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UNIWERSYTET EKONOMICZNY
W POZNANIU

Z ŻYCIA UCZELNI

JM Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, podczas posiedzenia Rady Naukowej Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, został powołany na członka Rady Naukowej
Instytutu na okres kadencji w latach 2011-2014.
Nagroda Miasta Poznania
W Sali Białej Urzędu Miasta Poznania 1 marca 2011 roku odbyła się
uroczystość oficjalnego ogłoszenia wyników konkursów „Nagroda Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę doktorską” i „Nagroda Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę magisterską”.
Na VII edycję konkursu wpłynęło 8 rozpraw doktorskich oraz 42 prace
magisterskie. Decyzją Kapituły w kategorii prac doktorskich przyznano
trzy równorzędne nagrody w wysokości 7000,00 zł brutto oraz dwa wyróżnienia, a w kategorii prac magisterskich – trzy równorzędne nagrody
w wysokości 3500,00 zł brutto oraz cztery wyróżnienia.
W kategorii prac doktorskich w gronie laureatów znalazła się również
praca doktorska obroniona na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Autorem nagrodzonej rozprawy pt. „Uwarunkowania jakości życia
młodzieży akademickiej”, napisanej pod kierunkiem dr hab. Walentyny
Ignatczyk, prof. nadzw. UEP, jest dr Tomasz Strózik. W uroczystości władze rektorskie Uczelni reprezentował prorektor ds. nauki i współpracy
z zagranicą, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP.
Olimpiada Przedsiębiorczości
Na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu 4 marca 2011 roku odbyły się zawody okręgowe VI edycji Olimpiady Przedsiębiorczości. Olimpiadę zainicjowali rektorzy: Akademii Ekonomicznej w Katowicach,
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Szkoły Głównej Handlowej
5

w Warszawie, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. W okręgu poznańskim, który jest
największy w kraju, w Olimpiadzie biorą udział uczniowie szkół średnich
województw: wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, zachodnio-pomorskiego oraz pomorskiego. Tegoroczna edycja przebiega pod hasłem
„Inwestor na rynku – giełda, prywatyzacje, fuzje i przejęcia”.
Olimpiada obejmuje trzy etapy: szkolny, okręgowy oraz centralny.
Z roku na rok cieszy się rosnącą popularnością, przyciągając coraz większą
liczbę uczestników. W tegorocznej edycji w okręgu poznańskim w zawodach szkolnych uczestniczyło ponad 5500 uczestników, reprezentujących
ponad 260 szkół. Do drugiej tury zawodów w naszym okręgu zakwalifikowało się 262 uczniów szkół średnich. Zawody okręgowe składają się
z dwóch części, w pierwszej kandydaci rozwiązują test składający się z 50
pytań o różnym stopniu trudności, w drugim 50 najlepszych uczestników
przygotowuje zespołową prezentację na wybrany temat, podlegający ocenie Komisji Okręgowej, której przewodniczącą jest dr hab. Hanna Mizgajska, prof. nadzw. UEP. Dziesięciu uczestników, którzy osiągnęli najlepszy
rezultat, zakwalifikowało się do zawodów centralnych, odbywających się
w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Zwycięzcy, oprócz atrakcyjnych nagród rzeczowych i stypendiów, otrzymują indeksy najlepszych
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szkół ekonomicznych. W okręgu poznańskim najlepszy okazał się Mateusz Matecki z Zespołu Szkół Technicznych i Rolniczych w Powodowie,
który zdobył 99,1 punktów na 130 możliwych do uzyskania. W trakcie
trwania zawodów, w oczekiwaniu na wyniki testu, uczniowie wraz z nauczycielami mogli wysłuchać interesującego wykładu praktyka Michała
Przybyła na temat funduszy unijnych.
*

*

*

W dniu 9 marca 2011 roku, w związku z konferencją na temat klastrów
gospodarczych, Poznań odwiedzili: wicepremier, minister gospodarki Waldemar Pawlak oraz sekretarz stanu w Kancelarii Premiera, Eugeniusz Grzeszczak. Podczas pobytu w Poznaniu goście zawitali również
na Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Przedmiotem spotkania z JM
Rektorem, prof. Marianem Gorynią, było przede wszystkim nawiązanie
współpracy pomiędzy Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu a Ministerstwem Gospodarki.
Posiedzenie Kapituły Konkursowej VIII edycji konkursu
o tytuł Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości
W siedzibie Urzędu Miasta Poznania, 16 marca 2011 roku, odbyło się
posiedzenie Kapituły Konkursowej VIII edycji. Spotkaniu przewodniczył
Tomasz Kayser – zastępca prezydenta Miasta Poznania, który pełni funkcję przewodniczącego Kapituły w tegorocznej edycji konkursu. W siedmioosobowym składzie Kapituły zasiada również JM Rektor Uniwersytetu
Ekonomicznego w Poznaniu, prof. Marian Gorynia, który wraz z przedstawicielami lokalnych organizacji gospodarczych, naukowych i finansowych, dokonał wyboru 5 laureatów tytułu Lidera – po 2 w kategoriach
mikro, i mały przedsiębiorca oraz jednego laureata w kategorii średni przedsiębiorca. Ponadto członkowie Kapituły przyznali wyróżnienia
3 przedsiębiorstwom. W tegorocznej edycji konkursu przyznano również
jeden Certyfikat Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości Akademickiej.
*

*

*

W dniach 6 i 7 kwietnia 2011 roku w Poznaniu po raz pierwszy odbędą
się „Poznańskie Dni Przedsiębiorczości”. Wydarzenie to połączy imprezy
7

o ugruntowanej już pozycji z zupełnie nowymi, dla których celem i tematem przewodnim jest kreowanie pozytywnego klimatu dla przedsiębiorczości oraz współpracy gospodarczej w wymiarze lokalnym, regionalnym
i międzynarodowym.
Z tej okazji, 17 marca 2011 roku w Hotelu SHERATON, odbyła się konferencja prasowa, promująca tę inicjatywę. Wzięli w niej udział między innymi: Tomasz J. Kayser zastępca prezydenta Poznania, Jan Grabkowski
starosta Powiatu Poznańskiego, dr Andrzej Byrt prezes Zarządu Międzynarodowych Targów Poznańskich, prof. dr hab. Bogdan Marciniec prezes
Zarządu Fundacji UAM, dyrektor Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego, Wojciech Kruk prezydent Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej oraz prof. dr hab. Marian Gorynia rektor Uniwersytetu
Ekonomicznego w Poznaniu.
Podczas spotkania zaprezentowano cele i zasady organizacji Poznańskich Dni Przedsiębiorczości oraz wszystkie imprezy wchodzące w skład
wydarzenia.
*

*

*

W sali 236, w dniu 21 marca 2011 roku, „ruszyła” poznańska edycja
Mostów Ekonomicznych. Mosty Ekonomiczne zostały stworzone w 2005
roku z inicjatywy Samorządu Studentów SGH w Warszawie. Ideą było
8

zbudowanie mostów – jak najlepszych stosunków między zaprzyjaźnionymi uczelniami ekonomicznymi w Polsce.
Podczas trzydniowego pobytu studentów w każdym z miast, organizatorzy przygotowują liczne warsztaty, case study, prowadzone przez wykładowców, studentów, znane postacie sceny polityczno-gospodarczej
oraz zaprzyjaźnione firmy. Ponadto uczestnicy mają wyjątkową okazję do
udziału w specjalnie przygotowanych imprezach kulturalnych i rozrywkowych.
Dzięki Mostom studenci mogą się przekonać, jak studiuje się na innych
uczelniach w innych miastach, a przede wszystkim nawiązać ciekawe
kontakty i przyjaźnie. Uroczystej inauguracji „Mostów” dokonał JM Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP.
Bal Seledynowy
W historycznej auli Uczelni na kolejnej już siedemnastej edycji Balu Seledynowego organizowanego przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Korporację LECHIA oraz Fundację Akademicką Gaudeamus Igitur
gości powitał JM Rektor prof. Marian Gorynia. Rektor podkreślił, że tegoroczna edycja Balu jest szczególna, wpisuje się bowiem w obchody jubileuszu 85-lecia Uczelni. Jak na taką okazję przystało – nie mogło zabraknąć
znamienitych osobistości. W gościnnych murach Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu znakomicie się bawili między innymi wojewoda
wielkopolski, prezydent i wiceprezydent Poznania, przewodniczący Rady
Miasta Poznania, rektorzy poznańskich uczelni oraz wielu sympatyków
i przyjaciół Uczelni.
Motywem przewodnim tegorocznego Balu był temat „La Soirée à Paris”.
Panie otrzymały czerwone boa, panowie – czarny kapelusz. Na balu o konwencji paryskiej nie mogło oczywiście zabraknąć poczęstunku francuskim
winem. Całości dopełniała muzyka na żywo oraz pokazy tańców towarzyskich.
Fundusze pochodzące ze sprzedaży zaproszeń przeznaczono dla Fundacji Akademickiej Gaudeamus Igitur, wspierającej zdolną młodzież i studentów. Bal Seledynowy jest organizowany od 1933 roku.
Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy
Wykładem pt. „Rekiny biznesu”, 17 marca 2011 roku zainaugurował
swą działalność Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy na Uniwersytecie
Ekonomicznym w Poznaniu. Uroczystym ślubowaniem i odśpiewaniem
9

hymnu akademickiego „Gaudeamus igitur” oraz pierwszym wpisem do
indeksu rozpoczęło zajęcia ponad 120 uczniów klas 5 i 6.
Po wykładzie młodzi studenci zrealizowali własny projekt. Zadaniem
kilkuosobowych grup warsztatowych było wymyślenie pomysłu na biznes, wypisanie szans i zagrożeń dla rozwoju biznesowego przedsięwzięcia oraz określenie czynników sukcesu.
Równolegle do zajęć z dziećmi odbyły się spotkania z rodzicami.
Pierwsze zajęcia „Mikroekonomia kieszonkowa” dotyczyły przygoto-
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wania dzieci do rozsądnego dysponowania pieniędzmi, kształtowania
właściwej postawy dzieci wobec pieniędzy i edukacyjnego charakteru
kieszonkowego.
Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy rozpoczął swoją działalność
w 2008 roku jako inicjatywa Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków
Ekonomicznych oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Wsparcie Narodowego Banku Polskiego umożliwiło rozszerzenie działalności
na inne miasta Polski.
*

*

*

W ramach kolejnej edycji Poznańskiego Festiwalu Nauki
i Sztuki 31 marca 2011 roku, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu przygotował wiele bardzo interesujących wydarzeń. Podczas
wykładów można się było dowiedzieć między innymi: o praniu brudnych
pieniędzy, skąd wziąć pomysł na biznes? jak przygotować profesjonalne
CV i LM? Można było także poznać tajniki giełdy, przygotować się do wystąpień publicznych, nauczyć się kreatywnej promocji, marketingu szeptanego. Słuchacze w interesujący i przystępny sposób mogli się dowiedzieć
na przykład po co marketingowcom chemia, a chemikom marketing.
*

*

*

JM Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, Zarządzeniem
nr 10/2011 z dnia 11 marca 2011 roku, powołał Ośrodek Historii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz Radę Programową do spraw upowszechniania historii i tradycji UEP.
W skład pierwszej Rady Programowej zostali powołani:
przewodniczący – prof. dr hab. Józef orczyk, prof. zw. UEP
członkowie
− prof. dr hab. Jan Jasiczak, prof. zw. UEP
− prof. dr hab. Eugeniusz Najlepszy, prof. zw. UEP
− dr Małgorzata Bartosik-Purgat
− mgr Marlena Chomska
− mgr Agnieszka Hała
− mgr Zbigniew Igliński
11

*

*

*

W Szczecinie 12 marca 2011
roku odbyły się Mistrzostwa
Polski PTT i FTS w 10 tańcach,
podczas których mgr inż. Maria
Sielicka – doktorantka Katedry
Towaroznawstwa Żywności –
wraz z partnerem Mateuszem
Śmikielem zdobyła wicemistrzostwo Polski. Para taneczna
ma najwyższą międzynarodową mistrzowską klasę taneczną
„S” w tańcach standardowych
oraz tańcach latynoamerykańskich. W 2010 roku byli finalistami Pucharu Europy w 10
tańcach (Mińsk, listopad 2010).
Sukces odniesiony w Szczecinie wieńczy miesiące ciężkiej pracy, ale i otwiera drogę
przed nowymi wyzwaniami. Para taneczna, 9 kwietnia 2011 roku, będzie
reprezentować Polskę na Mistrzostwach Europy w 10 tańcach, które odbędą się w Moskwie, a w czerwcu czeka ich Puchar Świata na Węgrzech.
Trenerami Marii i Mateusza są Joanna i Waldemar Ziomkowie.
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UNIWERSYTET EKONOMICZNY
W POZNANIU

Z POSIEDZEŃ
RAD WYDZIAŁÓW

WYDZIAŁ EKONOMII
Posiedzenie Rady Wydziału Ekonomii odbyło się w dniu 4 marca 2011
roku w sali 111 A w Gmachu Głównym Uczelni.
Przedmiotem obrad Rady Wydziału były następujące sprawy:
• wniosek dra hab. Przemysława Deszczyńskiego prof. nadzw. UEP,
o wszczęcie procedury związanej z wystąpieniem o przyznanie tytułu naukowego profesora,
• sprawa dopuszczenia do kolokwium habilitacyjnego dra Jacka
Lisowskiego (warunkowo),
• wniosek dr Małgorzaty Magdaleny Hybkiej o otwarcie przewodu
habilitacyjnego,
• sprawa uzupełnienia składu zespołu powołanego do przeprowadzenia czynności w przewodzie habilitacyjnym dr Izabeli Bludnik,
• wyznaczenie recenzentów, egzaminów i egzaminatorów w przewodzie doktorskim mgr Małgorzaty Szczyt,
• wniosek mgra Mikołaja Iwańskiego o otwarcie przewodu doktorskiego (proponowany tytuł rozprawy: „Ekonomiczne i kulturowe
uwarunkowania rozwoju polskiego rynku sztuki współczesnej”,
proponowany promotor: dr hab. Barbara Pogonowska, prof. nadzw.
UEP),
• sprawa zamknięcia przewodu doktorskiego mgr Anny Okraski,
• zaopiniowanie sprawozdania dr Małgorzaty Magdaleny Hybkiej
o stopniu zaawansowania rozprawy habilitacyjnej,
• powołanie XXI edycji studiów doktoranckich w roku akademickim
2011/2012,
• powołanie I edycji Studiów Podyplomowych „Administracja i zarządzanie”
• powołanie I edycji Studiów Podyplomowych „Zarządzanie instytucjami pomocy społecznej”,
13

• powołanie III edycji Studiów Podyplomowych „Ubezpieczenia finansowe”,
• sprawy komisji wydziałowych.

WYDZIAŁ GOSPODARKI MIĘDZYNARODOWEJ
Posiedzenie Rady Wydziału Gospodarki Międzynarodowej odbyło się
w dniu 18 marca 2011 roku w sali 236 w Gmachu Głównym Uczelni.
Przedmiotem obrad Rady Wydziału były następujące sprawy:
• sprawa nadania Hansowi Dietrichowi Genscherowi tytułu doktora
honoris causa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu,
• powołanie zespołu przewodu habilitacyjnego dr Kamilli Marchewki-Bartkowiak,
• zmiana terminu zakończenia przewodu doktorskiego mgra Piotra
Nowaka,
• zaopiniowanie wniosku dr Idy Musiałkowskiej o udzielenie urlopu
związanego z wyjazdem zagranicznym,
• zaopiniowanie wniosków o powierzenie zajęć dydaktycznych na
Wydziale Gospodarki Międzynarodowej w ramach umowy cywilno-prawnej,
• zaopiniowanie wniosku o uruchomienie kolejnej – trzeciej edycji studiów doktoranckich w roku akademickim 2011/2012,
• zatwierdzenie planów studiów doktoranckich i obsady zajęć na rok
akademicki 2011/2012,
• zatwierdzenie oferty seminariów doktorskich na rok akademicki
2011/2012,
• zatwierdzenie oferty seminariów dyplomowych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia na rok
akademicki 2011/2012,
• sprawozdanie z realizacji „Strategii Wydziału w roku 2010”.

WYDZIAŁ INFORMATYKI I GOSPODARKI
ELEKTRONICZNEJ
Posiedzenie Rady Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej
odbyło się w dniu 11 marca 2011 roku w sali 236 w Gmachu Głównym
Uczelni.
14

Przedmiotem obrad Rady Wydziału były następujące sprawy:
• wniosek mgr Blanki Łęt o otwarcie przewodu doktorskiego (proponowany tytuł rozprawy: „Ekonometryczne modelowanie czynników
ryzyka na rynku surowców energetycznych”, proponowany promotor – dr hab. Małgorzata Doman, prof. nadzw. UEP),
• wniosek Katedry Technologii Informacyjnych o zatrudnienie na etacie asystenta osób wyłonionych z konkursu,
• sprawy Komisji ds. Promocji Wydziału,
• sprawy Wydziałowej Komisji Programowej,

WYDZIAŁ TOWAROZNAWSTWA
Posiedzenie Rady Wydziału Towaroznawstwa odbyło się w dniu
18 marca 2011 roku w sali 236 A w Gmachu Głównym Uczelni.
Przedmiotem obrad Rady Wydziału były następujące sprawy:
• sprawa nadania Hansowi Dietrichowi Genscherowi tytułu doktora
honoris causa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu,
• wniosek zespołu przewodu doktorskiego mgr inż. Magdaleny
Szczupak Woźniczki w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej pt. „Rola i miejsce etykietowania w obrocie mięsem”
i powołania komisji egzaminacyjnych (warunkowo)
• zasady podziału środków na badania statutowe na rok 2011,
• wnioski Komisji Programowej,
• rozstrzygnięcie konkursu na obsadzenie stanowiska profesora nadzwyczajnego w Katedrze Znormalizowanych Systemów Zarządzania,
• zaopiniowanie wniosku o stypendium ministra dla wybitnego naukowca dra Mariusza Tichoniuka.

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA
Posiedzenie Rady Wydziału Zarządzania odbyło się w dniu 11 marca
2011 roku w sali 111 A w Gmachu Głównym Uczelni.
Przedmiotem obrad Rady Wydziału były następujące sprawy:
• sprawa nadania stopnia naukowego doktora mgrowi Markowi Bańczykowi – po rozpatrzeniu odwołania przez CK ds. SiT,
• sprawa dopuszczenia dra Arnolda Bernaciaka do kolokwium habilitacyjnego,
15

• sprawa dopuszczenia dra Wiesława Ciechomskiego do kolokwium
habilitacyjnego,
• sprawa wszczęcia przewodu habilitacyjnego dr Elżbiety Kowalczyk
i wyznaczenia recenzentów,
• powołanie zespołu w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego
profesora drowi hab. Henrykowi Sobolewskiemu, prof. nadzw. UEP,
• wyznaczenie recenzentów, egzaminatorów oraz powołanie komisji doktorskiej i komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim
mgra Krzysztofa Rogali,
• wyznaczenie recenzentów, egzaminatorów oraz powołanie komisji doktorskiej i komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim
mgr Anny Świerczyńskiej,
• sprawa wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Anny Rogali,
• bieżące sprawy Wydziałowej Komisji ds. Badań Naukowych,
• bieżące sprawy Komisji ds. Strategii Wydziału,
• bieżące sprawy Wydziałowej Komisji Programowej,
• bieżące sprawy Komisji ds. Nostryfikacji Dyplomów i Tytułów Zawodowych uzyskanych za granicą,
• zatwierdzenie zmian dokonanych w obsadzie zajęć w semestrze zimowym oraz na semestr letni na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia na Wydziale Zarządzania
w roku akademickim 2010/2011,
• zaopiniowanie sprawozdania dr Justyny Światowiec-Szczepańskiej
o stopniu zaawansowania rozprawy habilitacyjnej,
• zaopiniowanie wniosków o powierzenie zajęć dydaktycznych na
Wydziale Zarządzania w ramach umowy cywilnoprawnej,
• uruchomienie XXXIV edycji Studiów Podyplomowych „Rachunkowość i finanse” w Poznaniu,
• uruchomienie I edycji Studiów Podyplomowych „Nowoczesne koncepcje i informatyczne narzędzia zarządzania przedsiębiorstwem”,
• zmiana nazwy Studiów Podyplomowych „Studium menedżerskie
dla pracowników banków spółdzielczych” na „Studium menedżerskie dla pracowników sektora bankowości spółdzielczej”.
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KONFERENCJE
NAUKOWE I SEMINARIA

„Diagnoza potrzeb edukacyjnych w obszarze szkolnictwa zawodowego…” pod takim hasłem 17 marca 2011 roku w auli Uczelni odbyła się
konferencja podsumowująca projekt „Diagnoza potrzeb edukacyjnych
w obszarze szkolnictwa zawodowego w Wielkopolsce w kontekście zapotrzebowania rynku pracy”. Wydarzenie prezentowało wyniki najnowszych badań potrzeb kadrowych wielkopolskich przedsiębiorstw oraz
potrzeb edukacyjnych szkół zawodowych. Efekty badań zostały zebrane
w publikacji pt. „Zawodne Zawodówki? Szkolnictwo zawodowe w opiniach uczniów, nauczycieli i pracodawców”. Podczas konferencji przedstawiono również przykłady z regionu – dobrej współpracy sektora biznesu
z edukacją. Konferencja była dobrą okazją do kontynuowania dyskusji na
temat przyszłości szkolnictwa zawodowego. Organizatorami konferencji
byli: Wielkopolska Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości wraz z Partnerami: Wielkopolskim Związkiem Pracodawców oraz Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu.
*

*

*

Konferencja „Badania naukowe na Uniwersytecie Ekonomicznym
w Poznaniu”
W dniu 28 marca br. odbyła się kolejna uczelniana konferencja „Badania naukowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu”, zorganizowana z inicjatywy prorektora ds. nauki i współpracy z zagranicą, prof. dra
hab. Macieja Żukowskiego, prof. zw. UEP. Podczas dwóch sesji konferencji, w której uczestniczyło ponad sto osób, swoje wystąpienia zaprezentowali: prof. dr hab. Marek Ratajczak, prof. zw. UEP – pt. „Nowe regulacje
oceny parametrycznej jako element reformy nauki i szkolnictwa wyższego
w Polsce”, prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą prof. dr hab. Maciej Żukowski – pt. „Wydziały UEP w ocenie parametrycznej w roku 2010
17

– wyniki i wnioski”, prof. dr hab. inż. Witold Abramowicz, prof. zw. UEP
– pt. „Od projektów przez publikacje do sukcesu w nauce”, oraz dr inż.
Jakub Jasiczak – pt. „Otwartość w pracy naukowo-badawczej młodych –
korzyści, możliwości i ograniczenia”. Każdą sesję wieńczyła ożywiona
dyskusja uczestników konferencji. Uroczystego otwarcia konferencji dokonał JM Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP.
*

*

*

W dniu 30 marca 2011 roku, w auli Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, odbyła się konferencja naukowa pt. „Znaczenie targów dla
rozwoju gospodarczego kraju”, zorganizowana przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu oraz Szkołę Główną Handlową w Warszawie we
współpracy ze Stowarzyszeniem im. Eugeniusza Kwiatkowskiego. Organizatorami konferencji ze strony UEP byli – dr hab. Tadeusz Kowalski, prof. nadzw. UEP, prof. dr hab. Henryk Mruk, prof. zw. UEP, oraz
dr Krzysztof Gołata. Ze strony SGH konferencję zorganizowała prof. dr
hab. Jolanta Mazur.
Honorowy patronat nad przedsięwzięciem objął wicepremier Waldemar Pawlak, a uroczystego otwarcia dokonali ze strony UEP: JM Rektor,
18

prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, a ze strony SGH – prorektor,
prof. dr hab. Janusz Stacewicz.
Podczas konferencji z upoważnienia Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu referaty wygłosili: prof. Tadeusz Kowalski oraz dr Maciej Stradomski. Podsumowania konferencji dokonał prof. Henryk Mruk.
Pozostałe referaty zaprezentowali profesorowie z Warszawy (SGH), Krakowa (UEK), Częstochowy (Akademia im. Jana Długosza). Honorowym
gościem konferencji był prof. dr Manfred Busche z Berlina – honorowy
prezydent UFI (Światowego Stowarzyszenia Przemysłu Targowego) – założyciel i wieloletni prezes Targów Berlińskich, wybitna postać światowej
branży targowej, członek honorowy PIPT i uznany wykładowca wielu
uczelni europejskich.
Konferencja była niezwykle udana oraz interesująca. Zaprezentowano znaczenie targów dla gospodarki z wielu punktów widzenia, w tym
rozpatrywano wady i zalety rozwiązań prywatyzacyjnych, stosowanych
na świecie. Konferencja stanowiła także doskonałą okazję do uczczenia
105. rocznicy powstania Szkoły Głównej Handlowej oraz długoletniej
współpracy Szkoły Głównej Handlowej z Uniwersytetem Ekonomicznym
w Poznaniu.
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Z DZIAŁALNOŚCI KATEDR

Katedra Badań Marketingowych
20 marca 2011
Kontynuując
tradycję pieszych wędrówek
szlakami Wielkopolski,
pracownicy Katedry Badań
Marketingowych
oraz studenci z seminariów dyplomowych
i magisterskich, a także z SKN Marketingu
Multimedialnego
uczestniczyli w wiosennej wycieczce. Wybrana
w tym roku trasa prowadziła z Owińska przez
Annowo i Dziewiczą
Górę do Czerwonaka.
Katedra Bankowości
W związku z wyborem specjalności Katedra Bankowości i Studenckie
Koło Naukowe Bankowości zorganizowała 18 marca 2011 roku spotkanie
promujące specjalność.
Katedra Chemii Produktów Naturalnych
W marcu 2011 roku ukazała sie książka autorstwa dr inż. Agnieszki Skolik pt: Smak w analizie sensorycznej. Książka ta jest interesującym studium
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funkcjonowania zmysłu smaku człowieka i jego roli w analizie sensorycznej. Powstała z myślą o studentach studiujących towaroznawstwo
i technologię żywności, polecana jest też pracownikom nauki i osobom
pracującym w kontroli jakości.
Katedra Ekonomii Matematycznej
10 marca 2011 roku
Gościem Katedry Ekonomii Matematycznej był prof. Frédéric Docquier
z Université Catholique de Louvain, który wraz z drem hab. Krzysztofem
Malagą, prof. nadzw. UEP, spotkał się z JM Rektorem, prof. drem hab. Marianem Gorynią, prof. zw. UEP. Celem spotkania było omówienie możliwych form współpracy naukowej między UCL i UEP w zakresie badań
naukowych i realizacji prac doktorskich w formule co-tutelle w przyszłości.
Katedra Handlu i Marketingu
Doktor Magdalena Florek została członkiem jury 8 edycji Polskiego Konkursu Reklamy KTR w kategorii „Marketing miejsc”.
*

*

*

Doktor Magdalena Florek została przewodniczącą Kapituły Ekspertów
oceniającą zgłoszenia w konkursie „Aktywne Miasto”. Celem programu
jest wyróżnienie miast najbardziej zaangażowanych w promocję zdrowego i aktywnego stylu życia wśród mieszkańców.
21-26 marca 2011
Doktor Robert Romanowski poprowadził wykłady na Sheﬃeld Business School, będącej wydziałem Sheﬃeld Hallam University, nawiązując pierwszy kontakt z partnerską uczelnią w ramach programu Erazmus.
Przedmiotem wykładów były zagadnienia dotyczące: Innovations –
creating the organization, obtaining resources and reaching break-even,
Place branding – the case of Poznan oraz Actors of regional innovation
systems – types, competences and needs.
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Katedra Handlu Międzynarodowego
18 marca 2011
Profesor dr hab. Henryk Mruk, prof. zw. UEP, wygłosił wykład na temat
„Znaczenia technik perswazji w gabinetach protetyki słuchu” podczas
konferencji Polskiego Towarzystwa Protetyków Słuchu.
19 marca 2011
Profesor Henryk Mruk wygłosił referat na temat „Znaczenie neuromarketingu w działalności aptek” podczas konferencji zorganizowanej przez
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne „Slawex” w Polskim Towarzystwie
Farmaceutycznym w Poznaniu.
31 marca 2011
Profesor Henryk Mruk wygłosił wykład na temat „Sztuka autoprezentacji”. Był też członkiem jury na Targach Przedsiębiorczości Akademickiej,
zorganizowanych przez Nickel Technology Park Poznań w World Trade
Center. Jury wyłoniło najlepsze pomysły studentów związane z przedsiębiorczością.
Katedra Logistyki Międzynarodowej
Katedra prowadzi badania naukowe dotyczące między innymi logistyki
miejskiej. Pracownicy Katedry angażują się w wiele prac eksperckich dotyczących organizacji przepływu osób i rzeczy w Poznaniu i aglomeracji
poznańskiej. W prace te żywo angażują się także studenci UEP. Efekty
tych prac znalazły swoje odzwierciedlenie w opracowanej i przyjętej Strategii Rozwoju Miasta Poznania do 2030 roku, a także w Zielonej Księdze
Aglomeracji Poznańskiej – Metropolia Poznań 2020. Aby wzbogacić wiedzę mieszkańców Poznania o mieście i regionie oraz w związku z podjęciem kolejnych wyzwań badawczych w tym nurcie, Katedra Logistyki
Międzynarodowej skierowała do pracowników Uczelni krótką anonimową ankietę, której wyniki posłużą do celów badawczych.
Katedra Polityki Gospodarczej i Samorządowej
Katedra Polityki Gospodarczej i Samorządowej 21 marca 2011 roku zorganizowała dla studentów I roku spotkanie informacyjne dotyczące specjalności „strategie biznesu i polityka gospodarcza w warunkach globalizacji”
oraz „strategie rozwoju regionów w Unii Europejskiej”.
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Katedra Pracy i Polityki Społecznej
Katedra Pracy i Polityki Społecznej zorganizowała 17 i 21 marca 2011 roku
prezentację specjalności „ekonomika pracy i zarządzanie kadrami”.
Katedra Publicystyki Ekonomicznej i Public Relations
14 marca 2011
PR-owcy w PRzestworzach
Studenci II roku
PEiPR promowali
swoją specjalność!
W tym celu przygotowali kampanię
„Public Relations –
PRzestworza możliwości”,
która
ruszyła w poniedziałek, 14 marca
o godzinie 14:45,
na schodach przed
Gmachem Głównym UEP. Nie zabrakło niebieskich
balonów, naręczy
ulotek oraz specjalnego
wydania „BrzytwyAE”.
Na pokład Katedry PEiPR „Pierwszaków” zapraszał
przez
megafon
chłopak
jeżdżący na rolkach. Scenerii
dopełniały
dziewczyny z koszykami pełnymi
specjalnościowych
krówek z charakterystycznym skrzydlatym logo i łańcuchy ulotek rozwieszone na kolumnach. A wszystko w rytm energetyzującej muzyki.
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22 marca 2011
Sportowy odlot! Pod takim hasłem Katedra zorganizowała wykład otwarty w ramach kampanii promocyjnej „Public Relations – PRzestworza
możliwości”, który wygłosili: rzecznik prasowy klubu piłkarskiego Lech
Poznań Joanna Dzios oraz jego wiceprezes Arkadiusz Kasprzak. Tematem
przewodnim wykładu były wyzwania związane z kreowaniem wizerunku poznańskiego championa. Goście omawiali też problematykę działań
kryzysowych na przykładzie niedawnego sporu wokół poznańskiego stadionu. Tuż po wykładzie, dla wszystkich zainteresowanych studiami na
specjalności publicystyka ekonomiczna i public relations, odbyło się poprowadzone przez dra Jacka Trębeckiego spotkanie z pracownikami Katedry PEiPR.
Katedra Socjologii i Filozofii
18 i 22 marca 2011
Doktor hab. Andrzej Przymeński, prof. nadzw. UEP, opiekun specjalności
ekonomiczno-socjologicznej, zaprosił studentów I roku kierunku ekonomia na spotkania informacyjne kandydatów na tę specjalność z udziałem
pracowników naukowo dydaktycznych Katedry Socjologii i Filozofii.
Katedra Strategii i Polityki Konkurencyjności Międzynarodowej
3 marca 2011
Profesor dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, uczestniczył jako recenzent w obronie pracy doktorskiej mgra Rafała Hryniewieckiego, nt.
„Współczesna dyplomacja gospodarcza na przykładzie polityki energetycznej Polski i Włoch” na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.
30 marca 2011
Doktor hab. Tadeusz Kowalski, prof. nadzw. UEP, wygłosił referat na temat „Szanse i zagrożenia prywatyzacji i komunalizacji przedsiębiorstw”
na konferencji „Znaczenie targów dla rozwoju gospodarczego kraju”, zorganizowanej przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Szkołę Główną Handlową oraz Stowarzyszenie im. Eugeniusza Kwiatkowskiego.
Konferencja odbyła się w SGH w Warszawie.
21 marca 2011
Doktor hab. Tadeusz Kowalski, prof. nadzw. UEP, w ramach poznańskiej
edycji Mostów Ekonomicznych, w sali 236, w Gmachu Głównym Uczelni
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wygłosił wykład na temat „Odpowiedzialność i wyzwania wobec banków
centralnych”.
Katedra Technologii Informacyjnych
28 lutego – 3 marca 2011
Doktor hab. inż. Krzysztof Walczak uczestniczył w Brukseli jako niezależny ekspert Komisji Europejskiej w sesji ewaluacyjnej wniosków składanych do 7 Programu Ramowego (Call 7, Objective 1.5)
4 marca 2011
Profesor Wojciech Cellary uczestniczył w Warszawie w posiedzeniu Rady
Informatyzacji przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji. Profesor Cellary pełni funkcję przewodniczącego Rady Informatyzacji.
4 marca 2011
Profesor Wojciech Cellary otrzymał zaproszenie do udziału w pracach
Komitetu Sterującego (Steering Committee) międzynarodowej konferencji The 5th International Conference Series on Theory and Practice of Electronic Governance ICEGOV 2011, która odbędzie się w Tallinie (Estonia)
w terminie od 26 do 28 września 2011 roku.
6-9 marca 2011
Katedra Technologii Informacyjnych gościła prof. Bruno Salguesa z TIC et
Santé Montpellier Sud de France i Télécom Paris oraz prof. Gérarda Dray
z TIC et Santé Montpellier Sud de France. Profesor Bruno Salgues wygłosił
dla studentów UEP wykład pt. „Application of Information and Communication Technologies in the Health Sector”, a prof. Gérard Dray wykład
pt. „Tele-Monitoring and Analysis of Stress”. Wykłady zostały wygłoszone w ramach uczelnianego grantu POIG „Kadry dla Gospodarki” z cyklu
Zajęć otwartych. Podczas wizyty naukowej w Katedrze Technologii Informacyjnych goście zapoznali się z aktualną tematyką badawczą i wynikami pracowników Katedry.
6-11 marca 2011
Doktor hab. inż. Krzysztof Walczak uczestniczył w Brukseli jako niezależny ekspert Komisji Europejskiej w drugim etapie sesji ewaluacyjnej wniosków składanych do 7 Programu Ramowego (Call 7, Objective 1.5).
9-13 marca 2011
Magister inż. Dariusz Rumiński wygłosił referat pt. „Adaptable Mobile
User Interfaces for e-Learning Repositoires” (współautorzy: K. Walczak,
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J. Chmielewski, W. Wiza, D. Rumiński, G. Skibiński) podczas międzynarodowej konferencji IADIS International Conference on Mobile Learning
2011, która odbyła się w Avili (Hiszpania) w dniach od 10 do 12 marca br.
15-16 marca 2011
Profesor Wojciech Cellary przewodniczył dwóm posiedzeniom Rady Programowej 6. Europejskiej Ministerialnej Konferencji i Wystawy nt. e-Administracji, egov2011PL, która odbędzie się w Poznaniu w dniach 17-18
listopada 2011 roku. W drugim posiedzeniu oprócz członków Rady Programowej oraz przedstawicieli MSWiA i MSZ brało udział czworo przedstawicieli Komisji Europejskiej z Dyrekcji Generalnej Społeczeństwa
Informacyjnego i Mediów. Posiedzenia odbyły się w Warszawie w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
15 marca 2011
Profesor Wojciech Cellary został powołany na członka Zespołu interdyscyplinarnego ds. Programu wspierania infrastruktury badawczej w ramach Funduszu Nauki i Technologii Polskiej. Celem uruchomionego
przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego Programu jest wspieranie
realizacji inwestycji służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych jednostek naukowych. W ramach Programu będą finansowane
lub dofinansowywane koszty inwestycji polegających na zakupie lub wytworzeniu niezbędnej do badań aparatury naukowo-badawczej, również
finansowane z innych źródeł – w szczególności w ramach regionalnych
programów operacyjnych.
18 marca 2011
Profesor Wojciech Cellary wygłosił wykład pt. „Główne wyzwania ochrony prywatności wobec trendów rozwojowych informatyki” dla pracowników KTI w ramach seminarium wewnętrznego.
14-18 marca 2011
Doktor hab. inż. Jarogniew Rykowski, prof. nadzw. UEP, został zaproszony do udziału w pracach Komisji Stypendialnej, oceniającej wnioski
składane w ramach projektu systemowego pt. „Wsparcie stypendialne dla
doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia
rozwoju Wielkopolski”, Poddziałanie 8.2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu.
Obrady Komisji Stypendialnej odbywały się w dniach od 14 do 18 marca br. Jednym z elementów podlegających ocenie merytorycznej wniosku
była zgodność tematyki prac doktorskich z Regionalną Strategią Innowacji dla Wielkopolski. Na konkurs wpłynęło ponad 300 wniosków.
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2-23 marca 2011
W dniach od 2 do 23 marca Katedra Technologii Informacyjnych gościła
uczestników VI edycji programu Uniwersytet Ernst&Young, organizowanego wspólnie przez Dział Doradztwa Biznesowego korporacji konsultingowej Ernst&Young i dziesięć uczelni z całego kraju. Patronem konkursu
ze strony UEP jest prof. dr hab. inż. Wojciech Cellary, a opiekunem zespołu studentów UEP uczestniczących w konkursie – dr. inż. Wojciech
Wiza. Studenci wzięli udział w czterech sesjach, podczas których pracownicy Działu Doradztwa Biznesowego E&Y przeprowadzili specjalistyczne wykłady i ćwiczenia z architektury korporacyjnej, architektury
bezpieczeństwa, efektywności i organizacji IT oraz zarządzania projektami i programami. Po serii wykładów studenci otrzymają do opracowania
w zespołach czteroosobowych problem łączący zagadnienia przedstawione w trakcie wykładów. Na opracowanie rozwiązania problemu będą
mieli cztery tygodnie.
20-24 marca 2011
Doktor hab. inż. Krzysztof Walczak uczestniczył w Brukseli, jako niezależny ekspert Komisji Europejskiej, w drugim etapie sesji ewaluacyjnej wniosków składanych do 7. Programu Ramowego (Call 7, Objective 1.5).
25 marca 2011
Profesor Wojciech Cellary wygłosił wykład pt. „Zasoby wiedzy dobrem
ekonomicznym w społeczeństwie wiedzy”, podczas konferencji pt. „Idea
otwarcia zasobów wiedzy a własność intelektualna”, zorganizowanej
w Warszawie przez Komitet Prognoz Polska 2000 Plus przy Prezydium
PAN. Celem konferencji było przeprowadzenie wszechstronnej debaty
nad problemami związanymi z realizacją idei otwarcia i udostępnienia
w Internecie zasobów wiedzy edukacyjnej i naukowej, w wymiarze globalnym i krajowym.
25 marca 2011
Doktor inż. Adam Wójtowicz przeprowadził szkolenie dla pracowników
Muzeum Komunikacji i Techniki w Szczecinie z zakresu użytkowania
oprogramowania ARCO do tworzenia wirtualnych ekspozycji muzealnych.
28-29 marca 2011
Doktor inż. Wojciech Wiza złożył wizytę naukową w Muzeum Sztuki
Współczesnej w Krakowie. Celem wizyty była prezentacja oprogramowania ARCO do tworzenia wirtualnych ekspozycji muzealnych.
27

28 marca 2011
Profesor Wojciech Cellary wygłosił wykład pt. „Główne wyzwania
ochrony prywatności wobec trendów rozwojowych informatyki” podczas konferencji pt. „Zabezpieczenie danych osobowych – aktualny stan
prawny a rzeczywiste potrzeby”, którą zorganizowało Stowarzyszenie Administratorów Bezpieczeństwa Informacji, Wydział Zarządzania
Politechniki Warszawskiej oraz Generalny Inspektor Ochrony Danych
Osobowych. Konferencja odbyła się w Gmachu Głównym Politechniki
Warszawskiej.
29 marca 2011
Profesor Wojciech Cellary uczestniczył we Wrocławiu w konferencji inaugurującej projekt POIG 8.2.2 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „Przedsiębiorczy doktorant – inwestycja
w innowacyjny rozwój regionu”, realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Profesor Cellary wygłosił wykład dla
uczestników konferencji pt. „Innowacyjność i nauka to nie to samo, czyli
jakiej polityki innowacyjności potrzeba w Polsce”.
30 marca 2011
Profesor Wojciech Cellary uczestniczył w XLVIII edycji seminarium z cyklu Akademia Prawa Komputerowego pt. „Bezpieczeństwo i ochrona danych w modelu Cloud Computing”. Seminarium zorganizowane przez
Centrum Promocji Informatyki w Warszawie miało charakter szkoleniowy. Tematyka seminarium była poświęcona uwarunkowaniom prawnym
przetwarzania i udostępniania danych w chmurze obliczeniowej w świetle rekomendacji i regulacji stosowanych w Unii Europejskiej.
30 marca 2011
Profesor Wojciech Cellary otrzymał zaproszenie do udziału w pracach
Komitetu Programowego międzynarodowej konferencji Workshop on
Formal Aspects of Virtual Organizations FAVO’11, która odbędzie się
w Sao Paulo (Brazylia) w dniach 17 – 19 października br. w połączeniu
z konferencją The 12th IFIP Working Conference on Virtual Enterprises
PRO-VE’11. Profesor Cellary jest również członkiem Komitetu Programowego konferencji PRO-VE’11.
31 marca 2011
Profesor Wojciech Cellary uczestniczył w Paryżu w posiedzeniu Rady
Naukowej Institut Télécom SudParis, której członkiem jest od 2006 roku.
28

Katedra Towaroznawstwa Żywności
Katedra Towaroznawstwa Żywności Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu zaprawsza w dniach 17-18 maja 2011 roku na Ogólnopolską Konferencję Naukową

TOWAROZNAWSTWO W ZAPEWNIENIU JAKOŚCI ŻYWNOŚCI
I BEZPIECZEŃSTWA KONSUMENTA

z okazji 50-lecia Katedry Towaroznawstwa Żywności Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
Konferencja wpisuje się w obchody Jubileuszu 85-lecia Uniwersytetu
Ekonomicznego w Poznaniu. Patronat honorowy nad konferencją objął
JM Rektor UEP prof. dr hab. Marian Gorynia.
Katedra Ubezpieczeń
4 marca 2011
Drzwi Otwarte Katedry Ubezpieczeń
Podczas spotkania było można porozmawiać z pracownikami i studentami Katedry i dzięki temu dowiedzieć się nieco więcej między innymi
o atutach studiowania specjalności „ubezpieczenia gospodarcze”, o potencjalnych miejscach pracy dla specjalistów z dziedziny ubezpieczeń, innymi słowy – dopytać o to wszystko, co jest ważne przy podejmowaniu
decyzji „co dalej studiować?”
Katedra Znormalizowanych Systemów Zarządzania
W bieżącym roku przypada 20 rocznica funkcjonowania Katedry. Z okazji
jubileuszu Katedra organizuje 17 maja 2011 roku ogólnopolską konferencję naukową pt. „Rola znormalizowanych systemów zarządzania w zrównoważonym rozwoju”.
Celem konferencji jest omówienie aktualnych problemów związanych
z wdrażaniem, utrzymaniem i rozwojem znormalizowanych systemów
zarządzania. W programie konferencji są przewidziane moderowane panele dyskusyjne z udziałem przedstawicieli nauki i praktyki gospodarczej.
Szczegółowe informacje na temat konferencji są dostępne pod adresem
http://www.kzsz.ue.poznan.pl/index.php?id=&nid=226.
29
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STUDENTÓW

Studenckie Forum BCC, we współpracy z Polską Agencją Rozwoju
Przedsiębiorczości, 4 marca 2011 roku zorganizowało w Hotelu NH spotkanie z cyklu Klub Innowacyjnych Przedsiębiorstw, poświecone tematyce innowacji w sektorze usług. Zamysłem organizatorów było przekazanie
uczestnikom zarówno wiedzy teoretycznej, jak i praktycznej z dziedziny innowacyjności oraz jej utrwalenie poprzez interakcję, wspólną analizę rozwiązań i wymianę doświadczeń pomiędzy prelegentami a uczestnikami
spotkań, które prowadziło czterech ekspertów. Oprócz części teoretycznej
przygotowano również zajęcia w formie warsztatów obejmujących zagadnienia dotyczące zarządzania procesem innowacyjnym, innowacji organizacyjnej oraz marketingowej, a także finansowania projektów innowacyjnych.

DZIEŃ KONSULTINGU NA UEP
Studenckie Koło Naukowe „Compertus”,
działające przy Katedrze Zarządzania Strategicznego na Uniwersytecie Ekonomicznym
w Poznaniu, zorganizowało w dniu 9 marca
2011 roku DZIEŃ KONSULTINGU na UEP.
Część teoretyczno-praktyczną przygotowały jedne z największych firm doradczych:
PwC oraz KPMG. Zainteresowani mieli niepowtarzalną okazję, aby poznać branżę konsultingową od strony praktycznej, zobaczyć,
jak to robią czołowi gracze w branży oraz
wziąć udział w case study przygotowanych
przez profesjonalistów. Wszyscy uczestnicy
warsztatów otrzymali certyfikaty potwierdzające uczestnictwo, a najlepszych wyróżniono cennymi nagrodami.
30

Złap Konsulting
Stowarzyszenie Przyszłych Doradców i Menedżerów Cognitis 16 marca 2011 roku zorganizowało trzecią już edycję projektu pod nazwą „Złap
Konsulting”. Głównym jego celem jest przybliżenie studentom branży doradczej – obszaru dającego możliwość rozwoju młodym ludziom
o różnych zainteresowaniach i kierunkach studiów. Studenci mieli okazję zdobyć nową wiedzę i umiejętności dotyczące szeroko pojętej branży
konsultingowej oraz porozmawiać z przedstawicielami firm, które wezmą
udział w wydarzeniu. Była to także niepowtarzalna okazja do uzyskania informacji o działalności, zasadach rekrutacji, możliwościach odbycia stażu, praktyk czy podjęcia pracy w określonej firmie. W programie
przewidziano również case study i wiele innych niespodzianek, w tym
trzecią edycję konkursu Business Explorers – „Beginners” dla studentów
1 i 2 roku przeprowadzoną przez członków Stowarzyszenia oraz pierwszą
edycję tego samego konkursu tylko poziomu „Advanced” dla studentów
od 3 do 5 roku studiów przeprowadzoną przez firmę KPMG. Tajniki doradztwa strategicznego, prawnego, podatkowego, IT oraz audytu zaprezentowały firmy Ernst&Young, KPMG oraz TPA Horwath.
*

*

*

Studenckie Koło Naukowe Zarządzania Usługami Service Club 21 marca 2011 roku, w ramach spotkań z praktykami biznesu, zaprosiło do
Uczelni menedżera działu handlowego firmy Questy – Łukasza Tarantę. Tematem spotkania była budowa relacji w branży IT. Najaktywniejsi
uczestnicy spotkania mieli możliwość zdobycia praktyk w dziale handlowym firmy Questy.
Drogowskazy kariery
Dnia 28 marca 2011 roku ruszyła, zorganizowana przez Niezależne
Zrzeszenie Studentów, IV edycja Drogowskazów Kariery. Impreza odbywała się na trzech poznańskich uczelniach: Uniwersytecie Ekonomicznym,
Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza oraz Uniwersytecie Przyrodniczym. Przez dwa tygodnie uczelnie te były miejscem integracji środowisk:
biznesowego oraz akademickiego.
Drogowskazy Kariery – to przede wszystkim projekt długofalowy, który
oprócz udziału w szkoleniach, warsztatach i zdobycia dodatkowej wiedzy
31

merytorycznej, umożliwia studentom całoroczny dostęp do bazy praktyk.
Projekt stwarza im także szansę zapoznania się z firmami, które chcą nawiązać z nimi współpracę. Największą zaletą Drogowskazów Kariery jest
jednak to, że jest to projekt w całości tworzony przez studentów, którzy doskonale wiedzą, co ich interesuje, sami decydują, w jakich kierunkach chcą
się rozwijać, wyznaczają sobie cele i samodzielnie poszukują inicjatyw, jakie
chcą realizować. Drogowskazy Kariery doskonale wpisują się w ten nurt.
Jest to cykl wydarzeń o różnorodnej tematyce i formie w postaci: szkoleń,
warsztatów, konsultacji, case study, wykładów czy prezentacji branżowych.
*

*

*

Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Żywnościowej 28 marca 2011
roku zorganizowało spotkanie ze światowej sławy ekonomistą profesorem Holgerem Rogallem z Uniwersytetu Berlińskiego, współorganizatorem Międzynarodowej Sieci na rzecz Zrównoważonego Rozwoju.
Festiwal BOSS 2011
Dnia 28 marca 2011 roku „wystartował” Festiwal BOSS 2011, czyli Bardzo Odpowiedzialny Start w Samodzielność, zorganizowany przez Studenckie Forum Business Centre Club. Organizatorzy przygotowali cykl
bezpłatnych szkoleń prowadzonych przez specjalistów, podczas których
można było się zapoznać z tajnikami zakładania firmy, nauczyć się zarządzać konfliktem, zdobyć umiejętności dobrego menedżera oraz odkryć sekrety marketingu internetowego. Poza tym organizatorzy przygotowali
serię nietuzinkowych eventów wieczornych – wśród nich między innymi
nauka tańca, „Be Boss”, czyli glamour party oraz city game. Całości dopełniły konkursy z bardzo atrakcyjnymi nagrodami – gadżetami godnymi
BOSSA. Można było wygrać na przykład iPad, sprzęt elektroniczny i wejściówki o wartości ponad 3 tys. zł.
*

*

*

Studenckie Koło Naukowe CSR zorganizowało pierwszy etap konkursu w ramach projektu „Poznań CSR Contest”. Konkurs był skierowany do
uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów i miał na celu sprawdzenie ich wiedzy o społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR)
32

W pierwszym etapie konkursu wzięło udział 49 uczestników. Test konkursowy składał
się z zamkniętych i otwartych
pytań, które dotyczyły działań
firm w zakresie czterech obszarów CSR. Do rozwiązania było również krótkie case study, w którym
uczestnicy mogli się wykazać kreatywnością, proponując rozwiązania
w zakresie odpowiedzialności społecznej dla producenta kredek.
Do finału awansowało 18 osób, które zostały poddane szkoleniu zorganizowanemu przez partnera merytorycznego projektu – Centrum PISOP.
Finał konkursu przewidziany jest na 13 kwietnia – na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Wówczas laureaci wyłonieni we wcześniejszych
eliminacjach wezmą udział w finałowym konkursie polegającym na rozwiązywaniu grupowego case study dotyczącego działań CSR.
Projekt „Poznań CSR Contest” jest dofinansowany ze środków z programu grantowego Ligii Odpowiedzialnego Biznesu.
*

*

*

Na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu 22 marca 2011 roku ruszyła kolejna edycja Dni Kariery. Podczas tej bardzo popularnej już wśród
studentów inicjatywy młodzież miała okazję do bezpośredniego kontaktu
z potencjalnymi pracownikami, do wymiany informacji oraz wzajemnych
oczekiwań.
W tym roku podczas Dni Kariery po raz pierwszy w Poznaniu został
utworzony Pawilon Technologiczny, w którym udział wzięły następujące
firmy: Kennametal, Ciber, BCC, Steelpress, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu, GlaxoSmithKline, Allegro Group, Sii i Holicon.
*

*

*

Korporacja Akademicka Hermesia, przy współpracy ze Stowarzyszeniem KoLiber, zorganizowała w dniach 24-25 marca 2011 roku Tydzień
Gospodarczy na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Hasłem
przewodnim wykładów i dyskusji podczas Tygodnia była problematyka
długu publicznego.
W panelu dyskusyjnym wzięli udział: Klub Austriackiej Szkoły Ekonomii, Stowarzyszenie KoLiber, Stowarzyszenie Liberte, Stowarzyszenie
33

Młodych Demokratów, Forum Młodych PIS. Jednym z prelegentów podczas tygodnia był prorektor ds. edukacji i studentów, dr hab. Piotr Banaszyk, prof. nadzw. UEP, który wygłosił wykład pt. „Dylematy mierzenia
sprawności przedsiębiorstw we współczesnej gospodarce”.
*

*

*

Korporacja „Lechia” zorganizowała cykl konferencji naukowych pod
hasłem „Historia, która zobowiązuje”. W ramach tego cyklu w marca odbyły się dwa wykłady: 18 marca br. wykład pt. „Prasa Stronnictwa Narodowego w czasie II Wojny Światowej” wygłosił dr Mirosław Orłowski,
a 23 marca wykład pt. „PZPR wobec środowiska akademickiego w latach
1948-1956” wygłosił Artur Bądkowski.
Dyskusja otwarta „Ile religii w państwie?”
Studenci z Koła Naukowego Maksimus zorganizowali 28 marca 2011
roku dyskusję w ramach Forum Wymiany Myśli „Kontrowersja”. Przedmiotem dyskusji były zagadnienia: „Ile religii w państwie? Czy państwo
świeckie jest osiągnięciem czy błędem współczesności? Czy państwo powinno „burzyć minarety”? Dyskusja miała nieformalny charakter i była
otwarta dla wszystkich chcących zabrać głos.
34
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SPORTOWA NA UEP

III Otwarte Akademickie Mistrzostwa Karate WKF o Puchar
JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz
III Akademickie Mistrzostwa Wielkopolski w Karate WKF
Na Hali Sportowej UEP przy ul. Dożynkowej 19 marca br. odbyły się
III Otwarte Akademickie Mistrzostwa Karate WKF o Puchar JM Rektora
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz III Akademickie Mistrzostwa Wielkopolski w Karate WKF.W turnieju wystartowali zawodnicy
z całej Polski.
*

*

*

W Studium Wychowania Fizycznego
i Sportu UEP 24 marca 2011 roku odbył
się Wiosenny Maraton Taneczny. Była
to druga edycja, zorganizowana przez
Sekcję Fitness Dance AZS UEP wraz
z prowadzącą mgr Anną Tyrakowską oraz KU AZS UEP. Aby zachęcić
jak największą liczbę osób, przeprowadzono zakrojoną na szeroką skalę akcję
promocyjną. Z pomocą AZSu rozwieszono plakaty promujące maraton, które przyciągały wzrok na uczelnianych
korytarzach i w akademikach. Część
uczestników dowiedziało się o wydarzeniu przez Internet. W Maratonie
wzięło udział około 90 osób.
Podczas pięciogodzinnego Wiosennego Maratonu Asia Łukaszuk
35

przygotowała choreografię taneczno-fitnessową i poprowadziła dance
fusion. Kasia Machmudow zaproponowała dancehall, podczas którego można
było uruchomić niewykorzystane pokłady energii w rytmie muzyki reggae.
Następnie Agata Blinkiewicz wciągnęła uczestniczki w orientalny klimat
tańca brzucha – belly dance. Po nim na
parkiecie zagościły rytmy afro dance.
Anita Kociemba poprowadziła zajęcia
pełne energii i dynamiki, które pozwoliły zatracić się w ruchu, wyrazić uczucia
i wyrzucić z siebie negatywne emocje.
Na zakończenie joga – Aga Stachowiak wyciszyła uczestniczki po męczącym dniu, skupiając się na medytacji
i relaksie.
Uczestniczki zostały poproszone
o wypełnienie ankiety, w której zaznaczały, w jakich zajęciach chciałyby wziąć udział w przyszłości. Zaczynają
się już przygotowania do III edycji Maratonu Tanecznego.
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ZAJECIA OTWARTE

W cyklu „Zajęć otwartych z praktykami biznesu” w murach Uniwersytetu przedstawiciele świata nauki, polityki i biznesu wygłosili następujące wykłady:
30 III 2011
„Zarządzanie zmianą na przykładzie »IZOLACJI – JAROCIN« – czy porażka może prowadzić do sukcesu?” – dr Zenon Kierczyński, prezes
Wielkopolskiej Izby Budownictwa (wykład zrealizowany w ramach grantu „Kadry dla Gospodarki”).
30 III 2011
„How to be successfull on a wholesale market in Poland – case of Eurocash
Group” – Carlos Saraiva, członek Zarządu Grupy Eurocash (wykład zrealizowany w ramach grantu „Kadry dla Gospodarki”).
28 III 2011
„Ekonomia zrównoważonego rozwoju” – prof. Holger Rogall, Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin (wykład zorganizowany we współpracy
z SKN Gospodarki Żywnościowej, zrealizowany w ramach grantu „Kadry
dla Gospodarki”).
24 III 2011
„Nowoczesny magazyn – trendy w wyposażaniu i zarządzaniu pracą magazynów” – Elżbieta Szulc, kierownik Sekcji Marketingu Promag S.A.
(wykład zrealizowany w ramach grantu „Kadry dla Gospodarki”).
24 III 2011
„Wyposażenie nowoczesnego magazynu w urządzenia techniczne” –
Mariusz Malczewski, główny specjalista ds. techniki magazynowej
Promag S.A., (wykład zrealizowany w ramach grantu „Kadry dla Gospodarki”).
37

23 III 2011
„Odpowiedzialny pracodawca – programy i akcje podejmowane przez
Imperial Tobacco Polska” – Anna Chudzichowska, HR Manager Imperial
Tobacco Polska S.A. (wykład zrealizowany w ramach grantu „Kadry dla
Gospodarki”).
16 III 2011
„Skuteczne negocjacje w małej firmie – zalecenia praktyczne” – Katarzyna
Rutkowska, PBM Poland – Pracownia Badań Marketingowych (wykład
zrealizowany w ramach grantu „Kadry dla Gospodarki”).
10 III 2011
„Uwarunkowania prowadzenia biznesu w Azji Południowo-Wschodniej” – Małgorzata Czaja, prezes Delta Trade (wykład zorganizowany we
współpracy z SKN Go East, zrealizowany w ramach grantu „Kadry dla
Gospodarki”).
9 III 2011
„Zarządzanie projektem” – Tomasz Kubica, Philips EP (wykład zrealizowany w ramach grantu „Kadry dla Gospodarki”).
8 III 2011
„Dyskryminacja pozytywna kobiet na polskim rynku pracy” – Julia Przeniczna, Studencka Uniwersytecka Poradnia Prawna oraz KN „AD rem”,
Anna Czekalska, Studencka Uniwersytecka Poradnia Prawna oraz KN
„AD rem” (wykład zrealizowany we współpracy z KN Studiów Genderowych UAM).
8 III 2011
„Gospodarczy wymiar »Gender mainstreaming«, czyli o tym czym jest
płeć społeczno-kulturowa” – Joanna Kałużna, Koło Naukowe Studiów
Genderowych, UAM, Eliza Kania, Koło Naukowe Studiów Genderowych, UAM, Rafał Szymanowski, Koło Naukowe Studiów Genderowych,
UAM (wykład zrealizowany we współpracy z KN Studiów Genderowych
UAM).
7 III 2011
„Tele-Monitoring and Analysis of Stress” – prof. Gerard Dray, Information and Communication Technologies, Montpellier, France (wykład zrealizowany w ramach grantu „Kadry dla Gospodarki”).
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7 III 2011
„Application of Information and Communication Technologies in the
Health Sector” – prof. Bruno Salgues, Information and Communication
Technologies, Montpellier, France (wykład zrealizowany w ramach grantu „Kadry dla Gospodarki”).
2 III 2011
„Polski rynek akcji w 2011 roku w świetle uwarunkowań międzynarodowych” – dr Eryk Łon, Katedra Bankowości Uniwersytet Ekonomiczny
w Poznaniu.
2 III 2011
„Istota i uwarunkowania Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej” – Monika Szczech, Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Poznaniu
(wykład zrealizowany w ramach grantu „Kadry dla Gospodarki”).
2 III 2011
„Polska za sterami UE” – Agnieszka Gruszczyńska, Regionalne Centrum
Informacji Europejskiej w Poznaniu (wykład zrealizowany w ramach
grantu „Kadry dla Gospodarki”).
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ROZWÓJ KADR
NAUKOWYCH

JM Rektor, prof. dr hab. Marian
Gorynia, prof. zw. UEP, podczas
posiedzenia Senatu UEP w dniu
25 marca 2011 roku, wręczył dr
hab. Alinie Matuszak-Flejszman
mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego UEP na czas
określony.

WYDZIAŁ
TOWAROZNAWSTWA
Rada Wydziału Towaroznawstwa, na posiedzeniu w dniu
11 marca 2011 roku, nadała doktor Annie Gliszczyńskiej-Świgło
stopień doktora habilitowanego
nauk ekonomicznych w zakresie
towaroznawstwa. Recenzentami
rozprawy habilitacyjnej pt. „Przeciwutleniające i proutleniające własciwości wybranych składników żywności jako wyróżniki jej jakości” byli:
− prof. dr hab. Władysław Kędzior – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
− prof. dr hab. inż. Piotr Przybyłowski – Akademia Morska w Gdyni
− prof. dr hab. inż. Stefan Smoczyński – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
− dr hab. Andrzej Sobczyński, prof. nadzw. UEP – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.
40
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STOWARZYSZENIE
ABSOLWENTÓW UEP

W dniu 7 marca 2011 roku Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów UEP
podjął uchwałę nr 5/2011 w sprawie planu pracy Zarządu na 2011 rok.
W uchwale tej wytyczono między innymi zadania związane ze współudziałem w organizacji jubileuszu 85-lecia Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Zarząd Stowarzyszenia przychylił się także do wniosku
Walnego Zebrania członków SAUEP w sprawie nadania godności członka
honorowego Stowarzyszenia prof. drowi hab. Henrykowi Mrukowi, prof.
zw. UEP, i drowi hab. Jerzemu Tarajkowskiemu, prof. nadzw. UEP.
*

*

*

W dniu 26 marca 2011 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze członków Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu
Ekonomicznego za rok 2010 oraz za kadencję 2007-2011. Zebranie zaszczycili swoją obecnością JM Rektor prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw.
UEP oraz podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, rektor Akademii Ekonomicznej w latach 2002-2008 – prof. dr hab.
Witold Jurek.
Jednym z punktów programu było nadanie godności członka honorowego Stowarzyszenia profesorom: Henrykowi Mrukowi oraz Jerzemu
Tarajkowskiemu.
Podczas zebrania podsumowano wykonanie planu za 2010 rok, Komisja Rewizyjna SAUEP przyjęła sprawozdania ogólne i finansowe za miniony rok, udzielono także absolutorium Zarządowi za 2010 rok oraz za
kadencję 2007-2010. Podczas obrad podkreślano, że najważniejszym zadaniem jest włączenie się Stowarzyszenia w organizację jubileuszu 85-lecia
Uczelni, a szczególnie w organizację Zjazdu Absolwentów Uniwersytetu
Ekonomicznego.
Dokonano także wyboru nowych władz Stowarzyszenia na kadencję
2011-2014, funkcję prezesa Zarządu powierzając ponownie mgrowi Zbigniewowi Iglińskiem.
41

Ponadto w skład Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów UEP zostali
wybrani:
− dr Jacek Trębecki
− mgr Hanna Wiśniewska
− mgr Lilianna Czerwińska
− mgr Małgorzata Maciaszczyk
− mgr Marek Makieła
− mgr Iwona Janicka
Komisja Rewizyjna:
− mgr Marek Staszak
− mgr Cecylia Wełnic
− mgr Izabela Wyćwicz
Sąd Koleżeński:
− mgr Edmund Judziński
− mgr Krystyna Flisiak
− mgr Jolanta Kleczka
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NASI ABSOLWENCI

Rada Nadzorcza spółki PKN Orlen 24 marca
2011 roku powołała Zarząd kolejnej kadencji, powierzając ponownie stanowisko prezesa Jackowi
Krawcowi.
Dariusz Jacek Krawiec jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. W latach 1992-1997
pracował w Banku PEKAO, Ernst & Young oraz
w PriceWaterhouse. W 1998 roku był odpowiedzialny za rynek polski w brytyjskim oddziale japońskiego banku inwestycyjnego Nomura plc w Londynie.
W latach 1998-2002 pełnił funkcję prezesa i dyrektora generalnego spółki Impexmetal. W 2002 roku
Jacek Krawiec
objął stanowisko prezesa firmy Elektrim. W latach
2003-2004 był dyrektorem zarządzającym londyńską spółką Sindicatum. Od 2006 do 2008 roku zajmował stanowisko prezesa firmy Action. Przewodniczył radom nadzorczym: Huty Aluminium
„Konin”, Metalexfrance Paryż, S and I Lozanna, cemarket.com. Był także członkiem rad nadzorczych spółek Impexmetal, Elektrim, PTC, Elektrim Telekomunikacja, Elektrim Magadex, Elektrim Volt oraz PTE AIG.
Od 7 czerwca do 17 września 2008 roku pełnił funkcję wiceprezesa PKN
Orlen, a w dniu 18 września 2008 roku został powołany na stanowisko
prezesa i dyrektora generalnego.
*

*

*

Dnia 26 marca odbyło się oficjalne otwarcie pierwszej w Polsce pizzerii Domino’s Pizza przy ul. Bukowińskiej w Warszawie. W uroczystym
przecięciu wstęgi uczestniczył między innymi ambasador USA w Polsce,
Lee A. Feinstein. Funkcję dyrektora zarządzającego w DP Polska S.A. pełni Maciej Jania, absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
43

*

*

*

Z początkiem marca 2011 roku Łukasz Glapa objął funkcję dyrektora
marketingu w firmie Rockwool Polska. Przez ostatnie cztery lata pełnił
funkcję dyrektora marketingu w fińskiej firmie Ramirent, która jest europejskim liderem w obszarze wynajmu sprzętu budowlanego, kontenerów
i rusztowań. Na stanowisku tym odpowiadał za działania marketingowe
firmy na terenie Polski, Czech, Słowacji i Węgier. Wcześniej był związany
między innymi z Philips Lighting Poland S.A., gdzie prowadził działania
z zakresu trade marketingu.
Łukasz Glapa jest absolwentem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu
Ekonomicznego w Poznaniu.
*

*

*

Tomasz Ostrowicki, absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu,
od 1 stycznia 2011 roku objął stanowisko prezesa Zarządu Black Red White S.A.
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WSPÓŁPRACA
Z ZAGRANICĄ

Spotkanie informacyjne: dwa dyplomy:
UEP i ESCP Europe w Paryżu i/lub w Berlinie
Profesor dr hab. M. Rekowski, prof. zw. UEP, we współpracy z Działem ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą 16 marca 2011 roku,
zorganizował spotkanie pn. „Program dwóch dyplomów” dla studentów
III roku. UEP i ESCP Europe to studia drugiego stopnia prowadzone na
Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu i w ESCP Europe w Paryżu
i/lub w Berlinie w ramach ESCP Europe Master in Management Programme, który zajął pierwsze miejsce w Europie w rankingu Financial Times
2010. Licznie przybyłym studentom zaprezentowano między innymi propozycję realizowania od roku akademickiego 2011/2012 nowej „ścieżki”,
obejmującej realizację drugiego roku studiów w Berlinie.
*

*

*

W marcu 2011 roku zakończyła się kwalifikacja studentów na wyjazdy
studyjne w programie Erasmus 2011/2012 koordynowana przez Dział ds.
Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą. Oferta studyjna na rok akademicki 2011/2012 obejmowała 110 uczelni partnerskich z 26 państw UE
oraz Chorwacji, Islandii, Norwegii i Turcji. W wyniku naboru 193 studentów zrealizuje semestralne bądź roczne studia na uczelniach partnerskich.
Po zakwalifikowaniu studenci mają możliwość uczestnictwa w darmowych kursach językowych (j. angielskiego, j. niemieckiego, j. hiszpańskiego, j. francuskiego) przygotowujących do wyjazdów zagranicznych,
organizowanych w SPNJO i finansowanych ze środków programu Erasmus. Przewiduje się dalsze kwalifikacje na studia i praktyki w przypadku posiadania wolnych środków z programu Erasmus i dysponowania
wolnymi miejscami.
45

*

*

*

W marcu odbyły się także nabory studentów na wyjazdy do uczelni partnerskich: University of Lethbridge, University of Illinois,
Urbana-Champaign, University of Abertay Dundee na studia w roku akademickim 2011/2012.

Wyjazdy pracowników i doktorantów
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Kraj, miasto,
uczelnia, organizator
konferencji,
spotkania
1
2
Dr Monika
Austria, Innsbruck
Kaczmarek
Organizator:
Katedra Informaty- Sematic Technology
ki Ekonomicznej
Institute Innsbruck,
Planet data Programs
Call 1 Team
Dr hab. inż.
Belgia, Bruksela
Krzysztof Walczak Organizator:
Katedra Technolo- Komisja Europejska
gii Informacyjnych
Imię, nazwisko,
katedra/jednostka
organizacyjna

Wielka Brytania,
Londyn
Organizator:
School of Business
and Management
przy Queen Mary
University of London
Dr Bartosz Sławecki Wielka Brytania,
Katedra Edukacji
Londyn
i Rozwoju Kadr
Organizator:
School of Business
and Management
przy Queen Mary
University of London
Dr Maciej
Ławrynowicz
Katedra Pracy i Polityki Społecznej
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Termin

Cel wyjazdu

3
1.03-4.03.2011

4
Udział w spotkaniu recenzentów wniosków
projektowych w ramach
projektu ICT

6.03-12.03.2011

Udział w sesjach ewaluacyjnych projektów składanych do KE w ramach
7. Programu Ramowego 1.5
Wyjazd szkoleniowy
Staﬀ Mobility for Training w celu realizacji
indywidualnego planu
szkolenia w ramach programu Erasmus „Uczenie się przez całe życie”
Wyjazd szkoleniowy
Staﬀ Mobility for Training w celu realizacji
indywidualnego planu
szkolenia w ramach programu Erasmus „Uczenie się przez całe życie”

6.03-12.03.2011

6.03-12.03.2011

1
Dr Robert
Szczepański
Katedra Marketingu Międzynarodowego

2
3
Wielka Brytania,
6.03Nottingham
-11.03.2011
Organizator:
Nottingham Business
School

Mgr inż. Dariusz
Rumiński
Katedra Technologii Informacyjnych

Hiszpania, Avilla
Organizator:
International
Association for
Development of the
Information Society

9.03-13.03.2011

Mgr Marlena
Chomska
dyrektor Biura Rektora
Dr hab. Jacek
Łuczak, prof.
nadzw. UEP
Katedra Znormalizowanych Systemów Zarządzania

USA, Miami
Organizator:
Institute for Public
Relations
Hiszpania, Teneryfa
Organizator:
La Laguna University

9.03-12.03.2011

Dr hab. inż.
Krzysztof Walczak
Katedra Technologii Informacyjnych

Belgia, Bruksela
Organizator:
Komisja Europejska

20.03-24.03.2011

Dr Robert
Romanowski
Katedra Handlu
i Marketingu

Wielka Brytania,
Sheﬃeld
Organizator:
Sheﬃeld Business
School – Sheﬃeld
Hallam University

21.03-26.03.2011

20.03-24.03.2011

4
Wyjazd w ramach programu Erasmus w celu
przeprowadzenia cyklu wykładów na temat
„Cultural and business
environment in Poland”
w ramach modułu „Intercultural eﬀectiveness”
Udział w IADIS International Conference Mobile Learning
ML2011. Tytuł referatu: „Adaptable Mobile User Interfaces for
e-Learning Repositories”
(współautorzy: K. Walczak, J. Chmielewski,
W. Wiza, G. Skibiński)
Udział w 14th International Public Relations
Research Conference
Wyjazd w celu przeprowadzenia cyklu
wykładów z zakresu
zarządzania jakością
w ramach programu
Erasmus Staﬀ Mobility for Teaching Assignments
Udział w sesjach ewaluacyjnych projektów składanych do KE w ramach
7. Programu Ramowego 1.5
Wyjazd w celu przeprowadzenia cyklu wykładów: „Innovation
support and regional
innovation systems”
w ramach programu
Erasmus Staﬀ Mobility for Teaching Assignments
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1
Dr Małgorzata
Bartosik-Purgat
Katedra Handlu
Międzynarodowego
Prof. dr hab. inż.
Witold Abramowicz,
prof. zw. UEP
Katedra Informatyki Ekonomicznej
Prof. dr hab. Maciej
Żukowski, prof.
zw. UEP
Katedra Pracy i Polityki Społecznej

2
Hiszpania, Girona
Organizator:
Universidad
de Girona

3
20.03-26.03.2011

Mgr Szymon
Grabański
doktorant
członek Krajowej
Reprezentacji Doktorantów

31.03Litwa, Wilno
-4.04.2011
Organizator:
Lithuanian Society of
Young Researchers
i Eurodoc

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

Francja, Paryż
Organizator:
Institut Télécom

Niemcy, Frankfurt
25.03.2011
Organizator:
Software AG University
Belgia, Bruksela
Organizator:
Analytical Support
on the Socio-Economic Impact of Social
Protection Reforms

29.03-31.03.2011

31.03-1 .04.2011

4
Wyjazd w celu przeprowadzenia cyklu
wykładów w ramach
programu Erasmus
Wyjazd na University Relations Day 2011
organizowany przez
Software AG In
Darmstadt
Udział w seminarium
w ramach projektu
„Analytical support on
the socio-economic impact of social protection
reforms in the EU Member States and EFTA/
EEA, candidate and pre
– candidate countries”
Udział w konferencji i corocznym spotkaniu wyborczym
Eurodoc’2011 – Conference: New Generation
in science toward a new
fashion ERA? Annual General Meeting of
Eurodoc
Wyjazd na posiedzenie
Rady Naukowej Institut
Télécom

Przyjazdy gości zagranicznych
na Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Kraj, miasto,
Termin
uczelnia, organizator
1
2
3
Prof. Bruno Salgues Francja, Paryż, Mont- 6.03pellier
-9.03.2011
Instytucja:
Institut Télécom Paris, ICT and Health
w Montpellier
Imię, nazwisko

Prof. Gérard Dray

Francja, Montpellier
Instytucja:
Ecole des Mines
d’Alès w Montpellier, ICT and Health
w Montpellier

6.03-9.03.2011

Ann-Mari Fineman

8.03Szwecja,
-9.03.2011
Instytucja:
Szwedzka Państwowa Agencja ds. Innowacji VINNOVA

Cel przyjazdu
4
Wygłoszenie wykładów
w cyklu Zajęć otwartych
dla studentów UEP oraz
spotkanie z pracownikami naukowymi Katedry
Technologii Informacyjnych
Wygłoszenie wykładów
w ramach Zajęć otwartych dla studentów UEP
oraz spotkanie z pracownikami naukowymi
Katedry Technologii Informacyjnych
Udział w spotkaniu
z prezesem Państwowej
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, podczas
którego zostaną omówione przygotowania
do prekonferencji nt.
innowacyjności, towarzyszącej Ministerialnej
Konferencji nt. elektronicznej administracji
e-GOVPL2011, organizowanej w ramach Polskiej
Prezydencji w UE

Madeleine Siösteen
- Thiel

Szwecja,
8.03Instytucja:
-9.03.2011
Szwedzka Państwowa Agencja ds. Innowacji VINNOVA

Prof. Frédéric
Docquier

Belgia,
Instytucja:
Uniwersytet Louvain-la-Neuve

9.03-11.03.2011

Prof. Didier Certain Francja, Rennes
Instytucja:
Uniwersytet Rennes I
Angela M. Vehige, USA, Dallas
Program CoordiInstytucja:
nator
The University of Texas at Dallas

11.03-13.03.2011

Prof. Cagdas Sirin

21.03-24.03.2011

Turcja, Okan
Instytucja:
Okan University
w Turcji

15.03.201103-30

Udział w spotkaniu
z prezesem Państwowej
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, podczas
którego zostaną omówione przygotowania
do prekonferencji nt.
innowacyjności, towarzyszącej Ministerialnej
Konferencji nt. elektronicznej administracji
e-GOVPL2011, organizowanej w ramach Polskiej
Prezydencji w UE
Wizyta na zaproszenie
Katedry Ekonomii Matematycznej i Wydziału
Informatyki i Gospodarki Elektronicznej
Przeprowadzenie cyklu
wykładów w ramach
programu Erasmus STA
Przyjazd w charakterze
opiekuna grupy 25 studentów MBA oraz spotkanie z pracownikami
DBNi WZ w sprawie rekrutacji na studia
Przeprowadzenie cyklu
wykładów w ramach
programu Erasmus LLP
Teaching Staﬀ Mobility
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UCHWAŁY SENATU

Uchwała nr 51 (2010/2011) z 25 marca 2011 roku
w sprawie zgody na rozwiązanie z końcem semestru letniego roku akademickiego 2010/2011 stosunku pracy z mgrem Michałem Jeżowskim, zatrudnionym na Uczelni na stanowisku asystenta od dnia 1 lutego 2001
roku na podstawie mianowania na czas nieokreślony, z powodu upływu
w dniu 17 czerwca 2011 roku ośmioletniego okresu zatrudnienia mgra Michała Jeżowskiego na tym stanowisku bez stopnia naukowego doktora.
Uchwała nr 52 (2010/2011) z 25 marca 2011 roku
w sprawie zgody na rozwiązanie z końcem semestru letniego roku akademickiego 2010/2011 stosunku pracy z mgr Aleksandrą Wójcicką, zatrudnioną na Uczelni na stanowisku asystenta od dnia 1 października 2002
roku na podstawie mianowania na czas nieokreślony, z powodu upływu
w dniu 4 marca 2011 roku ośmioletniego okresu zatrudnienia mgr Aleksandry Wójcickiej na tym stanowisku bez stopnia naukowego doktora.
Uchwała nr 53 (2010/2011) z 25 marca 2011 roku
w sprawie zgody na rozwiązanie z końcem semestru letniego roku akademickiego 2010/2011 stosunku pracy z drem Sławomirem Jankiewiczem,
zatrudnionym na Uczelni na stanowisku adiunkta od dnia 1 kwietnia 2002
roku na podstawie mianowania na czas nieokreślony, z powodu upływu
w dniu 31 marca 2011 roku dziewięcioletniego okresu zatrudnienia dra
Sławomira Jankiewicza na tym stanowisku bez stopnia naukowego doktora habilitowanego.
Uchwała nr 54 (2010/2011) z 25 marca 2011 roku
w sprawie zgody na rozwiązanie z końcem semestru letniego roku akademickiego 2010/2011 stosunku pracy z dr Hanną Krajewską, zatrudnioną
na Uczelni na stanowisku adiunkta od dnia 1 kwietnia 2002 roku na pod51

stawie mianowania na czas nieokreślony, z powodu upływu w dniu 31
marca 2011 roku dziewięcioletniego okresu zatrudnienia dr Hanny Krajewskiej na tym stanowisku bez stopnia naukowego doktora habilitowanego.
Uchwała nr 55 (2010/2011) z 25 marca 2011 roku
w sprawie zgody na rozwiązanie z końcem semestru letniego roku akademickiego 2010/2011 stosunku pracy z drem Krzysztofem Melskim, zatrudnionym na Uczelni na stanowisku adiunkta od dnia 1 maja 2002 roku na
podstawie mianowania na czas nieokreślony, z powodu upływu w dniu
3o kwietnia 2011 roku dziewięcioletniego okresu zatrudnienia dra Krzysztofa Melskiego na tym stanowisku bez stopnia naukowego doktora habilitowanego.
Uchwała nr 56 (2010/2011) z 25 marca 2011 roku
w sprawie pozytywnego zaopiniowania zmiany w Regulaminie organizacyjnym administracji Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, w pionie rektora Uczelni, wynikającej z przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia
2010 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. nr 182, poz. 1228 z dnia
1 października 2010 roku), polegającą na:
1) likwidacji Kancelarii Tajnej z dniem 31 marca 2011 roku,
2) utworzeniu, w miejsce Kancelarii Tajnej, Kancelarii Niejawnej
z dniem 1 kwietnia 2011 roku.
Uchwała nr 57 (2010/2011) z 25 marca 2011 roku
w sprawie uzupełnienia uchwały nr 88 (2009/2010) z dnia 28 maja 2010
roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie
w roku akademickim 2011/2012
Uchwała nr 58 (2010/2011) z 25 marca 2011 roku
w sprawie zmiany w harmonogramie roku akademickiego 2011/2012, polegającą na przesunięciu terminu uroczystej inauguracji roku akademickiego z dnia 30 września 2011 roku na dzień 29 września 2011 roku.

52
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WYDAWNICTWO

Nakładem Wydawnictwa UEP ukazały się w ostatnim miesiącu następujące pozycje:
Józefa Monika Gryko, Marta Kluzek,
Jarosław Kubiak, Tomasz Nowaczyk,
Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie, wyd. 2 zm.

Małgorzata Magdalena Hybka, Determinanty wydajności fiskalnej podatku od wartości dodanej w Niemczech

Killion Munyama,
Economic Growth and Financial Development
in sub-Saharan African Countries

Dominik Butler,
Pozycja wolontariuszy na rynku pracy

Przemysław Deszczyński,
Konceptualne podstawy pomocy rozwojowej
Szymon Cyfert, Cezary Kochalski (red.), Projektowanie i wdrażanie strategii
rozwoju w publicznych szkołach wyższych w Polsce – aspekty teoretyczne i praktyczne, Zeszyty Naukowe nr 167
Bogdan Sojkin, Zygmunt Waśkowski (red.), Zarządzanie polskim sportem
w gospodarce rynkowej, Zeszyty Naukowe nr 168
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OSTATNIE
POŻEGNANIE

Z głębokim żalem, pogrążeni w smutku zawiadamiamy, że
w dniu 11 marca 2011 roku odszedł od nas nieodżałowanej pamięci
śp.
prof. zw. dr hab. Józef Boroń, prof. zw. UEP
długoletni, wielce zasłużony pracownik naukowo-dydaktyczny Uczelni od 1949 roku, wybitny
ekonomista, specjalista w zakresie nauk o zarządzaniu, współtwórca wielkopolskiej szkoły zarządzania, dziekan i prodziekan Wydziału
Ogólno-Ekonomicznego, założyciel i kierownik
Zakładu Teorii Organizacji i Zarządzania, założyciel i wieloletni dyrektor Instytutu Organizacji i Zarządzania, wieloletni kierownik Katedry
Teorii Organizacji i Zarządzania, członek Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk, wieloletni przewodniczący Komisji Ekonomicznej
Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, członek Towarzystwa Naukowego
Organizacji i Kierownictwa oraz Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Oficerskim
Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,
Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz wieloma
medalami przyznawanymi wybitnym nauczycielom akademickim.
W Zmarłym Uczelnia straciła nie tylko jednego z grona swych zacnych
profesorów, ale przede wszystkim Człowieka wielkiej charyzmy, budzącego
powszechny szacunek i sympatię, wychowawcę licznych pokoleń kadry naukowej oraz serdecznego przyjaciela młodzieży akademickiej.

PAMIĘĆ O NIM POZOSTANIE NA ZAWSZE WŚRÓD NAS!
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