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Z ŻYCIA UCZELNI

Profesor dr hab. inż. Wojciech Cellary, prof. zw. UEP, został powołany
przez ministra spraw wewnętrznych i administracji na przewodniczącego Rady Programowej Konferencji Ministerialnej, którą Polska organizuje w ramach sprawowanej Prezydencji w Unii Europejskiej w roku 2011.
Konferencja będzie poświęcona szeroko pojętej tematyce elektronicznej
administracji.
*

*

*

Magister inż. Marek Tyrakowski, długoletni kanclerz Uniwersytetu
Ekonomicznego w Poznaniu, z dniem 30 września 2010 roku przeszedł na
emeryturę. Od 1 października 2010 roku urząd ten obejmie dr Krzysztof
Czajkowski.
*
Rektor, prof. dr hab.
Marian Gorynia, prof. zw.
UEP, 10 września 2010
roku spotkał się z prezesem Głównego Urzędu
Statystycznego w Warszawie, prof. drem hab.
Józefem Oleńskim oraz
dyrektorem Urzędu Statystycznego w Poznaniu,
drem Jackiem Kowalewskim, w celu podpisania
listu intencyjnego pomiędzy Głównym Urzędem
Statystycznym w War-

*

*

Podpisanie listu intencyjnego pomiędzy Głównym Urzędem
Statystycznym, Urzędem Statystycznym w Poznaniu
i Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu
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szawie, Urzędem Statystycznym w Poznaniu oraz Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu. W spotkaniu uczestniczyli także: Piotr Piętak,
doradca prezesa GUS w Warszawie, dr Tomasz Klimanek, zastępca dyrektora Urzędu Statystycznego w Poznaniu oraz prorektor ds. finansów i rozwoju UEP, dr hab. Jacek Mizerka, prof. nadzw. UEP.
*

*

*

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 19 września 2010 roku otworzył swe podwoje dla przyszłych kandydatów w ramach akcji tzw. Drzwi
Otwartych. Wydarzenie to było doskonałą okazją do bliższego zapoznania
się z ofertą edukacyjną UEP, zasadami rekrutacji i infrastrukturą Uczelni,
która kształci aktualnie ponad 12 tys. studentów. Wszyscy zainteresowani mogli poznać przyszłych wykładowców i studentów z późniejszych lat
studiów.
Drzwi Otwarte rozpoczęły się o godz. 11.00 prezentacjami poszczególnych wydziałów UEP przy stanowiskach informacyjnych. Młodzież mogła
się między innymi dowiedzieć, jakie przedmioty wybrać, aby później móc
studiować na tej Uczelni. Prorektor ds. edukacji i studentów, dr hab. Piotr
Banaszyk, prof. nadzw. UEP, poinformował również o nowych atrakcyjnych kierunkach, na jakich od kolejnego roku akademickiego maturzyści
będą mogli studiować na UEP.
*

*

*

W auli Wyższej Szkoły Marketingu i Zarządzania w Lesznie 23 września 2010 roku Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lesznie zainaugurował
nowy rok akademicki. Podczas uroczystości JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP,
wygłosił wykład inauguracyjny pt. „Współpraca gospodarcza Polski z gospodarką światową”.
*

*

*

Rektor, prof. Marian Gorynia, podczas posiedzenia Senatu w dniu
24 września 2010 roku, wręczył podziękowania za wieloletnią pracę na
rzecz Uczelni następującym profesorom przechodzącym na emeryturę:
dr hab. Marii Chromińskiej, prof. nadzw. UEP, prof. dr. hab. Hieronimowi
Kuberze, prof. zw. UEP, prof. dr hab. Ryszardowi Ławniczakowi, prof.
zw. UEP, dr. hab. Adolfowi Michalakowi, prof. nadzw. UEP, prof. dr hab.
Józefowi Orczykowi, prof. zw. UEP, dr. hab. Jerzemu Tarajkowskiemu,
6

prof. nadzw. UEP, prof. dr. hab. Kazimierzowi Zimniewiczowi, prof. zw.
UEP oraz kanclerzowi UEP mgr. inż. Markowi Tyrakowskiemu.
Rektor dziękując długoletnim pracownikom za ofiarną i pełną zaangażowania pracę na rzecz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, wyraził nadzieję, że w przyszłości będzie mógł korzystac z Ich cennych rad
i doświadczenia.
Podczas tego posiedzenia Rektor wręczył również dyplomy do nagród jubileuszowych następującym długoletnim pracownikom Uczelni:
dr. hab. Janowi Długoszowi, prof. nadzw. UEP, dr hab. Elżbiecie Gołacie,
prof. nadzw. UEP, dr. hab. Adolfowi Michalakowi, prof. nadzw. UEP, dr
hab. Alicji Szuman, prof. nadzw. UEP, mgr. inż. Jackowi Wujczakowi.
*

*

*

V Weekend z Historią na Trakcie Królewsko-Cesarskim
W nowo wyremontowanej sali 114 na I piętrze budynku B, przejętej od
Banku Zachodniego WBK S.A. 22 września 2010 roku, Uniwersytet Ekonomiczny, wspólnie Urzędem Miasta Poznania zorganizował konferencję
prasową poświęconą przedstawieniu idei i programu V Weekendu z Historią na Trakcie Królewsko-Cesarskim pt. „Odkryj Dzielnicę Zamkową”.
Konferencja poświęcona była także zaprezentowaniu efektów remontu
zabytkowych pomieszczeń Uniwersytetu Ekonomicznego. W spotkaniu
wzięli udział: zastępca prezydenta Miasta Poznania, Tomasz J. Kayser,
JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego, prof. dr hab. Marian Gorynia,
prof. zw. UEP, dyrektor Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, Lech
Łangowski, przedstawiciel CK Zamek, Janusz Pazder, kierownik Biura Informacji i Promocji UAM, Marcin Witkowski, kurator wystawy „Odkrycie stulecia. 100 wizerunków na 100 lat”, Adam Pleskaczyński oraz twórcy
spektakli dla dzieci w ramach V Weekendu z Historią, Sylwia i Marek Cyris – Teatr Wariate.
Konferencję otworzył rektor UEP prof. Marian Gorynia, który krótko
poinformował o remontach zabytkowych pomieszczeń Uniwersytetu. Następnie głos zabrał Tomasz J. Kayser – zastępca prezydenta Miasta Poznania, prezentując ideę Weekendów z Historią oraz tematykę tegorocznego
Weekendu pt. „Odkryj Dzielnicę Zamkową”. Lech Łangowski – dyrektor
CTK TRAKT podał program Weekendu z Historią i nowe wydawnictwa
związane z V Weekendem z Historią.
Konferencję prowadzili: Lech Łangowski – dyrektor Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT oraz Marlena Chomska – rzecznik prasowy UEP.
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*

*

*

Prezydent Miasta Poznania, Ryszard Grobelny, 27 września 2010 roku
wręczył Stypendia Miasta Poznania na rok akademicki 2010/2011 w ramach III edycji programu stypendialnego dla laureatów i finalistów ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych. Wśród 29 laureatów stypendiów
znalazło się czterech studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu: Spotkanie odbyło się w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania.
Wnioski o stypendium złożyło 73 kandydatów. Po zapoznaniu się
z opinią Rady Zarządzającej Programu „Akademicki Poznań” przyznano
stypendium 29 osobom – obecnie już studentom I roku poznańskich uczelni, 25 spośród nich jest laureatami, nieraz kilkukrotnymi, olimpiad przedmiotowych na szczeblu krajowym, a 4 ma tytuł finalisty.
*

*

*

Z okazji 100-lecia Teatru Wielkiego w Poznaniu, 29 września 2010 roku,
odbył się Koncert Jubileuszowy Chórów Polskich. Podczas uroczystej gali
w Teatrze Wielkim JM Rektor prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP,
wręczył okolicznościowy puchar Mariuszowi Znanieckiemu, dyrektorowi Teatru Wielkiego w Poznaniu, składając tym samym na jego ręce dla
wszystkich chórzystów najszczersze gratulacje i wyrazy uznania.
*

*

*

Otwarta Wszechnica Ekonomiczna ERGA OMNES
W auli Uczelni 30 września 2010 roku, wykładem o proekologicznym
gospodarstwie i o tym, jak z pomocą ekologii obniżyć rachunki, uroczyście zainaugurowała pierwszy rok akademicki Otwarta Wszechnica Ekonomiczna ERGA OMNES.
Wszechnica jest nową ofertą Uczelni skierowaną dla osób w wieku dojrzałym. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu wyszedł naprzeciw dynamicznemu rozwojowi inicjatyw senioralnych w Polsce w ostatnich latach,
a zwłaszcza niebywałemu zainteresowaniu kształceniem w ramach uniwersytetów trzeciego wieku. Wyróżnikiem oferty Uniwersytetu, jednego
z najlepszych szkół ekonomicznych w Polsce, jest ekonomiczny profil zajęć.
Tematyka wykładów będzie się koncentrować na zagadnieniach istotnych z punktu widzenia prowadzenia i funkcjonowania gospodarstwa.
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Wszyscy chętni będą
mogli
także
zdobyć
umiejętności z zakresu
komunikacji interpokoleniowej czy negocjacji.
Będą również wykłady
dla seniorów o zdrowym
żywieniu i o podróżowaniu – o turystyce zdrowotnej. W pierwszym
semestrze dojrzali studenci UEP będą się uczyć
filcowania, ceramiki, robienia witraży, a w drugim dowiedzą się, jak
zarobić na wykonanych
pracach.
Nie zabraknie także zagadnień pozaekonomicznych, jednak ważnych
z perspektywy podnoszenia jakości życia. Ciekawą
Słuchacze Otwartej Wszechnicy Ekonomicznej ERGA OMNES
propozycją są także dooraz władze Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
datkowe zajęcia językowe
i ruchowe, warsztaty artystyczne oraz krajoznawcze spacery po Poznaniu.
*

*

*

Centrum Edukacji Usług Elektronicznych
W wyniku wieloletnich starań zarówno poprzednich, jak i obecnych
władz rektorskich, zmierzających do pozyskania środków finansowych
na budowę nowego obiektu dydaktycznego Uczelni, pod koniec roku
akademickiego 2009/2010 pojawiła się realna szansa rozpoczęcia inwestycji pod nazwą Centrum Edukacyjne Usług Elektronicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, w bezpośrednim sąsiedztwie budynku C
przy ul. Towarowej. Projekt budowy Centrum został włączony do Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Oznacza
to, że Uczelnia otrzyma dofinansowanie na jego budowę z Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego.
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W nowym budynku Uczelni znajdą się trzy duże sale audytoryjne,
umożliwiające wykorzystanie najnowszych technologii nauczania, 13 sal
dydaktycznych, ćwiczeniowych, 12 laboratoriów komputerowych oraz
pomieszczenia konsultacyjne. Sale dydaktyczne zostaną wyposażone
w najnowocześniejszy sprzęt multimedialny umożliwiający przeprowadzanie wykładów na najwyższym poziomie. z wykorzystaniem tłumaczenia symultanicznego. Obiekt będzie wyposażony w sieć komputerową
z dostępem do Internetu (hot spoty).
Ta nowoczesna inwestycja zapewni możliwość rozwoju nowych kierunków kształcenia w zakresie usług elektronicznych i technicznych zastosowań Internetu. Poprawi także warunki kształcenia, które aktualnie
na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu są bardzo trudne.
Dotacja, jaką Uczelnia otrzyma z Urzędu Marszałkowskiego, pokryje
jedynie część kosztów budowy inwestycji, a pozostałe środki finansowe
trzeba będzie pozyskać z innych źródeł, w tym przede wszystkim z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Być może dzięki wspólnym wysiłkom całej społeczności Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu uda
się zainaugurować rok akademicki 2014/2015 już w nowym gmachu dydaktycznym Uczelni.
*

*

*

Inauguracja 85. roku akademickiego 2010/2011
na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 30 września 2010 roku zainaugurował 85. rok swojej działalności. Uroczystość zgromadziła bardzo wielu znamienitych gości, a wśród nich: parlamentarzystów, przedstawicieli
władz miasta i regionu, korpusu dyplomatycznego, liczne grono władz
rektorskich uczelni państwowych i szkół niepaństwowych oraz przedstawicieli banków i giełd współpracujących z Uczelnią.
Po powitaniu gości JM Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw.
UEP, przedstawił sprawozdanie z działalności Uczelni w roku akademickim 2009/2010.
W dalszej części uroczystości rektor, w asyscie prorektora ds. edukacji
i studentów, dra hab. Piotra Banaszyka, prof. nadzw. UEP, dokonał aktu
immatrykulacji studentów I roku studiów, którzy z najlepszym wynikiem
przeszli procedurę kwalifikacyjną.
Doniosłym wydarzeniem uroczystości było wręczenie przez rektora
uczelni, w asyście prorektora ds. edukacji i studentów, Medalu SUMMA
CUM LAUDE wybitnej absolwentce i obecnej doktorantce Wydziału To10

waroznawstwa, mgr inż. Marii Sielickiej.
Następnie najlepsi absolwenci zostali uhonorowani dyplomami z wyróżnieniem. Na Wydziale Ekonomii
dyplomy z rąk rektora odebrali: Ewelina Maria Buczkowska, Natalia Maćkowiak, Katarzyna Miedzińska, Weronika
Prałat, Paulina Ratajczak. Na Wydziale
Gospodarki Międzynarodowej: Łukasz
Gauza, Dorota Ewa Kosiorek, Marta
Katarzyna Powalisz. Na Wydziale Informatyki i Gospodarki Elektronicznej:
Małgorzata Ćwiek, Agnieszka Kiedrowska, Monika Majewska. Na Wydziale Towaroznawstwa: Katarzyna
Aleksandra Krzysztofiak, Radosław
Matysek, Krzysztof Michał Wierzbiński. Na Wydziale Zarządzania: Patrycja Joanna Berg, Tomasz Chodkowski,
Agata Chojnacka, Marek Bartosz Jarzęcki, Marta Małgorzata Pliszka oraz
Bartosz Szmit.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej przyznał zasłużonym pracownikom Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu „Medale za Długoletnią
Służbę”. Podczas uroczystości odznaczenia z rąk wojewody wielkopolskiego Piotra Florka odebrali: Medal
Złoty za Długoletnią Służbę: dr hab.
Jan Sikora, prof. nadzw. UEP, mgr Olga
Jankiewicz, mgr Małgorzata Knasiak,
mgr Maria Weres, Tomasz Bartkowiak
oraz Sergiusz Konatkiewicz. Medalem
Srebrnym za Długoletnią Służbę została odznaczona Ewa Gaca, a Medal Brązowy za Długoletnią Służbę przypadł
mgr Renacie Litwin.
Ponadto wojewoda wielkopolski,
w asyscie JM Rektora, wręczył Meda-

Immatrykulacja studentów
I roku studiów na Uniwersytecie
Ekonomicznym w Poznaniu

Wręczenie medalu SUMMA CUM
LAUDE mgr inż. Marii Sielickiej
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Wręczenie dyplomów z wyróżnieniem
wybitnym absolwentom UEP

Wręczenie Medali za Długoletnią Służbę
wyróżnionym pracownikom UEP

Wręczenie Medali Komisji Edukacji Narodowej
zasłużonym nauczycielom akademickim UEP
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le Komisji Edukacji Narodowej zasłużonym nauczycielom
akademickim
Uniwersytetu
Ekonomicznego w Poznaniu.
Medale otrzymali: prof. dr hab.
Marian Filipiak, prof. nadzw.
UEP, dr hab. Cezary Kochalski, prof. nadzw. UEP, dr hab.
inż. Hanna Mizgajska, prof.
nadzw. UEP, dr hab. Jerzy Olszewski, prof. nadzw. UEP,
dr hab. Wojciech Piotr, prof.
nadzw. UEP, dr hab. Alicja
Szuman, prof. nadzw. UEP, dr
hab. Bożena Tyrakowska, prof.
nadzw. UEP, dr Barbara Manikowska oraz dr Włodzimierz
Dymarski.
Kluczowym punktem programu uroczystości inaugurującej nowy rok akademicki
2010/2011 był wykład inauguracyjny prof. dra hab. Waldemara Frąckowiaka, prof. zw.
UEP: pt. „O źródłach wzrostu
bogactwa narodów w XXI wieku. Wskazówki dla Polski”.
Zwieńczeniem uroczystości było wręczenie, po raz
trzeci w historii Uczelni, certyfikatów najlepszym studentom
UEP wyłonionym w ramach
programu „The Best from The
Best”. Certyfikaty z rąk Szymona Trzebiatowskiego, członka
Zarządu Volkswagen Poznań
otrzymali: Łukasz Biernacki,
Nina Chlubek, Marek Jarzęcki,
Ewa Leśniak, Katarzyna Mroczek, Natalia Szpak oraz Anna
Wróblewska.

W minionym roku
akademickim,
jeden
z partnerów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu – firma Żabka
Polska S.A. – wspólnie
z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu
uruchomił program stypendialny, którego celem
jest wspieranie ambitnych i kreatywnych studentów w ich dalszym
rozwoju zawodowym.
Laureaci pierwszej edycji odebrali stypendia
17 listopada 2009 roku
– w Międzynarodowym
Dniu Studenta – w siedzibie firmy Żabka Polska S.A. W drugiej edycji
laureatami stypendiów
menedżerskich zostali:

Wykład inauguracyjny
prof. dra hab. Waldemara Frąckowiaka, prof. zw. UEP

Wręczenie stypendiów VOLKSWAGENA POZNAŃ Sp. z o.o.
w ramach Programu „The best from the best”
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Tomasz Bilski, Mateusz
Guliński, Katarzyna Kozicka, Anna Kuźniacka,
Katarzyna
Masłowska
oraz Paulina Szejba. Symboliczne czeki wręczył
laureatom prezes Zarządu Żabka Polska S.A.,
dr Jacek Roszyk w asyście rektora Uczelni.
Jego
Magnificencja
Rektor, prof. Marian Gorynia, na ręce doktora
Jacka Roszyka prezesa
Zarządu firmy Żabka
Polska S.A. przekazał
najserdeczniejsze wyrazy podziękowania oraz
symboliczny
dyplom,
dzięki bowiem jego hojności Uniwersytet Ekonomiczny
w Poznaniu
Wręczenie stypendiów menedżerskich ufundowanych przez
„wzbogacił”
się o jedną
firmę Żabka Polska S.A. najlepszym studentom UEP
z najnowocześniej wyposażonych i wyremontowanych sal dydaktycznych, tzw. małą aulę.
Uroczystość uświetnił występ artystyczny solistki Teatru Wielkiego
w Poznaniu, pani Magdaleny Nowackiej przy akompaniamencie pianistki
Oleny Skrok oraz Chór Kameralny MUSICA VIVA Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu pod dyrekcją prof. Marka Gandeckiego.
*

*

*

Pełny tekst przemówienia rektora Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu, prof. dra hab. Mariana Goryni, prof. zw. UEP,
podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego 2010/2011
w dniu 30 września 2010 roku
Zgodnie z tradycją podczas Uroczystej Inauguracji roku akademickiego rektor powinien zdać sprawę z dokonań Uczelni w roku ubiegłym
i nakreślić program działania na przyszłość. W tym roku pozwolę sobie
nieco zmodyfikować ten szacowny wzorzec rektorskiego przemówienia
14

i o roku ubiegłym powiedzieć bardzo krótko i syntetycznie nie zanudzając Państwa szczegółami, wszelkie bowiem informacje dotyczące funkcjonowania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu znajdą Państwo
w wersji drukowanej sprawozdania rektora. Jednak, cóż ze mnie byłby za
gospodarz, gdybym nie chciał pochwalić się najbardziej spektakularnymi
sukcesami „mojej” Uczelni. Szczególnie, że jest to okazja wyjątkowa, albowiem Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu inauguruje dziś 85 rok swojej działalności.
Szanowni Państwo,
w roku akademickim 2009/2010 wspólnotę naszego Uniwersytetu tworzyło 11 720 studentów, 579 słuchaczy studiów doktoranckich, 3705 słuchaczy
studiów podyplomowych, 529 nauczycieli akademickich oraz 530 pracowników niebędących nauczycielami akademickimi. Dla tej ponad 17-tysiecznej rzeszy społeczności akademickiej naszej Uczelni rok ten obfitował
w wiele bardzo istotnych wydarzeń o zasięgu zarówno lokalnym, ogólnopolskim, jak i międzynarodowym. Jednakże cieniem na całokształt działań Uczelni położyła się tragedia smoleńska, jaka wydarzyła się w dniu 10
kwietnia 2010 roku. Mimo tej ogromnej tragedii, jaka dotknęła wszystkich
Polaków, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu nadal realizował swoją misję jako Uczelnia PRESTIŻ-owa, która prowadząc badania naukowe
istotnie wzbogaca wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych i pokrewnych,
a przez kształcenie studentów - przygotowuje na najwyższym poziomie
kadry zdolne skutecznie sprostać wyzwaniom współczesnej gospodarki
w kraju i za granicą.
Szanowni Państwo,
wielokrotnie i przy każdej nadarzającej się okazji podkreślam, że naczelnymi wartościami Uniwersytetu Ekonomicznego są: P – prawda, R – rzetelność, E – elitarność, S – szacunek, T – transparentność, I – innowacyjność,
Ż – życzliwość. Tym wartościom jesteśmy wierni, te wartości staramy się
zaszczepić naszym studentom i krzewić wśród pracowników.
Prestiż i renoma Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu predestynują go do goszczenia w swych murach ludzi wielkich i to zarówno w sferze
nauki, gospodarki, jak i polityki. Tak też było i w minionym roku akademickim. W ramach restytuowanego po 70. latach Tygodnia Gospodarczego z 1931 roku gościliśmy wiele wiodących nazwisk ze świata biznesu oraz
areny politycznej z prof. Jerzym Osiatyńskim i Andrzejem Olechowskim
na czele. II Dni Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu zgromadziły
w naszych murach najbardziej „gorące” nazwiska polskiej ekonomii: prof.
Leszka Balcerowicza – doktora honoris causa Uczelni, panelistów debaty,
profesorów: Bogusława Fiedora, Krzysztofa Jajugę, Tadeusza Kowalskiego,
Witolda Orłowskiego, Andrzeja Wojtynę oraz Stanisława Gomułkę, które15

mu podczas naszego święta nadaliśmy tytuł doktora honoris causa. Odwiedził nas również „Ojciec EURO” – laureat Nagrody Nobla prof. Robert
Mundell. Takie wydarzenia niewątpliwie przydają Uczelni splendoru.
W minionym roku oprócz celebrowania świąt, nasze działania przede
wszystkim były nakierowane na realizację celów strategicznych rozwoju Uczelni zapisanych w dokumencie pod nazwą „Strategia Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na lata 2009-2012”. Realizacji strategii
poświęciliśmy „Spotkanie strategiczne” ze społecznością Uczelni w lutym
tego roku, prezentujące etapy realizacji strategii na różnych jej poziomach.
Rolę „Badań naukowych w strategii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu” omawialiśmy również podczas pierwszej uczelnianej konferencji
na temat badań naukowych w marcu 2010 roku. Po raz pierwszy w historii Uczelni opracowaliśmy także ranking „Ankiety Strategicznej UEP”,
który wyłonił 12 najbardziej wszechstronnych katedr. Nad realizacją strategii czuwa pełnomocnik rektora ds. strategii przy wsparciu Podzespołu
ds. Wdrażania Strategii.
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu gwarantuje swoim studentom nowoczesne interdyscyplinarne wykształcenie. W ramach pięciowydziałowej struktury prowadzimy studia na 10 kierunkach (po polsku
i po angielsku). Dzięki szerokiemu profilowi studiów uzyskujemy efekt
synergiczny wynikający z wzajemnego przenikania się kierunków studiów. Nasi absolwenci Wydziału Towaroznawstwa wiedzą więcej niż inni
o zarządzaniu, finansach i ekonomii, a absolwenci kierunków Zarządzanie i Ekonomia mają większą niż inni wiedzę z dziedziny towaroznawstwa. Nasi studenci mają to wszystko „pod jednym dachem”, częstokroć
wybierając studia na dwóch kierunkach. Interdyscyplinarny, ale skoncentrowany na biznesie i zarządzaniu profil Uczelni daje naszym absolwentom przewagę na polskim i międzynarodowym rynku pracy. Ta przewaga
jest wyraźna i odczuwalna w działalności uczelnianego Biura Karier, które
zajmuje się kojarzeniem ofert pracodawców z ambicjami i planami życiowymi naszych absolwentów. Nasza obecna przewaga konkurencyjna na
rynku pracy absolwentów musi być jednak wzmocniona. Ogromnej roli
upatruje tu we współpracy ze Stowarzyszeniem Absolwentów UEP.
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu jest bardzo dobrze postrzegany przez potencjalnych pracodawców, którzy rekrutują wśród absolwentów na Uczelni swoich przyszłych pracowników. W trosce o zapewnienie
swoim absolwentom jak największej liczby miejsc pracy nawiązaliśmy
kontakty ze stowarzyszeniami pracodawców wielkopolskich. Bardzo cennym źródłem informacji na temat rynku pracy w Wielkopolsce jest opracowanie adiunktów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu; dra Piotra
Michonia i dra Macieja Ławrynowicza pt. „Trzy Światy – badanie rynku
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pracy w Wielkopolsce”, przygotowane w ramach projektu Unii Europejskiej EDUSTACJA.PL. Zresztą zapotrzebowanie na absolwentów uczelni
ekonomicznych w najbliższym czasie pozostanie na stabilnym, wysokim
poziomie. Obecnie mamy „grubo” ponad 200 tys. zakładów potrzebujących księgowych i marketingowców. Poza tym Uniwersytet Ekonomiczny
w Poznaniu nie kształci ludzi, którzy mają szukać pracy. Nasi absolwenci mają tę pracę dawać – albo jako właściciele dobrze prosperujących firm,
albo jako top management, co ułatwia im wysoki poziom kształcenia ogólnoekonomicznego oferowanego przez naszą Uczelnię.
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu to Uczelnia o długoletniej tradycji, silnych korzeniach i doskonałej renomie. Co prawda ogromną wagę
przywiązujemy do międzynarodowego wymiaru kształcenia, ale równocześnie dbamy o swą tożsamość prestiżowej uczelni polskiej. Nie powinniśmy mieć kompleksów „ubogiego krewnego”, mamy bowiem bardzo wiele
do zaoferowania naszym partnerom i studentom zarówno polskim (w ramach Erasmusa krajowego), jak i zagranicznym, tym bardziej że wśród młodych ludzi Uczelnia cieszy się niesłabnącą popularnością, o czym świadczy
nadal bardzo duże zainteresowanie kandydatów studiami na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. To zaś jest efektem dobrych kontaktów ze
środowiskiem szkół średnich oraz prowadzonej polityki otwartych drzwi.
Kandydaci na studia doceniają, że Uczelnia należy do najlepszych polskich
uczelni ekonomicznych, co potwierdzają rankingi prowadzone przez wiodące tytuły prasowe. Zamierzamy podejmować kolejne działania promujące kształcenie na UEP, jak również rozwijać te kierunki studiów, na które
jest szczególne zapotrzebowanie na rynku pracy. W tym celu wzbogaciliśmy naszą ofertę dydaktyczną o nowe kierunki studiów: Techniczne zastosowania Internetu na Wydziale Informatyki i Gospodarki Elektronicznej,
czy Gospodarka turystyczna na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej.
Wystąpiliśmy także z wnioskiem do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wyższego o nadanie uprawnień Wydziałowi Towaroznawstwa do prowadzenia studiów na unikatowym kierunku Ekologia produktów. Zamierzamy uruchomić studia na międzyuczelnianym kierunku studiów drugiego
stopnia pod nazwą Ekonofizyka, prowadzonym przez Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej UEP wspólnie z Wydziałem Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Wielką wagę przywiązujemy również do rozwoju studiów podyplomowych. W minionym roku akademickim odnotowaliśmy rekordowy
w historii Uczelni rozwój tej formy kształcenia, a zwłaszcza prestiżowych
programów MBA. Dzięki inicjatywie i zaangażowaniu Biura Kształcenia
Ustawicznego uzyskaliśmy dofinansowanie na realizację 6 programów
finansowanych ze środków Europejskich Funduszy Strukturalnych.
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Usprawnieniu zasad funkcjonowania studiów sprzyjało również wprowadzenie zarządzenia w sprawie reguł finansowania studiów podyplomowych w roku akademickim 2010/2011.
Od nowego roku akademickiego uruchamiamy nową, otwartą, pozaszkolną formą edukacji ustawicznej pod nazwą: Otwarta Wszechnica
Ekonomiczna ERGA OMNES. Gorąco zachęcam wszystkich chętnych do
udziału w tym atrakcyjnym przedsięwzięciu.
Aby sprostać stawianym przed nami wyzwaniom, bardzo wiele uwagi poświęcamy doskonaleniu jakości kształcenia. Cennym źródłem informacji zwrotnej są coroczne spotkania władz Uczelni z przedstawicielami
Samorządu Studenckiego UEP, podczas których omawiamy główne problemy nurtujące młodzież studencką naszej Uczelni. W minionym roku
akademickim wprowadziliśmy „Wewnętrzny systemu zapewnienia jakości kształcenia na UEP”, zmodyfikowaliśmy także elektroniczne wzory dokumentów wykorzystywanych w ewidencji przebiegu studiów oraz
wdrożyliśmy od semestru letniego 2009/2010 elektroniczny protokół zaliczenia przedmiotu. Udoskonalaniu jakości kształcenia służy również pełne i powszechne wdrożenie elektronicznego wsparcia dydaktyki, w tym
szersze wykorzystanie systemu Moodle – systemu e-learningowego wspomagającego prowadzenie zajęć dydaktycznych i kontakt studentów z nauczycielami oraz tzw. wirtualnego dziekanatu.
Śmiało możemy stwierdzić, że po wielu latach intensywnej pracy nad
reformą i jakością studiów udało się nam uzyskać trwałą przewagę konkurencyjną i zbudować silną markę na coraz bardziej konkurencyjnym rynku
usług edukacyjnych. Potwierdzają to uzyskane w minionym roku akademickim certyfikaty i akredytacje. Szczególnie cieszy ocena wyróżniająca
dla kierunku Zarządzanie prowadzonego na Wydziale Zarządzania przyznana przez Państwową Komisję Akredytacyjną. Nasz prestiż i renomę
potwierdzają również rankingi szkół wyższych corocznie organizowane
przez wiodące tytuły prasowe. Uczelnia od lat zajmuje w nich drugie miejsce wśród wszystkich uczelni w Polsce – zarówno publicznych, jak i prywatnych – prowadzących kształcenie w zakresie nauk ekonomicznych.
Zajęliśmy także czołowe miejsce w międzynarodowym rankingu Eduniversal 2010 w kategorii „Świetne szkoły biznesu, silne w kraju, z powiązaniami kontynentalnymi” oraz najlepsze miejsce wśród poznańskich szkół
wyższych, uzyskując wyróżnienie w kategorii „technologie ułatwiające
studiowanie i dostęp do wiedzy”, w ogłoszonym przez Akademickie Centrum Informacyjne w Poznaniu konkursie na „Najbardziej innowacyjną
i kreatywną uczelnię w Polsce”. Jesteśmy dumni z przyznania nam, jako
pierwszej uczelni państwowej w województwie wielkopolskim, statusu
Akredytowanego Centrum Egzaminacyjnego EBC*L.
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Kształcenie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu łączy się
bezpośrednio z rozbudzaniem i rozwijaniem indywidualnych zainteresowań studentów. Chciałbym zwrócić uwagę, szczególnie studentów pierwszego roku, na szerokie możliwości działania na naszym Uniwersytecie na
niwie naukowej, kulturalnej, społecznej i sportowej. Na Uczelni aktywnie
działa 47 kół naukowych, które organizują wiele interesujących dyskusji,
spotkań i konferencji. Bardzo prężnie funkcjonuje Europejskie Zrzeszenie Studentów AEGEE oraz Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów
Nauk Ekonomicznych i Handlowych AISEC. Swoje pasje i zainteresowania można realizować w chórach akademickich, Klubie Uczelnianym
AZS oraz w magazynie studenckim Brzytwa. Pomocą wszystkim studentom służy prężnie działający Samorząd Studencki UEP. Jesteśmy dumni
z osiągnięć naszych studentów zarówno na niwie naukowej, jak i na arenie sportowej, a najwybitniejszych z nich uhonorujemy podczas dzisiejszej
uroczystości.
Niezmiernie cieszy rozwój współpracy międzynarodowej. Wychodząc naprzeciw celom strategicznym rozwoju Uczelni w zakresie wymiany studentów, sukcesywnie zwiększamy liczby umów partnerskich
oraz poszerzamy oferty wyjazdów zagranicznych i działań realizowanych
we współpracy z partnerami zagranicznymi. Zintensyfikowaliśmy również działania mające na celu pozyskanie nowych partnerów. Programem
Erasmus objęliśmy także doktorantów.
Uczelnia cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród studentów zagranicznych Uczelni. W roku 2009/2010 po raz pierwszy uruchomiliśmy studia drugiego stopnia (magisterskie) realizowane wspólnie przez
UEP i ESCP Europe.
Dobra pozycja nobilituje, ale i zmusza do działania. Posłużę się tu terminem sportowym, że lepiej jest gonić niż uciekać. Mobilność studentów
(przede wszystkim w ramach Unii Europejskiej, ale nie tylko) powoduje,
że wystawieni jesteśmy na międzynarodowe porównania. Nasi studenci
porównują macierzystą uczelnię z zagraniczną i wyniki tych porównań
komunikują przyjaciołom, kolegom znajomym. Podobnie zachowują się
zagraniczni studenci, którzy przyjeżdżają do nas w ramach wymiany. To
potężna dźwignia promocji Uczelni, która może działać zarówno na naszą
korzyść, jak i na niekorzyść. Trzeba być tego świadomym.
Jestem głęboko przekonany, że nie potrafilibyśmy zbudować tak silnej
marki bez ogromnego potencjału intelektualnego, jakim jest kadra naukowo-dydaktyczna naszej Uczelni. Dążenie do zapewnienia prawidłowego rozwoju kadry ma fundamentalne znaczenie zważywszy, że co roku
wraz z osiągnięciem wieku emerytalnego z Uczelni odchodzą jej najbardziej doświadczeni pracownicy. Ten naturalny proces powinien się od19

bywać w sposób, który nie dopuszcza do powstania luki pokoleniowej.
Miejsca odchodzących na emeryturę pracowników zajmują młodzi i utalentowani absolwenci naszej Uczelni, słuchacze i absolwenci studiów
doktoranckich.
Niestety, w ubiegłym roku odeszli z naszego grona na zawsze wielce
zasłużeni nauczyciele akademiccy: prof. zw. dr hab. Zbigniew Czerwiński, prof. zw. UEP, prof. zw. dr hab. Jadwiga Szymczak oraz dr hab. Jerzy
Woś, prof. nadzw. UEP.
W grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi pożegnaliśmy mgr Lidię Adamiak, Wojciecha Foltyńskiego oraz Małgorzatę
Kańdułę.
Uczcijmy ich pamięć przez powstanie i chwilę ciszy.
Szanowni Państwo,
jednak Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu to przede wszystkim prężny
ośrodek naukowo-badawczy. Nie wyobrażam sobie dydaktyki akademickiej, a zwłaszcza kształcenia na poziomie doktorskim i podyplomowym,
bez badań naukowych klasy światowej. Rozwój cywilizacji, a co za tym
idzie nowe zdobycze technologiczne, przyniosły postęp, ale też trudne do
przewidzenia wcześniej konsekwencje. Społeczeństwa borykają się z dramatem głodu, nasileniem chorób cywilizacyjnych, zanieczyszczeniem środowiska oraz globalnym kryzysem gospodarczym. Z tymi wyzwaniami
musimy się zmierzyć także w Polsce. I są to również wyzwania dla naszej Uczelni, szczególnie w obszarze naszej działalności naukowo-badawczej. W wielu aspektach badawczych, dydaktycznych i wdrożeniowych
wychodzimy naprzeciw wyzwaniom współczesnego świata. Dlatego taki
nacisk kładziemy na staże naukowe naszych młodych pracowników na
najlepszych światowych uczelniach. Program Erasmus daje także możliwości wymiany kadry naukowej w celu prowadzenia zajęć Staﬀ Mobility
for Teaching Assignments oraz możliwość odbycia szkoleń przez pracowników naukowych i administracyjnych Staﬀ Mobility for Training.
W dążeniu do osiągnięcia światowych standardów w nauce i dydaktyce podjęliśmy prace nad przygotowaniem procedur określających sposób postępowania w procesach aplikacji pracowników na Uczelni do
programów finansujących badania naukowe, opracowaliśmy „Zasady
dofinansowania wykładów wybitnych naukowców w ramach programu
Akademicki Poznań na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu” oraz
dokument pn. „Projekty badawcze własne i promotorskie finansowane ze
środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego”.
W minionym roku, oprócz realizowanych corocznie projektów ba20

dawczych, wraz z rektorami poznańskich uczelni publicznych oraz prezydentem Miasta Poznania po raz pierwszy w historii podpisaliśmy
„Porozumienie o współpracy dotyczącej dofinansowania badań naukowych prowadzonych przez naukowców poznańskich szkół wyższych”,
co zaowocowało realizacją dwóch projektów. Wspólnie z Uniwersytetem Zielonogórskim przystąpiliśmy do konsorcjum w sprawie inicjatywy
budowy elektrowni wraz z kopalnią węgla brunatnego na terenie gmin
Gubin i Brody oraz związanymi z tym przedsięwzięciami. Podpisaliśmy
porozumienie o współpracy z Telekomunikacją Polską S.A. oraz Uniwersytetem Medycznym w Poznaniu, którego przedmiotem jest prowadzenie
wspólnych projektów badawczo-rozwojowych. Efektem naszej doskonałej współpracy z władzami Miasta Poznania jest porozumienie dotyczące
deklaracji współpracy w zakresie realizacji zadań związanych z wdrażaniem „Programu Wspierania Projektów Innowacyjnych” realizowanego
przez Miasto Poznań we współpracy z wielkopolskimi uczeniami. Nasz
Uniwersytet Ekonomiczny gościł również członków Kapituły Konkursu
„Wielkopolski Przedsiębiorca XX-lecia”.
Realizując strategiczny cel rozwoju Uczelni, jakim jest osiąganie światowych standardów w nauce i dydaktyce, powinniśmy zintensyfikować
pozyskiwanie środków na badania i uczynić większy wysiłek w celu merytorycznej integracji badań i podejmowania ważnych tematów interdyscyplinarnych. Doskonałym forum wymiany polskiej i światowej myśli
naukowej są ogólnopolskie i międzynarodowe spotkania naukowe, prestiżowe konferencje i seminaria. W czerwcu bieżącego roku zorganizowaliśmy światową konferencję pn.: Global Finance Conference w 2010 roku,
uzyskaliśmy prawo do organizacji w czerwcu 2011 roku światowego
kongresu IMDA oraz gościliśmy uczestników kilku międzynarodowych
konferencji.
Przejawem bardzo dobrej pozycji naukowej naszej Uczelni są między
innymi wysokie kategorie naukowe poszczególnych wydziałów oraz
posiadane uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego
i stopnia doktora nauk ekonomicznych. Wydział Gospodarki Międzynarodowej oczekuje na uzyskanie drugiego uprawnienia do nadawania
stopnia doktora nauk ekonomicznych, tym razem w dyscyplinie „nauki
o zarządzaniu”. Na przyznanie uprawnień habilitacyjnych oczekuje Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej. Godna odnotowania jest
liczba 52 obronionych rozpraw doktorskich oraz 8 habilitacji.
Cieszy fakt coraz silniejszej asymilacji doktorantów na Uczelni, zwłaszcza w dziedzinie badań naukowych poprzez ich szerszy udział w zespołach badawczych w badaniach statutowych. Staramy się umocnić pozycję
i aktywność Wydawnictwa UEP oraz kontynuować działania na rzecz
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uzyskania przez czasopismo Uczelni – Poznań University of Economics
Review najwyższej punktacji dla czasopism wydawanych w Polsce.
Wiele starań włożyliśmy w podniesienie sprawności organizacyjnej
Uczelni przez wprowadzenie nowoczesnych metod zarządzania. Jednak nadal musimy pracować nad poprawą komunikacji wewnętrznej. Na
Uczelni z powodzeniem działają już: intranet, elektroniczny słup ogłoszeniowy, e-dziekanat, platforma MOODLE, Biuletyn Informacyjny,
ankiety oceny zajęć dydaktycznych, elektroniczny protokół zaliczenia
przedmiotu i wiele innych narzędzi komunikacji wewnętrznej. Problem
w tym, jak zwiększyć efektywność tych narzędzi, znaleźć przyczynę braku efektywności obecnego systemu i wprowadzić usprawnienia. Takim
usprawnieniom powinny służyć między innymi szkolenia z komunikacji
interpersonalnej zarówno dla pracowników z wyższych szczebli zarządzania, jak i dla pracowników wykonawczych. W minionym roku zainaugurowaliśmy serię szkoleń dla kadry UEP, przeprowadzając szkolenia
pn. „Etykieta i protokół dyplomatyczny w pracy”, Moodle. Planujemy
również zorganizowanie szkoleń z wystąpień medialnych dla specjalistów Uczelni skupionych w tzw. Banku Ekspertów UEP. Wiele jest jeszcze do zrobienia w tym obszarze i nie ukrywam, że liczę na Państwa
współpracę.
Poza usprawnieniem komunikacji wewnętrznej ogromną wagę przywiązujemy również do współpracy z interesariuszami. Zależy nam na
zwiększeniu liczby i skuteczności kontaktów z uczelniami, szkołami średnimi, mediami, absolwentami, władzami lokalnymi i krajowymi. Jednak
szczególne znaczenie dla dalszego rozwoju naszego Uniwersytetu ma
współpraca z praktyką gospodarczą. Śmiało można powiedzieć, że sięgamy do korzeni, albowiem nasza Uczelnia powstała w 1926 roku jako Wyższa Szkoła Handlowa, kształcąca specjalistów właśnie głównie dla potrzeb
gospodarki. Dziś kontynuujemy tę chlubną tradycję, ściśle współpracując z Klubem Partnera, którego misją jest umacnianie więzi pomiędzy nauką a gospodarką. O prestiżu Uczelni świadczy fakt, że z każdym rokiem
rozszerza się krąg partnerów zrzeszonych w Klubie Partnera Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. W tym roku podpisaliśmy porozumienie
o współpracy z dwiema nowymi firmami: Komputronik S.A. oraz DGA.
Korzyści płynące z tej współpracy trudno przecenić, a namacalne jej
dowody będą mogli Państwo ocenić sami po zakończeniu części oficjalnej uroczystości, kiedy przejdziemy do tzw. małej auli, wyremontowanej
ze środków jednego z Partnerów Uczelni, Penta Investments, właściciela
firmy Żabka Polska S.A. W dalszej części dzisiejszej uroczystości dwóch
naszych partnerów wręczy stypendia naszym studentom. Takich przykładów owocnej współpracy na Uczelni widać więcej.
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Dbałość o dobrą infrastrukturę zawsze była przedmiotem naszej troski. Tym bardziej się cieszę, że pod koniec roku akademickiego 2009/2010
pojawiła się realna szansa rozpoczęcia budowy nowego gmachu dydaktycznego Uczelni pod nazwą Centrum Edukacji Usług Elektronicznych.
W wyniku wieloletnich starań i wysiłków zarówno poprzednich, jak
i obecnych władz rektorskich, inwestycja ta została wpisana na listę projektów kluczowych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego i jeszcze w roku bieżącym powinna zostać zawarta umowa
na jego dofinansowanie. Prowadzimy także starania o pozyskanie innych
źródeł sfinansowania tej inwestycji, również ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Przed nami stoi zatem coraz bardziej realna
perspektywa rozpoczęcia w przyszłym roku, jubileuszowym roku 85-lecia
istnienia, budowy nowoczesnego obiektu dydaktycznego. Nie ukrywam,
że liczę na wsparcie władz miasta i regionu oraz władz resortowych. Bez
pomocy Państwa realizacja tej inwestycji nie będzie możliwa.
Oprócz realizacji nowej inwestycji dbamy również o nasze pozostałe
budynki. Wspominałem już o kapitalnym remoncie małej auli, przebudowaliśmy pomieszczenia na I piętrze budynku B, przejęte od Banku Zachodniego WBK S.A., uzyskując 3 nowoczesne sale wykładowe o łącznej
pojemności około 180 osób. Wyposażyliśmy w sprzęt audiowizualny najnowszej generacji 82 z 90 sal dydaktycznych pozostających w dyspozycji
Uczelni. Lista działań zmierzających do poprawy naszej bazy lokalowej
jest imponująco długa.
Szanowni Państwo,
pozwoliłem sobie przytoczyć tylko najbardziej znaczące dokonania Uczelni w minionym roku akademickim. Jestem w pełni świadom, że bardzo wielu z tych zamierzeń nie udałoby się zrealizować bez ogromnego
wsparcia, współpracy i życzliwości całej społeczności Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, za co wszystkim Państwu z tego miejsca serdecznie dziękuję.
U progu roku akademickiego 2010/2011 życzę całej naszej akademickiej
wspólnocie wszelkiej pomyślności. Każdy z nas – zarówno kadra naukowo-dydaktyczna, pozostali pracownicy, jak i studenci – ma swoje osobiste
plany. Jak długo jednak jesteśmy związani z naszym Uniwersytetem, tak
długo rezultaty naszych działań są niejako wpisane w ogólny bilans Uczelni i mają bezpośredni wpływ na jej kształt. Chciałbym, abyśmy wszyscy
mieli powody do dumy i satysfakcji.
Pozwolą Państwo, że w sposób szczególny zwrócę się do studentów
naszej Uczelni. Moi Drodzy, życzę Wam, abyście odbierając dyplom
ukończenia Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, byli w pełni przekonani, że dokonaliście trafnego wyboru. Życzę Wam, aby po latach, wra23

cając myślą do czasu studiów każdy z Was mógł powiedzieć, że to były
piękne dni – piękne dzięki wielkiej przygodzie intelektualnej – zdobywaniu wiedzy i umiejętności. Korzystajcie jak najpełniej ze wszystkich dobrodziejstw, jakie daje Wam status studenta tej Uczelni, tak, by zdobyć
należytą wiedzę i dobrze rozumieć rzeczywistość. Uczcie się przedsiębiorczości, korzystając z usług akademickiego inkubatora przedsiębiorczości.
Zdobywajcie doświadczenia zawodowe już w trakcie studiów, odbywając praktyki u najlepszych – firm zrzeszonych w Klubie Partnera UEP. Pamiętajcie, że postęp cywilizacyjny, którego jesteśmy świadkami, wymaga
liderów i osobowości. Ale nie zapominajcie też, że w studiowaniu chodzi
o Wasz indywidualny rozwój. Czas studiów to też czas zabawy, budowania nowych przyjaźni, samorealizacji poprzez teatr, kino, sport, czas odkrywania siebie i swoich talentów.
Rok akademicki 2010/2011 uważam za otwarty
Quod felix faustum fortunatumque sit!
*

*

*

Fundacja Akademicka Gaudeamus Igitur
Działająca na terenie Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Fundacja Akademicka Gaudeamus Igitur otrzymała w ramach Programu Operacyjnego „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2010” dotację z Ministerstwa
Pracy i Polityki Społecznej na realizację projektu „Akademickie NGO ”.
Projekt będzie realizowany od listopada 2010 roku do października 2011
roku, a jego głównym celem jest zwiększenie roli organizacji akademickich w świadomości studentów i pracowników akademickich poprzez
umożliwienie im zaistnienia w przestrzeni medialnej i publicznej.
Patronat nad projektem obejmą rektorzy poznańskich uczelni publicznych.
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Z POSIEDZEŃ
RAD WYDZIAŁÓW

WYDZIAŁ GOSPODARKI MIĘDZYNARODOWEJ
Posiedzenie Rady Wydziału Gospodarki Międzynarodowej odbyło
się w dniu 21 września 2010 roku w sali 236 w Gmachu Głównym Uczelni. Przedmiotem obrad Rady Wydziału było kolokwium habilitacyjne dr
Beaty Stępień.
Przedmiotem obrad Rady Wydziału w dniu 24 września 2010 roku były
następujące sprawy:
• sprawa nadania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych
magistrowi Piotrowi Idczakowi,
• sprawa nadania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych
magistrowi Grzegorzowi Mazurowi,
• rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych,
• zaopiniowanie wniosku dr Magdaleny Sapały o udzielenie urlopu
bezpłatnego,
• zaopiniowanie wniosków o powierzenie zajęć dydaktycznych na
Wydziale Gospodarki Międzynarodowej w ramach umowy cywilno-prawnej,
• uruchomienie XVI edycji Studiów Podyplomowych „Master of Business Administration”, prowadzonego wspólnie z Georgia State University w Atlancie,
• sprawozdanie kierownika Studiów Doktoranckich z działalności
Wydziałowych Studiów Doktoranckich za rok akademicki 2009/2010,
• wolne głosy i wnioski.
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WYDZIAŁ INFORMATYKI I GOSPODARKI
ELEKTRONICZNEJ
Posiedzenie Rady Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej
odbyło się w dniu 3 września 2010 roku w sali 236 w Gmachu Głównym
Uczelni.
Przedmiotem obrad Rady Wydziału były następujące sprawy:
• zaopiniowanie wniosku dziekana o przyznanie dyplomów za wyróżniające ukończenie studiów absolwentom w roku akademickim
2009/2010,
• zaopiniowanie wniosku o zatrudnienie mgra inż. Przemysława
Hanickiego oraz mgra inż. Piotra Gabryszaka na stanowisku asystenta naukowego w pełnym wymiarze czasu pracy na czas określony w Katedrze Technologii Informacyjnych – warunkowo,
• stwierdzenie wygaśnięcia mandatów członków RW IGE z ramienia
Parlamentu Studenckiego,
• sprawy Wydziałowej Komisji Programowej,
• sprawy Wydziałowej Komisji ds. Nostryfikacji Dyplomów i Tytułów
Zawodowych Uzyskanych za Granicą.

WYDZIAŁ TOWAROZNAWSTWA
Posiedzenie Rady Wydziału Towaroznawstwa odbyło się w dniu 10
września 2010 roku w sali 236 w Gmachu Głównym Uczelni.
Przedmiotem obrad Rady były następujące sprawy:
• informacja o systemie rachunku kosztów; wystąpienie prorektora ds.
finansów i rozwoju, dra hab. Jacka Mizerki, prof. nadzw. UEP i dra
Remigiusza Napiecka – przewodniczącego Rektorskiej Komisji ds.
Rachunku Kosztów,
• sprawa wszczęcia postępowania habilitacyjnego dla dr inż. Anny
Gliszczyńska-Świgło i wyznaczenia recenzentów; rozprawa habilitacyjna pt. „Przeciwutleniające i proutleniajace właściwości wybranych składników żywności jako wyróżniki jej jakości”,
• powołanie zespołu ds. przeprowadzenia postępowania o nadanie
tytułu naukowego profesora nauk ekonomicznych dla dr hab. inż.
Ryszarda Żywicy, prof. nadzw. UWM,
• rozstrzygnięcie konkursu na obsadzenie stanowiska adiunkta w Katedrze Marketingu Produktu,
26

• rozstrzygnięcie konkursu na obsadzenie stanowiska asystenta w Katedrze Koniunktury Gospodarczej,
• sprawozdanie dziekana za rok akademicki 2009/2010,
• wnioski zatrudnieniowe.

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA
Wyjazdowe posiedzenie Rady Wydziału Zarządzania odbyło się w dniu
17 września 2010 roku w Sypniewie.
Przedmiotem obrad Rady były następujące sprawy:
• rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego
w Katedrze Rachunkowości,
• rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego
w Katedrze Teorii Organizacji i Zarządzania,
• sprawa nadania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych
mgr Aleksandrze Hauke-Lopes,
• sprawa nadania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych
mgrowi Jarosławowi Nowickiemu,
• sprawa nadania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych
mgrowi Maciejowi Stokłosie,
• sprawa wszczęcia przewodu habilitacyjnego dra Wiesława Ciechomskiego i wyznaczenia recenzentów,
• sprawa wszczęcia przewodu habilitacyjnego dra Macieja Stradomskiego i wyznaczenia recenzentów,
• wyznaczenie recenzentów, egzaminatorów oraz powołanie Komisji Doktorskiej i komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim
mgr Mirosławy Rutkowskiej-Krupka,
• sprawa przyznania uprawnień do nadania stopnia doktora i doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ekonomicznych, dyscyplina finanse,
• bieżące sprawy Komisji ds. Nostryfikacji Dyplomów i Tytułów Zawodowych uzyskanych za granicą.
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KONFERENCJE
NAUKOWE I SEMINARIA

W dniach 16-17 września 2010 roku Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu gościł uczestników ogólnopolskiej konferencji pod hasłem „Ekonomia – wczoraj, dziś i jutro”. Organizatorom konferencji udało się zaprosić
do udziału w tym interesującym wydarzeniu wielu wybitnych polskich
ekonomistów. W Komitecie Organizacyjnym, oprócz naukowców z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, zasiedli między innymi również
profesorowie Andrzej Wojtyna oraz Krzysztof Jajuga, uczestnicy ubiegłorocznej debaty zorganizowanej podczas II DNI UEP. Organizatorem konferencji była Katedra Teorii i Historii Ekonomii.
*

*

*

Światowe Dni Innowacji
Roli metropolii w gospodarce, energii odnawialnej i nowym trendom
w nauce były poświęcone – rozpoczęte 20 września 2010 roku na Politechnice Poznańskiej – Światowe Dni Innowacji (ŚDI). W czwartej już edycji tego wydarzenia wzięli udział przedstawiciele świata polityki, nauki
i środowisk biznesowych, między innymi z: Polski, Brazylii, Kanady, Niemiec i Indii. Tegoroczna edycja ŚDI została przygotowana w kooperacji
z regionami i krajami, z którymi Wielkopolska współpracuje w zakresie
podnoszenia innowacyjności swojej gospodarki oraz transferu wiedzy
i technologii.
Światowe Dni Innowacji to projekt realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Jego celem jest promocja wielkopolskiej gospodarki,
wzmocnienie jej konkurencyjności i wsparcie innowacyjnych rozwiązań
oraz promocja kultury innowacji.
W otwarciu Światowych Dni Innowacji na Politechnice Poznańskiej
uczestniczył również JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, prof. Marian Gorynia, którego zdaniem organizacja ŚDI w Poznaniu
28

przekłada się także na wzbogacenie kontaktów naukowych poznańskich
uczelni.
Uczestników Światowych Dni Innowacji, 24 września 2010 roku, gościł
również Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.
*

*

*

Konferencja „Lokalne rynki nieruchomości – metody badań”
W dniu 24 września 2010 roku odbyła się w Poznaniu konferencja pt:
„Lokalne rynki nieruchomości – metody badań” zorganizowana przez
Katedrę Inwestycji i Nieruchomości Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu wspólnie z Uniwersytetem Technicznym w Bratysławie i Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie.
Celem konferencji była ocena stanu badań rynku nieruchomości w różnych środowiskach. Referat wprowadzający pt: „Tendencje i perspektywy
rozwoju polskiego rynku nieruchomości – kierunki i metody badań” wygłosił prof. dr hab. Henryk Gawron, prof. zw. UEP. W ramach seminarium
dokonano przeglądu aktualnych kierunków i metod badania rynku nieruchomości w różnych ośrodkach naukowych. Na konferencji wygłoszono
ponad 30 referatów z kilkunastu ośrodków naukowych w kraju i za granicą.
Tematyka zaprezentowanych referatów wyraźnie wskazuje, że młode pokolenie badaczy żywo interesuje się różnymi, często bardzo wąskimi i specjalistycznymi segmentami rynku nieruchomości. Świadczyło to o dużym
potencjale naukowym środowiska specjalistów z zakresu badania rynku
nieruchomości. Organizatorzy konferencji
postawili sobie za cel,
aby takie konferencje
poświęcone
problemom metodycznym
badania rynku nieruchomości i rezultatom
takich badań miały
charakter cykliczny.
Zaplanowano
więc
kilka następnych seminariów poświęconych
problematyce
badania rynku nieruUczestnicy konferencji „Lokalne rynki nieruchomości
chomości.
– metody badań”
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W toku konferencji toczyła się ożywiona dyskusja. Specjaliści od analizy
rynku nieruchomości z różnych ośrodków mogli się lepiej poznać, wymienić się doświadczeniami. Pokłosiem konferencji zawierającym wszystkie
prezentowane na niej referaty będzie osobna publikacja.
*

*

*

W auli Uczelni 28 września 2010 roku odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa z okazji jubileuszu 40-lecia pracy zawodowej prof. dra
hab. Andrzeja Czyżewskiego, prof. zw. UEP, oraz 10-lecia istnienia Katedry Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej. Zaproszenie do udziału
w konferencji przyjęło liczne grono znamienitych gości zarówno ze świata nauki, gremiów rządowych, jak i praktyki gospodarczej. Podczas obrad
zaprezentowano
sylwetkę naukowa Dostojnego Jubilata, który
otrzymał bardzo wiele
życzeń i gratulacji.
Druga część konferencji poświęcona była
wyzwaniom i problemom na jakie napotyka
agroekonomia w warunkach rynkowych.
List gratulacyjny JM Rektora, prof. Mariana Goryni
dla Dostojnego Jubilata, prof. dra hab. Andrzeja
Czyżewskiego, prof. zw. UEP
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Katedra Ekonomiki Przestrzennej i Środowiskowej
5-6 sierpnia 2010
Doktor Monika Matusiak wygłosiła referat pt. „Planning for dynamic
urban systems podczas Pierwszej Międzynarodowej Konferencji „Cities
and their Growth: Sustainability and Fractality” zorganizowanej przez Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
21 września 2010
Doktor hab. Wanda M. Gaczek, prof. nadzw. UEP, referatem pt.: „Konkurencyjność Wielkopolski na tle kraju. Rola planowania przestrzennego dla
zwiększania pozycji konkurencyjnej województwa”, zainaugurowała sesję naukową pt. „Rola planowania regionalnego w zarządzaniu rozwojem
przestrzennym”, zorganizowaną przez Wielkopolskie Biuro Planowania
Przestrzennego w Poznaniu z okazji 55-lecia służb planowania przestrzennego w Poznaniu.
Wrzesień 2010
Ukazał się pierwszy – inauguracyjny Zeszyt Naukowy Studenckiego
Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej pt. „Zagadnienia rozwoju
lokalnego i regionalnego – varia”, w którym studenci prezentują wyniki
swoich badań.

Katedra Handlu i Marketingu
Doktor Magdalena Florek została powołana do zarządu Fundacji „Best
Place – Europejski Instytut Marketingu Miejsc” z siedzibą w Warszawie
. Best Place to międzynarodowa społeczność ekspertów, think-tank z za31

kresu marketingu miejsc, działający na rzecz rozwoju miast, regionów
i krajów. Instytut wspiera rozwój dziedziny marketingu terytorialnego
w Polsce i Europie. Wśród zadań fundacji są między innymi: organizowanie przedsięwzięć edukacyjnych; prowadzenie działalności doradczej
i konsultacyjnej; działalność publikacyjna i wydawnicza; organizowanie
międzynarodowych konferencji, wystaw i sympozjów; działalność opiniotwórcza w obszarze rozwoju miejsc i marketingu terytorialnego; nagradzanie samorządów, organizacji publicznych, przedsiębiorstw, osób
fizycznych poprzez przyznawanie tytułów, certyfikatów i dyplomów za
osiągnięcia i dobre praktyki w dziedzinie marketingu terytorialnego; organizacja konkursów o tematyce związanej z rozwojem miejsc i marketingiem terytorialnym.

Katedra Strategii Marketingowych
2-4 września 2010
Doktor Grzegorz Leszczyński i dr Marek Zieliński wygłosili referat pt.
„The impact of mismatch between salesperson communication and buyer’s needs on mutual relations” podczas konferencji pn. „The 26th IMP
Conference. Business Networks – Globality, Regionality, Locality” w Budapeszcie.
15-17 września 2010
Profesor dr hab. Bogna Pilarczyk, prof. zw. UEP, dr hab. Zygmunt Waśkowski prof. nadzw. UEP, dr Aleksandra Kaniewska-Sęba, dr Renata Nestorowicz oraz mgr Anna Rogala wzięli udział w XXIII Ogólnopolskim
Zjeździe Katedr Marketingu, Handlu i Konsumpcji, zorganizowanym
przez Katedrę Analizy Rynku i Marketingu Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Profesor Bogna
Pilarczyk wygłosiła referat pt. „Nowe trendy w komunikacji marketingowej na rynku farmaceutycznym”. Natomiast dr A. Kaniewska-Sęba
omówiła „Czynniki budowania przewagi konkurencyjnej sklepów detalicznych na przykładzie jednostek należących do grupy mikroprzedsięborstw” (współautorstwo: dr M. Stefańska).
20-21 września 2010
Profesor Bogna Pilarczyk wzięła udział w V konferencji naukowej „Ekonomiści o współczesnych problemach gospodarczych”, zorganizowanej
przez Politechnikę Poznańską w Kobylnicy. Profesor B. Pilarczyk poprowadziła sesję pod tytułem „Zarządzanie rozwojem regionalnym”.
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23-24 września 2010
Doktor Piotr Kwiatek wziął udział w konferencji Managing Innovations organizowanej przez Warszawski Uniwersytet Medyczny i Nencki Institute.
27-30 września 2010
Doktor Piotr Kwiatek uczestniczył w konferencji iCRM 2010 organizowanej przez Henley Business School / University of Reading.

Katedra Teorii Pieniądza i Polityki Pieniężnej
Doktor Kamilla Marchewka-Bartkowiak wygłosiła prelekcje nt. długu publicznego podczas zorganizowanego 14 września 2010 roku seminarium
Narodowego Banku Polskiego.

Katedra Technologii Informacyjnych
7 września 2010
Doktor hab. inż. Jarogniew Rykowski, prof. nadzw. UEP, uczestniczył
w posiedzeniu roboczym Zespołu ds. Współpracy z Zagranicą działającym przy ministrze nauki i szkolnictwa wyższego.
9 września 2010
Profesor dr hab. inż. Wojciech Cellary, prof. zw. UEP i dr inż. Wojciech
Wiza uczestniczyli w spotkaniu z marszałkiem województwa wielkopolskiego, Markiem Woźniakiem. Tematem spotkania była inicjatywa utworzenia Wirtualnego Muzeum Wielkopolski.
14 września 2010
Profesor Wojciech Cellary uczestniczył w posiedzeniu Sekcji Nauk Ekonomicznych Państwowej Komisji ds. Stopni i Tytułów.
16 września 2010
Profesor Wojciech Cellary wygłosił wykład pt. „Nowe trendy w nauczaniu drogami elektronicznymi” dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Gostyniu.
16-17 września 2010
Profesor dr hab. Halina Szulce, prof. zw. UEP, uczestniczyła w XXIII Ogólnopolskim Zjeździe Katedr Marketingu na temat: „Marketing w realiach
współczesnego rynku”, który odbył się na Uniwersytecie Warmińsko-Ma33

zurskim w Olsztynie. Profesor Szulce pełniła funkcję recenzenta opracowania będącego podstawą obrad.
17 września 2010
Profesor Wojciech Cellary uczestniczył w posiedzeniu Komitetu Prognoz
„Polska 2000 Plus” przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.
20 września 2010
Profesor Halina Szulce wygłosiła referat pt. „Zakres i przydatność badań efektywności działań marketingowych w strategii polskich przedsiębiorstw” podczas konferencji naukowej zorganizowanej przez Szkołę
Główną Handlową w Warszawie na temat „Wyzwania zarządcze w zmieniającym się otoczeniu”.
20-24 września 2010
Profesor Wojciech Cellary uczestniczył w międzynarodowej konferencji
„The 14th East-European Conference on Advances in Databases and Information Systems ADBIS 2010”, która odbyła się w Novim Sadzie (Serbia).
Profesor Cellary na zaproszenie organizatorów wygłosił keynote talk pt.
„Paid Content a Way to Electronic Knowledge-Based Economy”.
27-29 września 2010
Profesor Wojciech Cellary uczestniczył w międzynarodowej konferencji
ICT 2010: Digitally Driven, która odbyła się w Brukseli pod auspicjami Komisji Europejskiej. Profesor Cellary został zaproszony do udziału w ICT
przez Komisję Europejską i Krajowy Punkt Kontaktowy jako niezależny
ekspert Komisji Europejskiej w dziedzinie technologii ICT.
30 września – 1 października 2010
Profesor Wojciech Cellary uczestniczył w miedzynarodowej konferencji „The 8th International Workshop for Technical, Economic and Legal
Aspects of Business Models for Virtual Goods VG 2010”, która odbyła się
w Namur (Belgia). Profesor Cellary pełnił funkcję współorganizatora (General Co-Chair) i członka Komitetu Programowego konferencji.

Centrum Edukacji Bankowej i Ubezpieczeniowej
Centrum Edukacji Bankowej i Ubezpieczeniowej zrealizowało w maju
i czerwcu 2010 roku projekt badawczy dotyczący prognozy liczby polskich
34

banknotów i monet w obiegu od 30 czerwca 2010 roku do 31 grudnia 2011
roku. Projekt wykonał zespół w składzie: prof. dr hab. Alfred Janc, prof.
zw. UEP, dr Michał Jurek i dr Paweł Marszałek z Katedry Bankowości.
*

*

*

W okresie od kwietnia do sierpnia 2010 roku, zespół pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu – współpracowników Centrum
Edukacji Bankowej i Ubezpieczeniowej, działający pod kierownictwem
prof. Alfreda Janca, przygotował dla jednego z największych banków
w Polsce opinię na temat metod pomiaru ryzyka operacyjnego zgodnie
z podejściem AMA (Advanced Measurement Approaches). W skład zespołu ekspertów weszli:
• prof. dr. hab. Alfred Janc, prof. zw. UEP, kierownik projektu, Katedra Bankowości,
• dr Anna Iwańczuk, Katedra Bankowości,
• dr Michał Jurek, Katedra Bankowości,
• dr Radosław Kałużny, Katedra Bankowości,
• dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości,
• dr Paweł Marszałek, Katedra Bankowości,
• dr Agnieszka Piechocka-Kałużna, Katedra Rachunkowości.
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Z DZIAŁALNOŚCI
STUDENTÓW

Trinity Capital Business Network (TCBN) – ogólnopolska sieć młodego
biznesu – zorganizowała w dniach 23-24 sierpnia 2010 roku interaktywne
warsztaty na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Dzięki warsztatom Trinity Capital Business Network młodzi przedsiębiorcy dowiedzieli
się, jak profesjonalnie rozpocząć własny biznes, otrzymali wsparcie doświadczonych analityków biznesowych oraz dostęp do obszernej, internetowej bazy wiedzy. Poprzez udział w warsztatach młodzi przedsiębiorcy
mieli także możliwość późniejszych konsultacji z przedsiębiorcami z innowacyjnych branż oraz sposobność samodzielnego wyszukiwania inwestora dla swojego pomysłu.
Partnerem projektu Trinity Capital Business Network była Organizacja
Studencka Cognitis działająca przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.
*

*

*

W dniach 12-19 września 2010 roku, w Ośrodku Wczasowym „Nemo”
w Sianożętach k. Kołobrzegu, Parlament Studencki UEP zorganizował jedyny oficjalny obóz adaptacyjny dla studentów I roku studiów I stopnia
– ADAPT. W obozie uczestniczyło aż 200 pierwszoroczniaków, a kadrę
stanowili tylko i wyłącznie studenci starszych lat Parlamentu Studenckiego UEP i innych organizacji działających na naszej Uczelni.
Obozowiczów 13 września 2010 roku odwiedzili członkowie Kolegium
Rektorsko-Dziekańskiego UEP z Jego Magnificencją Rektorem, prof. Marianem Gorynią na czele.
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Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, na posiedzeniu Senatu w dniu 24 września 2010 roku, wręczył mianowania na stanowisko
profesora nadzwyczajnego na czas określony: drowi hab. Piotrowi Bartkowiakowi, drowi hab. Aleksandrowi Grzelakowi, dr hab. Marzenie Remlein oraz drowi hab. inż. Jarogniewowi Rykowskiemu.
*

*

*

WYDZIAŁ GOSPODARKI MIĘDZYNARODOWEJ
Rada Wydziału Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na posiedzeniu w dniu 21 września 2010 roku,
nadała dr Beacie Stępień stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie ekonomi. Recenzentami rozprawy habilitacyjnej pt.
„Instytucjonalne uwarunkowania działalności przedsiębiorstw międzynarodowych” byli:
• prof. zw. dr hab. Elżbieta Domańska – Szkoła Główna w Warszawie
• prof. zw. dr hab. Jerzy Kleer – Uniwersytet Warszawski
• prof. zw. dr hab. Tomasz Gołębiowski – Szkoła Główna w Warszawie
• prof. dr hab. Jerzy Schroeder, prof. zw. UEP

W dniu 8 września 2010 roku, w sali 103 w Gmachu Głównym Uczelni,
odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgra Grzegorza Mazura
na temat: „Stosunki Unii Europejskiej z krajami Afryki, Karaibów i Pacyfiku. Zmiany kierunków i instrumentów wzajemnej współpracy”
37

Promotorem rozprawy był prof. dr hab. Bohdan Gruchman, prof. zw. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Recenzje przygotowali: prof. dr
hab. Stanisław Miklaszewski z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
oraz dr hab. Tadeusz Kowalski, prof. nadzw. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

W dniu 10 września 2010 roku, w sali 103 w Gmachu Głównym Uczelni,
odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgra Piotra Idczaka
na temat: „Wielowymiarowa koncepcja peryferyjności regionalnej.
Identyfikacja regionów peryferyjnych w Polsce”
Promotorem rozprawy była dr hab. Ewa Małuszyńska, prof. nadzw. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Recenzje przygotowali: prof. zw.
dr hab. Mirosława Klamut z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
oraz prof. dr hab. Bohdan Gruchman, prof. zw. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA
W dniu 9 września 2010 roku, w sali 103 w Gmachu Głównym Uczelni,
odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgra Macieja Stokłosy
na temat „Strategie ekologiczne przedsiębiorstw w branży meblarskiej”
Promotorem rozprawy był prof. dr hab. Kazimierz Zieniewicz, prof. zw.
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Recenzje przygotowali: prof.
dr hab. inż. Bazyli Poskrobko z Uniwersytetu w Białymstoku oraz dr hab.
Piotr Banaszyk, prof. nadzw. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

M

U N I WE R

S

E T EK ON
O

YT

IC Z N Y

19 26

UNIWERSYTET EKONOMICZNY
W POZNANIU

KLUB PARTNERA UEP

W dniu 23 września br. odbyło się uroczyste oddanie do użytku małej
auli – sali 111 w Gmachu Głównym Uczelni – wyremontowanej dzięki hojności PENTA INVESTMENT, właściciela firmy Żabka Polska S.A. Oprócz
nowoczesnego wystroju wnętrza sala została wyposażona w klimatyzację
oraz sprzęt audiowizualny najnowszej generacji.
Podczas uroczystości JM Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw.
UEP, złożył serdeczne wyrazy podziękowania prezesowi Żabka Polska
S.A. doktorowi Jackowi Roszykowi za wsparcie finansowe oraz wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tego przedsięwzięcia, oprócz słów
podziękowania, wręczając im symboliczne poziomice.

Mała aula UEP, wyremontowana przez PENTA INVESTMENTS,
właściciela firmy Żabka Polska S.A.

39

*

*

*

Podczas
inauguracji
roku
akademickiego w dniu 30
września 2010 roku
w auli Uczelni, prezes
Zarządu Żabka Polska S.A. dr Jacek Roszyk, w asyście rektora
Uczelni, wręczył symboliczne czeki laureatom drugiej edycji
ufundowanych przez
Wręczenie stypendiów menedżerskich laureatom programu
tę firmę stypendiów
stypendialnego firmy ŻABKA POLSKA S.A.
menedżerskich.
Żabka Polska S.A. gościła również władze Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz członków Klubu Partnera UEP na uroczystym lunchu
w restauracji DELICJA w Poznaniu.
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Magdalena Ślązak-Małko, absolwentka Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, została powołana na członka zarządu FagorMastercook, jednej z największych firm branży AGD w Polsce.
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W dniu 17 września 2010 roku odbyło się spotkanie informacyjne
„Warsztaty komunikacji naukowej”, zorganizowane przez Regionalny
Punkt Kontaktowy Programów Ramowych Unii Europejskiej oraz Lokalny Punkt Kontaktowy/DBNiWZ. Spotkanie poprowadził prof. Edward
Potworowski z Instytutu Armanda-Frappiera z Kanady, realizujący od
wielu lat kursy pisemnej i ustnej komunikacji naukowej.

Wyjazdy pracowników i doktorantów
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Imię, nazwisko,
katedra/jednostka
organizacyjna
1
Dr Piotr Michoń
Katedra Pracy i Polityki Społecznej
Mgr Szymon
Grabański
doktorant
Katedra Logistyki
Międzynarodowej
przewodniczący
Rady Doktorantów
Dr inż. Anna
Gliszczyńska-Świgło
Katedra Instrumentalnych Metod Oceny Jakości
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Kraj, miasto,
uczelnia, organizator
konferencji,
spotkania
2
Szkocja, Stirling
Ogranizator:
University of Stirling
Niemcy, Rostock
Organizator:
Studentenwerk Rostock

Francja, Montpellier
Organizator:
Centre INRA de
Montpellier

Termin

Cel wyjazdu

3
16.08.-20.08.2010

4
Wyjazd szkoleniowy
w ramach Erasmus Staﬀ
Mobility
Udział w Polsko-Niemieckim Kolokwium;
Social and International
Dimension of Student
Aﬀairs in Germany and
Poland – ten years after
Bologna
Udział w międzynarodowej konferencji ICP
POLYPHENOLS 2010.
Tytuł komunikatu: „Preparation of EGCG glucuronides by HPLC”

17.08.-21.08.2010

23.08.-28.08.2010

1
Dr hab. Henryk
Szymusiak, prof.
nadzw. UEP
Katedra Ekologii
Produktów

2
Francja, Montpellier
Organizator:
Centre INRA de
Montpellier

3
23.08.-28.08.2010

Dr hab. Bożena Tyrakowska, prof.
nadzw. UEP

Francja, Montpellier
Organizator:
Centre INRA de
Montpellier

23.08.-28.08.2010

Dr hab. Małgorzata
Doman, prof.
nadzw. UEP
Katedra Matematyki Stosowanej

Grecja, Skiathos
Organizator:
Department of Accounting & Finance,
University of Macedonia

25.08.-29.08.2010

Prof. dr hab.
Ryszard Doman
UAM, Wydział Matematyki i Informatyki

Grecja, Skiathos
Organizator:
Department of
Accounting &
Finance, University
of Macedonia

25.08.-29.08.2010

Dr Anna Przybył
UAM, Wydział
Chemii

Włochy, Florencja
Organizator:
Università degli
Studi di Firenze

29.08.-04.09.2010

4
Udział w międzynarodowej konferencji ICP
POLYPHENOLS 2010.
Tytuł komunikatu:
„Plant extracts as antioxidants in cosmetic
emulsions”
Udział w międzynarodowej konferencji ICP
POLYPHENOLS 2010.
Tytuł komunikatu:
„Antimicrobial activity
of galangin against Bacillus subtilis”
Udział w 3rd International Conference on Accounting and Finance 2010.
Tytuł referatu: „From
Emerging to Developed
Stock Market: The Case
of the Warsaw Stock
Exchange”
Udział w 3rd International Conference on Accounting and Finance 2010.
Tytuł referatu: „Copula
Based Impulse Response Analysis of Linkages
Between Stock Markets”;
wyjazd w ramach projektu MNiSW, koordynowanego przez dr hab.
M. Doman
Udział w 30th European
Congress of Molecular
Spectroscopy (EUCMOS
2010).
Tytuł posteru: „A comparative study of EI –
MS and NMR in analysis
of the new derivatives
of cytisine with aminoacids” (współautor:
Z. Nowakowska; wyjazd w ramach grantu
MNiSW prof. dr hab.
Jana Jasiczaka)
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1
Mgr Łukasz Małys
Doktorant
Katedra Marketingu Międzynarodowego

2
Węgry, Budapeszt
Organizator: Grupa
IMP

3
30.08.-05.09.2010

Grupa 19 studentów UEP

Rosja, Moskwa
30.08.Organizator:
-30.09.2010
Instytut im. A.S.
Puszkina w Moskwie

Dr Krzysztof Węcel Niemcy, Berlin
Katedra Informaty- Organizator:
ki Ekonomicznej
Beuth University
Berlin

30.08.-1.09.2010

Dr Grzegorz Leszczyński
Katedra Badań
Marketingowych

Węgry, Budapeszt
Organizator:
IMP Group,
Corvinus University
of Budapest

01.09.-05.09.2010

Dr Robert
Szczepański
Katedra Marketingu Międzynarodowego

Węgry, Budapeszt
Organizator:
IMP Group,
Corvinus University
of Budapest

01.09.-05.09.2010
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4
Udział w 26 międzynarodowej Konferencji
Grupy IMP „Business
Networks – Globality,
Regionality, Locality”.
Tytuł referatu: „The mechanism of building business network relations
in the internationalization process”
Udział w kursie językowym odbywającym
się w ramach umowy
o współpracy między
Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu a Instytutem im.
A.S. Puszkina w Moskwie
Spotkanie w Beuth University Berlin w sprawie projektu MOLEIM,
w ramach VII Programu
Ramowego
Udział w „The 26th IMP
Conference” pt. „Business Networks – Globality, Regionality,
Locality”.
Tytuł referatu: „The
impact of adapting
salesperson communications to buyer’s needs
on mutual relations”
(współautor: dr Marek
Zieliński)
Udział w „The 26th IMP
Conference” pt. „Business Networks – Globality, Regionality,
Locality”.
Tytuł referatu: „Partnership Risk In International Relations”

1
Dr Justyna Światowiec-Szczepańska
Katedra Zarządzania Strategicznego

2
Węgry, Budapeszt
Organizator:
IMP Group,
Corvinus University
of Budapest

3
01.09.-05.09.2010

Dr Marek Zieliński
Katedra Badań
Marketingowych

Węgry, Budapeszt
Organizator:
IMP Group,
Corvinus University
of Budapest

01.09.-05.09.2010

Prof. dr hab. Jerzy
Schroeder, prof.
zw. UEP
Redaktor Naczelny
Wydawnictwa UEP

Wielka Brytania,
Londyn
Organizator:
Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych
Chiny, Pekin
Organizator:
Department of Economics Uniwersytetu
w Pekinie (University of Beijing), Department of Banking and
Financial Management Uniwersytetu
w Pireusie oraz The
European Asian in
Economics, Finance
Economietrics and
Accounting Science
Assopciation

04.09.-12.09.2010

Dr Wanda Nowara
Katedra Międzynarodowych
Stosunków Gospodarczych

05.09.-11.09.2010

4
Udział w „The 26th IMP
Conference” pt. „Business Networks – Globality, Regionality,
Locality”.
Tytuł referatu: „Partnership Risk In International Relations”
Udział w „The 26th IMP
Conference” pt. „Business Networks – Globality, Regionality,
Locality”.
Tytuł referatu: „The
impact of mismatch
between salesperson
Communications to buyer’s needs on mutual relations” (współautor: dr
Grzegorz Leszczyński)
Wyjazd na wystawę polskiej książki naukowej
w Londynie

Udział w 2nd European Asian Economics,
Finance, Econometrics
and Accounting Conference.
Tytuł referatu: „Foreign
direct disinvestment in
Poland” (współautor:
dr Katarzyna Szarzec)
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1
Dr Katarzyna Szarzec
Katedra Makroekonomii i Badań nad
Gospodarką Narodową

Mgr Anna
Foltyńska
doktorantka
Katedra Finansów
Przedsiębiorstw

Prof. dr hab. Wiesława Przybylska –
Kapuścińska, prof.
nadzw. UEP
Katedra Teorii Pieniądza i Polityki
Pieniężnej

2
Chiny, Pekin
Organizator:
Department of Economics Uniwersytetu
w Pekinie (University of Beijing), Department of Banking and
Financial Management Uniwersytetu
w Pireusie oraz The
European Asian in
Economics, Finance
Economietrics and
Accounting Science
Assopciation
Niemcy, Poczdam
Organizator:
Universität Potsdam

3
05.09.-11.09.2010

4
Udział w 2nd European Asian Economics, Finance, Econometrics and
Accounting Conference.
Tytuł referatu: „Foreign
direct disinvestment in
Poland” (współautor:
dr Wanda Nowara)

08.09.-09.09.2010

Wyjazd w celu złożenia
rozprawy doktorskiej
w języku niemieckim wraz z wnioskiem
o otwarcie przewodu doktorskiego skierowanym do dziekana
Wydziału Nauk Ekonomiczno-Społecznych
Udział w konferencji pt.:
„La crise mondiale et les
perspectives de reprise des économies européennes”.
Tytuł referatu: „Les
réponses des banques
centrales à la crise. Etude
sur les Etats membres de
l’Union Eurpéenne”
Udział w konferencji pt.:
„La crise mondiale et les
perspectives de reprise des économies européennes”.
Przewodniczenie obradom pierwszej sekcji tematycznej

Czechy, Praga
Organizator:
Uniwersytet Ekonomiczny w Pradze

08.09.-11.09.2010

Dr hab. Janusz
Czechy, Praga
Tomidajewicz, prof. Organizator:
nadzw. UEP
Uniwersytet Ekonomiczny w Pradze

08.09.-11.09.2010
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1
Dr hab. Witold
Abramowicz, prof.
nadzw. UEP

2
Niemcy, Waldorf
Organizator:
SAP University
Alliances
Francja, Lyon

3
09.09.-10.09.2010

Mgr Wiesława
Wrześniowska-Sołtysiak
Studium Praktycznej Nauki Języków
Obcych
Dr hab. Jan Sikora,
prof. nadzw. UEP

Francja, Paryż
Organizator:
Paryska Izba Przemysłowo-Handlowa

12.09.-21.09.2010

Ukraina, Kijów,
Suma, Charków
Organizator: Szkoła
Główna Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie

12.09.-18.09.2010

Mgr Magda
Kobielarz
Dział ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą

Francja, Paryż,
Nantes
Organizator:
ESCP Europe w Paryżu, European
Association for International Education
Francja, Paryż,
Nantes
Organizator:
ESCP Europe w Paryżu, European
Association for International Education

12.09.-19.09.2010

Mgr Dorota
Czyżewska,
doktorantka
Katedra Strategii
i Polityki Konkurencyjności Międzynarodowej

Mgr inż. Elżbieta
Szwejk
Kierownik Działu
ds. Badań Naukowych i Współpracy
z Zagranicą

10.09.-11.10.2010

12.09.-19.09.2010

4
Wyjazd na SAP University Alliances EMEA
User Group Meeting
2010
Przeprowadzenie badań
empirycznych związanych z przygotowaniem
rozprawy doktorskiej.
Przeprowadzenie wywiadów i ankiet wśród
przedstawicieli ośrodków wspierania innowacji w regionie Rodan
– Alpy we Francji
Wyjazd na staż szkoleniowy „Nauczanie
języka francuskiego specjalistycznego”

Udział w konferencji
naukowej pt.: „Zarządzanie informacją w jednostkach samorządu
terytorialnego”.
Tytuł referatu: „Samorząd terytorialny
a rozwój kapitału kulturalnego w społeczności
wiejskiej”
Udział w dniach informacyjnych dla Uczelni
partnerskich ESCP Europe w Paryżu oraz udział
w konferencji EAIE

Udział w dniach informacyjnych dla Uczelni
partnerskich ESCP Europe w Paryżu oraz udział
w konferencji EAIE
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1
Dr hab. Bożena
Tyrakowska, prof.
nadzw. UEP

2
Holandia,
Wageningen
Organizator:
Uniwersytet
w Wageningen

3
13.09.-17.09.2010

Dr Justyna Rój
Katedra Finansów
Przedsiębiorstw

Litwa, Wilno
Organizator:
Vilnius University

15.09.-17.09.2010

Dr Magdalena
Ankiel-Homa
Katedra Marketingu Produktu

Rumunia, Bukareszt
Organizator:
Bucharest Academy
of Economic Studies

20.09.-26.09.2010
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4
Wyjazd do Wydział
Toksykologii Uniwersytetu w Wageningen
w celu przeprowadzenia
konsultacji naukowych
dotyczących wyników
prowadzonych wspólnie badań, sprawdzenie
eksperymentów i realizacji dalszej współpracy naukowej. Udział
w konferencji sprawozdawczej z badań na temat indukcji enzymów
detoksykacyjnych przez
flawonoidy występujące
w żywności.
Udział w International
Conference „The Global
Challenges for Economic
Theory and Practice in
Central and Eastern European Countries”.
Tytuł referatu: „Productivity of university hospitals in Poland.
A Malmquist – Index
Approach”
Udział w 17th IGWT
Symposium and 2010 International Conference
on Commerce Facing the
Challenges of the Future:
Excellence in Business.
Tytuł doniesienia: „The
determinants and the directions of packaging innovation development”

1
Mgr Karolina
Assman
doktorantka
Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego

2
Rumunia, Bukareszt
Organizator:
Bucharest Academy
of Economic Studies

3
20.09.-26.09.2010

Dr Alfred Błaszczyk
Katedra Chemii
Produktów Naturalnych

Rumunia, Bukareszt
Organizator:
Bucharest Academy
of Economic Studies

20.09.-26.09.2010

Dr hab. Zenon
Foltynowicz, prof.
nadzw. UEP
Katedra Ekologii
Produktów

Rumunia, Bukareszt
Organizator:
Bucharest Academy
of Economic Studies

20.09.-26.09.2010

Dr Jakub Jasiczak
Katedra Marketingu Produktu

Rumunia, Bukareszt
Organizator:
Bucharest Academy
of Economic Studies

20.09.-26.09.2010

4
Udział w 17th IGWT
Symposium and 2010 International Conference
on Commerce Facing the
Challenges of the Future:
Excellence in Business.
Prezentacja wyników
wstępnych badań zmian
folii biodegradowalnych
poddanych działaniu
promieniowania jonizującego
Udział w 17th IGWT
Symposium and 2010 International Conference
on Commerce Facing the
Challenges of the Future:
Excellence in Business.
Tytuł doniesienia: „Photocatalytic nanocomposites of outdoor paints
based on TiO2”
Udział w 17th IGWT
Symposium and 2010 International Conference
on Commerce Facing the
Challenges of the Future:
Excellence in Business.
Referat plenarny: „The
eﬀect of REACH regulation on commodity
science”
Udział w 17th IGWT
Symposium and 2010 International Conference
on Commerce Facing the
Challenges of the Future:
Excellence in Business.
Tytuł doniesienia: „The
role of public acceptance
in nanotechnology development”
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1
Prof. dr hab. Jan
Jasiczak prof. zw
UEP
Katedra Chemii
Produktów Naturalnych

2
Rumunia, Bukareszt
Organizator:
Bucharest Academy
of Economic Studies

3
20.09.-26.09.2010

Prof. dr hab.
Hieronim Kubera,
prof. zw. UEP
Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego

Rumunia, Bukareszt
Organizator:
Bucharest Academy
of Economic Studies

20.09.-26.09.2010

Dr Robert Lewicki
Katedra Ekologii
Produktów

Rumunia, Bukareszt
Organizator:
Bucharest Academy
of Economic Studies

20.09.-26.09.2010

Dr inż. Jacek
Łuczak
Katedra Znormalizowanych Systemów Zarządzania

Rumunia, Bukareszt
Organizator:
Bucharest Academy
of Economic Studies

20.09.-26.09.2010
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4
Udział w 17th IGWT
Symposium and 2010 International Conference
on Commerce Facing the
Challenges of the Future:
Excellence in Business.
Tytuł doniesienia: „Cultural changes implied by
TQM”
Udział w 17th IGWT
Symposium and 2010 International Conference
on Commerce Facing the
Challenges of the Future:
Excellence in Business.
Tytuł doniesienia: „Development directions in
packaging technology”
Udział w 17th IGWT
Symposium and 2010 International Conference
on Commerce Facing the
Challenges of the Future:
Excellence in Business.
Tytuł doniesienia: „Design for recycling as
a way to environmental
protection”
Udział w 17th IGWT
Symposium and 2010 International Conference
on Commerce Facing the
Challenges of the Future:
Excellence in Business.
Tytuł doniesienia: „Risk
Management in Information Security Management System”

1
Dr hab. Alicja
Maleszka, prof.
nadzw. UEP
Katedra Chemii
Ogólnej

2
Rumunia, Bukareszt
Organizator:
Bucharest Academy
of Economic Studies

3
20.09.-26.09.2010

Dr Alina Matuszak-Flejszman
Katedra Znormalizowanych Systemów Zarządzania

Rumunia, Bukareszt
Organizator:
Bucharest Academy
of Economic Studies

20.09.-26.09.2010

Dr Krzysztof
Melski
Katedra Chemii
Ogólnej

Rumunia, Bukareszt
Organizator:
Bucharest Academy
of Economic Studies

20.09.-26.09.2010

4
Udział w 17th IGWT
Symposium and 2010 International Conference
on Commerce Facing the
Challenges of the Future:
Excellence in Business.
Tytuł doniesienia: „Evaluation of IFS logistic
standard in Europe”
Udział w 17th IGWT
Symposium and 2010 International Conference
on Commerce Facing the
Challenges of the Future:
Excellence in Business.
Tytuł doniesienia:
„Using PDCA cycle in
the improvement of the
environmental management system”
Udział w 17th IGWT
Symposium and 2010 International Conference
on Commerce Facing the
Challenges of the Future:
Excellence in Business.
Tytuły doniesień: „The
use of microwave ovens
in Poznan University of
Economics student households”
„The issues and determinants of packaging industry development”
„Influence of chosen sealing process parameters
on mechanical properties and eﬀectiveness
of packaging process of
some food product sachets”
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1
Dr Katarzyna
Pawlak-Lemańska
Katedra Instrumentalnych Metod Oceny Jakości

2
Rumunia, Bukareszt
Organizator:
Bucharest Academy
of Economic Studies

3
20.09.-26.09.2010

Dr Agnieszka
Skolik
Katedra Chemii
Produktów Naturalnych

Rumunia, Bukareszt
Organizator:
Bucharest Academy
of Economic Studies

20.09.-26.09.2010

Dr hab. Henryk
Szymusiak, prof.
nadzw. UEP
Katedra Ekologii
Produktów

Rumunia, Bukareszt
Organizator:
Bucharest Academy
of Economic Studies

20.09.-26.09.2010

Dr Hanna
Śmigielska
Katedra Chemii
Produktów Naturalnych

Rumunia, Bukareszt
Organizator:
Bucharest Academy
of Economic Studies

20.09.-26.09.2010
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4
Udział w 17th IGWT
Symposium and 2010 International Conference
on Commerce Facing the
Challenges of the Future:
Excellence in Business.
Tytuł doniesienia: „Customer knowledge on
corporate social responsibility and its implementation in Polish
supermarkets”
Udział w 17th IGWT
Symposium and 2010 International Conference
on Commerce Facing the
Challenges of the Future:
Excellence in Business.
Tytuł doniesienia: „Bitter
taste perception in selected alkaloids”
Udział w 17th IGWT
Symposium and 2010 International Conference
on Commerce Facing the
Challenges of the Future:
Excellence in Business.
Tytuł doniesienia: „Plant
extracts as natural antioxidants for cosmetic products”
Udział w 17th IGWT
Symposium and 2010 International Conference
on Commerce Facing the
Challenges of the Future:
Excellence in Business.
Tytuł doniesienia:
„Using modficated
starch to fortificated
food by microelements”

1
Dr inż. Joanna
Witczak
Katedra Ekologii
Produktu

2
Rumunia, Bukareszt
Organizator:
Bucharest Academy
of Economic Studies

3
20.09.-26.09.2010

Prof. dr hab. inż.
Wojciech Cellary,
prof. zw. UEP
Katedra Technologii Informacyjnych

Serbia, Novi Sad
Organizator:
ADBIS 2010
Organizing Committee

20.09.-23.09.2010

Dr Maciej
Pietrzykowski
Katedra Strategii
i Polityki Konkurencyjności Międzynarodowej
Dr Agata
Filipowska
Katedra Informatyki Ekonomicznej
Dr Włodzimierz
Dymarski
Katedra Polityki
Gospodarczej
i Samorządowej

Francja, Nicea
Organizator:
University of Nice

20.09.-26.09.2010

Niemcy, Berlin
Organizator:
FIS w Berlinie

22.09.-24.09.2010

Grecja, Heraklion
Organizator:
Międzynarodowa
grupa badawcza
EuroMemorandum

23.09.-26.09.2010

4
Udział w 17th IGWT
Symposium and 2010 International Conference
on Commerce Facing the
Challenges of the Future:
Excellence in Business.
Tytuł doniesienia: „The
barriers of market development of Polish organic food”
Udział w The 14th East
– European Conference
on Advances in Databases and Information Systems.
Tytuł wykładu: „Paid
Content a Way to Electronic Knowledge – Based Economy”
Udział w spotkaniu roboczym zespołu realizującego projekt Fostering
Entrepreneurship in Higher Education programu TEMPUS
Udział w konsorcjum
doktoranckim w ramach
FIS w Berlinie charakterze Scientific Advisor
Udział w 16th Workshop
on Alternative Economic
Policy in Europe.
Tytuł referatu: „Diﬀerential impact of global
crisis on CEE economies:
an attempt to identify Causes” oraz udział
w posiedzeniu roboczym Komitetu Sterującego Euromemorandum
Group
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1
Prof. dr hab. inż.
Wojciech Cellary,
prof. zw. UEP
Katedra Technologii Informacyjnych

2
Belgia, Bruksela
Organizator: Komisja
Europejska
Belgia, Namur

3
26.09.-29.09.2010
30.09.-01.10.2010

Dr Marta Ligaj
Katedra Biochemii
i Mikrobiologii

Francja, Nicea
Organizator:
International Society
of Electrochemistry

26.09.-01.10.2010

Dr Piotr Kwiatek
Katedra Strategii
Marketingowych

Wielka Brytania,
Henley
Organizator: Henley
Business School,
University of Reading

27.09.-30.09.2010

4
Udział w charakterze
eksperta w konferencji
międzynarodowej ICT
Event 2010.
Udział w konferencji Virtual Goods 2010
w charakterze współorganizatora i członka Komitetu Programowego
Udział w 61st Annual
Meeting of the International Society of Electrochemistry in Nice.
Tytuł referatu: „Detection and Identification of
Aeromonas hydrophila
by DNA Biosensor Coupled with a Multiplex
Polymerase Chain Reaction”
Udział w 18th International Colloquium in Relationship Marketing.
Tytuł referatu: „Defining
loyalty programs in business”

Przyjazdy gości zagranicznych
na Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Imię, nazwisko
1
Prof. Urlich Frank

54

Kraj, miasto,
Termin
uczelnia,
2
3
Niemcy
12.09.Uczelnia: Universität -14.09.2010
Duisburg Essen

Cel przyjazdu
4
Przeprowadzenie wykładów w ramach Szkoły
Letniej organizowanej
przez Katedrę Informatyki Ekonomicznej

1
Prof. Rainer Alt

2
Niemcy, Lipsk
Uczelnia: Uniwersytet w Lipsku

3
13.09.-15.09.2010

Dr Andre Ludwig

Niemcy, Lipsk
Uczelnia: Uniwersytet w Lipsku

13.09.-15.09.2010

Dr Thomas Puschman

Niemcy, Lipsk
Uczelnia: Uniwersytet w Lipsku

13.09.-15.09.2010

Prof. Bogdan Franczyk

Niemcy, Lipsk
Uczelnia: Uniwersytet w Lipsku

13.09.-15.09.2010

Christopher Klinkmuller

Niemcy, Lipsk
Uczelnia: Uniwersytet w Lipsku

13.09.-15.09.2010

Michael Hess

Niemcy, Lipsk
Uczelnia: Uniwersytet w Lipsku

13.09.-15.09.2010

4
Przeprowadzenie wykładów w ramach Szkoły
Letniej organizowanej
przez Katedrę Informatyki Ekonomicznej
Przeprowadzenie wykładów w ramach Szkoły
Letniej organizowanej
przez Katedrę Informatyki Ekonomicznej
Przeprowadzenie wykładów w ramach Szkoły
Letniej organizowanej
przez Katedrę Informatyki Ekonomicznej
Przeprowadzenie wykładów w ramach Szkoły
Letniej organizowanej
przez Katedrę Informatyki Ekonomicznej
Przeprowadzenie wykładów w ramach Szkoły
Letniej organizowanej
przez Katedrę Informatyki Ekonomicznej
Przeprowadzenie wykładów w ramach Szkoły
Letniej organizowanej
przez Katedrę Informatyki Ekonomicznej

M

U N I WE R

S

E T EK ON
O

YT

IC Z N Y

19 26

UNIWERSYTET EKONOMICZNY
W POZNANIU

UCHWAŁY SENATU

Uchwała nr 1 (2010/2011) z dnia 24 września 2010 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rektora z działalności Uczelni za
rok akademicki 2009/2010, a także pozytywnej oceny działalność Rektora,
prof. dr. hab. Mariana Goryni, prof. zw. UEP, w wymienionym okresie.
Uchwała nr 2 (2010/2011) z dnia 24 września 2010 roku
w sprawie zgody na powołanie przez rektora na dyrektora Centrum Badań i Ekspertyz Towaroznawczych dr. Michała Walenciaka – od 1 października 2010 roku do 31 sierpnia 2012 roku, w wymiarze ½ etatu.
Uchwała nr 3 (2010/2011) z dnia 24 września 2010 roku
w sprawie wprowadzenia na Uczelni „Wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia na UEP”.
Uchwała nr 4 (2010/2011) z dnia 24 września 2010 roku
W sprawie uchylenia z dniem 24 września 2010 roku uchwały nr 102
(2009/2010) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia
25 czerwca 2010 roku w sprawie wprowadzenia na Uczelni „Wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia na UEP” w związku z przyjęciem w tej sprawie nowej uchwały.
Uchwała nr 5 (2010/2011) z dnia 24 września 2010 roku
W sprawie zmiany w uchwale nr 88 (2009/2010) z dnia 28 maja 2010 roku
w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie w roku
akademickim 2011/2012 treść § 3, w następujący sposób:
1) skreśla się pkt 1 lit. i), a dotychczasowy pkt 1 lit. j) oznacza się lit. i),
2) skreśla się pkt 2, a punkty 3-5 oznacza się odpowiednio numerami 2-4,
3) w dotychczasowym pkt 4 lit. a) skreśla się słowa „wraz z dowodem
uiszczenia opłaty”.
56

Uchwała nr 6 (2010/2011) z dnia 24 września 2010 roku
w sprawie zgody na podpisanie przez rektora, prof. dr. hab. Mariana Gorynię, prof. zw. UEP, umowy między Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu a Uniwersytetem w Metz i Europejskim Uniwersytetem Viadrina
we Frankfurcie nad Odrą w sprawie wymiany studentów na studiach drugiego stopnia prowadzącej do uzyskania trzech dyplomów magisterskich.
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WYDAWNICTWO

Nakładem Wydawnictwa UEP ukazały się w ostatnim miesiącu następujące pozycje:

UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU

UNIWERSYTET EKONOMICZNY
W POZNANIU

od A do Z

od A do Z

Marlena Chomska, Uniwersytet Ekonomiczny
w Poznaniu od A do Z
A do Z okladka.indd 1

Anna Gliszczyńska-Świgło, Przeciwutleniające
i proutleniające właściwości wybranych składników
żywności jako wyróżniki jej jakości

Agata Maria Kliber, Interdependencies among
Central European Currencies
58

2010-09-10 14:30:55

Grażyna Krzyminiewska, Kultura ekonomiczna
młodzieży wiejskiej i jej znaczenie w rozwoju
społeczno-gospodarczym obszarów wiejskich

Alicja Maleszka, Akredytacja. Potwierdzanie zgodności dla
wyrobów na rynku Unii Europejskiej

.JMFOB3BUBKD[BL.SP[FL

Milena Ratajczak-Mrozek, Sieci biznesowe
a przewaga konkurencyjna przedsiębiorstw
technologii na rynkach zagranicznych
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Aleksander Grzelak (red.), Agroekonomia w warunkach rynkowych. Problemy
i wyzwania, Zeszyty Naukowy nr 150
Maria Małecka, Urszula Samotyja (red.), Current Trends in Commodity
Science. Food Safety, Zeszyty Naukowy nr 147
Hubert Witczak (red.), Skrzynka narzędziowa menedżera, Zeszyty Naukowy
nr 148
Agata Maria Kliber, Paweł Kliber, Podstawy modelowania struktury terminowej stóp procentowych, Materiały Dydaktyczne nr 250

