Edukacja logistyczna

Kobiety w logistyce - Prof. zw. dr hab. El˝bieta Go∏embska
Prof. El˝bieta Go∏embska jest absolwentkà Wydzia∏u Handlowo – Towaroznawczego (dzisiejszy Wydzia∏ Zarzàdzania) poznaƒskiej Akademii Ekonomicznej, na którym uzyska∏a w kolejnych latach stopieƒ doktora, doktora
habilitowanego, a w 1998 r. – tytu∏ profesora nauk ekonomicznych. Obecnie
prof. E. Go∏embska jest kierownikiem
Katedry Logistyki Mi´dzynarodowej na
Wydziale Zarzàdzania AE w Poznaniu. Od roku 1999 piastuje
funkcj´ Dziekana Wydzia∏u Zarzàdzania, a tak˝e jest cz∏onkiem Senatu poznaƒskiej AE.
Prowadzi ponadto wyk∏ady i seminaria magisterskie oraz doktoranckie z zakresu transportu
i logistyki w swej macierzystej
uczelni, zaj´cia z logistyki na
poznaƒskiej Akademii Medycznej, a tak˝e wyk∏ada na Uniwersytecie Stanowym w Arkansas
(USA). E. Go∏embska jest te˝
opiekunem Ko∏a Naukowego
Logistyki Mi´dzynarodowej AE
w Poznaniu.
W dorobku prof. Go∏embskiej znajduje si´ ponad 180
publikowanych prac naukowych
ekspertyz naukowych, monografii, podr´czników akademickich, w tym pierwsza w Polsce
autorska ksià˝ka z wynikami badaƒ z zakresu logistyki pt. „Logistyka, jako zarzàdzanie ∏aƒcuchem dostaw”, wydana przez AE
w Poznaniu w 1994 r. Pani Profesor jest
te˝ m. in. autorem opublikowanej
w 2000 r. „Logistyki Mi´dzynarodowej”
oraz autorem i redaktorem „Kompendium wiedzy o logistyce” (III wydanie
w 2002 r.). W latach osiemdziesiàtych
prof. E. Go∏embska by∏a Redaktorem naczelnym czasopisma „Problemy Magazynowania i Transportu” (obecnie „Logistyka”), wydawanego przez Instytut Logistyki i Magazynowania (wówczas Instytut Gospodarki Magazynowej).
W Êrodowisku akademickim prof. E.
Go∏embska uwa˝ana jest za jednego
z twórców kszta∏towania nowych obszarów wiedzy o logistyce w naszym kraju.
Ju˝ w latach 1981 – 1983 ukazywa∏y si´
pierwsze wyniki jej badaƒ z tego zakre-
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su w publikacjach Polskiej Akademii Nauk. W tym bowiem czasie PAN powierzy∏
Pani Profesor kierowanie badaniami pt.
„Wp∏yw zagospodarowania przestrzennego na racjonalnoÊç przep∏ywów mi´dzyregionalnych i wewnàtrzregionalnych strumieni towarów”. Prace te, wykonywane dla Komitetu Przestrzennego
Zagospodarowania Kraju PAN wykonywane by∏y przez zespó∏ prof. Go∏emb-

skiej w poznaƒskim Instytucie Logistyki
i Magazynowania. Badania te dotyczy∏y
ca∏ej ówczesnej bazy magazynowej
w Polsce (212.000 magazynów), wszystkich ogniw obrotu towarowego od magazynów do hurtu, punktów prze∏adunkowych transportu z magazynami spedycyjnymi w∏àcznie. W trakcie prac zbadano sieç transportowà w Polsce oraz
za∏o˝ono panel dla 400 wiodàcych firm
w kraju tak, aby dokonaç próby kompleksowych rozwiàzaƒ logistycznych
z naukowego i praktycznego punktu widzenia. Wyniki badaƒ, zamieszczone
w pracy habilitacyjnej, pozwoli∏y na
opracowanie takiego modelu systemu
logistycznego, w którym mo˝emy znaleêç odpowiedê na pytanie: gdzie, ile
i kiedy magazynowaç towary, a tak˝e

czym i jak je transportowaç, aby zminimalizowaç koszty logistyczne.
Na poczàtku lat 90. prof. E. Go∏embskà
zaproszono na cykl wyk∏adów na Wydziale Transportu Uniwersytetu w Arkansas, w celu przedstawienia pierwszych
wyników badaƒ dotyczàcych infrastruktury logistycznej w Polsce. Po powrocie
z USA na Wydziale Zarzàdzania AE w Poznaniu Pani Profesor wprowadzi∏a pierwszy wyk∏ad z logistyki, co da∏o
poczàtek powo∏ania na tym Wydziale specjalnoÊci „Transport
i Logistyka” (obecnie „Logistyka”) w 1992 r. W po∏owie lat 90.
prof. E. Go∏embska rozpocz´∏a
badania dotyczàce logistyki globalnej, w tym mi´dzynarodowej,
a tak˝e eurologistyki. Wprowadzi∏a te˝ w tym czasie do programu specjalnoÊci „Logistyka”
nowy wyk∏ad pn. „Eurologistyka”, a ponadto wspó∏tworzy∏a
czasopismo „Eurologistics”, którego jest Redaktorem naczelnym
od 2000 r. Periodyk ten, wydawany w Poznaniu przez prywatnà
spó∏k´ Eurologistics, popularyzuje wyniki badaƒ naukowych
i rozwiàzania praktyczne z zakresu eurologistyki. W ramach
III Ogólnopolskich Warsztatów
Logistycznych w poznaƒskiej AE
w 2001 r. wydano ksià˝k´ pod
redakcjà prof. E. Go∏embskiej pt.
„Eurologistyka drogà do sukcesu
firmy”, w której uczeni logistycznego Êrodowiska akademickiego zamieÊcili wyniki swych badaƒ oraz efekty ekonomiczne wdro˝eƒ do praktyki firm. Pani Profesor bierze czynny udzia∏ w licznych spotkaniach i konferencjach naukowych. Ostatnio, na zaproszenie niemieckiej organizacji logistycznej BVL reprezentowa∏a Polsk´ na 19 Deutscher Logistik Kongress w Berlinie w dniach 16 – 18
paêdziernika 2002 r. Wyg∏osi∏a tam referat pt. „Business Logistics Management
in Poland, today and in the future”.
W uznaniu zas∏ug dla logistyki przedstawiciele 200 polskich firm oraz studenci
z ca∏ego kraju wyró˝nili prof. E. Go∏embskà statuetkà „Logistyk 2001 roku”.
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