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Jerzy Omieciński

OD REDAKCJI

Drodzy Czytelnicy

Oddajemy dzisiaj do Waszych rąk pierwszy numer Rocznika Naukowego Wy-

działu Zarządzania w Ciechanowie. Wydział ten jest integralną częścią Wyższej 

Szkoły Menedżerskiej w Warszawie, jednak jest on na tyle autonomiczny i silny 

w kadrę naukową, że podjęliśmy wyzwanie samodzielnego prowadzenia niniejsze-

go periodyku.

Na podstawowe pytania, kim są autorzy doniesień naukowych, do kogo kieruje-

my treści tu publikowane odpowiedzi są standardowe. Autorami są przede wszyst-

kim nauczyciele akademiccy Wyższej Szkoły Menedżerskiej, a wśród nich głównie 

ci zatrudnieni w Wydziale Zarządzania w Ciechanowie. Ale nie tylko, bo w notkach 

o autorach, jaką zamieszczamy na końcu czasopisma, czytelnicy znajdą nazwiska 

wiodących postaci polskiego świata nauki jedynie współpracujących z nami. Nato-

miast treści tu publikowane są oryginalnymi opracowaniami nigdzie nie publikowa-

nymi, służącymi rozwojowi i wymianie myśli naukowej w ramach naszej specjalno-

ści, ale też stanowiące pomoc dydaktyczną dla studentów tutaj się kształcących. 

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie powołana została do życia 

w 1995 r. decyzją Ministra Edukacji Narodowej Nr WNS 3-0145/TBM/98/95. 

W 2001 r. zwrócono się do tegoż ministerstwa i otrzymano zgodę na utworzenie 

Wydziału Zamiejscowego w Ciechanowie, którego szczegółowa nazwa w struktu-

rze uczelni brzmi Wydział Zarządzania. 

W naszym wydziale aktualnie zatrudnionych jest w pełnym wymiarze czasu 

pracy dwóch profesorów tytularnych, siedmiu doktorów habilitowanych, trzynastu 

doktorów i jeden magister. Dodatkowo, ale już w niepełnym wymiarze czasu pra-

cy zatrudniamy jeszcze dwadzieścia jeden osób. Prowadzimy tu zajęcia dla ponad 

ośmiuset studentów, kształcących się na kierunkach:

– zarządzanie (Nr DSW-2-0145-88/AM/Rej. 60/61),

– informatyka (Nr DSW-3-4210/230/Rej. 60/IW/05),

– administracja (Nr DSW-3-4003/168/EK/Rej.60/06).

Nasi absolwenci po 3,5-letnich studiach, z tytułem licencjata, mogą kontynu-

ować naukę dalej i wielu z nich wybiera studia magisterskie w macierzystej uczelni 

– Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie. To do nich również powinien do-

cierać nasz Rocznik Naukowy. 
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Pracownicy wydziału mają szerokie i oryginalne zainteresowania. Od zarządza-

nia przedsiębiorstwem, marketingiem, administracją publiczną (tak rządową, jak 

i samorządową), ale też organizacjami pozarządowymi (w tym sportowymi), prak-

seologią, zagadnieniami bankowości i finansów, rachunkowości, do wysoce specja-

listycznych jak administrowanie sieciami, tworzenie baz danych, teoria procesów 

stochastycznych, zastosowania wielomianów ortogonalnych i wiele innych.

Z tego zakresu właśnie znajdą się w naszym Roczniku Naukowym ich opraco-

wania. Wszystkie złożone do nas prace będą recenzowane. W zależności od ilości 

tekstów zakwalifikowanych do druku, planujemy w ramach jednego tomu wyda-

wanie do czterech zeszytów rocznie. Pismo ma charakter otwarty i zapraszamy do 

współpracy wszystkich naukowców, których zainteresowania są zbieżne z profilem

naszego czasopisma. Na ostatniej stronie periodyku zamieszczamy instrukcję tech-

niczną z opisem wymagań odnośnie formy składanych u nas opracowań.

Fot. 1. Redakcja Rocznika Naukowego Wydziału Zarządzania w Ciechanowie. 

Od lewej: prof. dr hab. Lech Jaczynowski (red. nacz.), mgr inż. Emilia Jaczynowska 

(sek. red.), mgr inż. Jerzy Omieciński, dr hab. prof. Marek Kowalski, dr hab. prof. 

Jan Rusinek. Brakuje dr hab. prof. Wiesława Szczęsnego. 

Ciechanów 17.06.2007 (fot. L. J.) 
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