NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W INSTYTUCIE ORGANIZACJI
I ZARZĄDZANIA WYDZIAŁU CYBERNETYKI WAT W ROKU
AKADEMICKIM 2013/2014
Henryk POPIEL
WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA
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Wrzesień 2013
•

•

W dniach 1-5 września prof. Gabriel Nowacki uczestniczył w Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej pt.: Fizyka uszkodzeń eksploatacyjnych
w Przemyślu, zorganizowanej przez Wydział Transportu i Informatyki Wyższej
Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, i wygłosił referat nt.: The use of event
data recorder (EDR) – black box.
W dniach 9-15 września prof. Włodzimierz Miszalski uczestniczył, jako delegat
Polski, w posiedzeniu gremiów Światowej Federacji Organizacji Inżynierskich
(WFEO) w Singapurze, towarzyszących Światowemu Szczytowi Inżynierów
(World Engineers Summit 2013): w 43. Posiedzeniu Plenarnym Komitetu ds.
Edukacji Inżynierskiej oraz w Zgromadzeniu Ogólnym WFEO.

Październik 2013
•

•
•

Wraz z początkiem roku akademickiego 2013/2014 pracę w Instytucie, na
stanowisku adiunkta w Zakładzie Bezpieczeństwa Narodowego, rozpoczął
dr Grzegorz Kostrzewa-Zorbas (doktorat uzyskał w John Hopkins University
w USA, napisany został pod kierownictwem prof. Eliota Cohena i prof. Zbigniewa Brzezińskiego).
W dniach 30 września do 2 października prof. Włodzimierz Miszalski wziął
udział w 32. plenarnym posiedzeniu Panelu System Analysis and Studies, NATO
Science and Technology Organization (STO) w Rzymie.
W dniach 23-26 października prof. Gabriel Nowacki uczestniczył w międzynarodowej konferencji pt.: Transport Systems Telematics w Ustroniu, zorganizowanej
przez Politechnikę Śląską, i wygłosił referaty nt.: System informacyjny − Bezpieczne miejsca parkingowe oraz Conception of National System of Monitoring
Dangerous Goods Vehicles.
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•

•

W dniach 25-26 października mgr Joanna Skulska uczestniczyła w konferencji zorganizowanej przez Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
i wygłosiła referat nt.: Wykorzystanie teorii schematów
argumentacji Douglasa Waltona do badania dyskursu politycznego w Polsce.
Ukazała się monografia wieloautorska pod redakcją dr.
Włodzimierza Gocalskiego pt.: Barwy i cienie bezpieczeństwa.

Listopad 2013
•

•

•

W dniach 21-22 listopada prof. Piotr Zaskórski, mgr Jacek Woźniak i mgr Joanna
Skulska uczestniczyli w ogólnopolskiej konferencji naukowej w Warszawie, zorganizowanej przez SGGW Warszawa pt.: Systemy Informatyczne w Zarządzaniu
– ISIM 2013, i wygłosili odpowiednio referaty nt.: Security Management in The
H-H Type of The Organizational Structures i Araucaria-pl jako wsparcie procesu
komunikacyjnego technologiami informatycznymi.
W dniach 22-24 listopada dr Wioletta Wereda uczestniczyła w XVI Międzynarodowej Konferencji MATURITY 2013
pt.: Uwarunkowania i konsekwencje dojrzałości organizacji
i wygłosiła referat nt.: Dojrzałość zarządzania ryzykiem
operacyjnym w bankach spółdzielczych.
Ukazała się monografia wieloautorska pod red. prof. Piotra Zaskórskiego, mgr. Jacka Woźniaka, mgr. Krzysztofa
Szwarca oraz mgr. Łukasza Tomaszewskiego pt.: Zarządzanie projektami w ujęciu systemowym.

Grudzień 2013
•

•
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W dniach 2-5 grudnia prof. Gabriel Nowacki uczestniczył w Międzynarodowej
Konferencji Naukowo-Technicznej pt.: Komputerowe systemy wspomagania
nauki, przemysłu i transportu w Zakopanem, zorganizowanej przez Uniwersytet
Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, i wygłosił referaty nt.: Infrastruktura transportu drogowego potencjalnym obszarem zagrożeń terrorystycznych oraz
Nowoczesne technologie w transporcie drogowym.
W dniach 5-6 grudnia 2013 Instytut Organizacji i Zarządzania Wydziału Cybernetyki WAT przeprowadził IV Międzynarodową Konferencję Naukową pt.:
Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania. Zarządzanie determinowane specyfiką sektora. W konferencji wzięło udział ponad 200 przedstawicieli środowisk
naukowych z 24 uczelni. Najliczniej reprezentowane były uczelnie: Uniwersytet
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•

•

Jagielloński, Szkoła Główna Handlowa, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet
Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Uniwersytet
Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Politechnika Warszawska, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Uniwersytet
Gdański, Uniwersytet w Bukareszcie, Managing partner, Nutshellmodels.com
z Toronto w Kanadzie, Państwowa Szkoła Zawodowa w Kaliszu, Akademia
Obrony Narodowej, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu i Wojskowa Akademia Techniczna. Podczas konferencji
wygłoszono 30 referatów, w tym 8 pracownicy Instytutu, na następujące tematy:
− dr Wiesław GONCIARSKI, Teoria zarządzania: poszukiwanie uniwersalnych prawd w hiperróżnorodnym świecie;
− prof. dr hab. inż. Piotr ZASKÓRSKI, Współczesna organizacja jako
system w systemie i nad systemem;
− dr Wioletta WEREDA, Orientacja na klienta w organizacjach publicznych − teoria i praktyka;
− dr Marek ŚWIĄTKOWSKI, Zarządzanie pracą 2.0 w organizacjach
opartych na wiedzy;
− dr Agnieszka ŚCISŁO, Bariery rozwoju rynków innowacyjnych dóbr
trwałego użytku na przykładzie systemów grzewczych wykorzystujących
odnawialne źródła ciepła;
− dr Edward GANCARZ, Zarządzanie konfiguracją i zarządzanie ryzykiem
instrumentami wspomagającymi zarządzanie;
− mgr Jacek WOŹNIAK, Projektowanie struktur rozproszonych z uwzględnieniem kryterium bezpieczeństwa ekonomicznego;
− lic. Izabela MAZUREK, Wykorzystanie portalu społecznościowego do
kontaktów z mieszkańcami (na przykładzie Dzielnicy Warszawa Bemowo).
W dniu 17 grudnia profesorowie: Franciszek Gołembski i Bogusław Jagusiak
wzięli udział w konferencji pt.: System euroatlantycki i bezpieczeństwo międzynarodowe w multipolarnym świecie. Miejsce i rola Polski w euroatlantyckim systemie
bezpieczeństwa. Perspektywy rozwoju euroatlantyzmu w ujęciu paradygmatu
geopolitycznego w Warszawie, zorganizowanej przez Polską Akademię Nauk,
i wygłosili odpowiednio referaty: Perspektywy rozwoju euroatlantyzmu w ujęciu
paradygmatu geopolitycznego oraz Zapewnienie ładu w przestrzeni lokalnej,
regionalnej, światowej.
Ukazało się kolejne (ósme) wydanie zeszytu „Nowoczesne Systemy Zarządzania”
(„Modern Management Systems”) nr 8/2013. Zeszyt zawiera dziewiętnaście
artykułów tematycznych, w tym trzyw języku angielskim. Redaktorem numeru
była dr Wioletta Wereda.
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Styczeń 2014
•

•

W dniach 14-15 stycznia profesorowie Bogusław Jagusiak i Zenon Trejnis
uczestniczyli w I Ogólnopolskim Forum Studiów nad Bezpieczeństwem pt.: Człowiek−Technika−Środowisko w Poznaniu, zorganizowanym przez Uniwersytet
Adama Mickiewicza, i wygłosili odpowiednio referaty nt.: Problemy teoretyczne
i metodologiczne badań nad bezpieczeństwem europejskim oraz Problemy polityki
bezpieczeństwa w ujęciu teoretycznym i ewolucyjnym. Doświadczenia z prowadzonego przedmiotu na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe.
Ukazało się kolejne (czwarte) wydanie zeszytu „Studia Bezpieczeństwa Narodowego” („National Security Studies”) nr 4/2013. Zeszyt zawiera 25 artykułów
tematycznych, w tym 4 w języku angielskim. Redaktorami tego numeru byli: dr
Arnold Warchał i dr Cezariusz Sońta.

Luty 2014
•

•
•
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W dniach 5-7 lutego prof. Bogusław Jagusiak uczestniczył
w konferencji pt.: Polska, Europa i Świat 10 lat po rozszerzeniu Unii Europejskiej. Diagnozy i scenariusze na przyszłość
w Słubicach, i wygłosił referat nt.: Problemy teoretyczne
i metodologiczne badań nad bezpieczeństwem europejskim.
Ukazała się monografia wieloautorska pod redakcją
naukową dr. hab. Zenona Trejnisa pt.: Uwarunkowania
bezpieczeństwa narodowego Polski.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski postanowieniem z dnia 19 lutego 2014 r. nadał panu dr.
hab. inż. Piotrowi Zaskórskiemu, prof. WAT, tytuł profesora
nauk społecznych. Doceniony został w ten sposób wieloletni dorobek naukowy
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i dydaktyczny pana profesora Zaskórskiego, którego znaczna część przypada na
lata pracy w Instytucie Organizacji i Zarządzania Wydziału Cybernetyki WAT.

Marzec 2014
•

W dniu 26 marca 2014 roku w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN w Warszawie odbyło się kolokwium habilitacyjne dr. Krzysztofa Sołoduchy na podstawie
rozprawy pt.: Język i egzystencja. O problemie kategoryzacji w filozofii Hansa
Lippsa. Rada Naukowa IFiS uchwałą z dnia 26 marca 2014 roku nadała dr.
Krzysztofowi Sołodusze tytuł doktora habilitowanego nauk humanistycznych
w zakresie filozofii.

Kwiecień 2014
•

•

W dniach 7-10 kwietnia prof. Gabriel Nowacki uczestniczył w konferencji naukowo-badawczej Logitrans pt.: Logistyka, systemy transportowe, bezpieczeństwo
w transporcie w Szczyrku, zorganizowanej przez Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, i wygłosił referaty nt.: Rozwój infrastruktury
drogowej w Polsce, sieć autostrad i dróg szybkiego ruchu oraz Ocena zagrożenia
dotyczącego przewozu towarów niebezpiecznych transportem drogowym w Polsce.
W dniach 9-11 kwietnia prof. Piotr Zaskórski i mgr Jacek Woźniak wzięli udział
w X Międzynarodowej Konferencji „Edukacja dla bezpieczeństwa” pt.: Przyna569
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•

leżność do Unii Europejskiej a bezpieczeństwo państwa i jednostki. Bilans dekady
2004-2014 w Gdańsku, zorganizowanej przez Wydział Studiów Społecznych
Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Gdańsku, i wygłosili referat nt.: Kryterium
bezpieczeństwa w kreowaniu organizacji „zwinnych”.
Rok akademicki 2013/2014 zaowocował wieloma sukcesami w Kole Naukowym
Studentów kierunku Zarządzanie – „Strategia”. Członkowie Koła wzięli udział
w siedmiu konferencjach (w tym trzech konferencjach międzynarodowych),
czterech konkursach ogólnopolskich oraz czterech szkoleniach i warsztatach
rozwijających umiejętności niezbędne przyszłym menedżerom. Najważniejszym
jednak wydarzeniem w ciągu tego roku akademickiego było zorganizowanie IV
Międzynarodowej Konferencji Studentów Kierunków Menedżerskich pt.: Trendy
w zarządzaniu organizacją XXI wieku. Konferencja ta odbyła się 10 kwietnia 2014
r. w WAT i cieszyła się ogromnym zainteresowaniem studentów i doktorantów
z całej Polski. Na konferencji gościli m.in. reprezentanci: Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach, Uniwersytetu Jan Kochanowskiego w Kielcach, Uniwersytetu
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu
Wrocławskiego, Akademii Morskiej w Gdyni, Akademii Obrony Narodowej
w Warszawie, a także reprezentanci włoskiego Università degli Studi di Macerata,
którzy odbywali praktyki na naszej uczelni w ramach programu Erasmus.

Fot. Uczestnicy IV Międzynarodowej Konferencji Studentów Kierunków Menedżerskich pt.: Trendy
w zarządzaniu organizacją XXI wieku

570

Najważniejsze wydarzenia w Instytucie Organizacji i Zarządzania Wydziału Cybernetyki…

•

•
•

•

W dniach 17-19 kwietnia prof. Piotr Zaskórski wziął udział w X Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt.: Edukacja dla bezpieczeństwa. Wyzwania dla
zagrożenia w XXI wieku. Militarne i niemilitarne paradygmaty bezpieczeństwa,
i wygłosił referat nt.: CLOUD Computing jako wyzwanie dla administracji publicznej w obszarze reagowania kryzysowego.
W dniach 23-25 kwietnia prof. Włodzimierz Miszalski wziął udział w 33. plenarnym posiedzeniu Panelu System Analysis and Studies, NATO Science and
Technology Organization (STO) w Paryżu.
W dniach 23-24 kwietnia Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego Wydziału Cybernetyki WAT zorganizowało I Międzynarodową Konferencję pt.:
Bezpieczeństwo w polskiej polityce zagranicznej. W konferencji, której celem było
poszerzenie wiedzy z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa oraz wymiana
poglądów między studentami i doktorantami z różnych środowisk akademickich, wzięli udział przedstawiciele uczelni zagranicznych oraz wiodących
uczelni krajowych i instytucji naukowych, m.in.: Uniwersytetu w Maceracie
(Włochy), Uniwersytetu Loyola w Chicago (USA), Uniwersytetu Rzeszowskiego,
Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Uniwersytetu
Wrocławskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, AON, Wyższej Szkoły Oficerskiej
Wojsk Lądowych i WAT − ogółem 80 osób.
W dniach 24-25 kwietnia prof. Bogusław Jagusiak uczestniczył w międzynarodowej konferencji naukowej pt.: Unia Europejska, 10 lat po największym rozszerzeniu, zorganizowanej przez Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu,
i wygłosił referat nt.: Związki Zawodowe w systemie Instytucjonalnym UE.

Maj 2013
•
•

•

•

W dniach 5-9 maja prof. Włodzimierz Miszalski uczestniczył w pracach Międzynarodowego Zespołu pod przewodnictwem prof. Johna Daviesa dokonującego
akredytacji Akademii Wojskowej Litwy im. gen. Żemajtisa w Wilnie.
W dniu 13 maja na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony
Narodowej odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej naszej pracownicy
pani mgr Małgorzaty Jaroszyńskiej na temat: Bezpieczeństwo kulturowe Unii
Europejskiej w warunkach globalizacji.
W dniach 18-20 maja dr Alicja Krzepicka uczestniczyła w międzynarodowej
konferencji pt.: Zachowania konsumentów a zarządzanie organizacjami – dekada doświadczeń w zintegrowanej przestrzeni europejskiej w Międzyzdrojach
i wygłosiła referat nt.: Technologie mobilne a zachowania konsumentów.
Czerwiec 2014
W dniach 2-3 czerwca prof. Bogusław Jagusiak uczestniczył w międzynarodowej
konferencji pt.: 25 lat transformacji systemowej − dokonania i wyzwania w Krakowie i wygłosił referat nt.: Związki zawodowe w procesie transformacji w Polsce.
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•

W dniach 4-6 czerwca dr Alicja Krzepicka uczestniczyła w VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt.: Komplementarność logistyki cywilnej z logistyką
wojskową. Teoria i praktyka, zorganizowanej w Ryni przez Instytut Logistyki
Wydziału Mechanicznego WAT, i wygłosiła referat nt.: Systemy klasy CRM jako
element strategii przedsiębiorstwa.
W dniu 27 czerwca dr Marta Miszczak uczestniczyła w VIII Ogólnopolskiej
Konferencji Naukowej pt.: Społeczna odpowiedzialność organizacji. Zmiany i ich
kierunki we Wrocławiu i wygłosiła referat nt.: Communicating Of Policy CSR By
Discount Stores In Poland.

Wrzesień 2014
•

W dniach 8-11 września 2014 roku w Suwałkach odbyła się I konferencja naukowa pt.: Logistyka w ratownictwie, zorganizowana przez Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu oraz Park Naukowo-Technologiczny
Polska-Wschód. Celem konferencji była wymiana doświadczeń i poglądów,
zarówno pracowników naukowych, jak i specjalistów z różnych dyscyplin
i kierunków naukowych zajmujących się szeroko pojętym ratownictwem osób
i mienia. Głównym interdyscyplinarnie analizowanym problemem konferencji
był optymalny proces logistyczny przebiegu akcji niesienia pomocy w różnych
typach zagrożeń oraz zdarzeniach o zróżnicowanej skali i zasięgu. Zrealizowano
zagadnienia dotyczące szybkiego i efektywnego przeprowadzania akcji ratunkowych, metod i sposobów przeciwdziałania zagrożeniom oraz likwidacji skutków
zdarzeń. W drugim dniu konferencji odbył się pokaz funkcjonowania Laboratorium Symulacji Medycznych (zdjęcia). Z ramienia Instytutu w konferencji
udział wziął dr hab. inż. Gabriel Nowacki (WCY/IOZ), który przedstawił trzy
referaty nt.: Funkcjonowanie centrów powiadamiania ratunkowego (CPR) w ogólnoeuropejskim systemie eCall; Bezpieczne środowisko – systemy wspomagające
redukcję spalin w samochodach; Zapewnienie usług informacyjnych o bezpiecznych
i chronionych miejscach parkingowych dla samochodów ciężarowych.

W roku akademickim 2013/2014 w Instytucie Organizacji i Zarządzania Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej zatrudnionych było ogółem
51 pracowników, w tym 49 pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych:
− pięciu profesorów,
− jedenastu doktorów habilitowanych,
− dwudziestu siedmiu doktorów,
− sześciu magistrów
oraz dwóch pracowników administracyjnych.
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ERRATA DO NUMERU 4. 2013
W artykule K. Lidermana i A. Malika, Polityka informacyjna a bezpieczeństwo
informacyjne, „Studia Bezpieczeństwa Narodowego”, Nr 4. 2013, na stronie 399
pominięto motto o treści:
„[...] w coraz większym stopniu [Sieć] jest wykorzystywana przez terrorystów
jako centrum informacji, gdzie zamieszcza się dokładne instrukcje na temat konspirowania, konstrukcji ładunków wybuchowych, broni i sposobów jej zdobywania.”
– Raszid Nurgalijew, Minister Spraw Wewnętrznych Rosji.
Autorów i czytelników przepraszamy – Redakcja.
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