Kronika najważniejszych wydarzeń
w Instytucie Organizacji i Zarządzania Wydziału Cybernetyki WAT
w roku akademickim 2010/2011

Październik 2010
Wraz z początkiem nowego roku akademickiego pracę w Instytucie rozpoczęła
trójka nowych pracowników:
1) prof. dr hab. Ryszard Jakubczak, specjalista w zakresie bezpieczeństwa
narodowego – na stanowisku profesora w Zakładzie Bezpieczeństwa Narodowego,
2) dr Celina Sołek, specjalistka w zakresie zarządzania – na stanowisku adiunkta
naukowo-dydaktycznego w Zakładzie Inżynierii Zarządzania,
3) mgr Małgorzata Jaroszyńska, specjalistka w zakresie ekonomii – na stanowisku asystenta w Zakładzie Ekonomii.
W związku z powyższym w roku akademickim 2010/2011 w Instytucie Organizacji i Zarządzania Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej
zatrudnionych było ogółem czterdziestu dwóch pracowników, w tym czterdziestu
pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych:
 czterech profesorów,
 ośmiu doktorów habilitowanych,
 dwudziestu trzech doktorów,
 pięciu magistrów,
oraz dwóch pracowników administracyjnych.
W dniach 15-16 października dr Alicja Krzepicka wzięła udział w Konferencji
Naukowej pt. Zarządzanie produktem IV. Kreowanie produktu i marki zorganizowanej
przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu i wygłosiła referat nt. Klient jako istotne
strategicznie źródło koncepcji produktu.
W dniach 20-22 października dr Alicja Krzepicka wzięła udział w konferencji
i warsztatach pt. Strategic Management and Knowledge Management. How to Use
Intellectual Potential of Employees to Create an Open Change Organization zorganizowanej przez Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach i wygłosiła
referat nt. The role of marketing in the modern organization.
Listopad 2010
W dniu 17 listopada dr Alicja Krzepicka wzięła udział w konferencji naukowej
pt. Zarządzanie wartością klienta na rynkach konsumenckim i instytucjonalnym
organizowanej przez Katedrę Zarządzania Wartością Szkoły Głównej Handlowej
w Warszawie i wygłosiła referat nt. Zarządzanie wartością klienta w przedsiębiorstwach w Polsce.
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Została wydana monografia pod red. dr. Wiesława Gonciarskiego pt. Zarządzanie
w warunkach gospodarki cyfrowej.

Grudzień 2010
Została wydana monografia pod red. dr. Mariana Kasperskiego i dr. Tadeusza
Szczurka pt. Praca i bezrobocie jako determinanty bezpieczeństwa narodowego.

Luty 2011
Wraz z rozpoczęciem semestru zimowego roku akademickiego 2010/2011 pracę
w Instytucie, na stanowisku profesora w Zakładzie Bezpieczeństwa Narodowego, rozpoczął dr hab. Janusz Kręcikij, specjalista w zakresie bezpieczeństwa narodowego.
W dniach 2-4 II dr Bogusław Jagusiak uczestniczył w konferencji naukowej w Collegium Polonicum pt. Europa XXI wieku. Integracja w dobie kryzysu i wygłosił referat
nt. Bezpieczeństwo socjalne w Unii Europejskiej w świetle strategii Europa 2020.
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Została wydana monografia dr. Bogusława Jagusiaka pt. Systemy polityczne
państw sąsiedzkich Polski.

Marzec 2011
W dniach 21-22 marca zespół Państwowej Komisji Akredytacyjnej pod kierownictwem prof. dr hab. Danuty Strahl przeprowadził wizytację kierunku zarządzanie.
W rezultacie wizytacji, Uchwałą PKA nr 497/2011, kierunek uzyskał pozytywną
ocenę i przedłużenie akredytacji do roku akademickiego 2015/2016. W zespole
wizytującym po raz pierwszy uczestniczył przedstawiciel pracodawców, z którego
inicjatywy powstało zalecenie nawiązania ściślejszej współpracy z organizacjami
pracodawców, w szczególności przy opracowywaniu programów kształcenia.
Kwiecień 2011
W Instytucie Organizacji i Zarządzania w dniu 1.04.2011 r. odbyła się
II Ogólnopolska Konferencja Studentów Kierunków Menedżerskich nt. Uwarunkowania wewnętrzne organizacji źródłem jej potencjału. Konferencję zorganizowali studenci kierunku zarządzanie zgrupowani w Kole Naukowym „Strategia”.
W konferencji wzięli udział przedstawiciele z Politechniki Łódzkiej, Szkoły
Głównej Handlowej, Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Humanistyczno--Przyrodniczego w Kielcach, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Politechniki Świętokrzyskiej oraz Wojskowej Akademii Technicznej, którzy wygłosili
dziewiętnaście referatów. Sukces organizacyjny i merytoryczny konferencji był
w znacznym stopniu rezultatem osobistego zaangażowania i wysiłku opiekunki
koła „Strategia” mgr Wiesławy Załogi.
Została wydana monografia pod red. prof. Piotra Zaskórskiego pt. Zarządzanie
organizacją w warunkach ryzyka utraty informacyjnej ciągłości działania.
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Maj 2011
W dniach 17-19 maja dr Marta Miszczak wzięła udział w Konferencji Naukowej pt. Oblicza męskości i kobiecości zorganizowanej przez Uniwersytet Poznański
i wygłosiła referat nt. Kobiety i mężczyźni w relacjach zawodowych – komunikacja
werbalna i niewerbalna.
W dniach 17-19 maja mgr Wiesława Załoga wzięła udział w II Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. Public management w Szczytnie i wygłosiła referat
nt. Zarządzanie zmianą w procesie kierowania zasobami ludzkimi w organizacji.
W dniu 19 maja prof. Marek Adamkiewicz został uhonorowany przez Kapitułę Orderu i Sygnetu Mistrzowskiego „Sakura” przy Polskim Centrum Jiu-Jitsu Goshin Ryu dyplomem i odznaką „Za Zasługi dla Sztuk i Sportów Walki”. Podstawą zaszczytu była monografia M. Adamkiewicza pt. Oblicza śmierci.
Propedeutyka tanatologii, wydana przez Europejskie Centrum Wydawnicze
w Toruniu w 2004 roku.
W dniach 22-24 maja dr Alicja Krzepicka wzięła udział w konferencji naukowej pt. Zachowania konsumenckie. Stan, uwarunkowania, tendencje organizowanej
przez Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego
i wygłosiła referat nt.: Opakowanie jako wartość dla polskiego klienta.
Czerwiec 2011
W dniach 1-3 czerwca dr Alicja Krzepicka uczestniczyła w konferencji naukowej pt. Nauka dla zarządzania – u początków i współcześnie organizowanej przez
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach oraz Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Kochanowskiego w Kielcach i wygłosiła referat nt. Zarządzanie
w XXI wieku – implikacje strategiczne i organizacyjne.
W dniach 2-3 czerwca grupa pracowników Instytutu Organizacji i Zarządzania
uczestniczyła w konferencji naukowej w Szczytnie pt. Bezpieczeństwo wschodniego
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regionu Polski jako granicy Unii Europejskiej i NATO i wygłosiła następujące referaty:
 prof. Włodzimierz Miszalski nt. Bezpieczeństwo granic w aspekcie przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym;
 prof. Ryszard Jakubczak nt. Nowożytna myśl wojskowa w obronie terytorium
Polski;
 prof. Zenon Trejnis nt. Migracje a bezpieczeństwo granic RP.
W dniach 6-8 czerwca grupa pracowników Instytutu Organizacji i Zarządzania
uczestniczyła w konferencji naukowej zorganizowanej przez WAT i Uniwersytet
Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. Konferencja pt. Etos pracy i deontologia
zawodowa odbyła się w Domu Kultury „Reymontówka” w Chlewiskach k. Siedlec.
Pracownicy Instytutu wygłosili następujące referaty:
 prof. Marek Adamkiewicz nt. Rola kodeksów w kształtowaniu deontologii
zawodowej;
 dr Małgorzata Jaroszyńska nt. Deontologia zawodowa operatora lotniczego;
 dr Bogusław Jagusiak nt. Związki zawodowe a elastyczne bezpieczeństwo na
rynku pracy;
 dr Marian Kasperski nt. Dialog społeczny w warunkach integracji europejskiej;
 dr Marta Miszczak nt. Etos klasy średniej;
 dr Stanisław Ptaszek nt. Utylitaryzm i pragmatyzm w praktyce funkcjonowania gospodarki angielskiej i amerykańskiej;
 prof. Janusz Świniarski nt. O tendencjach w przemianach etosu pracy i etyk
zawodowych;
 dr Zenon Nowakowski nt. Etos oficerski w Siłach Zbrojnych II Rzeczypospolitej;
 prof. Wojciech Włodarkiewicz nt. Etos oficerski w końcowym okresie I Rzeczypospolitej.
W dniach 14-16 czerwca grupa pracowników Instytutu Organizacji i Zarządzania
uczestniczyła w I Ogólnopolskim Zjeździe Przedstawicieli Nauki o Bezpieczeństwie
w Szczytnie i wygłosiła następujące referaty:
 prof. Ryszard Jakubczak nt. Strategia bezpieczeństwa narodowego RP;
 prof. Zenon Trejnis nt: Ewolucje systemu bezpieczeństwa RP;
 prof. Janusz Świniarski nt. Bezpieczeństwo wewnętrzne w ujęciu filozoficznym;
 dr Wiesław Śmiałek nt. Nowożytna myśl wojskowa w obronie terytorium
w Polsce;
 dr Włodzimierz Gocalski nt. Traktatowe podstawy bezpieczeństwa RP.
W dniu 16 czerwca prof. Janusz Świniarski uczestniczył w II Międzynarodowej
Konferencji Naukowej pt. Współczesne bezpieczeństwo. Wymiar polityczny i militarny,
którą zorganizował Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, i wygłosił
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referat nt. Główne koncepcje filozoficzne w realizacji bezpieczeństwa przez rodzaje
ustrojów politycznych. Drugim uczestnikiem konferencji siedleckiej z ramienia IOiZ
był prof. Ryszard Jakubczak z referatem pt. Konsekwencje współczesnych zagrożeń
asymetrycznych w sferze militarnej.
W dniach 16-18 czerwca dr Alicja Krzepicka uczestniczyła w XI Międzynarodowej Konferencji Naukowej Międzyzdroje 2011 pt. Zarządzanie wartością
przedsiębiorstwa organizowanej przez Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Uniwersytetu Szczecińskiego i wygłosiła referat nt. Wartość dla klienta a społecznie
odpowiedzialny marketing.
18 czerwca odbyła się uroczystość zakończenia Studiów Podyplomowych ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI – studia ukończyło 35 absolwentów.
Wrzesień 2011
W dniach 5-9 września prof. Włodzimierz MISZALSKI reprezentował FSNT
NOT na IV Światowym Zjeździe Inżynierów w Genewie, odbywającym się pod
hasłem „Engineers Power the Word – facing the global energy challenges”.
Jednocześnie był delegatem FSNT NOT na Zgromadzenie Ogólne Światowej
Federacji Organizacji Inżynierskich WFEO, działającej pod egidą UNESCO.
W uznaniu dotychczasowych osiągnięć, w ramach pełnienia funkcji Wiceprezydenta WFEO i Przewodniczącego Komitetu ds. Edukacji – prof. MISZALSKI
został uhonorowany Medalem ONZ: „Distinguished Achievements in the Service
of Humanity – Excellence in Engineering Education”.

Na zdjęciu od lewej: Tahani Youssef (Francja) – dyrektor gen. Biura WFEO przy UNESCO, prof.
Maria Prieto Laffargue (Hiszpania) – kończąca kadencję prezydent WFEO, Marwan Abdelhamid
(Palestyna) – prezydent-elekt WFEO, prof. Włodzimierz Miszalski, Adel Al Kharafi (Kuwejt) –
nowy prezydent WFEO
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Medal ONZ: „Distinguished Achievements in the Service of Humanity – Excellence in Engineering
Education” wręczony prof. Włodzimierzowi Miszalskiemu

W dniach 7-9 września 2011 prof. Janusz Świniarski brał udział VIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. Bezpieczeństwo człowieka a rozwój naukowo--techniczny zorganizowanej przez Wyższe Seminarium Duchowne w Drohiczynie.
Profesor J. Świniarski wygłosił referat nt. Bezpieczeństwo jako dobro naturalne wobec
rozwoju naukowo-technicznego.
W dniu 12 września dr Wiesław Gonciarski wziął udział w III Konferencji Naukowej pt. Dylematy współczesnego rynku pracy w Targanicach i wygłosił referat nt.
Kapitał ludzki w koncepcji zarządzania 2.0.
Październik 2011
Wraz z początkiem nowego roku akademickiego pracę w Instytucie rozpoczęło
sześciu nowych pracowników:
1) dr hab. Gabriel Nowacki, specjalista w zakresie bezpieczeństwa narodowego – na
stanowisku profesora w Zakładzie Bezpieczeństwa Narodowego,
2) dr hab. Henryk Pałaszewski, specjalista w zakresie ekonomii – na stanowisku
profesora w Zakładzie Ekonomii,
3) dr Ryszard Piwowarczyk, specjalista w zakresie bezpieczeństwa narodowego – na
stanowisku adiunkta w Zakładzie Bezpieczeństwa Narodowego,
4) dr Wioletta Wereda, specjalistka w zakresie zarządzania – na stanowisku adiunkta
w Zakładzie Inżynierii Zarządzania,
5) mgr Jacek Woźniak, specjalista w zakresie zarządzania – na stanowisku asystenta
w Zakładzie Inżynierii Zarządzania,
6) mgr Joanna Skulska, specjalistka w zakresie nauk humanistycznych – na stanowisku asystenta w Zakładzie Nauk Humanistycznych.
Pracę w Instytucie zakończył prof. dr hab. Ryszard Jakubczak, specjalista w zakresie bezpieczeństwa narodowego.
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W dniach 6-9 września dr Alicja Krzepicka i dr Monika Murawska wzięły udział
w XI Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. Zarządzanie Wartością Przedsiębiorstwa w Gdańsku i wygłosiły referaty:
 dr Alicja Krzepicka nt. Nowoczesne podejście do koncepcji kreowania wartości
dla klienta;
 dr Monika Murawska nt. Kształtowanie wartości rynkowej przedsiębiorstw –
perspektywa polskiego rynku kapitałowego.
W dniach 20-21.10.2011 r. dr Jolanta Tarapata wzięła udział w konferencji
naukowej pt. Współczesne wyzwania menedżerskie w przeciwdziałaniu wypaleniu
zawodowemu w Płocku i wygłosiła referat nt. Wypalenie zawodowe pracowników
negatywną konsekwencją stresu w miejscu pracy.
Kronikę opracował dr inż. Henryk Popiel
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