Klub Partnera (KP UEP) funkcjonuje na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu od 2003 roku. Jest to
przedsięwzięcie, którego celem jest rozwijanie współpracy między nauką a biznesem. To droga
specjalistycznej wiedzy, miejsce wymiany unikalnych doświadczeń i opinii oraz sposób na zawarcie
wartościowych znajomości. Klub Partnera UEP jest płaszczyzną współpracy, dzięki której powstają
inicjatywy uwzględniające zarówno interesy przedsiębiorców chcących odnosić sukcesy na
konkurencyjnych rynkach; studentów i absolwentów chcących spełniać rosnące wymagania
przyszłych pracodawców, jak i naukowców starających się o zastosowanie swojej bogatej wiedzy
w praktyce. Klub Partnera UEP skupia organizacje i firmy z wielu branż. Duża różnorodność
doświadczeń, spojrzenie na gospodarkę z różnych perspektyw, a także wielkie zaangażowanie,
wsparcie i zapał do współpracy, jakimi na co dzień wykazują się członkowie KP UEP, sprawiają, że
z każdym rokiem korzyści, jakie wynoszą oni ze współpracy z Klubem, są coraz większe.
Współpraca z przedsiębiorcami to dla nas – jako uczelni ekonomicznej kształcącej przyszłych
specjalistów biznesowych – jeden z najważniejszych celów działalności. Pragniemy zapewnić
współpracującym z nami firmom rozwiązania dopasowane do ich potrzeb, a także tworzyć przestrzeń
do otwartego dialogu oraz wymiany opinii i doświadczeń na rzecz wspólnego opracowywania
innowacyjnych rozwiązań. Dlatego podejmujemy kolejne, wielokierunkowe działania, które pozwolą
na zapewnienie jak najlepszych warunków do owocnej i dającej korzyści obu stronom współpracy.
Działalność Klubu Partnera wpisuje się na stałe w jeden z głównych celów strategicznych Uniwersytetu
Ekonomicznego w Poznaniu, realizowanego poprzez rozwój kontaktów z interesariuszami
zewnętrznymi, a w szczególności z otoczeniem biznesowym.
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Dziękuję za współpracę

Liczba ofert pracy i praktyk z firm Klubu Partnera UEP w roku akademickim 2015/2016
Dane firmy/instytucji

praca

AesculapChifa Sp. z o.o.

1

Amica Wronki S.A.

1

Bank Zachodni WBK S.A.

18

BCC Sp. z o.o.

32

praktyka

30

Biofarm Sp. z o.o.

3

Bank Handlowy w Warszawie S.A. Citi Handlowy Oddział w Poznaniu

8

10

Deloitte Polska Sp. z o.o.

1

1

ENEA S.A.

7

Ernst&Young Polska Sp. z o.o. sp.k.

7

11

Eurocash S.A.

3

3

26

17

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.

8

2

Hochland Polska Sp. z o.o.

1

ITM Polska Sp. z o.o.

6

Jeronimo Martins Polska S.A.

2

Kompania Piwowarska S.A.

4

KPMG Sp. z o.o.

1

Lidl Polska Sp. z o.o. sp.k.

1

Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o.

1

NIVEA Polska SA/Beiersdorf Manufacturing Poznań Sp. z o.o.

5

PKO Bank Polski S.A. Regionalny Oddział Korporacyjny w Poznaniu

1

PwC Polska Sp. z o.o.

2

5

16

2

TPA Horwath Management Sp. z o.o.

1

4

Unilever Sp. z o.o.

1

Franklin Tempelton Investments Poland Sp. z o.o.

Solaris Bus & Coach S.A.

1

10

Volkswagen Group Polska Sp.z o.o.

19

44

Volkswagen Poznań Sp.z o.o.

10

16

Żabka Polska S.A.
www.kariera.ue.poznan.pl
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Klubu Partnera UEP

Prodziekan
Klubu Partnera UEP

Spotkania Partnerów UEP
W każdym roku akademickim Członkowie Klubu Partnera Uniwersytetu Ekonomicynego w Poznaniu dyskutują o dalszych
kierunkach działań oraz promocji idei Klubu wewnątrz i na zewnątrz Uczelni. 19 listopada 2015 r. odbyło się spotkanie władz Klubu
Partnera UEP w Miler Spirits&Style Tomasza Milera. Tematem spotkania było podsumowanie aktywności Klubu Partnera UEP
w roku akademicki 2014/2015 i omówienie wspólnych działań w 2016 roku. Przedsiębiorstwom, z którymi Uczelnia współpracuje
już od 12 lat, od września 2015 roku zaproponowano odpłatne członkostwo w Klubie Partnera UEP. Uczelnia stworzyła specjalną
ofertę zawierającą szeroki wachlarz konkretnych korzyści dla firm partnerskich.
Podczas spotkania Prorektor ds. Strategii i Rozwoju UEP – dr hab. Cezary Kochalski, prof. nadzw. UEP, przedstawił propozycje
wykorzystania budżetu KP UEP w 2016 roku w oparciu o pakiet korzyści i wydarzenia wizerunkowe. Dziekani KP UEP zadecydowali
o przyznaniu rocznego stypendium dla studentki UEP Patrycji Wyciszkiewicz – lekkoatletki, która reprezentowała Polskę m.in. na
Mistrzostwach Świata w Lekkoatletyce (Pekin 2015) oraz na XXXI Letnich Igrzyskach Olimpijskich (Rio de Janeiro 2016).

Środowisko nauki i środowisko biznesu razem tworzą najlepsze środowisko współdziałania. To współpraca gwarantująca
wygenerowanie wartości dodanej. Dodane do siebie kompetencje stanowią fundament unikatowego potencjału i kapitału. Mając
świadomość jak ważna jest dbałość o relacje nauki z biznesem, zaprosiliśmy Partnerów Klubu Partnera UEP na kolejne spotkanie
w Centrum Edukacyjnym Usług Elektronicznych. Naukowcy UEP zaprezentowali wyniki swoich badań w odniesieniu do polskich
przedsiębiorstw, w tym firm działających w ramach Klubu Partnera na naszej Uczeni. Prof. dr hab. Piotr Banaszyk, prof. zw. UEP,
z Katedry Logistyki Międzynarodowej przedstawił wyniki badań ankietowych, które dotyczyły rozwiązań logistycznych
w przedsiębiorstwach KP UEP. Rektor UEP prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, omówił natomiast zagadnienie kryzysu
gospodarczego w kontekście szans bądź zagrożeń dla przedsiębiorstw, uwzględniając perspektywę polskich firm.
Po prezentacji odbyła się dyskusja na temat roli środowiska biznesowego w zaktualizowanej strategii miasta Poznania. Gościem
specjalnym był Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak.

154 wykłady otwarte
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Zapraszam do dalszej współpracy

64 warsztaty

69 firm
w Klubie Partnera UEP

<10 projektów
ze Spółką Celową UEP

<300 ofert pracy i staży
miesięcznie
dla absolwentów UEP

<23 przedsiębiorstwa
współpracujące
z Centrum Edukacji
Menedżerskiej

<200 projektów
w roku 2015

95 spotkań biznesowych

Dane za rok akademicki 2015/2016

Dzięki hojności Partnerów studenci Uczelni korzystają z nowoczesnych sal dydaktycznych wyposażonych w najnowszej generacji
sprzęt audiowizualny. Szczególne słowa podziękowania należą się Partnerom:
Bank Zachodni WBK S.A., GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A., Grupa Muszkieterów, Imperial Tobacco Polska S.A., Kompania
Piwowarska S.A., firmie MAN, Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o., NIVEA Polska Sp. z o.o. Grupa Beiersdorf, OSTC Poland
Sp. z o.o., Wielkopolska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Wrigley Poland Sp. z o.o. oraz Penta Investments.

Nowi Partnerzy, którzy dołączyli do Klubu Partnera w roku akademickim 2015/2016
Eliza Orepiuk-Szymura
Kierownik Dyrekcji Komunikacji i Informacji Grupy Muszkieterów
Bardzo się cieszymy, że dołączyliśmy do Klubu Partnera Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu. To prestiżowa uczelnia z wieloletnią tradycją, którą bardzo sobie cenimy. Sektor
handlu wielkopowierzchniowego bardzo się w ostatnich latach rozwinął i potrzebuje
doświadczonej i dobrze wyszkolonej kadry zarządzającej. Pragniemy podzielić się ze studentami
UEP praktycznym doświadczaniem naszych ekspertów, aby w przyszłości potrafili kierować tak
specyficznym przedsiębiorstwem, jakim jest sieć sprzedaży. Mamy nadzieję, że nasze zajęcia staną
się swoistym inkubatorem przedsiębiorczości, dzięki któremu odkryją oni w sobie żyłkę handlowca.
Nasza obecność na UEP umożliwia nam ponadto zaprezentowanie się, jako wiarygodny i solidny
pracodawca, a to dla nas ogromna korzyść.

Magdaleny Pomianowicz-Bartkowiak
HR Manager TPA Horwath Sp. z o.o.
Nawiązanie współpracy z klubem Partnerów UEP jest kontynuacją naszej relacji z uczelnią, która
trwa już od lat. Znaczna część naszych ekspertów to absolwenci UEP. Od samego początku bierzemy
udział w wydarzeniach organizowanych przez Uniwersytet, a dr Wojciech Sztuba, jeden
z partnerów zarządzających TPA Horwath, od sześciu lat jest wykładowcą podyplomowego studium
Podatków i Skarbowości. Wierzymy, że nasze większe zaangażowanie w sprawy uczelni pozwoli
nam promować współpracę biznesu ze środowiskiem naukowym oraz zachęci kolejnych studentów
i absolwentów do rozpoczęcia kariery w TPA Horwath.

Maria Dawidowicz
Marketing Manager w firmie iSpot Apple Premium Reseller
Czas studiów to moment wkraczania w dorosłość, to także etap samodzielnych decyzji w obszarze
wyborów na przyszłość. Bycie blisko studentów to szansa dla nas, by usłyszeć głos pokolenia, które
z innowacjami jest zapoznane niejako w sposób naturalny. Dołączyliśmy do Klubu Partnera,
ponieważ jako iSpot Apple Premium Reseller wierzymy, że technologia powinna służyć ludziom
w realizacji ich codziennych potrzeb – zarówno w zakresie rozwoju osobistego, jak i zawodowego.

Tomasz Miler
właściciel MILER Spirits&Style
Firma MILER dołączyła niedawno do prestiżowego grona członków Klubu Partnera UEP co
jest dla mnie wielką przyjemnością i powodem do dumy. Sympatyzuję ze światem
akademickim i zawsze jestem gotowy go wspierać ponieważ rozumiem jak ważna jest jego
rola w biznesie. Cenię zarówno kompetentne kadry kształcone przez UEP, które zasilają
szeregi firmy MILER jak i możliwość wymiany poglądów i dyskusji z przedstawicielami uczelni,
które zawsze są pouczające i rozwijające.

Rafał Wiza
Partner in Audit Department
Head of Private Equity KPMG Sp. z o.o.
Współpraca z Klubem Partnera Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu daje możliwość
połączenia wiedzy ekonomicznej i praktyki biznesowej oraz pozwala na wspólne
kształtowanie innowacyjnej myśli ekonomicznej, skutkujące wzajemną wymianą
doświadczeń w obszarach biznesowych i edukacyjnych. Wspieranie rozwoju uczelni, jej
studentów i absolwentów poprzez współpracę z Klubem Partnera to dla nas z jednej strony
wyzwanie, z drugiej strony zaszczyt. Czujemy się odpowiedzialni za kształtowanie środowiska
ekonomiczno-biznesowego w naszym regionie, którego centrum z pewnością stanowi
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.

Nasi Partnerzy

Konkursy
Misją Klubu jest umacnianie więzi między nauką a gospodarką poprzez: poszerzanie oferty dydaktycznej o zajęcia z praktykami biznesu
w ramach „Zajęć otwartych", oferowanie staży i praktyk studenckich, świadczenie partnerom usług badawczych i doradczych, oferowanie
studiów podyplomowych i szkoleń dostosowanych do potrzeb partnerów, udział partnerów w tworzeniu i opiniowaniu kierunków rozwoju
Uczelni, sygnalizowanie jej potrzeb programowych i kadrowych pojawiających się w związku ze zmianami w otoczeniu gospodarczym,
wspomaganie uzgodnionych w Klubie Partnera kierunków rozwoju UEP. W roku akademickim 2015/2016 firmy zaangażowały się w wiele
aktywności m.in. konkursy, projekty, warsztaty, wydarzenia oraz wykłady.

NeedApp UEP
NeedApp UEP był konkursem na najlepszą aplikację mobilną skierowaną do absolwentów naszej Uczelni. Zwycięzców poznaliśmy
podczas uroczystej gali VII Dni UEP 26 lutego 2015 roku. Zwycięzcą został zespół KIWIGROUP, który stworzył aplikację „Connecto"
wspierającą rekrutację pracowników i rozwój kariery. – To nasza autorska formuła, dzięki której w zaledwie dwa dni powstają
prototypy aplikacji mobilnych. Uczestnikami NeedApp są profesjonalne firmy programistyczne, które walczą o zlecenie na
realizację swojego projektu. Cieszymy się, że to wydarzenie zakończyło się sukcesem, a opracowane koncepcje zaprezentowały
naprawdę wysoki poziom – podsumował Marcin Paradowski z inicjatywy ECDF mKlaster, która skupia wielkopolskie firmy
programistyczne, uczelnie i instytucje otoczenia biznesu, które są zainteresowane rozwojem technologii mobilnych. Twórcy
otrzymali czek w wysokości 40 000 zł na realizację swojego projektu. Główną nagrodę ufundował Bank Zachodni WBK.

EY Financial Challenger
Studenci UEP zwyciężyli XI edycję konkursu EY Financial Challenger. Zespół studentów w składzie: Paulina Waksman, Filip Wałek,
Maciej Zając i Marcin Zawada, wygrał jeden z najbardziej prestiżowych konkursów z zakresu finansów w Polsce. Laureatami zostali
studenci II roku studiów magisterskich na Wydziale Zarządzania UEP (specjalność inwestycje kapitałowe i strategie finansowe
przedsiębiorstw). Zwycięzcy odbyli również płatne praktyki w Dziale Doradztwa Transakcyjnego EY.

Modelowanie Rynku Energii
Studenci Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej wzięli udział w konkursie „Modelowanie Rynku Energii", którego
partnerem strategicznym była Enea S.A. Celem konkursu była popularyzacja tematyki funkcjonowania rynku energii oraz
zapoznanie studentów ze specyfiką pracy analityka w tym obszarze. Zadanie konkursowe polegało na zaproponowaniu rozwiązania
problemu analitycznego dotyczącego modelowania rynku energii. Jego rozwiązanie wymagało przeprowadzenia analiz związanych
ze specyfiką produkcji energii przez elektrownie wiatrowe i jej wpływ na ceny energii elektrycznej na rynku SPOT.
Prezes Enea S.A., Mirosław Kowalik, podkreślił wzajemne korzyści płynące ze współpracy uczelni i biznesu. – Bardzo cenimy
współpracę z uczelniami wyższymi. Warto budować długotrwałe relacje, realizować wspólne projekty i inwestować w wiedzę
studentów. Będą lepiej przygotowani do wejścia na rynek pracy, z korzyścią dla gospodarki polskiej i takich firm jak Enea. Obecnie
na rynku wygrywają firmy i organizacje, które opierają swoją strategię i działanie na wiedzy. Klub Partnera Uniwersytetu
Ekonomicznego, w którym Enea uczestniczy, jest dobrą platformą do budowania długotrwałej relacji ze środowiskiem naukowym
i studenckim. Dostrzegamy duży potencjał i perspektywy w tej współpracy, a tegoroczny, dobrze przygotowany konkurs jest tego
najlepszym przykładem.
Natomiast prezes Enea Trading, Dawid Klimczak, zapewnił, że możliwość pozyskiwania wysoko wykwalifikowanej kadry jest dla
spółki sprawą podstawową: – Konkurs daje szansę zainteresować tajnikami rynku energii przyszłych ekspertów w tej dziedzinie.
Razem z uczelniami pracujemy również przy programach stażowych. Jako firma, która działania innowacyjne ma wpisane w swoją
codzienną pracę, jesteśmy nastawieni na budowę polskiego potencjału technologicznego i intelektualnego.
Organizatorami konkursu był Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej UEP oraz Wydział Matematyki i Informatyki UAM.
Partnerami – Enea S.A. (partner strategiczny) i Enea Trading.

Konkurs UEP i Biofarm Sp z o.o.
Rozstrzygnięto konkurs dla studentów UEP na najlepszą pracę pisemną dotyczącą przysłości polskiej gospodarki w najbliższym
25-leciu.
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I miejsce ex equo:
Piotr Hadzicki
i Anna Kozłowska
nagroda: 4000 zł

II miejsce:
Piotr Matuszak
nagroda: 3000 zł

III miejsce:
Paulina Rećko
nagroda: 1500 zł

Projekty

Akademia Innowacyjnego Biznesu na UEP
Akademia Innowacyjnego Biznesu to projekt Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej oraz Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu finansowany przez Fundację Bankową im. Leopolda Kronenberga. Zadaniem Akademii była promocja innowacyjnych
technologii oraz najnowszej wiedzy wśród małych i średnich przedsiębiorstw z Wielkopolski, pomoc w szkoleniu wysoko
kwalifikowanych pracowników regionalnej gospodarki, a przede wszystkim popularyzacja wiedzy na temat najnowszych trendów
w zarządzaniu.
W ramach projektu uruchomiono cykl bezpłatnych szkoleń mających formę wykładów połączonych z praktycznymi warsztatami.
Odbywały się one od października 2015 roku do maja 2016 roku na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Prowadzili je znani
i cenieni eksperci – m.in. Piotr Skubel, wiceprezes Zarządu ds. Strategii i Controllingu Amica Wronki S.A., Jacek Santorski, Dyrektor
Akademii Psychologii Przywództwa, Katarzyna Radecka, Kierownik ds. zrównoważonego rozwoju, Tomasz Delega, Prezes Polskiego
Związku Szachowego.
Wybór tematu spotkań dokonywany był ze względu na zainteresowania przedsiębiorców. Wśród poruszanych zagadnień znalazły
się m.in.: przemiany polskich firm oraz rola liderów w drugiej dekadzie XXI wieku, nowe prawo restrukturyzacyjne, zmiany w prawie
unijnym i krajowym w zakresie zamówień publicznych, ekspansja zagraniczna polskich firm, budowanie strategii CSR czy „strategia
64 pól" (analogie między biznesem i szachami).

Wojciech Kruk
Prezydent Wielkopolskiekj Izby Przemysłowo-Handlowej
Akademia Innowacyjnego Biznesu to przedsięwzięcie, które ma przede wszystkim zbliżać naukę
i przedsiębiorców. Ma pokazywać przedsiębiorcom, że wiedzę zdobywa się przez całe życie, a ta –
dobrze spożytkowana – przekłada się na sukces firmy. Cieszę się, że dzięki wykorzystaniu naszego
wspólnego potencjału mogliśmy zaproponować przedstawicielom regionalnego biznesu, a także
ich pracownikom, ciekawą i praktyczną formę zdobywania nowych kwalifikacji.

prof. dr hab. Marian Gorynia
Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Stworzenie spójnej płaszczyzny wymiany wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych to
obecnie jedno z kluczowych zadań Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Cieszę się, że
w murach naszej Uczelni gościliśmy tak wielu znamienitych ekspertów, którzy podzielili się swoimi
doświadczeniami i inspirowali nas do podjęcia nowatorskich przedsięwzięć. Jestem przekonany, że
wiedza i kontakty zdobyte podczas spotkań w ramach Akademii Innowacyjnego Biznesu, zaowocują
i przyczynią się do rozwoju naszej gospodarki.

A2 DO KARIERY - finał projektu
Zakończono II edycje projektu stypendialnego A2 DO KARIERY, prowadzonego przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu i spółkę
Autostrada Wielkopolska S.A. Spółka Autostrada Wielkopolska S.A. na rzecz projektu A2 DO KARIERY stworzyła pierwszy w Polsce
blog dotyczący autostrad w Polsce i Europie. Studenci, w roli redaktorów bloga, opublikowali 30 tekstów analizujących
technologiczne, ekologiczne oraz finansowe aspekty funkcjonowania autostrad. Część publikacji poświęcona została również
zagadnieniom związanym z bezpieczeństwem w ruchu autostradowym oraz edukacji polskich kierowców w zakresie poprawnych
zachowań na drodze. Konstrukcja bloga pozwalała czytelnikom na zadawanie pytań autorom tekstów, komentowanie wyników ich
prac oraz podjęcie dyskusji. O wysoki poziom merytoryczny projektu dbała prof. dr hab. Elżbieta Sipińska-Gołembska, prof. zw. UEP,
kierownik Katedry Logistyki UEP oraz eksperci ze Spółki Autostrada Wielkopolska S.A. pod kierunkiem Lidii Szyfter.

Program edukacyjny „Nowoczesne metody zarządzania w handlu”
„Nowoczesne metody zarządzania w handlu" to autorski program edukacyjny realizowany przez Grupę Muszkieterów
we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu. Celem projektu było przygotowanie studentów do swobodnego
poruszania się w branży handlowej oraz do podjęcia pracy w tym obszarze.
Zetknięcie studentów z praktycznym wymiarem wiedzy zdobywanej na uczelni, to bardzo skuteczna metoda wsparcia młodych
ludzi w stawianiu pierwszych kroków na rynku pracy. Projekt Grupy Muszkieterów tworzy pomost między sferą nauki i biznesu – to
ważny trend, który warto wspierać – powiedział prof. Marian Gorynia, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
Sektor handlowy daje dziś w Polsce zatrudnienie niemal dwóm milionom osób, a zapotrzebowanie na dobrze wykwalifikowaną
kadrę wzrasta wraz z dynamicznym rozwojem branży. Misją Grupy Muszkieterów jest przede wszystkim inwestowanie w człowieka.
Jesteśmy przekonani, że to najlepsza metoda rozwijania przedsiębiorczości oraz wspierania gospodarki, zarówno w wymiarze
lokalnym jak i krajowym – dodaje Philippe Jammes, Dyrektor Generalny Grupy Muszkieterów w Polsce.

Konferencja „Sektor usług biznesowych - polska branża przyszłości? Możliwości
pracy na generacji Y. Perspektywy rozwoju dla Polski"
Konferencja odbyła się 7 czerwca 2016 roku pod patronatem UEP Rektora prof. dr hab. Mariana Goryni, prof. zw. UEP. Tematem
spotkania był „Sektor usług biznesowych - polska branża przyszłości? Możliwości pracy na generacji Y. Perspektywy rozwoju dla
Polski.” Partnerem strategicznym konferencji była firma GlaxoSmithKline. Prelegentami byli przedstawiciele Ambasady
Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w Polsce, Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych,
Urzędu Miasta Poznania, Association of Business Sernice Leaders (ABSL).
Konferencja miała na celu przybliżenie charakterystyki funkcjonowania i wyzwań stojących przed sektorem SSC/BPO szczególnie
pod względem jego wpływu na rynek pracy w Polsce. Tematyka konferencji obejmowała przechodzące od kilka lat intensyfikację
zjawisko obecności w Polsce inwestycji lokowanych w sektorze usług biznesowych. Rozwój sektora SSC/BPO przyczynia się do
budowania przewagi konkurencyjnej przez przedsiębiorstwa transnarodowe, które korzystając z bliskości geograficznej i/lub
kulturowej państw CEE oraz relatywnie niższych płac i ogólnych kosztów funkcjonowania, uzyskują dostęp do wykwalifikowanych
pracowników. Ocenia się, że w ciągu następnych 10 lat sektor SSC/BPO może utworzyć w CEE od 850 000 do 1 050 000 miejsc pracy
dodatkowo oraz 300 000 w przedsiębiorstwach powiązanych. CEE ma szansę stać się jedną z głównych światowych centrów
świadczenia usług dla przedsiębiorstw globalnych. Im bardziej będą one wyspecjalizowane, tym większy efekt spillover
stymulujący całą gospodarkę. Wśród potencjalnych korzyści należy wymienić: podniesienie umiejętności menedżerskich,
szczególnie w zakresie zarządzania wielokulturowymi, rozproszonymi zespołami, specjalizację w przeciwdziałaniu „prania
brudnych pieniędzy" i wykrywaniu nadużyć finansowych, zaawansowanej analityce danych klientów, optymalizacji łańcucha
dostaw, itp.

Warsztaty

„Kariera Bankiera" na UEP
Studenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu zapoznali się z tajnikami pracy w usługach finansowych dla największych firm
i korporacji. Warsztaty „Kariera Bankiera", poświęcone najciekawszym zagadnieniom związanym z bankowością korporacyjną,
zostały poprowadzone przez ekspertów Banku Zachodniego WBK.
Większość warsztatów zaplanowanych w ramach poznańskiego dnia „Kariera Bankiera" polegała na omówieniu konkretnych case
study z portfolio Banku Zachodniego WBK, dla których studenci wypracowywali swoje rozwiązania. Najlepsi otrzymali nagrody
(szkolenia specjalistyczne oraz sesje mentoringowe) i szansę na odbycie trzymiesięcznych staży w Pionie Bankowości Biznesowej
i Korporacyjnej, Pionie Ryzyka lub Global Banking & Markets Banku Zachodniego WBK.

Lidl Management Academy
Od kwietnia do czerwca 2016 roku firma Lidl Polska, we współpracy z Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego
przeprowadziła cykl szkoleń z zakresu IT, HR, Zakupów, Finansów i Controllingu, a także Marketingu. Warsztaty Lidl Management
Academy były prowadzone przez kadrę zarządzającą firmy Lidl Polska. Podczas warsztatów Managerowie dzielili się
doświadczeniami z funkcjonowania jednej z największych sieci handlowych w Europie. Inicjatywa Lidla oraz Uniwersytetu
Ekonomicznego to najlepszy sposób na intensyfikację współpracy nauki z biznesem.

Cykl wydarzeń firmy Hochland Polska Sp. z o.o. dla studentów UEP
W roku akademickim 2015/2016 firma Hochland Polska Sp. z o.o.rozpoczęła na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu cykl
wydarzeń kierowanych do studentów. Głównym ich celem było zapoznanie z działalnością i specyfiką firmy, a także programem
praktyk i staży. Dzięki warsztatom prowadzonym przez praktyków z działu HR, Sprzedaży i Marketingu, studenci mogą sprawdzić
swoją wiedzę i umiejętności w określonych obszarach. Podczas pierwszego warsztatu, uczestnicy dowiedzieli się jak wygląda
rekrutacja w sprzedaży, co jest ważne i na co zwraca się uwagę. Rozwiązywali różnego rodzaju zadania, z którymi na co dzień
zmagają się specjaliści w dynamicznie rozwijającej się branży FMCG. Ważnym wydarzeniem poprzedzającym warsztaty był wykład
Prezesa spółki Petera Knauer'a. Głównym tematem prelekcji była innowacyjność w Hochland Polska.

Wydarzenia

Volkswagen Ekonomiczna Piątka
Enea Marsz na Piątkę
Bieg o Puchar JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Volkswagen Ekonomiczna Piątka wystartował już po raz szósty.
Podczas biegu Volkswagen Ekonomiczna Piątka na dystansie 5 km rywalizowali ze sobą: Rektor UEP, pracownicy Uniwersytetu,
naukowcy z innych poznańskich uczelni wyższych, olimpijczycy, studenci, przedstawiciele biznesu oraz słuchacze Uniwersytetu
Trzeciego Wieku. Na starcie pojawiło się 800 biegaczy! W ramach biegu odbyły się również Otwarte Mistrzostwa Wielkopolski
w biegu ulicznym. Najszybciej – w 15 min. i 28 sek. – na metę dobiegł Marcin Fehlau. Wśród kobiet pierwsza na mecie była Patrycja
Talar: 18 min. i 10 sek.
Tuż przed biegiem Volkswagen Ekonomiczna Piątka odbył się Enea Ekonomiczny Marsz Na Piątkę. Uczestnicy marszu mieli do
pokonania tę samą trasę, co biegacze – 5 km wokół Jeziora Maltańskiego. Podczas zawodów Rektor UEP prof. dr hab. Marian
Gorynia, prof. zw. UEP, został odznaczony przez Polski Komitet Olimpijski srebrnym medalem „Za zasługi dla Polskiego Ruchu
Olimpijskiego".
Patronat honorowy nad zawodami objęli: Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak oraz Marszałek Województwa Wielkopolskiego
Marek Woźniak.
Organizacja sportowych wydarzeń w ramach Ekonomicznej Piątki była możliwa dzięki współpracy Partnerów UEP - Volkswagen
Group Polska S.A. i Enea S.A.

Bal Seledynowy
Tradycyjnie już w ostatnią sobotę karnawału odbyła się kolejna edycja Balu Seledynowego na Uniwersytecie Ekonomicznym
w Poznaniu. W tym roku zabawa odbyła się w konwencji karnawału w Rio de Janeiro.
Bal Seledynowy posiada najdłuższą tradycję spośród poznańskich bali. Korzenie balu sięgają 1933 roku, kiedy to w nowo
wybudowanym budynku Wyższej Szkoły Handlowej, przy ówczesnych Wałach Leszczyńskiego, odbył się on po raz pierwszy. Dziś,
choć zmieniły się nazwy uczelni, ulicy i minęło ponad osiemdziesiąt lat, Bal Seledynowy nadal odbywa się w tym samym miejscu
i wciąż jest niezmiernie ważnym oraz znanym wydarzeniem kulturalnym zarówno w środowisku akademickim, jak i biznesowym
Poznania.
Bal Seledynowy stał się również okazją do integracji poznańskich środowisk akademickich i biznesowych oraz zjednoczenia
wspólnych wysiłków w celu pomocy młodym, ubogim i zdolnym ludziom. Tradycyjnie już kolejna edycja Balu miała charakter
charytatywny. Niezmiennie w jego organizacji wspierają organizatorów firmy z Klubu Partnera UEP. Zebrane fundusze
przeznaczone zostają na wsparcie inicjatyw edukacyjnych i pomocowych organizowanych przez Fundację Akademicką Gaudeamus
Igitur na rzecz studentów uczelni poznańskich.

Job Spot - targi pracy na UEP
Tysiące studentów pojawiło się w murach Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu podczas kolejnej edycji Targów Pracy Job Spot.
Cel? Poznanie specyfiki rynku pracy, nawiązanie kontaktów biznesowych oraz znalezienie wymarzonej posady.
Podczas tegorocznej edycji targów swoje stoiska informacyjne wystawiło blisko 50 przedsiębiorstw działających na rynku
wielkopolskim. Wydarzenie organizowane przez UEP jest również cennym doświadczeniem dla przedstawicieli biznesu,
pozwalającym na bezpośrednie dotarcie do studentów i pozyskanie kandydatów do pracy spełniających ich oczekiwania.
Oprócz przestrzeni do spotkania z przedsiębiorcami organizatorzy stworzyli również CV Point, w którym każdy mógł poznać receptę
na dobre CV oraz skonsultować z ekspertami swój życiorys zawodowy. Ogromnym zainteresowaniem wśród studentów
i absolwentów cieszył się również Dress Code Point.
Podczas targów odbywały się również liczne spotkania i warsztaty. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. przedstawiciele
Urzędu Miasta Poznań, którzy opowiadali o poznańskim rynku pracy i jego umiędzynarodowieniu, a także osoby działające
w ramach Poznańskiego Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości, które dzieliły się swoją wiedzą na temat powstawania startupów.

Dzień Dziecka na INEA Stadionie
Dzięki efektywnej i wielopłaszczyznowej współpracy w ramach Klubu Partnera UEP z KKS Lech SA, na INEA Stadionie dla dzieci
pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu zorganizowano Dzień Dziecka. W programie wydarzenia znalazło się wiele
atrakcji dla najmłodszych, m.in. pokaz sportów walki, występ Kolejorz Girls, rozgrywki piłkarskie z Lech Poznań Football Academy
oraz prezentacja zabytkowych aut. Dla dzieci zorganizowano również spotkanie z piłkarzami Lecha Poznań oraz naukę kibicowania.

„Panie na browar" – akcja Kompanii Piwowarskiej na UEP
W ostatnich latach wiele stereotypów dotyczących kobiet straciło na aktualności, jednak łatwo zauważyć, że w niektórych branżach
kobiety wciąż stanowią mniejszość - nie wynika to bynajmniej z braku wiedzy czy umiejętności. Często winne jest przekonanie, że
w dziedzinach uważanych za typowo męskie płeć piękna radzi sobie gorzej. Poza tym kobiety czasem po prostu nie wierzą we
własne siły, nie są świadome, że mogą aplikować na pewne stanowiska albo wiedzą o niektórych branżach czy zawodach na tyle
mało, że nie wydają im się one atrakcyjne. Odpowiedzią na to była akcja „Panie na browar" organizowana przez Kompanię
Piwowarską.
Z okazji Dnia Kobiet Kompania Piwowarska zaprosiła do Lech Browary Wielkopolski studentki kierunków technicznych, które
interesują się tematem warzenia piwa i wiążą z nim swoje plany zawodowe. To pierwsza tego typu inicjatywa nie tylko w KP UEP, ale
także w całej Grupie SABMiller.
Chcemy zachęcić ambitne i zdolne studentki oraz absolwentki kierunków technicznych, by podejmowały pracę w branży
piwowarskiej, szczególnie w obszarach, w których wciąż mamy mniej pań – takich jak produkcja, sprzedaż czy logistyka. Nic nie
przekona do tego lepiej niż zobaczenie tej pracy na własne oczy – mówi Agata Lubiatowska-Henkiel, kierownik ds. zarządzania
talentem w Kompanii Piwowarskiej. – Udowodnimy, że browar i cała Kompania Piwowarska to fascynujące miejsce pracy, w którym
panie świetnie się odnajdują. Liczymy na to, że dzięki takim inicjatywom kobiety będą odważnie ubiegać się o pracę w naszym
zespole.

Jubileusz 90-lecia Uczelni
W maju 2016 roku odbyły się główne obchody jubileuszu 90-lecia Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Członkowie Klubu
Partnera UEP znaleźli się także w gronie gości zaproszonych na główne uroczystości obchodów. W programie znalazły się
okolicznościowe wystawy, konferencje naukowe oraz piknik dla społeczności akademickiej i mieszkańców regionu. Program
obchodów 90-lecia Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu był niezwykle atrakcyjny. Zakładał on bowiem zaangażowanie
zróżnicowanych grup interesariuszy Uczelni, w tym: absolwentów, studentów, pracowników, władz Miasta Poznania i jego
mieszkańców oraz wszystkich znakomitych partnerów biznesowych i instytucjonalnych. Tworząc poszczególne wydarzenia
w ramach jubileuszu, szczególnie chcieliśmy podkreślić miastotwórczy i społeczny wpływ Uniwersytetu na otoczenie.
Rozwinięciem wystawy jest jubileuszowa publikacja pt. „Części składowe. 90 lat Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu", która stała się okazją do odkrycia opowieści o Uczelni, które na pierwszy rzut oka mogą wydać się nie dość znaczące,
by brać je pod uwagę, opowiadając o jubilacie. Jednak wielkie historie składają się z wielu małych opowieści i ta idea przyświecała
powstaniu publikacji. Firma partnerska KGHM Polska Miedź S.A. była głównym sponsorem wydania.
Jedną z głównych uroczystości jubileuszowych było uroczyste nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu dr. Andrzejowi Byrtowi. Uroczystość odbyła się 19 maja 2016 roku w auli UEP. Senat UEP wyróżnił dr. Andrzeja Byrta –
wybitnego organizatora przedsiębiorczości międzynarodowej, skutecznego lidera biznesu, sprawnego negocjatora i dyplomatę,
budowniczego relacji nauki z praktyką, a także uznanego mówcę i propagatora wartości ekonomicznych w społecznościach
międzynarodowych. Dr Andrzej Byrt sprawował funkcję Dziekana Klubu Partnera UEP w latach 2013–2015. Partnerzy Uczelni
uczestniczyli również w uroczystym obiedzie wydanej przez Jego Magnificencję Rektora z okazji nadania doktoratu honorowego
w Restauracji Bazar 1838.

Po uroczystościach nadania tytułu doktora honoris causa, na Międzynarodowych Targach Poznańskich odbył się spektakl
jubileuszowy Polskiego Teatru Tańca „Czterdzieści" (reżyseria, choreografia, scenografia i teksty: Jo Strømgren). Głównym
sponsorem spektaklu były firmy KREISEL Technika Budowlana Sp. z o.o. oraz TERLAN Sp. z o.o.
Główne obchody jubileuszu 90-lecia Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu zakończyło wydarzenie pt. „Wolny targ, czyli
wykładamy to co najlepsze". W piknikowej atmosferze wspólnie z całą społecznością akademicką oraz mieszkańcami Poznania
i okolic świętowaliśmy 90. urodziny Uczelni. Głównym sponsorem imprezy była firma Enea S.A.

Dziękujemy partnerom i sponsorom jubileuszu:

KREISEL Technika Budowlana Sp. z o.o.

KGHM Polska Miedź Sp. z o.o.

TERLAN Sp. z o.o.

Wykłady dla biznesu

Ryszard Petru

Adam Szejnfeld

Przewodniczący Rady Towarzystwa Ekonomistów Polskich
wygłosił na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu
prelekcję dla przedsiębiorców Działania legislacyjne
Nowoczesnej z obszaru ustrojowego i gospodarczego.
Pytania i odpowiedzi.

Poseł Adam Szejnfeld odwiedził Uniwersytet Ekonomiczny
w Poznaniu. Dla społeczności akademickiej oraz biznesu
w auli UEP wygłosił wykład pt. „Unia na zakręcie".

Tadeusz Kościński

Alistair Stevenson

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju – Tadeusz
Kościński spotkał się ze społecznością akademicką
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz przedstawicielami praktyki gospodarczej i wygłosił wykład pt. „Rola
współpracy międzynarodowej w realizacji planu na rzecz
odpowiedzialnego rozwoju.

Klub Partnera UEP, Spółka Celowa UEP oraz Centrum
Edukacji Menederskiej zorganizowali spotkanie dedykowane
pracownikom firm z Klubu Partnera Uniwersytetu
Ekonomicznego w Poznaniu. W urokliwym miejscu, na 9.
piętrze budynku Collegium Altum w Cafe Sofa, można było
wysłuchać prelekcji pt. „Ekspansja zagraniczna”. Wykład
poprowadził Alistair Stevenson – wykładowca na studiach
Executive MBA Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
w zakresie biznesu międzynarodowego. Celem wydarzenia
było umocnienie wizerunku UEP jako Uczelni kooperującej
z partnerami biznesowymi, podejmującej tematy i problematykę istotną dla biznesu, będącej platformą wymiany
myśli. Jednocześnie była to możliwość zapoznania się z ofertą
UEP dla biznesu.

Kierunki z biznesem
Na Wydziale Zarządzania na kierunku Finanse i rachunkowość uruchomiono specjalność operacje finansowe funduszy
inwestycyjnych. Kształcenie w tym kierunku odbywa się na studiach stacjonarnych II stopnia. Utworzenie specjalizacji było możliwe
dzięki współpracy z firmą Franklin Templeton Investments. Kolejną inicjatywą, podjętą przez członków Klub Partnera, było
utworzenie profesjonalnego Laboratorium Tradingowego. Utworzone zostało we współpracy z OSTC Poland – liczącym się na
globalnym rynku finansowym zespołem zawodowych traderów aktywnych na największych międzynarodowych giełdach
instrumentów pochodnych. Laboratorium zostało wyposażone w nowoczesny sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie.
Prowadzone są w nim zajęcia dydaktyczne, (np. z analizy technicznej czy rynków finansowych), a ponadto zarówno studenci, jak
i kadra naukowa prowadzą w nim projekty badawczo-rozwojowe.
– Chcemy, żeby było to miejsce, gdzie teoria spotka się z praktyką, gdzie wiedzę można weryfikować na żywym rynku. Ponad 50%
pracowników poznańskiego biura OSTC to absolwenci UEP, a 80% z nich jest zatrudniona zaraz po studiach – mówił Błażej Zalesiński
podczas otwarcia Laboratorium.

Połączenie zajęć teoretycznych z praktyką to jedno z głównych wyzwań współczesnej edukacji na poziomie wyższym. Uniwersytet
Ekonomiczny w Poznaniu rozszerza swoją ofertę edukacyjną okolejne zajęcia z praktykami biznesu. Do współpracy w ramach
specjalności menedżerów produktów kosmetycznych na Wydziale Towaroznawstwa, Uczelnia zaprosiła lidera branży
kosmetycznej w naszym regionie – Beiersdorf Manufacturing Poznań/Nivea. W Polsce dominują kierunki kształcenia z zakresu
kosmetologii i chemii kosmetycznej prowadzone na różnych poziomach w 54 instytucjach naukowych, w tym na 9 uniwersytetach
państwowych. Dodatkowo kadry dla branży kosmetycznej kształcą się na pokrewnych kierunkach, takich jak chemia, biochemia
i biotechnologia (24 wyższe uczelnie) oraz farmacja (11 wyższych uczelni). Jednakże tylko jedna uczelnia w Polsce – Uniwersytet
Ekonomiczny w Poznaniu – kształci menedżerów produktów kosmetycznych.

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Społeczna odpowiedzialność biznesu
Idea społecznej odpowiedzialności biznesu, odpowiedzialny biznes jako sposób budowania relacji to temat, który w większości
przyświecał praktykom biznesu podczas ich prelekcji. Społecznie odpowiedzialne działania są zgodne z obowiązującym prawem
i spójne z międzynarodowymi normami postępowania oraz zintegrowane z celami strategicznymi organizacji. Przyjęcie programu
społecznej odpowiedzialności uczelni jest odpowiedzią na społeczne oczekiwania co do pozytywnego w skutkach realizowania
przypisywanej uniwersytetom misji – służby publicznej. Bycie odpowiedzialnym nie oznacza tylko spełnienia wszystkich wymogów
formalnych, ale również zwiększone inwestycje w zasoby ludzkie, w ochronę środowiska i relacje z otoczeniem firmy. Partnerzy UEP
z dużym zaangażowaniem dzielili się wiedzą na temat wyzwań związanych z komunikowaniem strategii CSR zarówno pracownikom
firmy, jak i światu zewnętrznemu z przykładami realizacji, m.in.:
"Odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstwa na przykładzie Aesculap Chifa i B. Braun Melsungen" wygłosił Sławomir Zerbst
/Aesculap Chifa/;
"Wykorzystanie elementów modelu biznesowego w planowaniu i realizacji działań z obszaru CSR" wygłosił Alfred Kubczak /
Jeronimo Martins/;
"Odpowiedzialny biznes jako sposób budowania relacji ze społecznościami lokalnymi" wygłosiła Eliza Orepiuk-Szymura / Grupa
Muszkieterów/;
"Budowanie strategii CSR w przedsiębiorstwie" i "Tworzenie raportów społecznych" wygłosiła Katarzyna Radecka /Kompania
Piwowarska/.

Szanowni Partnerzy,
jesteśmy przekonani, że te działania wymagają kompleksowej współpracy z praktykami biznesu dla udoskonalania oferty
dydaktycznej, dostosowywania jej do warunków rynkowych i poszerzania jej o zajęcia mające odzwierciedlenie w nowoczesnej
rzeczywistości gospodarczej. Współpraca ta wykracza poza obszar edukacyjny, przekładając się na wiele innych, obustronnych
korzyści, co pokazuje jak wiele nas łączy i jak bardzo jesteśmy sobie nawzajem potrzebni.
Dynamika rozwoju współczesnego świata oraz wzrost znaczenia wiedzy w kreowaniu gospodarki, nie pozawalają nam stać
w miejscu i być biernym obserwatorem zachodzących zmian. Dlatego dążymy do pogłębienia wzajemnych relacji i oferowania
wciąż nowych możliwości intensyfikacji wspólnych inicjatyw i podejmowania kolejnych wyzwań. Wierzymy, że nasze działania
w zakresie tworzenia platformy współpracy między nauką a biznesem przełożą się na wzajemne inspirowanie się do tworzenia
innowacyjnych rozwiązań. Chcemy otwartego dialogu, wymiany myśli i doświadczeń oraz realizacji odważnych projektów, których
wysoka jakość może być zapewniona tylko dzięki bliskim relacjom między naszymi środowiskami.
Licząc na dalszą tak efektywną współpracę, załączam wyrazy szacunku
Karolina Szuman

Biuro współpracy z biznesem

MBA
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu posiada
w ofercie trzy programy MBA: MBA PoznańAtlanta, Executive MBA oraz Program MBA
w języku polskim. Realizacją studiów MBA
zajmuje się Centrum Edukacji Menedżerskiej
UEP.

Dlaczego warto wybrać studia MBA?
Programy MBA oprócz dostarczania „twardej" wiedzy z zakresu finansów, marketingu czy zarządzania projektami
koncentrują się również na rozwoju umiejętności miękkich, takich jak przywództwo czy praca w zespole. W wielu
przedsiębiorstwach prestiżowy dyplom MBA otwiera drogę do awansu na wyższe stanowiska menedżerskie. Słuchacze
studiów mają możliwość skonfrontowania swoich doświadczeń z wiedzą i doświadczeniami innych słuchaczy, co jest
niejednokrotnie równie wartościowe jak uczestnictwo w zajęciach.
Program Executive MBA wyróżnia prestiżowa akredytacja EPAS EFMD, możliwość uzyskania certyfikatu „Standaryzacji
Kompetencji Menedżerskich", 25 lat doświadczenia w kształceniu kadry menedżerskiej, zespół praktyków biznesu
i pracowników akademickich.

firm

Program MBA Poznań-Atlanta jest realizowany we współpracy z Georgia State University (USA). Program posiada
prestiżową akredytację Association of MBA's (AMBA), a ok. 60% zajęć prowadzonych jest w języku angielskim.
Z kolei Program MBA realizowany jest w 100% w języku polskim, a słuchacze przygotowują projekty konsultingowe.
Zaprosiliśmy do współpracy EY Academy of Business z blokiem zajęć „Skuteczne zarządzanie projektami", podczas
których słuchacze poznają dominujące, światowe standardy zarządzania projektami: PMI®, PRINCE2®, CCPM, Agile oraz
rozwiązania hybrydowe.

