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Z życia Uczelni
Uniwersytet Ekonomiczny gospodarzem XVI edycji Poznańskiego
Festiwalu Nauki i Sztuki
W dniach 9–11 kwietnia 2013 roku już
po raz szesnasty poznańskie środowisko
akademickie uczestniczyło w wielu interesujących imprezach, wykładach i wydarzeniach, jakie odbywały się podczas
Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki,
zgodnie z tradycją objętego patronatem Kolegium Rektorów Miasta Poznania.
W programie festiwalu znalazły się przedsięwzięcia ośmiu publicznych uczelni wyższych Poznania oraz Polskiej Akademii
Nauk Oddział w Poznaniu. W tym roku
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu przy-

gotował dziesięć propozycji w formie wykładów, podczas których można się było
dowiedzieć między innymi: jak zostać mistrzem wystąpień publicznych i jak rozpoznać ekologiczne opakowanie, sprawdzić
czy Chiny wykupią świat i co w ekonomii
jest matematycznie prawdopodobne. Ponadto zaprezentowano przykłady rynkowe pokazujące strategie oddziaływania
marek na zmysły klientów. Niezwykle ciekawa tematyka wykładów przyciągnęła
na Uczelnię bardzo wielu słuchaczy w różnych grupach wiekowych.
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Wizyta prof. Grzegorza Kołodki
na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu
Profesor Grzegorz Kołodko 15 kwietnia
2013 roku po raz kolejny odwiedził Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Gość prowadził wykład otwarty dla społeczności
UEP pt. „Dokąd zmierza świat. Ekonomia
polityczna przyszłości” w auli Uczelni. Pod
takim samym tytułem ukazała się również

najnowsza książka autorstwa prof. Grzegorza Kołodki mówiąca o tym, co nas czeka
i o zmierzaniu się z rozlicznymi wyzwaniami
przyszłości. W trakcie wykładu osoby zainteresowane mogły nabyć książkę na stoisku promocyjnym.

Victorie 2013
W auli Uczelni 17 kwietnia 2013 roku studenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu wybrali laureatów nagród Victorii UEP
2013 w pięciu kategoriach: Wykładowca
Roku, Ćwiczeniowiec Roku, Osobowość
Roku, Obiekt Westchnień oraz Najsprawniejsza Jednostka Administracyjna. Parla-

ment Studencki UEP przyznał również dwie
nagrody specjalne.
Zwieńczeniem tegorocznej gali Victorii
był koncert z cyklu „Nie daj się zagłuszyć”
w wykonaniu zespołu Kwadrofonik, grającego improwizowaną muzykę współczesną. Na uroczystości pojawił się także gość
specjalny, Péter Horváth, czołowy przedstawiciel controllingu w Niemczech, autor
kilkuset publikacji oraz współzałożyciel firmy doradczej Horváth & Partners. Po uroczystości gości uraczono poczęstunkiem
przygotowanym przez kucharza Szymona
Sławińskiego, absolwenta Westminster
Kingsway College, pracującego w prze-

szłości między innymi w Hotelu Ritz oraz
u boku Alberta Roux, słynnego londyńskiego restauratora.
Uroczystość wręczenia nagród Victorii
była połączona z galą sportu podsumowującą sportowe zmagania prawie 300
aktywnych zawodników, skupionych wokół niemal 20 sekcji sportowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.
Podczas gali sportu ogłoszono cztery nominacje: Najbardziej Usportowiony Wydział Roku UEP 2013, Najlepszy Sportowiec
Roku UEP 2013, Najpopularniejszy Sportowiec Roku UEP 2013, Najlepszy Trener Roku
UEP 2013.

Polska gospodarzem mistrzostw świata w piłce siatkowej 2014, czyli jak
zorganizować imprezę sportową
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
17 kwietnia 2013 roku odwiedził Mirosław
Przedpełski – wiceprezes Międzynarodowej
Federacji Piłki Siatkowej i jednocześnie prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Gość

miał wykład w ramach projektu CAFE AZS
UEP „Polska gospodarzem Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej 2014, czyli jak zorganizować imprezę sportową”.
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Porozumienie o współpracy
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
18 kwietnia 2013 roku zawarł porozumienie z Fundacją Wspieramy Wielkich
Jutra. Przedmiotem porozumienia ze
strony Uniwersytetu jest deklaracja współpracy w zakresie: przekazywania informacji o prowadzonych pracach naukowych
i badawczo-rozwojowych mogących stanowić potencjalne pomysły na inwestycje,
udzielania konsultacji merytorycznych dotyczących projektów z zakresu dziedzin leżących w kompetencjach ekspertów i pracowników Uniwersytetu oraz możliwości
udostępniania laboratoriów, powierzchni

i bazy technicznej dla nowych podmiotów.
Fundacja będzie wspierać Uniwersytet
Ekonomiczny w Poznaniu w zakresie przeprowadzania wstępnej selekcji potencjalnych pomysłów na inwestycje przekazanych przez Uniwersytet pod kątem ich
szans rynkowych i oczekiwań ze strony inwestorów, badań o potencjale rynkowym
– prowadzenia procesów komercjalizacji,
transferu technologii, zapewnienia usług
preinkubacji i pozyskania zasilenia kapitałowego oraz wsparcia współpracy Uniwersytetu z gospodarką.

Konkurs o tytuł „Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości”
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu był
jednym z fundatorów nagród w dziesiątej
edycji konkursu o tytuł „Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości”, zorganizowanego
przez prezydenta Miasta Poznania i staro-

stę poznańskiego. Uroczysta gala konkursu,
z udziałem Rektora Uczelni prof. Mariana
Goryni jako członka Kapituły, odbyła się
24 kwietnia 2013 roku w Centrum Kultury
„Zamek”. Nagrodzono najlepsze podmioty

z terenu Poznania oraz powiatu poznańskiego w trzech kategoriach: przedsiębiorstw średnich, małych i mikro. Do konkursu zgłosiło się około 100 firm.
Najlepsi w swoich kategoriach, poza
tytułem, otrzymali karnety uprawniające
do produkcji i emisji telewizyjnej profesjonalnych prezentacji biznesowych oraz
nagrody dodatkowe ufundowane przez

członków Kapituły. Międzynarodowe Targi Poznańskie zaproponowały najlepszym
firmom bezpłatne stoisko targowe na wybranej imprezie targowej, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu ufundował studia
podyplomowe, bank PKO BP S.A. przekazał nagrody pieniężne. Najlepsi otrzymali
także pakiet szkoleń oraz oprogramowanie
do zarządzania firmą.

Sukcesy pracowników i studentów UEP
Trzech naukowców Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w programie top
500 Innovators Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – największym w historii
programie stażowo-szkoleniowym dla osób
zajmujących się badaniami naukowymi
i komercjalizacją ich wyników na najlepszych uczelniach świata z rankingu szanghajskiego. Do programu, którego celem
jest wzmocnienie transferu wyników prac
B+R do gospodarki, zostali zakwalifikowani:
dr Aleksandra Szulczewska-Remi (Katedra
Controllingu, Analizy Finansowej i Wyceny),

dr Maciej Pietrzykowski (Katedra Konkurencyjności Międzynarodowej), dr inż. Wojciech Kozak (Katedra Towaroznawstwa
i Ekologii Produktów Przemysłowych).

*
Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej
Polskiej Akademii Nauk przyznał drowi Dominikowi Buttlerowi, adiunktowi w Katedrze
Pracy i Polityki Społecznej, nagrodę za najlepszą pracę opublikowaną w 2011 roku
pt. „Pozycja wolontariuszy na rynku pracy”.

Studenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu polskimi laureatami
„Imagine Cup”

Waldemar Krankiewicz – właściciel firmy Webwizards odbiera nagrodę
z rąk zastępcy prezydenta Miasta Poznania Tomasza Kaysera oraz wicestarosty poznańskiego Tomasza Łubińskiego (fot. Grzegorz Dembiński)

Zespół studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu pn. „TapBoarders”,
który opracował elektroniczną platformą
mobilną do gier planszowych, zwyciężył
w finale polskiej edycji studenckiego konkursu technologicznego „Imagine Cup”
w kategorii „Innowacje”. Jest to największy na świecie konkurs technologiczny dla
studentów. W tegorocznej edycji „Imagine
Cup” bierze udział 300 tys. uczestników ze
150 różnych krajów, w konkursie polskim
startowały 102 drużyny z 43 uczelni, głównie technicznych. Rywalizacja odbywała
się w trzech głównych dziedzinach: Projekty Społeczne, Gry, Innowacje. Zespół TapBoarders zwyciężył w kategorii Innowacje

oraz uzyskał miano Drużyny Narodowej.
Zespół będzie reprezentował Polskę w finałach światowych w Petersburgu (Rosja),
które odbędą się w lipcu 2013 roku.
Opracowana przez zespół TapBoarders
platforma Multiboard pozwala na udostęp-
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• Aleksandra Olejniczak (I rok studiów
magisterskich, specjalność informatyka
w gospodarce i administracji, WIGE),
• Stefania Tempłowicz (I rok studiów magisterskich, specjalność analityka gospodarcza, WIGE),
• mgr inż Zbigniew Paszkiewicz – mentor.

*
Esej Michała Olejniczaka na konkurs „Polska w strefie euro: wybór czy konieczność?” znalazł się w gronie trzech wyróżnionych prac. Esej zyskał wysokie
oceny jury w składzie: prof. Danuta Hübner,
prof. Stanisław Gędek (Politechnika Rzeszowska) oraz redaktor naczelny portalu
www.obserwatorfinansowy.pl)
Krzysztof
Bień.

*
nienie i uruchomienie gier planszowych
w wersji elektronicznej. Uruchomienie gry
odbywa się na wielu połączonych ze sobą
urządzeniach mobilnych, takich jak tablety
i smartfony. Połączone urządzenia mobilne
tworzą multimedialne i interaktywne środowisko dla graczy. Jednolity standard opisu
gier pozwala szybko i tanio przenosić popularne gry planszowe oraz tworzyć nowe.
Zwycięski zespół pracował w następującym w składzie:
• Tadeusz Makuch (I rok studiów magisterskich, specjalność informatyka w gospodarce i administracji, WIGE),
• Bartosz Matuszewski (I rok studiów magisterskich, specjalność elektroniczny biznes, WIGE),

Krzysztof Osesik i Martyna Kuik – studenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu – zajęli odpowiednio pierwsze i trzecie miejsce
w VIII edycji Wiosennej szkoły Leszka Balcerowicza, trzydniowego seminarium dla studentów zainteresowanych zagadnieniami
współczesnej gospodarki, które odbyło się
w dniach 19–21 kwietnia 2013 roku w Warszawie. Warunkiem udziału w seminarium
było nadesłanie pracy pt. „Ograniczenia
wolności gospodarczej w Polsce”.

Sukces studentów UEP w konkursie Ernst and Young Financial Challenger
Studenci V roku Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Konrad Nykiel, Robert
Kuźmiński, Łukasz Rydzkowski i Łukasz
Zymiera, zajęli III miejsce wśród 600 zespo-

łów w konkursie Ernst and Young Financial
Challenger – ogólnopolskim konkursie dla
studentów z zakresu fuzji i przejęć.

Z prac Rektora i prorektorów
4 kwietnia
Prorektor ds. Edukacji i Studentów dr hab.
Jacek Mizerka, prof. nadzw. UEP, miał
wykład dla delegatów biorących udział
w konferencji pn. „Poznań Model United
Nations 2013”, zorganizowanej przez AIESEC Polska w Centrum Kultury Zamek.

*

V edycji „Konkursu z Rachunkowości – Akademia Księgowego”, zorganizowanego
przez Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Poznaniu i Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Uroczystość
odbyła się w siedzibie Stowarzyszenia Księgowych przy ulicy Ziębickiej 18 w Poznaniu.
8 kwietnia

Prorektor ds. Strategii i Rozwoju dr hab.
Cezary Kochalski, prof. nadzw. UEP,
uczestniczył w spotkaniu związanym z zakończeniem realizacji I etapu budowy
Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii. Spotkanie odbyło się
w Sali Rady Wydziału Chemii UAM w Collegium Chemicum Novum, przy ul. Umultowskiej 89b.

Rektor prof. Marian Gorynia podjął Andrzeja Głowackiego, prezesa Zarządu
DGA S.A. oraz Annę Szymańską, wiceprezesa Zarządu DGA S.A. Przedmiotem spotkania było omówienie współpracy pomiędzy UEP a Fundacją „Wspieramy Wielkich
Jutra”.

4 i 5 kwietnia

Rektor prof. Marian Gorynia wziął udział
w uroczystej inauguracji XVI edycji Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki, która odbyła się w budynku Biocentrum Uniwersytetu
Przyrodniczego w Poznaniu, przy ul. Dojazd 11.
Przewodniczył także obradom Kolegium
Rektorsko-Dziekańskiego w sali 103 w Gmachu Głównym Uczelni.
Ponadto podjął zespół studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
w składzie: Tadeusz Makuch, Aleksandra
Olejniczak, Stefania Tempłowicz oraz Bartosz Matuszewski – zwycięzców finału polskiej edycji studenckiego konkursu technologicznego „Imagine Cup” w kategorii
„Innowacje”. W spotkaniu uczestniczył także prof. dr hab. inż. Wojciech Cellary prof.
zw. UEP, kierownik Katedry Technologii
Informacyjnych, oraz mentor zespołu,
mgr inż. Zbigniew Paszkiewicz, pracownik
Katedry Technologii Informacyjnych.

Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw.
UEP, uczestniczył w konferencji pn. „Ubezpieczenie społeczne dawniej i dziś”, która
odbyła się w Ośrodku Szkoleniowym Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu.
5 kwietnia
Rektor prof. dr hab. Marian Gorynia, prof.
zw. UEP, wziął udział w posiedzeniu Kapituły konkursu o tytuł „Poznańskiego Lidera
Przedsiębiorczości”. Spotkanie odbyło się
w Sali Błękitnej Urzędu Miasta Poznania.

*
Prorektor ds. Edukacji i Studentów prof.
Jacek Mizerka wziął udział uroczystej gali

9 kwietnia
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*
Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. Maciej Żukowski otworzył
sympozjum naukowe pt.: „Wpływ promieniowania jonizującego na wybrane
biodegradowalne materiały opakowaniowe”, zorganizowane przez prof. zw. dra
hab. inż. Hieronima Kuberę z zespołem
oraz Polskie Towarzystwo Towaroznawcze
Oddział w Poznaniu. Sympozjum odbyło
się w sali 236 w Gmachu Głównym Uczelni.
11 kwietnia
Prorektor ds. Strategii i Rozwoju prof. Cezary Kochalski otworzył konferencję naukową
pt. „Zachowania gospodarstw domowych
w warunkach zmian koniunktury” zorganizowaną przez Katedrę Badań Rynku i Usług
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
Konferencja odbyła się w sali 236 w Gmachu Głównym Uczelni.
Ponadto wziął udział w uroczystym zakończeniu XVI Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki, w auli Akademii Wychowania
Fizycznego w Poznaniu, przy ul. Królowej
Jadwigi 27/39.
12 kwietnia
Rektor prof. Marian Gorynia wydał Zarządzenie nr 17/2013 w sprawie głównych
kierunków szkolenia obronnego Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na 2013
rok.
11 i 12 kwietnia
Rektor prof. Marian Gorynia wziął udział
w dorocznej konferencji European University Association (EUA) pn. „European Universities – Global Engagement”. Konferencja
odbyła się na Uniwersytcie w Ghent (Belgia).

13 kwietnia
Prorektor ds. Strategii i Rozwoju prof. Cezary Kochalski wziął udział w Zwyczajnym
Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Zebranie odbyło się
w sali 003 w Gmachu Głównym Uczelni.
14 kwietnia
Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. Maciej Żukowski oraz Prorektor ds.
Edukacji i Studentów prof. Jacek Mizerka
wzięli udział w uroczystym otwarciu Akademickich Mistrzostw Karate WKF o Puchar
JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu. Mistrzostwa odbyły się w hali
sportowej Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu, przy ul. Dożynkowej 9.
15 kwietnia
Rektor prof. Marian Gorynia podjął prof.
Grzegorza Kołodko, który odwiedził Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu i prowadził wykład dla społeczności UEP. W wykładzie pt. „Dokąd zmierza świat. Ekonomia
polityczna przyszłości” w auli Uczelni władze rektorskie reprezentowali również prorektorzy: prof. Maciej Żukowski, prof. Jacek
Mizerka i prof. Cezary Kochalski.

Po południu Rektor podjął prezesa Polskiego Związku Piłki Siatkowej i zarazem
wiceprezesa Międzynarodowej Federacji
Piłki Siatkowej Mirosława Przedpełskiego.
Ponadto powitał uczestników wykładu
otwartego, jaki gość prowadził dla społeczności UEP w auli Uczelni.
17 kwietnia
Rektor prof. Marian Gorynia podjął prof.
Pétera Horvátha, czołowego przedstawiciela controllingu w Niemczech, który odwiedził Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, aby wziąć udział w Gali Victorii 2013
Parlamentu Studenckiego UEP. Profesor
Péter Horváth otrzymał nagrodę specjalną
„Personality”.
Ponadto otworzył Galę Victorii UEP 2013
oraz galę sportu, połączoną z kolejnym
koncertem z cyklu „Nie daj się zagłuszyć”
w wykonaniu zespołu Kwadrofonik, grającego improwizowaną muzykę współczesną. Uroczystość odbyła się w auli
Uczelni.
18 kwietnia
Prorektor prof. Maciej Żukowski miał wykład pt. „Perspektywy Unii Europejskiej” dla
słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku
w Szczecinku.

16 kwietnia

18 i 19 kwietnia

Rektor prof. Marian Gorynia wziął udział
w spotkaniu członków Kolegium Rektorów
Miasta Poznania w sprawie wyboru przedstawicieli środowiska akademickiego do
Grupy Konsultacyjnej Wielkopolska 2014+.
Spotkanie odbyło się na Uniwersytecie
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Ponadto Rektor przewodniczył obradom
Kolegium Rektorsko-Dziekańskiego UEP
w sali 103 w Gmachu Głównym Uczelni.

Prorektor prof. Cezary Kochalski wygłosił
referat pt. „Controlling na Uniwersytecie”
na VII Międzynarodowym Kongresie Controllerów – Controlling Intelligence Adenture (CIA) „Lepsza efektywność – nowe
zadanie dla controllera”, który odbył się
w Hotelu ANDERSIA. Kongres zorganizowało Międzynarodowe Stowarzyszenie Controllerów (ICV) pod patronatem honorowym Ministerstwa Finansów.

19 kwietnia
Rektor prof. Marian Gorynia przewodniczył spotkaniu informacyjno-konsultacyjnemu władz rektorskich i dziekańskich
z pracownikami naukowo-dydaktycznymi
UEP, poświęconemu dyskusji nad przygotowywanymi nowymi „Zasadami polityki
kadrowej w odniesieniu do nauczycieli
akademickich na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu”. Spotkanie odbyło
się w sali 311 w Gmachu Głównym Uczelni.
Rektor prof. Marian Gorynia wydał następujące zarządzenia: Zarządzenie nr 19/
St.Pod./2013 w sprawie powołania na
Wydziale Towaroznawstwa Uniwersytetu
Ekonomicznego w Poznaniu Studiów Podyplomowych „Zarządzanie opakowaniem”,
Zarządzenie nr 20/St.Pod./2013 w sprawie
powołania na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Studiów Podyplomowych „Zarządzanie
projektami – zaawansowane narzędzie
dla praktyków” oraz Zarządzenie nr 21/
St.Pod./2013 w sprawie powołania na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Studiów Podyplomowych „Zarządzanie projektami”.

21 kwietnia
Rektor prof. Marian Gorynia jako fundator pucharu, wziął udział w III edycji biegu
„Ekonomiczna Piątka” wokół jeziora Malta.

22 kwietnia
Rektor prof. Marian Gorynia wydał Zarządzenie nr 18/2013 zmieniające Zarządzenie nr 69/2012 Rektora Uniwersytetu
Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 12 października 2012 roku w sprawie powołania
Zespołu Projektowego do spraw budowy
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„Centrum Edukacyjnego Usług Elektronicznych Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu” w brzmieniu nadanym Zarządzeniem nr 80/2012 Rektora Uniwersytetu
Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 21 listopada 2012 roku.

*
Prorektor prof. Jacek Mizerka wziął udział
w konferencji pn. „Bezpieczeństwo Energetyczne Polski”, pod honorowym patronatem wicepremiera, ministra gospodarki
Janusza Piechocińskiego. Organizatorem
konferencji, która odbyła się na Międzynarodowych Targach Poznańskich, było
Stowarzyszenie im. Eugeniusza Kwiatkowskiego.
23 kwietnia
Rektor prof. Marian Gorynia przewodniczył obradom Kolegium Rektorsko-Dziekańskiego w sali 103 w Gmachu Głównym
Uczelni.
Ponadto wydał Komunikat 6/2013
w sprawie przeglądu pomieszczeń katedr
i jednostek organizacyjnych Uniwersytetu
Ekonomicznego w Poznaniu.

24 kwietnia
Rektor prof. Marian Gorynia wziął udział
w inauguracyjnym panelu dyskusyjnym
VI edycji Forum Gospodarczego Metropolii Poznań w ramach Poznańskich Dni
Przedsiębiorczości oraz uczestniczył w uroczystym spotkaniu laureatów programów
„Przedsiębiorstwo Fair Play” 2012 i „Gmina
Fair Play” 2012, w ramach IV Forum Gospodarczego Metropolii Poznań. Spotkanie
odbyło się w Centrum Kongresowym Międzynarodowych Targów Poznańskich.
Jako członek Kapituły, Rektor uczestniczył także w gali finałowej X – jubileuszowej

edycji konkursu o tytuł Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości. Uroczystość odbyła
się w Sali Wielkiej Centrum Kultury Zamek
w Poznaniu.
Rektor prof. dr hab. Marian Gorynia, prof.
zw. UEP, wydał następujące zarządzenia:
Zarządzenie nr 32/St.Pod./2013 w sprawie
powołania na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Studiów
Podyplomowych „Zarządzanie w bezpieczeństwie wewnętrznym” (dla służb mundurowych), Zarządzenie nr 31/St.Pod./2013
w sprawie powołania na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Studiów Podyplomowych „Zarządzanie
bezpieczeństwem i higieną pracy”, Zarządzenie nr 30/St.Pod./2013 w sprawie powołania na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu
Ekonomicznego w Poznaniu Studiów Podyplomowych „Psychologia w biznesie”,
Zarządzenie nr 29/St.Pod./2013 w sprawie
powołania na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Studiów
Podyplomowych Dla Nauczycieli Przedmiotu „Ekonomia w praktyce”, Zarządzenie nr 28/St.Pod./2013 w sprawie powołania na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu
Ekonomicznego w Poznaniu Studiów Podyplomowych „Organizacja i zarządzanie
w administracji publicznej”, Zarządzenie
nr 27/St.Pod./2013 w sprawie powołania
na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Studiów Podyplomowych „Zarządzanie pracą i zasobami ludzkimi” oraz Zarządzenie nr 26/St.Pod./2013
w sprawie powołania na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Studiów Podyplomowych „Organizacja
i zarządzanie w administracji publicznej”
(dla służb mundurowych).

*
Prorektor prof. Maciej Żukowski miał wykład
pt. „Przyszłość polskiego systemu emerytalnego” na spotkaniu zorganizowanym przez
Klub Polska 2015+. Spotkanie odbyło się
w Klubie Bankowca w Warszawie.

25 kwietnia

26 kwietnia

Prorektor prof. Maciej Żukowski otworzył
szkolenie pt. „Programy Narodowego
Centrum Badań i Rozwoju” zorganizowane przez RPK Poznań, Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM oraz
Lokalny Punkt Kontaktowy na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Szkolenie
w sali 311A było wydarzeniem towarzyszącym Poznańskim Dniom Przedsiębiorczości.

Rektor prof. Marian Gorynia otworzył III
Ogólnopolską Konferencję Naukową pn.
„Matematyka i informatyka na usługach
ekonomii” im. Profesora Zbigniewa Czerwińskiego, twórcy poznańskiej szkoły ekonometrii i ekonomii matematycznej. Organizatorem konferencji, która odbyła się w sali
111A, była Katedra Ekonometrii Wydziału
Informatyki i Gospodarki Elektronicznej.
Ponadto przewodniczył obradom Senatu UEP w sali 236 w Gmachu Głównym
Uczelni.

*
Rektor prof. Marian Gorynia powitał gości
przybyłych na Uczelnię z okazji obchodów
jubileuszu 50-lecia Urzędu Statystycznego
w Poznaniu. Uroczystość odbyła się w auli
Uczelni.

*
Prorektor prof. Maciej Żukowski podjął prof.
J.N. Godinho z Management Development Institute Gurgaon w Indiach.
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Z posiedzenia Senatu UEP
Senat Uczelni, na posiedzeniu w dniu
26 kwietnia 2013 roku, pozytywnie zaopiniował przedłożone przez Rektora „Zasady
zatrudniania nauczycieli akademickich na
UEP”.

*
Zatwierdził Sprawozdanie finansowe Uczelni za 2012 rok.

*
Uchwalił wytyczne do obsady zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2013/2014
w sprawie:
a) wysokości pensum dydaktycznego nauczycieli akademickich, warunków jego
obniżania oraz zasad obliczania godzin
dydaktycznych,
b) reguł obliczania pensum oraz wynagradzania pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych UEP za godziny ponadwymiarowe,
c) zasad wynagradzania pracowników
UEP niebędących nauczycielami akademickimi oraz osób spoza UEP za zajęcia dydaktyczne w ramach umowy
o dzieło oraz umowy-zlecenia.

2. z arządzanie produkcją na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego oraz drugiego stopnia.

Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu”.

*
Wyraził zgodę na realizację i współ
finansowanie kwotą 318 tys. zł – w latach
2014–2016 – zadania inwestycyjnego pod
nazwą: „Przebudowa w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku
dydaktycznego B Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu”.

*
Zatwierdził limity przyjęć na studia w roku
akademickim 2013/2014.

*
Uchwalił warunki i tryb rekrutacji na I rok
studiów pierwszego stopnia na UEP w roku
akademickim 2014/2015.

*
Uchwalił warunki i tryb rekrutacji na I rok
studiów drugiego stopnia na UEP w roku
akademickim 2014/2015.

*

*

Wyraził zgodę na zmianę ramowego planu rzeczowo-finansowego Uczelni na rok
2013 przyjętego przez Senat uchwałą nr 56
(2012/2013) z dnia 21 grudnia 2012 roku.

Uchwalił warunki i tryb rekrutacji na studia doktoranckie w roku akademickim
2013/2014.

*
Podjął uchwałę w sprawie realizacji w latach 2014–2016 zadania inwestycyjnego
pod nazwą: „Przebudowa w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego bu
dynku dydaktycznego Collegium Altum

*
Podjął uchwałę o likwidacji specjalności –
na kierunku zarządzanie na Wydziale Zarządzania od roku akademickiego 2013/2014:
1. zarządzanie usługami na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego oraz drugiego stopnia,

*
Ustalił następujące kierunki, formy i tryb
studiów na poszczególnych wydziałach
UEP dla studentów rozpoczynających
naukę w roku akademickim 2013/2014.

*
Podjął uchwałę o utworzeniu specjalności
design i komercjalizacja produktu na studiach stacjonarnych drugiego stopnia na
kierunku towaroznawstwo na Wydziale Towaroznawstwa, od roku akademickiego
2013/2014.

*
Wprowadził zmiany w efektach kształcenia
określonych dla następujących kierunków
studiów pierwszego stopnia prowadzonych
od roku akademickiego 2012/2013 na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu na
studiach o profilu ogólnoakademickim:
1. ekonomia,
2. finanse i rachunkowość (Wydział Ekonomii),
3. finanse i rachunkowość (Wydział Zarządzania),
4. gospodarka przestrzenna,
5. gospodarka turystyczna,
6. informatyka i ekonometria,
7. międzynarodowe stosunki gospodarcze,
8. polityka społeczna,
9. towaroznawstwo,
10. zarządzanie,
11. zarządzanie i inżynieria produkcji.

*
Wprowadził zmiany w efektach kształcenia
określonych dla następujących kierunków
studiów drugiego stopnia prowadzonych
od roku akademickiego 2012/2013 na Uni-

wersytecie Ekonomicznym w Poznaniu na
studiach o profilu ogólnoakademickim:
1. ekonomia,
2. finanse i rachunkowość (Wydział Ekonomii),
3. finanse i rachunkowość (Wydział Zarządzania),
4. gospodarka przestrzenna,
5. gospodarka turystyczna,
6. informatyka i ekonometria,
7. międzynarodowe stosunki gospodarcze,
8. polityka społeczna,
9. techniczne zastosowania Internetu,
10. towaroznawstwo,
11. zarządzanie,
12. zarządzanie i inżynieria produkcji.

*
Wprowadził zmiany do Regulaminu
studiów na Uniwersytecie Ekonomicznym
w Poznaniu, uchwalonego uchwałą nr 98
(2011/2012) Senatu UEP z dnia 20 kwietnia
2012 roku.

*
Wprowadził zmiany do Regulaminu studiów doktoranckich na Uniwersytecie
Ekonomicznym w Poznaniu, uchwalonego
przez Senat UEP w dniu 20 kwietnia 2012
roku, uchwałą nr 99 (2011/2012).

*
Wprowadził zmiany do Regulaminu studiów podyplomowych na Uniwersytecie
Ekonomicznym w Poznaniu, uchwalonego
przez Senat w dniu 29 czerwca 2012 roku
uchwałą nr 123 (2011/2012).

*
Przyjął przedłożoną przez Rektora Deklaracją Polityki Uczelni Erasmusa.

*
Wprowadził zmiany do Regulaminu studiów na Uniwersytecie Ekonomicznym
w Poznaniu.
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Z posiedzeń rad wydziałów
Wydział Ekonomii
Posiedzenie Rady Wydziału Ekonomii odbyło się 1 marca 2013 roku o godz. 11.00
w sali 111 A w Gmachu Głównym Uczelni.
Przedmiotem obrad Rady były następujące sprawy:
• wniosek dra Pawła Klibera o otwarcie
przewodu habilitacyjnego,
• opinia w sprawie wniosku o przyznanie
prof. dr hab. Aldonie Andrzejczak stanowiska profesora zwyczajnego w Katedrze
Edukacji i Rozwoju Kadr,
• wniosek dr Bahy Kalinowskiej-Sufinowicz
o otwarcie przewodu habilitacyjnego,
• wniosek dr Katarzyny Szarzec o przeprowadzenie procedury habilitacyjnej,
• wyznaczenie recenzentów, egzaminów
i egzaminatorów w przewodzie doktorskim mgr Alicji Rytelewskiej,
• powołanie komisji doktorskiej mgra Jana
Bernarda Kimela,
• powołanie komisji doktorskiej mgr Zuzanny Urbanowicz,
• wniosek mgr Maryli Bieniek-Majka
o otwarcie przewodu doktorskiego w zakresie dyscypliny ekonomia (proponowany tytuł rozprawy: „Przewagi konkurencyjne grup producentów owoców
i warzyw w województwie kujawsko-pomorskim”, proponowany promotor: prof.
dr hab. Andrzej Czyżewski, prof. zw. UEP),
• wniosek mgra Dariusza Czakowskiego
o otwarcie przewodu doktorskiego w zakresie dyscypliny ekonomia (proponowany
tytuł rozprawy: „Dostosowania popytowo-podażowe na podstawowych rynkach
produktów rolnych w Polsce przed i po akcesji do Unii Europejskiej (1995–2012)”, proponowany promotor: prof. dr hab. Andrzej
Czyżewski, prof. zw. UEP),
• wniosek mgra Grzegorza Grabowskiego o otwarcie przewodu doktorskiego
w zakresie dyscypliny ekonomia (pro-

•

•
•

•
•
•
•
•
•

•
•

ponowany tytuł rozprawy: „Współpraca
gospodarcza Wielkiej Brytanii i Indii w latach 1991–2010”, proponowany promotor: prof. dr hab. Przemysław Deszczyński,
prof. zw. UEP),
wniosek mgra Andrzeja Jankowiaka
o otwarcie przewodu doktorskiego w zakresie dyscypliny finanse (proponowany tytuł rozprawy: „Ryzyko operacyjne
w bankowości a bezpieczeństwo transakcji elektronicznych”, proponowany
promotor: prof. dr hab. Alfred Janc, prof.
zw. UEP),
zamknięcie
przewodu
doktorskiego
mgra Adama Gródeckiego,
wniosek o uruchomienie XXIII edycji studiów doktoranckich na Wydziale Ekonomii
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
od roku akademickiego 2013/2014,
przyjęcie Strategii Wydziału Ekonomii na
lata 2013–2020,
sprawy Wydziałowej Komisji Programowej,
wniosek o uruchomienie I edycji Studiów
Podyplomowych „Menedżer edukacji”,
wniosek o uruchomienie I edycji Studiów
Podyplomowych „Ekonomia w praktyce” w Bydgoszczy,
wniosek o uruchomienie I edycji Studiów
Podyplomowych „Ekonomia w praktyce” w Poznaniu,
wniosek o uruchomienie I edycji Studiów
Podyplomowych „Zarządzanie w bezpieczeństwie wewnętrznym – dla służb
mundurowych”,
wniosek o uruchomienie II edycji Studiów
Podyplomowych „Ekonomia menedżerska”,
wniosek o uruchomienie II edycji Studiów
Podyplomowych „Coaching menedżerski – nowoczesne narzędzie rozwoju osobistego, zespołu i organizacji”,

• wniosek o uruchomienie III edycji Studiów
Podyplomowych „Gospodarka, rachunkowość, sprawozdawczość budżetowa”,
• wniosek o uruchomienie III edycji Studiów Podyplomowych „Zarządzanie kapitałem ludzkim w systemie SAP HR”,
• wniosek o uruchomienie IV edycji Studiów Podyplomowych „Psychologia
w biznesie”,
• wniosek o uruchomienie VI edycji Studiów Podyplomowych „Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej – dla
służb mundurowych”,

• wniosek o uruchomienie VIII edycji Studiów Podyplomowych „Organizacja
i zarządzanie w administracji publicznej”,
• wniosek o uruchomienie XI edycji Studiów Podyplomowych „Podatki i skarbowość”,
• wniosek o uruchomienie XII edycji Studiów Podyplomowych „Zarządzanie pracą i zasobami ludzkimi”,
• wniosek o uruchomienie XII edycji Studiów Podyplomowych „Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy,
• sprawy komisji wydziałowych.

Wydział Gospodarki Międzynarodowej
Posiedzenie Rady Wydziału Gospodarki
Międzynarodowej odbyło się 5 kwietnia
2013 roku o godz. 9.30 w sali 236 w Gmachu Głównym Uczelni. Przedmiotem obrad
Rady były następujące sprawy:
• nadanie stopnia naukowego doktora
nauk ekonomicznych mgrowi Łukaszowi
Małysowi,
• wszczęcie przewodu doktorskiego mgra
Łukasza Bryla,
• wszczęcie przewodu doktorskiego mgra
Michała Młodego,
• opinia Komisji Wydziałowej w sprawie
magister Mileny Filipowskiej,
• sprawozdanie
Komisji
Konkursowej
w sprawie przebiegu konkursu dotyczącego przyznania stanowiska profesora
nadzwyczajnego w Katedrze Konkurencyjności Międzynarodowej – propozycja
wyznaczenia recenzenta do zaopiniowania zgłoszonego wniosku,
• zaopiniowanie wniosku dra Konrada
Sobańskiego o przyznanie stypendium
naukowego ministra nauki i szkolnictwa
wyższego dla młodych naukowców,
• zatwierdzenie oferty seminariów licen-

•

•
•

•

•
•

•

cjackich i magisterskich na studiach
stacjonarnych i niestacjonarnych na rok
akademicki 2013/2014,
zaopiniowanie wniosku o powierzenie
zajęć dydaktycznych na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej w ramach
umowy cywilnoprawnej,
bieżące sprawy Wydziałowej Komisji Programowej,
zatwierdzenie poprawionych efektów
kształcenia dla kierunków: gospodarka turystyczna, międzynarodowe stosunki gospodarcze,
uruchomienie XIX edycji Studiów Podyplomowych „Master of Business Administration”, prowadzonych wspólnie
z Georgia State University w Atlancie,
zatwierdzenie zmian w obsadzie zajęć VII
edycji Studiów Podyplomowych „Logistyka międzynarodowa”,
zatwierdzenie „Zasad finansowania zadań służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich”,
analiza zimowej sesji egzaminacyjnej
w roku akademickim 2012/2013.
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Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej
Posiedzenie Rady Wydziału Informatyki
i Gospodarki Elektronicznej odbyło się
w dniu 12 kwietnia 2013 roku o godz. 9.00
w sali 236 w Gmachu Głównym Uczelni.
Przedmiotem obrad Rady były następujące
sprawy:
• wyznaczenie recenzentów, egzaminów,
egzaminatorów i komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr Karoliny Sobczak,
• powołanie komisji doktorskiej w przewodzie mgra Wojciecha Roszki,
• wniosek Katedry Statystyki w sprawie zatrudnienia na stanowisku starszego wykładowcy osoby wyłonionej z konkursu,

• podział środków z dotacji podmiotowej
na finansowanie podstawowej działalności statutowej w 2013 roku,
• zatwierdzenie specjalności i liczby grup
dziekańskich do uruchomienia na drugim roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia w roku akademickim
2013/2014,
• analiza sesji zimowej w roku akademickim 2012/2013,
• przyjęcie Strategii WIGE na lata 2013–
–2020,
• sprawy Wydziałowej Komisji Programowej.

Wydział Towaroznawstwa
Posiedzenie Rady Wydziału Towaroznawstwa odbyło się w dniu 12 kwietnia 2013
roku o godz. 12.00 roku w sali 236 w Gmachu Głównym Uczelni. Przedmiotem obrad
Rady były następujące sprawy:
• wniosek o nadanie tytułu profesora nauk
ekonomicznych drowi hab. Henrykowi
Szymusiakowi,
• zatwierdzenie protokołu z marcowego
posiedzenia Rady Wydziału Towaroznawstwa,
• wszczęcie przewodu habilitacyjnego
dr Marzenny Popek i wyznaczenie recenzentów,
• zmiana w składzie komisji doktorskiej
mgr inż. Marty Mancewicz,
• rozstrzygnięcie konkursu na obsadzenie
stanowiska asystenta w Katedrze Towaroznawstwa Żywności,
• zatwierdzenie protokołu Komisji ds. Oceny Nauczycieli Akademickich Wydziału
Towaroznawstwa,

• wniosek dra inż. Wojciecha Kozaka
o udzielenie urlopu szkoleniowego,
• zmiana w składzie Komisji ds. Strategii
Wydziału Towaroznawstwa,
• zasady podziału środków na badania
statutowe,
• finansowanie zadań służących rozwojowi MNiD,
• zatwierdzenie tematyki seminariów oraz
promotorów na studiach I stopnia niestacjonarnych oraz na studiach II stopnia
stacjonarnych i niestacjonarnych,
• analiza zimowej sesji egzaminacyjnej,
• Wnioski Komisji Programowej,
• uruchomienie nowej specjalności Design
i komercjalizacja produktu na studiach
II stopnia czterosemestralnych,
• zaopiniowanie wniosków o powierzenie
zajęć na WT w ramach umów cywilnoprawnych.

Wydział Zarządzania
Posiedzenie Rady Wydziału Zarządzania
odbyło się 12 kwietnia 2013 roku w sali
111 A w Gmachu Głównym Uczelni. Przedmiotem obrad Rady były następujące
sprawy:
• powołanie zespołu w postępowaniu
o nadanie tytułu naukowego profesora
drowi hab. Januszowi Samelakowi, prof.
nadzw. UEP,
• powołanie Zespołu ds. przewodu habilitacyjnego dra Jarosława Kubiaka,
• postępowanie habilitacyjne dra Andrzeja Kozłowskiego,
• wszczęcie przewodu doktorskiego mgra
Sebastiana Chęcińskiego,
• wszczęcie przewodu doktorskiego mgr
Joanny Sowińskiej,
• zaopiniowanie wniosku o zatrudnienie
prof. dr hab. Danuty Krzemińskiej, prof.
zw. UEP, na stanowisku profesora zwyczajnego,
• rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko
profesora nadzwyczajnego w Katedrze
Finansów Przedsiębiorstw,
• rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko
profesora nadzwyczajnego w Katedrze
Zarządzania i Analizy Zasobów Przedsiębiorstwa,
• rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko
adiunkta w Katedrze Ekonomiki Przestrzennej i Środowiskowej,
• rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko
adiunkta w Katedrze Teorii Organizacji
i Zarządzania,
• rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko
adiunkta w Katedrze Zarządzania Strategicznego,
• rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko
starszego wykładowcy w Katedrze Badań Rynku i Usług,
• rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko
asystenta w Katedrze Handlu i Marketingu,
• wyrażenie zgody na wyjazd dr Aleksandry Szulczewskiej-Remi w ramach programu Top 500 Innovators,

• zatwierdzenie wykazu seminariów dyplomowych i magisterskich na studiach
stacjonarnych i niestacjonarnych, pierwszego i drugiego stopnia na Wydziale
Zarządzania UEP w roku akademickim
2013/2014,
• bieżące sprawy Wydziałowej Komisji Programowej,
• likwidacja specjalności „zarządzanie
produkcją” na studiach stacjonarnych
i niestacjonarnych wieczorowych i zaocznych, pierwszego i drugiego stopnia
na kierunku zarządzanie,
• likwidacja specjalności „zarządzanie
usługami” na studiach stacjonarnych
i niestacjonarnych wieczorowych i zaocznych, pierwszego i drugiego stopnia
na kierunku zarządzanie,
• bieżące sprawy Komisji ds. Nostryfikacji
Dyplomów i Tytułów Zawodowych Uzyskanych za Granicą,
• informacja Pełnomocnika Dziekana ds.
Systemu Jakości Kształcenia na temat:
–– wdrażania wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia na Wydziale Zarządzania,
–– analizy ocen pracowników naukowo-dydaktycznych przez studentów,
–– hospitacji zajęć,
• zatwierdzenie efektów kształcenia na
kierunkach: finanse i rachunkowość, gospodarka przestrzenna oraz zarządzanie
na Wydziale Zarządzania,
• powołanie Pełnomocnika Dziekana ds.
Studenckich Kół Naukowych na Wydziale Zarządzania,
• uruchomienie XXVII edycji Studiów Podyplomowych „Logistyka i zarządzanie
międzynarodowymi łańcuchami dostaw”,
• uruchomienie XIV edycji Studiów Podyplomowych „Zarządzanie zasobami ludzkimi”,
• uruchomienie IX edycji Studiów Podyplomowych „Zarządzanie marketingowe na
rynku business-to-business”,
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• uruchomienie XI edycji Studiów Podyplomowych „Zarządzanie projektami”,
• uruchomienie II edycji Studiów Podyplomowych „Zarządzanie projektami zaawansowane narzędzie dla praktyków”,
• uruchomienie I edycji Studiów Podyplomowych „Optymalizowanie procesów
metodą Lean Six Sigma”,
• analiza zimowej sesji egzaminacyjnej
2012/2013 na studiach stacjonarnych

i niestacjonarnych wieczorowych i zaocznych pierwszego i drugiego stopnia,
• przyporządkowanie kierunków studiów
prowadzonych na Wydziale Zarządzania
dyscyplinom naukowym,
• informacja Prorektora dra hab. Jacka
Mizerki, prof. nadzw. UEP, na temat zasad przyznawania środków finansowych
dla Parlamentu Studenckiego i Studenckich Kół Naukowych.

Konferencje, seminaria, wykłady
Sympozjum pn. „Wpływ promieniowania jonizującego na wybrane
biodegradowalne materiały opakowaniowe”
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
9 kwietnia 2013 roku gościł uczestników
sympozjum naukowego pt. „Wpływ promieniowania jonizującego na wybrane
biodegradowalne materiały opakowaniowe”, zorganizowanego przez Katedrę
Towaroznawstwa i Ekologii Produktów Przemysłowych oraz Polskie Towarzystwo Towaroznawcze Oddział w Poznaniu.
Sympozjum otworzył prof. dr hab. inż.
Hieronim Kubera, prof. zw. UEP, prowadzący obrady wspólnie z drem inż. Krzysztofem
Melskim. Gości przywitał Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab.
Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, który objął
patronat naukowy nad tym interesującym
przedsięwzięciem naukowym.
Celem sympozjum była kompleksowa
prezentacja uzyskanych wyników badań
w projekcie badawczym finansowanym ze
środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wyższego na lata 2009–2013. Wydarzenie to
zgromadziło zarówno pracowników przemysłu i nauki, jak i użytkowników i producentów materiałów opakowaniowych i opakowań, a także studentów zainteresowanych
problematyką związaną z opakowaniami.
Sympozjum miało na celu prezentację przyszłościowych rozwiązań opakowaniowych
dla dynamicznie rozwijających się dziedzin
przemysłu i medycyny. Projekt badawczy
jest realizowany we współpracy z:
• Instytutem Chemii i Techniki Jądrowej
w Warszawie,
• Politechniką Poznańską
–– Instytutem Technologii i Inżynierii Chemicznej,
–– Instytutem Technologii Materiałów,
• Politechniką Warszawską, Wydziałem Inżynierii Produkcji,

• Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu,
• Zachodniopomorskim
Uniwersytetem
Technologicznym w Szczecinie, Wydziałem Nauk o Żywności i Rybactwa, Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych
Materiałów Opakowaniowych.
W Sympozjum wzięło udział kilkadziesiąt
osób, w tym wybitni przedstawiciele różnych dyscyplin naukowych:
• prof. Włodzimierz Fiszer – były dwukrotny
Rektor Akademii Rolniczej, przewodniczący Międzynarodowego Zespołu ds.
Napromieniania Żywności działającej
pod auspicjami WHO, FAO oraz IAEA,
• prof. Andrzej Korzeniowski – Rektor Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu, wieloletni pracownik UEP, specjalista ds. opakowań,
• dr inż. Wojciech Głuszewski – sekretarz generalny Polskiego Towarzystwa
Nukleonicznego, pracownik naukowy
Centrum Badań i Technologii Radiacyjnych, Instytut Chemii i Techniki Jądrowej
w Warszawie,
• prof. Wojciech Migdał – kierujący Zakładem napromieniania żywności Centrum
Badań i Technologii Radiacyjnych, Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie, a wcześniej członek Międzynarodowego Zespołu ds. Napromieniania
Żywności działającej pod auspicjami
WHO, FAO oraz IAEA,
• prof. Krystyna Cieśla – pracownik naukowy Centrum Badań i Technologii Radiacyjnych, Instytut Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie,
• prof. dr hab. Jadwiga Szostak-Kot – kierownik Katedry Mikrobiologii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
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Przedmiotem obrad była pierwsza w Polsce, a – jak wynika z literatury światowej –
być może i na świecie, publiczna dyskusja
dotycząca badań w zakresie biodegradowalnych materiałów opakowaniowych
przeznaczonych do pakowania towarów
poddawanych radiacyjnemu zabiegowi.
Wygłoszone podczas sympozjum referaty stały się przyczynkiem do bardzo
interesującej dyskusji obejmującej zarówno zakres problematyki sympozjalnej, jak
i szerszych zagadnień. Przytoczono przykłady radiacyjnej higienizacji żywności:
w Chinach 100, Stanach Zjednoczonych

i Izraelu kilkadziesiąt w Holandii kilkanaście
stacji, a nawet w Radebergu (byłym NRD).
Pozytywnie oceniono celowość zorganizowania sympozjum, nie tylko ze względu
na prace w grancie, lecz w szerszym rozumieniu stosowania technologii radiacyjnej,
o której w Polsce decydują manipulowana
opinia społeczna (na przykład pytaniami
w ankiecie „czy chcesz, aby twoje dziecko zachorowało na raka?”), a obecnie
nawet politycy zamiast ekspertów. Inną
zaprezentowaną ciekawostką był wyhodowany w Polsce kwiat, któremu nadano
imię M. Skłodowskiej-Curie.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Zachowania gospodarstw
domowych w warunkach zmian koniunktury”
Katedra Badań Rynku i Usług 11 kwietnia
2013 roku zorganizowała Ogólnopolską
Konferencję Naukową pn. „Zachowania
gospodarstw domowych w warunkach
zmian koniunktury” pod honorowym patronatem JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
W obradach udział wzięło ponad 60
uczestników
reprezentujących
zarów-

no uczelnie (Szkoła Główna Handlowa
w Warszawie, Uniwersytet Ekonomiczny
w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny we
Wrocławiu, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Szczeciński, Politechnika
Koszalińska oraz Wyższa Szkoła Zarządzania
i Administracji w Zamościu), jak i instytucje
państwowe i prywatne – Narodowy Bank

Polski, Urząd Statystyczny, Instytut Badań
nad Gospodarką Rynkową, Polska Izba
Ubezpieczeń. Wśród uczestników byli również przedstawiciele samorządu terytorialnego oraz banków i zakładów ubezpieczeń.
Celem konferencji była wymiana poglądów, dyskusja i prezentacja najnowszych
wyników badań dotyczących wpływu
zmian koniunktury gospodarczej na zachowania rynkowe gospodarstw domowych,
szczególnie w długim horyzoncie czasowym. Szczegółowy zakres tematyczny kon-

ferencji obejmował następujące obszary
problemowe:
• zmiany koniunktury gospodarczej a zachowania gospodarstw domowych na
rynkach finansowych,
• koniunktura gospodarcza a zachowania konsumpcyjne gospodarstw domowych,
• nastroje konsumentów oraz ocena sytuacji finansowej gospodarstw w różnych
stanach koniunktury gospodarczej,
• wpływ stanu gospodarki na zachowania
gospodarstw domowych na rynku.

Konferencja „Mobilność kluczem do sukcesu”
Organizacja studencka ERASMUS Student

Network UE Poznań 16 kwietnia 2013 roku
zorganizowała IV edycję konferencji pn.
„Mobilność kluczem do sukcesu”. Uczestnicy konferencji spotkali się z ekspertami
z poznańskiego biura KPMG, podczas którego mogli zapytać o możliwości rozwoju
kariery w firmie audytorsko-doradczej. Pracownicy KPMG w ciekawy sposób opo-

wiedzieli, czym zajmuje się firma, co mają
do zaoferowania studentom i „świeżo
upieczonym” absolwentom, jakie wymagania są stawiane kandydatom oraz jaka
jest ścieżka rozwoju kariery czy etapy rekrutacji.
Dużym zainteresowaniem cieszyło się
także spotkanie na temat „Rozwoju biznesu od poziomu lokalnego do globalnego”
z udziałem Zofii Kaniewskiej, dyrektora Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości
w Poznaniu.
O innych możliwościach wyjazdu oraz
pozostałych programach wymian poza
programem ERASMUS opowiedziała Anna
Ostrowska, przedstawiciel Działu ds. Badań
Naukowych i Współpracy z Zagranicą UEP.

VI Forum Gospodarcze Metropolii Poznań „Metropolia Poznań.
Zaprojektujmy sobie przyszłość”
W Sali Ziemi na terenie Międzynarodowych
Targów Poznańskich, 24 kwietnia 2013 roku
odbyło się VI Forum Gospodarcze Metropolii Poznań pod hasłem przewodnim
„Metropolia Poznań. Zaprojektujmy sobie
przyszłość”. Gośćmi panelu otwierającego
wydarzenie byli: Ryszard Grobelny, prezy-

dent Miasta Poznania, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, Rektor UEP, Jan
Grabkowski, starosta poznański, Wojciech
Kruk, prezydent Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, Adam Trybusz, kanclerz
Loży Wielkopolskiej BCC, prezes spółki Andersia Property, Piotr Z. Barełkowski, prezes
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Zarządu spółki TV Niezależna oraz Dawid
Piaskowski, Dyrektor Generalny Okazjum.
pl i BookLikes. Dyskusję moderował Tomasz
Lisiecki, reporter Polsat News.
Jednym z celów VI Forum Gospodarczego Metropolii Poznań było zachęcenie do
czynnego udziału jak największej liczby,
młodych ludzi a zarazem wywołanie debaty pokoleniowej. Forum Gospodarcze
umożliwiało skonfrontowanie swojego zdania ze specjalistami, a także poznanie opinii innych przedsiębiorców.

Seminarium „Programy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju”
Pracownicy Narodowego Centrum Badań Rozwoju, kierującego swoją ofertę do
naukowców i przedsiębiorców zainteresowanych wspólnymi projektami, 25 kwietnia 2013 roku, zorganizowali na terenie

Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
otwarte seminarium pn. „Programy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju”.
Przedsięwzięcie było adresowane do realizatorów projektów finansowanych przez

NCBR oraz wszystkich zainteresowanych
złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu w przyszłości. Podczas spotkania
omówiono programy i inicjatywy NCBR
wspierające polskie jednostki naukowe
oraz przedsiębiorstwa w rozwijaniu ich
zdolności do tworzenia i wykorzystywania
innowacji: LIDER, INNOTECH, Program Badań Stosowanych, Program Patent Plus
oraz projekty międzynarodowe typu ERA-NET.

W seminarium wzięło udział około 200
uczestników z całej Polski, w tym 20 przedstawicieli Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyła się transmisja internetowa
spotkania. Organizatorem przedsięwzięcia
był Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE we współpracy z Lokalnym Punktem Kontaktowym Działu ds.
Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą na UEP.

Pięćdziesięciolecie Urzędu Statystycznego w Poznaniu na UEP
Poznański Urząd Statystyczny 25 kwietnia
2013 roku świętował swoje pięćdziesięciolecie. Z tej okazji osoby związane z wielkopolską statystyką spotkały się w auli
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
podczas gali, którą otworzył Rektor Uczelni

prof. Marian Gorynia. Uroczystość zgromadziła znamienitych gości. Z tej wyjątkowej
okazji Uczelnię odwiedził między innymi
wojewoda wielkopolski Piotr Florek, który
nawiązując do tytułu konkursu „Statystyka mnie dotyka” rozstrzygniętego pod-
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czas uroczystości, podkreślił uniwersalność
i wszechobecność efektów pracy statystyków.
Dziękując za współpracę podczas Narodowego Spisu Powszechnego i Powszechnego Spisu Rolnego, wojewoda, który był

wojewódzkim komisarzem spisowym, uhonorował dyrektora poznańskiego Urzędu
Statystycznego Jacka Kowalewskiego medalem Celichowskiego i odznaczył prawie
40 pracowników Medalami za Długoletnią
Służbę.

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa im. Profesora Zbigniewa
Czerwińskiego pn. „Matematyka i informatyka na usługach ekonomii”
W murach Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu 26 kwietnia 2013 roku odbyła
się III Ogólnopolska Konferencja Naukowa
im. Profesora Zbigniewa Czerwińskiego pn.
„Matematyka i informatyka na usługach
ekonomii”.
Organizatorem konferencji była Katedra
Ekonometrii Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej. Honorowy patronat
nad wydarzeniem objął Rektor UEP, prof.
dr hab. Marian Gorynia.
W składzie Rady Naukowej Konferencji
znaleźli się: prof. dr hab. Andrzej S. Barczak
(Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach),
prof. dr hab. Wojciech Maciejewski (Uniwersytet Warszawski), prof. dr hab. Antoni Smoluk (Uniwersytet Ekonomiczny we

Wrocławiu), prof. dr hab. Danuta Strahl
(Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu),
prof. dr hab. Witold Jurek (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu) i prof. dr hab. Emil
Panek (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu).
Obrady toczyły się podczas czterech
sesji plenarnych poświęconych następującym zagadnieniom:
• w poszukiwaniu równowagi…,
• informatyka w prognozowaniu i zarządzaniu,
• analizy i prognozy zjawisk gospodarczych,
• metody i modele – teoria i zastosowania.
Konferencja „Matematyka i informatyka
na usługach ekonomii” jest kontynuacją

fii naukowej. Uczestnicy tegorocznej konferencji otrzymali od organizatorów trzy tomy
Zeszytów Naukowych UEP, będących pokłosiem zeszłorocznej konferencji: „Matematyka i informatyka na usługach ekonomii. Metody – analizy – prognozy” (red.
prof. Dorota Appenzeller), „Matematyka
i informatyka na usługach ekonomii. Teoria – modele” (red. prof. Witold Jurek) oraz
„Matematyka i informatyka na usługach
ekonomii. Informatyka ekonomiczna” (red.
prof. Witold Jurek).
Sponsorem tegorocznego przedsięwzięcia były „Kadry dla Gospodarki” – Projekt
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
realizowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Urząd Miasta Poznania.

Otwartych Seminariów Naukowych, które
odbywały się na Wydziale Informatyki i Gospodarki Elektronicznej od momentu jego
powstania. Z biegiem lat inicjatywa wspólnych spotkań gromadziła coraz większą
liczbę uczestników i od roku 2011 stała się
wydarzeniem ogólnopolskim. W tegorocznej edycji wzięło udział ponad 60 pracowników naukowych z całego kraju, w tym
kilkunastu z Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu. W trakcie konferencji wygłoszono 25 referatów, a w sesji plakatowej
zaprezentowano 18 prac w przystępnej,
graficznej formie.
Referaty wygłoszone w trakcie obrad,
a także prezentowane w sesji plakatowej,
po uzyskaniu dwóch pozytywnych recenzji,
zostaną opublikowane w formie monogra-

*
W dniach 18 i 19 kwietnia br. Katedra Znormalizowanych Systemów Zarządzania wraz
ze Stowarzyszeniem Polskie Forum ISO 14000
oraz Klubem Polskie Forum ISO 9000 zorganizowała ogólnopolską konferencję zaty-

tułowaną „Zintegrowane systemy zarządzania”. Patronat nad konferencją objął
JM Rektor prof. dr hab. Marian Gorynia.
W konferencji wzięło udział kilkudziesięciu przedstawicieli praktyki gospodarczej
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zajmujących się systemami zarządzania:
jakością, środowiskowego oraz bezpieczeństwem, a także wielu naukowców
zajmujących się doskonaleniem i oceną
skuteczności znormalizowanych systemów
zarządzania. Podczas konferencji przedstawiono nie tylko prezentacje praktycznych
rozwiązań i osiągnięć z zakresu systemów

zarządzania w różnych organizacjach, ale
także wykłady bardziej teoretyczne, wskazujące możliwości doskonalenia systemów
zarządzania. Wśród prelegentów znaleźli
się przedstawiciele organizacji i firm mających zintegrowane systemy zarządzania,
uczelni, administracji, a także jednostek
certyfikujących.

Zapowiedzi
W dniach 17–19 października 2013 roku
w Amsterdamie odbędzie się międzynarodowa konferencja Projektu FESSUD
(Financialisation, Economy, Society and
Sustainable Development). FESSUD jest
pięcioletnim projektem 7. Programu Ramowego UE. Realizowany jest przez międzynarodowe konsorcjum, w którego
skład wchodzi 15 instytucji naukowych

z 14 krajów, w tym Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu jako jedyna polska uczelnia.
Koordynatorem całego projektu jest Uniwersytet w Leeds. W programie konferencji
przewidziano prezentację referatów także
przez naukowców, którzy nie są zaangażowani w realizację tego projektu, ale bliska
jest im jego tematyka. Mile widziane są też
referaty przygotowane przez doktorantów.
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Projekt Kadry dla Gospodarki
Sprawozdanie z realizacji zadań projektu
Kadry dla Gospodarki
finansowanego w całości ze środków
PO KL
(Priorytet IV – Szkolnictwo wyższe i nauka,
Działanie 4.1 – „Wzmocnienie i rozwój
potencjału dydaktycznego uczelni oraz
zwiększenie liczby absolwentów o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na
wiedzy”, Poddziałanie 4.1.1 – „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego Uczelni”)
Zadanie 3. Udział pracodawców w dostosowaniu treści kształcenia do potrzeb rynku pracy
Zespół ds. badania losów absolwentów
prowadził analizy danych z pierwszej edycji badania i przygotował raport roczny.
Członkowie zespołu wzięli udział w seminarium „Jak skutecznie budować wizerunek
pracodawcy w szkołach i na uczelniach.
Jak kształcić zgodnie z potrzebami rynku”
zorganizowanym przez Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami. Na bieżąco przygotowywano informacje dla władz Uczelni
zawierające najciekawsze wyniki badań.
Zespół ds. badania stopnia dostosowania umiejętności studentów do potrzeb
przyszłych pracodawców testował kwestionariusz elektroniczny. Kontynuowano
także edycję i dystrybucję newslettera.
Warsztaty specjalistyczne
W okresie sprawozdawczym przygotowano trzy warsztaty:
• „Firma na facebooku? Lubię to!” – przedsiębiorstwo w mediach społecznościowych z udziałem 17 osób,
• warsztat pn. „Transakcje rynku finansowego, zarządzanie ryzykiem kursowym

i ryzykiem stopy procentowej” nie odbył
się z powodu braku chętnych,
• „Przenoszenie produkcji, czyli zarządzanie projektami” z udziałem 17 osób.
W ramach prac organizacyjnych prowadzono działalność związaną z wydawaniem certyfikatów, przygotowywaniem
i archiwizacją dokumentacji oraz przeprowadzono dwa spotkania z pracodawcami
i przedstawicielami pracodawców.
Wykłady otwarte
W kwietniu odbyło się jedenaście wykładów:
• Katarzyna Rutkowska, Pracownia Badań
Marketingowych Sp. z o.o., „Techniki negocjacji w biznesie”,
• prof. Krzysztof Szydzisz, Akademia Muzyczna w Bydgoszczy, „Emisja głosu –
czyli o sztuce prawidłowego mówienia”,
• Przemysław Trawa, Międzynarodowe
Targi Poznańskie, „Targi jako narzędzie
promocji międzynarodowej”,
• Ralf Berckhan, Volkswagen Group Polska, „Targets and targets setting process
– Volkswagen Group Polska approach”,
• prof. Grzegorz Kołodko, Centrum Badawcze Transformacji, Integracji i Globalizacji
TIGER, „Dokąd zmierza świat – ekonomia
polityczna przyszłości”,
• Mirosław Przedpełski, Polski Związek Piłki Siatkowej, „Polska gospodarzem Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej 2014,
czyli jak zorganizować imprezę sportową”,
• Katarzyna Stefańska, Grupa Allegro Sp.
z o.o., „Rynek e-commerce w Polsce:
najnowsze trendy, sukcesy i porażki”,
• Magda Urbanowicz, Fundacja Rozwoju
Talentów, „Praca – Kariera – Powołanie.
Czym się kierować, podejmując kluczowe decyzje zawodowe?”,

• Bogumiła Polak, Dolnośląski Urząd Skarbowy we Wrocławiu, „Odpowiedzialność za czyny zabronione związane
z prowadzeniem działalności gospodarczej”,
• Katarzyna Stefańska, Grupa Allegro Sp.
z o.o., „Własny biznes w Internecie. Od
czego zacząć i jak skutecznie promować
swój sklep internetowy”,
• Martyna Pawelec-Szczepaniak, Raben
Polska, „Logistyka kontraktowa na przykładzie firmy Raben”.
Zadanie 4. Staże studenckie i absolwenckie
• Prowadzone są przygotowania do nowej
rekrutacji na staże z puli przewidzianej
na rok 2013. Rekrutacja obejmie różnych
pracodawców, w tym także Partnera
Projektu. Okres rekrutacji to: 13 kwietnia–24 maja 2013 roku. Będzie to rekrutacja na trzymiesięczne staże w III oraz
IV kwartale 2013 roku.
Kandydaci zainteresowani stażami do
składania wniosków aplikacyjnych w powyższych terminach. Wszelkie potrzebne
informacje pojawiają się zawsze na stronie dotyczącej staży (http://kdg.ue.poznan.pl/staze) i jej podstronach (w szczególności w zakładce „Rekrutacja”).
• Rozesłano informacje o zbliżającej się
kolejnej rekrutacji do pracodawców,
z którymi współpracujemy, a także zaproszenie do współpracy w ramach
realizacji staży skierowane do nowych
pracodawców – poprzez kierowany do
przedsiębiorców newsletter Urzędu Miasta Poznania.
• Kolejna rekrutacja (na staże w IV kwartale tylko u Partnera Projektu) odbędzie się
we wrześniu 2013 roku.
• Cały czas rozbudowywane i aktualizowane są informacje o zadaniu nr 4 na
stronie internetowej projektu „Kadry dla
Gospodarki”, tj. www.kdg.ue.poznan.pl/
staze (i jej podstronach), która dotyczy

organizowanych staży studenckich i absolwenckich.
Zadanie 5. Rozwój Biura Karier
1. Badanie profilu potencjału zawodowego studentów
• została przeprowadzona rekrutacja na
badanie w maju – ostatnie w tym semestrze (miejsca dla 40 osób) – przygotowano komplety dokumentów (pakiet startowy i formularze zapisów na badanie)
i listy zapisów; promocja – strona www,
Facebook KdG i UEP, hol Altum, tablica
KdG w budynku głównym, drzwi i tablica
informacyjna Biura Projektu KdG, stworzono nowy baner, który zostanie umieszczony między innymi na stronie głównej UEP,
• poinformowano osoby zainteresowane
udziałem w badaniu,
• przekazano informację o możliwości
wzięcia udziału w badaniu studentom
wypełniającym testy w ramach doradztwa zawodowego,
• przygotowano ulotkę i slajdy do prezentacji promujące badanie – zostaną one
zaprezentowane studentom podczas
wykładu otwartego na temat podobnego narzędzia,
• objęto badaniem 40 studentów zrekrutowanych w marcu.
2. Giełda tematów prac dyplomowych
• aktualnie 16 firm jest widocznych w wyszukiwarce, dwie oczekują na potwierdzenie,
• chęć udziału w GTPD wyraziło 144 promotorów,
• dwudziestu studentów zgłosiło się do
GTPD,
• zebrano dokumentację do zgłoszeń od
firm oraz instytucji, które samodzielnie dokonały rejestracji,
• udzielano informacji firmom oraz instytucjom zainteresowanym przyłączeniem
się do giełdy tematów prac dyplomowych,
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• przekazano firmom zgłoszenia studentów,
• zapewniono studentom wsparcie w nawiązywaniu współpracy z firmami,
• realizowano plan promocji giełdy tematów prac dyplomowych.

Wybrane metody wielowymiarowej
analizy złożonych zjawisk gospodarczych
Zapisanych użytkowników:

12

Zarządzanie innowacjami
Zapisanych użytkowników:

50

3. Kursy e-learningowe
Aktywność studentów na platformie kdg-moodle

Zarządzanie płynnością finansową
przedsiębiorstwa
Zapisanych użytkowników:

•
48

Analiza finansowa przedsiębiorstwa
Zapisanych użytkowników:
413

Zarządzanie produktem
Zapisanych użytkowników:

Analiza i projektowanie aplikacji internetowych
Zapisanych użytkowników:
213

Zarządzanie projektem. Zarządzanie
zasobami ludzkimi
Zapisanych użytkowników:
130

Audytor wewnętrzny zintegrowanego
systemu zarządzania
Zapisanych użytkowników:
86

Zarządzanie strategiczne
Zapisanych użytkowników:

Analiza rynku i badania marketingowe
Zapisanych użytkowników:
80
Badania konsumenckie
Zapisanych użytkowników:

81

Bancassurance
Zapisanych użytkowników:

18

Kryzysy gospodarcze i spór o rolę państwa
Zapisanych użytkowników:
40
Optymalizacja czasowo-kosztowa projektów
Zapisanych użytkowników:
34
Polityka pieniężna w dobie kryzysu gospodarczego
Zapisanych użytkowników:
56
Rynek finansowy
Zapisanych użytkowników:

89

Techniki sprzedaży
Zapisanych użytkowników:

195

Strategie konkurencyjność przedsiębiorstwa
Zapisanych użytkowników:
41
Techniki wielowymiarowe we wspomaganiu decyzji biznesowych
Zapisanych użytkowników:
139

113

90

•

•

Zasady opodatkowania przedsiębiorców w Polsce w warunkach konkurencji
i harmonizacji podatkowej
Zapisanych użytkowników:
241
4. Prezentacje sylwetek absolwentów
W zakładce Sylwetki Absolwentów „U progu kariery” znajdują się profile dziesięciu
osób, w zakładce „Znani i rozpoznawani”
umieszczono profile pięciu osób.
5. Poradnictwo zawodowe, wsparcie studentów i absolwentów w procesie szukania pracy
• do 26 kwietnia przeprowadzono 35 (indywidualnych i grupowych) konsultacji
w zakresie poprawnego tworzenia dokumentów aplikacyjnych, 4 w zakresie
rozmowy kwalifikacyjnej i 4 w zakresie
poszukiwania pracy; na wszystkie rodzaje konsultacji udostępniono łącznie 91
miejsc,
• do 26 kwietnia 17 studentów skorzystało
z programu komputerowego umożliwiającego diagnozę inteligencji emocjonalnej (PKIE), w tym 11 osób odebrało
wynik; spośród osób wykonujących test
PKIE wcześniej 3 zdecydowały się na
odbiór wyników w kwietniu; od kwiet-

•

nia zwiększono dostęp do programu
komputerowego umożliwiającego diagnozę inteligencji emocjonalnej dla
60 osób i umożliwiono pisemny odbiór
wyników, natomiast wstrzymano (do
czerwca) możliwość diagnozy inteligencji ogólnej,
przeprowadzono rekrutację na dwa
warsztaty wsparcia karier w maju – udostępniono po 10 miejsc na warsztatach
dotyczących pisania CV i listu motywacyjnego oraz rozmowy kwalifikacyjnej,
do 26 kwietnia w indywidualnym doradztwie zawodowym wzięło udział: w spotkaniu wstępnym – 5 osób, w testach
psychologicznych – 5 osób, w spotkaniu
podsumowującym – 6 osób,
przeprowadzono badanie testowe w ramach grupowego doradztwa zawodowego; przeprowadzono następujące
testy: test uwagi i spostrzegawczości
– 25 osób, kwestionariusz kompetencji
społecznych – 43 osoby, wielowymiarowy kwestionariusz preferencji – 77 osób,
kwestionariusz radzenia sobie ze stresem
– 30 osób; w sumie przetestowano 175
osób.
rozpoczęto zapisy na maj:
–– czterogodzinne warsztaty wsparcia
karier, dwa tematy – „Rozmowa kwalifikacyjna” oraz „CV i list motywacyjny”,
udostępniono po 10 miejsc,
–– „Indywidualne doradztwo zawodowe” (trzy części: indywidualne spotkanie wstępne, grupowe testy psychologiczne, indywidualne spotkanie
podsumowujące) – udostępniono
12 miejsc,
–– „Doradztwo zawodowe – samobadanie na komputerze – inteligencja
emocjonalna”, udostępniono 54 miejsca,
–– konsultacje indywidualne – do wyboru:
„CV i list motywacyjny, rozmowa kwalifikacyjna, jak szukać pracy” – udostępniono 12 miejsc,
–– konsultacja grupowa – „CV i list motywacyjny” – udostępniono 40 miejsc.

6. Warsztaty umiejętności miękkich (interpersonalnych)
• w kwietniu przeprowadzono następujące warsztaty:
–– „Negocjacje dla początkujących”,
–– „Techniki negocjacyjne”,
–– „Trening zachowań asertywnych –
podstawowe umiejętności”,
–– „Asertywność dla wymagających – zaawansowane umiejętności”,
–– „Autoprezentacja i wystąpienia publiczne jako kompetencje niezbędne
we współczesnym życiu zawodowym
– poziom podstawowy”,
–– „Autoprezentacja i wystąpienia publiczne jako kompetencje niezbędne
we współczesnym życiu zawodowym
– poziom zaawansowany”,
–– „Rekrutacje z wykorzystaniem metody
Assessment Center (AC) – z czym to
się je i czy warto rozwijać umiejętności
miękkie”,
• zrekrutowano studentów na warsztaty
w maju:
–– „Delegowanie zadań i udzielanie informacji zwrotnej”,
–– „Automotywacja”,
–– „Stres pod kontrolą – podstawowy”,
–– „Stres pod kontrolą – zaawansowany”,
–– „Techniki sprzedaży”,
–– „Zarządzanie zespołem”,
–– „Skuteczna sprzedaż – poziom podstawowy”,
–– „Skuteczna sprzedaż – poziom zaawansowany”,
–– „Jesteś kowalem swojego losu – poziom podstawowy”,
–– „Jesteś kowalem swojego losu – poziom zaawansowany”,
–– „Zmodyfikowano stronę projektu”.
Zadanie 6. Gospodarka turystyczna
W dniu 16 kwietnia 2013 roku odbyło się
seminarium pn. „Netnografia – nowość
w metodologii – szanse i wyzwania. (Netnograophy – methodological challenges
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and opportunities)”, zorganizowane przez
Studenckie Koło Naukowe „Explorers”,
z udziałem dr Hanny Janty (School of Hospitality and Tourism Management, University of Surrey, Guildford, UK). Ponadto kon-

tynuowano dystrybucję skryptu „Turystyka
w rozwoju lokalnym” (red. dr hab. E. Łaźniewska, prof. nadzw. UEP) wśród studentów kierunku gospodarka turystyczna (I rok
II stopień studiów).

Z działalności katedr
Katedra Badań Operacyjnych
11 kwietnia 2013
Profesor dr hab. Krzysztof Piasecki, prof. zw.
UEP, miał wykład nt.: „To, czego matematyk ekonomiście o prawdopodobieństwie
nie opowie”, podczas XVI Poznańskiego
Festiwalu Nauki i Sztuki.

był stypendystą programu Erasmus STA.
W trakcie pobytu poprowadził zajęcia
z przedmiotów: badania operacyjne oraz
zarządzanie projektem. Gość wygłosił
referat pt. „The b-chromatic index” na
seminarium katedralnym w dniu 26 kwiet
nia br.

18 lutego – 15 kwietnia
Doktor Marcin Anholcer pełnił funkcję profesora wizytującego na Uniwersytecie Przymorza (Univerza na Primorskem/University
of Primorska) w Koprze, w Słowenii. W trakcie pobytu prowadził zajęcia z przedmiotu
Financial Mathematics oraz badania naukowe z zakresu optymalizacji nieliniowej
i teorii grafów.
24–30 kwietnia
Katedra gościła dra Iztoka Peterina z Uniwersytetu w Mariborze. Doktor Peterin

25 i 26 kwietnia
Gościem Katedry była dr Sylwia Cichacz-Przeniosło z Akademii Górniczo-Hutniczej w Katowicach, która w dniu
26 kwietnia uczestniczyła w seminarium
katedralnym.
Doktor Sylwia Cichacz-Przeniosło i dr Peterin w trakcie pobytu w Poznaniu wspólnie z drem Marcinem Anholcerem prowadzili badania naukowe w zakresie teorii
grafów.

Katedra Badań Rynku i Usług
6 kwietnia
Seminarzyści prof. dra hab. Józefa Garczarczyka, prof. zw. UEP, uczestniczyli
w corocznym rajdzie wiosennym, choć
tym razem jeszcze w aurze zimowej. Jest on
kontynuacją tradycji wędrówek zapoczątkowanych przez profesora Z. Zakrzewskiego. W tym roku obowiązywała trasa kampus UAM na Morasku – rezerwat przyrody
Meteoryt Morasko, Góra Morasko, zabytki
(kościół, klasztor) na Morasku.
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Katedra Controllingu, Analizy Finansowej i Wyceny
17 kwietnia
Profesor Péter Horváth, jeden z najwybitniejszych przedstawicieli controllingu, odwiedził Katedrę Controllingu, Analizy Finansowej i Wyceny.

w Poznaniu w dniach 18–19.04.2013. Kongres zorganizowało Międzynarodowe Stowarzyszenie Controllerów (ICV) pod patronatem honorowym Ministerstwa Finansów.
Doktor hab. Mirosław Hamrol, prof.
nadzw. UEP, wygłosił referat pt. „Niedo-

Katedra Konkurencyjności Międzynarodowej
6 kwietnia

11 i 12 kwietnia

Doktor Anna Matysek-Jędrych miała wykład na temat „Central and Eastern European Countries as New Business Players”
dla studentów Programu Executive MBA
ESCP Europe z Paryża.

Rektor prof. dr hab. Marian Gorynia, prof.
zw. UEP, wziął udział w dorocznej konferencji European University Association (EUA)
pn. „European Universities – Global Engagement”. Konferencja odbyła się na Uniwersytcie w Ghent (Belgia).

8–10 kwietnia

19 kwietnia

Doktor hab. Barbara Jankowska przeprowadziła wykłady na temat „Methodological and practical aspects of the business
environment analysis” podczas pobytu na
Uniwersytecie Okana w Stambule.

Podczas otwartego seminarium Katedry
przedstawiono koncepcje prac doktorskich opracowane przez dwóch doktorantów prof. Aleksandry Gaweł: Kingę Dropek
i Marka Golę.

Katedra Makroekonomii i Badań nad Gospodarka Narodową

18 kwietnia
Dr hab. Cezary Kochalski, prof. nadzw. UEP
wygłosił referat „Controlling na Uniwersytecie” na VII Międzynarodowym Kongresie Controllerów - Controlling Intelligence
Adenture (CIA) „Lepsza aktywność – nowe
zadanie dla controllera”, który odbył się

ceniane aspekty badania sprawozdania
finansowego przedsiębiorstwa” na XIV Międzynarodowej Konferencji „Zarządzanie finansami”, która odbyła się w Kołobrzegu
w dniach 17–19 kwietnia 2013 roku. Konferencję zorganizowała Katedra Inwestycji i Wyceny Przedsiębiorstw Uniwersytetu
Szczecińskiego.

Katedra Edukacji i Rozwoju Kadr
24–29 kwietnia
Doktor Joanna Schmidt wyjechała do Institute for the Research on Nonprofit Organizations na Uniwersytet we Fryburgu w Szwajcarii. Wyjazd miał charakter naukowy
i obejmował udział w warsztatach (w tym
wygłoszenie dwóch referatów), spotkania
dotyczące badań prowadzonych przez

7–13 kwietnia

25 i 26 kwietnia

Doktor Katarzyna Szarzec oraz dr Dawid
Piątek, w ramach programu ERASMUS,
wzięli udział w programie „Uczenie się
przez całe życie – ERASMUS” na Universita
degli Studi di Macerata, Dipartimento di
Economia e diritto, Macerata.

Studenci i opiekunowie Studenckiego Koła
Naukowego MAKSIMUS, działającego przy
Katedrze MiBnGN, podjęli członków Akademickiego Koła Naukowego Makroekonomii
z Uniwersytetu Szczecińskiego, którzy odwiedzili Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,
aby zacieśnić współpracę obu kół. Młodzież
zwiedziła Uczelnię oraz poznańską starówkę.

Katedra Marketingu Międzynarodowego

obie strony oraz rozmowy na temat możliwości podjęcia dalszej współpracy.

*
Doktor Joanna Schmidt opublikowała
książkę pt. Rozwój organizacji pozarządowych. Teoria i praktyka, która ukazała się
nakładem wydawnictwa Sedno.

Doktor Milena Ratajczak-Mrozek opublikowała artykuł pt. „Business Networks and
Cooperation Within the Supply Chain as
a Determinant of Growth and Competitiveness” w czasopiśmie pt. „The European
Financial Review” (April/May 2013) wydawanym w Londynie i skierowanym do praktyków bizesu – przede wszystkim menedżerów i finansistów.

15–20 kwietnia
Doktor Milena Ratajczak-Mrozek wyjechała na Uppsala Universitet w Szwecji w ramach pobytu badawczo-szkoleniowego
finansowanego z programu Unii Europejskiej Erasmus. W trakcie wizyty dr M. Ratajczak-Mrozek wzięła udział w seminariach
prowadzonych przez głównych badaczy
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Industrial Marketing and Purchasing Group
oraz odbyła liczne konsultacje dotyczące
swojego projektu badawczego. Pobytowi

towarzyszyły także rozmowy na temat potencjalnych kierunków badań.

Katedra Matematyki Stosowanej
17 kwietnia
Doktor Marcin Bartkowiak został wyróżniony statuetką Victorii w kategorii Ćwiczeniowiec Roku, a także uzyskał nominację w kategorii Obiekt Westchnień. Profesor dr hab.
Małgorzata Doman (Katedra Matematyki
Stosowanej), prof. nadzw. UEP, uzyskała
nominację w kategorii Wykładowca Roku.
18 kwietnia
Odbyło się zebranie międzykatedralne na
Wydziale Informatyki i Gospodarki Elektronicznej, poświęcone otwarciu przewodu
doktorskiego mgr Aleksandrze Rutkowskiej,
doktorantce prof. dra hab. Mariana Matłoki, prof. zw. UEP.
23 kwietnia
Profesor Marian Matłoka wziął udział
w kolokwium habilitacyjnym dr Agnieszki

Wiszniewskiej-Matyszkiel w Szkole Głównej
Handlowej w Warszawie jako rencenzent
wyznaczony przez Centralną Komisję.
26 kwietnia
Doktor Blanka Łęt wygłosiła referat pt.
„Badanie premii za ryzyko wybranych akcji notowanych na GPW w Warszawie za
pomocą modelu przełącznikowego typu
Markowa MSAR-GARCH-M” podczas konferencji pn. „Matematyka i informatyka na
usługach ekonomii” im. Profesora Zbigniewa Czerwińskiego, zorganizowanej przez
Katedrę Ekonometrii Wydziału Informatyki
i Gospodarki Elektronicznej UEP.
Podczas tej konferencji referat pt. „Co
tak właściwie mierzy premia kontraktów
CDS? – porównanie wyceny ryzyka za pomocą premii instrumentów zamiany ryzyka
kredytowego oraz wskaźników gospodarczych” wygłosiła również dr Agata Kliber.

Katedra Strategii Marketingowych
18 kwietnia
Doktor Magdalena Stefańska przedstawiła
referat pt. „Znaczenie idei CSR dla przedsiębiorstw handlu detalicznego” podczas
seminarium etyki biznesu zorganizowanym

przez Zespół Etyki Biznesu Towarzystwa Naukowego Prakseologii oraz Centrum Etyki
Biznesu Instytutu Filozofii i Socjologii PAN
oraz Akademii Leona Koźmińskiego, które
odbyło się w Warszawie w Pałacu Staszica.

Katedra Technologii Informacyjnych
2 kwietnia
Profesor Wojciech Cellary udzielił wywiadu do Biuletynu Wewnętrznego „Energa
Operator” na temat innowacji i standardów w kontekście AMI/inteligentnych sieci.
Prof. Cellary odpowiadał m.in. na pytania
o rozwój innowacyjności w Polskiej branży
energetycznej, o postrzeganie ich jako elementu innowacyjnego podejścia sektora
energetycznego oraz w jaki sposób zachęcać firmy oraz instytucje finansujące do
uczestnictwa w innowacyjnych projektach.
4 kwietnia
Doktor hab. inż. Jarogniew Rykowski, prof.
nadzw. UEP, uczestniczył w posiedzeniu Zespołu Interdyscyplinarnego ds. współpracy
z zagranicą działającym przy ministrze nauki i szkolnictwa wyższego.
Profesor Wojciech Cellary uczestniczył
w debacie na temat innowacyjności, która
odbyła się w Narodowym Centrum Nauki
i Rozwoju w Warszawie.
5 kwietnia
Profesor Wojciech Cellary prowadził wykład inauguracyjny pt. „e-Prywatność” dla
uczestników IX Konferencji Administratorów Szkolnych Sieci Komputerowych KASSK
2013, której organizatorem jest Gimnazjum
im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu.
Tegoroczna edycja konferencji KASSK odbyła się pod hasłem „Cyfrowa edukacja
szansą na wzrost jakości kształcenia”.
5 i 6 kwietnia
Magister inż. Paweł Dąbrowski, mgr inż. Jakub Flotyński i mgr Daniel Wilusz uczestniczyli w konferencji naukowej pt. „Uniwersytet
Trzeciej Generacji – stan i perspektywy roz-

woju”, która odbyła się w Wąsowie k. Poznania. Podczas konferencji mgr inż. Paweł
Dąbrowski wygłosił referat pt. „Analiza
porównawcza systemów zarządzania nauczaniem na Uniwersytecie Trzeciej Generacji” (współautorzy: D. Wilusz, J. Flotyński),
mgr Daniel Wilusz wygłosił referat pt. „Studia interdyscyplinarne – doświadczenia
na bazie koordynacji kierunku techniczne
zastosowania Internetu” (współautor: J. Rykowski), a mgr inż. Jakub Flotyński – referat
pt. „System zarządzania nauczaniem jako
narzędzie wspomagające dydaktykę na
uniwersytecie trzeciej generacji” (współ
autorzy: J. Wilusz, P. Dąbrowski, J. Rykowski).
9 kwietnia
Członkowie drużyny TapBoarders z SKN
Grupa.NET (działającego przy Katedrze
Technologii Informacyjnych), która zwyciężyła w finałach krajowych międzynarodowego konkursu Microsoft Imagine Cup
2013, wzięli udział w spotkaniu z władzami
UEP: Rektorem UEP prof. Marianem Gorynią, Prorektorem ds. Edukacji i Studentów
prof. Jackiem Mizerką oraz Dziekanem
Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej prof. Emilem Pankiem. W spotkaniu
uczestniczyli również: opiekun zwycięskiej
drużyny mgr inż. Zbigniew Paszkiewicz oraz
prof. Wojciech Cellary. JM Rektor gratulował studentom wspaniałego zwycięstwa,
podziękował również opiekunowi mgrowi
inż. Zbigniewowi Paszkiewiczowi za świetne
przygotowanie drużyny oraz za poświęcenie wielu godzin prywatnego czasu na zajęcia ze studentami.
8–12 kwietnia
Magister inż. Paweł Dąbrowski oraz mgr
inż. Dariusz Rumiński wzięli udział w szkoleniu „Java SE7 Programming”, organi-
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zowanym przez firmę Oracle dla uczelni
członkowskich Programu Oracle Academy, do którego należy również Uniwersytet
Ekonomiczny w Poznaniu. Celem szkolenia było podwyższenie jakości nauczania
studentów na przedmiotach związanych
z programowaniem komputerów w języku
Java, m.in. Programowanie komputerów
1 i 2, Software Design Patterns, Mobile Programming, wykładanych w Katedrze Technologii Informacyjnych na specjalności
Elektroniczny Biznes. Szkolenie odbyło się
we Wrocławiu w laboratoriach Politechniki
Wrocławskiej. Uczestnicy otrzymali certyfikaty potwierdzające ukończenie szkolenia.
12 kwietnia
W Gazecie Wyborczej z dnia 12 kwietnia
2013 roku na stronie 14 w dziale „Opinie”
ukazał się artykuł prof. Wojciecha Cellarego pt. „Za darmowość płaci się prywatnością”, poświęcony związkom darmowości
treści z naruszaniem prywatności internautów przez dostawców dostępu.
Doktor hab. inż. Krzysztof Walczak, prof.
nadzw. UEP, uczestniczył w Warszawie
w posiedzeniu Zespołu Zadaniowego ds.
infrastruktury informatycznej nauki, działającym przy ministrze nauki i szkolnictwa
wyższego.

19 kwietnia
Profesor Wojciech Cellary uczestniczył
w posiedzeniu Rady ds. informatyzacji
edukacji działającej przy ministrze edukacji narodowej. Posiedzenie Rady odbyło
się w Warszawie.
23 kwietnia
Profesor Wojciech Cellary miał wykład pt.
„Kształcenie w dobie tabletów” dla uczestników Gali Państwowych Wydawnictw Naukowych, która odbyła się w Warszawie.

postępowań administracyjnych” na przykładzie platformy PEOPA (współautorzy:
R. Wojciechowski, J. Świerzowicz). Magister
Jan Świerzowicz uczestniczył w sesji plakatowej, podczas której prezentował temat
„Metodyka obliczania stopy społecznego
zwrotu z inwestycji dla modelu przetwarzania w chmurze w administracji publicznej”.
30 kwietnia
Narodowe Centrum Nauki w Krakowie
ogłosiło wyniki konkursu OPUS 4 na projekty

24 kwietnia
Profesor Wojciech Cellary uczestniczył
w Forum Gospodarczym Metropolii Poznań, które odbyło się w Poznaniu w ramach Poznańskich Dni Przedsiębiorczości.
25 kwietnia
Doktor inż. Wojciech Wiza, dr inż. Rafał
Wojciechowski i mgr Elżbieta Masztalerz
wzięli udział w seminarium „Programy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju”,
zorganizowanym przez Regionalny Punkt
Kontaktowy Programów Ramowych UE
w Poznaniu i Lokalny Punkt Kontaktowy na
Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu
w ramach Poznańskich Dni Przedsiębiorczości.

15–17 kwietnia

26 kwietnia

Magister Daniel Wilusz, doktorant III roku
w Katedrze Technologii Informacyjnych,
wziął udział w konferencji międzynarodowej dla doktorantów „The 4th Doctoral
Conference on Computing, Electrical and
Industrial Systems DoCEIS’13”, która odbyła
się w Lizbonie w dniach od 15 do 17 kwietnia 2013 roku. Podczas konferencji mgr
Daniel Wilusz wygłosił referat pt. „The Architecture of Coupon-based, Semi-off-line,
Anonymous Micropayment System for Internet of Things” (współautor: J. Rykowski).

Profesor Wojciech Cellary, prof. Krzysztof
Walczak, dr inż. Rafał Wojciechowski, dr
inż. Sergiusz Strykowski i mgr Jan Świerzowicz wzięli udział w III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Matematyka i informatyka na usługach ekonomii” im. Profesora
Zbigniewa Czerwińskiego, organizowanej
przez Katedrę Ekonometrii Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. W trakcie konferencji dr inż. Sergiusz Strykowski
wygłosił referat pt. „Elektroniczna obsługa

badawcze. Na miejscu 10 rankingu Panelu
ST6 (Nauki ścisłe i techniczne – informatyka
i technologie informacyjne) znalazł się projekt zatytułowany „Metody bezpiecznej
dynamicznej kompozycji i eksploracji treści
i usług VR/AR w rozproszonym środowisku
z wykorzystaniem opisów semantycznych”,
zgłoszony przez zespół Katedry Technologii
Informacyjnych pod kierownictwem dra
hab. inż. Krzysztofa Walczaka, prof. nadzw.
UEP. Przyznane dofinansowanie projektu
wynosi 757 800 zł.

Katedra Teorii Organizacji i Zarzadzania
16–18 kwietnia
Profesor dr hab. Kazimierz Krzakiewicz,
prof. zw. UEP, oraz prof. dr hab. Szymon
Cyfert, prof. nadzw. UEP, wygłosili referat
pt. „Role przywódców w procesie zarządzania innowacjami” podczas konferencji
pn. „Wiedza w Gospodarce i Gospodarka
Oparta na Wiedzy”, zorganizowanej przez

Politechnikę Wrocławską oraz Uniwersytet
Ekonomiczny we Wrocławiu.
22 kwietnia
Doktor hab. Szymon Cyfert, prof. nadzw.
UEP, otrzymał z rąk Prezydenta RP, Bronisława Komorowskiego tytuł profesora nauk
ekonomicznych.
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25 kwietnia
Doktor Andrzej Stańda uczestniczył w seminarium „Biznes dla edukacji”, poświęconym tematyce: ”Jak skutecznie budować
wizerunek pracodawcy w szkołach i na

uczelniach? Jak kształcić zgodnie z potrzebami rynku pracy?” Doktor A. Stańda
reprezentował Uniwersytet Ekonomiczny
w debacie pn. „Najważniejsze wyzwania
w zakresie współpracy biznesu z edukacją”.

Katedra Ubezpieczeń
18 kwietnia
Katedra Ubezpieczeń we współpracy
z STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi Sp. z o.o.
– jedną z największych firm brokerskich
w Polsce – zorganizowała wykład poświęcony problematyce ubezpieczeń odpowiedzialności członków władz spółek
kapitałowych, popularnie nazywanych
ubezpieczeniami D&O (Directors & Officers). Dla studentów studiów I i II stopnia
specjalności ubezpieczenia gospodarcze wykład przeprowadził Aleksander
Chmiel, broker specjalista w STBU Brokerzy
Ubezpieczeniowi. Podczas dwugodzinnego spotkania uczestnicy mogli się dowiedzieć o przesłankach odpowiedzialności

menedżera, czynnikach wpływających
na zakres roszczeń odszkodowawczych,
a przede wszystkim o specyfice ubezpieczenia D&O i aktualnych rozwiązaniach
produktowych w tym segmencie rynku
ubezpieczeniowego.
Wykład odbył się w ramach „brokerowni
umiejętności” – autorskiego programu edukacyjnego STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi. Celem programu, którego partnerem
z ramienia UEP jest Katedra Ubezpieczeń,
jest stwarzanie przestrzeni do współpracy
i wymiany doświadczeń pomiędzy praktykami rynku ubezpieczeniowego a społecznością naukowo-akademicką uczelni
wyższych.

Katedra Zarządzania i Analizy Zasobów Przedsiębiorstwa
Pracownicy Katedry Zarządzania i Analizy
Zasobów Przedsiębiorstwa w składzie: prof.
dr hab. Henryk Sobolewski, prof. zw. UEP,
dr hab. Dariusz Nowak, prof. nadzw. UEP,
dr Piotr Bober i dr Grzegorz Wojtkowiak,
wzięli udział w XIV Międzynarodowej Konferencji pt. „Zarządzanie finansami”, która
została zorganizowana przez Wydział Nauk
Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu
Szczecińskiego. Profesor dr hab. Henryk
Sobolewski wraz z drem Grzegorzem Wojtkowiakiem wygłosili referat pt.: „Ocena

efektywności działań prywatyzacyjnych
przez pryzmat strategii wyjścia”, dr hab.
Dariusz Nowak, prof. nadzw. UEP, wygłosił
referat pt.: „Stan i kierunki rozwoju faktoringu w Polsce”, a dr Piotr Bober referat pt.:
„Przesłanki ogłoszenia upadłości w perspektywie prawnej i finansowej”. Profesor
Henryk Sobolewski, prof. zw. UEP przewodniczył sesji panelowej nt: „Zarządzanie finansami w bankach”, a dr hab. Dariusz
Nowak, prof. nadzw. UEP, przewodniczył
sesji „Finansowanie przedsiębiorstw”.

Katedra Zarządzania Międzynarodowego
4 kwietnia
Doktor Alicja Hadryś-Nowak uczestniczyła w spotkaniu ekspertów projektu „Kody
Wartości – efektywna sukcesja w polskich
przedsiębiorstwach rodzinnych”. Ponadto wzięła udział w wykładzie zorganizowanym przez Instytut Biznesu Rodzinnego
w ramach cyklu Śniadania Czwartkowe.
7–12 kwietnia
Doktor hab. Małgorzata Bartosik-Purgat,
prof. nadzw. UEP, przeprowadziła wykłady
na Universitat de Girona (Hiszpania), pt. „Intercultural communication” oraz „Cultural
environment of international business”.
14–20 kwietnia
Doktor hab. Beata Stępień, prof. nadzw.
UEP, przebywała w Porto, w Portugalii, gdzie w ramach wymiany Erasmus na
uczelni partnerskiej Instituto Superior de
Contabilidade e Administração do Instituto Politécnico do Porto, ISCAP, prowadziła cztery dwugodzinne wykłady z obszaru
kreowania wartości dla klienta na arenie
międzynarodowej.
17 kwietnia
Doktor Alicja Hadryś-Nowak przedstawiła
prezentację pt: „Sukcesja w przedsiębiorstwach rodzinnych” podczas konferencji pt.
„Hipolit Cegielski i jego dziedzictwo”, która
odbyła się w Wyższej Szkole Handlu i Usług.
18 kwietnia
Profesor dr hab. Henryk Mruk, prof. zw. UEP,
miał wykład pt. „Rozwój – magiczna formuła czy ciężka praca?” na Forum Przedsiębiorców, zorganizowanym przez Grant
Thorton w hotelu Sheraton w Warszawie.
Ponadto uczestniczył w panelu dyskusyj-

nym na ten temat, odwołując się do prowadzonych badań na temat wartości dla
klienta jako sposobu budowania pozycji
rynkowej przedsiębiorstwa.
19 kwietnia
Doktor Alicja Hadryś-Nowak uczestniczyła
w VII Międzynarodowym Kongresie Controllerów.
Profesor Henryk Mruk wygłosił wykład
pt. „Plan promocji placówki niepublicznej
– uwarunkowania instrumentalne i wdrożeniowe”, na III Ogólnopolskim Kongresie
dla Dyrektorów Placówek Niepublicznych,
w Warszawie, w Centrum Kongresowym.

*
Nakładem Powszechnego Wydawnictwa
Rolniczego i Leśnego w Warszawie, ukazała się Encyklopedia pszczelarska (red.
J. Wilde), w której autorem 24 haseł jest
prof. dr hab. Henryk Mruk.

*
Profesor Henryk Mruk, został poproszony
przez Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego o wykonanie recenzji wydawniczej
monografii mającej się stać podstawą
do nadania stopnia doktora habilitowanego dr Agnieszki Bukowskiej-Piestrzyńskiej
pt. Przedsiębiorczość lekarzy dentystów
w kontekście relacji z pacjentami, maszynopis, Łódź 2013, s. 387.
Ponadto na prośbę Wydawnictwa Naukowego UAM, kwartalnika „Studia Prawa
Publicznego”, przygotował recenzję artykułu pt. Konsument a prosument – nowe
wyzwania dla administracji publicznej, s. 20.

*
Profesor Henryk Mruk został wpisany na listę
recenzentów kwartalnika „Studia Prawa
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Publicznego” wydawanego przez Wydawnictwo Naukowe UAM w Poznaniu.

*
Profesor Henryk Mruk, na prośbę redakcji
kwartalnika „Problemy Zarządzania”, wydawanego przez Uniwersytet Warszawski,
zrecenzował dwa artykuły Wykorzystanie
koncepcji społecznej odpowiedzialności
biznesu w usługach ubezpieczeniowych
(s. 12) oraz Audyt marketingowy jako narzędzie minimalizacji ryzyka marketingowego (s. 20).
26 i 27 kwietnia
Doktor Alicja Hadryś-Nowak uczestniczyła w warsztatach szkoleniowych projektu

„Kody wartości – efektywna sukcesja w polskich przedsiębiorstwach rodzinnych”, na
których zaprezentowała narzędzia wspomagające proces sukcesji w przedsiębiorstwach rodzinnych.
26–28 kwietnia
Doktor hab. Małgorzata Bartosik-Purgat,
prof. nadzw. UEP, wygłosiła referat pt.
„Cultural factors and consumer behaviour – modeling approach in the
light of international research” podczas
międzynarodowej konferencji „International Conference on Business and Mana
gement” zorganizowanej przez The Social
Sciences Research Society w Izmirze.

Z działalności doktorantów i studentów
X edycja Festiwalu BOSS
W dniu 15 kwietnia 2013 roku ruszyła jubileuszowa – X edycja Festiwalu BOSS (Bardzo
Odpowiedzialny Start w Samodzielność),
organizowanego przez Studenckie Forum
Business Centre Club.
Podczas 5 dni festiwalowych zorganizowano 30 bezpłatnych szkoleń, warsztatów
i wykładów, które poprowadzili profesjonaliści i praktycy biznesu. Spotkania organizowano w ramach czterech modułów tematycznych: Inżynier, Biznes & Startup, PR
& Marketing, a także HR & Coaching. Za-

interesowani mogli uczestniczyć w warsztatach prowadzonych przez przedstawicieli między innymi takich firm, jak: Solaris,
Hohland, Qpony, Preinkubator Akademicki
UAM oraz AIP Business Link.
Festiwal zainaugurowała debata „Jak
odświeżyć polskie firmy? Aktywni w muzeum biznesu”, z udziałem między innymi
Adama Trybusza, kanclerza Loży Wielkopolskiej BCC i prezesa spółki Andersia Property, a także Janusza Kosińskiego, prezesa
spółki INEA.

Otwarte Dyskusje Doktorskie
W ramach Otwartych Dyskusji Doktorskich
24 kwietnia 2013 roku, o godzinie 17.00
w sali 418 A mgr Anita Perska zaprezentowała koncepcję rozprawy doktorskiej pt.
„Czynniki międzysamorządowej współpracy samorządów lokalnych w Polsce”.
Moderatorem dyskusji była dr hab. Barbara Borusiak, prof. nadzw. UEP, kierownik
studiów doktoranckich na Wydziale Zarządzania.
Idea Otwartych Dyskusji Doktorskich polega na stworzeniu forum dyskusyjnego,
poświęconemu debacie nad problema-

mi naukowymi podejmowanymi przez słuchaczy stacjonarnych i niestacjonarnych
studiów doktoranckich. Spotkania mają
pomóc młodym naukowcom w ukierunkowaniu ich aktywności naukowo-badawczej oraz zwiększeniu wartości poznawczej
prac doktorskich.
Więcej informacji o Otwartych Dyskusjach Doktorskich znajduje się na stronie
internetowej Rady Doktorantów pod adresem http://ue.poznan.pl/rada-doktorantow/dzialalnosc/otwarte-dyskusje-doktoranckie/

Projekt pn. „Fura Szczęścia”

Studenci specjalności „komunikacja w biznesie” na Uniwersytecie Ekonomicznym

w Poznaniu już po raz drugi organizują
akcję charytatywną pn. „Fura Szczęścia”.
Jest to cykliczny projekt charytatywny organizowany w ramach realizacji programu
studiów. Jego celem jest pomoc finansowa
instytucjom z Poznania i okolic. Autorem
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inicjatywy jest dr Marek Zieliński z Katedry
Strategii Marketingowych, prowadzący zajęcia z przedmiotu Zarządzanie Komunikacją Marketingową. W tym roku żacy będą
zbierać środki dla Przedszkola Specjalnego
nr 164 w Poznaniu. Studenci chcą przeznaczyć zgromadzone pieniądze na budowę
nowego placu zabaw przystosowanego
do potrzeb dzieci niepełnosprawnych. Pieniądze będą pozyskiwane poprzez organizację eventów, takich jak: impreza dla
studentów czy Bieg na Altum – 30 studentów UEP na 30-lecie przedszkola wbiegnie
na najwyższe piętro wieżowca Collegium
Altum. Organizatorzy akcji liczą także na

wsparcie ze strony sponsorów. Pierwszym
z nich jest firma York, która jechała razem
z Furą Szczęścia także w zeszłym roku.
Projekt uzyskał już patronat prezydenta Miasta Poznania, przewodniczącego
Rady Miasta Poznania, Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu oraz mediów: dziennika Głos
Wielkopolski, Radia Merkury, MC Radia
i portali internetowych: Poznantowjemiasto.eu oraz poznan.pl/Studia.
Więcej informacji o inicjatywie można
znaleźć w serwisie Facebook pod adresem
www.facebook.com/FuraSzczescia.

Seminarium pt: „Grenzregionen in der Europäischen Union
Regionalpolitik und Interkommunale Kooperation”
Członkowie Studenckiego Koła Naukowego „EUrope”, działającego przy Katedrze
Europeistyki, 23 kwietnia 2013 roku uczestniczyli w seminarium pt: „Grenzregionen

in der Europäischen Union Regionalpolitik
und Interkommunale Kooperation” , które
odbyło się na Freie Universität w Berlinie.
Studenci Uniwersytetu Ekonomicznego

w Poznaniu przedstawili referaty dotyczące stosunków polsko-niemieckich, szans
i zagrożeń związanych z wejściem do
strefy euro czy tricków marketingowych.
Wystąpienia młodzieży z Freie Universität
Berlin dotyczyły stosunków niemiecko-francuskich, etnicznego konfliktu w Afryce czy
włączenia Chorwacji do UE. Seminarium
polsko-niemieckie zostało zorganizowa-

ne w ramach długotrwałej współpracy
pomiędzy Uniwersytetem Ekonomicznym
w Poznaniu a Freie Universität Berlin.
Jednym z elementów tej współpracy
będzie również udział studentów z Berlina
w konferencji pt: „Partnership between the
EU and the UN – for a better future?”organizowanej przez SKN „EUrope” na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.
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Z działalności Biblioteki Głównej
15–17 kwietnia
Doktor Artur Wierzbicki, pracownik Sekcji
Szkoleń, Baz Danych i Digitalizacji uczestniczył w IV Konferencji z cyklu „i3 internet
– infrastruktury – innowacje” pt. „Wszechobecny Internet – X lat Polskiego Interne-

tu Optycznego”, zorganizowanej przez
Konsorcjum PIONIER i Poznańskie Centrum
Superkomputerowo-Sieciowe w Centrum
Kongresowym IOR-PIB w Poznaniu, podczas której zaprezentował poster Upowszechnianie historii i tradycji akademickiej
w regionalnej bibliotece cyfrowej.

Źródło: Biblioteka Główna UEP

16 kwietnia
W sali konferencyjnej Biblioteki odbyło
się posiedzenie Rady Bibliotecznej podczas którego dyskutowano nad sprawozdaniem z działalności Biblioteki Głównej
w roku 2012.
17–19 kwietnia
Magister Agnieszka Dolińska, mgr Joanna
Gryt oraz mgr Dorota Wojewoda z Sekcji

Szkoleń, Baz Danych i Digitalizacji wzięły
udział w II konferencji Konsorcjum BazTech
pt. „Bibliograficzne bazy danych i ich rola
w rozwoju nauki”. Konferencja, zorganizowana przez biblioteki: Politechniki Poznańskiej, Politechniki Krakowskiej oraz Uniwersytetu
Technologiczno-Przyrodniczego
w Bydgoszczy, odbyła się w Centrum Wykładowo-Konferencyjnym Politechniki Poznańskiej.

18 kwietnia
Biblioteka zakończyła testowanie baz danych wydawnictwa Gale: Business Insights:
Global oraz Small Business Resource Center.
23 kwietnia
Z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich Biblioteka Główna:
• zorganizowała wspólnie z Portalem Naukowca e-seminarium „Umowy z zakresu
prawa autorskiego – diabeł tkwi w szczegółach”, uczestnicy stacjonarni wzięli
udział w szkoleniu przeprowadzonym
przez radcę prawnego dr Monikę Górską, które odbyło się w Wypożyczalni; inni
zainteresowani uczestnicy oglądali transmisję online „na żywo” za pośrednictwem
serwisu http://portalnaukowca.pl,
• ogłosiła konkurs dla pracowników i studentów Uczelni korzystających z elektronicznych książek w bazie danych IBUK
Libra. Jako fundatora nagród pozyskano
Wydawnictwo Naukowe PWN.

24 i 25 kwietnia
Podczas X Międzynarodowej Konferencji
Naukowej z cyklu „Musica practica, musica theoretica” pt. „Muzyka kameralna
modernizmu i postmodernizmu. Między
normą a wyzwoleniem”, zorganizowanej przez Akademię Muzyczną im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu oraz Fundację
Akademii Muzycznej, zaprezentowano
referat „Feliks Nowowiejski w polskim radio 1926–1939” autorstwa mgr Iwony Fokt
z Akademii Muzycznej w Poznaniu i mgra
inż. Romana Tomaszewskiego – dyrektora
Biblioteki Głównej.

25 kwietnia
Grupa młodzieży z Ukrainy, zainteresowana podjęciem studiów na UEP, odwiedziła
Bibliotekę Główną, zapoznała się z zasadami jej funkcjonowania oraz zbiorami.
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Z działalności sportowej
Bieg „Ekonomiczna piątka”
W dniu 21 kwietnia 2013 roku o godz. 12.00
na terenach toru regatowego Malta w Poznaniu rozegrano kolejną III już edycję biegu
„Ekonomiczna Piątka” o Puchar JM Rektora
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
prof. dra hab. Mariana Goryni. Do zawodów na dystansie 5 km zgłosiło się ponad
500 zawodników (ponad 100 osób więcej
niż w roku 2012), reprezentujących ponad
20 uczelni z Wielkopolski oraz z zagranicy.
Tegoroczna edycja „Ekonomicznej Piątki” miała rangę Akademickich Międzynarodowych Mistrzostw Wielkopolski na 5 km.
W porównaniu z poprzednimi zawodami
zmieniła się nie tylko pora rozgrywania
biegu, z jesiennej na wiosenną, lecz także formuła imprezy. W tym roku po raz
pierwszy organizatorzy zaprosili studentów,
absolwentów oraz pracowników nie tylko
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu,
lecz wszystkich uczelni wielkopolskich oraz
studentów reprezentujących szkoły wyższe
spoza naszego kraju. Bieg o Puchar Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu odbył się pod honorowym patronatem
prezydenta Miasta Poznania Ryszarda
Grobelnego oraz marszałka województwa
wielkopolskiego Marka Woźniaka.
Start biegu znajdował się przy trybunie głównej i rozpoczął się od powitania
wszystkich uczestników przez JM Rektora
prof. dra hab. Mariana Goryni. Następnie
honorowy starter zawodów – uczestniczka
Igrzysk Olimpijskich w Londynie w sztafecie
4 x 400 – Patrycja Wyciszkiewicz (SL Olimpia Poznań) dała sygnał do rozpoczęcia
zawodów.
Uczestnikami jednego z największych
wydarzeń sportowych w bieżącym roku
akademickim byli Rektor Uniwersytetu
Ekonomicznego w Poznaniu prof. Marian

Gorynia, Prorektor ds. Strategii i Rozwoju UEP prof. Cezary Kochalski, prezes Klubu Biegacza UE prof. Waldemar Budner,
prof. Zygmunt Waśkowski oraz wielu innych
pracowników naukowych UEP. Wśród zaproszonych gości na mecie pojawili się
również: wiceprezydent Miasta Poznania
Mirosław Kruszyński, senator Piotr Gruszczyński, Prorektor Politechniki Poznańskiej
prof. Stefan Trzcieliński, uczestnik maratonu
bostońskiego Tomasz Szymczak, który symbolicznie ukończył, przerwane na skutek
zamachów terrorystycznych, zawody na
naszym biegu oraz organizator i propagator zdrowego stylu życia w Poznaniu Przemysław Walewski.
Prowadzącym zawody i czynnie uczestniczącym w przygotowaniu całej imprezy był mgr Janusz Grzeszczuk – długoletni
kierownik SWFiS UEP utytułowany zawodnik
i działacz środowiska lekkoatletycznego.
Triumfatorami biegu (na 5 km) zostali
w kategorii OPEN w klasyfikacji:
• mężczyzn
1. Rafał Rajczak 15:57 min – student – AWF
Poznań (OŚ AZS Poznań)
2. Szymon Bytniewski 16:06 min – student
– Uniwersytet Ekonomiczny Poznań (SL
Olimpia Poznań)
3. Mateusz Garczarek 16:31 min – student
– Uniwersytet Ekonomiczny Poznań (AZS
UEP)
• kobiet
1. Małgorzata Kołacka 19:18 min – studentka – Uniwersytet Przyrodniczy Poznań (SL
Olimpia Poznań)
2. Magdalena Frąckowiak 20:10 min – studentka – UAM Poznań (LLKS Osowa Sień)
3. Karolina Chabros 20:21 min – absolwentka – Uniwersytet Przyrodniczy Poznań
(Drużyna Szpiku)

Wśród absolwentów najlepszymi okazali
się:
• mężczyźni
1. H
 ubert Lechniak 16:45 min – absolwent
UAM
2. W
 itold Nowacki 17:01 min – absolwent
UEP
3. P
 rzemysław Walewski 17:15 min – absolwent UAM
• kobiety
1. K
 arolina Chabros 20:21 min – absolwentka UP
2. M
 aria Sundberg, 21:12 min – absolwentka ETH Zürich
3. A
 nita Stelmaszczyk 22:20 min – absolwentka UEP
W kategorii pracowników uczelni najlepsi
okazali się:
• mężczyźni
1. T omasz Pędziński 19:06 min – pracownik
naukowy UAM
2. Jakub Flotyński 19:16 min – pracownik UEP
3. M
 arcin Bartkowiak 19:30 min – pracownik UEP

• kobiety
1. Anna Budner 21:33 min – UEP
2. Maria Tadyszak 24:52 min – pracownik UP
3. M
 onika Szymczak 25:41 min – pracownik
UAM
W kategorii najbardziej rozbiegana
uczelnia zwyciężył Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – prawdopodobnie najbardziej rozbiegana uczelnia w Polsce,
a najbardziej rozbieganym Wydziałem UEP
został Wydział Informatyki i Gospodarki
Elektronicznej.
Kolejna edycja „Ekonomicznej Piątki”
nie mogłaby się odbył bez przychylności
władz rektorskich Uczelni, wielkiego zaangażowania członków Klubu Biegacza UEP,
pracowników Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UEP oraz wielu pracowników
administracyjnych Uczelni. Szczególne podziękowania należą się wolontariuszom,
którzy przyczynili się do sukcesu kolejnej
edycji „Ekonomicznej Piątki”.
Organizację biegu wspomagali również
sponsorzy oraz patroni: Browar Fortuna,
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Rozwój kadr naukowych
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski 22 kwietnia 2013 roku
wręczył nominacje na tytuł profesora nauk
ekonomicznych pracownikom naukowo-dydaktycznym Uniwersytetu Ekonomicz-

Wydawnictwo Rebis, firma Grundfos, Urząd
Marszałkowski w Poznaniu, Urząd Miasta
Poznania, absolwenci Witold i Zbigniew
Nowaccy, firma Runnersworld, a także patroni medialni; TVP Poznań, Radio Merkury,

Radio Afera, portal poznanbiega.pl oraz
Głos Wielkopolski.
Koordynatorem biegu był Rafał Wieruszewski dwukrotny olimpijczyk (Ateny 2004,
Pekin 2008) pracownik Studium WFiS UEP.

Dzień tańca na UEP
Na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu 23 kwietnia 2013 roku został zorganizowany „Dzień Tańca na UEP”. Projekt cieszył
się dużym zainteresowaniem wśród studentów. Prócz promocji szkół tanecznych,
takich jak Salsa Siempre i Studio Adama
Padły i niespodzianki tanecznej na schodach przed Gmachem Głównym UEP, odbył się pierwszy w historii Maraton Taneczny
w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu z udziałem zawodowych instruktorów
i tancerzy. Wśród uczestników zostały rozdane i rozlosowane vouchery na zajęcia
w profesjonalnych, poznańskich szkołach

tańca. Znakomita zabawa poprzez taniec
została wyrażona w technikach: latino jazz,
salsa, bachata i jive. Koordynacją projektu
zajmowała się Katarzyna Kaliszuk, członek
Zarządu Klubu Uczelnianego AZS UEP mgr
Anna Tyrakowska, członkowie AZS oraz
dziewczęta z sekcji Fitness-Dance.

nego w Poznaniu: drowi hab. Piotrowi Banaszykowi, prof. nadzw. UEP, drowi hab.
Szymonowi Cyfertowi, prof. nadzw. UEP,
oraz drowi hab. Ireneuszowi P. Rutkowskiemu, prof. nadzw. UEP.

56

57

Biuletyn Informacyjny
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

*
Rektor prof. Marian Gorynia, na posiedzeniu Senatu Uczelni w dniu 26 kwietnia 2013
roku, wręczył prof. dr hab. Aldonie Andrzejczak, prof. nadzw. UEP, dekret awansowy
na stanowisko profesora zwyczajnego UEP.
Rektor wręczył drowi hab. Jackowi
Mizerce, prof. nadzw. UEP, oraz dr hab.

Beacie Skowron-Mielnik umowy o pracę
na stanowisku profesora nadzwyczajnego
UEP na czas określony.
Podczas posiedzenia dyplomy do nagród jubileuszowych z rąk Rektora odebrali: prof. dr hab. Wacław Jarmołowicz, prof.
zw. UEP, prof. dr hab. Tomasz Rynarzewski,
prof. zw. UEP, i dr hab. Agnieszka Niezgoda, prof. nadzw. UEP.

Wydział Towaroznawstwa
W dniu 22 kwietnia 2013 roku o godz. 13.00
w sali 236 w Gmachu Głównym Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu odbyła
się publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr Anny Kowalczyk
pt. „Ocena implementacji i skuteczności
metod zarządzania jakością w opinii dostawców branży motoryzacyjnej”

Promotorem pracy była prof. dr hab.
Alicja Maleszka, prof. zw. Uniwersytetu
Ekonomicznego w Poznaniu. Recenzje
przygotowali: dr hab. inż. Jacek Łuczak,
prof. nadzw. Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu, oraz dr hab. inż. Piotr Grudowski, prof. nadzw. Politechniki Gdańskiej.

Wydział Zarządzania
Rada Wydziału Zarządzania w dniu
12 kwietnia 2013 roku nadała doktor
Marcie Kluzek stopień naukowy doktora
habilitowanego nauk ekonomicznych.
Recenzentami dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej pt. „Znaczenie konkurencji podatkowej dla rozmieszczenia bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Unii
Europejskiej” byli:
• prof. dr hab. Stanisław Owsiak, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,
• prof. dr hab. Jerzy Sokołowski, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,
• prof. dr hab. Dorota Czykier-Wierzba, Uniwersytet Gdański,
• prof. zw. dr hab. Aldona Kamela-Sowińska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.

*
W dniu 29 kwietnia 2013 roku w sali 236
w Gmachu Głównym Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr Agnieszki Ruty
pt. „Czynniki kształtujące decyzje zakupowe nabywców na rynku aparatów słuchowych w Polsce”
Promotorem rozprawy był prof. dr hab.
Henryk Mruk, prof. zw. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Recenzje przygotowali: prof. dr hab. Ewa Kieżel, prof. zw. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach,
oraz dr Lilianna Nowak, prof. nadzw. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
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Współpraca z zagranicą
Tydzień Erasmus Student Network na UEP
W dniach 16–21 kwietnia, w ramach Jubileuszowego Tygodnia Erasmus Student
Network z okazji 5-lecia działalności ESN
na Uniersytecie Ekonomicznym w Poznaniu
zorganizowano interesujące imprezy promujące działalność ESN i mobilność międzynarodową. W dniu 16 kwietnia odbyła
się kolejna już edycja konferencji „Mobilność kluczem do sukcesu”, organizowana
przez ESN UEP oraz DBNiWZ. Jednym z wiodących tematów spotkania była oferta
wyjazdów zagranicznych, zatytułowana
„Jeśli nie Erasmus, to co?”. Przedstawicielka
DBNiWZ zaprezentowała szeroki wachlarz
możliwości wyjazdów zagranicznych, jaki
UEP oferuje swoim studentom, począwszy
od wymian międzynarodowych po konferencje, programy intensywne oraz szkoły
letnie. Świętowanie jubileuszu zakończyło
się uroczystym spotkaniem z udziałem byłych członków i założycieli ESN oraz Magdy
Kobielarz – pracownika Działu ds. Badań

Naukowych i Współpracy z Zagranicą,
inicjatorki utworzenia ESN na UEP. Głównym celem ESN jest pomoc studentom
przed, po i w trakcie ich pobytu za granicą. W każdym semestrze ESN UEP sprawuje
opiekę nad ponad setką studentów zagranicznych studiujących na UEP w ramach
międzynarodowych programów wymiany.

*

*

Senat Uczelni 29 kwietnia br., po wysłuchaniu opinii Senackiej Komisji ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą, upoważnił Rektora UEP do podpisania umów
o międzynarodowej współpracy z:
• ARMENIAN STATE UNIVERSITY OF ECONOMICS, Armenia,
• DONIECKIM UNIWERSYTETEM NARODOWYM, Ukraina.

Senat przyjął Erasmus Policy Statement,
stanowiący element aplikacji do programu
Erasmus 2014–2020. Dokument określający
strategię, kierunki i formy mobilności międzynarodowej został opracowany przez
Dział ds. Badań Naukowych i Współpracy
z Zagranicą.

Wyjazdy pracowników i doktorantów
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Imię, nazwisko,
katedra/jednostka
organizacyjna
1
Prof. dr hab. Jerzy
Handschke, prof.
nadzw. UEP
Katedra Ubezpieczeń

Kraj, miasto,
uczelnia, organizator
konferencji,
spotkania
2
Francja, Paryż
Organizator:
Varazdin Development and Entrepreneurship Agency
(VADEA), Central unit
Celje

Termin

Cel wyjazdu

3
3.04.–
–7.04.2013

4
Udział w 2nd International Scientific Conference on Economic
and Social Development;
referat pt.: „Environmental insurance and building CSR”

Francja, Paryż
Organizator:
Varazdin Development and Entrepreneurship Agency
(VADEA), Central unit
Celje

3.04.–
–7.04.2013

Udział w 2nd International Scientific Conference on Economic
and Social Development;
referat pt.: „Environmental insurance and building CSR”

Dr Krzysztof Łyskawa Francja, Paryż
Katedra UbezpieOrganizator:
czeń
Varazdin Development and Entrepreneurship Agency
(VADEA), Central unit
Celje

3.04.–
–7.04.2013

Udział w 2nd International Scientific Conference on Economic
and Social Development;
referat, pt.: „Financing The Effects Of Catastrophic Events In
Local Government Units – The
Search For The Optimal Solution” (współautor: dr Marietta
Janowicz-Lomott)

Dr Anna ZielińskaTurcja, Istambuł
-Chmielewska
Organizator:
Katedra Koniunktury Okan University
Gospodarczej

7.04.–
–10.04.2013

Prowadzenie wykładów w ramach programu Erasmus

Mgr Aleksandra
Hęćka
doktorantka
Katedra Ubezpieczeń
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1
Dr Dawid Piątek
Katedra Makroekonomii i Badań nad
Gospodarką Narodową

2
3
Włochy, Macerata
7.04.–
Organizator:
–13.04.2013
Uniwersytet Macerata

4
Udział w szkoleniu w ramach
programu Erasmus

Dr Katarzyna
Szarzec
Katedra Makroekonomii i Badań nad
Gospodarką Narodową

Włochy, Macerata
7.04.–
Organizator:
–13.04.2013
Uniwersytet Macerata

Udział w szkoleniu w ramach
programu Erasmus

Dr hab. Małgorzata
Bartosik-Purgat, prof.
nadzw. UEP
Katedra Zarządzania Międzynarodowego

Hiszpania, Girona
Organizator:
Universidad de
Girona

7.04.–
–13.04.2013

Prowadzenie wykładów w ramach programu Erasmus

Dr hab. Barbara
Jankowska
Katedra Konkurencyjności Międzynarodowej

Turcja, Istambuł
Organizator:
Okan University

8.04.–
–10.04.2013

Prowadzenie wykładów w ramach programu Erasmus

Dr Bazyli Czyżewski
Katedra Edukacji
i Rozwoju Kadr

Turcja, Yalova
Organizator:
Yalova University,
Faculty of Economics
and Business Administration

9.04.–
–15.04.2013

Udział w warsztatach naukowych nt. „The economic crisis
in the UE” i prowadzenie gościnnych wykładów pt.: „Sytuacja gospodarcza Polski i Turcji
– analiza komparatywna” oraz
„Funkcjonowanie wspólnej polityki rolnej UE – studium przypadku”

Dr Sebastian Stępień
Katedra Makroekonomii i Gospodarki
Żywnościowej

Turcja, Yalova
Organizator:
Yalova University,
Faculty of Economics
and Business Administration

9.04.–
–15.04.2013

Udział w warsztatach naukowych nt. „The economic crisis
in the UE” i prowadzenie gościnnych wykładów pt.: „Sytuacja gospodarcza Polski i Turcji
– analiza komparatywna” oraz
„Funkcjonowanie wspólnej polityki rolnej UE – studium przypadku”

Mgr Daniel Wilusz
Portugalia, Lizbona
doktorant
Katedra Technologii
Informacyjnych

Prof. dr hab. Marian
Gorynia, prof. zw.
UEP
JM Rektor UEP

Belgia, Gandawa
Organizator:
European University
Association

10.04.–
–12.04.2013

Udział w EUA Annual Conference European Universities – Global Engagement

Dr Agata Maćków
kierownik Biura Studiów Anglojęzycznych

Ukraina, Kijów
10.04.–
Organizator:
–14.04.2013
Fundacja Edukacyjna
„Perspektywy”

Dr hab. Beata
Stępień, prof.
nadzw. UEP
Katedra Zarządzania Międzynarodowego

Udział w Międzynarodowych
Targach Edukacyjnych

1
2
Mgr Maria Brendel
Kazachstan, Ałmaty
Biuro Studiów Anglo- Organizator:
języcznych
Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego
Fundacja Rozwoju
Systemu Edukacji

3
10.04.–
–14.04.2013

4
Udział w Międzynarodowych
targach Edukacyjnych IEFT

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

Szwajcaria, Geneva
Organizator:
Geneva Association
Risk & Insurance Economics

10.04.–
–13.04.2013

Udział w 29 Seminarium: „Recent Developments in Global Regulatory and Supervisory
Architecture. Is there a master
plan?”

Dr Monika
Kaczmarek
Katedra Informatyki
Ekonomicznej

Niemcy, Poczdam
Organizator:
SAP AG, Hasso Plattner Institut

10.04.2013

Udział w spotkaniu Future SOC
Lab Day, Fall 2012, podsumowujące I etap projektu Quasi Real
– Time Individual Customer Based Forecasting of Energy Load
Demand Using In Memory Computing – SAP Hana

Dr Tomasz Rudny
Katedra Informatyki
Ekonomicznej

Niemcy, Poczdam
Organizator:
SAP AG, Hasso Plattner Institut

10.04.2013

Udział w spotkaniu Future SOC
Lab Day, Fall 2012, podsumowujące I etap projektu Quasi Real
– Time Individual Customer Based Forecasting of Energy Load
Demand Using In Memory Computing – SAP Hana

Mgr Małgorzata
Ratajska
Studium Praktycznej
Nauki Języków Obcych

Turcja, Istambuł
Organizator:
Okan University

14.04.–
–20.04.2013

Prowadzenie wykładów w ramach programu Erasmus

15.04.–
–17.04.2013

Udział w 4th Doctoral Conference on Computing, Electrical and Industrial Systems
DoCEIS’13, tytuł referatu: „The
Architecture of Coupon-based,
semi-off-line, Anonymous Micro
payment System for Internet
of Things” (współautor: dr hab.
J. Rykowski)

Portugalia, Porto
16.04.–
Organizator:
–20.04.2013
Instituto Superior de
Contabilidade e Administracao do Instituto Politecnico

Prowadzenie wykładów w ramach programu Erasmus
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1
Dr Radosław
Lewandowski
Studium Praktycznej
Nauki Języków Obcych

3
14.04.–
–20.04.2013

4
Prowadzenie wykładów w ramach programu Erasmus

Dr Milena Ratajczak- Szwecja, Uppsala
-Mrozek
Organizator:
Katedra Marketingu Uppsala University
Międzynarodowego

15.04.–
–20.04.2013

Szkolenie w ramach programu
Erasmus

Dr Ida Musiałkowska Belgia, Bruksela
Katedra Europeistyki Organizator:
College of Europe
i Komitet Regionów

17.04.–
–19.04.2013

Udział w konferencji EU-China
Diplomacy; wykład, pt.: „EU-China Dialogue on the Regional Policy”

Dr Grzegorz Mazur
Chorwacja, Split
Katedra Europeistyki Organizator:
Uniwersytet w Splicie

21.04.–
–27.04.2013

Prowadzenie wykładów w ramach programu Erasmus

Dr Agata Filipowska
Katedra Informatyki
Ekonomicznej

Belgia, Bruksela
Organizator:
European Commi
ssion

23.04.2013

Udział w charakterze eksperta
w Review projektu NiSB

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

Wielka Brytania,
Southampton
Organizator:
University of
Southampton

24.04.–
–27.04.2013

Udział w konferencji International Conference on the Global
Financial Crisis, tytuł referatu:
„Linkages between European
national stock markets during
the years 1997–2012: The impact
of financial crisis and EU expansions”

Prof. dr hab.
Aleksander Grzelak,
prof. nadzw. UEP
Katedra Makroekonomii i Gospodarki
Żywnościowej

2
Turcja, Adana
Organizator:
Cukurova University

Łotwa, Jełgava
Organizator:
Latvia University
of Agriculture Faculty
of Economics

24.04.–
–27..04.2013

Udział w konferencji Economic
Science For Rural Development
2013; tytuł referatu: „Reproduction processes in agriculture in
Poland considering production
types of farms (in the light of the
data from agricultural accounting system FADN)”

Dr Joanna Schmidt
Katedra Edukacji
i Rozwoju Kadr

Szwajcaria, Freiburg
24.04.–
Organizator:
–29.04.2013
Institute for the Research on Nonprofit Organizations Universität
Freiburg Schweiz

Wyjazd o charakterze naukowym, udział w warsztatach
dot. sektora pozarządowego
w Szwajcarii i Polsce

Dr Włodzimierz
Dymarski
Katedra Polityki Gospodarczej i Samorządowej

Belgia, Bruksela
Organizator:
EuroMemo Group

Udział w spotkaniu Komitetu
Sterującego EuroMemo Group
z parlamentarzystami europejskimi

24.04.–
–27.04.2013

1
Dr hab. Małgorzata
Bartosik-Purgat, prof.
nadzw. UEP
Katedra Zarządzania Międzynarodowego

2
Turcja, Izmir
Organizator:
Social Sciences Research Society (SoSRes)

3
25.04.–
–28.04.2013

4
Udział w International Conference on Business and Management; tytuł referatu: „Cultural
factors and customer behavior
– modeling approach in the
light of international research”

Dr hab. Barbara
Jankowska
Katedra Konkurencyjności Międzynarodowej

Turcja, Izmir
Organizator:
Social Sciences Research Society (SoSRes)

25.04.–
–28.04.2013

Udział w International Conference on Business and Management; tytuł referatu:
„Coopetition as an attribute of
clusters fostering innovativeness
of enterprises – the case of one
creative cluster”

Dr Katarzyna
Szarzec
Katedra Makroekonomii i Badań nad
Gospodarką Narodową

Wielka Brytania, Londyn
Organizator:
London School of
Economics, Kingston
University London

29.04.–
–26.05.2013

Wyjazd w celu odbycia kwerendy w Bibliotece London School
of Economics oraz udział w 17th
Annual Conference of the European Society for the History
of Economic Thought (ESHET) –
„Economic Theory and Business
Practice: Their relations through
the ages”; artykuł pt.: „Why should a state interfere with economic freedom?”

Przyjazdy gości zagranicznych na
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Imię, nazwisko

Kraj, miasto,
uczelnia/organizator

Termin

Cel wyjazdu

Owen Easteal

Wielka Brytania/Katedra Turystyki

10.04.2013

Prowadzenie zajęć dydaktycznych

Dr Peter Hiller

Niemcy, DAAD/
DBNiWZ

22.04.2013

Prezentacja oferty stypendialnej DAAD

Owen Easteal

Wielka Brytania/Katedra Turystyki

24.04.2013

Prowadzenie zajęć dydaktycznych

Iztok Peterin

Słowenia, University of 24.04.–
Maribor/Katedra Ba- –1.05.2013
dań Operacyjnych

Wykłady w ramach programu
LLP/Erasmus

Dwudziestu pięciu
studentów MBA

Francja, Paryż, ESCP
Europe/Prof. M. Rekowski

Zapoznanie się z UEP

26.04.2013
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Stowarzyszenie Absolwentów UEP
Walne Zwyczajne Zebranie Sprawozdawcze
członków Stowarzyszenia Absolwentów UEP
Członkowie Stowarzyszenia Absolwentów
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
13 kwietnia 2013 roku spotkali się na Walnym Zwyczajnym Zebraniu Sprawozdawczym, na którym podsumowano wykonanie podjętych zamierzeń w roku 2012.
Na wniosek Komisji Rewizyjnej zebranie
udzieliło absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia. Podczas spotkania prezes Zarządu
Stowarzyszenia Absolwentów UEP mgr Zbigniew Igliński wręczył byłym absolwentom,
członkom Stowarzyszenia dyplomy nadania tytułu Członka Honorowego SA UEP.

Dyplomy za wybitne zasługi dla Stowarzyszenia otrzymały następujące osoby:
• mgr Bożena Beyer, prezes Koła Poznań,
• mgr Stanisław Janiec, członek Koła Poznań,
• por. dr Józef Ladrowski, członek Koła Poznań.
Specjalne wyróżnienie przyznano por.
drowi Józefowi Ladrowskiemu – 92-letniemu weteranowi II wojny światowej
i żołnierzowi AK w latach 1941–1945, wieloletniemu wiceprezesolwi Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im.
Honorowi członkowie Stowarzyszenia Absolwentów UEP wraz z Prorektorem
ds. Strategii i Rozwoju UEP, prof. Cezarym Kochalskim(od prawej strony) oraz
prezesem Zarządu SAUEP, mgrem Zbigniewem Iglińskim(od lewej strony)

Marszałka Józefa Piłsudskiego. Z tej okazji
Prorektor ds. Strategii i Rozwoju dr hab. Cezary Kochalski, prof. nadzw. UEP, odczytał
list gratulacyjny w imieniu Rektora Uczelni

Uczestnicy Walnego Zebrania Stowarzyszenia
Absolwentów UEP w dniu 13 kwietnia 2013 roku

prof. Mariana Goryni z serdecznymi podziękowaniami za wspaniałą postawę
obywatelską i bogate życie zgodne z patriotycznymi zasadami.
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Absolwenci UEP
Joanna Pydo, absolwentka specjalności finanse
i polityka pieniężna Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu oraz Uniwersytetu w Kassel (MA Global
Political Economy), objęła
stanowisko dyrektora ds. relacji inwestorskich w spółce Energa.
Joanna Pydo jest związana z rynkiem kapitałowym w Polsce od 2007 roku. Ostatnio
pełniła funkcję menedżera ds. komunikacji i relacji inwestorskich w ABC Data S.A.,
dystrybutora IT notowanego na GPW S.A.
Pracowała też w agencji Martis Consulting,
gdzie była odpowiedzialna za obsługę
spółek notowanych na GPW i NewConnect. W latach 2007–2011 pracowała dla
Quantum Software.

*
Rada Nadzorcza TUiR Allianz Polska S.A. oraz TU
Allianz Życia Polska S.A.
powołała w skład Zarządu obu spółek Witolda
Jaworskiego, powierzając
mu jednocześnie funkcję
prezesa Zarządu.
Witold Jaworski jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, studiował
również na Fachhochschule für Wirtschaft
w Berlinie. Jest doktorem nauk ekonomicznych, a do 2010 roku był adiunktem w Katedrze Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Doświadczenie zawodowe
w sektorze ubezpieczeniowym zdobywał
między innymi w Grupie PZU, w której pra-

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
w mediach
cował od 2004 roku. Pełnił funkcje członka
Zarządu PZU S.A. i PZU Życie S.A. Wcześniej
był między innymi dyrektorem zarządzającym ds. klienta masowego, dyrektorem
zarządzającym ds. produktów ubezpieczeniowych i dyrektorem ds. ubezpieczeń komunikacyjnych. Był również członkiem rad
nadzorczych TFI PZU i PTE PZU. Przed rozpoczęciem kariery w Grupie PZU był menedżerem w McKinsey & Co, współpracując
głównie z instytucjami finansowymi oraz
firmami telekomunikacyjnymi, farmaceutycznymi i przemysłowymi.

*
Maciej Bachman, absolwent Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, w zakresie finansów i rachunkowości przedsiębiorstw, został powołany na
stanowisko prezesa Zarządu PEKAES S.A.

Zespół pracowników Działu Marketingu
pod kierunkiem mgr Iwony Cieślik, przygotowali comiesięczny raport na temat

obecności Uniwersytetu Ekonomicznego
w mediach. W kwietniu sytuacja przedstawiała się następująco.

Monitoring mediów
Liczba informacji ze względu na
rodzaj mediów
Nazwa

Liczba informacji

Internet

497

Social media

125

Prasa

100

Radio

25

Telewizja
SUMA

Social media
125 (15,87%)
Telewizja
41 (5,2%)
Radio
25 (3,17%)

41
788

*
Mikołaj Woźniak, absolwent handlu międzynarodowego na Wydziale
Zarządzania Uniwersytetu
Ekonomicznego w Poznaniu, objął stanowisko
prezesa Zarządu spółki
Volkswagen Bank Polska. Nowy prezes od
początku kariery jest związany ze spółkami finansowymi koncernu Volkswagen.
W 2000 roku przejął odpowiedzialność za
departament controllingu i zarzadzania
ryzykiem Volkswagen Bank Polska jako
kierownik, a następnie dyrektor departa
mentu.

Prasa
100 (12,69%)

Internet
497 (63,07%)

Szacunkowy ekwiwalent
reklamowy
Medium
Internet

Wartość AVE [zł]
311 596

Prasa

1 426 825

Radio

44 969

Social media
Telewizja
SUMA

Zweryfikowany ekwiwalent
reklamowy

116

Medium

Wartość AVE [zł]

Prasa

76 681

Internet

28 039

Radio i telewizja
SUMA

22 970
127 690

214 458
1 997 964

(Advertising Value Equivalency, AVE – waga informacji medialnych, polegająca na porównaniu powierzchni lub czasu emisji danej informacji do tożsamej emisji reklamowej;
dzięki takiemu zestawieniu określa się wartość publikacji w pieniądzu)
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Najaktywniejsze tytuły prasowe

Najaktywniejsze stacje telewizyjne

Nakład

Liczba informacji

Zasięg

Liczba informacji

POLSKA – GŁOS WIELKOPOLSKI

dziennik

47 550

16

TVP Poznań

regionalny

20

GAZETA WYBORCZA – POZNAŃ

dziennik

21 980

13

WTK

regionalny

16

DZIENNIK GAZETA PRAWNA

dziennik

70 010

8

TVN24

ogólnopolski

3

GAZETA UBEZPIECZENIOWA

tygodnik

4 500

6

TVN CNBC

ogólnopolski

2

FORUM AKADEMICKIE

miesięcznik

3 500

6

GAZETA WYBORCZA

dziennik

348 890

3

PULS BIZNESU

dziennik

19 630

3

GŁOS KOSZALIŃSKI

dziennik

6 750

3

69 000

3

115 380

2

Periodyk

FAKTY MAGAZYN GOSPODARCZY dwumiesięcznik
RZECZPOSPOLITA

dziennik

www.poznan.pl
www.twitter.com
www.poznan.gazeta.pl
www.codziennypoznan.pl
www.gloswielkopolski.pl
www.poznan.dlastudenta.pl
www.poznan.naszemiasto.pl
www.forum.gazeta.pl
www.blip.pl

Unikatowi użytkownicy
880 000 000

Liczba informacji
73

984 660

35

160 000 000

23

319 650

17

11 220

12

225 650

12

15 310

10

100
0
neutralny

350 000

9

100

regionalny

7

Radio ESKA Poznań

regionalny

6

ogólnopolski

2

regionalny

1

ogólnopolski

1

pozytywny

media społecznościowe
120

Planeta FM Poznań

164
(25,23%)

200

9

Liczba informacji
8

Polskie Radio Program 3

300

10

Zasięg
regionalny

486
(74,77%)

400

8 090

Stacja radiowa
Polskie Radio Merkury Poznań

Polskie Radio Lublin

Internet, prasa, radio i telewizja

brak danych

Najaktywniejsze rozgłośnie radiowe

Polskie Radio Program 4

Wydźwięk informacji na temat Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

500

Najaktywniejsze źródła internetowe
Adres strony
www.facebook.com

Stacja telewizyjna

liczba informacji

Tytuł

liczba informacji

68

112
(89,6%)

80
60
40

11
(8,8%)

20
0

neutralny

pozytywny

2
(1,6%)
negatywny
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Wydawnictwo UEP

No. 1

Elżbieta Gołembska

Kazimierz Krzakiewicz, Szymon Cyfert (red.), Metodologiczne aspekty
nauk o zarządzaniu, ZN nr 238
Zygmunt Waśkowski, Michał Sznajder (red.), Nowe trendy w dystrybucji
produktów żywnościowych. Determinanty i kierunki ewolucji, ZN nr 237
Zygmunt Waśkowski, Michał Sznajder (red.), Nowe trendy w dystrybucji
produktów żywnościowych. Gastronomia i zachowania nabywców,
ZN nr 236

ISBN 978-83-7417-737-5

MATEMATYKA
I INFORMATYKA
NA USŁUGACH
EKONOMII

Witold Jurek (red.), Matematyka i informatyka na usługach ekonomii.
Teoria – modele, ZN nr 241
Aldona Andrzejczak (red.), Dylematy i wyzwania kształcenia ekonomistów
w szkołach wyższych, ZN nr 240
Witold Jurek (red.), Matematyka i informatyka na usługach ekonomii.
Informatyka ekonomiczna, ZN nr 239

Teoria – modele

Kazimierz Krzakiewicz, Szymon Cyfert (red.), Metodologiczne aspekty
nauk o zarządzaniu, ZN nr 238
Zygmunt Waśkowski, Michał Sznajder (red.), Nowe trendy w dystrybucji
produktów żywnościowych. Determinanty i kierunki ewolucji, ZN nr 237

241
Redakcja naukowa

Witold Jurek
ISBN 978-83-7417-738-2

MATEMATYKA
I INFORMATYKA
NA USŁUGACH
EKONOMII

Dorota Appenzeller (red.), Matematyka i informatyka na usługach ekonomii. Metody – analizy – prognozy, ZN nr 242
Witold Jurek (red.), Matematyka i informatyka na usługach ekonomii.
Teoria – modele, ZN nr 241
Aldona Andrzejczak (red.), Dylematy i wyzwania kształcenia ekonomistów w szkołach wyższych, ZN nr 240

Metody – analizy – prognozy

Witold Jurek (red.), Matematyka i informatyka na usługach ekonomii.
Informatyka ekonomiczna, ZN nr 239
Kazimierz Krzakiewicz, Szymon Cyfert (red.), Metodologiczne aspekty
nauk o zarządzaniu, ZN nr 238

242
Redakcja naukowa

Dorota Appenzeller

Książki można nabywać w Księgarni Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu, Spółka z o.o. (Collegium Altum, I piętro)
ul. Powstańców Wielkopolskich 16, 61-895 Poznań
tel. 61 854 31 48, tel./faks 61 854 31 47
www.ksiegarnia-ue.pl
e-mail: info@ksiegarnia-ue.pl
ISBN 978-83-7417-739-9

243

242

241

PATRZĄC
NA SŁOŃCE

9 788374 177375

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu poleca:

9 788374 177382
9 788374 177399

Nieokreśloność równowagi
a polska dezinﬂacja 1994–2011
Wydawnictwo
Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu

WZROST ZRÓWNOWAŻONY A PROCESY RESTRUKTURYZACJI

Jacek Wallusch

Witold Jurek (red.), Matematyka i informatyka na usługach ekonomii.
Informatyka ekonomiczna, ZN nr 239

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu poleca:

MATEMATYKA I INFORMATYKA NA USŁUGACH EKONOMII. Metody – analizy – prognozy

Aldona Andrzejczak (red.), Dylematy i wyzwania kształcenia ekonomistów
w szkołach wyższych, ZN nr 240

MATEMATYKA I INFORMATYKA NA USŁUGACH EKONOMII. Teoria – modele

374 177603

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu poleca:

Nieokreśloność równowagi a polska dezinﬂacja 1994–2011

8-83-7417-760-3

Redakcja naukowa

CMYK

PATRZĄC NA SŁOŃCE

oszczyńskiego)

2013

9 788374 177610

Jacek Wallusch

zy – pierwszą
problematyce
tyką pieniężechstronnym
zostały rów.

ISBN 978-83-7417-761-0

1

2013

no współpracę
oraz instytukrajowej poli-

Gospodarka globalna. Technologia. Społeczeństwo

ntrowano się
i jej uwarunywność innotechnicznego
wań uwzględami przedsięania. Badano
ność innowa-

Gospodarka
globalna
Technologia
Społeczeństwo

13

POZNAŃ UNIVERSITY OF ECONOMICS REVIEW

Nakładem Wydawnictwa UEP ukazały się w marcu następujące pozycje:

wacyjnej mah poziomach:
wego. Analizy
nych w ostat-

ji uporczywej
lu uniknięcia
ałego modelu
aliów polskiej
rzedstawiono
ły omówione
w – uporczy-

12

12

WZROST
ZRÓWNOWAŻONY
A PROCESY
RESTRUKTURYZACJI

243
Redakcja naukowa

Piotr Bartkowiak
Tomasz Bernat
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W hołdzie Lady Margaret Thatcher
Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
Lady Margaret Thatcher
Premiera Wielkiej Brytanii w latach 1979–1990. Wybitnej osobowości, wielkiego autorytetu świata polityki, orędowniczki
odprężenia politycznego w Europie, doktora honoris causa
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
Żegnamy Ją z żalem i nigdy nie zapomnimy roli, jaką odegrała w historii naszej Uczelni.
Rektor, Senat i Społeczność
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

