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Z życia uczelni
Wykład Leszka Balcerowicza
„Co dalej z euro?”

Ranking Eduniversal
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu został
nagrodzony trzema palmami w kategorii
Excellent Business Schools w rankingu 1000
najlepszych uniwersytetów i szkół biznesu
na świecie. To ogromny sukces i wielkie wyróżnienie, które świadczy o mocnej pozycji
Uniwersytetu, również na arenie międzynarodowej. Tą prestiżową nagrodą Uczelnia
została wyróżniona podczas V Światowej
Konwencji Edunvinersal w Limie, Peru. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu zajmuje
wysokie miejsca w zestawieniach Eduniversal już od chwili powstania rankingu,
czyli od 2008 roku.

Doktor honoris causa UEP prof. Leszek Balcerowicz, 1 października 2012 roku, po raz
kolejny odwiedził Uniwersytet Ekonomiczny
w Poznaniu. Podczas tzw. zajęć otwartych
miał wykład dla społeczności Uczelni pt.
„Co dalej z euro?”

Profesor Wojciech Cellary
Ambasadorem Gospodarki
Elektronicznej 2011
Profesor dr hab. inż. Wojciech Cellary, prof.
zw. UEP, został laureatem nagrody Kapituły VII Kongresu Gospodarki Elektronicznej
i Związku Banków Polskich pn. „Ambasador
Gospodarki Elektronicznej 2011”. Nagrodę
wręczono 16 października 2012 roku podczas obrad VII Kongresu Gospodarki Elektronicznej, organizowanego przez Związek
Banków Polskich i Centrum Prawa Bankowego i Informacji. Laureatami tej nagrody w latach ubiegłych byli: za rok 2007
– prezes PAN, były minister nauki i informatyzacji, prof. Michał Kleiber; za rok 2008 –
wiceminister MSWiA Witold Drożdż; za rok
2009 – wicepremier Waldemar Pawlak; za
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rok 2010 – wiceminister gospodarki Dariusz
Bogdan. Profesor Cellary w tym gronie jest
jedynym laureatem spoza areny politycznej.

*
Minister nauki i szkolnictwa wyższego prof.
Barbara Kudrycka powołała dra hab. Piotra Banaszyka, prof. nadzw. UEP, na członka pomocniczego Zespołu – komisji do
spraw opiniowania wniosków o dofinansowanie podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni w zakresie wdrażania systemów poprawy jakości kształcenia oraz
Krajowych Ram Kwalifikacji na okres od
dnia 24 października 2012 roku do dnia 30
listopada 2012 roku.

Stypendia naukowe ministra nauki
i szkolnictwa wyższego
Doktor Katarzyna Nawrot z Katedry Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych otrzymała stypendium naukowe
przyznane przez ministra nauki i szkolnictwa
wyższego. Stypendium jest przeznaczone dla wybitnych młodych naukowców,
prowadzących wysokiej jakości badania
i cieszących się imponującym dorobkiem
naukowym. W tegorocznej edycji spośród wniosków składanych przez jednostki
naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu stypendium przyznano również
drowi Arkadiuszowi Kawie z Katedry Logistyki i Transportu. Pierwszą laureatką konkursu spośród naukowców Uniwersytetu
Ekonomicznego w Poznaniu, która została uhonorowana stypendium w ubiegłym
roku, jest dr Katarzyna Perez z Katedry Teorii
Pieniądza i Polityki Pieniężnej. Wszyscy laureaci otrzymali stypendium na najdłuższy
możliwy okres, tj. 36 miesięcy.

*

Profesor dr hab. Alfred Janc, prof. zw. UEP,
został powołany na członka Krajowej Rady
Programowej Samorządowa Polska utworzonej uchwałą Zarządu Rzemiosła Polskiego z dnia 25 maja 2012 roku

Ruszyła II edycja menedżerskich
Studiów Podyplomowych
„Gospodarowanie zasobami”
dla kadry kierowniczej
Państwowej Straży Pożarnej
W dniu 27 października 2012 roku, w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży
Pożarnej w Poznaniu, uroczyście zainaugurowano II edycję menedżerskich Studiów
Podyplomowych „Gospodarowanie zasobami” dla kadry kierowniczej Państwowej
Straży Pożarnej, zorganizowanych przez
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Naukę rozpoczęło 36 studentów – oficerów
Państwowej Straży Pożarnej (w tym 35 z terenu województwa wielkopolskiego).
W uroczystości wzięli udział: prof. Marian
Gorynia – rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, prof. Waldemar Czternasty – dziekan Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu,
prof. dr hab. Henryk Januszek – kierownik
Studiów Podyplomowych, nadbryg. Wojciech Mendelak – Wielkopolski Komendant
Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej,
st. bryg. Lech Janiak – zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.
Uruchomienie Studiów Podyplomowych
dla kadry kierowniczej PSP w Poznaniu jest
wynikiem przyjętej na początku 2010 roku
„Strategii rozwoju ratownictwa i ochrony
przeciwpożarowej do roku 2020” oraz towarzyszącego dokumentu wykonawczego pn. „Polityka kadrowa”.
Spotkanie inauguracyjne było okazją
do uhonorowania prof. Mariana Goryni
oraz prof. Henryka Januszka medalem oko-

Uroczysta inauguracja II edycji menedżerskich Studiów Podyplomowych „Gospodarowanie zasobami” dla kadry kierowniczej Państwowej Straży Pożarnej w dniu 27 października 2012 roku
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Wręczenie medali okolicznościowych 20-lecia Państwowej Straży Pożarnej, JM Rektorowi Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu prof. Marianowi Goryni oraz prof. Henrykowi Januszkowi w dniu
27 października 2012 roku

licznościowym 20-lecia Państwowej Straży
Pożarnej, które wręczył nadbryg. Wojciech
Mendelak.

*
Dwudziestu pięciu pracowników naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu zostało beneficjentami projektów: „Foresight – narzędzie
wspierające transfer wiedzy między nauką
i przedsiębiorstwami” oraz „B+R dla Wielkopolski”.
Projekt „Foresight – narzędzie wspierające
transfer wiedzy między nauką i przedsiębiorstwami” upowszechnia metodę foresight, która polega na budowaniu średnio- lub długookresowej wizji rozwojowej,
jej kierunków i priorytetów, służy jako narzędzie podejmowania bieżących decyzji
i mobilizowania działań, prognozowania
i przewidywania. Poprzez zapoznanie naukowców z metodami foresight i ukierunkowanie badań na praktykę gospodarczą,
projekt zmniejszył rozdźwięk pomiędzy badaniami naukowymi a zapotrzebowaniem
ze strony przedsiębiorstw.
Głównym celem projektu „B+R dla Wielkopolski” jest rozwijanie kompetencji uczestników w zakresie zarządzania badaniami
naukowymi oraz transferu wyników prac
badawczych do przedsiębiorstw. Jest on
realizowany poprzez nabycie przez uczestników: wiedzy z zakresu foresight, umiejętności prezentacji wyników prac przygotowywania projektów B+R i zarządzania nimi,
umiejętności prezentacji wyników prac
badawczych i komercjalizacji rezultatów
badań naukowych, a także poprzez wzrost
wiedzy na temat potrzeb przedsiębiorców.
Ważnym elementem projektów było zorganizowanie 54 staży dla naukowców
w wybranych przedsiębiorstwach.
W projekcie Foresight z ramienia Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu beneficjentami zostali:
• dr Marcin Bartkowiak,
• dr Justyna Majchrzak-Lepczyk,

• dr Anna Maryniak (uczestniczyła w obu
projektach),
• dr Grzegorz Paluszak,
• dr Piotr Pietraszewski,
• dr Milena Ratajczak-Mrozek,
• dr Robert Skikiewicz,
• dr Lech Wojciechowski,
• dr Dominika Zenka-Podlaszewska,
• mgr Aleksandra Kania.
Beneficjenci projektu „B+R dla Wielkopolski”, to:
• dr hab. inż. Alina Matuszak-Flejszman,
prof. nadzw. UEP,
• dr Alfred Błaszczyk,
• dr Renata Dobrucka,
• dr Anna Domagała,
• dr Agnieszka Ignyś-Lipowiecka,
• dr inż. Agnieszka Jursza-Szymańska,
• dr Mirosława Kaczmarek,
• dr inż. Inga Klimczak,
• dr inż. Krzysztof Melski,
• dr Katarzyna Pawlak-Lemańska,
• dr Piotr Tarka,
• dr inż. Mariusz Tichoniuk,
• dr inż. Daria Wieczorek,
• dr inż. Patrycja Wojciechowska,
• mgr inż. Marta Biegańska.
Wśród tych osób jest dziesięcioro uczestników, którzy osiągnęli bardzo wysokie wyniki w części szkoleniowej oraz wyrazili chęć
współpracy z przedsiębiorstwami.
Uczestnicy, którzy odbyli trzymiesięczne
staże w wybranych firmach, to:
• dr Alfred Błaszczyk w firmie Zakład Betoniarski Robert Kopiecki,
• dr Anna Domagała w firmie Szpot Sp.
z o.o.,
• dr Mirosława Kaczmarek w firmie SYMETRIA Sp. J. W. Wrzaskała, D. Golenia,
• dr inż. Inga Klimczak w firmie Tłocznia Soków Rembowscy Sp. z o.o.,
• dr Anna Maryniak odbywa dwa staże:
w firmie Raben Polska Sp. z o.o. i w firmie
Kuehne+Nagel Sp. z o.o.,
• dr Grzegorz Paluszak w Centrum Biotechnologii Sp. z o.o.,
• dr Piotr Pietraszewski w firmie Business
Watch Sp. z o.o.,
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• dr Milena Ratajczak-Mrozek w firmie Advance Mgmt Sp. z o.o.
• dr Piotr Tarka w firmie Analyx Sp. z o.o.
sp.k.
• dr Lech Wojciechowski w firmie Arena
Consulting Group Sp. z o.o.

*

Doktor hab. Waldemar Rydzak, adiunkt
w Katedrze Publicystyki Ekonomicznej i Public Relations na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, znalazł się w gronie finalistów konkursu Lwy PR 2012 w kategorii Lwy
PR Edukacji 2012.

*
W dniach od 19 do 21 października 2012
roku gościem Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej i Katedry Ekonomii
Matematycznej był prof. François Fontaine z Uniwersytetu Lotaryńskiego w Nancy,
który 20 października 2012 roku, w ramach
programu studiów doktoranckich na WIGE,
przeprowadził sześciogodzinny wykład
pt. „Estimation of a structural job search
model to understand individual wage dynamics”. Ponadto gość odbył spotkanie
z prorektorem ds. nauki i współpracy z zagranicą prof. drem hab. Maciejem Żukowskim, prof. zw. UEP, oraz konsultacje naukowe z drem hab. Krzysztofem Malagą, prof.
nadzw. UEP, związane z kontynuacją współpracy badawczej i dydaktycznej. Profesor
François Fontaine jest jednym z najmłodszych profesorów ekonomii we Francji.

*
Student
Uniwersytetu
Ekonomicznego
w Poznaniu Kacper Czarnota został laureatem stypendium im. Eugeniusza Pietrasika.
Jest to najwyższe wyróżnienie przyznawane
przez AZS działaczom w środowisku akademickim. Kacper Czarnota jest członkiem
komisji studenckiej FISU, członkiem zarządu
Organizacji Środowiskowej AZS w Poznaniu oraz członkiem komisji ds. studentów
Zarządu Głównego AZS. Jest także przewodniczącym biura komitetu organizacyjnego a zarazem głównym koordynatorem
Akademickich Mistrzostw Europy w Wioślarstwie, które odbędą się we wrześniu 2013
roku w Poznaniu.
Wręczenie stypendium odbyło się 19 października 2012 roku na uroczystej gali sportu akademickiego, podczas której, podsumowując pracę i osiągnięcia sportowe,
trenerskie i wychowawcze w roku akademickim 2011/2012, uhonorowano najlepsze uczelnie, sportowców, trenerów i działaczy. Organizatorem gali był AZS Poznań,
a Politechnika Poznańska użyczyła swojego nowego wspaniałego Centrum Wykładowo-Konferencyjnego przy ul Piotrowo.
Gospodarzami spotkania byli: prezes Zarządu Głównego AZS prof. Marek Rocki,

*
Praca licencjacka pt. „Fair Trade – teoria
i praktyka”, autorstwa Anny Chwałczyńskiej, tegorocznej absolwentki stacjonarnych studiów I stopnia, kierunku polityka
społeczna, została wyróżniona w ramach
VII edycji konkursu „Verba Veritatis”, za najlepszą pracę z dziedziny etyki biznesu. Promotorem wyróżnionej pracy była dr hab.
Barbara Pogonowska, prof. nadzw. UEP.

Stypenium im. Eugeniusza Pietrasika
dla Kacpra Czarnoty

rektor Politechniki Poznańskiej prof. Tomasz
Łodygowski i prezes Organizacji Środowiskowej AZS w Poznaniu Tomasz Szponder.
Wśród gości znaleźli się między innymi
podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki
i Szkolnictwa Wyższego prof. Marek Ratajczak, podsekretarz stanu w Ministerstwie
Sportu i Turystyki Jacek Foks, zastępca prezydenta Miasta Poznania Dariusz Jaworski
i przewodniczący Rady Miasta Poznania
Grzegorz Ganowicz.

*
Studentka I roku na Wydziale Ekonomii
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Aleksandra Drzymała otrzymała nagrodę
główną za film pt. „No to jazda” w organizowanym przez Miasto Poznań konkursie
„Poznań przyciąga najlepszych”, na którym opierała się ogólnopolska kampania
(telewizyjna, internetowa, prasowa i outdoorowa) w 2011 roku, promująca Poznań
jako miasto przyjazne studentom i silny
ośrodek akademicki. Jury doceniło pomysł
na przedstawienie swojej pasji, dynamizm,
spójność i czytelność.

Wręczenie nagród i dyplomów
laureatom Konkursu Prac
Dyplomowych
Wyniki XVI Konkursu Prac
Dyplomowych
z dziedziny Informatyki
Ekonomicznej

Podczas X Konferencji Naukowo-Dydaktycznej NTIE w Szczyrku 16 października
2012 roku odbyła się uroczystość wręczenia nagród i dyplomów laureatom Konkursu Prac Dyplomowych z dziedziny Informatyki Ekonomicznej.
W grupie prac doktorskich:
• Pierwsze miejsce zajął Radosław Hofman
(absolwent studiów doktoranckich na
Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu) za pracę zatytułowaną: „Behavioral Product Quality
Assessment Model On the Software Market”. Promotorem zwycięskiej pracy był
prof. dr hab. inż. Witold Abramowicz,
prof. zw. UEP.
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W grupie prac licencjackich laureatami
zostali studenci Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej:
• Pierwsze miejsce zajęła Małgorzata Hyż
(obecnie studentka II roku, studiów drugiego stopnia Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu), za pracę zatytułowaną: „Jak firmy wykorzystują portale
społecznościowe do promocji swoich
produktów”, napisaną pod kierunkiem
dra Krzysztofa Węcela.
• Drugie miejsce zajęła Katarzyna Gajda (obecnie studentka II roku, studiów
drugiego stopnia Uniwersytetu Eko-

nomicznego w Poznaniu), za pracę
zatytułowaną: „Analiza ekonomiczno-techniczna rynku pożyczek społecznościowych w Polsce na tle rynku światowego”, promotorem której był dr Tomasz
Kaczmarek.
• Trzecie miejsce zajął Dominik Cygalski
(student I roku studiów drugiego stopnia
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu), za pracę zatytułowaną „Zastosowanie abstrakcji dla interfejsu użytkownika
na urządzeniach mobilnych”, napisaną
również pod kierunkiem dra Tomasza
Kaczmarka.

*

jest organizowany wspólnie przez Polską
Izbę Przemysłu Targowego i CENTREX –
Międzynarodowy Związek Statystyk Targowych.

Radosław Gluza, student Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu otrzymał trzecią nagrodę w konkursie pn. „Wizja targów do roku 2020” za
pracę magisterską pt. „Zmiana na targach
i wystawach i przewidywana wizja targów
w roku 2020”.
Uroczystość wręczenia nagród laureatom
konkursu dla studentów „Wizja targów do
roku 2020” odbyła się 23 października 2012
roku w Amber Expo w Gdańsku. Konkurs

*
W Urzędzie Miasta Poznania 9 października
2012 roku odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów Miasta Poznania laureatom i finalistom ogólnopolskich olimpiad
przedmiotowych, którzy zdecydowali się
podjąć studia na poznańskich uczelniach.

W gronie laureatów znalazła się Zuzanna
Borowczyk, laureatka XXXIV Olimpiady Języka Niemieckiego, absolwentka VI LO im.

Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu, studentka I roku Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Bieg pn. „Ekonomiczna Piątka”
o puchar JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Uniwersytet Ekonomiczny oraz Klub Uczelniany AZS Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w latach osiemdziesiątych organizował
na terenie Hipodromu Wola Akademickie
Mistrzostwa Polski w biegach przełajowych. Fakt ten odegrał bardzo ważną rolę
w przyznaniu w 1990 roku Poznaniowi Akademickich Mistrzostw Świata właśnie w biegach przełajowych. Zawody tej rangi były
pierwszymi w poznańskim środowisku akademickim. Począwszy od roku 1991 organizacja biegu przeniosła się z poznańskiej
Woli nad Jezioro Maltańskie, gdzie – dzięki
staraniom ówczesnego kierownika Studium Wychowania Fizycznego i Sportu AEP
mgra Janusza Grzeszczuka – zorganizowano Sztafetę Maratońską z licznym udziałem
ekip zagranicznych między innymi z Francji,
Hiszpanii, Słowenii i Niemiec.
Kontynuacją tych właśnie imprez był, zorganizowany 21 października 2011 roku,
bieg pn. „Jubileuszowa Piątka” z okazji
85-lecia powstania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Kolejną edycją
zawodów, już pod zmienioną nazwą, był
Akademicki Bieg o Puchar JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego „Ekonomiczna
Piątka” w dniu 26 października 2012 roku,
który zgromadził na starcie prawie 300
uczestników. Podobnie, jak w ubiegłym
roku, bieg był rozgrywany na dystansie
5 km wokół Jeziora Maltańskiego.
Impreza sportowa przede wszystkim była
adresowana do absolwentów, pracowników oraz studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, ale także dla firm
oraz osób zaproszonych przez JM Rektora. Zawody te były również okazją do zaproszenia najwybitniejszych absolwentów

Uczelni i wspólnego spotkania w niekonwencjonalnej atmosferze. Ponadto bieg
był jednym z elementów „pokazania się
Uczelni na zewnątrz” oraz pełniejszego
utożsamiania się z Nią społeczności akademickiej nie tylko na płaszczyźnie naukowej.
Start biegu był przy głównej trybunie o godz.
15.00 i rozpoczął sie od powitania wszystkich uczestników przez JM Rektora UEP.
Następnie zawodnicy przebiegli prawie
całe okrążenie wokół jeziora, pokonując
dystans 5 km. Po zakończeniu biegu pierwszych trzech zawodników w czterech klasyfikacjach: absolwentów, pracowników,
studentów i gości, w kategoriach kobiet
i mężczyzn otrzymało puchary i nagrody
rzeczowe. Ponadto przyznano puchary dla
dwóch najszybszych zawodników w klasyfikacji ogólnej. W rywalizacji na najbardziej
„rozbiegany” Wydział Uczelni (suma pięciu
pierwszych czasów), zwyciężył Wydział Zarządzania przed Wydziałem Ekonomii oraz
Gospodarki Międzynarodowej.
Rywalizacja przebiegała w sportowej i bardzo miłej atmosferze, a zwycięzcami biegu
„Ekonomiczna Piątka” wśród mężczyzn zostali: student Szymon Bytniewski z czasem
15:53, a wśród kobiet studentka Patrycja
Talar z czasem 18:29. Bieg ukończyło 279
zawodników. W porównaniu z ubiegłym rokiem zanotowano dwukrotny wzrost uczestników. Zarówno czasy zwycięzców, jak
i liczba uczestników okazały sie rekordowe.
Czynnymi uczestnikami tego jednego
z największych sportowych wydarzeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na
przestrzeni kilku ostatnich lat byli przede
wszystkim JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego prof. dr hab. Marian Gorynia,
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Start biegu „Ekonomiczna Piątka” wokół Jeziora
Maltańskiego w dniu 26 października 2012 roku

Wręczenie nagród zwycięzcom biegu
„Ekonomiczna Piątka” w dniu 26 października 2012 roku wokół Jeziora Maltańskiego

prorektor ds. strategii i rozwoju dr hab. Cezary Kochalski, prof. zw. UEP, a także prof.
dr hab. Waldemar Budner – prezes Klubu
Biegacza UEP. Na starcie biegu wśród osób
zaproszonych przez JM Rektora pojawiło
się wielu znamienitych gości. Honorowym
starterem biegu i zarazem uczestnikiem
był Szymon Ziółkowski – mistrz olimpijski
z Sydney w rzucie młotem, najbardziej utytułowany sportowiec Wielkopolski. W biegu uczestniczyli także: Ryszard Grobelny
– prezydent Miasta Poznania – zapalony
biegacz oraz senator Piotr Gruszczyński rozpoczynający swoją przygodę z bieganiem.
Wśród znanych sportowców byli też olimpijczycy: Małgorzata Sobańska – rekordzistka
Polski w maratonie i najlepsza zawodniczka w historii tej dyscypliny w Polsce, Michał Bartoszak – olimpijczyk, sześciokrotny
mistrz Polski w biegach długich, a także
Rafał Wieruszewski (dwukrotny olimpijczyk
– z Aten oraz Pekinu, wielokrotny medalista Mistrzostw Świata i Europy w sztafecie
4x400m), tutaj w podwójnej roli – uczestnika, a także współorganizatora biegu wraz
ze Studium Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
Imprezę zaszczycili również swoją obec-

nością Andrzej Krzyścin – dwukrotny zwycięzca Maratonu Poznańskiego, Janusz
Rejewski – organizator i inicjator pierwszych
edycji Maratonu Poznańskiego, oraz dr
Christian Schaeder – przedstawiciel firmy
MAN, członka Klubu Partnera UEP, który
specjalnie z zagranicy przyleciał na bieg.
Prowadzącym zawody i czynnie uczestniczącym w przygotowaniu całej imprezy
był mgr Janusz Grzeszczuk długoletni kierownik SWFiS UEP utytułowany zawodnik
i działacz środowiska lekkoatletycznego.
Organizacja biegu była możliwa dzięki pomocy wielu wolontariuszy.
Szczególne podziękowania należą się
sponsorom: Browarowi Fortuna, Firmie Sangowski Broker, Firmie „STEWO” Wojciecha
Sieberta, Wydawnictwu Rebis, Urzędowi
Marszałkowskiemu w Poznaniu, Panu Mirosławowi Nochowiczowi, Witoldowi i Zbigniewowi Nowackim, Państwu Melińskim,
Firmie Runnersworld, Firmie Asics, PKO BP
oraz patronom medialnym; TVP Poznań,
Radiu Merkury, Gazecie Wyborczej, Radiu
Afera a także wolontariuszom, dzięki którym organizacja biegu przebiegła bardzo
sprawnie. Koordynatorem biegu był Rafał
Wieruszewski.

Medialny ranking uczelni
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu zajął
drugie miejsce – po Szkole Głównej Handlowej w Warszawie – na najbardziej medialną uczelnię ekonomiczną w kraju – wynika z analizy „PRESS-SERVICE Monitoring
Mediów”. Trzecie miejsce w rankingu zajął
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
Tak wysokie miejsce w medialnym rankingu uczelni jest odzwierciedleniem prestiżu
szkoły, która wielokrotnie, przy najróżniej-

szych okazjach, jest przywoływana w środkach masowego przekazu. Dziennikarze
piszą nie tylko o działalności edukacyjnej
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu,
ale i wzmiankują jej nazwę, cytując naukowców, czy pisząc o wynikach ich badań. Wiele z artykułów dotyczy studentów
i juwenaliów. Pojawiają się też doniesienia
na temat inwestycji Uczelni, nowych kierunków oraz aktywności naukowej.

Promocje doktorskie i habilitacyjne
W Dniu Edukacji Narodowej – 12 października 2012 roku – Uniwersytet Ekonomiczny

w Poznaniu już po raz siódmy celebrował,
zainaugurowaną w jubileuszowym 80. roku
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działalności Uczelni, formułę uroczystej
oprawy promocji doktorskich i habilitacyjnych, która już na stałe zagościła w jej tradycji.
Podczas uroczystości promocje odebrało 12 osób, które uzyskały w minionym
roku akademickim stopień doktora habilitowanego oraz 38 osób, które obroniły
z powodzeniem swoje prace doktorskie.
Rektor podkreślił, że niezmiernie cieszy tak
dynamiczny rozwój kadry naukowej, a promocje doktorskie i habilitacyjne są świętem całego Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu, albowiem dotychczasowe
osiągnięcia młodej kadry naukowej dodają Uczelni splendoru i podnoszą jej rangę
zarówno w kraju, jak i poza jego granicami.
Podnoszą prestiż zdobytego na tej Uczelni

wykształcenia, które było i jest wielkim atutem na rynku pracy, stwarzając szanse na
sukces zarówno zawodowy, jak i osobisty.
Uroczystość uświetnił krótki występ muzyczny w wykonaniu Krzysztofa Dysa – asystenta w Akademii Muzycznej w Poznaniu oraz
Jacka Szwaji – pianisty i wokalisty jazzowego.
Po występie artystycznym JM Rektor prof.
Marian Gorynia wręczył dyplomy do nagród rektora wyróżnionym nauczycielom
akademickim za osiągnięcia w roku akademickim 2011/2012.
Na zakończenie rektor złożył serdeczne wyrazy podziękowania i gratulacje wszystkim
wypromowanym doktorom i ich promotorom, doktorom habilitowanym oraz wszystkim wyróżnionym, a także ich najbliższym.

Uroczystość wręczenia dyplomów do nagród rektora pracownikom
niebędącym nauczycielami akademickimi
JM Rektor prof. dr hab. Marian Gorynia,
prof. zw. UEP, 15 października 2012 roku
w Czytelni Biblioteki Głównej w Collegium
Altum – podczas okolicznościowego spo-

tkania przy lampce wina – wręczył dyplomy do nagród rektora za rok akademicki
2011/2012 pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi.
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Z prac rektora i prorektorów
1 października
Rektor prof. dr hab. Marian Gorynia, prof.
zw. UEP, wydał Zarządzenie nr 60/2012
w sprawie powołania i zakresu zadań pełnomocnika rektora ds. otwartej wszechnicy ekonomicznej „ERGA OMNES” Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu,
Zarządzenie nr 61/2012 w sprawie zakresu
zadań pełnomocnika rektora ds. Ekologii, Zarządzenie nr 62/2012 w sprawie powołania na Uniwersytecie Ekonomicznym
w Poznaniu pełnomocnika rektora ds.
monitorowania pozycji konkurencyjnej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Zarządzenie nr 63/2012 w sprawie powołania
na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu pełnomocnika rektora ds. koordynacji
kontroli zarządczej oraz Zarządzenie nr 61/
St.Pod./2012 w sprawie zmiany kierownika
pierwszej edycji Studiów Podyplomowych
„Gospodarka, rachunkowość i sprawozdawczość budżetowa”.
Rektor prof. dr hab. Marian Gorynia, prof.
zw. UEP, podjął prof. Leszka Balcerowicza
oraz przedsiębiorców zainteresowanych
działalnością Forum Obywatelskiego Rozwoju na śniadaniu w Bar-a-Boo przy ul. Taczaka 11 oraz powitał gości przybyłych na
wykład otwarty prof. Leszka Balcerowicza
pt. „Co dalej z euro?” w auli Uczelni.
Ponadto rektor prof. Marian Gorynia
wziął udział w uroczystej inauguracji nowego roku akademickiego na Uniwersytecie
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w Auli
UAM.
2 października
Rektor prof. dr hab. Marian Gorynia, prof.
zw. UEP, wziął udział w uroczystej inauguracji nowego roku akademickiego w Szkole
Głównej Handlowej w Warszawie.

Prorektor ds. edukacji i studentów, dr
hab. Jacek Mizerka, prof. nadzw. UEP,
wziął udział w uroczystej inauguracji nowego roku akademickiego na Uniwersytecie
Przyrodniczym w Poznaniu, która odbyła
się w Auli UAM.
3 października
Rektor prof. dr hab. Marian Gorynia, prof.
zw. UEP, wziął udział w uroczystej inauguracji nowego roku akademickiego na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.
Prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof.
zw. UEP, wziął udział w uroczystej inauguracji roku akademickiego na Uniwersytecie
Medycznym im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu, która odbyła się w Auli UAM.
4 października
Rektor prof. dr hab. Marian Gorynia, prof.
zw. UEP, wziął udział w uroczystej inauguracji nowego roku akademickiego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.
Prorektor ds. edukacji i studentów dr
hab. Jacek Mizerka, prof. nadzw. UEP wziął
udział w uroczystej inauguracji nowego
roku akademickiego Otwartej Wszechnicy
Ekonomicznej ERGA OMNES. Uroczystość
odbyła się w sali 111A.
5 października
Rektor prof. dr hab. Marian Gorynia, prof.
zw. UEP, wydał Zarządzenie nr 64/2012
w sprawie zakresu zadań pełnomocnika
rektora ds. kontaktów z prasą, radiem i telewizją oraz pełnomocnika rektora ds. zajęć
otwartych, Zarządzenie nr 65/2012 w sprawie wprowadzenia Regulaminu porządkowego domów studenckich Uniwersytetu

Ekonomicznego w Poznaniu wraz z wzorem umów określających warunki zakwaterowania, Zarządzenie nr 52/St.Pod./2012
w sprawie powołania na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Studiów Podyplomowych „Gospodarka nieruchomościami” – specjalność:
zarządzanie nieruchomościami, Zarządzenie nr 55/St.Pod./2012 w sprawie powołania na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu
Ekonomicznego w Poznaniu Studiów Podyplomowych „Gospodarka nieruchomościami” – specjalność: wycena nieruchomości, Zarządzenie nr 56/St.Pod./2012
w sprawie powołania na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Studiów Podyplomowych „Gospodarka nieruchomościami” – specjalność:
wycena nieruchomości, Zarządzenie nr 59/
St.Pod./2012 w sprawie powołania na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Studiów Podyplomowych „Zarządzanie w opiece zdrowotnej”.
Rektor prof. dr hab. Marian Gorynia, prof.
zw. UEP wręczył powołania na kierowników
katedr podczas posiedzeń rad wydziałów:
Gospodarki Międzynarodowej i Ekonomii.
Prorektor ds. edukacji i studentów dr
hab. Jacek Mizerka, prof. nadzw. UEP,
wziął udział w uroczystości zakończenia
Podyplomowych Studiów „Organizacja
pomocy społecznej”, organizowanych
wspólnie z Centrum Rozwoju Zasobów
Ludzkich w Warszawie w ramach projektu
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Uroczystość
odbyła się w sali 236 w Gmachu Głównym
Uczelni.
6 października
Prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw.
UEP, wziął udział w uroczystej inauguracji
roku akademickiego na studiach doktoranckich na Wydziale Ekonomii w sali 111
w Gmachu Głównym Uczelni.

8 października
Rektor prof. dr hab. Marian Gorynia, prof.
zw. UEP, uczestniczył w uroczystej inauguracji nowego roku akademickiego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.
Prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw.
UEP, wziął udział w debacie zorganizowanej przez Biuro Informacyjne Parlamentu
Europejskiego w Polsce na temat „Infrastruktura czy innowacje? Na co wydawać
pieniądze Unii Europejskiej po 2013 roku”,
która odbyła się w auli PAN przy ul Wieniawskiego.
Ponadto prorektor prof. Maciej Żukowski
uczestniczył w uroczystej inauguracji roku
akademickiego na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu.
W tym samym dniu Prorektor wziął także udział w seminarium pn. „I Ty będziesz
klientem ZUS” w sali 236 w Gmachu Głównym Uczelni.
9 października
Rektor prof. dr hab. Marian Gorynia, prof.
zw. UEP, wziął udział w posiedzeniu Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów w Pałacu
Kultury i Nauki w Warszawie.
10 października
Rektor prof. dr hab. Marian Gorynia, prof.
zw. UEP, uczestniczył w uroczystej inauguracji nowego roku akademickiego na Politechnice Poznańskiej.
Prorektor ds. strategii i rozwoju, dr hab.
Cezary Kochalski, prof. nadzw. UEP, uczestniczył w uroczystej inauguracji nowego
roku akademickiego na Akademii Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu.
11 października
Rektor prof. dr hab. Marian Gorynia, prof.
zw. UEP, wziął udział w uroczystej inaugura-
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cji roku akademickiego na Akademii Muzycznej w Poznaniu. Ponadto rektor prof.
Marian Gorynia, uczestniczył w okolicznościowym spotkaniu w związku z zakończeniem pełnienia przez dra Andrzeja Gawrońskiego funkcji Konsula Honorowego
Królestwa Niderlandów. Uroczystość odbyła się w Sali Celichowskiego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.
Rektor prof. dr hab. Marian Gorynia, prof.
zw. UEP, wydał następujące komunikaty:
Komunikat Rektora nr 7/2012 w sprawie
nagród dla nauczycieli akademickich za
rok akademicki 2011/2012 oraz Komunikat Rektora nr 6/2012 w sprawie nagród
dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi za rok akademicki
2011/2012.
12 października
Rektor prof. dr hab. Marian Gorynia, prof.
zw. UEP, wydał następujące zarządzenia:
Zarządzenie nr 66/2012 w sprawie zasad
przydzielania pomieszczeń jednostkom organizacyjnym Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz uprawnionym organizacjom, Zarządzenie nr 67/2012 w sprawie
zakresu zadań pełnomocnika rektora ds.
studenckich kół naukowych, Zarządzenie
nr 68/2012 w sprawie powołania i zakresu
zadań pełnomocnika rektora ds. jakości
kształcenia, Zarządzenie nr 69/2012 w sprawie powołania Zespołu Projektowego do
spraw budowy „Centrum Edukacyjnego
Usług Elektronicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu”, Zarządzenie
nr 70/2012 w sprawie wprowadzenia Regulaminu stypendialnego dla studentów
I i II stopnia Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu, Zarządzenie nr 71/2012 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 7/2011 Rektora
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
z dnia 14 lutego 2011 roku w sprawie reguł
finansowania Studiów Podyplomowych.
Rektor prof. dr hab. Marian Gorynia,
prof. zw. UEP, wręczył powołania na kierowników katedr podczas posiedzeń rad

wydziałów: Informatyki i Gospodarki Elektronicznej, Towaroznawstwa oraz Zarządzania.
Ponadto rektor Marian Gorynia przewodniczył uroczystej promocji doktorów
i doktorów habilitowanych połączonej
z wręczeniem nauczycielom akademickim
dyplomów do nagród rektora. Spotkanie
odbyło się w auli UEP.
15 października
Rektor prof. dr hab. Marian Gorynia, prof.
zw. UEP, wręczył dyplomy do nagród rektora za rok akademicki 2011/2012 pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi. Uroczystość odbyła się w Czytelni
Biblioteki Głównej w Collegium Altum.
Ponadto rektor prof. Marian Gorynia,
uczestniczył w uroczystym wręczeniu powołań członkom Komitetu Redakcyjnego
Ruchu Prawniczego, Ekonomicznego i Socjologicznego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw.
UEP, wziął udział w posiedzeniu Senackiej
Komisji ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą w sali 103 w Gmachu Głównym Uczelni.
Rektor prof. dr hab. Marian Gorynia,
prof. zw. UEP, wydał Zarządzenie nr 62/
St.Pod/2012 w sprawie powołania na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Studiów Podyplomowych „Gospodarka nieruchomościami”
– specjalność: pośrednictwo w obrocie
nieruchomościami.
16 października
Prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof.
zw. UEP, wziął udział w uroczystości odsłonięcia rzeźby Profesora Józefa Kostrzewskiego, jednego z profesorów–założycieli
Uniwersytetu Poznańskiego. Uroczystość
odbyła się w parku za Zamkiem.

Ponadto prorektor prof. Maciej Żukowski
wziął udział w spotkaniu i uroczystej kolacji
z prof. Leszkiem Balcerowiczem, przewodniczącym Rady Forum Obywatelskiego
Rozwoju, w restauracji Le Palais Du Jardin.
19 października
Prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw.
UEP, otworzył międzynarodową konferencję pn. „Innowacje w badaniach i dydaktyce” w sali 111 A oraz wziął udział w posiedzeniu Rady Centrum Informatyki w sali 103
w Gmachu Głównym Uczelni.
W dniach 16–19 października 2012
roku rektor prof. dr hab. Marian Gorynia,
prof. zw. UEP, uczestniczył w V Światowej
Konwencji EDUNIVERSAL w Limie (Peru),
podczas której Uniwersytet Ekonomiczny
w Poznaniu został wyróżniony prestiżową
nagrodą 3 palm w kategorii Excellent Business Schools w rankingu 1000 najlepszych
uniwersytetów i szkół biznesu na świecie.
20 października
Prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof.
zw. UEP, spotkał się z prof. Francois Fontaine z Uniwersytetu Lotaryńskiego w Nancy
(Francja).
Ponadto prorektor prof. Maciej Żukowski wziął udział w Absolutorium Programu
MBA Poznań-Atlanta w sali 111 w Gmachu
Głównym Uczelni.
22 października
Rektor prof. dr hab. Marian Gorynia, prof.
zw. UEP, wydał Zarządzenie nr 72/2012
w sprawie powołania i zakresu zadań
pełnomocnika rektora ds. osób niepełnosprawnych oraz Zarządzenie nr 73/2012
w sprawie powołania Komisji Rektorskiej
ds. Nagród Rektora dla Nauczycieli Akademickich, Zarządzenie nr 64/St.Pod./2012
powołania na Wydziale Ekonomii Uniwer-

sytetu Ekonomicznego w Poznaniu Studiów
Podyplomowych „Podatki i skarbowość”,
Zarządzenie nr 65/St.Pod./2012 zmiany
kierownika dziewiątej i dziesiątej edycji
Studiów Podyplomowych „Zarządzanie
bezpieczeństwem i higieną pracy”, Zarządzenie nr 66/St.Pod./2012 uchylenia Zarządzenia Rektora UEP nr 31/St.Pod./20112
o powołaniu na Wydziale Zarządzania piątej edycji Studiów Podyplomowych „Rachunkowość” z miejscem prowadzenia zajęć w Koninie oraz uchylenia Zarządzenia
Rektora UEP nr 36/St.Pod./20112 o powołaniu na Wydziale Zarządzania szesnastej
edycji Studiów Podyplomowych „Rachunkowość” z miejscem prowadzenia zajęć
w Lesznie.
Prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw.
UEP, wziął udział w posiedzeniu Senackiej
Komisji ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą w sali 103 w Gmachu Głównym Uczelni.
Ponadto prorektor, prof. Maciej Żukowski,
uczestniczył w zorganizowanym przez organizację środowiskową AZS podsumowaniu Akademickich Mistrzostw Wielkopolski
2011/2012. Spotkanie odbyło się w Klubie
Johnny Walker przy ul. Wielkiej w Poznaniu.
23 października
Rektor prof. dr hab. Marian Gorynia, prof.
zw. UEP, przewodniczył obradom Kolegium
Rektorsko-Dziekańskiego w sali 103 w Gmachu Głównym Uczelni.
Prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw.
UEP, przewodniczył posiedzeniu Komitetu
Redakcyjnego. Spotkanie odbyło się w siedzibie Wydawnictwa UEP.
24 października
Prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw.
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UEP, wziął udział w inauguracyjnym posiedzeniu Rady Bibliotecznej, które odbyło się
w Bibliotece Głównej UEP.
Rektor prof. dr hab. Marian Gorynia, prof.
zw. UEP, powitał gości podczas pierwszego
z cyklu koncertów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu pod hasłem „Nie daj się
zagłuszyć”, który odbył się w auli Uczelni.
25 października
Rektor prof. dr hab. Marian Gorynia, prof.
zw. UEP, wydał Komunikat 8/2012 w sprawie dni wolnych od pracy w listopadzie
i grudniu 2012 roku.
Rektor prof. dr hab. Marian Gorynia, prof.
zw. UEP, uroczyście otworzył oraz przedstawił prezentację podczas międzynarodowej
konferencji pn. „International Conference
on Innovation as the Source of International Competetiveness”, która odbyła się
w sali 236 w Gmachu Głównym Uczelni.
Prorektor ds. edukacji i studentów dr
hab. Jacek Mizerka, prof. nadzw. UEP wziął
udział w spotkaniu eksperckim z przedstawicielami uczelni wyższych w ramach realizacji badania: „Wielkopolski Regionalny
Program Operacyjny na lata 2007–2013
oraz potrzeby regionu jako źródła rekomendacji na rzecz inteligentnego rozwoju
w zakresie innowacji przedsiębiorstw dla
perspektywy finansowej 2014–2020”, które
odbyło się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, przy ulicy Szyperskiej 14.
26 października
Rektor prof. dr hab. Marian Gorynia, prof.
zw. UEP, przewodniczył obradom Senatu
UEP w sali 236 w Gmachu Głównym Uczelni.
Ponadto rektor prof. Marian Gorynia,
jako fundator pucharu, wziął udział w akademickim biegu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu „Ekonomiczna Piątka”
wokół Jeziora Maltańskiego.

27 października
Rektor prof. dr hab. Marian Gorynia, prof.
zw. UEP, uroczyście zainaugurował II edycję Studiów Podyplomowych dla kadry
kierowniczej Państwowej Straży Pożarnej
w siedzibie Komendy Wojewódzkiej PSP,
przy ul. Masztalarskiej w Poznaniu.
Prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof.
zw. UEP, wziął udział w inauguracji studiów
doktoranckich na Wydziale Gospodarki
Międzynarodowej. Uroczystość odbyła się
w sali 111 w Gmachu Głównym Uczelni.
30 października
Rektor prof. dr hab. Marian Gorynia, prof.
zw. UEP, przewodniczył obradom Kolegium
Rektorsko-Dziekańskiego w sali 103 w Gmachu Głównym Uczelni.
Ponadto rektor prof. Marian Gorynia
uczestniczył w konferencji pn. ,,Szanse i zagrożenia dla rozwoju wielkopolskich MŚP”,
organizowanej przez PKPP Lewiatan w ramach projektu „Monitoring kondycji sektora MŚP w latach 2010–2012”. Konferencja
odbyła się w Hotelu Gromada w Pile.
Rektor prof. dr hab. Marian Gorynia, prof.
zw. UEP, wydał następujące zarządzenia:
Zarządzenie nr 74/2012 w sprawie zasad
wystawiania faktur za studia podyplomowe przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Zarządzenie nr 75/2012 w sprawie
powołania Komisji Rektorskiej ds. Socjalnych, Zarządzenie nr 76/2012 w sprawie
zmiany Zarządzenia nr 59/2011 Rektora
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
z dnia 23 grudnia 2011 roku w sprawie
opłat za usługi świadczone przez Zakład
Graficzny Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu oraz Zarządzenie nr 77/2012
w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

Z posiedzeń rad wydziałów
Wydział Ekonomii
Posiedzenie Rady Wydziału Ekonomii odbyło się 5 października 2012 roku o godz.
13.30 w sali 111 A w Gmachu Głównym
Uczelni.
Przedmiotem obrad Rady Wydziału były
następujące sprawy:
• wniosek komisji o nadanie stopnia doktora nauk ekonomicznych mgr Joannie
Danilczuk-Zembrzuskiej (warunkowo),
• wniosek komisji o nadanie stopnia doktora nauk ekonomicznych mgr Dobrosławie Mruk-Tomczak (warunkowo),
• wniosek komisji o nadanie stopnia doktora nauk ekonomicznych mgrowi Janowi
Polcynowi (warunkowo),
• wniosek komisji o nadanie stopnia doktora nauk ekonomicznych mgr Małgorzacie Ulatowskiej (warunkowo),
• opinia w sprawie wniosku o zatrudnienie
dr hab. Małgorzaty Magdaleny Hybkiej
na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Finansów Publicznych,
• opinia komisji konkursowej w sprawie
wniosku dr hab. Kamilli Marchewki-Bartkowiak o zatrudnienie na stanowisku
profesora nadzwyczajnego w Katedrze
Teorii Pieniądza i Polityki Pieniężnej,

• wniosek dr Edyty Małeckiej-Ziembińskiej
o otwarcie przewodu habilitacyjnego,
• wniosek dr Katarzyny Perez o otwarcie
przewodu habilitacyjnego,
• wyznaczenie recenzentów, egzaminów
i egzaminatorów w przewodzie doktorskim mgra Andrzeja Pająka,
• zmiany dyscypliny naukowej w przewodzie doktorskim mgr Hanny Żywieckiej,
• powołanie komisji doktorskiej mgr Hanny
Żywieckiej,
• powołanie komisji doktorskiej mgr Violetty Kałuzińskiej,
• zaopiniowanie raportu samooceny kierunku polityka społeczna,
• opinia w sprawie wniosków studentów
o przyznanie stypendium ministra za
osiągnięcia w nauce na rok akademicki
2012/2013,
• powołanie XIX edycji „Francusko-Polskich Studiów Podyplomowych w zakresie Zarządzania”,
• powołanie IV edycji Studiów Podyplomowych „Mechanizmy funkcjonowania
strefy euro”,
• sprawy komisji wydziałowych.

Wydział Gospodarki Międzynarodowej
Posiedzenie Rady Wydziału Gospodarki
Międzynarodowej odbyło się 5 października 2012 roku o godz. 9.30 w sali 236 w Gmachu Głównym Uczelni.
Przedmiotem obrad Rady Wydziału były
następujące sprawy:

• stwierdzenie wygaśnięcia mandatu prof.
dra hab. Eugeniusza Najlepszego, prof.
zw. UEP, i dra hab. Michała Kruszki,
prof. nadzw. UEP, w Radzie Wydziału Gospodarki Międzynarodowej,
• nadanie stopnia naukowego doktora
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nauk ekonomicznych mgr Marlenie Dzikowskiej,
wszczęcie przewodu doktorskiego mgra
Mariusza Barczaka,
zmiana składu zespołu ds. przewodu
doktorskiego i komisji egzaminów doktorskich mgra Piotra Banackiego,
zmiana składu zespołu ds. przewodu
doktorskiego i komisji egzaminów doktorskich mgra Łukasza Małysa,
zmiana składu zespołu ds. przewodu
doktorskiego i komisji egzaminów doktorskich mgr Ewy Dzierbunowicz,
zmiana składu zespołu ds. przewodu
doktorskiego i komisji egzaminów doktorskich mgra Macieja Andrzejewskiego,
zmiana składu zespołu ds. przewodu
doktorskiego i komisji egzaminów doktorskich mgr Moniki Andrzejczak,
zmiana składu zespołu ds. przewodu
doktorskiego i komisji egzaminów doktorskich mgr Magdaleny Jakubowskiej,
zaopiniowanie wniosku mgra Cezarego
Kozery w sprawie zmiany terminu zakończenia przewodu doktorskiego,
opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia dr hab. Małgorzaty Bartosik-Purgat
na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Zarządzania Międzynarodowego,
uzupełnienie „Oferty seminariów doktorskich na rok akademicki 2012/2013”,
zatwierdzenie seminariów doktorskich
na stacjonarnych studiach doktoranckich, prowadzonych przez pracowników Wydziału Gospodarki Międzynarodowej,
uzupełnienie „Oferty seminariów dyplomowych dla studentów II roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
pierwszego stopnia w roku akademickim
2012/2013 na kierunku międzynarodowe
stosunki gospodarcze”,
uzupełnienie „Oferty seminariów dyplo-

mowych dla studentów I roku studiów
stacjonarnych drugiego stopnia w roku
akademickim 2012/2013”,
• powołanie Wydziałowej Komisji ds. Strategii,
• powołanie koordynatorów kierunków
i specjalności na Wydziale Gospodarki
Międzynarodowej na kadencję 2012–
–2016,
• powołanie koordynatora ECTS,
• zaopiniowanie wniosku Danuty Kazmuchy – studentki II roku studiów stacjonarnych drugiego stopnia – o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia
sportowe na rok akademicki 2012/2013,
• zaopiniowanie wniosku Alicji Kuras – studentki II roku studiów stacjonarnych drugiego stopnia – o przyznanie stypendium
ministra za wybitne osiągnięcia w nauce
na rok akademicki 2012/2013,
• zaopiniowanie wniosków o powierzenie
zajęć dydaktycznych na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej w ramach
umowy cywilno-prawnej,
• zatwierdzenie zmian w obsadzie zajęć
XVII edycji Studiów Podyplomowych
„Master of Business Administration”, prowadzonego wspólnie z Georgia State
University w Atlancie,
• zatwierdzenie efektów kształcenia dostosowanych do zatwierdzonych planów
studiów i programów nauczania dla studiów doktoranckich.
Nadzwyczajne posiedzenie Rady Wydziału
Gospodarki Międzynarodowej odbyło się
dnia 19 października 2012 roku o godzinie
9:00 w sali 236.
Przedmiotem obrad Rady była sprawa zaopiniowania wniosku mgra Łukasza Wróblewskiego – doktoranta III roku studiów
doktoranckich na Wydziale Gospodarki
Międzynarodowej – o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na
rok akademicki 2012/2013.

Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej
Posiedzenie Rady Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej odbyło się
12 października 2012 roku o godz. 9.00
w sali 236 w Gmachu Głównym Uczelni.
Przedmiotem obrad Rady Wydziału były
następujące sprawy:
• wręczenie nominacji kierownikom katedr
WIGE na kadencję 2012–2016,
• uchwała RW IGE w sprawie okresu,
w którym powinna zostać przedłożona
rozprawa doktorska (w związku z art. 14,
ust. 4 ustawy o stopniach i tytułach),
• uchwała RW IGE w sprawie zasad wyboru specjalności na I roku studiów stacjonarnych drugiego stopnia w roku akademickim 2012/2013 (do uruchomienia od
semestru letniego),

• uchwała w sprawie zatwierdzenia indywidualnego programu studiów doktoranckich w roku akademickim 2012/2013,
• zaopiniowanie wniosku o stypendium ministra mgrowi Michałowi Burzyńskiemu,
doktorantowi II roku WIGE,
• sprawozdanie kierownika studiów doktoranckich na WIGE za rok 2011/2012,
• zakres kompetencji i zadań prodziekana
Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej,
• sprawy Wydziałowej Komisji Programowej,
• zmiana w składzie Komisji ds. Strategii
WIGE,
• informacja o wynikach rekrutacji na kierunkach informatyka i ekonometria oraz
techniczne zastosowania Internetu.

Wydział Towaroznawstwa
Posiedzenie Rady Wydziału Towaroznawstwa odbyło się w dniu 5 października 2012
roku w sali 111 w Gmachu Głównym Uczelni.
Przedmiotem obrad Rady Wydziału były
następujące sprawy:
• informacja o zmianie składu Rady Wydziału w grupie adiunktów,
• powołanie komisji skrutacyjnej,
• zatwierdzenie protokołu z wrześniowej
RWT,
• wręczenie nominacji nowo zatrudnionym pracownikom,
• informacja na temat ZSZ w dziekanacie
WT,
• wszczęcie postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora nauk ekonomicznych dra hab. Henryka Szymusiaka,
prof. nadzw. UEP i wyznaczenie recenzentów,

• wszczęcie przewodu habilitacyjnego dr
inż. Magdaleny Ankiel-Homa i wyznaczenia recenzentów,
• wyznaczenie terminu kolokwium habilitacyjnego dra inż. Radosława Wolniaka,
• wniosek komisji przewodu doktorskiego
mgra inż. Leszka Matuszaka w sprawie
nadania stopnia naukowego doktora
nauk ekonomicznych w zakresie towaroznawstwa,
• wszczęcie przewodu doktorskiego mgr
inż. Doroty Rodewald,
• wszczęcie przewodu doktorskiego mgr
inż. Julii Gościańskiej,
• wszczęcie przewodu doktorskiego mgra
inż. Jakuba Wienskowskiego (warunkowo),
• zmiana w składzie Komisji ds. Promocji
Wydziału oraz Komisji ds. Strategii Wydziału,
• uzupełnienie składu Komisji ds. BHP, Oce-
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ny i Dokumentowania Ryzyka Zawodowego na Stanowiskach Pracy WT,
• rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko
adiunkta w Katedrze Towaroznawstwa

i Ekologii Produktów Przemysłowych,
• zaopiniowanie wniosków o stypendium
ministra dla studentów i doktorantów,
• wnioski Komisji Programowej.

Wydział Zarządzania
Posiedzenia Rady Wydziału Zarządzania
odbyły się 12 i 26 października 2012 roku
w sali 111A w Gmachu Głównym Uczelni.
Przedmiotem obrad Rady Wydziału były
następujące sprawy:
• rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko
profesora nadzwyczajnego w Katedrze
Rachunkowości,
• poparcie wniosku o nadanie tytułu naukowego profesora dr. hab. Szymonowi
Cyfertowi, prof. nadzw. UEP,
• poparcie wniosku o nadanie tytułu naukowego profesora dra hab. Ireneuszowi
Rutkowskiemu, prof. nadzw. UEP,
• nadanie stopnia naukowego doktora
mgrowi Konradowi Fuksowi,
• dopuszczenie dra Dariusza Nowaka do
kolokwium habilitacyjnego,
• dopuszczenie dra Andrzeja Kucharczyka
do kolokwium habilitacyjnego,
• zmiana składu zespołu ds. przewodu habilitacyjnego dra Jana Polowczyka,
• wszczęcie przewodu habilitacyjnego dra
Jana Polowczyka i wyznaczenie recenzentów,
• wszczęcie przewodu habilitacyjnego dr
Iwony Posadzińskiej i wyznaczenie recenzentów,
• powołanie zespołu ds. przewodu habilitacyjnego dra Jana Mikołajczyka,
• bieżące sprawy Wydziałowej Komisji Programowej,
• powołanie Wydziałowej Komisji ds. Oceny Nauczycieli Akademickich,
• powołanie Komisji ds. Badań Naukowych,
• powołanie Komisji ds. Nostryfikacji Dyplomów i Tytułów Zawodowych uzyskanych

za granicą,
• powołanie Wydziałowej Komisji ds. Strategii,
• powołanie Komisji ds. Tożsamości Wydziału,
• powołanie Komisji ds. Rozwoju Naukowego,
• powołanie zespołu ds. oceny parametrycznej WZ,
• powołanie zespołu ds. systemu jakości
kształcenia,
• powołanie zespołu ds. współpracy
z praktyką gospodarczą,
• powołanie zespołu ds. e-learningu,
• powołanie zespołu ds. przygotowania
reformy procesu dydaktycznego,
• powołanie zespołu ds. współpracy z zagranicą,
• zatwierdzenie seminariów doktorskich
i tematyki seminariów doktorskich na Wydziale Zarządzania w roku akademickim
2012/2013,
• uzupełnienie wykazu seminariów magisterskich i licencjackich na studiach
stacjonarnych i niestacjonarnych na Wydziale Zarządzania w roku akademickim
2012/2013,
• zaopiniowanie wniosku Aleksandry Jarosz o przyznanie stypendium ministra
za wybitne osiągnięcia sportowe na rok
akademicki 2012/2013,
• zaopiniowanie wniosku Patrycji Kiljańskiej
o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia w nauce na rok akademicki 2012/2013,
• rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko
asystenta w Katedrze Logistyki i Transportu,
• zaopiniowanie wniosków o powierzenie

•
•
•
•

zajęć dydaktycznych na Wydziale Zarządzania w ramach umowy cywilno-prawnej,
uruchomienie I edycji Studiów Podyplomowych „Service Design w sektorach
kreatywnych”,
uruchomienie I edycji Studiów Podyplomowych „Zarządzanie podmiotami leczniczymi”,
uruchomienie XXVI edycji Studiów Podyplomowych „Analiza ekonomiczna
i controlling”,
uruchomienie II edycji Studiów Podyplo-

•
•
•
•

mowych „Komunikacja i techniki perswazji w biznesie”,
uruchomienie V edycji Studiów Podyplomowych „Polskie i międzynarodowe
standardy rachunkowości”,
uruchomienie XIII edycji Studiów Podyplomowych „Prawo gospodarcze”,
uruchomienie VIII edycji Studiów Podyplomowych „Zarządzanie marketingowe
na rynku B2B”,
uruchomienie XIII edycji Studiów Podyplomowych „Zarządzanie zasobami ludzkimi”.
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Konferencje i seminaria
W dniu 8 października 2012 roku w sali 236A
odbyło się otwarte seminarium: „I Ty będziesz klientem ZUS”. Współorganizatorem
seminarium był Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a impreza wpisywała się w program obchodów „Tygodnia Ubezpieczonego” tej instytucji. Seminarium otworzył
prorektor prof. dr hab. Maciej Żukowski,
prof. zw. UEP, oraz Maria Nowak, dyrektor
I Oddziału ZUS w Poznaniu. Spotkanie było
adresowane do studentów i temu też była
podporządkowana poruszana tematyka.
Pierwsze omawiane zagadnienie dotyczyło ubezpieczenia osób pracujących
na podstawie tzw. umów śmieciowych
(J. Wendland, I Odział ZUS w Poznaniu).
Kolejnym poruszanym zagadnieniem było
nabywanie członkowstwa w otwartym
funduszu emerytalnym, będącym wyko-

nawcą zabezpieczenia emerytalnego
w drugim, obowiązkowym filarze ubezpieczenia emerytalnego. Przedmiotem
rozważań były także prawa i obowiązki
ubezpieczonych, którzy zawierają umowę z danym ofe (M. Balcerzak, I Oddział
ZUS w Poznaniu). Ostatnie poruszane zagadnienie dotyczyło E-platformy ZUS-u
(E. Wilczewska, I Oddział ZUS w Poznaniu): dostępnych profili, informacji i opcji,
do których dostęp może mieć zarówno
płatnik, jak i ubezpieczony. W trakcie spotkania przewidziano czas na dyskusję po
każdym wystąpieniu: studenci mieli okazję
zapytać o indywidualne kwestie związane
z poruszanymi zagadnieniami. Planujemy,
by zrealizowane seminarium rozpoczęło
cykl spotkań z praktykami z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Konferencja międzynarodowa
„Innovation as the source of international competitiveness”
W dniach 25 i 26 października 2012 roku
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu gościł uczestników międzynarodowej konferencji naukowej pn. „Innovation as the
source of international competitiveness”
(Znaczenie innowacji dla konkurencyjności
międzynarodowej gospodarki), zorganizowanej przez pracowników Katedry Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych
w ramach realizacji projektu „Alternatywne metody stymulowania innowacyjności w polskiej gospodarce – identyfikacja,
miary skuteczności”, rekomendacje finansowanego grantem MNiSW N N112 118039.
Celem konferencji była prezentacja dorobku różnych ośrodków akademickich
zajmujących się badaniem wpływu zmiany technologicznej na konkurencyjność
gospodarki na wszystkich jej poziomach
– mikro, mezo i makro zarówno w ujęciu
krajowym, jak i międzynarodowym. Prze-

glądowi
dotychczasowych
osiągnięć
teoretycznych, metodologicznych i empirycznych towarzyszyła dyskusja nad
perspektywami rozwoju związków między
technologią a gospodarką oraz wynikającymi z nich implikacjami dla polityki gospodarczej. W dyskusji wzięli udział: prof. dr
hab. Anna Zielińska-Głębocka (Rada Polityki Pieniężnej), Veijo-Ismo Ritola (Eurostat),
prof. Norbert Vanhove (Tourist Research
Center), dr Yuri Simachev oraz dr Mikhail
Kuzyk (Moscow Interdepartmental Analytical Center), dr Sven Wydra (Fraunhofer
Institute for Systems and Innovation Research) oraz przedstawiciele wiodących
polskich uczelni ekonomicznych i technicznych, w tym rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu prof. dr hab. Marian
Gorynia oraz dziekan Wydziału Gospodarki
Międzynarodowej prof. dr hab. Tomasz Rynarzewski.
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Cenną częścią konferencji był panel przedstawicieli biznesu reprezentujących innowacyjne przedsięwzięcia, w tym MANa,

Grupy VOX, Instytutu Logistyki i Magazynowania, Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego oraz Citi Handlowy.

Projekt „Kadry dla gospodarki”
Giełda tematów prac dyplomowych
Ruszyła giełda tematów prac dyplomowych. Jest to rozwiązanie wpisujące się
w działania mające na celu przygotowanie absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu do włączenia się w rynek
pracy, zgodne z obecnymi trendami realizowania prac dyplomowych w odpowiedzi na realne wymagania środowiska biznesowego.
Ideą giełdy jest umożliwienie studentom
UEP pisania prac dyplomowych w odpowiedzi na potrzeby zgłoszone przez firmy.
Realizacja pracy dyplomowej w obszarze
zaproponowanym przez konkretne przedsiębiorstwo lub instytucję jest dla studenta
okazją do zdobywania cennego doświadczenia i szansą na nawiązanie współpracy
z potencjalnym pracodawcą. Dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu jest to
okazja do rozszerzenia zakresu współpracy
z wielkopolskimi firmami i organizacjami
(obecnie do giełdy przyłączyły się między
innymi: Amica Wronki, Nickel Technology
Park Poznań, BLUE energy).
Informacje o giełdzie tematów prac dyplomowych są dostępne na stronie http://
kdg.ue.poznan.pl/wsparcie-karier/gielda-tematow-prac-dyplomowych/. Dodatkowych informacji udziela dr Milena Ratajczak-Mrozek (milena.ratajczak@ue.poznan.pl).
Giełda tematów prac dyplomowych jest
jednym z działań projektu Kadry dla Gospodarki, realizowanego przez Uniwersytet
Ekonomiczny w Poznaniu w partnerstwie
z Urzędem Statystycznym w Poznaniu. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

*

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”)
Październik 2012
Zadanie 1. Promocja
W październiku rozpoczęła się kampania
reklamująca ideę giełdy tematów prac
dyplomowych: wydrukowano plakaty informujące o tym działaniu – zostały one
rozwieszone w budynkach UEP, przygotowano materiały informacyjne dla władz
dziekańskich, nagrany został także film reklamujący ideę giełdy – został zamieszczony na stronie UEP.
Zadanie 3. Udział pracodawców w dostosowaniu treści kształcenia do potrzeb rynku pracy
Zespół ds. badania losów absolwentów
kontynuował prace nad integracją bazy
danych z badania losów absolwentów
z bazą uczelnianą. Wydrukowano i przekazano raporty badania losów absolwentów władzom Uczelni. Członkowie zespołu
przystąpili do poprawek recenzowanych
artykułów powstałych w wyniku prac badawczych (artykuły wysłano do recenzji
do czasopisma „Edukacja ekonomistów
i menedżerów”). Zakończono przygotowania do pierwszej edycji badania losów
absolwentów.
Zespół ds. badania stopnia dostosowania
umiejętności studentów do potrzeb przy-
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szłych pracodawców przekazał raporty
badania władzom Uczelni. Członkowie zespołu przystąpili do poprawek recenzowanych artykułów powstałych w wyniku prac
badawczych (artykuły wysłano do recenzji
do czasopisma „Edukacja ekonomistów
i menedżerów”).
Warsztaty
W okresie sprawozdawczym zrealizowano
cztery warsztaty:
• 18 października 2012 – „Zarządzanie ryzykiem kredytowym w banku komercyjnym” – z udziałem 12 osób, w tym dziewięciu z Wydziału Zarządzania, dwóch
z Wydziału Ekonomii i jednej z Wydziału
Gospodarki Międzynarodowej,
• 20 października 2012 – „Zintegrowane systemy zarządzania” – z udziałem 9 osób,
w tym dwóch z Wydziału Zarządzania,
jednej z Wydziału Ekonomii, pięciu osób
z Wydziału Gospodarki Międzynarodowej oraz jednej z Wydziału Informatyki
i Gospodarki Elektronicznej,
• 25 października 2012 – „Wykorzystanie
wywiadu kompetencyjnego w selekcji kandydatów” – z udziałem 13 osób,
w tym dziewięciu z Wydziału Zarządzania, dwóch z Wydziału Ekonomii i dwóch
z Wydziału Gospodarki Międzynarodowej,
• 26 października 2012 – „Praktyczne umiejętności pozyskiwania klientów” – z udziałem 15 osób, w tym 14 z Wydziału Zarządzania i jednej z Wydziału Informatyki
i Gospodarki Elektronicznej.
Wykłady otwarte
W październiku 2012 roku odbyło się osiem
wykładów otwartych:
• Profesor Leszek Balcerowicz, Forum Obywatelskiego Rozwoju, „Co dalej z euro”,
• Przemysław Walter, Instytut Coachingu
i Mentoringu, „Klucz do skutecznej sprzedaży swoich kompetencji podczas rozmowy kwalifikacyjnej”,
• Kacper Kłos, Interactive Solutions, „iMedia, czyli tam i z powrotem”,

• Kamil Cebulski, ASBIRO – Alternatywna
Szkoła Biznesu i Rozwoju Osobistego,
„Najmłodszy milioner w Polsce – droga
do kariery oraz milionów na koncie”,
• Andrzej Bartkowiak, BZ WBK S.A., „Znaczenie kultury »usługowej« dla relacji organizacji IT z biznesem”,
• Szymon Dobrzyński, Polskie Górnictwo
Naftowe i Gazownictwo S.A., „Marketing
sportowy jako narzędzie budowania i komunikacji marki”,
• Jacek Bożek, Klub Gaja, „Zmiany klimatu
a społeczeństwo obywatelskie”,
• Tomasz Smolarek, GEFCO Polska, „Praktyczne aspekty projektowania procesów
transportowych”.
Zadanie 4. Staże studenckie i absolwenckie
• zakończono rekrutację wrześniową – na
staże u Partnera Projektu,
• kolejna rekrutacja na staże z nowej puli
przewidzianej na rok 2013 rozpocznie się
19 listopada 2012 roku, będzie to rekrutacja na trzymiesięczne staże w I oraz II
kwartale 2013 roku,
• trwa realizacja i prowadzenie dokumentacji staży, które rozpoczęły się po czerwcowej oraz wrześniowej rekrutacji.
Zadanie 5. Rozszerzenie oferty Biura Karier
UEP
1. Badanie profilu potencjału zawodowego studentów
• rekrutacji poddano 77 osoby, a zakwalifikowano do udziału w badaniu 63 osoby,
• dokumentacja osób zastała przekazana
firmie prowadzącej badanie,
• zmieniono dokument dla studenta służący do zbierania punktów za udział w projekcie KdG na czytelniejszy,
• przygotowano dokładną instrukcję związaną z zapisywaniem się i samym udziałem w badaniu – rozdawana jest studentom rekrutującym się na badanie,
• studenci odwiedzający Biuro KdG otrzymują informację o aktualnej ofercie Biu-

ra Karier – Test3P, warsztaty umiejętności
miękkich (interpersonalnych), e-learning.

Zarządzanie projektem. Zarządzanie zasobami ludzkimi
Zapisanych użytkowników:
72

2. Giełda tematów prac dyplomowych
• potwierdzono rejestrację dwóch firm, jedenaście firm jest aktualnie widocznych
w wyszukiwarce, trzy oczekują na potwierdzenie,
• zbieranie dokumentacji do zgłoszeń od
firm oraz instytucji, które samodzielnie dokonały rejestracji,
• udzielanie informacji firmom oraz instytucjom zainteresowanym przyłączeniem
się do giełdy tematów prac dyplomowych,
• udzielanie studentom pomocy w nawiązywaniu współpracy z firmami.

Zarządzanie strategiczne
Zapisanych użytkowników:

52

Badania Konsumenckie
Zapisanych użytkowników:

40

3. Kursy e-learningowe
– aktywność studentów na platformie
kdg-moodle
Analiza finansowa przedsiębiorstwa
Zapisanych użytkowników:

299

Analiza i projektowanie aplikacji internetowych
Zapisanych użytkowników:
191
Techniki wielowymiarowe we wspomaganiu decyzji biznesowych
Zapisanych użytkowników:
138
Zasady opodatkowania przedsiębiorców
w Polsce w warunkach konkurencji i harmonizacji podatkowej.
Zapisanych użytkowników:
199
Polityka pieniężna w dobie kryzysu gospodarczego
Zapisanych użytkowników:
37
Techniki sprzedaży
Zapisanych użytkowników:

96

Zarządzanie produktem
Zapisanych użytkowników:

61

Rynek finansowy
Zapisanych użytkowników:

64

Audytor wewnętrzny zintegrowanego systemu zarządzania
Zapisanych użytkowników:
64

Zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa
Zapisanych użytkowników:
9
Zarządzanie innowacjami
Zapisanych użytkowników:

11

Wybrane metody wielowymiarowej analizy
złożonych zjawisk gospodarczych
Zapisanych użytkowników:
5
Strategie konkurencyjności przedsiębiorstwa
Zapisanych użytkowników:
2
Optymalizacja czasowa – kosztowa projektów
Zapisanych użytkowników:
4
Kryzysy gospodarcze i spór o rolę państwa
Zapisanych użytkowników:
6
Bancassurance
Zapisanych użytkowników:

3

Analiza rynku i badania marketingowe
Zapisanych użytkowników:

7

4. Prezentacje sylwetek absolwentów
Uaktualniono zakładkę na stronie projektu,
obecnie w zakładce Sylwetki Absolwentów „U progu kariery” znajdują się profile
dziesięciu osób.
5. Poradnictwo zawodowe, wsparcie studentów i absolwentów w procesie szukania pracy
• do 26 października przeprowadzono 28
konsultacji w zakresie poprawnego tworzenia dokumentów aplikacyjnych,
• jedenaście osób skorzystało z programów komputerowych umożliwiających
samobadanie
inteligencji
(ogólnej
i emocjonalnej),
• stworzono dodatkowe miejsca na konsultacjach w listopadzie oraz miniinformator
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dla osób zapisujących się – w związku ze
zbliżającymi się stażami projektu KdG
(120 dodatkowych miejsc),
udostępniono
studentom
Czytelnię
Wsparcia Karier,
zorganizowano zapisy na badanie testem uwagi i spostrzegawczości,
udzielono informacji o możliwości skorzystania z konsultacji i doradztwa zawodowego studentom wypełniającym formularz „Badanie losów absolwentów”,
osoby zapisujące się na konsultacje dostają pisemną informację o dokumentach, które należy przynieść na spotkanie
oraz są informowane o możliwości skorzystania z miniporadnika,
studenci odwiedzający Biuro KdG otrzymują informację o aktualnej ofercie Biura Karier – Test3P, warsztaty umiejętności
miękkich (interpersonalnych), e-learning.

6. Warsztaty umiejętności miękkich (interpersonalnych)
• przygotowano osiem warsztatów umiejętności miękkich – Budowanie zespołu,
Jesteś kowalem swojego losu, Asertywność – dwa poziomy zaawansowania,
Zarządzanie czasem – dwa poziomy zaawansowania, Wystąpienia publiczne –
dwa poziomy zaawansowania,
• zamieszczono opisy warsztatów listopadowych na stronie www projektu,
• stworzono „instrukcję” dla osób zapisujących się, zawierającą odpowiedzi na

•

•

•

•

najczęściej zadawane pytania i dokładne zasady zapisywania się i kwalifikowania na warsztaty (jest rozdawana osobom zapisującym się),
zrekrutowano studentów na osiem
warsztatów październikowych (na jeden
warsztat wpisało się średnio 30 osób – na
14 dostępnych miejsc),
zrekrutowano studentów na dziesięć
warsztatów listopadowych (na jeden
warsztat wpisały się średnio 44 osoby –
na 14 dostępnych miejsc),
poinformowano trenerów prowadzących warsztaty listopadowe o licznych
formalnościach związanych z przeprowadzeniem warsztatu (umowy, rachunki, materiały szkoleniowe, konspekty,
sprawy organizacyjne itp., różnice: osoby fizyczne a firma, rachunek a faktura,
przekazanie praw autorskich lub nie, korzystanie ze swoich materiałów przekazanych projektowi KdG w 2011 roku),
wydawanie studentom zaświadczeń potwierdzających uczestnictwo w warsztatach.

Zadanie 7. Dostosowanie infrastruktury
edukacyjnej do potrzeb osób niepełnosprawnych
W okresie sprawozdawczym w przyziemiu
w Gmachu Głównym zamontowano platformę umożliwiającą osobom na wózkach
pokonanie schodów i dostanie się do windy.

Z działalności katedr
Katedra Badań Rynku i Usług
7 października
Profesor Ireneusz P. Rutkowski wygłosił referat
pt. „Orientacja na klienta w modelu CMM
i wśród najlepszych praktyk innowacji produktu” podczas konferencji pt. „Marketing
przyszłości. Trendy, strategie, instrumenty”.
18–19 października
Doktor Piotr Tarka uczestniczył w konferencji poświęconej wrocławskim obchodom
100-lecia istnienia Polskiego Towarzystwa
Statystycznego.
23–25 października
Doktor Marcin Chłodnicki oraz dr Sylwester
Białowąs prowadzili wykłady na University

of Maribor. Wykłady dra Marcina Chłodnickiego dotyczyły zarządzania designem,
a dr Sylwester Białowąs wykładał nt. projektowania narzędzi pomiarowych w badaniach rynku. Wykładowcy wzięli także
udział w spotkaniu dotyczącym możliwości
współpracy międzynarodowej, na którym
przedstawili ofertę UEP.
26 października
Doktor Monika Dobska uruchomiła X edycję Studiów Podyplomowych „Zarządzanie w opiece zdrowotnej” oraz I edycję
Studiów Podyplomowych „Zarządzanie
podmiotami leczniczymi”, finansowane ze
środków EFS, PO Kapitał Ludzki.

Katedra Ekonometrii
1–3 października

3 października

Doktor Barbara Będowska-Sójka zaprezentowała wystąpienie pt. „Modelowanie wartości zagrożonej przy użyciu miar
zmienności opartych na danych wysokiej
częstotliwości” podczas XV konferencji
pn. „Inwestycje finansowe i ubezpieczenia – tendencje światowe a rynek polski”,
zorganizowanej przez Katedrę Inwestycji
Finansowych i Zarządzania Ryzykiem oraz
Katedrę Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, w Karpaczu.

Profesor dr hab. Witold Jurek, prof. zw UEP,
miał wykład inauguracyjny pt. „Akademickie szkolnictwo ekonomiczne w Polsce: stan obecny i perspektywy” podczas
66. inauguracji roku akademickiego na
Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Podczas uroczystości uhonorowano
prof. Witolda Jurka medalem „Zasłużony
dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”.
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Katedra Europeistyki
Profesor dr hab. Bohdan Gruchman, prof.
zw. UEP, przygotował opinię w sprawie
dorobku naukowo-badawczego i organizacyjnego dr Janusza Lewandowskiego
w związku z propozycją nadania drowi
Januszowi Lewandowskiemu godności
doktora honoris causa Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

*
Profesor Bohdan Gruchman został wybrany, na kolejną kadencję, na prezesa Towarzystwa Przyjaciół Poznańskiej Fary.
8 października
Doktor Ida Musiałkowska wzięła udział
w debacie zorganizowanej przez Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego pt.
„Infrastruktura czy innowacje. Na co wydawać pieniądze Unii Europejskiej po 2013
roku?”, która odbyła się w Poznaniu. W debacie uczestniczyli posłowie do Parlamentu Europejskiego, przedstawiciel Komisji Europejskiej oraz przedstawiciele środowiska
akademickiego.
16 i 17 października
Doktor Piotr Idczak przygotował referat na
temat ograniczonej roli przemysłów kreatywnych w pobudzaniu wzrostu w regionach słabo rozwiniętych oraz wziął udział
w panelu dotyczącym znaczenia sektora
kreatywnego w rozwoju regionów podczas konferencji pt. „Sektor kreatywny jako
katalizator przemian strukturalnych w regionie” zorganizowanej przez Uniwersytet
Ekonomiczny w Katowicach oraz Komitet
Przestrzennego Zagospodarowania Kraju
Polskiej Akademii Nauk. Celem konferencji było rozpoznanie i ewaluacja związków
łączących sektor kreatywny z procesem

przemian strukturalnych
w polskich regionach.

zachodzących

*
Decyzją Komisji Europejskiej przy Katedrze
Europeistyki UEP zostało powołane na lata
2012–2015 Centrum Doskonałości Jean
Monnet (Jean Monnet Centre of Excellence). Decyzja ta jest wyrazem uznania dla
jakości kształcenia i badań prowadzonych
przez pracowników Katedry. Wyróżnienie
przyznane przez Komisję Europejską ma
charakter niezwykle prestiżowy – utworzone przy Katedrze Europeistyki UEP Centrum
Doskonałości jest jedynym istniejącym
obecnie w Polsce i jednym z 12 powołanych decyzją KE w 2012 roku w całej Unii
Europejskiej.
Kierownikiem Centrum jest prof. dr hab.
Bohdan Gruchman, prof. zw. UEP, wchodzący w skład europejskiego grona profesorów Jeana Monneta. Koordynatorem
projektu, realizowanego od października
2012 do sierpnia 2015 roku został dr Grzegorz Mazur.
Zadaniem utworzonego Centrum jest promowanie wiedzy i badań w obszarze integracji europejskiej. W ramach przyznanego projektu przygotowywanych będzie
wiele publikacji z zakresu integracji europejskiej. Centrum będzie także odpowiedzialne za przygotowanie między innymi
planowanej na wiosnę 2014 roku konferencji naukowej podsumowującej 10 lat
członkostwa Polski w Unii Europejskiej.
Przeprowadzone zostaną także „lekcje europejskie” dla uczniów szkół średnich i słuchaczy Otwartej Wszechnicy Ekonomicznej „Erga omnes” działającej przy naszym
Uniwersytecie.

*
W październiku 2012 roku, nakładem Wydawnictwa Naukowego PWN, ukazało się

kolejne IV wydanie Kompendium wiedzy
o Unii Europejskiej. Książka, pod redakcją
profesorów: Ewy Małuszyńskiej i Bohdana
Gruchmana została przygotowana przez
zespół pracowników Katedry Europeistyki
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Powodem przygotowania czwartego,
znacznie zmienionego i uaktualnionego,
wydania Kompendium były istotne zmiany,

które zaszły w Unii Europejskiej w ostatnich
latach.
17 października
Profesor dr hab. Bohdan Gruchman, prof.
zw. UEP udzielił Radiu Merkury wywiadu nt.
negocjacji przyszłego wieloletniego budżetu unijnego.

Katedra Inwestycji i Rynków Kapitałowych
18 października

19 października

Profesor dr hab. Waldemar Frąckowiak,
prof. zw. UEP, objął funkcję głównego ekonomisty w Wielkopolskim Klubie Kapitału.
Podczas spotkania Klubu w hotelu Sheraton w Poznaniu, prof. W. Frąckowiak miał
wykład pt. „Kryzys strefy euro. Scenariusze
na lata 2013–2014”.

Profesor Waldemar Frąckowiak wygłosił
odczyt pt. „Rola raportu rocznego spółki
publicznej w warunkach kryzysu” podczas
VII gali finałowej konkursu „The Best Annual
Report 2011” w Sali Notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Jako
przewodniczący kapituły konkursu wręczył
nagrodę główną spółce PKN „Orlen” S.A.

Katedra Konkurencyjności Międzynarodowej
1 października

25 i 26 października

Decyzją Rady Wydziału Gospodarki Międzynarodowej z dniem 1 października 2012
roku Katedra Strategii i Polityki Konkurencyjności Międzynarodowej przyjęła nazwę
Katedra Konkurencyjności Międzynarodowej.

Doktor Barbara Jankowska uczestniczyła
w międzynarodowej konferencji naukowej
„Innovation as the Source of International
Competitiveness”, która odbyła się na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych
26 października
Doktor Katarzyna Nawrot wzięła udział
w konferencji Polskiej Akademii Nauk, Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus” przy
Prezydium PAN oraz Biura Bezpieczeństwa

Narodowego pt. „Zagrożenia globalne barierami rozwoju” pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Bronisława Komorowskiego, Pałac Prezydencki, Warszawa.
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Katedra Mikroekonomii
Katedra Mikroekonomii udostępniła publikacje na temat rynku usług transportowych, regionalnych portów lotniczych
w Polsce i wpływie jaki wywiera lotnisko
na gospodarkę regionu. Badania w formie
monografii oraz rozprawy doktorskie można
pobierać bez opłat ze strony Uniwersytetu.
Monografia: Marek Rekowski (red.), Regionalne porty lotnicze w Polsce – charakterystyka i tendencje rozwojowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu, Poznań 2011. W publikacji omówiono europejski rynek lotniczy oraz szeroko
zanalizowano sytuację regionalnych portów lotniczych w Polsce, skupiając się na
ich efektywności i strategiach rozwoju.

Doktoraty:
Wojciech Augustyniak, 2012, Efektywność
polskich regionalnych portów lotniczych,
promotor: dr hab. Sławomir Kalinowski,
prof. nadzw. UEP. W pracy skupiono się na
rynku transportu lotniczego i jego poszczególnych podmiotach. Omówiono metody
i wyniki badań nad efektywnością polskich
lotnisk.
Sonia Huderek-Glapska, 2011, Wpływ
portu lotniczego na rozwój gospodarki
regionu, promotor: prof. dr hab. Marek
Rekowski, prof. zw. UEP. W pracy poruszono kwestie wpływu infrastruktury transportowej na rozwój regionalny i wzrost gospodarczy.

Katedra Rachunkowości
19 października
Kierownik Katedry Rachunkowości dr hab.
Janusz Samelak, prof. nadzw. UEP, wziął
udział w uroczystości z okazji 20-lecia ist-

nienia samorządu Biegłych Rewidentów
w Polsce. Uroczystość odbyła się pod patronatem marszałka województwa wielkopolskiego, wojewody wielkopolskiego
i prezydenta Miasta Poznania.

Katedra Statystyki
5 października
Doktor hab. Elżbieta Gołata, prof. nadzw.
UEP, wzięła udział w posiedzeniu Komitetu
Redakcyjnego Studiów Demograficznych
w Warszawie.
16 października
Doktor hab. Elżbieta Gołata, prof. nadzw
UEP, i dr hab. Jan Paradysz, prof. nadzw.
UEP, wzięli udział w konferencji „Przemiany rodziny w Polsce z perspektywy demografa”, organizowanej przez Komitet Nauk
Demograficznych PAN oraz Komitet Nauk

o Pracy i Polityce Społecznej PAN. Konferencja towarzyszyła wydarzeniom związanym z II Kongresem Demograficznym 2012.
18 i 19 października
Doktor hab. Elżbieta Gołata, prof. nadzw.
UEP, wygłosiła referat „Demograficzne
perspektywy rynku pracy”, podczas wrocławskich obchodów 100-lecia Istnienia
Polskiego Towarzystwa Statystycznego organizowanych przez PTS Oddział we Wrocławiu, Katedrę Statystyki Uniwersytetu
Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Urząd
Statystyczny we Wrocławiu.

Katedra Strategii Marketingowych
Praca Radosława Gluzy napisana pod kierunkiem dra Marka Zielińskiego, zajęła trzecie miejsce w ogólnopolskim konkursie na
najlepszy esej na temat „Wizja targów do
2020 roku”, organizowanym przez Polską
Izbę Przemysłu Targowego oraz Międzynarodowe Stowarzyszenie Statystyk Targowych Centrex.
8 i 9 października
Doktor Magdalena Stefańska wzięła udział
w VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej
pod hasłem „Społeczna odpowiedzialność organizacji. W poszukiwaniu paradygmatów, metodologii i strategii”, która
odbyła się we Wrocławiu. Konferencja
została zorganizowana przez Katedrę Socjologii i Polityki Społecznej Uniwersytetu
Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Katedrę Teorii Zarządzania Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Doktor Stefańska była
uczestniczką panelu pt. „Dylematy teoretyczne – w poszukiwaniu paradygmatu”,

a także zaprezentowała główne tezy swojego referatu nt. „Podstaw teoretycznych
i ewolucji pojęcia społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR)”.
11 października
Doktor hab. Lilianna Nowak uczestniczyła
w seminarium pod hasłem „Wykorzystanie badań semiotycznych w marketingu”,
odbywającym się w Warszawie i zorganizowanym przez Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur (IBRKK) oraz Polskie Towarzystwo Badaczy Rynku i Opinii.
23 października
Doktor Grzegorz Leszczyński oraz dr Marek
Zieliński wzięli udział w 3. konferencji naukowej Polskiej Izby Przemysłu Targowego pod
hasłem „Międzynarodowa oferta w zakresie edukacji targowej i kierunki jej rozwoju”,
która odbyła się w Gdańsku.

Katedra Technologii Informacyjnych
1 października
Dziekan Wydziału Informatyki i Gospodarki
Elektronicznej powołał pracowników KTI
na członków następujących komisji wydziałowych:
• prof. dr hab. inż. Wojciech Cellary, prof.
zw. UEP – Wydziałowa Komisja ds. Rozwoju Naukowego i Oceny Parametrycznej
Wydziału na kadencję 2012–2016; Wydziałowa Komisja ds. Oceny Nauczycieli
Akademickich na kadencję 2012–2016;
Wydziałowa Komisja ds. Badań Naukowych na kadencję 2012–2016,
• dr hab. inż. Jarogniew Rykowski, prof.

nadzw. UEP – Wydziałowa Komisja Programowa na kadencję 2012–2016,
• dr inż. Wojciech Wiza – Komisja ds. Promocji Wydziału na kadencję 2012–2016,
• dr inż. Sergiusz Strykowski – Wydziałowa
Komisja Programowa na kadencję 2012–
–2016.
2 października
Rada Narodowego Centrum Nauki w Krakowie powołała prof. Wojciecha Cellarego w skład Zespołu Ekspertów w panelu
tematycznym HS Nauki Społeczne, Huma-
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nistyczne i o Sztuce (konkursy MAESTRO
i HARMONIA), którego zadaniem jest dokonywanie ocen wniosków złożonych w konkursach i przygotowanie list rankingowych.

omnes”, działającej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

1–3 października

Profesor Wojciech Cellary uczestniczył
w VII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej MEDIA a EDUKACJA, która odbyła się
w dniach 5–6 października 2012 roku na
Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu. Profesor Cellary miał wykład
pt. „Przekazywanie wiedzy drogami elektronicznymi”.

Doktor inż. Willy Picard uczestniczył w międzynarodowej konferencji „The 13th IFIP
Working Conference on Virtual Enterprises
PRO-VE 2012”, która odbyła się w Bournemouth (UK) w dniach od 1 do 3 października 2012 roku. Doktor inż. Willy pełnił funkcję członka Programme Committee oraz
Steering Committee konferencji PRO-VE.
Podczas sesji Identification of Patterns wygłosił referat pt. „Extracting the Dynamic
Popularity of Concepts from a Corpus of
Short-Sentence Documents”. Ponadto dr
inż. Willy Picard przewodniczył obradom
sesji e-Governance.

5 października

8 października

Doktor hab. inż. Krzysztof Walczak, prof.
nadzw. UEP, oraz dr inż. Wojciech Wiza zostali powołani przez rektora UEP w skład
Komisji Rektorskiej ds. Pozyskiwania Funduszy na kadencję 2012–2016.

Profesor Wojciech Cellary, na zaproszenie
polskiego oddziału firmy Microsoft, uczestniczył w sesji konsultacyjnej dotyczącej
kierunków rozwoju i działalności Microsoftu
w ramach strategii społecznej odpowiedzialności. Tematem przewodnim sesji była
„Edukacja przyszłości – współpraca rządu,
samorządów, biznesu i trzeciego sektora
w celu podniesienia konkurencyjności polskiej gospodarki i aktywizacji społecznej
poprzez wprowadzenie innowacyjnych
form kształcenia oraz wykorzystania technologii w edukacji”.

*

*

Doktor hab. inż. Jarogniew Rykowski, prof.
nadzw. UEP, uczestniczył w Warszawie
w posiedzeniu Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Współpracy z Zagranicą działającego przy ministrze nauki i szkolnictwa
wyższego.

Profesor Cellary miał wykład pt. „e-Prywatność” dla pracowników Narodowego
Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie.

*

Profesor Wojciech Cellary otrzymał zaproszenie do udziału w pracach Komitetu Programowego międzynarodowej konferencji
„The 10th International Conference on e-Business ICE-B 2013”, która odbędzie się
w Reykjaviku (Islandia) w dniach od 29 do
31 lipca 2013 roku.

4 października

Profesor Wojciech Cellary miał wykład pt.
„Aktualne trendy w przekazywaniu wiedzy
drogami elektronicznymi” dla słuchaczy
Uniwersytetu Trzeciego Wieku w ramach
Otwartej Wszechnicy Ekonomicznej „Erga

11 października

12 października
Zespół pracowników Katedry Technologii
Informacyjnych w składzie:
• prof. dr hab. inż. Wojciech Cellary, prof.
zw. UEP,
• dr hab. inż. Krzysztof Walczak,
• dr inż. Jacek Chmielewski,
• dr. inż. Wojciech Wiza,
• dr inż. Rafał Wojciechowski,
• dr inż. Adam Wójtowicz,
otrzymał nagrodę zespołową I stopnia rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za oryginalne i twórcze osiągnięcia
naukowe w roku akademickim 2011/2012
– za monografię: W. Cellary, K. Walczak
(eds.), Interactive 3D Multimedia Content.
Models for Creation, Management, Search
and Presentation, Springer.

*
Profesor Wojciech Cellary otrzymał nagrodę indywidualną III stopnia rektora
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
za wyróżniające się osiągnięcia w zakresie międzynarodowej współpracy naukowej w roku akademickim 2011/2012 – za
zorganizowanie w Poznaniu Konferencji
Ministerialnej The 6th European Ministerial
e-Government Conference and Exhibition
eGOV2011PL – „Borderless eGovernment
Services for Europeans” (17–18 listopada
2011) oraz prekonferencji „Innovation for
eParticipation” – Preconference to The 6th
European Ministerial e-Government Conference and Exhibition eGOV2011PL – „Borderless eGovernment Services for Europeans” (16 listopada 2011).

*
Doktor hab. inż. Jarogniew Rykowski, prof.
nadzw. UEP, oraz dr inż. Sergiusz Strykowski otrzymali nagrodę zespołową II stopnia rektora Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu za osiągnięcia organizacyjne
w roku akademickim 2011/2012 – za prace

związane z przygotowaniem programów
kształcenia na kierunkach informatyka
i ekonometria oraz techniczne zastosowania Internetu zgodne z Krajowymi Ramami
Kwalifikacji.
16 października
Profesor Wojciech Cellary uczestniczył
w Warszawie w VII Kongresie Gospodarki Elektronicznej, zorganizowanym przez
Związek Banków Polskich i Centrum Prawa Bankowego i Informacji. Profesor Cellary wziął udział w debacie „Państwo 2.0
– Nowy start dla e-administracji”, w której
uczestniczył również minister administracji
i cyfryzacji Michał Boni. W trakcie Kongresu
prof. Cellary udzielił wywiadów dla portalu
finansowego www.alebank.pl.

*
Doktor hab. inż. Krzysztof Walczak, prof.
nadzw. UEP, uczestniczył w roboczym spotkaniu członków stowarzyszenia EuroVR Association, w którym pełni funkcję członka
zarządu (Executive Committee). Gospodarzem spotkania był Universidad Politechnica de Madrid.
17–19 października
Doktor hab. inż. Krzysztof Walczak, prof.
nadzw. UEP, uczestniczył w międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez
EuroVR Association The 9th Conference
and Exhibition of the European Association
of Virtual Reality and Augmented Reality,
odbywającą się w ramach Joint Virtual Reality Conference JVRC 2012. Konferencja
odbyła się w Madrycie w dniach od 17 do
19 października br. Profesor Walczak pełnił
funkcję Web and Publicity Co-Chair konferencji JVRC, przewodniczył również sesji
„Augmented Reality”.
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*

18 października
Profesor Wojciech Cellary uczestniczył
w Warszawie w posiedzeniu Rady ds. Informatyzacji Edukacji działającej przy ministrze edukacji narodowej.
15–19 października
Doktor inż. Jacek Chmielewski złożył tygodniową wizytę naukową w Fraunhofer FOKUS Competence Center for Future Media
and Applications w Berlinie. Wizyta rozpoczęła trzymiesięczny grant przyznany drowi
inż. Jackowi Chmielewskiemu przez portugalski Institute for the Development of New
Technologies UNINOVA, koordynatora europejskiego projektu UNITE (Upgrading ICT
excellence by strengthening cooperation
between research teams in an enlarged
Europe). Granty projektu UNITE finansują
wspólne badania i wizyty naukowe w wybranej europejskiej instytucji naukowej,
w przypadku dra Chmielewskiego jest to
Fraunhofer FOKUS, z którym Katedra Technologii Informacyjnych realizuje wspólne
badania naukowe.
19 października
Profesor Wojciech Cellary otrzymał zaproszenie do udziału w pracach Komitetu
Programowego międzynarodowej konferencji The 17th East-European Conference
on Advances in Databases and Information Systems ADBIS 2013, która odbędzie
się w Genui (Włochy), w terminie od 1 do
4 września 2013 roku.
24 października
Profesor Wojciech Cellary otrzymał zaproszenie do udziału w pracach Komitetu Programowego międzynarodowej konferencji
The 12th Wuhan International Conference
on E-Business (An AIS Affiliated Conference),
która odbędzie się w Wuhan (Chiny) w terminie od 25 do 26 maja 2013 roku.

Doktor hab. inż. Krzysztof Walczak, prof.
nadzw. UEP, został zaproszony do udziału
w pracach Komitetu Programowego międzynarodowej konferencji The 5th International Conference on Creative Content
Technologies CONTENT 2013, która odbędzie się w Walencji w dniach od 27 maja
do 1 czerwca 2013 roku.
21–26 października
Profesor Wojciech Cellary i mgr inż. Zbigniew Paszkiewicz uczestniczyli w międzynarodowej konferencji The 6th International Conference on Theory and Practice
of Electronic Governance ICEGOV 2012
– Open Innovation for Global Change,
która odbyła się w Albany (USA) od 22 do
25 października 2012 roku. Profesor Wojciech Cellary pełnił funkcję członka International Steering Committee oraz Program
Committee konferencji ICEGOV. Magister inż. Zbigniew Paszkiewicz przedstawił
podczas sesji „IT Governance and Policy”
artykuł pt. „Computer Supported Contractor Selection for Public Administration
Ventures” (współautor: Wojciech Cellary).
Profesor Cellary uczestniczył w charakterze zaproszonego panelisty w sesji plenarnej pt. „City Center: Smart Innovation for
Sustainable Urban Growth and Development”. Profesor Cellary poprowadził również specjalną sesję dla doktorantów i młodych naukowców Doctoral Colloquium,
podczas której miał wykład pt. „What is
the difference between science and non-science, or how to produce a proper doctoral thesis”. Na zakończenie konferencji
podczas tzw. Closing Session prof. Cellary
wygłosił mowę podsumowującą „ICEGOV
2012 – Summary and Impressions”.
25 października
W jubileuszowym 1000. numerze Dużego
Formatu, dodatku do Gazety Wyborczej

nr 250 z dnia 25 października 2012 roku, ukazał się artykuł Wojciecha Staszewskiego
pt. „Czy Państwo są normalni?”, w którym
zamieszczono wypowiedź prof. Wojciecha
Cellarego na temat rynku pracy i form zatrudnienia we współczesnym świecie.
26 października
Doktor hab. inż. Krzysztof Walczak, prof.
nadzw. UEP uczestniczył w Warszawie
w posiedzeniu roboczym Zespołu ds. Infrastruktury Informatycznej Nauki działającej
przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
29 października
W internetowym wydaniu gazety Polska
The Times z dnia 29 października 2012 roku.

opublikowano felieton prof. Wojciecha
Cellarego pt. „E-podręcznik - gospodarka
czy biurokracja?” na temat pomysłu Ministerstwa Edukacji Narodowej darmowego
udostępnienia elektronicznych podręczników w szkołach.
30 października
Profesor Wojciech Cellary uczestniczył
w posiedzeniu Rady Wydziału Zarządzania i Informatyki Politechniki Wrocławskiej
w charakterze recenzenta dorobku naukowego dr. hab. inż. Jacka Unolda w związku
z wnioskiem o nadanie mu tytułu naukowego profesora w dziedzinie nauk ekonomicznych.

Katedra Teorii Organizacji i Zarządzania
9–10 października
Profesor dr hab. Kazimierz Krzakiewicz,
prof. zw. UEP, i dr hab. Szymon Cyfert, prof.

nadzw. UEP, uczestniczyli w wyjazdowym
posiedzeniu Komitetu Nauk Organizacji
i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk, zorganizowanym przez UMCS w Lublinie.
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Rozwój kadr naukowych
JM Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, na posiedzeniu Senatu
w dniu 26 października 2012 roku wręczył
drowi hab. Januszowi Samelakowi, prof.
nadzw. UEP, umowę o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego UEP na

czas określony. Ponadto rektor prof. Marian Gorynia wręczył dr hab. Małgorzacie
Hybkiej i dr hab. Małgorzacie Bartosik-Purgat umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego UEP na czas określony.

Wydział Ekonomii
Rada Wydziału Ekonomii, na posiedzeniu
w dniu 5 października 2012 roku, nadała
doktorowi Killionowi Munyamie stopień
doktora habilitowanego nauk ekonomicznych, w dyscyplinie ekonomia, specjalności międzynarodowe stosunki finansowe.
Recenzentami dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej pt. Economic Growth
and Financial Development in Sub-Saharan African Countries, byli:

• prof. dr hab. Adam Budnikowski, Szkoła
Główna Handlowa w Warszawie,
• prof. dr hab. Andrzej Wojtyna, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,
• prof. dr hab. Krzysztof Marecki, Szkoła
Główna Handlowa w Warszawie,
• prof. dr hab. Bohdan Gruchman, prof.
zw. UEP, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.

*

*

W dniu 2 października 2012 roku, o godzinie 12.00 w sali 236 w Gmachu Głównym
Uczelni odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

W dniu 3 października 2012 roku, o godzinie
9.00 w sali 131 w Collegium Altum odbyła
się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Dobrosławy Mruk-Tomczak
na temat „Kompetencje zawodowe pracowników na rynku usług turystycznych”

na temat „Koncepcja pomiaru efektywności pracy nauczycieli szkół średnich w Polsce”

Promotorem rozprawy był dr hab. Jan Sikora, prof. nadzw. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Recenzje przygotowali: dr
hab. Stefan Bosiacki, prof. nadzw. Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu,
dr hab. Józef Sala, prof. nadzw. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, oraz prof.
dr hab. Aldona Andrzejczak, prof. nadzw.
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Promotorem rozprawy była prof. dr hab.
Aldona Andrzejczak, prof. zw. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Recenzje
przygotowali: dr hab. inż. Tadeusz Ziejewski, prof. nadzw. Zachodniopomorskiego
Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, oraz prof. dr hab. Kazimierz Pająk,
prof. zw. Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu.

*

*

W dniu 3 października 2012 roku, o godzinie 13.00 w sali 236 w Gmachu Głównym
Uczelni odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

W dniu 4 października 2012 roku, o godzinie 14.00 w sali 236 w Gmachu Głównym
Uczelni odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Joanny Danilczuk-Zembrzuskiej

mgr Małgorzaty Ulatowskiej

na temat „Konkurencyjność polskich produktów rolnych na tle pozostałych państw
UE po akcesji do Wspólnoty”

na temat „Ekonomiczne determinanty polityki elektroenergetycznej w Polsce i innych krajach UE”

Promotorem rozprawy był prof. dr hab. Andrzej Czyżewski, prof. zw. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Recenzje przygotowali: dr hab. Krzysztof Firlej, prof. nadzw.
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
oraz dr hab. Waldemar Czternasty, prof.
nadzw.
Uniwersytetu
Ekonomicznego
w Poznaniu.

Promotorem rozprawy był prof. dr hab.
Andrzej Czyżewski, prof. zw. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Recenzje
przygotowali: dr hab. Andrzej Herman,
prof. nadzw. Szkoły Głównej Handlowej
w Warszawie, oraz prof. dr hab. Kazimierz
Pająk, prof. zw. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

mgra Jana Polcyna
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Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej
W dniu 26 października 2012 roku, o godzinie 12:00 w sali 218 w budynku „C” odbyła
się publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgra Michała Purczyńskiego
na temat: „Optymalizacja polityki cenowej przedsiębiorstwa branży piwowarskiej”

Promotorem rozprawy był dr hab. Wojciech Sikora, prof. nadzw. Uniwersytetu
Ekonomicznego w Poznaniu. Recenzje
przygotowali: dr hab. Maciej Nowak, prof.
nadzw.
Uniwersytetu
Ekonomicznego
w Katowicach, oraz prof. dr hab. Bogdan
Sojkin prof. zw. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Wydział Towaroznawstwa
Rada Wydziału Towaroznawstwa, na posiedzeniu w dniu 26 października 2012 roku
nadała doktorowi Radosławowi Wolniakowi stopień doktora habilitowanego nauk
ekonomicznych w zakresie towaroznawstwa. Recenzentami dorobku naukowego
i rozprawy habilitacyjnej pt: Parametryzacja kryteriów oceny poziomu dojrzałości
systemu zarządzania jakością byli:
• prof. dr hab. Wacław Adamczyk, Politechnika Śląska w Gliwicach,
• prof. dr hab. Krystyna Lisiecka, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach,
• prof. dr hab. Jerzy Łańcucki, Uniwersytet
Ekonomiczny w Poznaniu,
• prof. dr hab. Bogdan Nogalski, Uniwersytet Gdański.

*
W dniu 5 października 2012 roku, o godzinie 11:00 w sali 0041 w Gmachu Głównym
Uczelni odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgra Leszka Matuszaka
na temat: „Walidacja metody analitycznej
jako aspekt zapewniania bezpieczeństwa
żywności”
Promotorem rozprawy była prof. dr hab.
Alicja Maleszka, prof. nadzw. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Recenzje
przygotowali: prof. dr hab. Andrzej Gajewski z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz dr hab. Ewa Sikorska, prof. nadzw.
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Wydział Zarządzania
W dniu 4 października 2012 roku, o godzinie 11:00 w sali 236 w Gmachu Głównym
Uczelni odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgra Tomasza Urbańczyka
na temat: „Rozwój sieci dostaw poprzez
wdrażanie koncepcji łańcucha solidarności”
Promotorem rozprawy był prof. dr hab.
Marek Ciesielski, prof. zw. Uniwersytetu Eko-

nomicznego w Poznaniu. Recenzje przygotowali: dr hab. Halina Brdulak, prof. nadzw.
Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie,
oraz dr hab. Anna Łupicka, prof. nadzw.
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

*

W dniu 11 października 2012 roku, o godzinie 10:00 w sali 131 w Collegium Altum odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgra Marcina Marczuka
na temat: „Ocena efektywności zastosowania Internetu w działalności gospodarczej”
Promotorem rozprawy był prof. dr hab. inż.
Marek Lisiecki z Wyższej Szkoły Zarządzania
i Prawa im. Heleny Chodakowskiej w Warszawie. Recenzje przygotowali: prof. zw.
dr hab. Jan D. Antoszkiewicz ze Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, prof. dr hab.
Jerzy Sikorski z Uniwersytetu w Białymstoku
oraz prof. dr hab. Elżbieta Urbanowska-Sojkin, prof. zw. Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu.

*
W dniu 15 października 2012 roku, o godzinie 10:00 w sali 131 w Collegium Altum odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr Dominiki Woźny
na temat: „Uwarunkowania zachowań
młodych konsumentów na rynku mebli”
Promotorem rozprawy była dr hab. Ewa
Ratajczak, prof. nadzw. Instytutu Technologii Drewna w Poznaniu. Recenzje przygotowali: prof. dr hab. Anna Olejniczuk-Merta
z Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur w Warszawie, prof. dr hab. Jan
Wiktor z Uniwersytetu Ekonomicznego
w Krakowie oraz dr hab. Lilianna Nowak
z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

*
W dniu 23 października 2012 roku, o godzinie 11:00 w sali 236 w Gmachu Głównym
Uczelni odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr Edyty Tomasik
na temat „Analiza rozkładów stóp zwrotu z instrumentów finansowych na polskim
rynku kapitałowym”
Promotorem rozprawy był prof. dr hab.
Krzysztof Piasecki, prof. zw. Uniwersytetu
Ekonomicznego w Poznaniu. Recenzje
przygotowali: prof. dr hab. Waldemar Tarczyński, prof. zw. Uniwersytetu Szczecińskiego, oraz dr hab. Jacek Mizerka, prof.
nadzw.
Uniwersytetu
Ekonomicznego
w Poznaniu.

*
W dniu 29 października 2012 roku, o godzinie 11:00 w sali 236 w Gmachu Głównym
Uczelni odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgra Przemysława Kiełpińskiego
na temat „Zarządzanie wartością klienta
w działalności przedsiębiorstwa leasingowego”
Promotorem rozprawy była prof. dr hab.
Maria Sławińska, prof. zw. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, prof. dr
hab. Barbara Dobiegała-Korona ze Szkoły
Głównej Handlowej w Warszawie oraz dr
hab. Jacek Mizerka, prof. nadzw. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
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Współpraca z zagranicą
Senat Uczelni na posiedzeniu w dniu 26 października 2012 roku podjął uchwałę o upoważnieniu rektora UEP do podpisania
nowych umów dwustronnych z zakresu
wymiany studentów, pracowników oraz
wzajemnej współpracy w dziedzinie edukacji. Do grona uczelni partnerskich dołączyli: CHONNAM NATIONAL UNIVERSITY, Korea
Południowa; NATIONAL TAIPEI UNIVERSITY,
Tajwan; INSTITUTO PANAMERICANO DE
ALTA DIRECCIÓN DE EMPRESA, Meksyk.
Jednocześnie Senat upoważnił rektora UEP
do podpisania zaktualizowanych umów
o współpracy z Uniwersytetem w Rennes
1, Instytutem Ekonomiki Rosyjskiej Akademii
Nauk oraz aneksu do umowy z Państwowym Uniwersytetem Zarządzania w Moskwie.

*
W dniach 5–19 października 2012 roku
Dział ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą przeprowadził dodatkową
rekrutację na wyjazdy studyjne w ramach
programu LLP/Erasmus. W wyniku przeprowadzonej rekrutacji na semestr letni
roku akademickiego 2012/2013 zakwalifikowano 77 studentów. O wyjazd zagraniczny ubiegało się ponad 200 studentów
z wszystkich wydziałów UEP.
Równie dużym zainteresowaniem cieszy-

ła się trwająca do 30 października kwalifikacja na wyjazdy dla pracowników
w ramach programu LLP/Erasmus w roku
2012/2013 (z wykładami i na szkolenia).
Jej zasady przybliżono pracownikom na
spotkaniu zorganizowanym przez DBNiWZ
w dniu 10 października. Wpłynęło prawie
50 zgłoszeń.

*
Dział ds. Badań Naukowych i Współpracy
z Zagranicą zorganizował w dniu 30 października 2012 roku spotkanie informacyjne
na temat składania wniosków na 7. edycję
konkursów o dofinansowanie projektów
badawczych do Narodowego Centrum
Nauki. W pierwszej części spotkania pracownik Działu mgr Iwona Lisiecka przedstawiła zagadnienia związane z formalną
stroną wniosku. W drugiej części spotkania
dr Grzegorz Leszczyński i dr Marek Zieliński podzielili się z uczestnikami swoimi doświadczeniami związanymi ze składaniem
wniosków do konkursu OPUS Narodowego Centrum Nauki. Po prezentacji wszyscy
zainteresowaniu mogli zadawać pytania
prelegentom, jak również doktorantom:
mgrowi Adamowi Dymitrowskiemu i mgrowi
Marcinowi Soniewickiemu, laureatom konkursu PRELUDIUM, ogłoszonego przez NCN.
W spotkaniu uczestniczyło 70 osób.

Wyjazdy pracowników i doktorantów
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Kraj, miasto,
uczelnia, organizator
konferencji,
spotkania
1
2
Dr Ida Musiałkowska Włochy, Florencja
Katedra Europeistyki Organizator:
European University
Institute
Imię, nazwisko,
katedra/jednostka
organizacyjna

Termin

Cel wyjazdu

3
2.10–
–6.10.2012

4
Udział w Executive Training Seminar „Regional Integration
Beyond the European Experience: Latin America and Asia”,
szkolenie w ramach programu
LLP/ Erasmus

Dr Agata Filipowska
Katedra Informatyki
Ekonomicznej

Belgia, Bruksela
Organizator:
Komisja Europejska

3.10–
–4.10.2012

Udział w spotkaniu recenzyjnym
projektu NISB: The Network is the
Business (ICT-256955)

Dr Milena Ratajczak-Mrozek
Katedra Marketingu
Międzynarodowego

Francja, Rennes
Organizator:
Uniwersytet Rennes
1-Institut de Gestion
Rennes

7.10–
–13.10.2012

Wyjazd w celu przeprowadzenia cyklu wykładów w ramach
programu LLP/Erasmus

Dr Beata Woźniak-Jęchorek
Katedra Makroekonomii i Badań nad
Gospodarką Narodową

Francja, Rennes
Organizator:
Uniwersytet Rennes
1-Institut de Gestion
Rennes

7.10–
–13.10.2012

Wyjazd w celu przeprowadzenia cyklu wykładów z w ramach
programu LLP/Erasmus

Mgr Szymon Łazaruk
doktorant
Katedra Informatyki
Ekonomicznej

Irlandia, Galway
Organizator:
NUI Galway,
OE Gaillimh

7.10–
–12.10.2012

Udział w The 18th International Conference on Knowledge Engineering and Knowledge
Management; tytuł referatu:
„Towards the Semantic Web –
Incentivizing Semantic Annotation Creation Process”

Dr hab. Paweł Śliwiński
Katedra Finansów
Międzynarodowych

Niemcy, Stralsund
Organizator:
Fachhochschule
Stralsund – University
of Applied Sciences

10.10–
–13.10.2012

Udział w konferencji naukowej
„Challenges and opportunities –
discussing the financial future”;
tytuł referatu: „The most dynamic European alternative
trading platform – The NewConnect market for SMEs in Poland”

Dr Piotr Michoń
Belgia, Bruksela
Katedra Pracy i Poli- Organizator:
tyki Społecznej
Biuro Promocji Nauki
PAN w Brukseli

10.10–
–12.10.2012

Udział w spotkaniu „The future
of the welfare state”
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1
Prof dr hab Zenon
Foltynowicz, prof.
zw. UEP
Katedra Towaroznawstwa
i Ekologii Produktów
Przemysłowych

2
USA, San Francisco
Organizator:
Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego

3
13.10–
–16.12.2012

4
Udział w programie stażowo-szkoleniowym „ Top 500 Innovators – Science, Management,
Commercialization”

Prof. dr hab. Marian
Gorynia, prof. zw.
UEP
rektor UEP

Peru, Lima
Organizator:
Centrum Catolica,
the Graduate Business School of the
Pontificia Universidad
Catolica del Peru

15.10–
–22.10.2012

Udział w „Eduniversal World
Convention”

Dr inż. Jacek
Chmielewski
Katedra Technologii
Informacyjnych

Niemcy, Berlin
Organizator:
Fraunhofer FOCUS
w Berlinie

15.10–
–19.10.2012

Wizyta naukowa w Fraunhofer
FOCUS Competence Center for
Future Media and Applications
w Berlinie

Dr hab. inż. K
 rzysztof Hiszpania, Madryt
Organizator:
Walczak, prof.
EuroVR Association
nadzw. UEP
Katedra Technologii
Informacyjnych

16.10–
–20.10.2012

Udział w spotkaniu członków
europejskiego stowarzyszenia
EuroVR Association

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

USA, Albany
Organizator:
Center for Technology in Government
University at Albany,
Center for Electronic
Governance United
Nations University –
International Institute
for Software Technology

21.10–
–27.10.2012

Udział w The 6th International Conference on Theory and
Practice of Electronic Governance ICEGOV 2012; tytuł artykułu: „Computer Supported
Contractor Selection for Public Administration Ventures”
(współautor: Z. Paszkiewicz),
udział w charakterze panelisty
w sesji plenarnej: „Smart Cities”
oraz prowadzenie specjalnej sesji dla doktorantów

Mgr inż. Zbigniew
Paszkiewicz
Katedra Technologii
Informacyjnych

USA, Albany
Organizator:
Center for Technology in Government
University at Albany,
Center for Electronic
Governance United
Nations University –
International Institute
for Software Technology

21.10–
–24.10.2012

Udział w The 6th International Conference on Theory and
Practice of Electronic Governance ICEGOV 2012; tytuł artykułu: „Computer Supported
Contractor Selection for Public Administration Ventures”
(współautor: W. Cellary)

1
Dr Sylwester
Białowąs
Katedra Badań Rynku i Usług

2
Słowenia, Maribor
Organizator:
Faculty of Economics
and Business, Maribor
University

3
22.10–
–25.10.2012

4
Wyjazd w celu przeprowadzenia cyklu wykładów w ramach
programu LLP/Erasmus; tematyka wykładów: „The questionnaires in marketing research”

Dr Maciej Brzozowski Słowenia, Maribor
Katedra ZarządzaOrganizator:
nia Strategicznego
Faculty of Economics
and Business, Maribor
University

22.10–
–25.10.2012

Wyjazd w celu przeprowadzenia cyklu wykładów w ramach
programu LLP/Erasmus; tematyka wykładów: „Strategic Management”

Dr Marcin
Chłodnicki
Katedra Badań Rynku i Usług

Słowenia, Maribor
Organizator:
Faculty of Economics
and Business, Maribor
University

22.10–
–25.10.2012

Wyjazd w celu przeprowadzenia cyklu wykładów w ramach
programu LLP/Erasmus; tematyka wykładów: „Design Management oraz Stimulating and
Managing Innovations”

Dr Konrad Fuks
Katedra Logistyki
i Transportu

Austria, Graz
Organizator:
University of Graz

22.10–
–24.10.2012

Udział w spotkaniu koordynatorów w ramach realizacji
projektu międzynarodowego
Leonardo da Vinci, Transfer Innowacji, pt. „Strategic Management Games – innovative
teaching method for business
education”

Dr hab. Aleksandra Austria, Graz
Gaweł, prof. nadzw. Organizator:
UEP
University of Graz
Katedra Konkurencyjności Międzynarodowej

22.10–
–24.10.2012

Udział w spotkaniu koordynatorów w ramach realizacji
projektu międzynarodowego
Leonardo da Vinci, Transfer Innowacji, pt. „Strategic Management Games – innovative
teaching method for business
education”

Mgr Piotr
Januszewski
Katedra Logistyki
i Transportu

Austria, Graz
Organizator:
University of Graz

22.10–
–24.10.2012

Udział w spotkaniu koordynatorów w ramach realizacji
projektu międzynarodowego
Leonardo da Vinci, Transfer Innowacji, pt. „Strategic Management Games – innovative
teaching method for business
education”

Dr Maciej
Pietrzykowski
Katedra Konkurencyjności Międzynarodowej

Austria, Graz
Organizator:
University of Graz

22.10–
–25.10.2012

Udział w spotkaniu koordynatorów w ramach realizacji
projektu międzynarodowego
Leonardo da Vinci, Transfer Innowacji, pt. „Strategic Management Games – innovative
teaching method for business
education”
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1
Dr hab. inż. Jacek
Łuczak, prof. nadzw.
UEP
Katedra Znormalizowanyh Systemów
Zarządzania

2
Czechy, Praga
Organizator:
The Institute of Chemical Technology

3
23.10–
–26.10.2012

4
Wyjazd w celu przeprowadzenia cyklu wykładów w ramach
programu LLP/Erasmus; tematyka wykładów: „Methodology and experiences with TQM
implementation and Application of statistic control methods
in TQM”

Dr hab. Jan
Fazlagić, prof.
nadzw. UEP
Katedra Badań Rynku i Usług

Rumunia, Bukareszt
Organizator:
The Executive Agency for Higher Education, Research,
Development and
Innovation Funding,
UEFICSDI

24.10–
–26.10.2012

Udział w konferencji naukowej
Intellectual Capital Reporting
– International Practice: Universities, Regions and Nations.
Wyjazd w charakterze eksperta
zewnętrznego z wystąpieniem
w trakcie sesji warsztatowej z afiliacją UEP

Prof. dr hab. Maria
Sławińska, prof. zw.
UEP
Katedra Handlu
i Marketingu

Niemcy, Frankfurt nad 25.10–
–26.10.2012
Odrą
Organizator:
Biblioteka Uniwersytetu Europejskiego Viadrina, Frankfurt nad
Odrą

Studia literaturowe związane
z realizacją tematu badań statutowych

Mgr Jacek Małyszko
doktorant
Katedra Informatyki
Ekonomicznej

USA, Maui
28.10–
Organizator:
–6.11.2012
Wayne State University, Georgia Institute of Technology,
Rensselaer Polytechnic Institute, Microsoft
Research Asia, CityGrid Media, University
of Floryda, University
of Hawai, Shanghai
Jiaotong University,
Shandong University

Udział w The 21st ACM International Conference on Information and Knowledge
Management; tytuł artykułu: „Lexicon-free and context-free drug names identification
methods using Hidden Markov
Models and Pointwise Mutual Information”

Dr Włodzimierz
Dymarski
Katedra Polityki Gospodarczej i Samorządowej

Niemcy, Berlin
Organizator:
Uniwersytet w Leeds

28.10–
–1.11.2012

Udział w Konferencji Projektu
FESSUD

Dr Paweł Marszałek Niemcy, Berlin
Katedra Bankowości Organizator:
Uniwersytet w Leeds

28.10–
–1.11.2012

Udział w Konferencji Projektu
FESSUD

Dr hab. Michał
Niemcy, Berlin
Jurek
Organizator:
Katedra Bankowości Uniwersytet w Leeds

28.10–
–1.11.2012

Udział w Konferencji Projektu
FESSUD

1
Dr Joanna
Mazurkiewicz
Katedra Polityki Gospodarczej
i Samorządowej

2
Niemcy, Berlin
Organizator:
Uniwersytet w Leeds

3
30.10.2012

4
Udział w Konferencji Projektu
FESSUD

Prof. dr hab. Alfred
Niemcy, Berlin
Janc, prof. zw. UEP
Organizator:
Katedra Bankowości Uniwersytet w Leeds

30.10–
–1.11.2012

Udział w Konferencji Projektu
FESSUD

Włochy, Wenecja
Dr Piotr Michoń
Katedra Pracy i Poli- Organizator:
tyki Społecznej

31.10–
–5.11.2012

Udział w XI ISQOLS Conference „Discovering new frontiers
in Quality-of-Life research”; tytuł referantu: „Happy chubby?
Overweight, obesity and happiness of the Polish adults”

Przyjazdy gości zagranicznych do
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Imię, nazwisko
Prof. dr Patrick
Moore

Kraj, miasto,
uczelnia/organizator
Niemcy, Fachhochschule Stralsund
Organizator:
DBNiWZ

Termin
18.10.2012

Cel wyjazdu
Wizyta monitoringowa w ramach programu LLP/Erasmus

Prof. Francois
Fontaine

Francja, Nancy
19.10–
Uniwersytet Lotaryński –21.10.2012
Organizator:
prof. dr hab. Krzysztof
Malaga

Przeprowadzenie wykładów:
„Estimation of a structural job
search model to understand
individual wage dynamics”
w ramach programu studiów
doktoranckich na WIGE, konsultacje związane z kontynuacją
współpracy badawczej i dydaktycznej; wizyta w ramach programu LLP/Erasmus

Veijo Ritola

Luxemburg
Organizator:
katedra MSG

Udział w konferencji naukowej
„Znaczenie innowacji dla konkurencyjności międzynarodowej
gospodarki”

25.10–
–26.10.2012
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Uchwały Senatu
Uchwała nr 21 (2012/3013)
z 26 października 2012 roku
w sprawie pozytywnego zaopiniowania
wypowiedzenia, ze skutkiem rozwiązania
na dzień 28 lutego 2013 roku stosunku pracy
z Panią dr Elżbietą Gruszczyńską-Brożbar,
zatrudnioną na Uczelni na stanowisku adiunkta od dnia 1 października 1999 roku na
podstawie mianowania na czas nieokreślony, z powodu upływu w dniu 22 kwietnia
2011 roku dziewięcioletniego okresu zatrudnienia Pani dr Elżbiety Gruszczyńskiej-Brożbar na tym stanowisku bez stopnia naukowego doktora habilitowanego.
Uchwała nr 22 (2012/3013)
z 26 października 2012 roku
w sprawie pozytywnego zaopiniowania
wypowiedzenia, ze skutkiem rozwiązania
na dzień 28 lutego 2013 roku stosunku pracy z Panią dr Magdaleną Sapałą, zatrudnioną na Uczelni na stanowisku adiunkta
od dnia 1 października 2003 roku na podstawie mianowania na czas nieokreślony,
z powodu upływu w dniu 31 stycznia 2013
roku dziewięcioletniego okresu zatrudnienia Pani dr Magdaleny Sapały na tym stanowisku bez stopnia naukowego doktora
habilitowanego.
Uchwała nr 23 (2012/3013)
z 26 października 2012 roku
w sprawie pozytywnego zaopiniowania
wypowiedzenia, ze skutkiem rozwiązania
na dzień 28 lutego 2013 roku stosunku pracy z Panem drem Robertem Szczepańskim,
zatrudnionym na Uczelni na stanowisku adiunkta od dnia 1 maja 2002 roku na podstawie mianowania na czas nieokreślony,

z powodu upływu w dniu 28 lutego 2013
roku dziewięcioletniego okresu zatrudnienia Pana dra Roberta Szczepańskiego na
tym stanowisku bez stopnia naukowego
doktora habilitowanego.
Uchwała nr 24 (2012/3013)
z 26 października 2012 roku
w sprawie pozytywnego zaopiniowania
wypowiedzenia, ze skutkiem rozwiązania na dzień 28 lutego 2013 roku stosunku
pracy z Panią dr inż. Magdaleną Ankiel-Homą, zatrudnioną na Uczelni na stanowisku adiunkta od dnia 1 czerwca 2003
roku na podstawie mianowania na czas
nieokreślony, z powodu upływu w dniu 20
października 2012 roku dziewięcioletniego
okresu zatrudnienia Pani dr inż. Magdaleny
Ankiel-Homy na tym stanowisku bez stopnia naukowego doktora habilitowanego.
Uchwała nr 25 (2012/3013)
z 26 października 2012 roku
w sprawie pozytywnego zaopiniowania
wypowiedzenia, ze skutkiem rozwiązania
na dzień 28 lutego 2013 roku stosunku pracy z Panem drem inż. Krzysztofem Melskim,
zatrudnionym na Uczelni na stanowisku adiunkta od dnia 1 maja 2002 roku na podstawie mianowania na czas nieokreślony,
z powodu upływu w dniu 30 kwietnia 2012
roku dziewięcioletniego okresu zatrudnienia Pana dra inż. Krzysztofa Melskiego na
tym stanowisku bez stopnia naukowego
doktora habilitowanego.
Uchwała nr 26 (2012/3013)
z 26 października 2012 roku
w sprawie pozytywnego zaopiniowania wypowiedzenia, ze skutkiem rozwiązania na
dzień 28 lutego 2013 roku stosunku pracy

z Panem drem inż. Wojciechem Zmudzińskim, zatrudnionym na Uczelni na stanowisku adiunkta od dnia 1 czerwca 2003 roku
na podstawie mianowania na czas nieokreślony, z powodu upływu w dniu 30 listopada
2012 roku dziewięcioletniego okresu zatrudnienia Pana dra inż. Wojciecha Zmudzińskiego na tym stanowisku bez stopnia naukowego doktora habilitowanego.

cy z Panią dr Moniką Dobską, zatrudnioną
na Uczelni na stanowisku adiunkta od dnia
1 lipca 2003 roku na podstawie mianowania na czas nieokreślony, z powodu upływu
w dniu 22 października 2012 roku dziewięcioletniego okresu zatrudnienia Pani dr Moniki Dobskiej na tym stanowisku bez stopnia
naukowego doktora habilitowanego.

Uchwała nr 27 (2012/3013)
z 26 października 2012 roku

Uchwała nr 30 (2012/3013)
z 26 października 2012 roku

w sprawie pozytywnego zaopiniowania
wypowiedzenia, ze skutkiem rozwiązania
na dzień 28 lutego 2013 roku stosunku pracy z Panem drem Sylwestrem Białowąsem,
zatrudnionym na Uczelni na stanowisku adiunkta od dnia 1 października 2003 roku na
podstawie mianowania na czas nieokreślony, z powodu upływu w dniu 30 września 2012 roku dziewięcioletniego okresu
zatrudnienia Pana dra Sylwestra Bialowąsa
na tym stanowisku bez stopnia naukowego
doktora habilitowanego.

w sprawie pozytywnego zaopiniowania
wypowiedzenia, ze skutkiem rozwiązania
na dzień 28 lutego 2013 roku stosunku pracy z Panem drem Tomaszem Kopczyńskim,
zatrudnionym na Uczelni na stanowisku adiunkta od dnia 1 marca 2004 roku na podstawie mianowania na czas nieokreślony,
z powodu upływu w dniu 28 lutego 2013
roku dziewięcioletniego okresu zatrudnienia Pana dra Tomasza Kopczyńskiego na
tym stanowisku bez stopnia naukowego
doktora habilitowanego.

Uchwała nr 28 (2012/3013)
z 26 października 2012 roku
w sprawie pozytywnego zaopiniowania
wypowiedzenia, ze skutkiem rozwiązania
na dzień 28 lutego 2013 roku stosunku pracy z Panią dr Joanną Błażyńską, zatrudnioną na Uczelni na stanowisku adiunkta od
dnia 15 września 2003 roku na podstawie
mianowania na czas nieokreślony, z powodu upływu w dniu 14 września 2012 roku
dziewięcioletniego okresu zatrudnienia
Pani dr Joanny Błażyńskiej na tym stanowisku bez stopnia naukowego doktora habilitowanego.
Uchwała nr 29 (2012/3013)
z 26 października 2012 roku
w sprawie pozytywnego zaopiniowania
wypowiedzenia, ze skutkiem rozwiązania
na dzień 28 lutego 2013 roku stosunku pra-

Uchwała nr 31 (2012/3013)
z 26 października 2012 roku
w sprawie pozytywnego zaopiniowania wypowiedzenia, ze skutkiem rozwiązania na
dzień 28 lutego 2013 roku stosunku pracy
z Panem drem Jackiem Masiotą, zatrudnionym na Uczelni na stanowisku adiunkta od
dnia 1 stycznia 2003 roku na podstawie mianowania na czas nieokreślony, z powodu
upływu w dniu 28 lutego 2013 roku dziewięcioletniego okresu zatrudnienia Pana dra
Jacka Masioty na tym stanowisku bez stopnia naukowego doktora habilitowanego.
Uchwała nr 32 (2012/3013)
z 26 października 2012 roku
w sprawie pozytywnego zaopiniowania
powołania przez rektora – od 1 listopada
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2012 roku do dnia 31 października 2016
roku – prof. dra hab. Jerzego Schroedera,
prof. zw. UEP, do pełnienia funkcji redaktora naczelnego Wydawnictwa Uniwersytetu
Ekonomicznego w Poznaniu.
Uchwała nr 33 (2012/3013)
z 26 października 2012 roku
w sprawie pozytywnego zaopiniowania
powołania przez rektora – od 1 listopada
2012 roku do 31 października 2016 roku –
Komitetu Redakcyjnego Wydawnictwa
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
w składzie:
przewodniczący:
prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP
członkowie:
• prof. dr hab. Elżbieta Gołembska, prof.
zw. UEP
• prof. dr hab. Danuta Krzemińska, prof.
zw. UEP
• prof. dr hab. Emil Panek, prof. zw. UEP
• prof. dr hab. Wiesława Przybylska-Kapuścińska, prof. zw. UEP
• prof. dr hab. Jerzy Schroeder, prof. zw.
UEP – sekretarz
• prof. dr hab. inż. Ryszard Zieliński, prof. zw.
UEP.
Uchwała nr 34 (2012/3013)
z 26 października 2012 roku
w sprawie ustalenia następującego zakresu zadań Senackiej Komisji ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą:
1. Inicjowanie kierunków badań i innych
przedsięwzięć zmierzających do podniesienia kompetencji metodologicznych
pracowników UEP.
2. Poprawa i koordynowanie zasad prowadzenia badań związanych z utrzymaniem i rozwojem potencjału (badań
związanych z działalnością statutową)

na UEP.
3. Inicjowanie i opiniowanie przedsięwzięć
motywacyjnych zmierzających do rozwoju badań.
4. Opiniowanie propozycji wydatków na
utrzymanie potencjału badawczego.
5. Opiniowanie propozycji dotyczących internacjonalizacji badań.
6. Inicjowanie i opiniowanie kierunków
i form współpracy z zagranicą.
7. Bieżące opiniowanie propozycji umów
zawieranych przez UEP z ośrodkami zagranicznymi.
Uchwała nr 35 (2012/3013)
z 26 października 2012 roku
w sprawie ustalenia następującego zakresu zadań Senackiej Komisji ds. Budżetu i Finansów.
1. Wyrażanie opinii:
• o projekcie planów finansowych UEP,
• w sprawie wyboru najkorzystniejszej
oferty dotyczącej badania sprawozdania finansowego UEP przez biegłego
rewidenta,
• w sprawach wykonania planu finansowego UEP,
• w bieżących sprawach dotyczących
gospodarki finansowej UEP.
2. Opiniowanie projektów uchwał Senatu
i zarządzeń rektora, na ich wniosek.
3. Występowanie do Senatu z inicjatywą
uchwałodawczą w sprawach dotyczących gospodarki finansowej UEP.
4. Realizacja innych zadań powierzonych
przez Senat UEP.
Uchwała nr 36 (2012/3013)
z 26 października 2012 roku
w sprawie ustalenia zakresu zadań Senackiej Komisji ds. Kształcenia.
Ogólnym celem działalności Komisji jest
kreowanie idei związanych z kształtowaniem systemu kształcenia na UEP na wszyst-

kich poziomach i formach studiów.
Do jej zadań w szczególności należy:
1. opiniowanie projektów uchwał Senatu
w sprawach dotyczących kształcenia,
2. inicjowanie przedsięwzięć doskonalących treść i jakość kształcenia,
3. wskazywanie podstawowych problemów w dziedzinie kształcenia,
4. formułowanie propozycji bieżących
i długookresowych działań, niezbędnych na Uczelni z punktu widzenia doskonalenia efektów kształcenia.
Uchwała nr 37 (2012/3013)
z 26 października 2012 roku
w sprawie ustalenia następującego zakresu zadań Senackiej Komisji ds. Organizacji
i Rozwoju Uczelni.
1. Opiniowanie propozycji dotyczących
zmian struktury organizacyjnej Uczelni,
podlegających decyzjom Senatu.
2. Opiniowanie na potrzeby Senatu dokumentów istotnych z punktu widzenia strategii Uczelni i jej dalszego rozwoju.
3. Współuczestniczenie w procesie opiniowania dokumentów dotyczących finansowego wymiaru funkcjonowania Uczelni w kontekście finansowych podstaw
dalszego rozwoju.
4. Współuczestniczenie w procesie tworzenia i modernizacji strategicznych uczelnianych regulacji prawnych, takich jak
Statut i Regulamin organizacyjny.
5. Podejmowanie innych zadań określonych przez Senat.
Uchwała nr 38 (2012/3013)
z 26 października 2012 roku
w sprawie ustalenia zakresu zadań Senackiej Komisji ds. Statutowo-Regulaminowych.
Senacka Komisja ds. Statutowo-Regulaminowych jest komisją stałą Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, powoła-

ną uchwałą nr 8 Senatu z dnia 21 września
2012 roku na kadencję 2012–2016.
Do jej zadań należy:
1. Opiniowanie zgłaszanych przez uprawnione organy Uczelni zmian Statutu UEP,
Regulaminu organizacyjnego UEP oraz
innych regulacji regulaminowych Uczelni.
2. Współdziałanie z innymi stałymi i doraźnymi komisjami Senatu UEP w zakresie
regulacji regulaminowych oraz regulacji
przewidzianych w Statucie Uczelni.
3. Opiniowanie na wniosek rektora projektów uchwał Senatu UEP, które są przedmiotem zainteresowania Komisji.
4. Wykonywanie innych zleconych przez
Senat UEP zadań związanych z regulacjami statutowymi lub regulaminowymi
UEP.
Uchwała nr 39 (2012/3013)
z 26 października 2012 roku
w sprawie zmiany limitów przyjęć na studia
w roku akademickim 2012/2013.
Uchwała nr 40 (2012/3013)
z 26 października 2012 roku
w sprawie upoważnienia Senackiej Komisji
ds. Budżetu i Finansów do:
1. analizy i oceny złożonych na UEP ofert,
dotyczących przeprowadzenia badania
sprawozdania finansowego Uczelni za
2012 rok,
2. sporządzenia listy rankingowej tych ofert
oraz przestawienia jej rektorowi.
Uchwała nr 41 (2012/3013)
z 26 października 2012 roku
w sprawie zgody na zawarcie przez rektora
prof. dra hab. Mariana Gorynię, prof. zw.
UEP, umowy dotyczącej wymiany studentów i współpracy między Uniwersytetem
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Ekonomicznym w Poznaniu a University of
Abertay Dundee (Szkocja).

go, Państwowym Uniwersytetem Zarządzania w Moskwie (Federacja Rosyjska).

Uchwała nr 42 (2012/3013)
z 26 października 2012 roku

Uchwała nr 45 (2012/3013)
z 26 października 2012 roku

w sprawie zgody na zawarcie przez rektora
prof. dra hab. Mariana Gorynię, prof. zw.
UEP, porozumienia o wymianie studentów
i pracowników oraz wzajemnej współpracy w dziedzinie edukacji między Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu a National Taipei University (Tajwan).

w sprawie zgody na zawarcie przez rektora
prof. dra hab. Mariana Gorynię, prof. zw.
UEP, porozumienia o wymianie studentów
i pracowników oraz wzajemnej współpracy w dziedzinie edukacji między Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu a Chonnam National University (Kwangju, Korea
Południowa).

Uchwała nr 43 (2012/3013)
z 26 października 2012 roku

Uchwała nr 46 (2012/3013)
z 26 października 2012 roku

w sprawie zgody na zawarcie przez rektora
prof. dra hab. Mariana Gorynię, prof. zw.
UEP, porozumienia o wymianie studentów
i pracowników oraz wzajemnej współpracy
w dziedzinie edukacji między Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu a Instituto
Panamericano Alta Direccion de Empresa
w Meksyku (Meksyk).

w sprawie zgody na zawarcie przez rektora
prof. dra hab. Mariana Gorynię, prof. zw.
UEP, porozumienia o współpracy w dziedzinie edukacji między Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu a Instytutem Ekonomiki Rosyjskiej Akademii Nauk (Moskwa, Federacja Rosyjska).

Uchwała nr 44 (2012/3013)
z 26 października 2012 roku

Uchwała nr 47 (2012/3013)
z 26 października 2012 roku

w sprawie zgody na zawarcie przez rektora
prof. dra hab. Mariana Gorynię, prof. zw.
UEP, aneksu do porozumienia o współpracy akademickiej między Uniwersytetem
Ekonomicznym w Poznaniu a Federalną
Państwową Instytucją Szkolnictwa Wyższe-

w sprawie zgody na zawarcie przez rektora
prof. dra hab. Mariana Gorynię, prof. zw.
UEP, umowy o współpracy i wzajemnym
uznaniu dyplomu między Uniwersytetem
Ekonomicznym w Poznaniu a Université de
Rennes 1 we Francji (Polsko-Francuskie MBA).

Wydawnictwo
W dniach 25–28 października odbyły się
16 jubileuszowe Targi Książki w Krakowie.
W tej największej krajowej imprezie targowej branży wydawniczej wzięło udział 562
wystawców. Stoisko Wydawnictwa UEP
było umieszczone w specjalnym sektorze

wydawców akademickich. Targi cieszyły
się dużym zainteresowaniem zwiedzających. Przez cztery dni odwiedziło je ponad
34 tys. osób, co jest najlepszym wynikiem
w całej historii tej imprezy.

Nakładem Wydawnictwa UEP ukazały się w październiku następujące pozycje:
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Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu poleca:

Marian Matłoka (ed.), Quantitative Methods in Economics, ZN nr 222

QUANTITATIVE
METHODS
IN ECONOMICS

Wojciech Sikora (red.), Z prac Katedry Badań Operacyjnych, ZN nr 221
Grzegorz Leszczyński, Bogna Pilarczyk (red.), Relacje na rynku
business-to-business. Rozwój. Wartość. Komunikacja, ZN nr 220
Tomasz Rynarzewski (ed.), Modern World Economy. Micro- and
Macroeconomic Issues, ZN nr 219

Grażyna Krzyminiewska (ed.), Economic Crisis in a Social Perspective,
ZN nr 218

222
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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, faks 61 854 31 47
www.ksiegarnia-ue.pl
ISBN 978-83-7417-705-4
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LOGISTYKA MIĘDZYNARODOWA WYZWANIEM DLA GOSPODARKI ŚWIATOWEJ

y Inwestycji
Polsce,

Marlena Bednarska, Grzegorz Gołembski (red.), Współczesne wyzwania
dla gospodarki turystycznej, ZN nr 225
Elżbieta Gołembska, Zbigniew Bentyn (red.), Logistyka międzynarodowa
wyzwaniem dla gospodarki światowej, ZN nr 224

LOGISTYKA
MIĘDZYNARODOWA
WYZWANIEM
DLA GOSPODARKI
ŚWIATOWEJ

Henryk Gawron, Radosław Trojanek (red.), Z prac Katedry Inwestycji i Nieruchomości. Wybrane problemy rynku nieruchomości w Polsce, ZN nr 223
Marian Matłoka (ed.), Quantitative Methods in Economics, ZN nr 222

Wojciech Sikora (red.), Z prac Katedry Badań Operacyjnych, ZN nr 221

TRENDY I KONCEPCJE W MARKETINGU I SPRZEDAŻY BUSINESS-TO-BUSINESS
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Michał Skopowski, Marcin Wiśniewski, Instrumenty współczesnej
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Mariusz Piotrowski, Ćwiczenia z prawa pracy, wyd. 4 zm., nr 265
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Marzena Remlein (red.), Sprawozdawczość finansowa w przykładach
i zadaniach, wyd. 3, nr 264
Marcin Anholcer, Helena Gaspars-Wieloch, Badania operacyjne
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