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Z ŻYCIA UCZELNI

Premier rządu RP z dniem 1 lutego 2012 roku powołał prof. dra hab.
Marka Ratajczaka, prof. zw. UEP, na stanowisko podsekretarza stanu
w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
*

*

*

Prezydium Polskiej Akademii Nauk powołało z dniem 22 lutego 2012
roku prof. dra hab. Kazimierza Krzakiewicza, prof. zw. UEP, w skład Kapituły Medalu Tadeusza Kotarbińskiego. Przewodniczącym Kapituły jest
prezes PAN.
*

*

*

Profesor dr hab. Wiesława Przybylska-Kapuścińska, prof. zw. UEP, została zaproszona do udziału w pracach Korpusu Ekspertów przy Narodowym Centrum Nauki w Krakowie na kadencję 2012–2014.
Konkurs „Zostań twarzą ekonomii”
W dniach 6–8 lutego 2012 roku studenci Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu wzięli udział w konkursie fotograficznym mającym na celu
wyłonienie nowej twarzy naszej Uczelni. Zdjęcia konkursowe wykonał
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Piotr Piaseczny. Nagrodą główną była profesjonalna sesja fotograficzna
oraz upominki okolicznościowe ufundowane przez firmę Nivea – członka
Klubu Partnera UEP – oraz przez Biuro Promocji UEP. Atrakcyjne nagrody przyciągnęły aż 114 urodziwych studentek oraz studentów. Głosowanie na „Twarz Ekonomii” odbyło się za pośrednictwem portalu Facebook
w dniach 10–14 lutego br. Zwycięska fotografia zostanie wykorzystana
w materiałach promocyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu,
a wszystkie wykonane zdjęcia można podziwiać w hallu auli UEP, na specjalnie zorganizowanej wystawie.
IV Dni Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
15–16 lutego 2012 roku
Obchody IV Dni UEP zainaugurowały 14 lutego 2012 roku Walentynki –
Liryczne entrée do IV Dni UEP. Studenci, Parlament Studencki UEP oraz
Biblioteka Główna naszej Uczelni, przy współpracy Passion Decor i Almi
Decor, zorganizowali „Wieczór poezji w Walentynki” poświęconej przyjaznym uczuciom względem innych. Krótko po godzinie 18.00, dzięki aranżacji Passion Decor, wnętrza Biblioteki Głównej zamieniły się w scenę
teatralną, na której trójka młodych aktorów i studentów, przy akompaniamencie niesamowitego lutnisty – prof. Henryka Kasperczyka (Akademia
Muzyczna w Poznaniu), recytowała poezję. Specjalnymi gośćmi Lirycznego entrée byli członkowie Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.
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*

*

*

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 15 lutego br. gościł byłego Prezydenta RP, Aleksandra Kwaśniewskiego, który prowadził dla społeczności Uczelni wykład pt. „Problemy gospodarcze i polityczne świata
z perspektywy Davos”. Zainteresowanie pracowników i studentów wykładem było tak ogromne, że aula dosłownie „pękała w szwach”, a i korytarzami trudno było się przecisnąć.
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Po wykładzie, o godz. 12.50, Aleksander Kwaśniewski spotkał się
z przedstawicielami mediów na konferencji prasowej, po czym w asyście
Jego Magnificencji Rektora, prof. dra hab. Mariana Goryni, prof. zw. UEP,
wyruszył obejrzeć stadion miejski przy ul. Bułgarskiej, gdzie został podjęty
przez władze miasta i właściciela Klubu KKS Lech. Szczególnym powodem
odwiedzin na stadionie była chęć przedstawienia sposobu funkcjonowania i zarządzania klubem piłkarskim o największym budżecie w polskiej
lidze. Zarówno właściciel Jacek Rutkowski, jak i zarządzający stadionem
Bogdan Gleinert oraz dr Karol Klimczak, prezes Zarządu Lech, to absolwenci bądź pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Rektor, prof. Marian Gorynia, pożegnał Pana Prezydenta o godz. 16.30.
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W tym samym czasie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu
dyskutowano na gorący obecnie temat: „Czy rynki same odzyskują równowagę?” Odpowiedzi na to ważkie pytanie próbowali udzielić paneliści: dr
Andrzej Byrt, prezes Zarządu Międzynarodowych Targów Poznańskich,
dr Andrzej Malinowski, prezydent organizacji Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, oraz dr Ryszard Petru z PricewaterhouseCoopers, przy udziale
moderatora, prof. Tomasza Rynarzewskiego, dziekana Wydziału Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Po południu w kinie Muza odbyła się uczelniana premiera filmu „Żelazna Dama”, który przedstawia losy Margaret Thatcher – doktora honoris
causa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (1996 rok). Zamknięta
projekcja (z kieliszkiem wina) została zorganizowana z pomocą wydawnictwa Zysk. Projekcję filmu poprzedziły wspomnienia inicjatorów i reżyserów pobytu Lady Margaret Thatcher w Poznaniu, profesorów: Bohdana
Gruchmana – byłego rektora Uczelni i Romualda Zalewskiego – byłego
prorektora Uczelni.
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Pierwszy dzień obchodów Święta Uczelni zwieńczyła uroczysta kolacja
wydana na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich przez prezesa Zarządu MTP, dra Andrzeja Byrta, oraz JM Rektora, prof. Mariana Gorynię. Program kolacji obejmował uroczyste podpisanie umowy z dwoma
nowymi członkami Klubu Partnera, tj. Kariną Gizińską, prezesem Zarządu Bukowianki S.A., oraz Jerzym Witkowskim reprezentującym Zbigniewa Drzymałę i firmę Inter Groclin Auto S.A.

Drugi dzień obchodów Święta Uczelni rozpoczął sympozjon nt. „Metafizyczne wątki w ekonomii” z udziałem prof. zw. dra hab. Ryszarda
Domańskiego, prof. zw. UEP, prof. dra hab. Marka Ratajczaka, prof. zw.
UEP, dra Kristofa Zorde’a (autora książki pod tym tytułem), prof. dra hab.
Andrzeja Matysiaka z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz
dr hab. Haliny Zboroń, prof. nadzw. UEP – w roli moderatora dyskusji.
Sympozjon, ku miłemu zaskoczeniu organizatorów, przyciągnął nadspodziewanie liczną publiczność, w tym także studencką. Przed rozpoczęciem dyskusji, zgodnie z etymologią słowa sympozjon, podano wino
i wysłuchano dźwięków muzycznych przerywników flecistki z Akademii
Muzycznej w Poznaniu.
10
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Podczas obchodów Święta Uczelni, po raz kolejny odwiedził Ją
prof. Leszek Balcerowicz – doktor honoris causa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Gość najpierw spotkał się z przedstawicielami
mediów podczas konferencji prasowej, a następnie miał wykład dla społeczności Uczelni pt. „Zagadki wzrostu gospodarczego”, który zgromadził w auli Uczelni tłumy słuchaczy.
Po wykładzie prof. Leszek Balcerowicz spotkał się z zaproszonymi na
IV Dni UEP gośćmi na wydanym przez JM Rektora, prof. Mariana Gorynię, business lunchu.
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Bardzo dużym zainteresowaniem cieszył się również wykład Marka Goliszewskiego, prezesa Business Center Club, pt. „Zagadki rozwoju przedsiębiorstw – szanse dla studentów”. Spotkanie poprowadził dr
Krzysztof Gołata, a w przygotowaniu do tego spotkania aktywnością wykazali się członkowie studenckiego Forum BCC.
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Drugi dzień Święta Uczelni obfitował również w aktywności fizyczne
i rozrywkowe. W Hali Sportowej AWF rozegrano Wielki Mecz Klubu Futsalowego UEP vs. Mistrz Polski – Akademia FC Pniewy.
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Tradycyjnie już, na zakończenie drugiego dnia obchodów Święta Uczelni pracownicy, studenci, sympatycy i przyjaciele Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu spotkali się na IV Koncercie Galowym pt. „Vyborny
Rock” w gościnnej Auli Nova Akademii Muzycznej w Poznaniu.
Podczas tego wyjątkowego wieczoru JM Rektor, prof. dr hab. Marian
Gorynia, prof. zw. UEP, powitał zgromadzonych gości, szczególnie gorąco witając Wojewodę Wielkopolskiego Piotra Florka oraz ponad 70 osób,
które podczas wieczoru odebrały odznaczenia państwowe, medale „Za
Zasługi dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu”, medale i wyróżnienia Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu oraz nagrody
Fundacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Rektor, prof. Marian Gorynia, z dumą i satysfakcją stwierdził, że niespotykana dotychczas
tak liczna rzesza laureatów z całą pewnością przydaje splendoru naszej
Uczelni.
Rektor podkreślił, że „rok 2011 był dla Uczelni szczególny, albowiem
28 i 29 września celebrowaliśmy uroczystości centralne obchodów jubileuszu 85-lecia Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Cały rok
jubileuszowy obfitował w wiele wydarzeń o charakterze naukowym, kulturalnym i sportowym. Podczas centralnych uroczystości jubileuszowych
przyjęliśmy do swego grona jedną z najwybitniejszych postaci współczesnej areny politycznej – Hansa Dietricha Genschera – jako 23. doktora
honoris causa naszej Uczelni. Pozostawimy dla potomnych ślad – rzeźby dwóch wielkich uczonych: Profesora Edwarda Taylora oraz Profesora
Zbigniewa Zakrzewskiego, które społeczność Poznania może podziwiać
przed Gmachem Głównym Uczelni. Bezcenne pamiątki z 85 lat działalności Uczelni gromadzi Ośrodek Historii UEP. Uczciliśmy godnie ten zacny
jubileusz. Teraz trzeba odwrócić kartę historii, zapisując na niej kolejne,
nowe wydarzenia, by ci, którzy nastaną po nas za kolejne 85 lat, mieli co
świętować”.
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Rektor, prof. Marian Gorynia, po krótkich słowach powitania powiedział, że w minionym roku Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, Bronisław
Komorowski, uhonorował wielce zasłużonych pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, nadając im odznaczenia państwowe. Odznaczenia te wręczył Wojewoda Wielkopolski, Piotr Florek. Otrzymali je:
Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski
− prof. dr hab. Eugeniusz Najlepszy, prof. zw. UEP
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
− dr hab. Jerzy Tarajkowski, prof. nadzw. UEP
− prof. dr hab. inż. Ryszard Zieliński, prof. zw. UEP
Złoty Krzyż Zasługi
− dr hab. Waldemar Czternasty, prof. nadzw. UEP
− prof. dr hab. Danuta Krzemińska, prof. zw. UEP
Srebrny Krzyż Zasługi
− dr hab. Szymon Cyfert, prof. nadzw. UEP
Brązowy Krzyż Zasługi
− dr Dariusz Nowak
− dr inż. Bogdan Pachołek
− dr Mariusz Szuster

Profesor Eugeniusz Najlepszy

Doktor hab. Jerzy Tarajkowski
i profesor Ryszard Zieliński

Od prawej: profesor Danuta Krzemińska, doktor hab. Szymon Cyfert, doktor Dariusz Nowak
i doktor inż. Bogdan Pachołek

Doktor inż. Bogdan Pachołek

Doktor Mariusz Szuster
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Odznaczeni Krzyżem Oficerskim, i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz
Złotym, Srebrnym i Brązowym Krzyżem Zasługi

Medal Złoty za Długoletnią Służbę
− prof. dr hab. Wiktor Gabrusewicz, prof. zw. UEP
− prof. dr hab. Józef Garczarczyk, prof. zw. UEP
− prof. dr hab. Eugeniusz Najlepszy, prof. zw. UEP
− prof. dr hab. Maria Sławińska, prof. zw. UEP
− prof. dr hab. Romuald Zalewski, prof. zw. UEP
− Zdzisław Flaczyński
− mgr Ryszard Grzesiak
− mgr Adam Grzondziel
− inż. Zbigniew Majchrzak
− Zbigniew Ratajski
− Leszek Wojtkowiak
− Stefan Zamiara
− Aleksandra Bylebył
− mgr inż. Hanna Eﬀenberg
− mgr Hanna Musielska
− Mirosława Paluszak
− Barbara Radziszewska
− Magdalena Wujec
Medal Srebrny za Długoletnią Służbę
− mgr Anna Brandyk
− mgr Dorota Zaporowska
Medal Brązowy za Długoletnią Służbę
− mgr Magdalena Kowalska
− mgr Monika Panfil
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JM Rektor podkreślił, że wręczenie odznaczeń państwowych, jak na ich
rangę przystało, wymaga szczególnej oprawy i – zgodnie z tradycją Uczelni – zwykle odbywa się podczas uroczystości inaugurującej nowy rok
akademicki. Koncert Galowy z okazji Święta Uczelni, jakim są IV Dni Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, także był doskonałą ku temu okazją, tym bardziej że swoją obecnością w ten wyjątkowy wieczór Uczelnię
zaszczycił Wojewoda Wielkopolski Piotr Florek, który w asyście JM Rektora, prof. Mariana Goryni, wręczył odznaczenia.

Osoby, które otrzymały odznaczenia państwowe

Kolejnym punktem programu wieczoru było wręczenie wielce zasłużonym nauczycielom akademickim Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu nadanych przez ministra edukacji narodowej Medali Komisji Edukacji
Narodowej.
Medale z rąk Wojewody Wielkopolskiego Piotra Florka, w asyście
JM Rektora, prof. Mariana Goryni, odebrali:
− dr hab. Piotr Bartkowiak, prof. nadzw. UEP
− dr Arkadiusz Bernal
− dr hab. Barbara Borusiak, prof. nadzw. UEP
− dr hab. Waldemar Budner, prof. nadzw. UEP
− dr hab. inż. Ryszard Cierpiszewski, prof. nadzw. UEP
− dr hab. Aleksandra Gaweł, prof. nadzw. UEP
− mgr Ewa Kujawska
19

− dr hab. Jacek Mizerka, prof. nadzw. UEP
− dr Beata Skowron-Mielnik
− dr hab. Andrzej Sobczyński, prof. nadzw. UEP
− dr hab. Janusz Tomidajewicz, prof. nadzw. UEP
− dr Marian Wróblewski
JM Rektor, prof. Marian Gorynia, powiedział, że w ten wyjątkowy wieczór chciałby uhonorować szczególnym wyróżnieniem osoby, których wkład
w rozwój Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz oddanie sprawom
Uczelni trudno przecenić. Rektor oznajmił, że decyzją Kapituły Medale „Za
Zasługi dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu” otrzymali:
− Piotr Florek, Wojewoda Wielkopolski, jako wielki przyjaciel Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu – za wsparcie przy realizacji
wszelkich zamierzeń i inicjatyw Uczelni,
− Ryszard Grobelny, Prezydent Miasta Poznania – za wielkie zaangażowanie w rozwój Poznania jako jednego z wiodących ośrodków
akademickich w kraju oraz działania na rzecz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu – za pomoc i wsparcie dla władz Uczelni,
− prof. dr hab. Emil Panek, prof. zw. UEP – za niezwykle ofiarną i zaangażowaną pracę na rzecz Uczelni oraz wielkie zasługi dla rozwoju
na polu naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym Uniwersytetu
Ekonomicznego w Poznaniu,
− prof. dr hab. Wiktor Gabrusewicz, prof. zw. UEP – za ogromny
wkład w rozwój nauki rachunkowości w Polsce oraz działania na
rzecz rozwoju studiów podyplomowych z dziedziny rachunkowości na Uczelni,
20

Medal „Za Zasługi dla Uniwersytetu
Ekonomicznego w Poznaniu” odbiera
prof. Wiktor Gabrusewicz

Medal „Za Zasługi dla Uniwersytetu
Ekonomicznego w Poznaniu” odbiera
prof. Emil Panek
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Medal „Za Zasługi dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu” odbiera Piotr Florek

Medal „Za Zasługi dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu” odbiera Ryszard Grobelny

− dr Jacek Roszyk, prezes Zarządu firmy Żabka Polska S.A. – za osobiste zaangażowanie w działalność Klubu Partnera UEP, ufundowanie stypendiów menedżerskich dla najzdolniejszych studentów oraz
wsparcie finansowe modernizacji sal dydaktycznych Uczelni.
22

Czterem pierwszym osobom JM Rektor wręczył medale osobiście,
a dr Jacek Roszyk, prezes Zarządu firmy Żabka Polska S.A., skierował
z ekranu kilka ciepłych słów do audytorium, nie mógł bowiem osobiście
uczestniczyć w Koncercie Galowym.
Profesor Marian Gorynia poinformował, że Towarzystwo im. Hipolita
Cegielskiego w Poznaniu również doceniło nauczycieli akademickich
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, przyznając im okolicznościowe medale i wyróżnienia. Rektor przekazał głos doktorowi Marianowi
Królowi, prezydentowi Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, który poprowadził tę część uroczystości, informując, że Towarzystwo im. Hipolita
Cegielskiego przyznało:
Statuetkę Honorowego Hipolita i Godność „Lider Pracy Organicznej”
− prof. drowi hab. Emilowi Pankowi, prof. zw. UEP
− drowi hab. Janowi Sobiechowi, prof. nadzw. UEP
Srebrny Medal „Labor Omnia Vincit” (Praca wszystko zwycięża)
− drowi hab. Szymonowi Cyfertowi, prof. nadzw. UEP
− drowi hab. Cezaremu Kochalskiemu, prof. nadzw. UEP
− drowi hab. Tadeuszowi Kowalskiemu, prof. nadzw. UEP
− drowi hab. Maciejowi Szymczakowi, prof. nadzw. UEP

Statuetkę Honorowego Hipolita i Godność „Lider Pracy Organicznej” – odebrali prof. Emil
Panek i dr hab. Jan Sobiech
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Laureaci Medalu „Labor Omnia Vincit”

Profesor Marian Gorynia wręcza medale „Młody Pozytywista”
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Medal „Młody Pozytywista”
− dr Magdalenie Andrałojć
− drowi inż. Jakubowi Jasiczakowi
− mgr Yaninie Sialitskay
− drowi Jackowi Trębeckimu
Statuetki wręczył prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego,
dr Marian Król, wspólnie z JM Rektorem, prof. Marianem Gorynią, jako
przewodniczącym Kapituły.
Podczas wieczoru Towarzystwo uhonorowało także Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, przyznając na ręce Jego Magnificencji Rektora
Statuetkę „Hipolita” za prowadzenie na światowym poziomie badań naukowych, kształcenie studentów oraz pełnienie roli prestiżowego naukowego ośrodka opiniotwórczego i doradczego dla potrzeb współczesnej
gospodarki.
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Osoby, którym Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego przyznało okolicznościowe medale
i wyróżnienia

Ostatnim punktem oficjalnej części uroczystości było wręczenie nagród
Fundacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za najlepsze prace doktorskie, magisterskie i licencjackie. JM Rektor przekazał mikrofon
prezesowi Zarządu Fundacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu,
profesorowi Mirosławowi Hamrolowi, który przedstawił laureatów poszczególnych edycji konkursów.
Wyniki VII edycji Konkursu Fundacji Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu na najlepszą pracę doktorską przygotowaną i obronioną
w roku akademickim 2009/2010
I miejsca nie przyznano
II miejsce
− dr Joanna Lizińska, „Wpływ sekurytyzacji aktywów na wartość
rynkową przedsiębiorstwa”, promotor: dr hab. Jacek Mizerka, prof.
nadzw. UEP
− dr Piotr Pietraszewski, „Kierunki rozszerzenia możliwości eksplanacyjnych neoklasycznego modelu wzrostu gospodarczego”, promotor: dr hab. Roman Kiedrowski
26

III miejsce
− dr Marcin Wiśniewski, „Ocena zdolności kredytowej gminy na podstawie wielowymiarowej analizy porównawczej”, promotor: prof. dr
hab. Wiesława Przybylska-Kapuścińska, prof. zw. UEP
Wyniki XVIII edycji Konkursu Fundacji Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu na najlepszą pracę magisterską przygotowaną i obronioną
w roku akademickim 2009/2010
I miejsce
− Agnieszka Kłosiewicz, „Niemieckie inwestycje bezpośrednie w Indiach w latach 1991–2009”, promotor: prof. dr hab. Przemysław
Deszczyński, prof. nadzw. UEP
− Karolina Tura, „Prognozowanie inflacji w Polsce w latach 1999–2009”,
promotor: prof. dr hab. Wiesława Przybylska-Kapuścińska, prof. zw.
UEP
II miejsce
− Sebastian Sacharowski, „Opracowanie warunków łańcuchowej reakcji polimerazy (PCR) do wykrywania bakterii Aeromonas hydrophila”, promotor: prof. dr hab. Marian Filipiak, prof. zw. UEP
III miejsce
− Dawid Grzegorz Więckowski, „Automatyzacja działań użytkownika w przeglądarkach internetowych”, promotor: prof. dr hab. inż.
Witold Abramowicz, prof. zw. UEP
Wyróżnienie
− Katarzyna Kubiak, „Odpowiedzialność społeczna korporacji międzynarodowych jako źródło przewagi konkurencyjnej na przykładzie przedsiębiorstwa SABMiller plc i polskiej filii – Kompanii
Piwowarskiej S.A.”, promotor: prof. dr hab. Marian Gorynia, prof.
zw. UEP
Wyniki XVIII edycji Konkursu Fundacji Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu na najlepszą pracę licencjacką przygotowaną i obronioną
w roku akademickim 2009/2010
I miejsca nie przyznano
II miejsce
− Natalia Maćkowiak, „Wykorzystanie teorii fal Elliota do analizy indeksu WIG20”, promotor: prof. dr hab. Wiesława Przybylska-Kapuścińska, prof. zw. UEP
27

28

III miejsce
− Adrian Marciniak, „Wpływ czynników makroekonomicznych na
kurs eurodolara”, promotor: prof. dr hab. Wiesława Przybylska-Kapuścińska, prof. zw. UEP
Wyróżnienia
− Aleksandra Tomczak, „Poprawność modelu CAPM w świetle badań
nad jakością linii charakterystycznych wybranych walorów Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie”, promotor: dr Dorota
Wiśniewska
− Marek Kluczewski, „Konkurencyjność polskiego eksportu produktów wysokiej techniki”, promotor: dr Ewa Mińska-Struzik
− Wiktor Wesołowski, „Sytuacja na Giełdzie Papierów Wartościowych
w Warszawie jako czynnik kształtujący kurs walutowy w świetle
analizy kointegracji”, promotor: dr Dorota Wiśniewska
− Marcin Pietruk, „Teoria niepokrytego parytetu stóp procentowych
i jej wykorzystanie dla par walutowych: EUR/USD, EUR/PLN i USD/
PLN w latach 2001–2009”, promotor: dr Grzegorz Paluszak
Na zakończenie przedstawiono „Studenckie twarze ekonomii”, czyli
laureatów konkursu fotograficznego zorganizowanego przez Parlament
Studencki i Biuro Promocji.

29

Część artystyczną koncertu uświetniły występy orkiestry Poznań Ekonomicka Dehovka, zespołu „Prochy” oraz Anny Zimmerman – sopranu
Teatru Wielkiego w Łodzi. Koncert poprowadził prof. Andrzej Sokołowski
z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
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Bal Seledynowy
Zwieńczeniem obchodów IV Dni Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu był Bal Seledynowy zorganizowany już po raz osiemnasty w auli
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Tradycyjnie organizatorem
Balu były Korporacja LECHIA oraz Fundacja Akademicka „Gaudeamus
Igitur”.
Bal Seledynowy ma piękną i długoletnią tradycję, sięgającą swoimi korzeniami okresu międzywojennego, i jako taki wpisał się na stałe w kalendarz wydarzeń kulturalnych w środowisku akademickim i biznesowym
Poznania. W skład Komitetu Honorowego Balu Seledynowego corocznie
wchodzą rektorzy poznańskich uczelni oraz władze miejskie. Wzorem lat
ubiegłych, również tegoroczna edycja Balu miała charakter charytatywny,
a zebrane fundusze zostaną przeznaczone na wsparcie zdolnej młodzieży
i studentów poprzez nowo powstałą Fundację Akademicką „Gaudeamus
Igitur”.
Rekrutacja na Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
6 lutego 2012 roku rozpoczął rekrutację
na kolejną edycję Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego. Młodzi żacy po
raz kolejny będą mieli szansę poznać kluczowe zjawiska ekonomiczne, zrozumieją
najważniejsze prawa rządzące gospodarką i zdobędą wstępną wiedzę biznesową. Ucząc się pracy nad projektami
i pracy w zespole, uzyskają od doświadczonych wykładowców akademickich kwalifikacje przydatne menedżerom.
Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy (EUD) i Akademia Młodego Ekonomisty (AME) to programy edukacji ekonomicznej pod auspicjami Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych. EUD objęty jest
dodatkowo patronatem NBP.
Programy są skierowane do młodzieży zainteresowanej ekonomią
i biznesem. Semestr składa się z cyklu sześciu interaktywnych spotkań,
z cechami nauki w formule edutainment. Zajęcia, prowadzone przez wykładowców akademickich i psychologów biznesu, obejmują wykłady
i warsztaty. W programie semestru letniego znajdą się zagadnienia z zakresu zarządzania ryzykiem, finansów, marketingu internetowego, strategii konkurencyjności i koniunktury gospodarczej. Nie zabraknie tematów
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z tzw. umiejętności miękkich – dzieci poznają techniki zarządzania czasem
i stymulowania kreatywnego myślenia. Gimnazjaliści z kolei spotkają się
również z człowiekiem sukcesu – praktykiem biznesu. To ważny punkt
promocji przedsiębiorczości – zaproszeni goście opowiadają o swoich doświadczeniach związanych z ich karierą biznesową. Odpowiadając na pytania małych słuchaczy, motywują i inspirują do działania. Równolegle
do zajęć z dziećmi odbywają się również wykłady dla rodziców z wsparcia procesu wychowawczego i edukacji ekonomicznej młodzieży szkolnej.
Każdy student otrzymuje indeks, do którego zbiera stemple za uczestnictwo w wykładach. Student obecny na co najmniej czterech spotkaniach
otrzymuje zaliczenie edycji zajęć oraz dyplom ukończenia. Semestr zajęć kończy się testem wiedzy i wręczeniem wartościowej nagrody najlepszemu studentowi danego ośrodka. Oprócz zajęć stacjonarnych, studenci
EUD mogą uczestniczyć w innych formach aktywności realizowanych za
pośrednictwem strony internetowej programu – w różnego rodzaju konkursach edukacyjnych. Najlepsi z nich są nagradzani.
Chór Kameralny „Musica Viva” ma 20 lat
Z okazji 20-lecia jednego z najlepszych chórów akademickich w Polsce,
Chóru Kameralnego Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 11 lutego
2012 roku w Auli Nova Akademii Muzycznej w Poznaniu odbył się koncert jubileuszowy. W pierwszej części koncertu Chór wykonał repertuar
sakralny, w drugiej – zaprezentował
się w repertuarze rozrywkowym.
W koncercie wziął udział JM Rektor,
prof. dr hab. Marian Gorynia, prof.
zw. UEP, który skierował na ręce
prof. Marka Gandeckiego list gratulacyjny dla „Jubilata”.
Chór „Musica Viva” jest jednym z najlepszych zespołów akademickich w Polsce, co potwierdził,
prezentując z powodzeniem swój
artystyczny dorobek na konkursach,
festiwalach i koncertach w kraju i za
granicą. Zespół jest laureatem wielu nagród, w tym również nagród
głównych – GRAND PRIX.
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Od 2000 roku mecenat nad zespołem sprawuje Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, wspierając organizacyjnie i finansowo wszelkie artystyczne poczynania zespołu, zwłaszcza podróże zagraniczne związane
z udziałem w konkursach i festiwalach oraz nagrywanie i wydawanie kolejnych płyt CD: WIGILIJNE KANTYCZKI NA CHÓR I SMYCZKI (2001),
REQUIEM op. 48 Gabriela Fauré (2003), MUSICA VIVA (2004) i CREDO
(2005).
Spotkanie strategiczne 2012
W Auli Uczelni 24 lutego 2012 roku odbyło się kolejne już spotkanie
strategiczne ze społecznością Uniwersytetu, poświęcone podsumowaniu
realizacji STRATEGII w latach 2009–2011 oraz przedstawieniu priorytetów strategicznych na rok 2012.
W spotkaniu udział wzięły władze rektorskie i dziekańskie, kierownicy katedr, kierownicy wszystkich jednostek i komórek organizacyjnych,
przedstawiciele studentów i doktorantów oraz pracownicy Uczelni.
Spotkanie otworzył JM Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw.
UEP, który przedstawił wyniki ankiety strategicznej katedr za rok akademicki 2010/2011 i wręczył kierownikom i przedstawicielom najlepszych
dziesięciu katedr Uczelni listy gratulacyjne. Ponadto Rektor przedstawił
stan realizacji STRATEGII UEP w roku 2011 w odniesieniu do działań i de-
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cyzji przypisanych stanowisku rektora, dokonał podsumowania realizacji
STRATEGII w latach 2009–2011 oraz przedstawił priorytety strategiczne
na rok 2012.
Następnie głos zabrał pełnomocnik rektora ds. strategii, dr hab. Cezary Kochalski, prof. nadzw. UEP, który poinformował zebranych o stanie
wdrażania STRATEGII na UEP w latach 2009–2012.
Kolejno swoje wystąpienia o realizacji STRATEGII UEP w 2011 roku,
stanie realizacji STRATEGII UEP za lata 2009–2011 oraz priorytetach strategicznych na rok 2012 zaprezentowali prorektorzy, dziekani wydziałów
i kanclerz Uczelni.
Wyniki ankiety strategicznej 2010/2011
Katedry najbardziej wszechstronne
− Katedra Europeistyki
− Katedra Logistyki Międzynarodowej
− Katedra Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej
− Katedra Publicystyki Ekonomicznej i Public Relations
− Katedra Socjologii i Filozofii
− Katedra Strategii i Polityki Konkurencyjności Międzynarodowej
− Katedra Teorii i Historii Ekonomii
− Katedra Teorii Organizacji i Zarządzania
− Katedra Teorii Pieniądza i Polityki Pieniężnej
− Katedra Usług
*

*

*

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 23 lutego 2012 roku, w 80 rocznicę urodzin Andrzeja Wituskiego, chcąc uhonorować swojego wybitnego absolwenta, zorganizował koncert urodzinowy z cyklu koncertów „Ile
się da wyciągnąć dla muzyki”, z udziałem zespołu instrumentów dętych
„Poznań Brass”. Koncert poprowadził Adam Banaszak. W drugiej części Włodzimierz Łęcki, były wojewoda wielkopolski, „oprowadził” widownię po tych miejscach Poznania, na które bohater wieczoru wywarł
największy wpływ. Przedstawiciele niektórych z pokazywanych miejsc
i instytucji prezentowali osobiście zasługi Dostojnego Jubilata. Prezes
MTP Andrzej Byrt pojawił się na terenie Targów, Michał Grudziński i Sława Kwaśniewska na drodze do Starego Rynku, prezentując poezję A. Wituskiego sprzed lat. A najdonośniej zaprezentowała się Katarzyna Hołysz,
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również absolwentka naszej Uczelni, podkreślając cechę UEP, którą szczególnie upodobał sobie Pan Prezydent Wituski, a mianowicie wszechstronność i umiejętność zarządzania własną karierą.
Na zakończenie Jubilatowi wręczono trzy tuziny białych koszul ufundowanych przez firmę Bukowianka S.A. jako odniesienie do tekstu wywiadu
Andrzeja Wituskiego, który w rozmowie z Dorotą Juszczyk powiedział, że
„konieczność codziennego pójścia do pracy, ubrania białej koszuli są równie ważną potrzebą codzienności, jak pasja i dobrzy współpracownicy”.
Współgospodarzem wieczoru była również Ewa Kruk, współzałożycielka
Fundacji Teatru Nowego, symbolizująca aktywność kulturalną A. Wituskiego w czasach, w których był przede wszystkim finansistą.
Wspólne „Sto lat” było oczywistym finałem koncertu.
Informacja o spotkaniu wyborczym z kandydatem na rektora UEP
W dniu 29 lutego 2012 roku (środa) o godz. 12.00, w auli Uczelni, odbyło się spotkanie kandydata na stanowisko rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na kadencję 2012/2013 – 2015/2016
prof. dra hab. MARIANA GORYNI, prof. zw. UEP
z pracownikami i studentami Uczelni, którego celem była prezentacja programu wyborczego kandydata.
Program wyborczy jest dostępny pod adresem: www.mariangorynia.pl.
*

*

*

Praca licencjacka studenta Wydziału Ekonomii Jakuba Sawulskiego,
której promotorem jest dr Agnieszka Poczta-Wajda, zajęła I miejsce w ogólnopolskim konkursie na najlepszą pracę licencjacką z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych Unii Europejskiej organizowanym
przez Punkt Kontaktowy Komisji Europejskiej Direct Europe.
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UNIWERSYTET EKONOMICZNY
W POZNANIU

Z POSIEDZEŃ
RAD WYDZIAŁÓW

WYDZIAŁ EKONOMII
Posiedzenie Rady Wydziału Ekonomii odbyło się w dniu 3 lutego 2012
roku w sali 111 w Gmachu Głównym Uczelni.
Przedmiotem obrad Rady Wydziału były następujące sprawy:
• wniosek komisji o nadanie stopnia doktora nauk ekonomicznych
mgrowi Mikołajowi Iwańskiemu (warunkowo),
• wniosek komisji o nadanie stopnia doktora nauk ekonomicznych
mgrowi Maciejowi Stępińskiemu (warunkowo),
• zmiana składu zespołów powołanych do przeprowadzenia czynności w przewodach habilitacyjnych dra Kiliona Munyamy i dra Waldemara Rydzaka,
• wyznaczenie recenzentów, egzaminów i egzaminatorów w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Maruszewskiej,
• wyznaczenie recenzentów, egzaminów i egzaminatorów w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Smędzik,
• wniosek o zatrudnienie osoby wyłonionej z konkursu na etat adiunkta w Katedrze Statystyki i Demografii,
• wniosek kierownika Katedry Ubezpieczeń o zatrudnienie dra Józefa Michalaka na ½ etatu starszego wykładowcy w semestrze letnim
w roku akademickim 2011/2012,
• powołanie XXII edycji Studiów Doktoranckich na Wydziale Ekonomii,
• wniosek o uruchomienie II edycji Studiów Podyplomowych „Strategia i planowanie biznesu w branży energetycznej”,
• wniosek o uruchomienie II edycji Studiów Podyplomowych „Zarządzanie instytucjami pomocy społecznej”,
• wniosek o uruchomienie V edycji Studiów Podyplomowych „Administracja i zarządzanie dla kadry kierowniczej administracji publicznej”,
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• wniosek o uruchomienie VI edycji Studiów Podyplomowych „Audyt
wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych”,
• sprawy komisji wydziałowych.

WYDZIAŁ GOSPODARKI MIĘDZYNARODOWEJ
Posiedzenia Rady Wydziału Gospodarki Międzynarodowej odbyły się
w dniach 17 i 20 lutego 2012 roku w sali 236 w Gmachu Głównym Uczelni.
Przedmiotem obrad Rady Wydziału były następujące sprawy:
• dopuszczenie dr Małgorzaty Bartosik-Purgat do kolokwium habilitacyjnego,
• wyznaczenie terminu kolokwium habilitacyjnego dr Małgorzaty
Bartosik-Purgat,
• powołanie zespołu przewodu habilitacyjnego dr Barbary Jankowskiej,
• wyznaczenie recenzentów i powołanie komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Doroty Czyżewskiej,
• wyznaczenie recenzentów i powołanie komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgra Filipa Machaja,
• zmiana terminu zakończenia przewodu doktorskiego mgr Marleny
Dzikowskiej,
• opinia Rady Wydziału Gospodarki Międzynarodowej w sprawie
powołania dra hab. Wiesława Łuczyńskiego, prof. nadzw. UEP, na
kierownika Katedry Finansów Międzynarodowych Uniwersytetu
Ekonomicznego w Poznaniu,
• zaopiniowanie zasad podziału środków na badania statutowe na rok
2012,
• bieżące tematy Wydziałowej Komisji Programowej,
• zmiana składu Wydziałowej Komisji Programowej,
• zmiana składu Wydziałowej Komisji ds. Studiów Doktoranckich,
• zmiana składu Wydziałowej Komisji ds. Badań Naukowych,
• zmiana składu Wydziałowej Komisji ds. Nostryfikacji Dyplomów
i Tytułów Uzyskanych za Granicą,
• uruchomienie VIII (zamkniętej) edycji Studiów Podyplomowych
„Strategia pozyskiwania i zarządzanie funduszami unijnymi”,
• informacja nt. kierunku „gospodarka turystyczna” realizowanego
w ramach programu „Kadry dla Gospodarki”,
• Na posiedzeniu w dniu 20 lutego 2012 roku w sali 236 odbyło się kolokwium habilitacyjne dr Kamilli Marchewki-Bartkowiak.
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WYDZIAŁ INFORMATYKI I GOSPODARKI
ELEKTRONICZNEJ
Posiedzenie Rady Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej
odbyło się w dniu 10 lutego 2012 roku w sali 236 w Gmachu Głównym
Uczelni.
Przedmiotem obrad Rady Wydziału były następujące sprawy:
• wystąpienie kierownika Katedry Technologii Informacyjnych, prof.
dra hab. inż. Wojciecha Cellarego, prof. zw. UEP, z okazji obchodów
15-lecia Katedry,
• zaopiniowanie wniosku o przyznanie orderu państwowego (ciąg
dalszy punktu 9 programu RW IGE z 13 stycznia 2012 roku),
• wniosek Katedry Matematyki Stosowanej o zatrudnienie na stanowisku starszego wykładowcy osoby wyłonionej z konkursu,
• zatwierdzenie ramowych kryteriów i zasad podziału środków na
badania statutowe w 2012 roku (ciąg dalszy punktu 10 programu
RW IGE z 13 stycznia 2012 roku),
• podział dotacji na utrzymanie potencjału badawczego WIGE
w 2011 roku do wykorzystania w 2012 roku (ciąg dalszy punktu 11
programu RW IGE z 13 stycznia 2012 roku),
• uzupełnienie składów wydziałowych komisji o przedstawicieli doktorantów,
• tematy zgłaszane przez Wydziałową Komisję Programową.

WYDZIAŁ TOWAROZNAWSTWA
Posiedzenie Rady Wydziału Towaroznawstwa odbyło się w dniu 17 lutego 2012 roku w sali 236 w Gmachu Głównym Uczelni.
Przedmiotem obrad Rady Wydziału były następujące sprawy:
• wniosek komisji przewodu doktorskiego mgr inż. Izabeli Chrostowskiej-Siwek w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk
ekonomicznych w zakresie towaroznawstwa,
• zmiana w składzie zespołu ds. przeprowadzenia postępowania
o nadanie tytułu naukowego profesora nauk ekonomicznych dra
hab. Pawła Szewczyka, prof. nadzw. PŚl,
• zmiana składu komisji ds. badań naukowych Wydziału Towaroznawstwa,
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• rozstrzygnięcie konkursu na obsadzenie stanowiska profesora nadzwyczajnego w Katedrze Technologii i Analizy Instrumentalnej,
• rozstrzygnięcie konkursu na obsadzenie stanowiska adiunkta w Katedrze Technologii i Analizy Instrumentalnej,
• powołanie przedstawicieli do komisji konkursowych Fundacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu,
• uruchomienie IV edycji Studium Podyplomowego pt. „Menedżerskie studium podyplomowe handlu emisjami i zarządzaniem energią”,
• powołanie kierownika „Menedżerskiego studium podyplomowego
handlu emisjami i zarządzaniem energią”,
• wnioski zatrudnieniowe na umowy cywilnoprawne.

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA
Posiedzenie Rady Wydziału Zarządzania odbyło się w dniu 10 lutego
2012 roku w sali 111 w Gmachu Głównym Uczelni.
Przedmiotem obrad Rady Wydziału były następujące sprawy:
• stwierdzenie wygaśnięcia mandatu członka Rady Wydziału Zarządzania dra hab. inż. Waldemara Wieczerzyckiego, prof. nadzw. UEP,
• stwierdzenie wygaśnięcia mandatu prodziekana Wydziału Zarządzania dra hab. inż. Waldemara Wieczerzyckiego, prof. nadzw. UEP,
• zmiana w składzie zespołu ds. postępowania o nadanie tytułu profesora drowi hab. Ireneuszowi Rutkowskiemu, prof. nadzw. UEP,
• zmiana w składzie zespołu ds. postępowania o nadanie tytułu profesora drowi hab. Januszowi Klisińskiemu, prof. nadzw. ATH,
• rozpatrzenie wniosku dra Leszka Kędzierskiego o wyrażenie zgody
na powtórzenie kolokwium habilitacyjnego,
• dopuszczenie dr Anny Kozłowskiej do kolokwium habilitacyjnego,
• wszczęcie przewodu habilitacyjnego dra Marka Cieślaka i wyznaczenie recenzentów,
• zmiana w składzie zespołu ds. przewodu habilitacyjnego dra Bogusława Śliwczyńskiego,
• wyznaczenie recenzentów, egzaminatorów oraz powołanie komisji doktorskiej i komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim
mgr Edyty Tomasik,
• zmiana w składzie komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim
mgra Marcina Marczuka,
• bieżące sprawy Wydziałowej Komisji Programowej,
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• sprawozdanie z realizacji Strategii Wydziału Zarządzania w roku
2011,
• zmiana w składzie Wydziałowej Komisji ds. Nostryfikacji Dyplomów i Tytułów Zawodowych Uzyskanych za Granicą,
• stwierdzenie wygaśnięcia mandatu przedstawicieli doktorantów
w komisjach wydziałowych w związku z upływem kadencji,
• uzupełnienie składu komisji wydziałowych o nowych przedstawicieli doktorantów,
• zmiana koordynatora specjalności przedsiębiorczość w małej i średniej firmie,
• zatwierdzenie zmian dokonanych w obsadzie zajęć w semestrze zimowym oraz w semestrze letnim na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia na Wydziale Zarządzania
w roku akademickim 2011/2012,
• rozstrzygnięcie konkursu na stanowiska starszego wykładowcy
w Katedrze Handlu i Marketingu,
• rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko asystenta w Katedrze Ekonomiki Przestrzennej i Środowiskowej,
• punkt zdjęty z porządku obrad,
• punkt zdjęty z porządku obrad,
• zaopiniowanie wniosku dra Karola Klimczaka o udzielenie urlopu
bezpłatnego,
• zaopiniowanie wniosku dra Jacka Masioty o udzielenie urlopu bezpłatnego,
• zaopiniowanie wniosków o powierzenie zajęć dydaktycznych na
Wydziale Zarządzania w ramach umowy cywilnoprawnej,
• uruchomienie XII edycji Studiów Podyplomowych Prawa Gospodarczego.
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PROJEKT
„KADRY DLA GOSPODARKI”

Sprawozdanie z realizacji zadań projektu Kadry dla Gospodarki
finansowanego w całości ze środków PO KL
(Priorytet IV – Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.1 – „Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby
absolwentów o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”, Poddziałanie 4.1.1. – „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego
Uczelni”)
Luty 2012
Zadanie 3. Udział pracodawców w dostosowaniu treści kształcenia do
potrzeb rynku pracy:
• Badanie stopnia dopasowania umiejętności studentów do potrzeb
przyszłych pracodawców
• Badanie losów absolwentów
Zespół ds. badania losów absolwentów na bieżąco wprowadzał informacje ze wstępnych kwestionariuszy ankietowych do bazy danych (zebrano w sumie ponad 1900 rekordów). Przeprowadzono również rozmowy
w sprawie szkolenia z obsługi programu Online Data Collection z firmą
SPSS Polska oraz przygotowano się do instalacji oprogramowania na serwerach Uczelni. Finalizowane były prace nad rocznym raportem badania.
Rozpoczęto prace nad przygotowaniem elektronicznej wersji głównego
kwestionariusza badania.
Zespół ds. badania stopnia dopasowania umiejętności studentów do
potrzeb przyszłych pracodawców rozpoczął pracę nad przygotowaniem
elektronicznej wersji kwestionariusza badania. Kontynuowano dystrybucję kwestionariuszy ankiet wśród uczestników staży.
Zespół redakcyjny kontynuował wysyłanie newslettera.
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Wykłady otwarte
• Maciej Koc, ArjoHuntleigh Polska Sp. z o.o., „5S – utrzymanie zorganizowanego i wydajnego miejsca pracy na przykładzie firmy produkcyjnej”,
• Aleksander Kwaśniewski, Prezydent RP, „Problemy gospodarcze
i polityczne świata z perspektywy Davos 2012”,
• dr Andrzej Byrt, MTP, prof. Tomasz Rynarzewski, UEP, dr. Andrzej
Malinowski, PPP, Ryszard Petru, PWC, dyskusja panelowa: „Czy
rynki same odzyskują równowagę?”
• Anna Pomorska, Ewa Golik, VW Poznań, „Czy wiekiem można zarządzać?” Studium przypadku na przykładzie Volkswagen Poznań,
• prof. Leszek Balcerowicz, FOR, „Zagadki wzrostu gospodarczego”,
• Marek Goliszewski, BCC, „Zagadki rozwoju przedsiębiorstw – szansa dla młodych”,
• Jan Kolański, Jutrzenka-Colian, „Jak osiągnąć sukces w biznesie?”,
• Luis Amaral, Eurocash, „Business strategy based on Eurocash Group”,
• Andrzej Głowacki, DGA, „Sukcesja biznesu w Polsce, czyli jak przejąć firmę”.
Warsztaty
• 4 lutego 2012 – „Pozyskiwanie, struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie” (z udziałem 15 osób),
• 17 lutego 2012 – „Zarządzanie operacyjne w otoczeniu produkcyjnym” (z udziałem 12 osób),
• 28 lutego 2012 – „Dualizm celów stawianych współczesnej logistyce”
(z udziałem 17 osób).
W okresie sprawozdawczym uzupełniono również dokumentację dotyczącą warsztatów, przygotowano dokumentację dotyczącą realizacji
warsztatów prowadzonych w lutym, prowadzono zapisy i akwizycję dotyczącą naboru na kolejne warsztaty, nawiązano wiele nowych kontaktów
z potencjalnymi osobami mogącymi prowadzić warsztaty.
Zadanie 5. Rozwój Biura Karier
1. Badanie profili potencjału studentów
− zrealizowano harmonogram badań zgodnie z planem, przebadano
70 osób, zebrano dokumentację odnośnie do przeprowadzonego badania oraz zliczono ankiety ewaluacyjne (powstał formularz do zliczania wyników),
− w wyniku rekrutacji pozyskano 10 osób na luty,
− dla studentów odwiedzających Biuro sporządzono informację o aktualnej ofercie Biura Karier – Test3P, warsztaty umiejętności miękkich,
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−

−

−

−
−

−

e-learning z przeznaczeniem; otrzymują ją studenci przychodzący na
konsultację dokumentów aplikacyjnych itp.,
sporządzono informację stanowiącą „mini-przewodnik” po procedurach i dokumentach, która jest wręczana osobom zapisującym się
na badanie (m.in. informacja o konieczności wpisania się do Bazy
Projektu),
utrzymywano bieżący kontakt z firmą IPK zapewniający przekazywanie zgłoszeń nowych osób, odbiór dokumentacji (ankiety ewaluacyjne, listy obecności itp.), uzupełnianie pliku Excel stanowiącego
bazę informacyjną o uczestnikach badania,
skonsultowano z prawnikiem dodatkowy załącznik – zgoda studenta na przekazanie pracownikowi projektu przez firmę IPK informacji
o 3 sugerowanych dla danego studenta zawodach,
zaktualizowano stronę projektu – ze względu na zmianę metody zapisów i nowy załącznik,
zaktualizowano i skonsultowano z prawnikiem nowy regulamin
(wprowadzenie dodatkowego załącznika do regulaminu, zmiana
formy zapisów na badanie),
na stronie projektu dodano informację o wszystkich rekrutacjach
w tym półroczu (zakładka Harmonogram), aktualizowane jest konto
na portalu Facebooku.

2. Internetowa giełda tematów prac licencjackich i magisterskich
− przygotowano listę promotorów wyrażających chęć współpracy
w ramach Internetowej giełdy tematów prac dyplomowych,
− rozesłano indywidualne prośby do potencjalnych promotorów o rozważenie zamieszczenia danych w Bazie Internetowej Giełdy Tematów Prac Dyplomowych,
− przygotowano niezbędną dokumentację w celu przeprowadzenia
rozeznania cenowego wśród potencjalnych wykonawców narzędzia
Bazy z Wyszukiwarką,
− przeprowadzono rozeznanie cenowe i wybrano wykonawcę, który
przygotuje narzędzie Baza z Wyszukiwarką,
− sfinalizowano opracowanie bardzo dokładnej koncepcji narzędzia,
− wykonawca przedstawił harmonogram prac oraz propozycję układu
graficznego i rozwiązań technicznych.
3. Kursy e-learningowe
− na platformie Moodle KdG udostępniono cztery kursy e-learningowe: Analiza finansowa przedsiębiorstwa (zapisanych 85 uczestników); Analiza i projektowanie aplikacji internetowych (zapisanych
56 uczestników); Techniki wielowymiarowe we wspomaganiu de44

−
−
−
−

cyzji biznesowych (zapisanych 28 uczestników); Zasady opodatkowania przedsiębiorców w Polsce w warunkach konkurencji
i harmonizacji podatkowej (zapisanych 34 uczestników),
przekazano firmie mediaKursy materiały dydaktyczne niezbędne do
przygotowania kolejnych ośmiu kursów,
udostępniono autorom projektu dwóch z ośmiu kursów w celu weryfikacji,
bieżąco informowano zainteresowanych studentów,
utrzymywano bieżący kontakt i udzielano informacji autorom oraz
firmie mediaKursy.

4. Prezentacje sylwetek absolwentów
− opracowano układ podstrony Sylwetki Absolwentów uwzględniający podział na:
• znanych i rozpoznawanych
• u progu kariery
• wybitnych studentów
− zbierano informacje o wybitnych absolwentach.
5. Poradnictwo zawodowe, wsparcie studentów i absolwentów w procesie szukania pracy
− przeprowadzono 24 konsultacje w zakresie poprawnego tworzenia
dokumentów aplikacyjnych,
− poinformowano studentów wypełniających formularz Badanie losów absolwentów o możliwości skorzystania z konsultacji,
− zaktualizowano stronę www projektu – nowa formuła zapisów na
konsultacje, zmiany w regulaminie, informacja o możliwości korzystania z konsultacji dodana do harmonogramu (publikowana raz
w miesiącu przez całe to półrocze),
− sporządzono informację dla studentów odwiedzających Biuro, zawierającą informację o aktualnej ofercie Biura Karier – Test3P,
warsztaty umiejętności miękkich, e-learning; otrzymują ją studenci
przychodzący na konsultację dokumentów aplikacyjnych itp.
6. Warsztaty umiejętności miękkich
− skonstruowano szczegółowy budżet i plan warsztatów na rok 2012:
budżet projektu pozwala na przeprowadzenie 35 warsztatów za
1200 zł brutto, ze względu na oszczędności (przeprowadzenie części warsztatów po niższych cenach) w 2012 roku zostaną przeprowadzone 42 warsztaty,
− wybrano trenerów i tematy warsztatów do przeprowadzenia w 2012
roku (trenerów, z którymi współpracowaliśmy w 2011 roku, oraz
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nowych, którzy przesłali swoje oferty w odpowiedzi na ogłoszenie
zamieszczone na GoldenLine),
− przeprowadzono rozmowy z trenerami, potwierdzono aktualność
ofert oraz ustalono dokładny harmonogram 40 dni warsztatowych
(pozostałe dwa zostaną wybrane na podstawie zainteresowania studentów w tym półroczu i przeprowadzone w kolejnym półroczu),
− zmodyfikowano ankietę ewaluacyjną, powstaje formularz do zliczania wyników ankiet (współpraca z pracownikiem projektu – pracownikiem naukowym w dziedzinie statystyki).
7. Pozostałe działania
− wprowadzono zmiany i modyfikacje w opisach zadań w zakładce
Wsparcie karier na stronie internetowej projektu, w tym modyfikacje
załączonych dokumentów,
− do bazy ankiet (tzw. pakietu startowego) wprowadzono wszystkich
studentów, którzy brali udział w działaniach Zadania 5,
− sporządzono informacje dla studentów odwiedzających Biuro, zawierające aktualną ofertę Biura Karier – Test3P, warsztaty umiejętności
miękkich, e-learning z przeznaczeniem dla studentów przychodzących na konsultację dokumentów aplikacyjnych itp. (promocja i rekrutacja.
Zadanie 6 – Gospodarka turystyczna
− promocja kierunku w czasie XVI targów edukacyjnych w Poznaniu:
3–5 lutego,
− uzupełnienie księgozbioru do biblioteki dla studentów kierunku gospodarka turystyczna,
− ustalenia dotyczące zakupu czasopism do biblioteki kierunku gospodarka turystyczna (Jolanta Wardaszko, Biblioteka UEP),
− ustalenia w sprawie staży i warsztatów dla studentów kierunku gospodarka turystyczna z osobami odpowiedzialnymi za dane działania w projekcie (Anna Domagała),
− ostateczne ustalenia dotyczące skryptów dla studentów kierunku
gospodarka turystyczna (wyznaczenie terminu oddania gotowego
skryptu, ustalenia w sprawie wzoru umowy dla autorów skryptu),
− spotkanie koła naukowego (m.in. ustalenia dotyczące organizacji seminarium koła naukowego).
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Z DZIAŁALNOŚCI KATEDR

Katedra Europeistyki
Seminarium polsko-niemieckie w Berlinie
17–18 lutego 2012
Profesor dr hab. Bohdan Gruchman, prof. zw. UEP, oraz dr Piotr Idczak,
razem ze studentami Studenckiego Koła Naukowego „Europe”, uczestniczyli w seminarium zorganizowanym w Berlinie wspólnie przez Wolny Uniwersytet w Berlinie oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.
Celem seminarium było zwrócenie uwagi na najistotniejsze kwestie z zakresu polityki prowadzonej przez Europejski Bank Centralny, polityki regionalnej, możliwości współpracy terytorialnej oraz poszanowania praw
mniejszości narodowych w Unii Europejskiej, które w czasie kryzysu nabierają szczególnego znaczenia. Uczestnicy seminarium zaprezentowali
referaty oraz uczestniczyli w dyskusji na temat przyszłości UE. W seminarium uczestniczyli także przedstawiciele Korei Południowej, którzy
z wielkim zainteresowaniem przysłuchiwali się omawianym tematom
i brali udział w dyskusji, zwłaszcza w kontekście obowiązującej od ponad
pół roku umowy o wolnym handlu między UE a Koreą (FTA).
Katedra Informatyki Ekonomicznej
23 stycznia – 3 lutego 2012
W Katedrze Informatyki Ekonomicznej odbyło się pierwsze szkolenie certyfikacyjne TERP10 SAP ERP – Integration of Business Processes, które
umożliwiło biorącym w nim udział studentom zdobycie uznanego na całym świecie certyfikatu znajomości systemu SAP – SAP Certified Business
Associate with SAP ERP 6.0.
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, jako pierwszy uniwersytet
w Polsce, został członkiem SAP University Alliance, uzyskując od 1 września 2011 roku dostęp do oferowanego przez firmę systemu zintegrowanego,
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materiałów szkoleniowych, wiedzy eksperckiej w tej dziedzinie oraz
uprawnienia do prowadzenia szkoleń TERP10.
Kolejne szkolenia TERP10 SAP ERP dla studentów Katedra Informatyki Ekonomicznej planuje zorganizować w okresie przerwy wakacyjnej,
szczegóły na: http://kie.ue.poznan.pl/en/content/szkolenie-certyfikacyjne.
Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych
Profesor dr hab. Tomasz Rynarzewski, prof. zw. UEP, został wybrany do
Rady Redakcyjnej czasopisma „Przegląd Zachodni” na kadencję 2012–2014.
16 lutego 2012
Magister Magdalena Kowalska, specjalista naukowo-techniczny w Katedrze Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, została uhonorowana nadanym przez Prezydenta RP Brązowym Medalem za Długoletnią
Służbę.
Magister Yanina Sialitskaya, doktorantka stacjonarna w Katedrze Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, została uhonorowana Medalem Młodego Pozytywisty nadanym przez Zarząd Towarzystwa
im. Hipolita Cegielskiego.
1–11 lutego 2012
Doktor Katarzyna Nawrot złożyła wizytę w celu naukowo-badawczym na
Chulalongkorn University, Tajlandia.
12 lutego 2012
Doktor Katarzyna Nawrot wzięła udział w seminarium z przedstawicielami University of Calcutta, University of Warsaw, Global College International, Kathmandu, Research and Information System for Developing
Countries, New Delhi, oraz Complutense University of Madrid mającym
na celu wypracowanie działań na rzecz prowadzenia wspólnych badań
naukowych poprzez międzynarodowe projekty badawcze; Kalkuta, Indie.
13–14 lutego 2012
Doktor Katarzyna Nawrot wzięła udział w konferencji pt. „Analyzing
the rise of China and India: domestic, regional and global implications”,
zorganizowanej na Universytecie w Kalkucie przez Institute of Foreign
Policy Studies, University of Calcutta; Centre for Contemporary India Research and Studies, Institute of International Relations, University of Warsaw i Global College International, Kathmandu, gdzie wygłosiła referat
pt. „CIA – China, India, ASEAN: The New World Order – European and
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Asian perspectives”, przygotowany we współpracy z Swarupem Royem,
założycielem i dyrektorem zarządzającym ASEAN Aﬀairs Magazine.
15 lutego 2012
Doktor Katarzyna Nawrot wygłosiła referat pt. „Economic Developments
in China one year into 12th Five Year Programme” podczas konferencji
pt. „China and EU in 2020: Political challenges and economic opportunities” zorganizowanej w European House w Pradze przez Europe China
Research and Advice Network we współpracy z Association for International Aﬀairs, Praga.
Katedra Mikroekonomii
3–24 lutego 2012
Pracownicy Katedry Mikroekonomii zostali zaproszeni do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej pt. „Lotniska użytku
publicznego wschodniej Polski – problemy, koncepcje, rozwiązania”, która odbyła się w Nałęczowie. Podczas konferencji wygłoszono następujące referaty: dr hab. Sławomir Kalinowski, prof. nadzw. UEP: „Analiza
efektywności regionalnych portów lotniczych w Polsce – studium porównawcze;” dr Jacek Jankiewicz: „Analiza i prognozowanie popytu pasażerskiego na usługi wybranych portów lotniczych w Polsce”, dr Sonia
Huderek-Glapska: „Oddziaływanie portu lotniczego na gospodarkę regionu”, mgr Wojciech Augustyniak: „Efektywność finansowa i techniczna
regionalnych portów lotniczych w Polsce”.
Katedra Publicystyki Ekonomicznej i Public Relations
1 lutego 2012
Przez pół roku prof. Alan Freitag z Uniwersytetu Północnej Karoliny
w Charlotte jako stypendysta programu stypendialnego Fulbrighta ufundowanego przez Departament Stanu Stanów Zjednoczonych będzie prowadził badania z zakresu komunikowania wewnętrznego.
Katedra Strategii i Polityki Konkurencyjności Międzynarodowej
6–9 lutego 2012
Doktor hab. Aleksandra Gaweł, prof. nadzw. UEP, odbyła cykl wykładów
pod tytułem „Social entrepreneurship ”w Seinajoki University of Applied
Sciences, Seinajoki, Finlandia.
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17 lutego 2012
Doktor Barbara Jankowska została powołana w skład Uczelnianego Kolegium Elektorów.
Doktor Anna Matysek-Jędrych została powołana w skład Wydziałowego Kolegium Elektorów oraz Rady Wydziału Gospodarki Międzynarodowej na kadencję 2012–2016.
Katedra Strategii Marketingowych
16 lutego 2012
Doktor hab. Lilianna Nowak uczestniczyła w seminarium „Etnografia –
techniki badawcze, zastosowania biznesowe. Nauka i praktyka” zorganizowanym w Warszawie przez Instytut Badań Rynku, Konsumpcji
i Koniunktur (IBRKK) we współpracy z Polskim Towarzystwem Badaczy
Rynku i Opinii.
20 lutego 2012
Doktor hab. Lilianna Nowak i dr Magdalena Stefańska wzięły udział
w konferencji „Społeczna odpowiedzialność handlu – nowe wyzwania”,
zorganizowanej w Warszawie przez: Ministerstwo Gospodarki, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Uniwersytet Ekonomiczny
w Krakowie oraz Polską Organizację Handlu i Dystrybucji. Podczas konferencji dr Magdalena Stefańska zeprezentowała referat pt. „Komunikacja
marketingowa a społeczna odpowiedzialność handlu”.
Katedra Technologii Informacyjnych
3 lutego 2012
W „Gazecie Wyborczej” z dnia 3 lutego 2012 (s. 26) ukazał się artykuł
prof. Wojciecha Cellarego pt. „Młodzi w internetowej pułapce” na temat
przyczyn buntu młodych użytkowników Internetu przeciwko podpisaniu
przez Polskę umowy ACTA. Artykuł ukazał się również na portalu internetowym Wyborcza.biz.
4 lutego 2012
Doktor inż. Adam Wójtowicz wziął udział w konferencji „Technologie informacyjno-komunikacyjne w dydaktyce szkolnej”, która odbyła
się w Poznaniu w ramach XVI Targów Edukacyjnych. Wygłosił wykład
pt. „Bezpieczeństwo rozproszonego tworzenia przez nauczycieli interaktywnych scenariuszy edukacyjnych opartych na technologiach Web 2.0”.
50

7 lutego 2012
Doktor hab. inż. Jarogniew Rykowski, prof. nadzw. UEP, uczestniczył
w Warszawie w posiedzeniu Zespołu interdyscyplinarnego ds. współpracy z zagranicą, działającym przy ministrze nauki i szkolnictwa wyższego.
9 lutego 2012
Profesor Wojciech Cellary otrzymał zaproszenie do udziału w pracach
Komitetu Programowego międzynarodowej konferencji „The 4rd International Conference Well-being in the Information Society – Exploring the
Abyss of Inequalities WIS 2012”, która odbędzie się w Turku (Finlandia)
w dniach od 22 do 24 sierpnia 2012 roku.
10 lutego 2012
W związku z piętnastoleciem istnienia Katedry Technologii Informacyjnych prof. dr hab. inż. Wojciech Cellary,
prof. zw. UEP, na posiedzeniu Rady
Wydziału Informatyki i Gospodarki
Elektronicznej przedstawił dorobek naukowy i dydaktyczny Katedry w latach
1996–2012. W części posiedzenia Rady
Wydziału dotyczącej prezentacji osiągnięć Katedry uczestniczył cały obecny zespół jej pracowników Katedry,
liczący 21 osób. Prezentacji dorobku przysłuchiwały się – specjalnie zaproszone z tej okazji – władze uczelni: JM Rektor, prof. Marian Gorynia,
prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą, prof. Maciej Żukowski, oraz
prorektor ds. finansów i rozwoju, prof. Jacek Mizerka.
11 lutego 2012
W sobotnim wydaniu „Gazeta Wyborcza” zamieściła komentarz prof.
Wojciecha Cellarego do artykułu Marcina Kąckiego pt. „ACTA pisane
w ciszy”, dotyczącego kulis przygotowania umowy ACTA.
13 lutego 2012
W dniu 13 lutego 2012 roku odbyła się w Gmachu Głównym Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu uroczystość wręczenia nagród zwycięzcom trzynastej edycji Konkursu o Złotą Mysz. Konkurs był adresowany
do studentów I roku Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, uczęszczających w semestrze
zimowym roku akademickiego 2011/2012 na zajęcia z przedmiotu technologie informacyjne, prowadzonego przez pracowników Katedry Tech51

nologii Informacyjnych. Konkurs polegał na przygotowaniu w zespołach
dwuosobowych profesjonalnych projektów biznesowych z wykorzystaniem najnowszych technologii informacyjnych i mobilnych. Projekty
obejmowały cztery etapy: inwestorski, biznesowy, techniczny i poprojektowy. Projekty były przygotowane w postaci opisu w formacie MS Word,
prezentacji w formacie MS PowerPoint i częściowej implementacji strony internetowej z wykorzystaniem systemu zarządzania treścią Drupal
w technologii PHP i HTML. Proponowane rozwiązania były oceniane według następujących kryteriów:
− oryginalność, nowatorstwo i świeżość pomysłu,
− biznesowy charakter przedsięwzięcia,
− wpływ technologii informacyjnych na transformację organizacji
i zarządzania.
W konkursie wzięło udział niemal 180 studentów. Prace zostały ocenione przez Komisję Konkursową, w której skład weszli pracownicy Katedry
Technologii Informacyjnych i przedstawiciele Banku Zachodniego WBK
S.A., sponsora konkursu. Przewodniczącym Komisji Konkursowej był
prof. dr hab. inż. Wojciech Cellary, kierownik Katedry Technologii Informacyjnych. Nagrodami ufundowanymi przez Bank Zachodni WBK S.A.
były atrakcyjne urządzenia elektroniczne: I nagroda – konsola XBOX360
4GB, II nagroda – smartphone HTC Explorer Metallic Black Android,
III nagroda – aparat cyfrowy Fuji FinePix S3300 oraz wyróżnienia – MP3
Creative ZenMX SE 8GB. Nagrody przed wręczeniem zostały sfotografowane i umieszczone na stronach KTI z linkiem do stron Banku Zachodniego WBK. Informacja o konkursie była również dostępna na stronach
głównych UEP, a opis wydarzenia został umieszczony w archiwum zakładki „Osiagnięcia”. W trakcie trwania uroczystości rozstawiono dwa banery typu roll-up Banku Zachodniego WBK, promujące usługi banku. Po
zakończeniu uroczystości informacja o wydarzeniu została umieszczona
w zakładce „Aktualności” na stronach KTI wraz z odsyłaczami do stron
internetowych sponsora.
Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 13 lutego 2012 roku w sali
311A w Gmachu Głównym Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
Władze Uczelni reprezentował prof. dr hab. Emil Panek, prof. zw. UEP,
dziekan Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej, a sponsora, Bank Zachodni WBK S.A., reprezentowali: Joanna Dymarkowska, dyrektor 3 Oddziału BZ WBK S.A. w Poznaniu, Adam Retkowski, dyrektor
4 Oddziału BZ WBK S.A. w Poznaniu, oraz Wojciech Witowski, menedżer
bankowości elektronicznej BZ WBK S.A. Joanna Dymarkowska zabrała
głos w imieniu sponsora, wygłaszając krótką przemowę do studentów;
podkreśliła przy tym fakt, że sama jest absolwentką UEP. Uroczystość pro52

wadził prof. dr hab. inż. Wojciech Cellary, przewodniczący jury konkursu,
wraz z mgr. inż. Zbigniewem Paszkiewiczem i mgr. Janem Świerzowiczem, którzy prowadzili ćwiczenia z przedmiotu technologie informacyjne.
Zwycięzcami edycji 2012 Konkursu o Złotą Mysz zostali:
Miejsce I: Mateusz Jóźwicki i Patryk Kamiński – projekt E-ROOm,
Miejsce II: Milena Ćmil i Rafał Bartos – projekt Agros,
Miejsce III: Tomasz Solik i Marta Dworek – projekt e-Inwestycje.
Wyróżnienia otrzymali
Joanna Jasnowska i Filip Kasprowicz – projekt e-Boisko,
Tobiasz Kukawka i Wojciech Sobiak – projekt e-Mechanik,
Rafał Wiśniewski i Katarzyna Zakrzewska – projekt Zrewitalizuj.pl.
14 lutego 2011
Profesor Wojciech Cellary otrzymał zaproszenie do udziału w pracach Komitetu Programowego międzynarodowej konferencji „The 13th International Conference on Web Information System Engineering WISE 2012”, która
się odbędzie w Paphos (Cypr), w dniach 14–16 listopada 2012 roku.
15 lutego 2012
Profesor Wojciech Cellary uczestniczył w Warszawie w posiedzeniu Rady
Informatyzacji przy ministrze administracji i cyfryzacji.
16 lutego 2012
Profesor Wojciech Cellary uczestniczył w Warszawie w posiedzeniu Rady
ds. Informatyzacji Edukacji przy ministrze edukacji narodowej.
16 lutego 2012
Profesor Wojciech Cellary otrzymał zaproszenie do udziału w pracach
Komitetu Programowego międzynarodowej konferencji „The 7th International Conference on Interactive Mobile and Computer Aided Learning
IMCL 2012”, która odbędzie się w Ammanie (Jordania) w dniach 6–7 listopada 2012 roku.
22 lutego 2012
Magister Jan Świerzowicz uczestniczył w Warszawie w seminarium
pt. „Ryzyka w Cloud Computing”, zorganizowanym przez Centrum Promocji Informatyki, a poświęconym zagrożeniom w technologii Internetu w chmurach i dostępnym rozwiązaniom niwelującym te zagrożenia.
Głównymi tematami seminarium były problemy prawne bezpieczeństwa
biznesowego, przetwarzania danych w chmurze, w tym również danych
osobowych.
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23 lutego 2012
Profesor Wojciech Cellary złożył wizytę roboczą w IBM Polska w Warszawie. W trakcie wizyty omawiano możliwości współpracy naukowej UEP
i IBM.
28 lutego 2012
Doktor inż. Adam Wójtowicz otrzymał zaproszenie do udziału w pracach
zespołu recenzentów międzynarodowej konferencji International Conference on Interactive Mobile and Computer Aided Learning IMCL 2012,
która odbędzie się w Princess Sumaya University for Technology w Ammanie (Jordania) w terminie od 6 do 8 listopada 2012 roku.
Katedra Towaroznawstwa Żywności
22–24 lutego 2012 roku
Doktor inż. Bogdan Pachołek uczestniczył w konferencji naukowej „Studenckie Dni Jakości” zorganizowanej przez Akademię Morską w Gdyni.
Bogdan Pachołek został zaproszony do prac w komitecie naukowym konferencji.
*

*

*

Studenci specjalności kształtowanie jakości produktów spożywczych –
inż. Malwina Gałach, inż. Maciej Gierszewski, inż. Malwina Krupa oraz
inż. Karolina Racinowska – zostali nagrodzeni II miejscem w kategorii
prezentacja za pracę pt. „Projektowanie ciastek kruchych o zmniejszonej wartości energetycznej” podczas I Konferencji Studenckie Dni Jako-
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ści „Towaroznawstwo w XXI wieku – szanse i zagrożenia”, która odbyła
się 23 i 24 lutego 2012 roku w Akademii Morskiej w Gdyni. Projekt zrealizowany podczas zajęć z projektowania produktów żywnościowych
w Katedrze Towaroznawstwa Żywności UEP został przedstawiony przez
Karolinę Racinowską i Macieja Gierszewskiego, uczestników konferencji.
Projekt oraz jego realizacja wzbudziły duże zainteresowanie publiczności
i jury konkursowego.
Zdjęcia autorstwa Pani Żanety Jabłońskiej pobrano dzięki uprzejmości
organizatora konferencji ze strony www.adt2012-wpit.pl.
Katedra Ubezpieczeń
3 lutego 2012
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń na Życie SA powołało dra hab. Jerzego Handschkego,
prof. nadzw. UEP, na członka Rady Nadzorczej PZU Życie SA, w której
pełni funkcję wiceprzewodniczącego Komitetu Audytu.
Katedra Usług
Doktor Marcin Chłodnicki był organizatorem „Poznań Service Jam”
i współorganizatorem „Szczecin Service Jam” – pierwszej poznańskiej
edycji Global Service Jam w Polsce. Idea Global Service Jam jest stosunko-
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wo nowa, albowiem spotkanie pierwszy raz odbyło się rok temu, między
innymi dzięki inicjatywie dra Chłodnickiego, uczestnika Service Design
Network – światowej społeczności praktyków działających w sferze usług.
Rok temu w Global Service Jam wzięło udział około tysiąc osób, natomiast
w tym roku zaangażowało się 88 miast na całym świecie. W ciągu tych 48
godzin powstało 350 projektów, nad którymi pracowało łącznie około ponad 2000 uczestników. Wszystkie projekty powstające w ramach Global
Service Jam są dostępne na zasadzie open source – dobra wspólnego, do
którego dostęp ma każdy chętny.
Katedra Zarządzania Strategicznego
Spotkanie specjalności Konsulting gospodarczy
W dniu 22 lutego odbyło się I Spotkanie Integracyjne Studentów Specjalności Konsulting Gospodarczy I i II stopnia, z udziałem pracowników Katedry Zarządzania Strategicznego. W trakcie spotkania zaprezentowano
profil naukowy Katedry oraz działalność dydaktyczno-naukową poszczególnych pracowników. Omówiony został program specjalności oraz nowe
inicjatywy ukierunkowane na zwiększenie społeczno-organizacyjnej aktywności studenckiej. Studenci 2 roku studiów II stopnia zaprosili nowych
studentów specjalności do współpracy w redagowaniu nowo powstałej
strony internetowej oraz włączenia się w działalność Studenckiego Koła
Naukowego Compertus, działającego przy Katedrze Zarządzania Strate-
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gicznego. Część spotkania przeznaczono na dyskusję, w trakcie której wyjaśniano kwestie dydaktyczne i organizacyjne specjalności.
Spotkanie, które zyskało powszechną akceptację zarówno ze strony studentów, jak i pracowników Katedry, okazało się ważnym wydarzeniem
w budowaniu społeczności wokół specjalności Konsulting gospodarczy.
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W dniach 22–24 lutego 2012 roku członkowie Studenckiego Koła Naukowego Towaroznawstwa Żywności Spectrum: Natalia Skrzypek, Katarzyna Stolińska, Aleksandra Ralcewicz, Katarzyna Tomczak Tomasz Król,
uczestniczyli w Konferencji Naukowej „Studenckie Dni Jakości” organizowanej przez Akademię Morską w Gdyni. Podczas konferencji studenci zaprezentowali trzy projekty – dwa w formie prezentacji ustnej „Ocena
pożądalności mieszanek olejów roślinnych tłoczonych na zimno przez
studentów” i „Wpływ dodatku preparatu glikozydów stewiolowych na
smakowitość herbatek owocowych” oraz jeden w formie posteru: „Czarnuszka siewna jako źródło prozdrowotnych składników”.
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Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, na posiedzeniu
Senatu w dniu 24 lutego 2012 roku wręczył prof. dr hab. Alicji Maleszce,
prof. nadzw. UEP, oraz prof. drowi hab. Przemysławowi Deszczyńskiemu, prof. nadzw. UEP, gratulacje w związku z uzyskaniem tytułu naukowego profesora.

Ponadto Rektor, prof. Marian Gorynia, wręczył drowi hab. inż. Ryszardowi Cierpiszewskiemu, prof. nadzw. UEP, umowę o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego UEP na czas określony oraz dr hab. inż.
Annie Gliszczyńskiej-Świgło, adiunktowi, umowę o pracę na stanowisku
profesora nadzwyczajnego UEP na czas określony.
59

60

WYDZIAŁ EKONOMII
W dniu 2 lutego 2012 roku w Sali 236 w Collegium Altum odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgra Mikołaja Iwańskiego
na temat: „Uwarunkowania rozwoju polskiego rynku sztuki współczesnej”.
Promotorem pracy była dr hab. Barbara Pogonowska, prof. nadzw. UE
w Poznaniu. Recenzje przygotowali: prof. dr hab. Tadeusz Szumlicz,
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, dr hab. Kamil Kuskowski, prof.
nadzw. Akademii Sztuki w Szczecinie, oraz prof. dr hab. Wacław Jarmołowicz, prof. zw. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

W dniu 2 lutego 2012 roku w Sali 131 w Collegium Altum odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgra Macieja Stępińskiego
na temat: „Ocena sytuacji zawodowej absolwentów szkół wyższych na
rynku pracy na przykładzie województwa wielkopolskiego
w latach 1999–2009”.
Promotorem pracy była prof. dr hab. Elżbieta Jantoń-Drozdowska, prof.
zw. UAM w Poznaniu. Recenzje przygotowali: prof. dr hab. Danuta Kopycińska, prof. zw. Uniwersytetu Szczecińskiego, oraz prof. dr hab. Wacław
Jarmołowicz, prof. zw. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

W dniu 21 lutego 2012 roku w Sali 236 w Gmachu Głównym Uczelni
odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr Edyty Wojtyli
na temat: „Pomoc rozwojowa Unii Europejskiej dla Maroka w latach
1995–2009”.
Promotorem pracy był prof. dr hab. Przemysław Deszczyński, prof.
nadzw. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Recenzje przygotowali: prof. dr hab. Janusz Gołębiowski ze Szkoły Głównej Handlowej w War61

szawie oraz prof. dr hab. Lucyna Wojtasiewicz, emerytowany prof. zw.
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

WYDZIAŁ GOSPODARKI MIĘDZYNARODOWEJ
Rada Wydziału Gospodarki Międzynarodowej, na posiedzeniu w dniu
20 lutego 2012 roku, nadała doktor Kamilli Marchewce-Bartkowiak stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych.
Recenzentami dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej pt. „Zarządzanie długiem skarbu państwa. Implikacje dla strefy euro” byli:
• prof. zw. dr hab. Stanisław Owsiak z Uniwersytetu Ekonomicznego
w Krakowie,
• prof. zw. dr hab. Bogusław Pietrzak ze Szkoły Głównej Handlowej
w Warszawie,
• prof. zw. dr hab. Andrzej Sławiński ze Szkoły Głównej Handlowej
w Warszawie,
• dr hab. Jan Sobiech z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
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Witold Jaworski został członkiem zarządu spółki PZU Życie. Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, doktorem
nauk ekonomicznych i adiunktem w Katedrze Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Studiował również na
Fachhochschule fur Wirtschaft w Berlinie.
*

*

*

Paweł Richter został prezesem spółki Richter Med. Paweł Richter był
do tej pory w firmie dyrektorem generalnym ds. strategii i rozwoju grupy. Jest jej współzałożycielem. Od początku istnienia Richter Med nadaje spółce główne kierunki strategiczne. Ma wieloletnie doświadczenie
w biznesie, w tym w prowadzeniu złożonych projektów inwestycyjnych.
Ukończył Akademię Ekonomiczną w Poznaniu, na kierunku zarządzanie
i finanse.
*

*

*

Tomasz Jamrozy, absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, został powołany na stanowisko członka Zarządu spółki akcyjnej Euro-Tax.pl.
Członkiem Zarządu tej spółki w latach 2009–2012 był Andrzej Jasieniecki,
też absolwent naszej Uczelni. Wcześniej, od 2002 do 2009 roku, pracował
jako Investment Director w firmie MCI Management.
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WSPÓŁPRACA
Z ZAGRANICĄ

Dnia 17 lutego 2012 roku dział ds. Badań Naukowych i Współpracy
z Zagranicą zorganizował spotkanie informacyjne dla osób rozpoczynających realizację projektów badawczych z 1 konkursu Narodowego Centrum Nauki. Na spotkaniu omówiono wymagania NCN w stosunku do
kierowników projektu i Uczelni w ramach realizacji projektów, jak również przypomniano zasady przepływu dokumentów finansowych związanych z realizacją projektów na UEP.
*

*

*

W dniu 29 lutego 2012 roku odbyło się spotkanie zorganizowane przez
prof. dra hab. Marka Rekowskiego, prof. zw. UEP, i DBNiWZ, dotyczące IV edycji studiów drugiego stopnia prowadzonych przez Wydział Zarządzania UEP (specjalność Przedsiębiorstwo w gospodarce globalnej)
i ESCP Europe. Coraz więcej kandydatów wykazuje zainteresowanie programem co najmniej dwóch dyplomów ze względu na:
a) międzynarodowy charakter: pierwszy rok w UEP, drugi rok w Paryżu i/lub Berlinie,
b) wysoką pozycję rankingową: wg rankingu „Financial Times” ESCP
Europe (http://www.escpeurope.eu) to uczelnia, której program realizowany przez naszych studentów – Master in Management – od
lat plasuje się w pierwszej trójce w Europie,
c) długoletnią współpracę: około 150 absolwentów obu uczelni w ciągu
10 lat współpracy z ESCP Europe.

Wyjazdy pracowników i doktorantów
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Imię, nazwisko,
katedra/jednostka
organizacyjna
1
Dr Katarzyna
Nawrot
Katedra Międzynarodowych
Stosunków Gospodarczych

Kraj, miasto,
uczelnia, organizator
Termin
konferencji,
spotkania
2
3
Tajlandia, Bangkok
1.02.–
Organizator:
–10.02.2012
Chulalongkorn University

Dr hab. Aleksandra
Gaweł, prof.
nadzw. UEP
Katedra Strategii
i Polityki Konkurencyjności Międzynarodowej
Dr Agnieszka
Ziomek
Katedra Polityki
Gospodarczej
i Samorządowej

Finlandia, Seinajoki
Organizator:
Seinajoki University
of Applied Science

5.02.–
–10.02.2012

Dania, Aarhus
Organizator:
Aarhus University

8.02.–
–11.02.2012

Dr Katarzyna
Nawrot
Katedra Międzynarodowych
Stosunków Gospodarczych
Dr Katarzyna
Nawrot
Katedra Międzynarodowych
Stosunków Gospodarczych

Indie, Kalkuta
Organizator:
Uniwersytet w Kalkucie

11.02.–
–14.02.2012

Czechy, Praga
Organizator:
ECRAN – Europe
China Research and
Advice Network

14.02.–
–15.02.2012

Cel wyjazdu
4
Wyjazd badawczy
w związku z przygotowaniem we współpracy z Uniwersytetem
implikacji w kontekście
ASEAN Economic Community 2015 i organizowanego w związku
z tym forum
Wyjazd w celu przeprowadzenia cyklu
wykładów w ramach
programu LLP/Erasmus

Wyjazd na konferencję
„Designing and transforming capitalism”; tytuł
referatu: „Determinants
and mobilization of local-level participation
in the approach of heterodox economics”
Udział w konferencji
„Analyzing the rise of
China and India: domestic, regional and global
implications”
Udział w konferencji
„China and EU in 2020:
Political challenges and
economic opportunities”
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1
Prof. dr hab.
Bohdan Gruchman,
prof. zw. UEP
Katedra Europeistyki

2
Niemcy, Berlin
Organizator:
Wolny Uniwersytet
w Berlinie

3
17.02.–
–18.02.2012

Dr Piotr Idczak
Katedra Europeistyki

Niemcy, Berlin
Organizatorzy:
Wolny Uniwersytet
w Berlinie
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

17.02.–
–18.02.2012

Dr Agnieszka
Ziomek
Katedra Polityki
Gospodarczej
i Samorządowej
Dr Agata Maćków
Kierownik Biura
Studiów Anglojęzycznych

Wielka Brytania,
Cambridge
Organizator:
Anglia Ruskin University
USA, Nowy York,
Chicago
Kanada, Toronto
Organizator:
Fahrenheit Center for
Study Abroad
USA, Nowy York,
Chicago
Kanada, Toronto
Organizator:
Fahrenheit Center for
Study Abroad

21.02.–
–24.02.2012

Mgr Agnieszka
Hała
Kierownik Działu
Marketingu
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4
Udział w seminarium
naukowym (wraz z grupą 6 studentów UEP) organizowanym w ramach
współpracy Studenckiego Koła Naukowego
EUrope z Wolnym Uniwersytetem w Berlinie
Udział w seminarium
naukowym organizowanym w ramach współpracy Studenckiego Koła
Naukowego EUrope
z Wolnym Uniwersytetem w Berlinie; tytuł referatu: „Die Entwicklung
peripherer Regionen.
Ein neues Konzept zur
Regionalpolitik”
Wyjazd w celu przeprowadzenia cyklu
wykładów w ramach
programu LLP/Erasmus

23.02.–
–5.03.2012

Wyjazd w związku
z uczestnictwem UEP
w II Polskich Targach
Uniwersyteckich

23.02.–
–5.03.2012

Wyjazd w związku
z uczestnictwem UEP
w II Polskich Targach
Uniwersyteckich

1
Prof. dr hab. Witold
Abramowicz, prof.
zw. UEP
Katedra Informatyki Ekonomicznej

2
Niemcy, Braunschweig
Organizator:
Technische Universität Braunschweig
Institut für
Wirtschaftsinformatik

3
28.02.–
–1.03.2012

Dr hab. Krzysztof
Malaga, prof.
nadzw. UEP
Katedra Ekonomii
Matematycznej

Francja, Nancy
Organizator:
Bureau d’économie
théorique et appliquée

29.02.–
–31.03.2012

Dr Łukasz Puślecki
Katedra Handlu
Międzynarodowego

USA, Las Vegas
29.02.–
Organizator:
–8.03.2012
Association of Strategic Alliance Professionals

Dr hab. Jacek
Lisowski, prof.
nadzw. UEP
Katedra Ubezpieczeń

Ukraina, Kijów-Irpin 29.02.–
Organizator:
–4.03.2012
Ministerstwo Edukacji Młodzieży i Sportu Ukrainy
Uniwersytet Narodowy Państwowej
Służby Podatkowej
Ukrainy

4
Udział w posiedzeniu
Komitetu Redakcyjnego czasopisma BISE –
lista filadelfijska; udział
w posiedzeniu Komitetu Programowego Konferencji Informatik 2013
Lipsk; udział w konferencji Multikonferenz
Wirtschaftsinformatik
2012
Wyjazd na Uniwersytet Lotaryński w Nancy
w celu przygotowania
dokumentacji projektu 4-semestralnych, anglojęzycznych studiów
w ramach programu
Erasmus Mundus
Udział w ASAP Global
Alliance Summit „Mastering the Art and
Science of Alliance”;
spotkanie z przedstawicielem firmy Thomson
Reuters, Vantage Parters,
Ryth of Business, Phoenix Consulting Group
Wyjazd w charakterze
jurora oraz opiekuna
grupy trzech studentów UEP na drugi etap
Międzynarodowej
Olimpiady z dziedziny
„Ubezpieczenie”
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Przyjazdy gości zagranicznych
na Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Imię, nazwisko
Prof. Alan Freitag

Katja Polanski

Kraj, miasto,
Termin
uczelnia, organizator
USA,
01.02–
University of North
–31.07.2012
Carolina – Charlotte, NC
Organizator:
Katedra Publicystyki
Ekonomicznej i Public Relations
03.02.2012
Niemcy, Freiberg
Technische Bergakademie Universität
Freiberg
Organizator:
DBNiWZ

Cel przyjazdu
Pobyt naukowo-badawczy w charakterze stypendysty Polsko-Amerykańskiej Komisji
Fulbrighta

Wizyta monitoringowa
dotycząca realizacji programu dwóch dyplomów
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UCHWAŁY SENATU

Uchwała nr 66 (2011/2012) z 24 lutego 2012 roku
w sprawie wyborów uzupełniających na funkcję prodziekana Wydziału
Zarządzania UEP na okres do końca kadencji 2008–2012.
Uchwała nr 67 (2011/2012) z 24 lutego 2012 roku
w sprawie zmiany limitów przyjęć na studia w roku akademickim
2011/2012, określonych w uchwale Senatu UEP nr 48 (2010/2011).
Uchwała nr 66 (2011/2012) z 24 lutego 2012 roku
w sprawie pozytywnego zaopiniowania struktury Uczelnianej Komisji
Rekrutacyjnej ds. naboru na studia w roku akademickim 2012/2013.
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WYDAWNICTWO

Nakładem Wydawnictwa UEP w ostatnim miesiącu ukazały się następujące pozycje:

Maria Małecka (red.), Towaroznawstwo w zapewnieniu jakości żywności i bezpieczeństwa konsumenta, Zeszyty Naukowe nr 196
Tadeusz Juja (red.), Studia z zakresu finansów i polityki fiskalnej, Zeszyty Naukowe nr 200
Wiesława Przybylska-Kapuścińska (red.), Rynek finansowy w okresie zaburzeń, Zeszyty Naukowe nr 202
Dorota Appenzeller (red.), Analiza danych gospodarczych – metody i zastosowania, Zeszyty Naukowe nr 203
Waldemar Czternasty (red.), Gospodarka Polski po akcesji do Unii Europejskiej. Wymiar finansowy, Zeszyty Naukowe nr 207
Marzena Remlein (red.), Sprawozdawczość finansowa w przykładach i zadaniach, wyd. 3, Materiały Dydaktyczne nr 264

