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Poznańska Inauguracja
Akademicka
Po raz pierwszy w historii publiczne szkoły
wyższe Poznania 1 października 2013 r.
wspólnie zainaugurowały nowy rok akademicki. Uroczystość odbyła się w jednej z najbardziej reprezentacyjnych sal
w mieście – Sali Ziemi Międzynarodowych
Targów Poznańskich. Przyjechali na nią do
Poznania Prezydent RP Bronisław Komorowski oraz minister nauki i szkolnictwa
wyższego Barbara Kudrycka.

W

uroczystości wzięli udział przedstawiciele Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza,
Politechniki Poznańskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego, Uniwersytetu Przyrodniczego, Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytetu Artystycznego,
Akademii Muzycznej oraz Akademii Wychowania
Fizycznego. Przedstawicieli uczelni oraz gości
powitał prezydent Poznania Ryszard Grobelny.
Następnie głos zabrał rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, prof. Bronisław Marciniak, który
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przypomniał historię powstawania uniwersytetu w Poznaniu. Kolejnym punktem uroczystości była projekcja przygotowanego przez
miasto filmu „Akademicka Planeta Poznań”.
Po projekcji głos zabrał prezydent Bronisław
Komorowski.Wspólna Poznańska Inauguracja
Akademicka była symbolem integracji środowiska akademickiego Poznania oraz jego ścisłej
współpracy na poziomie naukowym i dydaktycznym. Wyjątkowym akcentem Poznańskiej
Inauguracji Akademickiej był występ połączonych chórów wszystkich uczelni.
„Większy może więcej” – powiedział prezydent, nawiązując do słów prof. Bronisława
Marciniaka. „Niekoniecznie musi to być zgodne
z zasadą, że pełna jedność tworzy siłę, że
w jedności siła. Może siła jest także w zdolności współpracy, w stopniowym zacieśnianiu
koordynacji, kooperacji, wspólnym wykorzystaniu potencjału, który do tej pory został
zbudowany. Serdecznie zachęcam do myślenia
o perspektywie konsolidacji. Z pełnym poszanowaniem autonomii uczelni wyższych, ale
również logiki sytuacji, w której się znajduje-

my. Kryzys demograficzny jest faktem. Jeżeli
zdołamy go przezwyciężyć, to liczba studentów zwiększy się za 20, 30 lat. I ci studenci
trafią także na poznańskie uczelnie. Warto
o tym pamiętać i podejmować jak najdalej idące, odważne decyzje. To jest kwestia poczucia
odpowiedzialności za własną uczelnię, za centrum życia akademickiego, jakim jest Poznań,
i za wszystkie ośrodki akademickie w Polsce”
– dodał prezydent.
Minister Barbara Kudrycka odniosła się do
problemu mierników jakości nauki. Wskazała,
że są one instrumentem do zachowania prawdziwej niezależności finansowej uczelni.
Kolejnym ważnym punktem uroczystości
był wykład inauguracyjny, który wygłosił biochemik prof. Andrzej Legocki. Wykład dotyczył
rodowodu i istoty pojęcia polskości.
Wspólna inauguracja była symbolem
integracji środowiska akademickiego Poznania oraz jego ścisłej współpracy na poziomie
naukowym i dydaktycznym. Wyjątkowym
akcentem uroczystości był występ połączonych
chórów wszystkich uczelni.
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Prorektor UEP przewodniczącym
Rady naukowej „Cities of change”

Przedstawiciele UEP
w jury konkursu PRODOK 2013

Prorektor ds. strategii i rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu dr hab.
Cezary Kochalski, prof. nadzw. UEP, został zaproszony do objęcia funkcji przewodniczącego Rady naukowej międzynarodowego projektu „Cities of change
– cooperation of cities in the field of city development”. Projekt ma służyć nawiązaniu współpracy między europejskimi miastami i środowiskiem naukowym.

Profesor dr hab. Witold Jurek, prof. zw. UEP, oraz mgr Judyta Cabańska zostali powołani przez Zarząd Krajowej Reprezentacji Doktorantów w skład Kapituły Konkursu na najbardziej prodoktorancką uczelnię w Polsce PRODOK 2013.

W

spółpraca w ramach projektu będzie
polegać przede wszystkim na wymianie spostrzeżeń dotyczących nowoczesnego
zarządzania miastem zarówno w wymiarze naukowym, jak i praktycznym – ze szczególnym
uwzględnieniem monitoringu strategicznego,
metod konsultacji społecznych oraz badań
jakości życia mieszkańców.
Poza Miastem Poznań w projekcie bierze
udział 13 partnerów zagranicznych: Bolonia
(Włochy), Bukareszt (Rumunia), Daugavpils
(Łotwa), Dublin (Irlandia), Florencja (Włochy), Haga (Holandia), Hengelo (Holandia),
Kłajpeda (Litwa), Murcja (Hiszpania), Padwa
(Włochy), Rennes (Francja), Wolverhampton
(Wielka Brytania) oraz Region metropolitalny Hanower – Brunszwik – Getynga
– Wolfsburg (Niemcy).
Do kluczowych zadań Rady naukowej projektu należeć będzie wsparcie lidera projektu, tj. Miasta Poznania, w zakresie
formułowania koncepcji naukowej projektu
oraz wskazywania kierunków jego realizacji
zapewniających uzyskanie wniosków przydatnych w planowaniu rozwoju miasta.
Realizacji projektu będzie towarzyszyć
publikacja naukowa przygotowana wspólnie
z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu, w czasopiśmie Ruch Prawniczy,
Ekonomiczny i Socjologiczny, pod redakcją
Teresy Rabskiej. Publikacja ta będzie gromadzić
polski i zagraniczny dorobek naukowy związany z tematyką monitoringu strategicznego, konsultacji społecznych oraz
badań jakości życia.

K

onkurs jest organizowany przez Krajową Reprezentację Doktorantów we
współpracy z Fundacją Edukacyjną „Perspektywy”. Celem konkursu jest wyłonienie uczelni
stwarzającej doktorantom najlepsze warunki
studiowania oraz promującej na studiach
doktoranckich dobre praktyki. W skład Kapituły
wchodzi pięć osób będących specjalistami
z zakresu szkolnictwa wyższego oraz pięciu
doktorantów.
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Pieniądze z budżetu
partycypacyjnego UEP rozdzielone
Do realizacji w ramach budżetu partycypacyjnego Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu zgłoszono dwadzieścia projektów. Wszystkie propozycje zostały dokładnie przeanalizowane przez Komisję Oceniającą, która uznała, że z formalnego
i technicznego punktu widzenia w 2013 r. możliwa jest realizacja trzech pomysłów.

Inauguracja kolejnej edycji Studiów
Podyplomowych „Gospodarowanie
zasobami” dla kadry kierowniczej
Państwowej Straży Pożarnej
Na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu 25 października 2013 r. odbyło się
uroczyste zakończenie drugiej i inauguracja trzeciej edycji Studiów Podyplomowych
„Gospodarowanie zasobami” dla kadry kierowniczej Państwowej Straży Pożarnej.

W

W

obliczu dużej liczby zgłoszonych propozycji Komisja Oceniająca przyznała pierwszeństwo tym, które zaspokoją potrzeby jak największej liczby pracowników UEP, oraz tym, które
z formalnego i technicznego punktu widzenia
są możliwe do zrealizowania w jak najszybszym
terminie. Do realizacji zarekomendowano:
1) ustawienie pod Collegium Altum nowych
stojaków na 16 rowerów oraz odnowienie istniejących już miejsc postojowych dla jednośladów, a także zamontowanie monitoringu,
2) montaż stojaków na rowery na
chodniku przed budynkiem B od strony
al. Niepodległości,

3) montaż mechanizmu umożliwiającego
osobom niepełnosprawnym dotarcie do barku
studenckiego.
Komisja postanowiła odłożyć na razie realizację projektów, które wymagają pozyskania
nowych lokali czy doprecyzowania technicznych i formalnych warunków realizacji. Projekty
te będą brane pod uwagę przy ustalaniu zasad
rozdziału pieniędzy z kolejnych puli budżetu
partycypacyjnego. Propozycje zgłoszone do realizacji w ramach budżetu partycypacyjnego są
dla władz Uczelni cenną wskazówką dotyczącą
potrzeb pracowników UEP.

uroczystości wzięli udział:
JM Rektor Uniwersytetu
Ekonomicznego w Poznaniu prof.
dr hab. Marian Gorynia, prof. zw.
UEP, i Wielkopolski Komendant
Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Wojciech
Mendelak. Wśród zaproszonych
gości byli: zastępca dyrektora
Biura Szkolenia Komendy Głównej
PSP bryg. Tomasz Naczas, Lubuski
Komendant Wojewódzki Państwowej Straży
Pożarnej bryg. Hubert Harasimowicz, zastępca
Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Roman Budynek oraz
liczne grono wykładowców.
Studia są skierowane dla wyselekcjonowanej grupy oficerów pełniących funkcje komendantów. Ich uruchomienie wynika ze „Strategii
rozwoju ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej dla województwa wielkopolskiego na lata
2010–2020”. Było ono poprzedzone długotrwałą współpracą Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Funkcję
kierownika studiów pełni prof. dr hab. Henryk
Januszek, prof. zw. UEP. Sekretarzem studiów
jest mgr Iwona Bartkowiak. Oceny drugiej edycji studiów i wręczenia absolwentom dyplomów ich ukończenia dokonali: rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu prof. dr hab.
Marian Gorynia, prof. zw. UEP, oraz Wielkopolski

Komendant Wojewódzki Państwowej Straży
Pożarnej nadbryg. Wojciech Mendelak, który
w swoim przemówieniu złożył na ręce rektora
osobiste podziękowanie. Komendant podkreślił, że profesjonalne podejście zarówno władz
Uczelni, jak i kadry dydaktycznej przyczynia się
do realizacji studiów, które doskonale wpisują
się w potrzeby rozwojowe Państwowej Straży
Pożarnej oraz w ramy kształcenia jej kadry kierowniczej, o czym świadczy kolejna ich edycja.
Po wręczeniu dyplomów oraz drobnych
upominków najlepszym absolwentom drugiej
edycji studiów kierownik studiów prof. dr hab.
Henryk Januszek, prof. zw. UEP, powitał słuchaczy trzeciej edycji Studiów Podyplomowych
„Gospodarowanie zasobami” dla kadry kierowniczej Państwowej Straży Pożarnej. Wykład
inauguracyjny pt. „Odpowiedzialność kierownika jednostki sektora finansów publicznych
za gospodarkę finansową” wygłosił dr Tomasz
Bojkowski.
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UEP i celebryci uczą, jak żyć eko
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu został partnerem merytorycznym projektu
„Live Green”, zainicjowanego przez Green Cross Poland. W ramach projektu powstaje między innymi innowacyjna aplikacja na urządzenia mobilne (np. smart
fony), która podpowiada, jak żyć eko.

Z

ielony kolor w logo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oznacza nie tylko
jedną z najlepszych uczelni ekonomicznych
w Polsce, lecz także uczelnię, której nie jest
obojętne środowisko i która promuje zdrowy,
ekologiczny tryb życia.
Zespół studentów UEP z Koła Naukowego
Ekobiznesu działającego na Wydziale Towaroznawstwa współtworzy z Green Cross Poland
aplikację, która rozszyfrowuje znaczenia
znaków środowiskowych na opakowaniach
kosmetyków, produktów spożywczych czy
sprzętu elektronicznego. Dzięki niej dowiemy się, jakie kryteria środowiskowe spełnia
produkt oraz jakie korzyści przyniesie nam jego
nabycie. Aplikację będzie można instalować na
przykład w smartfonach. Jej użycie ma być proste: kierujemy aparat fotograficzny w telefonie
na wybrane oznaczenie na etykiecie produktu,
naciskamy przycisk „skanuj znak” i robimy
zdjęcie. To wszystko.
Celem projektu „Live Green” jest uświadomienie Polakom, jak bardzo ich codzienne
decyzje oddziałują na środowisko. „Nawet
jeśli wydaje się nam, że jednostkowa decyzja
nie ma większego znaczenia w perspektywie
globalnej, to gdy tę decyzję podejmie rzesza
Polaków – ma ona już znaczenie dla środowi-

ska. W zarządzaniu środowiskowym mówi się
wręcz o tyranii małych decyzji” – mówi koordynująca projekt ze strony UEP dr inż. Anna
Lewandowska. „Chcemy zatem przekonać, że
warto czasem wybrać produkty nawet nieco
droższe, ale lepsze z punktu widzenia oddziaływania na środowisko. W tym właśnie ma
pomóc aplikacja, którą współtworzą studenci
UEP. Ona od razu pokaże, co jest naprawdę
ekologiczne, a co się tylko takie wydaje. Jeśli
bowiem mamy płacić więcej, to płaćmy za
rzeczywistą proekologiczność produktów
potwierdzoną rzetelnymi etykietami środowiskowymi” – dodaje Anna Lewandowska.
Oprócz aplikacji w ramach projektu „Live
Green” powstaje zbiór porad ekologicznych
oraz ekohistorii czytanych między innymi przez
Katarzynę Bujakiewicz, Kingę Rusin, Agnieszkę
Szulim i Michała Piróga.
Celebryci włączyli się do akcji również
w inny sposób. Kinga Rusin i Katarzyna
Bujakiewicz przekazały wykonawcom projektu
do analiz swoje śmieci. „Będziemy je badać
w perspektywie cyklu życia, tzn. oceniać je
pod kątem oddziaływania na środowisko, jako
odpady, ale też pod kątem tzw. historii środowiskowej danego produktu, od momentu jego
«narodzin»” – zdradza Anna Lewandowska.
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Pierwszy poznański finał
Entrepreneur Awards

Olimpijka studentką UEP
Patrycja Wyciszkiewicz, sprinterka i reprezentantka Polski na Igrzyskach Olimpijskich w Londynie, rozpoczęła naukę na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.
Studiuje gospodarkę turystyczną na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej.

Global Student Entrepreneur Awards to prestiżowy międzynarodowy konkurs
przeznaczony dla studentów, którzy już w czasie nauki rozwijają własny biznes.
Konkurs składa się z trzech etapów. Pierwszy z nich odbył się w pięciu miastach,
między innymi w Poznaniu.

K

onkurs został zapoczątkowany w 1998 r.
przez Uniwersytet Saint Louis. Jego głównym celem jest promowanie przedsiębiorczości
pośród młodych ludzi, edukacja z zakresu
prowadzenia własnej działalności gospodarczej
oraz wymiana doświadczeń w społeczności
międzynarodowej. W tym roku pierwszy raz
w historii konkurs odbył się również w Polsce.
Podczas poznańskiego finału Entrepreneur
Awards, który odbył się 9 października na
Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, jury
w składzie: Zuzanna Kaniewska, Jaromir Działo,
dr hab. Dariusz Nowak oraz Adam Michalczyk
przyznało pierwsze miejsce Arturowi
Fizyngerowi i Szymonowi Maćkowiakowi

z grupy SpeedPhoto.pl. Grupa ta oferuje zaprojektowane kompleksowo automaty zdjęciowe
SpeedPhoto foto budka oraz wysokiej jakości
usługi fotograficzne. Drugie miejsce zajął Łukasz Puchalski, założyciel Studia Prywatnego.
Ogólnopolski finał konkursu odbył się
11 października w Centrum Przedsiębiorczości Smolna w Warszawie. W finałowej piątce,
oprócz SpeedPhoto.pl i Studia Prywatnego,
znalazły się: Automater.pl, MISBHV oraz
Filmaster.
Zwyciężył projekt MISBHV wymyślony
przez studentkę prawa, Natalię Maczek.
Pojechała ona na globalny finał konkursu do
Waszyngtonu.

P

atrycja Wyciszkiewicz pochodzi ze Śremu.
W 2012 r., mając zaledwie 18 lat, była reprezentantką Polski na Igrzyskach Olimpijskich
w Londynie. Wraz z trójką innych sprinterek
zajęła dwunaste miejsce w sztafecie 4×400 m.
Dwa razy reprezentowała też Polskę na
Mistrzostwach Europy Juniorów.
W 2011 r. w Tallinie zajęła drugie miejsce
w sztafecie 4×400 m, a w tym roku na Mistrzostwach Europy Juniorów w Rieti we Włoszech
wywalczyła pierwsze miejsca w biegu na
400 metrów i sztafecie 4×400 m. W biegu
na 400 metrów osiągnęła znakomity czas

51,56 sekund. To rekord Polski juniorek i jeden
z najlepszych rezultatów w dziejach Mistrzostw
Europy Juniorów. Szybciej w historii tej imprezy
biegały tylko dwie Niemki w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku.
Patrycja Wyciszkiewicz znalazła się wśród
55 osób, które otrzymały na ten rok akademicki
stypendium sportowe marszałka województwa
wielkopolskiego. Stypendium jest wyrazem
uznania dla najlepszych młodych sportowców
Wielkopolski i ma ich wspierać w dalszym
rozwoju.
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Sukces UEP w rankingach
Eduniversal
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu zdobył pierwsze miejsce w kategorii „EXCELLENT Business School” w międzynarodowym rankingu Eduniversal. Ponadto aż
czternaście programów edukacyjnych UEP znalazło się w prowadzonych przez
Eduniversal rankingach studiów magisterskich oraz studiów MBA.

R

ankingi Eduniversal są prowadzone od
siedmiu lat. W największym z nich porównywanych jest tysiąc uczelni biznesowych ze
154 krajów. Miejsca w tym rankingu są przyznawane w podziale na regiony geograficzne.
Do regionu „Europa Wschodnia” przyporządkowano 81 uczelni z 21 krajów, w tym 12 uczelni
z Polski.

Uczelnie zgłoszone do rankingu są dzielone
na pięć kategorii – każdej z nich przyporządkowano od jednej do pięciu „palm”. Liczba
palm wskazuje na zakres międzynarodowego
wpływu uczelni w danej kategorii. O miejscu
zajmowanym w ramach danej kategorii przez
poszczególne uczelnie decydują rekomendacje
dziekanów.

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
okazał się w tym roku najlepszą polską szkołą
w kategorii trzech palm. Zarekomendowało
go znacznie więcej uczelni niż przed rokiem
(wtedy UEP zajął drugie miejsce).
Eduniversal prowadzi również rankingi,
w których ocenia 4 tysiące programów studiów
magisterskich oraz studiów MBA. Tu podstawowymi kryteriami są reputacja danego
programu, satysfakcja studentów oraz zarobki
absolwentów w pierwszym miejscu pracy po

ukończeniu studiów. W tym rankingu Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu również odniósł
sukces: na listach najlepszych programów
znalazło się aż 14 programów studiów na UEP.
Takim wynikiem nie może się poszczycić żadna
inna polska uczelnia.
Od 9 do 12 października w Indiach trwała
VI światowa konwencja Eduniversal. Nagrodę
dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
odebrał prorektor ds. strategii i rozwoju
dr hab. Cezary Kochalski, prof. nadzw. UEP.

Ujęte w rankingu programy edukacyjne UEP:
•

•

•
•

•
•

•

Master in Information Systems for Business
and Administration – Top 200 Best Masters
in Information Systems Management Global
Ranking (7. miejsce w Europie Wschodniej)
Master in Organisation and Management
in Business – Top 200 Best Masters on
General Management (8. miejsce w Europie
Wschodniej)
Production Management: – Top 200 Best
Masters in Engineering and Project Management (9. miejsce w Europie Wschodniej)
Master in Corporate Finance and Accountancy – Top 200 Best Masters in Accounting
and Auditing Global Ranking (10. miejsce
w Europie Wschodniej)
Master in Trade and Marketing – Top 200
Best Masters in Marketing Global Ranking
(16. miejsce w Europie Wschodniej)
Master in Investment and Corporate
Financial Strategy – Top 200 Best Masters in
Corporate Finance Global Ranking (18. miejsce w Europie Wschodniej)
Master in International Business – Top 200
Best Masters in International Management
Global Ranking (19. miejsce w Europie
Wschodniej)

•
•

•

•
•

•

•

MBA (American) – Top 200 Best Masters in
MBA Full Time Global Ranking (17. miejsce
w Europie Wschodniej)
Master in Quality Design of Food Products
– Top 50 Best Masters in Luxury Management: Food and Beverage Global Ranking
(14. miejsce w rankingu ogólnym)
Master in Hotel Management – Top 100
Best Masters in Tourism and Hospitality
Management Global Ranking (45. miejsce
w rankingu ogólnym)
Master in E-Business – Top 100 Best Masters
in E-Business Global Ranking (59. miejsce
w rankingu ogólnym)
Master in Investment and Real Estate
Management – Top 100 Best Masters in
Real Estate Management Global Ranking
(74. miejsce w rankingu ogólnym)
Master in Business – Food Economics – Top
50 Best Masters in Agribusiness/Food Industry Management Global Ranking (50. miejsce w rankingu ogólnym)
Master in Fincial Engineering – Top 100 Best
Masters in Financial Markets (74. miejsce
w rankingu ogólnym)
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Stypendium Miasta Poznania
dla dr Marleny Dzikowskiej

Doktorant UEP ze
Złotą Odznaką KIGO

Doktor Marlena Dzikowska z Katedry Konkurencyjności Międzynarodowej
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu otrzymała stypendium Miasta Poznania
dla młodych badaczy.

Doktorant studiów niestacjonarnych w Katedrze Towaroznawstwa i Ekologii
Produktów Przemysłowych – mgr inż. Andrzej Sobolak – za wybitne osiągnięcia w dziedzinie gospodarki odpadami w Polsce otrzymał od Krajowej Izby
Gospodarki Odpadami Złotą Odznakę. Andrzej Sobolak jest seminarzystą
prof. dra hab. Zenona Foltynowicza, prof. zw. UEP.

K

apituła Nagrody Naukowej Miasta
Poznania pod przewodnictwem prof.
dra hab. Stanisława Lorenca doceniła dotychczasowy dorobek naukowy dr Marleny Dzikowskiej z zakresu biznesu międzynarodowego
i konkurencyjności przedsiębiorstw. Uroczyste
wręczenie stypendiów odbyło się 15 października 2013 r.
Stypendium Miasta Poznania dla młodych
badaczy nie jest pierwszą nagrodą w karierze
naukowej dr Marleny Dzikowskiej. Jest ona
laureatką zespołowej nagrody ministra nauki
i szkolnictwa wyższego. Zdobyła również
nagrody (zespołową oraz indywidualną) za
referaty prezentowane podczas konferencji
międzynarodowych.

Główne zainteresowania badawcze
dr Marleny Dzikowskiej to międzynarodowa
konkurencyjność przedsiębiorstwa, przedsiębiorstwa międzynarodowe, łańcuch wartości
przedsiębiorstwa oraz relokacje modułów
łańcucha wartości. W ramach dotychczasowych
prac badawczych uczestniczyła w realizacji
dwóch projektów, a obecnie jest jednym
z głównych wykonawców projektu kierowanego przez prof. dra hab. Mariana Gorynię, prof.
zw. UEP („Międzynarodowa konkurencyjność
polskich przedsiębiorstw w okresie prosperity
i globalnego kryzysu gospodarczego”). Doktor
Marlena Dzikowska jest autorką i współautorką
artykułów opublikowanych między innymi
w Ekonomiście, Gospodarce Narodowej oraz
Studiach Ekonomicznych.

Nagroda Komitetu Nauk o Finansach PAN
dla dr Katarzyny Perez
Doktor Katarzyna Perez, pracownik naukowy Katedry Teorii Pieniądza i Polityki
Pieniężnej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, otrzymała nagrodę Komitetu Nauk o Finansach PAN w VI edycji konkursu promującego wybitne osiągnięcia
naukowe w zakresie finansów. Nagroda została przyznana dr Katarzynie Perez za
książkę pt. Efektywność funduszy inwestycyjnych. Podejście techniczne i fundamentalne (Warszawa 2012).

N

agrodę wręczono na konferencji katedr
finansowych, która odbyła się 18 września 2013 r. w Sopocie. Jest to druga nagroda
Komitetu Nauk o Finansach PAN przyznana
pracownikowi naukowemu Uniwersytetu Eko-

nomicznego w Poznaniu. W 2008 r., w pierwszej
edycji konkursu, nagrodę otrzymała kierownik
Katedry Teorii Pieniądza i Polityki Pieniężnej,
prof. dr hab. Wiesława Przybylska-Kapuścińska,
prof. zw. UEP.

Z

łota Odznaka Krajowej Izby Gospodarki
Odpadami jest przyznawana osobom
fizycznym, instytucjom państwowym, jednostkom samorządu terytorialnego, organizacjom
społecznym i zawodowym oraz innym osobom
prawnym, które całokształtem działalności
zawodowej, społecznej albo realizacją swoich
zadań na rzecz gospodarki odpadami wybitnie
przyczyniły się do gospodarczego, technologicznego i systemowego rozwoju branży oraz
do pozytywnych zmian w gospodarce odpadami w Polsce.
Andrzej Sobolak jest prezesem Zarządu
Spółki Zakład Gospodarowania Odpadami
w Gaci k. Oławy. Od kilku lat realizuje tam
program „System gospodarki odpadami
Ślęza-Oława”, na który pozyskał znaczne środki
z Europejskiego Funduszu Spójności, w ramach
programu operacyjnego „Infrastruktura i środowisko”. Głównym celem projektu jest radykalne
zmniejszenie ilości odpadów komunalnych
trafiających na wysypisko – przy jednoczesnym
zwiększeniu ilości śmieci poddawanych odzyskowi. W ramach tego projektu w przyszłości
jest przewidywane wytwarzanie z odpadów

organicznych biogazu, a następnie prądu.
W Zakładzie powstają minielektrownia o mocy
około 1 megawata oraz miniciepłownia, które
będą zasilane wytwarzanym metanem. Rozwiązanie to jest ewenementem na skalę krajową.
Złotą Odznakę Andrzejowi Sobolakowi
wręczono 7 października, podczas Targów
Poleko w Poznaniu. W ramach targów zorganizowano Forum Recyklingu, na którym Andrzej
Sobolak wygłosił referat o selektywnej zbiórce
odpadów.
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Absolwenci Wydziału Informatyki
i Gospodarki Elektronicznej
laureatami
XVI Konkursu Prac Dyplomowych
z dziedziny Informatyki Ekonomicznej
Podczas XXVIII Konferencji Naukowej „Systemy Wspomagania Organizacji
SWO’2013” w Szczyrku 22 października 2013 r. odbyła się uroczystość wręczenia
nagród i dyplomów laureatom XVI Konkursu Prac Dyplomowych z dziedziny
informatyki ekonomicznej za prace dyplomowe obronione w roku akademickim
2011/2012. Wśród laureatów po raz kolejny znaleźli się absolwenci Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

W

grupie prac doktorskich trzecie miejsce
ex equo zajął dr Dominik Flejter, który
otrzymał nagrodę za rozprawę „Semi-Automatic Web Information Extraction”, napisaną pod
kierunkiem prof. dra hab. Witolda Abramowicza, prof. zw. UEP, kierownika Katedry Informatyki Ekonomicznej UEP.
W grupie prac magisterskich pierwsze
miejsce zajęła praca Marty Chlebanowskiej
„Modele biznesowe w Internecie ze szczególnym uwzględnieniem sieci Linked Open Data”,
a trzecie miejsce ex equo – rozprawa Olgi
Laskowskiej zatytułowana „Wykorzystanie algo-

rytmów mrówkowych w monitorowaniu źródeł
internetowych o dużej zmienności”. Promotorem obu rozpraw był również
prof. dr hab. Witold Abramowicz.
W grupie prac licencjackich nagrody otrzymały: Paulina Góralczyk za rozprawę „Tworzenie
modeli danych na potrzeby wykrywania
działalności przestępczej w zakresie nielegalnego obrotu lekami w cyberprzestrzeni” oraz
Agnieszka Ochmanowicz za pracę „E-rejestracja w służbie zdrowia – wyzwania i przykłady
rozwiązań”. Promotorem obu prac była dr Agata
Filipowska.

„Jesteśmy coraz bardziej
rozpoznawani na arenie
międzynarodowej”
Rozmowa z prorektorem UEP ds. strategii i rozwoju
drem hab. Cezarym Kochalskim, prof. nadzw. UEP
Panie Rektorze, w październiku dowiedzieliśmy się, że Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu zdobył pierwsze miejsce w kategorii
trzech palm w rankingu Eduniversal. Jak
przeprowadzany jest ten ranking i jak interpretować pozycję, którą zajął w nim UEP?
Od 2008 r. francuska organizacja Eduniversal
prowadzi ranking najlepszych szkół biznesu
pod kątem ich umiędzynarodowienia. To
właśnie ranking, w którym są przyznawane tzw.
palmy. W tym roku do rankingu Eduniversal
wytypował tysiąc szkół z całego świata. Z Polski
– tylko 12. Już samo wytypowanie Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu do grupy
polskich kandydatów do nagrody było więc
dużym wyróżnieniem. Tysiąc szkół uwzględnionych w rankingu pogrupowano na dziewięć
kategorii według stref geograficznych (Polska
znalazła się w grupie „Europa Wschodnia”) oraz
pięć kategorii wskazujących na zakres międzynarodowego wpływu uczelni, który odzwierciedlała właśnie liczba palm. Następnie odbyło
się głosowanie rektorów i dziekanów szkół
uczestniczących w rankingu. Wyniki ogłoszono
podczas konferencji Eduniversal w Indiach,
w której miałem przyjemność uczestniczyć.
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu zdobył
pierwsze miejsce w kategorii trzech palm:
„EXCELLENT Business School”.
Co to dokładnie oznacza? Jakie zalety UEP
akcentuje to miejsce w rankingu?
To oznacza, że jesteśmy szkołą o silnej pozycji
w kraju, z licznymi kontaktami międzynarodowymi. Chciałbym jednak mocno podkreślić
nie tylko to, że zdobyliśmy pierwsze miejsce

w kategorii trzech palm, lecz także to, że udało
nam się znacznie poprawić wynik z zeszłego
roku. Spośród tysiąca rektorów i dziekanów
głosujących w rankingu w tym roku na UEP
jako „EXCELLENT Business School” zagłosowało 125. Rok wcześniej – 95. Myślę, że te nowe
głosy są pochodną wprowadzanych na Uczelni
zmian, wynikających ze strategii UEP, i z tego, że
jesteśmy coraz bardziej rozpoznawani na arenie
międzynarodowej. To oczywiście idzie w parze,
bo fakt, że jesteśmy coraz bardziej rozpoznawani, wynika też z tego, że uczestniczymy w takich
wydarzeniach jak ranking Eduniversal.
Nie bez znaczenia jest zapewne także to,
że w tym rankingu występujemy w świetnym towarzystwie – startują w nim najlepsi
z najlepszych…
Owszem. Przyznam, że przez pierwszych kilka
lat „sondowaliśmy”, czy to ważny ranking.
Ale fakt, że w tym roku nagrodę odbierał
m.in. przedstawiciel Harvard Business School
świadczy, że jesteśmy rzeczywiście w gronie
najlepszych uczelni świata.
Jakie praktyczne korzyści może odnieść UEP
z sukcesu w rankingu?
Przede wszystkim mam nadzieję, że ten
sukces przełoży się na liczbę zagranicznych
studentów. Rankingi Eduniversal są dla osób
zza granicy ważną informacją, gdzie i co warto
studiować. Liczę, że dzięki takiemu wynikowi
UEP w najbliższych latach znacznie więcej osób
zza granicy podejmie decyzję o studiach na
naszej Uczelni. Naszą aspiracją jest bowiem
umiędzynarodowienie szkoły.
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Pierwsze miejsce w kategorii trzech palm to
nie jedyny sukces UEP w rankingu Eduniversal.
Równie wielkim, jeśli nie większym, jest liczba
programów prowadzonych na UEP studiów
magisterskich i MBA ujętych w tzw. rankingach
masters, czyli rankingach specjalności. Jest ich
aż 14.
To rzeczywiście powód do radości, bo żadna
inna polska uczelnia nie odniosła takiego sukcesu. Żadnej nie zakwalifikowano do rankingów
aż tylu programów. A skoro programy UEP
się w nich znalazły, oznacza to, że muszą być
naprawdę dobre. To był bardzo miły moment,
gdy podczas konferencji w Indiach wręczająca
mi nagrodę przedstawicielka Eduniversal, Marie
José Sueiro podkreśliła, że to nagroda dla uczelni, która wprowadziła do rankingów Eduniversal
aż 14 programów masters. Tylko w odniesieniu
do UEP padł taki komentarz.
W jaki sposób programy są kwalifikowane
do rankingów masters? Czy obowiązują
takie same zasady jak w przypadku rankingu palm?
Nie, jest o wiele trudniej. Uwzględniane są wyniki rankingu „palmowego”, więc uczelnie, które
mają cztery lub pięć palm, już na starcie mają
lepszą pozycję. Ale nie tylko palmy się liczą.
W rankingach masters największe znaczenie
mają kryteria merytoryczne, to znaczy: opinie
HR-owców o absolwentach uczelni, wysokość
wynagrodzenia, które absolwenci otrzymują
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w pierwszej pracy bezpośrednio po ukończeniu
studiów, i wreszcie liczba studentów zagranicznych oraz liczba regionów, z których pochodzą.
Może się bowiem zdarzyć tak, że na uczelni
studiuje wielu obcokrajowców, ale wszyscy są
z bezpośrednio sąsiadującego z nią regionu.
Co innego, gdy zagraniczni studenci pochodzą z zakątków świata odległych od uczelni.
W związku z tym w rankingu masters są dodatkowe punkty za to, że studenci pochodzą z różnych regionów geograficznych. Takie punkty
są przyznawane także za ofertę studiowania na
odległość oraz za ofertę dla studentów, którzy
skończyli już studia (czyli ofertę studiów podyplomowych i MBA). Fakt, że aż 14 programów
UEP znalazło się w tych rankingach świadczy,
że Uczelnia spełnia wszystkie te kryteria. To –
moim zdaniem – powód do dużej satysfakcji.
Czy zdaniem Pana Rektora Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu ma szanse powalczyć
w rankingach Eduniversal o jeszcze lepszy
wynik? Cztery palmy? Jeszcze więcej programów w rankingach masters?
Powiem tak: myślę, że jesteśmy bardzo silnym
kandydatem do czterech palm. Nieustannie
pracujemy nad tym, by nasza oferta była jeszcze lepsza.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała: Sylwia Jarmuż

„Wyzwania Gospodarki
Międzynarodowej 2013” –
konferencja doktorantów Wydziału
Gospodarki Międzynarodowej
Na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu 26 października 2013 r. odbyła się
konferencja doktorantów Wydziału Gospodarki Międzynarodowej, zorganizowana pod patronatem prorektora ds. nauki i współpracy z zagranicą prof. dra hab.
Macieja Żukowskiego, prof. zw. UEP, oraz dziekana Wydziału Gospodarki Międzynarodowej prof. dra hab. Tomasza Rynarzewskiego, prof. zw. UEP.

K

onferencję – z udziałem prorektora prof.
dra hab. Macieja Żukowskiego, prof. zw.
UEP, oraz prof. dra hab. Tomasza Rynarzewskiego, prof. zw. UEP – otworzyła sesja poświęcona
metodologicznym i praktycznym aspektom
pracy naukowej. Doktoranci przedstawili
wyniki swoich badań w ramach czterech sesji
tematycznych, poświęconych takim zagadnieniom, jak: determinanty wzrostu gospodarcze-

go, umiędzynarodowienie przedsiębiorstw,
konkurencyjność regionalna.
Organizatorami konferencji byli kierownik
studiów doktoranckich na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej prof. dr hab. Elżbieta
Gołembska, prof. zw. UEP, oraz Rada Doktorantów UEP. Wydziałowe seminarium doktorskie
po raz pierwszy odbyło się w grudniu 2012 r.
z inicjatywy Rady Doktorantów UEP.

„Rachunkowość odpowiedzialności
społecznej – teoria i praktyka”
IX Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Zawodowa zorganizowana wspólnie przez
Katedrę Rachunkowości UEP, Krajową Izbę Biegłych Rewidentów – Regionalny
Oddział w Poznaniu oraz Studenckie Koło Naukowe Rachunkowości KONTO odbyła się 21 października 2013 r.

T

emat przewodni konferencji brzmiał:
„Rachunkowość odpowiedzialności społecznej – teoria i praktyka”. W konferencji wzięli
udział pracownicy i doktoranci Katedry Rachunkowości, biegli rewidenci zrzeszeni w KIBR, studenci – członkowie SKNR KONTO oraz zaproszeni goście. W trakcie owocnych obrad poruszono

wiele istotnych z naukowego i praktycznego
punktu widzenia kwestii związanych z odpowiedzialnością społeczną przedsiębiorstw oraz
miejscem rachunkowości w pomiarze i raportowaniu tej działalności. Nagrodę za najlepszy
artykuł studencki otrzymał student Wydziału
Zarządzania – Andrzej Kacperczak.
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Klub Partnera UEP
współorganizatorem debaty
„Ludzie. Przemysł. Miasto.
Razem czy osobno?”
W Starym Browarze w Poznaniu 3 października 2013 r. odbyła się debata „Ludzie.
Przemysł. Miasto. Razem czy osobno?” zorganizowana w ramach obchodów jubileuszu 20-lecia Volkswagen Poznań. Współorganizatorem debaty był Klub Partnera
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

D

o rozmowy zaproszono
urzędników, przedstawicieli
firm, świata kultury i nauki. Moderatorem i uczestnikiem debaty był
dr Andrzej Byrt, prezes Międzynarodowych Targów Poznańskich,
absolwent UEP. W debacie uczestniczyli: rektor UEP prof. dr hab.
Marian Gorynia, prof. zw. UEP,
Tomasz Kayser – pierwszy zastępca prezydenta Miasta Poznania,
Grażyna Kulczyk – bizneswoman
i mecenas sztuki, prof. Krzysztof
Podemski z Instytutu Socjologii
UAM, Henryk Łobocki – dyrektor
ds. infrastruktury – prokurent
Spółki HCP, oraz Michael Kleiss
– prezes Zarządu Volkswagen
Poznań.
Debata dotyczyła gospodarczej i kulturotwórczej roli
przemysłu w mieście. Uczestnicy
dyskutowali między innymi
o wzajemnym postrzeganiu
przemysłu i miasta oraz czynnikach decydujących o lokalizacji
i sukcesie działalności gospodarczej. Podjęli też zagadnienia
społecznej odpowiedzialności
biznesu oraz współpracy biznesu
z uczelniami wyższymi.
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„Business English Teaching” –
konferencja Studium Praktycznej
Nauki Języków Obcych Uniwersytetu
Ekonomicznego w Poznaniu

Przedstawiciele UEP na konferencji
„MakoLab Semantic Day” w Paryżu

W dniu 25 października 2013 r. odbyła się konferencja zorganizowana przez
Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UEP oraz Centrum Egzaminacyjne
British Council w Poznaniu.

C

U

czestników konferencji – w imieniu organizatorów – powitał kierownik SPNJO mgr
Jerzy Cetel. W czasie konferencji prezentacje
na temat nauczania języka biznesu wygłosili
Iwonna Dubicka, współautorka podręcznika

Market Leader, oraz Kevin Lee, autor wielu
podręczników i publikacji. W konferencji wzięli
udział przedstawiciele wydawnictw Pearson,
Cambridge University Press oraz Oxford University Press. Omówili oni nowości wydawnicze.

Profesor dr hab. Witold Abramowicz, prof. zw. UEP, oraz prof. Dr rer. nat. Adrian
Paschke, prof. nadzw. UEP, z Katedry Informatyki Ekonomicznej 3 października
2013 r. brali udział w II MakoLab Semantic Day, w Stacji Naukowej Polskiej Akademii Nauk w Paryżu.
elem konferencji „MakoLab Semantic Day”
było zasygnalizowanie fundamentalnej
zmiany, jaka zachodzi we współczesnej sieci
Web, upowszechnianie wiedzy dotyczącej
technologii semantycznej oraz ukazywanie
pragmatycznego charakteru jej wykorzysta-

nia przede wszystkim w branżach finansowej
i motoryzacyjnej. Pierwsza konferencja odbyła
się 26 czerwca 2012 r. w Paryżu.
Partnerami „MakoLab Semantic Day” są
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu oraz
Mondeca – francuska firma z branży IT.

„Zarządzanie dystrybucją na rynku
krajowym i międzynarodowym” –
szkolenie przygotowane przez UEP
dla firmy Saint-Gobain
W dniach 4 i 5 października 2013 r. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu gościł
14 dyrektorów sprzedaży z firmy Saint-Gobain. Uczestniczyli oni w szkoleniu
zorganizowanym przez Biuro Kształcenia Ustawicznego.

Z

ajęcia poprowadzili prof. dr hab. Maria
Sławińska, prof. zw. UEP, kierownik Katedry
Handlu i Marketingu oraz dwóch zaproszonych
przez nią praktyków biznesowych: dyrektor
sprzedaży Instytucjonalnej Wittchen SA Aleksandra Defitowska oraz dyrektor sprzedaży The
Lorenz Bahlsen Snack World Sp. z o.o. Józefa
Knysz.
Szkolenia dla firm to nowa oferta Biura
Kształcenia Ustawicznego UEP przygotowana

w odpowiedzi na wyraźne zapotrzebowanie
rynku. Oferując między innymi studia podyplomowe i MBA zauważono, że wiele osób oczekuje
również innych, krótszych form edukacyjnych,
które w szybki i praktyczny sposób pozwolą
zdobyć określoną wiedzę. Właśnie z myślą o tych
osobach Biuro przygotowało szkolenia dla firm.
Obejmują one zagadnienia związane między
innymi z zarządzaniem, marketingiem, systemami jakości i administracją publiczną.
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Sport i marketing – konferencja
„Marketingowe aspekty
organizacji imprez biegowych”
Na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu 24 i 25 października 2013 r. odbyła się pierwsza ogólnopolska konferencja metodyczna „Marketingowe aspekty
organizacji imprez biegowych”, zorganizowana przez Katedrę Strategii Marketingowych UEP oraz Polskie Naukowe Towarzystwo Marketingu.

K

onferencję uroczyście otworzył JM Rektor
prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP.
W obradach wzięło udział ponad 120 uczestników, w tym przedstawiciele klubów biegacza,
reprezentantów samorządów terytorialnych
i instytucji publicznych. Zaproszenie do udziału
w konferencji przyjęło również wielu wybitnych sportowców, między innymi uczestnicy
Igrzysk Olimpijskich: Lidia Chojecka, Paweł
Januszewski, Michał Bartoszak, Małgorzata
Sobańska, Rafał Wieruszewski, Tomasz Szymkowiak, Patrycja Wyciszkiewicz, Marcin Urbaś,
Joanna Fiodorow. Obecni byli także znakomici trenerzy polskich lekkoatletów, w tym
dr Czesław Cybulski i Janusz Grzeszczuk.
W obradach uczestniczyli pracownicy naukowi UEP, między innymi: rektor prof. dr hab.
Marian Gorynia, prof. zw. UEP, prorektor dr hab.
Cezary Kochalski, prof. nadzw. UEP,
dr hab. Waldemar Budner, prof. nadzw. UEP,
prof. dr hab. Bogna Pilarczyk, prof. zw. UEP,
dr Renata Nestorowicz, dr Anna Rogala,
dr Sylwester Białowąs. Konferencję prowadził znany dziennikarz sportowy Krzysztof
Ratajczak z Radia Markury.
Pierwszego dnia konferencji dyskutowano na temat praktycznego wykorzystania
koncepcji marketingu w profesjonalnym
organizowaniu wydarzeń biegowych. Wykład
wprowadzający wygłosił dr hab. Zygmunt
Waśkowski, prof. nadzw. UEP. Następnie
w tajniki marketingowych metod i narzędzi

rozwoju imprez biegowych wprowadzili zebranych prof. dr hab. Henryk Mruk, prof. zw. UEP,
oraz znakomity płotkarz Paweł Januszewski.
Prelekcje dotyczące sposobów oraz narzędzi
promocji podnoszących atrakcyjność i markę tego rodzaju eventów wygłosili dr Edyta
Gołąb-Andrzejak z Politechniki Gdańskiej oraz
Andrzej Krzyścin, prezes Klubu Biegacza Altom
Gniezno, organizator Biegu Lechitów oraz
Biegu Europejskiego. O zasadach i warunkach
sukcesu sponsoringu imprez biegowych
opowiedzieli dr Marek Datko oraz dyrektor
Poznań Maratonu Maciej Mielęcki. Profesor
dr hab. Andrzej Sznajder ze Szkoły Głównej
Handlowej i wybitny polski maratończyk Jerzy
Skarżyński omówili przykłady efektywnych
strategii wydarzeń związanych z biegami. Na
zakończenie obrad uczestnicy dyskutowali na
temat badań marketingowych biegaczy i kibiców jako źródła innowacji oraz sposobu na
ograniczanie ryzyka. Swoje wystąpienia na ten
temat zaprezentowali dr Sylwester Białowąs
oraz Artur Kujawiński, prezes Wielkopolskiego
Związku Lekkiej Atletyki, założyciel i prezes
Klubu Biegowego Maniac, organizator biegu
Maniacka Dziesiątka.
Omawiane w trakcie obrad plenarnych
zagadnienia spotkały się z dużym zainteresowaniem zgromadzonych gości, czego dowodem były żywe dyskusje, prezentujące często
odmienne spojrzenia uczestników na dany
aspekt. Konferencja stała się zatem – zgodnie
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z intencją organizatorów – forum wymiany
wiedzy, doświadczeń, myśli i poglądów osób
związanych z bieganiem.
Drugiego dnia uczestnicy mieli możliwość
wzięcia udziału w warsztatach na temat sztuki
pozyskiwania sponsorów, profesjonalnego zarządzania sytuacjami kryzysowymi, tworzenia
imprezy biegowej jako atrakcyjnego produktu
marketingowego, zarządzania wizerunkiem
i marką wydarzenia sportowego, organizacji
kampanii promocyjnych, doskonalenia jakości
obsługi imprez sportowych czy social mediów
jako płaszczyzny komunikowania się ze środowiskiem biegaczy. Warsztaty poprowadzili:
dr hab. Waldemar Rydzak, prof. nadzw. UEP,
dr Małgorzata Michalik, dr Renata Nestorowicz,
dr Anna Rogala, dr Magdalena Stefańska,

dr Piotr Kwiatek, dr Grzegorz Leszczyński,
dr Jacek Trębecki, dr Edyta Gołąb-Andrzejak
oraz mgr Bartosz Mazurkiewicz i mgr Filip
Szymkowiak.
Konferencja spotkała się z dużym zainteresowaniem środowiska biegowego i zdaniem
uczestników powinna się stać wydarzeniem
cyklicznym. Zarówno obrady plenarne, jak
i rozmowy w kuluarach oraz w trakcie warsztatów dowiodły bowiem, że mamy do czynienia
z tworzącym się rynkiem imprez biegowych.
Istnieje więc duże zapotrzebowanie na wiedzę
dotyczącą ich profesjonalnej organizacji,
przejawiającej się między innymi w wykorzystaniu zasad i narzędzi marketingu sportowego
w celu wykreowania wizerunku atrakcyjnej
imprezy.
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UEP nadal najbardziej
„rozbieganą” uczelnią Poznania
W dniu 13 października 2013 r. odbył się 14. Poznań Maraton. Nie zabrakło zawodników reprezentujących Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.

W

14. Poznań Maratonie wzięli udział rektor
UEP, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof.
zw. UEP, dr hab. inż. Jacek Łuczak, prof. nadzw.
UEP, dr Piotr Michoń, dr Maciej Pietrzykowski, mgr inż. Rafał Wieruszewski i mgr Marcin
Walkowiak. Wszyscy osiągnęli na mecie fantastyczne wyniki sportowe i wielką satysfakcję
osobistą.

W tym samym czasie dr Jacek Trębecki biegł
w 28. Spar Budapest Marathon. W tej sportowej
imprezie wzięła udział rekordowa liczba biegaczy i biegaczek z 68 krajów świata.
Tydzień później natomiast, w niedzielę
20 października, dr hab. Zygmunt Waśkowski,
prof. nadzw. UEP, zmagał się z królewskim dystansem w Amsterdamie. 38. TCS Amsterdam
Marathon ukończyło 11 291 zawodników.

Trening z mistrzem
Studium Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu ma
nowego pracownika. Został nim Eugeniusz Kijewski – były znakomity reprezentant
Polski w koszykówce, olimpijczyk, obecnie wybitny trener.

W

koszykówkę zaczął grać jako 14-latek.
Jego pierwszym klubem była Warta
Poznań. Marzył jednak o Lechu Poznań. Niestety, nie przyjęto go, twierdząc, że jest za niski.
„Czasami potrzebne są porażki, bo wyciąga
się z nich wnioski. Najważniejsze to nie przegrać najważniejszego meczu w życiu” – mówił
po latach w jednym z wywiadów (Eugeniusz
Kijewski. Reportaż Łukasza Borowicza i Marcina
Piosika, http://www.youtube.com/watch?v=LabMr7Hq3UM).
Gdy nie przyjęto go do Lecha, nie poddał
się. Trenował w Warcie (lata 1969–1974) i mimo
że rywale nierzadko przerastali go o głowę,
świetnie sobie z nimi radził. Wspólnie z kolegami z Warty zdobył Mistrzostwo Polski Juniorów
i Mistrzostwo Europy Juniorów. Potem zakwalifikował się do drużyny reprezentacji Europy na
zawody w Stanach Zjednoczonych.
W 1976 r. spełniło się marzenie o Lechu
Poznań. Grał tam do 1990 r. W tym czasie trafił
do reprezentacji narodowej. Był na igrzyskach
olimpijskich w Moskwie w 1980 r., trzykrotnie
występował na Mistrzostwach Europy Koszykarzy (w latach 1979, 1981, 1983).
Przez lata był najlepszym polskim strzelcem. „To wszystko teraz ładnie wygląda, ale

kosztowało wiele potu. […] Zostawałem po
treningach i nie schodziłem z parkietu, dopóki
nie oddałem 100 celnych rzutów” – wspomina (Sportowe kariery, cz. 1 i 2, program
wyemitowany w TVP 30.09.2013 r., http://
www.tvp.pl/poznan/sport/sportowe-kariery/wideo/30092013-eugeniusz-kijewski
-cz2/12570147). W 1990 r. zakończył karierę
sportową, gromadząc na swoim koncie
9604 punkty.
Potem został trenerem. W latach 1990–1997
trenował koszykarzy poznańskiego Lecha.
W następnych dwóch sezonach (1997–1999)
– drużynę Anwilu Włocławek. Jednocześnie
przez pięć lat (1993–1998) był trenerem reprezentacji narodowej. Pod jego wodzą Polacy
zajęli siódme miejsce w mistrzostwach Europy
w 1997 r. w Hiszpanii. W latach 2000–2007 był
trenerem Prokomu Trefla Sopot. W tym czasie
drużyna czterokrotnie zdobyła tytuł mistrza
Polski. W 2008 r. Eugeniusz Kijewski wrócił do
Poznania i zaczął trenować PBG Basket Poznań.
Od sezonu 2012/2013 był trenerem pierwszoligowej drużyny – Polski Cukier SIDEn Toruń.
Od października 2013 r. trenuje studentów
UEP.
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Z prac rektora i prorektorów
Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP:
1 października – wziął udział w Poznańskiej
Inauguracji Akademickiej, która odbyła się
w Sali Ziemi na Międzynarodowych Targach
Poznańskich,
2 października – uczestniczył w uroczystej
inauguracji nowego roku akademickiego
w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie,
3 października – uczestniczył w publicznej
debacie ,,Ludzie. Fabryka. Miasto. Razem czy
osobno?”, która odbyła się w Starym Browarze,
4 października – wziął udział w uroczystej
inauguracji roku akademickiego na Akademii
Wychowania Fizycznego w Poznaniu,
7 października – uczestniczył w uroczystej
inauguracji roku akademickiego na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, a następnie
w uroczystości wręczenia stypendium Miasta
Poznania 2013/2014 studentce I roku Wydziału
Zarządzania UEP, Agnieszce Bernardelli,
8 października – przewodniczył obradom
Kolegium Rektorsko-Dziekańskiego w sali 103
w Gmachu Głównym Uczelni,
9 października – uczestniczył w uroczystej
inauguracji roku akademickiego na Akademii
Muzycznej w Poznaniu,
11 października – uczestniczył w uroczystości wręczenia nagrody głównej w konkursie
,,Poznań przyciąga najlepszych”, zorganizowanym przez Urząd Miasta Poznania; laureatką
konkursu została studentka I roku Wydziału
Ekonomii Hanna Engel; spotkanie obyło się
w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania,
12 października – wziął udział w dyskusji
o oczekiwaniach wobec Uczelni „Biznes od
Nauki, czyli jak możemy współpracować”,
zorganizowanej z okazji ,,Dni Absolwenta
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu”
i połączonej z obchodami 10-lecia Klubu
Partnera; spotkanie odbyło się w sali 111A;
wieczorem rektor uczestniczył w bankiecie
zorganizowanym na Międzynarodowych
Targach Poznańskich,

15 października – przewodniczył obradom
Kolegium Rektorsko-Dziekańskiego w sali 103
w Gmachu Głównym Uczelni; ponadto spotkał
się z prezydentem Uniwersytetu Francusko
‑Niemieckiego prof. Patrice Neau oraz prof.
Horstem Brezinskim; tego samego dnia rektor
przyjął przedstawicieli Biura Gospodarczego
i Kulturalnego Tajpej; w spotkaniu uczestniczył
także prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof.
zw. UEP; wieczorem rektor, na zaproszenie
marszałka województwa wielkopolskiego
Marka Woźniaka i premiera Kraju Związkowego
Brandenburgia dra Dietmara Woidke, uczestniczył w koncercie oraz uroczystej kolacji z okazji
10-lecia współpracy Wielkopolska-Brandenburgia, które odbyły się w Teatrze Nowym
w Poznaniu,
16 października – podjął prof. Klausa-Heinricha Standkego oraz Prezydenta Uniwersytetu
Francusko-Niemieckiego prof. Patrice’a Neau;
w spotkaniu uczestniczył także były rektor
UEP prof. Bohdan Gruchman; następnie rektor
wspólnie z zaproszonymi gośćmi udał się na
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, by uczestniczyć w wykładzie prof. Patrice’a Neau pt. ,,The
French-German University, a contribution to
the European space of higher education and
research”; ponadto rektor spotkał się z prezesem Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. Ralfem
Jochenem Berckhanem, który prowadził wykład w ramach zajęć otwartych dla studentów;
tego samego dnia rektor uczestniczył w posiedzeniu Kolegium Rektorów Miasta Poznania,
które odbyło się w Hotelu Bazar,
17 października – na zaproszenie konsula
honorowego Irlandii Mateusza Morawieckiego
wziął udział w konferencji pt. ,,Polska i Irlandia
w Unii Europejskiej w perspektywie Prezydencji
obu krajów”. Konferencja odbyła się w Sali Białej Hotelu Bazar; ponadto rektor uczestniczył
w jubileuszu 20-lecia Poznańskiego Centrum

Superkomputerowo-Sieciowego, który odbył
się w Ośrodku Nauki PAN,
18 października – przewodniczył uroczystej
promocji doktorów i doktorów habilitowanych połączonej z wręczeniem nauczycielom
akademickim dyplomów do nagród rektora;
spotkanie odbyło się w auli UEP,
19 października – wziął udział w uroczystej
inauguracji roku akademickiego oraz absolutorium Executive MBA i MBA Wielkopolskiej
Szkoły Biznesu, które odbyły się w sali 111 A;
ponadto przywitał gości na spotkaniu jubileuszowym z okazji 50-lecia działalności Akademickiego Klubu Seniora w Poznaniu; uroczystość odbyła się w auli UEP; tego samego dnia
rektor uczestniczył w absolutorium Programu
MBA Poznań Atlanta w sali 111A,
21 października – podpisał porozumienie
z drem Ianem Firlą – prezesem Zarządu OSTC
Poland Sp. z o.o. o przystąpieniu tej firmy do
Klubu Partnera Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu. Ponadto podjął Komendanta Wojewódzkiej Policji insp. dra Rafała Batkowskiego
oraz mł. insp. Sławomira Gembarę, pełnomocnika ds. współpracy naukowo-badawczej;
w spotkaniu uczestniczył także prof. dr hab.
Henryk Januszek, prof. zw. UEP; celem spotkania było omówienie dalszej współpracy,
22 października – przewodniczył obradom
Kolegium Rektorsko-Dziekańskiego w sali 103
w Gmachu Głównym Uczelni; ponadto wręczył
dyplomy do nagród rektora za rok akademicki
2012/2013 pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi; uroczystość odbyła
się w Czytelni na II piętrze Biblioteki Głównej
w Collegium Altum; tego samego dnia rektor
wziął udział w spotkaniu z przedstawicielami
Grupy Allegro oraz prezydentem Miasta Poznania Ryszardem Grobelnym; spotkanie dotyczyło
możliwości trójstronnej współpracy pomiędzy
miastem, uczelnią i biznesem w zakresie nauki,
kształcenia, wspierania rozwoju biznesów technologicznych oraz budowania nowoczesnego
wizerunku stolicy Wielkopolski; w spotkaniu
uczestniczyli również prodziekan Wydziału
Informatyki i Gospodarki Elektronicznej prof. dr
hab. Dorota Appenzeller, prof. nadzw. UEP, oraz

dr hab. Krzysztof Walczak, prof. nadzw. UEP,
z Katedry Technologii Informacyjnych,
23 października – otworzył konferencję
naukową „Ryzyko w zarządzaniu strategicznym”, która odbyła się w Hotelu Novotel
w Poznaniu; ponadto wziął udział w konferencji
pt. ,,Formy, mechanizmy i skutki umiędzynarodowienia klastrów”, na której miał wykład
,,Klastry – regulacja zachowania się przedsiębiorstwa”; konferencja odbyła się w Instytucie
Zachodnim; tego samego dnia rektor wspólnie
z prorektorem ds. nauki i współpracy z zagranicą prof. Maciejem Żukowskim, prof. zw. UEP,
uczestniczył w posiedzeniu Rady Programowej
do spraw upowszechniania historii i tradycji
UEP, podczas której wręczył powołania nowym
członkom Rady: prof. drowi hab. Henrykowi
Januszkowi, prof. zw. UEP, oraz drowi Arturowi
Wierzbickiemu,
24 października – otworzył ogólnopolską
konferencję metodyczną pt. „Marketingowe
aspekty organizacji imprez biegowych” zorganizowaną przez Katedrę Strategii Marketingowych UEP; konferencja odbyła się w sali 111A;
wieczorem uczestniczył w uroczystej kolacji
z olimpijczykami, którzy brali udział w tej konferencji; kolacja odbyła się w Restauracji Mollini,
25 października – przewodniczył obradom
Senatu UEP w sali 236 w Gmachu Głównym
Uczelni; ponadto wziął udział w absolutorium
oraz w uroczystej inauguracji trzeciej edycji
Studiów Podyplomowych dla kadry kierowniczej Państwowej Straży Pożarnej w sali 408A;
wieczorem rektor uczestniczył w spotkaniu
z absolwentami drugiej edycji Studiów Podyplomowych „Gospodarowanie zasobami” dla
kadry kierowniczej Państwowej Straży Pożarnej, które odbyło się w Sali Bankietowej Hotelu
Ikar w Poznaniu,
28 października – uczestniczył w spotkaniu
podsumowującym Poznańską Inaugurację Akademicką, które odbyło się w sali konferencyjnej
Hotelu Kolegiackiego,
29 października – przewodniczył obradom
Kolegium Rektorsko-Dziekańskiego w sali 103
w Gmachu Głównym Uczelni; ponadto spotkał
się z drem Jackiem Roszykiem, prezesem Za-

33

34

KALENDARIUM

rządu firmy Żabka Polska Sp. z o.o., w celu omówienia dalszej współpracy; spotkanie odbyło
się w restauracji Piano Bar w Starym Browarze,
30 października – wziął udział w posiedzeniu
Komitetu Sterującego ,,Programu rozwoju

KALENDARIUM

szkolnictwa wyższego do 2020 roku” prowadzonego przez Fundację Rektorów Polskich na
zlecenie uczelni członkowskich – Zgromadzenia Plenarnego – KRASP; spotkanie odbyło się
w siedzibie Fundacji w Warszawie.

Prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą prof. dr hab. Maciej Żukowski,
prof. zw. UEP:
3 października – wziął udział w uroczystej
inauguracji roku akademickiego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach,
5 października – uczestniczył w uroczystej
inauguracji roku akademickiego 2013/2014 na
studiach doktoranckich na Wydziale Ekonomii;
uroczystość odbyła się w sali 111a,
8 października – uczestniczył w uroczystej
inauguracji roku akademickiego 2013/2014
na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu;
następnie wziął udział w uroczystej kolacji
podczas targów POLEKO 2013 zorganizowanej
przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; kolacja odbyła się
w Hotelu Mercure,
10 października – uczestniczył jako panelista
w debacie pt. „Polityka rodzinna: wydatek czy
inwestycja?”; debata z udziałem Prezydenta RP
odbyła się w Pałacu Prezydenckim w Warszawie,
12 października – wziął udział w dyskusji
o oczekiwaniach wobec Uczelni: „Biznes od Nauki, czyli jak możemy współpracować” zorganizowanej z okazji ,,Dni Absolwenta Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu” i połączonej
z obchodami 10-lecia Klubu Partnera; wieczorem uczestniczył w bankiecie zorganizowanym
na Międzynarodowych Targach Poznańskich,
15 października – wraz z rektorem prof.
drem hab. Marianem Gorynią, prof. zw. UEP,
uczestniczył w spotkaniu przedstawicieli Biura
Gospodarczego i Kulturalnego Tajpej; tego
samego dnia uczestniczył w otwarciu wystawy
„Drzeworyty – talizmany szczęścia” w Czytelni

Czasopism Biblioteki Głównej (Collegium
Altum); wystawę otworzył przedstawiciel
i szef Biura Gospodarczego i Kulturalnego
Tajpej w Polsce, Jack K.C. Chiang; wieczorem
prorektor wziął udział w kolacji z prezydentem
Uniwersytetu Francusko-Niemieckiego
prof. Patricem Neau. Kolacja odbyła się w Hotelu Kolegiackim w Poznaniu,
17 października – uczestniczył w spotkaniu dotyczącym Programu Grantowego UEP
„Wracam”; spotkanie odbyło się w sali 418A,
19 października – uczestniczył w inauguracji
Studiów Podyplomowych „Ekonomia społeczna” i miał wykład inauguracyjny pt. „Społeczna
gospodarka rynkowa”; inauguracja odbyła się
w sali 301A,
23 października – wspólnie z rektorem prof.
drem hab. Marianem Gorynią, prof. zw. UEP,
uczestniczył w posiedzeniu Rady Programowej
do spraw upowszechniania historii i tradycji
UEP,
26 października – uczestniczył w uroczystej
inauguracji studiów doktoranckich na Wydziale
Gospodarki Międzynarodowej; uroczystość
odbyła się w sali 111A; tego samego dnia wziął
udział w inauguracji trzeciej edycji programu
Doctoral Seminars in English oraz wygłosił
wykład dla uczestników programu; inauguracja odbyła się w sali 103A; prorektor otworzył
również seminarium doktorskie na Wydziale
Gospodarki Międzynarodowej pt. ,,Wyzwania
Gospodarki Międzynarodowej 2013” i miał
wykład ,,Dobre praktyki w pracy naukowej”;
seminarium odbyło się w sali 236A.

Prorektor ds. edukacji i studentów dr hab. Jacek Mizerka, prof. nadzw. UEP:
3 października – uczestniczył w uroczystej
inauguracji roku akademickiego na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu,
7 października – uczestniczył w uroczystej
inauguracji roku akademickiego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie,
9 października – ogłosił wyniki konkursu
Virgin Mobile „Global Student Entrepreneur
Awards”; spotkanie odbyło się w sali 113B,
12 października – wziął udział w dyskusji
o oczekiwaniach wobec Uczelni: „Biznes od Nauki, czyli jak możemy współpracować” zorganizowanej z okazji ,,Dni Absolwenta Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu” i połączonej
z obchodami 10-lecia Klubu Partnera, wieczorem uczestniczył w bankiecie zorganizowanym
na Międzynarodowych Targach Poznańskich,
15 października – uczestniczył w uroczystej
inauguracji roku formacyjnego 2013/2014

w Arcybiskupim Seminarium Duchownym
w Poznaniu,
16 października – wziął udział w spotkaniu
Loży Wielkopolskiej Business Centre Club, które
odbyło się w IBB Andersia Hotel w Poznaniu,
19 października – uroczyście zainaugurował
Studia Podyplomowe „Ekonomia społeczna”
organizowane na zlecenie Centrum Rozwoju
Zasobów Ludzkich w Warszawie,
22 października – wziął udział w uroczystym
podsumowaniu Akademickich Mistrzostw
Wielkopolski, które odbyło się w klubie Trops;
podczas spotkania wręczył puchary najlepszym
sportowcom,
25 października – wziął udział w Walnym Zebraniu Klubu Uczelnianego AZS Uniwersytetu
Ekonomicznego w Poznaniu, na którym został
wybrany nowy Zarząd AZS UEP na kadencję
2013–2015; zebranie odbyło się w sali 111A
w Gmachu Głównym Uczelni.

Prorektor ds. strategii i rozwoju, dr hab. Cezary Kochalski, prof. nadzw. UEP:
2 października – wziął udział w uroczystej
inauguracji nowego roku akademickiego na
Politechnice Poznańskiej,
3 października – wziął udział w uroczystej
inauguracji nowego roku akademickiego na
Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu,
7–12 października – uczestniczył w Eduniversal World Convention 2013; konferencja odbyła
się w Bangalore w Indiach,
17 października – spotkał się z przedstawicielami firmy Orange Polska; spotkanie dotyczyło
współpracy biznesowej w ramach projektu
„Twoja perspektywa” i odbyło się w sali 103A;
następnie uroczyście zainaugurował VI edycję
Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego
oraz V edycję Akademii Młodego Ekonomisty; tego samego dnia prorektor uczestniczył
w spotkaniu z okazji Dnia Budowlanych;
spotkanie odbyło się w Domu Żołnierza przy
ul. Niezłomnych 1 w Poznaniu,
21 października – otworzył IX Ogólnopolską
Konferencję Naukowo-Zawodową „Rachunkowość odpowiedzialności społecznej – teoria
i praktyka”; organizatorami konferencji byli:
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Krajowa

Izba Biegłych Rewidentów i Studenckie Koło
Naukowe Konto,
24 października – uczestniczył w spotkaniu
związanym z XVII Poznańskim Festiwalem Nauki i Sztuki; spotkanie odbyło się w Sali Senatu
Collegium Minus UAM; tego samego dnia prorektor wziął udział w konferencji E-nnovation
w Hotelu Blow up Hall w Starym Browarze,
26 października – uczestniczył w uroczystych
kolacji i koncercie z okazji 15. edycji Dni Belgijskich organizowanych przez Belgijską Izbę
Gospodarczą (BBC) we współpracy z ambasadą
belgijską i przedstawicielstwami ekonomicznymi regionów: Brukseli, Flandrii oraz Walonii;
spotkanie odbyło się w Hotelu Andersia,
30 października – uczestniczył w debacie
„Funkcja Akademicka ul. Św. Marcin” w ramach
programu „Strefa Święty Marcin”; debata odbyła się w Centrum Kultury „Zamek”, w Sali pod
Zegarem,
31 października – wziął udział w konferencji
konsultacyjnej wstępnego projektu „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2014–2020” (WRPO 2014+); konferencja
odbyła się w Collegium Iuridicum UAM.
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Z posiedzenia Senatu UEP
Posiedzenie Senatu Uczelni odbyło się 25 października 2013 r.
Na posiedzeniu Rektor wręczył:
• gratulacje drowi hab. Zygmuntowi
Waśkowskiemu, prof. nadzw. UEP, w związku z wyborem na stanowisko prodziekana
Wydziału Zarządzania,
• gratulacje prof. drowi hab. Janowi Sikorze,
prof. nadzw. UEP, w związku z uzyskaniem
tytułu naukowego profesora,
• mianowanie na stanowisko profesora
zwyczajnego UEP prof. drowi hab. Piotrowi
Banaszykowi, prof. nadzw. UEP,
• umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony
drowi hab. Maciejowi Stradomskiemu
i drowi hab. Pawłowi Śliwińskiemu,
• dyplomy nagród jubileuszowych profesorom: Piotrowi Bartkowiakowi, Sławomirowi
Kalinowskiemu i Maciejowi Żukowskiemu.
*
Działając na podstawie art. 125 w związku
z art. 123 ust. 2 Ustawy z 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 23 maja
2012 r., poz. 572) i § 32 ust. 1 pkt 23 oraz § 64
ust. 2 Statutu UEP Senat pozytywnie zaopiniował sprawę wypowiedzenia, ze skutkiem rozwiązania na dzień 28 lutego 2014 r., stosunku
pracy zatrudnionym na podstawie mianowania
na czas określony 12 adiunktom.
Powodem rozwiązania stosunku pracy
z tymi osobami jest upłynięcie dziewięcioletniego okresu ich zatrudnienia na stanowisku
adiunkta bez stopnia naukowego doktora
habilitowanego.
*
Działając na podstawie ustawy z 29 grudnia
1992 r. o radiofonii i telewizji (t.j. Dz.U. z 2011 r.
nr 43 poz. 226 ze zm.) oraz rozporządzenia
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z 9 września
2010 r. (Dz.U. nr 172, poz. 1168 ze zm.), Senat

postanowił zgłosić Krajowej Radzie Radiofonii
i Telewizji:
• prof. dra hab. Henryka Mruka, prof. zw. UEP,
jako kandydata w ogłoszonym przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji konkursie na
członka rady nadzorczej spółki „Telewizja
Polska – Spółka Akcyjna” w Warszawie na
nadchodzącą kadencję tej rady,
• dra hab. Tadeusza Kowalskiego, prof.
nadzw. UEP, jako kandydata w ogłoszonym
przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji
konkursie na członka rady nadzorczej spółki
„Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Poznaniu – Radio Merkury Spółka Akcyjna” na
nadchodzącą kadencję tej rady.
*
Działając na podstawie § 26 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Senat
pozytywnie zaopiniował utworzenie na Uczelni
nowej, samofinansującej się, dydaktycznej
jednostki organizacyjnej, która od 1 stycznia
2014 r. przejmie działalność Fundacji „Kadry
dla Wielkopolski” w Poznaniu i będzie kontynuowała dotychczasową działalność Fundacji
prowadzoną pod oznaczeniem „Wielkopolska
Szkoła Biznesu”. Zakres działania nowej jednostki organizacyjnej UEP będzie obejmować
w sferze dydaktyki programy MBA, studia
podyplomowe, kursy oraz usługi szkoleniowo-doradcze. Organizację i zasady działania
nowej jednostki określi regulamin organizacyjny wprowadzony przez rektora po zasięgnięciu
opinii Senatu.
*
Działając na podstawie § 73 ust. 4 Statutu UEP,
Senat zmienił Regulamin przyznawania nagród
rektora nauczycielom akademickim UEP:
1) w § 2 ust. 2 skreślił słowa „na pełnym
etacie”;
2) w § 2 ust. 2 po treści dotychczasowej
dodał zdanie „Nauczyciel akademicki

może otrzymać nagrodę pod warunkiem
zatrudnienia na UEP w poprzednim roku
akademickim (tj. w roku akademickim,
za który przyznawana jest nagroda) przez
co najmniej 6 miesięcy”;
3) w § 4 skreślił punkt 8;
4) w § 6 pkt 2) skreślił średnik i słowa „wymóg uzyskania opinii rady wydziału nie
dotyczy nagród, o których mowa w § 4
punkt 8”;
5) w § 11 skreślił ustęp 2.
2.	Zmiana, o której mowa, weszła w życie
26 października 2013 r., z tym że nagrody
rektora za uzyskanie tytułu naukowego
profesora lub stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ekonomicznych lub
innych związanych z profilem Uczelni zostaną po raz ostatni przyznane pracownikom,
w odniesieniu do których postępowanie
o nadanie odpowiednio tytułu naukowego
profesora albo stopnia doktora habilitowa-

nego zostanie wszczęte nie później niż do
30 czerwca 2014 r.
*
Senat postanowił zmienić limity przyjęć na studia w roku akademickim 2013/2014, określone
w uchwale Senatu UEP nr 113 (2012/2013) na
wszystkich rodzajach studiów i kierunkach.
*
Na wniosek rektora Senat podjął uchwałę
upoważniającą Senacką Komisję ds. Budżetu
i Finansów do:
1) a nalizy i oceny złożonych na UEP ofert
dotyczących przeprowadzenia badania
sprawozdania finansowego Uczelni za
2013 r.,
2) s porządzenia listy rankingowej tych ofert
oraz przedstawienia jej rektorowi.
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Z posiedzeń rad wydziałów
Wydział Ekonomii
Posiedzenie Rady Wydziału Ekonomii odbyło
się 4 października 2013 r. Przedmiotem obrad
były następujące sprawy:
• wniosek dra Piotra Manikowskiego o przeprowadzenie procedury habilitacyjnej,
• powołanie komisji doktorskich mgr Moniki
Banaszewskiej, mgra Marka Gałązki, mgr
Anny Potok oraz mgra Marcina Wysockiego,
• zatwierdzenie składu Wydziałowej Komisji
Wyborczej w kadencji 2012/2013–
–2015/2016 w związku z wygaśnięciem
mandatów przedstawiciela studentów
i doktorantów,
• wybór rad nadzorczych Telewizji Polskiej,
Polskiego Radia oraz rozgłośni regionalnych
Polskiego Radia,
• opinia w sprawie wniosków studentów
o przyznanie stypendium ministra za
osiągnięcia w nauce na rok akademicki
2013/2014,
• wniosek o uruchomienie V edycji Studiów
Podyplomowych „Mechanizmy funkcjonowania strefy euro”,
• sprawy komisji wydziałowych.

•
•
•

•

•

•
•

zatwierdzenie zmian w obsadzie zajęć
XIV edycji Studiów Podyplomowych „Biznes
międzynarodowy”,
uzupełnienie oferty seminariów doktorskich na rok akademicki 2013/2014,
uzupełnienie oferty seminariów dyplomowych dla studentów II roku studiów
stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia w roku akademickim 2013/2014
na kierunku międzynarodowe stosunki
gospodarcze,
uzupełnienie oferty seminariów dyplomowych dla studentów I roku studiów
stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego
stopnia w roku akademickim 2013/2014,
zaopiniowanie wniosków o powierzenie
zajęć dydaktycznych na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej w ramach umowy
cywilnoprawnej,
zatwierdzenie zmian w składzie Wydziałowej Komisji Programowej,
sprawozdanie kierownika studiów doktoranckich na WGM z działalności za rok
akademicki 2012/2013.

Wydział Gospodarki Międzynarodowej

Wydział Informatyki i Gospodarki
Elektronicznej

Posiedzenie Rady Wydziału Gospodarki
Międzynarodowej odbyło się 18 października
2013 r. Przedmiotem obrad były następujące
sprawy:
• nadanie stopnia naukowego doktora nauk
ekonomicznych mgr Magdalenie Jakubowskiej,
• wyznaczenie recenzentów i powołanie komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim
magister Yaniny Sialitskaya,
• rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko
adiunkta w Katedrze Konkurencyjności
Międzynarodowej,
• zaopiniowanie wniosku o powierzenie prof.
drowi hab. Jerzemu Schroederowi, prof. zw.
UEP, funkcji kierownika XIV edycji Studiów
Podyplomowych „Biznes międzynarodowy”,

Posiedzenie Rady Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej odbyło się 11 października 2013 r. Przedmiotem obrad były następujące sprawy:
• wniosek Katedry Statystyki o zatrudnienie
na stanowisku asystenta osoby wyłonionej
z konkursu,
• wniosek o przyznanie stypendium ministra mgr Monice Naskręckiej, doktorantce
IV roku studiów stacjonarnych (warunkowo),
• zatwierdzenie indywidualnego planu studiów doktoranckich mgra Michała Burzyńskiego w roku akademickim 2013/2014,
• zmiana wykładowcy i tematu wykładu
na II roku studiów doktoranckich (druga
edycja),

•
•

sprawozdanie kierownika studiów doktoranckich na WIGE za rok 2012/2013,
informacja o wynikach rekrutacji na kierunki informatyka i ekonometria oraz techniczne zastosowania Internetu.

•

Wydział Towaroznawstwa

•

Posiedzenie Rady Wydziału Towaroznawstwa
odbyło się 11 października 2013 r. Przedmiotem obrad były następujące sprawy:
• nadanie stopnia doktora mgr inż. Justynie
Kiewlicz,
• wszczęcie przewodu doktorskiego mgr inż.
Aliny Radzio,
• powołanie recenzentów rozprawy doktorskiej mgra inż. Krzysztofa Wójcickiego oraz
powołanie komisji doktorskiej i komisji
egzaminacyjnych,
• zatwierdzenie tematyki seminariów oraz
promotorów na studiach stacjonarnych
i niestacjonarnych,
• zaopiniowanie wniosków o powierzenie zajęć dydaktycznych na WT w ramach umów
cywilnoprawnych.

•
•
•

•
•
•
•

Wydział Zarządzania
Posiedzenie Rady Wydziału Zarządzania odbyło
się 11 października 2013 r. Przedmiotem obrad
były następujące sprawy:
• przedstawienie stanowiska Komisji
ds. Tożsamości Wydziału,
• przyjęcie uchwały w sprawie tożsamości
Wydziału Zarządzania UEP,
• rekrutacja na Wydział Zarządzania na rok
akademicki 2013/2014,
• nadanie stopnia naukowego doktora nauk
ekonomicznych mgr Hannie Nowak,
• odwołanie dra Waldemara Gila od decyzji
Rady Wydziału Zarządzania w sprawie odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ekonomicznych,
• umorzenie postępowania o nadanie tytułu
naukowego profesora drowi hab. Januszowi
Samelakowi, prof. nadzw. UEP.
• zatwierdzenie seminariów doktorskich

•

•
•
•
•
•

i tematyki seminariów doktorskich na
Wydziale Zarządzania w roku akademickim
2013/2014,
uzupełnienie wykazu seminariów magisterskich na studiach niestacjonarnych drugiego stopnia w roku akademickim 2013/2014,
zatwierdzenie zmian w obsadzie na studiach doktoranckich,
zmiana w składzie Wydziałowej Komisji
Programowej,
zmiana w składzie Komisji ds. Studiów
Doktoranckich,
przyjęcie rezygnacji dr hab. Justyny Światowiec-Szczepańskiej, prof. nadzw. UEP,
z funkcji przewodniczącej i członka Zespołu
ds. Systemu Jakości Kształcenia oraz pełnomocnika dziekana ds. systemu jakości
kształcenia,
zmiana w składzie Zespołu ds. Systemu
Jakości Kształcenia,
likwidacja funkcji pełnomocnika dziekana
ds. systemu jakości kształcenia,
bieżące sprawy Wydziałowej Komisji Programowej,
zaopiniowanie wniosku studenta Kacpra
Jankowskiego o przyznanie stypendium
ministra za wybitne osiągnięcia na rok
akademicki 2013/2014,
zaopiniowanie wniosku studentki Agaty
Napierały o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2013/2014,
rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko
asystenta w Katedrze Strategii Marketingowych,
rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko
asystenta w Katedrze Teorii Organizacji
i Zarządzania,
zaopiniowanie wniosków o powierzenie zajęć dydaktycznych na Wydziale Zarządzania
w ramach umowy cywilnoprawnej,
uruchomienie XXXIX edycji Studiów Podyplomowych „Gospodarka nieruchomościami – specjalność: wycena nieruchomości”,
uruchomienie XI edycji Studiów Podyplomowych „Zarządzanie w opiece zdrowotnej”.
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Z działalności katedr
Katedra Badań Operacyjnych
18 października
W Katedrze Badań Operacyjnych
odbyło się pożegnanie dra hab. Wojciecha
Sikory, prof. nadzw. UEP, i doktora Wojciecha
Boruckiego w związku z ich przejściem na
emeryturę.
20–22 października
W Tuszynie-Las odbyła się XXXII Ogólnopolska
Konferencja im. Profesora Władysława Bukietyńskiego „Metody i Zastosowania Badań Operacyjnych ’13” zorganizowana przez Katedrę
Badań Operacyjnych Uniwersytetu Łódzkiego.
W skład Komitetu Naukowego tej konferencji

weszli: prof. dr hab. Krzysztof Piasecki, prof. zw.
UEP, dr hab. Jerzy Marcinkowski. Doktor hab.
Jerzy Marcinkowski wziął udział w tej konferencji.
24 października
Wydany został nowy podręcznik e-Matematyka wspomagająca ekonomię, autorstwa
prof. dra hab. Krzysztofa Piaseckiego, prof.
zw. UEP, dra Marcina Anholcera i dra Krzysztofa
Echausta. Jest to innowacyjny podręcznik do
nauki matematyki stosowanej ze wsparciem
w środowisku powszechnie dostępnego taniego oprogramowania.

Katedra Badań Rynku i Usług
6–8 października
Profesor dr hab. Ireneusz P. Rutkowski, prof.
nadzw. UEP, wziął udział w X konferencji naukowej „Marketing przyszłości. Trendy. Strategie.
Instrumenty” w Pobierowie. Konferencję zorganizował Uniwersytet Szczeciński.
7 i 8 października
Doktor hab. Jan Fazlagić, prof. nadzw. UEP,
uczestniczył w konferencji „Małopolska Chmura
Edukacyjna” w Krakowie.
17 października
Doktor hab. Jan Fazlagić, prof. nadzw. UEP,
wziął udział w Knowledge Management Solutions, PureConferences w Warszawie. Doktor
Robert Skikiewicz uczestniczył w konferencji
„Rachunkowość i finanse. Teoria i praktyka”
w Gorzowie Wielkopolskim.

24 i 25 października
Doktor Sylwester Białowąs uczestniczył w konferencji „Marketingowe aspekty organizacji
imprez biegowych” zorganizowanej przez
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.
25 października
Doktor hab. Jan Fazlagić, prof. nadzw. UEP,
wziął udział w konferencji „Rola innowacji
społecznych we współczesnym rozwoju społeczno-gospodarczym” zorganizowanej przez
Ministerstwo Gospodarki
27–30 października
Doktor hab. Jan Fazlagić, prof. nadzw. UEP,
wziął udział w seminarium eksperckim projektu
„Przywództwo i zarządzanie w oświacie –
opracowanie i wdrożenie systemu kształcenia
i doskonalenia dyrektorów szkół/placówek”
w Krakowie

Katedra Controllingu, Analizy Finansowej i Wyceny
30 października
Na mocy Postanowienia nr 81 Rektora UEP
zostało utworzone Studenckie Koło Naukowe

„Controlling”. Na opiekuna Koła został powołany dr hab. Cezary Kochalski, prof. nadzw. UEP.

Katedra Edukacji i Rozwoju Kadr
10 i 11 października
Doktor Joanna Furmańczyk wzięła udział
w Międzynarodowej Konferencji Naukowej

„Management and Economic Policy for Development” zorganizowanej z okazji 20-lecia
Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Katedra Ekonometrii
30 września–1 października
Doktor Barbara Będowska-Sójka wzięła udział
w międzynarodowej konferencji „The Borsa
Istanbul Finance and Economics Conference”
(Istambuł, Turcja), podczas której przedstawiła
referat „Intraday stealth trading. The evidence
from the Warsaw Stock Exchange”.
18 października
Odbyły się wyjazdowe wykłady pracowników
Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej połączone z promocją Wydziału w szkołach
średnich. Do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Marcińca w Koźminie Wielkopolskim oraz do Zespołu Szkół Ekonomicznych
im. Cyryla Ratajskiego w Śremie pojechali:
mgr Milena Stróżyna z Katedry Informatyki
Ekonomicznej, dr Michał Konopczyński z Katedry Ekonomii Matematycznej, Paweł Musiałowski – student pierwszego roku studiów II stopnia na kierunku informatyka i ekonometria.
Wyjazd został zorganizowany i sfinansowany
ze środków Studium Kompetentnych Liderów,
którego koordynatorem jest dr Przemysław
Garsztka z Katedry Ekonometrii.
21–24 października
Doktor Barbara Będowska Sójka wzięła udział
w 40. konferencji „Macromodels International

Conference 2013” zorganizowanej przez Katedrę Modeli i Prognoz Ekonometrycznych Uniwersytetu Łódzkiego. Konferencja odbyła się
w Warszawie. Doktor Barbara Będowska-Sójka
wygłosiła referat „News effects on volatility in
good and bad times”.
22 października
Rektor prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw.
UEP, dr hab. Dorota Appenzeller, prof. nadzw.
UEP, oraz dr hab. Krzysztof Walczak, prof. nadzw.
UEP, wzięli udział w spotkaniu z przedstawicielami Grupy Allegro oraz prezydentem Miasta
Poznania Ryszardem Grobelnym. Spotkanie
dotyczyło możliwości trójstronnej współpracy
pomiędzy miastem, Uczelnią i biznesem w zakresie nauki, kształcenia, wspierania rozwoju
biznesów technologicznych oraz budowania
nowoczesnego wizerunku stolicy Wielkopolski.
*
Doktor Barbara Będowska-Sójka sporządziła
recenzję opracowania dr Katarzyny Bień-Barkowskiej „Every move you make, every step you
take, I’ll be watching you” – the Quest for Hidden
Orders in the Reuters Dealing 3000 Spot Matching System. Opracowanie powstało w ramach
badania statutowego prowadzonego w Instytucie Ekonometrii Szkoły Głównej Handlowej.

Katedra Ekonomii Matematycznej
21–25 października
Doktor Karolina Sobczak z Katedry Ekonomii
Matematycznej, z inicjatywy dra hab. K
 rzysztofa
Malagi, prof. nadzw. UEP, oraz prof. UL F rancisa
Biesmansa, przebywała na Uniwersytecie
Lotaryńskim w Nancy; 22 października na
seminarium naukowym w Centrum BETA Nancy

dr Karolina Sobczak wygłosiła referat „Asymmetric production structures in DSGE models with
heterogeneous firms”, a w dniach 23 i 24 października 2013 r. przeprowadziła dwa wykłady
„Introduction to DSGE models” dla studentów
„Master Ingeenering of Market Finance”, które
odbyły się w ramach Programu Erasmus.
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Katedra Ekonomiki Przestrzennej i Środowiskowej
7 i 8 października
Magister Anita Perska wzięła udział w 10. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji „Rola
przedsiębiorczości w rozwoju firm i układów
przestrzennych” zorganizowanej przez Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie. Anita Perska
wygłosiła referat „Wydatki inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego jako instrument
wpierania przedsiębiorczości”.
9 października
Doktor Sławomir Palicki wziął udział w konferencji naukowej „Uwarunkowania efektywnej
gospodarki nieruchomościami publicznymi”

zorganizowanej przez Wydział Zarządzania
i Ośrodek Badań Regionalnych PWSZ w Kaliszu. Doktor Palicki wygłosił referat „Możliwości
wykorzystania metod prospektywnej oceny
projektów rewitalizacji w kształtowaniu miejskich przestrzeni publicznych”
24 i 25 października
Profesor dr hab. Wanda M. Gaczek, prof. zw.
UEP, wzięła udział w konferencji naukowej
„Terytorium i współczesne dylematy jego
rozwoju” zorganizowanej przez Uniwersytet
Łódzki. Profesor prowadziła panel: „Terytorium
a procesy kooperacji”.

Katedra Europeistyki
Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu ukazała się monografia
Migracje i delokalizacja przedsiębiorstw autorstwa dr hab. Ewy Małuszyńskiej, prof. nadzw.
UEP. Praca omawia wybrane zagadnienia
migracji i delokalizacji przedsiębiorstw. Znaczący wzrost natężenia delokalizacji, będący wyrazem zwiększonej mobilności przedsiębiorstw,
wywołuje coraz większe zainteresowanie tym
zjawiskiem, przede wszystkim ze względu na
jego wpływ na rynek pracy.
Autorem kolejnej monografii, Relacje Unii
Europejskiej z krajami Afryki, Karaibów i Pacyfiku,
jest dr Grzegorz Mazur. Monografia została
wydana nakładem wydawnictwa Difin.
Ukazała się także publikacja Wielowymiarowa koncepcja peryferyjności regionalnej
autorstwa dra Piotra Idczaka, wydana przez
wydawnictwo Difin.
18 października
Doktor Piotr Idczak poprowadził warsztat „Na
jakie inicjatywy będzie można pozyskać środki
unijne w latach 2014–2020?” Warsztat odbył się
w trakcie konferencji „Społecznie i z zyskiem,
czyli ekonomia społeczna w praktyce” zorganizowanej w Lesznie przez Regionalny Ośrodek
Polityki Społecznej w Poznaniu oraz Stowarzy-

szenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw
Obywatelskich PISOP.
24 i 25 października
Doktor Dorota Czyżewska uczestniczyła w konferencji „Terytorium i współczesne dylematy
jego rozwoju”, zorganizowanej przez Uniwersytet Łódzki z okazji 40-lecia pracy naukowej
prof. Aleksandry Jewtuchowicz. Doktor Dorota
Czyżewska wygłosiła referat „Wspieranie działalności innowacyjnej w regionie Rodan-Alpy”.
W konferencji uczestniczyli również dr hab.
Ewa Małuszyńska, prof. nadzw. UEP, oraz prof.
dr hab. Bohdan Gruchman, prof. zw. UEP.
25 października
Doktor Piotr Idczak uczestniczył w konferencji
„Rozwój na peryferiach”, podczas której wygłosił
referat „Inkluzywny rozwój regionów peryferyjnych a problem zapewnienia spójności terytorialnej”. Konferencja została zorganizowana
przez PWSZ w Gorzowie Wielkopolskim, Lubuską Fundację Zachodnie Centrum Gospodarcze
oraz Business and Innovation Centre Frankfurt
(Oder) GmbH w ramach projektu „viadukt
innovativ II”, realizowanego w ramach Programu
Współpracy Transgranicznej Polska (województwo lubuskie) – Brandenburgia 2007–2013.

Katedra Handlu i Marketingu
10 października
Doktor Katarzyna Walkowiak wraz z Arkadiuszem Wódkowskim (ABM, b. prezesem PTBRiO)
prowadzili wykład „O rynku badań i trendach
w badaniach”, który zainaugurował seminarium „Praktyka w nauce – nauka w praktyce”.
Ten cykl spotkań poświęconych praktycznym
aspektom wykorzystania badań marketingowych, organizowany jest przez Katedrę Marketingu Produktu na Wydziale Towaroznawstwa
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu we
współpracy z Portalem Naukowca oraz Polskim
Towarzystwem Badaczy Rynku i Opinii.
13–18 października
Doktor Robert Romanowski brał udział w programie LLP-Erasmus Programme Individual
teaching programme for teaching staff mobility w Sheffield Hallam University (England).
Podczas wyjazdu były prowadzone wykłady
z zakresu szeroko pojętego zarządzania innowacjami: „Strategic place branding – the case
of Poznań” (2h), „Efficient Consumer Response
– innovation in supply chain” (2h), „Evolution
of consumer trends”, „International marketing
strategy”. Podczas wizyty odbyły się także spotkania ze specjalistami z zakresu komercjalizacji
produktów.
16 października
Doktor hab. Jan Mikołajczyk wziął udział
w audycji Radia Merkury Poznań dotyczącej
centrów handlowych w Poznaniu.
18 października
Na Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad
Odrą odbyły się po raz pierwszy obrony prac
magisterskich w Programie Trzech Dyplomów.
Program ten jest wynikiem współpracy trzech
uczelni: Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie,
Uniwersytetu Lotaryńskiego (Nancy-Metz)
oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Przed międzynarodową komisją
w składzie: Prof. Jochen Koch (Uniwersytet
Viadrina), prof. Christian Dianoux (Uniwersytet

Lotaryński) oraz prof. Barbara Borusiak, prof.
nadzw. UEP, obronili się: Marta Ciesielska i Toni
Bundesmann.
22 i 23 października
Doktorant Andrzej Szymkowiak uczestniczył
w Gdańsku w warsztatach „Science Communication and Popularisation for Non-Specialists”,
organizowanych w ramach projektu SKILLS
współfinansowego przez Foundation for Polish
Science.
23 października
Odbyły się warsztaty kół naukowych SKN Marketing i SKN e-commerce, w ramach których
pomoc w rozwinięciu strategii promocyjnej na
FB uzyskała zaprzyjaźniona firma Megapizza.pl.
Podczas warsztatów odbyły się dwie burze
mózgów – prowadzone metodami 635 oraz
metodą Osborna. Udało się zebrać kilkanaście
interesujących pomysłów i podyskutować
o możliwych udoskonaleniach oferty restauracji. Trwa weryfikacja pomysłów.
23–26 października
Doktor Magdalena Florek oraz dr Karolina
Janiszewska wzięły udział w międzynarodowym sympozjum City Branding Symposium
– China 2013 „Positioning Cities: Innovative and
Sustainable Strategies for City Development
and Transformation” organizowanym przez
Tsinghua University, School of Journalism and
Communication and City Branding Studio w Pekinie. Doktor Karolina Janiszewska wygłosiła referat „Determinants of Place Brand Positioning,
a dr Magdalena Florek referat „Links between
identity and positioning of the city brand – implications for communication strategy”.
25 i 26 października
Doktorant Andrzej Szymkowiak uczestniczył
w Gdańsku w ramach projektu SKILLS współfinansowego przez Foundation for Polish
Science w warsztatach „Negotiating Skills for
Scientists”.
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Katedra Makroekonomii i Badań nad Gospodarką Rynkową
Doktor Beata Woźniak-Jęchorek została koordynatorem kierunku prawno-ekonomicznego,
ktry powstał we współpracy z Wydziałem
Prawa UAM.

sity of New York. Konferencja ICABE 2013 była
współfinansowana przez Centrum Międzynarodowych Praw Człowieka z John Jay College of
Criminal Justice.

24 września–6 października
Doktor Dawid Piątek odbył wyjazd studyjny
(studia literaturowe) do London School of
Economics w Londynie.

18 października
Profesor dr hab. Wacław Jarmołowicz, prof. zw.
UEP, odebrał z rąk JM Rektora UEP nagrodę
zespołową II Stopnia JM Rektora Uniwersytetu
Ekonomicznego w Poznaniu za oryginalne
i twórcze osiągnięcia naukowe w roku akademickim 2012/2013 – za Zeszyt Naukowy nr 230
Liberalizm Ekonomiczny w dobie transformacji,
integracji i globalizacji.

2–4 października
Doktor Beata Woźniak-Jęchorek uczestniczyła
w konferencji „International Conference on Applied Business and Economics” w City Univer-

Katedra Marketingu Międzynarodowego
W październiku 2013 r. zespół Katedry Marketingu Międzynarodowego w składzie: prof. dr
hab. Krzysztof Fonfara, prof. zw. UEP, dr Miłosz
Łuczak, dr Milena Ratajczak-Mrozek, dr Bartosz
Deszczyński, dr Łukasz Małys, mgr Adam Dymitrowski, mgr Marcin Soniewicki, otrzymał nagrodę zespołową I stopnia JM Rektora Uniwersytetu
Ekonomicznego w Poznaniu za oryginalne

i twórcze osiągnięcia naukowe w roku akademickim 2012/2013 – za książkę The Development
of Business Networks in the Company Internationalisation Process (red. K. Fonfara). Dodatkowo
dr Milena Ratajczak-Mrozek otrzymała nagrodę
zespołową I stopnia JM Rektora Uniwersytetu
Ekonomicznego w Poznaniu za monografię Sieci
w gospodarce (red. M. Ciesielski).

Katedra Rachunkowości
14–16 października
Pracownicy naukowo-dydaktyczni Katedry
Rachunkowości wzięli udział w XVIII ogólnopolskiej konferencji naukowej „Rachunkowość
a controlling” zorganizowanej w Szklarskiej
Porębie przez Katedrę Rachunku Kosztów
i Rachunkowości Zarządczej i Instytut Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego we
Wrocławiu. Tematem przewodnim konferencji
były „Systemy rachunku kosztów i kontroli
zarządczej”. Podczas konferencji swoje referaty
zaprezentowali dr hab. Wojciech Fliegner, prof.
nadzw. UEP („Technologia Business Intelligence
jako środowisko kontroli zarządczej procesów
biznesowych”) oraz dr Marek Masztalerz („Value-Based Accounting – Challenge or Utopia?”).
Łącznie referaty pięciu pracowników Katedry
zostały opublikowane.

15–18 października
Profesor dr hab. Aldona Kamela-Sowińska,
prof. zw. UEP, przewodnicząca Komisji ds.
Współpracy z Zagranicą, była na posiedzeniu
Komitetu ds. Rozwoju Organizacji Zawodowych Księgowych (Professional Accountancy
Organization Development Committee –
PAODC) w Pekinie. Obrady były połączone ze
spotkaniem z przedstawicielami działającymi
w ramach MOSAIC – Memorandum of Understanding to Strengthen Accountancy and
Improve Collaboration. Z definicji członkowie
PAODC są członkami tego komitetu. W czasie
obrad PAODC odbyło się też spotkanie komisji
PIAB Forum: to czterodniowe obrady dwóch
Komitetów IFAC i władz chińskich organizacji
zawodowych księgowych.

24 i 25 października
Profesor dr hab. Aldona Kamela-Sowińska, prof.
zw. UEP, uczestniczyła w konferencji „Zmiany
w regulacjach i praktyce polskiej rachunkowości w świetle nowej dyrektywy UE o sprawozdawczości finansowej”, zorganizowana przez
Katedrę Rachunkowości Wydziału Zarządzania
Uniwersytetu Łódzkiego oraz Regionalny

Oddział Krajowej Izby Biegłych Rewidentów
w Łodzi. Profesor Aldona Kamela-Sowińska
wystąpiła w panelu zatytułowanym „Główne
przesłanki i założenia Dyrektywy Unii Europejskiej o sprawozdawczości finansowej i ich
wpływ na gospodarki i podmioty gospodarcze
w Europie”.

Katedra Strategii Marketingowych
16–29 października
Doktor Marek Zieliński przebywał na stypendium dydaktyczno-naukowym w Meiji
University Tokyo w Japonii. W trakcie pobytu
prowadził zajęcia o charakterze wykładowym
oraz warsztatowym, uczestniczył w seminarium
badawczym oraz konferencji naukowej dotyczącej marketingu międzynarodowego w Osace. Pobyt w Tokio pozwolił na doprecyzowanie
kolejnych obszarów trwającej współpracy:
wspólnego aplikowania o grant badawczy oraz
określenia planu publikacyjnego na najbliższy rok. Przedstawiciel Meiji University Tokyo
rozpoczął w tym roku studia doktoranckie na
Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.
19 października
Centrum B2B przy Katedrze Strategii Marketingowych zorganizowało kolejne seminarium z cyklu B2B Forum. Podczas seminarium

80 przedsiębiorców dzieliło się na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu doświadczeniami i wyzwaniami w zakresie marketingu
business-to-business, komunikacji i perswazji
w biznesie. W czasie ośmiu prezentacji przedstawiono rozwiązania wdrażane w tym zakresie
w polskich przedsiębiorstwach. Organizatorami wydarzenia byli dr Grzegorz Leszczyński,
dr Marek Zieliński i dr Piotr Kwiatek.
24 i 25 października
Na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu
odbyła się pierwsza ogólnopolska konferencja
metodyczna „Marketingowe aspekty organizacji imprez biegowych”, zorganizowana przez
Katedrę Strategii Marketingowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz Polskie
Naukowe Towarzystwo Marketingu (więcej
w dziale: Konferencje, seminaria, wykłady,
spotkania).

Katedra Technologii Informacyjnych
29 września–2 października
Doktor inż. Willy Picard uczestniczył w międzynarodowej konferencji „The 14th IFIP Working
Conference on Virtual Enterprises PRO-VE
2013”, która odbyła się w Dreźnie. Doktor Willy
Picard bierze bardzo aktywny udział w organizacji serii konferencji PRO-VE. Od 2006 r.
uczestniczy w pracach Komitetu Programowego, a od 2008 r. również w pracach Komitetu
Sterującego. W 2008 r. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu był gospodarzem ósmej edycji
tej konferencji, podczas której dr inż. Willy
Picard pełnił funkcję głównego współprze-

wodniczącego. W bieżącym roku, oprócz pracy
w Komitecie Programowym i Sterującym, pełnił
również funkcję przewodniczącego Tutoriali.
W trakcie konferencji dr Willy Picard wygłosił
referat pt. „Simulating the Influence of Collaborative Networks on the Structure of Networks
of Organizations, Employment Structure, and
Organization Value”.
30 września–3 października
Profesor dr hab. inż. Wojciech Cellary, prof. zw.
UEP, uczestniczył w trzydniowej sesji ewaluacyjnej wniosków złożonych do Narodowego
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Centrum Nauki i Rozwoju w ramach Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka POIG
2.3. Sesja ewaluacyjna zespołu ekspertów odbyła się w siedzibie NCBiR w Warszawie.
3 października
Profesor dr hab. inż. Wojciech Cellary, prof.
zw. UEP, i dr hab. inż. Krzysztof Walczak, prof.
nadzw. UEP, złożyli roboczą wizytę w Wydawnictwie Naukowym PWN w Warszawie. Wizyta
miała na celu odbycie konsultacji dotyczących
komercjalizacji oprogramowania opracowanego w Katedrze Technologii Informacyjnych.
7 października
Profesor dr hab. inż. Wojciech Cellary, prof. zw.
UEP, prowadził wykład inauguracyjny „Rola
informatyzacji w rozwoju i promocji samorządów w Polsce” dla uczestników konferencji
„Polskie samorządy w Internecie – skuteczna promocja gwarancją zrównoważonego
rozwoju państwa na szczeblu regionalnym
i lokalnym”, którą zorganizował „Portal o Polsce”, nowa platforma współpracy samorządów
terytorialnych w Internecie. Profesor Cellary
udzielił też krótkiego komentarza dla Teleskopu TVP Poznań na temat roli Internetu w działalności samorządów (Teleskop, 7 października
2013, emisja 22:00).
*
Doktor hab. inż. Jarogniew Rykowski, prof.
nadzw. UEP, uczestniczył w Warszawie w posiedzeniu Zespołu Interdyscyplinarnego
ds. współpracy z zagranicą działającym przy
ministrze nauki i szkolnictwa wyższego.
9 października
Profesor dr hab. inż. Wojciech Cellary, prof. zw.
UEP, wziął udział w Poznańskich Dniach Książki
(nie tylko) Naukowej, które odbyły się w dniach
od 9 do 11 października 2013 r. w Poznaniu.
Organizatorem wydarzenia było Wydawnictwo
Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, pod patronatem honorowym
ministra nauki i szkolnictwa wyższego, rektora
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UAM i prezydenta Miasta Poznania. Profesor
Cellary uczestniczył w panelu dyskusyjnym
„Nic nie jest za darmo – wiedza też nie”, podczas którego wygłosił referat wprowadzający
„Otwartyzm, czyli uszczęśliwianie ludzkości
kosztem rozwoju”.
11 października
W internetowym miesięczniku EuroPartner
w numerze 10(129)/2013 ukazała się pierwsza część wykładu inauguracyjnego prof. dra
hab. inż. Wojciecha Cellarego, prof. zw. UEP,
„Ekonomia twórczości i wolnego czasu”, wygłoszonego na uroczystości rozpoczęcia roku
akademickiego 2013/2014 na Uniwersytecie
Ekonomicznym w Poznaniu 27 września 2013 r.
Druga część wykładu ukaże się listopadowym
wydaniu miesięcznika.
12 października
Profesor dr hab. inż. Wojciech Cellary, prof. zw.
UEP, otrzymał zaproszenie do udziału w pracach Komitetu programowego międzynarodowej konferencji „The 18th East-European
Conference on Advances in Databases and Information Systems ADBIS 2014”, która odbędzie
się w Ohrid (Macedonia) w terminie
od 7 do 10 września 2014.
14 października
W wydaniu papierowym Gazety Wyborczej
z 14 października nr 240.7969 na s. 24 w dziale „Biznes – Ludzie – Pieniądze” ukazał się
jedenasty felieton prof. dra hab. inż. Wojciecha
Cellarego, prof. zw. UEP, „Amazon w Polsce”,
którego tematem jest spodziewane wejście na
polski rynek amerykańskiego giganta elektronicznego handlu Amazon. Felieton jest dostępny on-line pod adresem: http://wyborcza.biz/
biznes/1,100897,14772302,Co_da_Polsce_inwestycja_Amazona_.html.
16 października
Magister inż. Zbigniew Paszkiewicz uczestniczył w seminarium „Expanding innovations
by joining strengths Japanese-Polish Science
and Technology Seminar”, organizowanym

wspólnie przez Ambasadę Japonii w Warszawie
i Ambasadę Rzeczypospolitej Polskiej w Tokio,
poświęconym prezentacji kluczowych osiągnięć polskich naukowców. Celem seminarium
była promocja Polski jako atrakcyjnego miejsca
do lokowania ośrodków R&D japońskich
przedsiębiorstw oraz jako partnera do realizacji
wspólnych projektów badawczych. Do udziału
w seminarium zaprosiło mgra inż. Zbigniewa Paszkiewicza Narodowe Centrum Badań
i Rozwoju w Warszawie. Seminarium odbyło
się w Tokio 16 października w siedzibie The
National Graduate Institute for Policy Studies
GRIPS. W trakcie seminarium mgr inż. Zbigniew
Paszkiewicz przedstawił prezentację „Analysis
of collaborative processes through process
mining and social network analysis”.
16–18 października
Doktr hab. inż. Jarogniew Rykowski, prof.
nadzw. UEP, uczestniczył w międzynarodowej
konferencji „The 1st World Multi-Conference on
Intelligent Building Technologies and Multimedia Management IBTMM 2013”, która odbyła się
w Krakowie. W ramach multikonferencji IBTMM
odbyła się konferencja „The 7th Congress on
Intelligent Building Systems InBuS 2013”, podczas której prof. Rykowski przedstawił referat
„Means of interaction among humans and
„intelligent” systems – actual state and future
trends”, pełnił również funkcję moderatora
dwóch plenarnych sesji.
17 października
Profesor dr hab. inż. Wojciech Cellary, prof.
zw. UEP, uczestniczył w otwartym zebraniu
Sekcji Sieci Komputerowych i Systemów
Rozproszonych Komitetu Informatyki PAN,
które odbyło się 17 października w Warszawie.
Zebranie miało formę seminarium pt. „Computer and Network Performance: Achievements
and New Challenges”. W seminarium wziął
udział prof. Erol Gelenbe z Imperial College
of London, od niedawna członek zagraniczny
PAN, który prowadził wykład wprowadzający
„Products form networks”.

18 października
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej rektor
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
uhonorował nagrodami następujących pracowników KTI:
• dra hab. inż. Jarogniewa Rykowskiego, prof.
nadzw. UEP, nagrodą zespołową I stopnia JM Rektora za oryginalne i twórcze
osiągnięcia naukowe w roku akademickim 2012/2013 za publikację monografii
w języku angielskim WiFi, WiMAX, and LTE
Multi-Hop Mesh Networks. Basic Communication Protocols and Application Areas (autorzy: J. Rykowski, W. Hung-Yu, D. Sudhir),
• dra hab. inż. Krzysztofa Walczaka, prof.
nadzw. UEP, nagrodą zespołową I stopnia
za osiągnięcia organizacyjne: wyróżniającą
się pracę na rzecz UEP w ramach II zespołu
ds. Strategii UEP,
• mgra inż. Zbigniewa Paszkiewicza – nagrodą indywidualną III stopnia za osiągnięcia
dydaktyczne: pełnienie funkcji opiekuna
studenckiego Koła Naukowego Grupa.NET
i funkcji mentora drużyny TapBoarders podczas międzynarodowego konkursu Imagine
Cup 2013.
19 października
Profesor dr hab. inż. Wojciech Cellary, prof. zw.
UEP, na zaproszenie prowadził wykład „Kształcenie w dobie tabletów” podczas konferencji
zorganizowanej przez Ośrodek Doskonalenia
Nauczycieli w Poznaniu dla nauczycieli szkół
ponadpodstawowych województwa wielkopolskiego.
21 października
Specjalność elektroniczny biznes, prowadzona
w Katedrze Technologii Informacyjnych, już
po raz trzeci znalazła się na liście najlepszych
programów międzynarodowego systemu ewaluacyjnego „Eduniversal Masters Ranking 2013
The Best Masters and MBA Worldwide”. Ranking
Eduniversal tworzą rekomendacje dziekanów
z 1000 Uniwersytetów i Szkół Biznesu na całym
świecie. Oddane głosy służą ewaluacji stosowanych metod nauczania i jakości kształcenia.
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22–25 października
Profesor dr hab. inż. Wojciech Cellary, prof. zw.
UEP, wziął udział w międzynarodowej konferencji The 7th International Conference on
Theory and Practice of Electronic Governance
„Beyond 2015 – Smart Governance, Smart
Development” ICEGOV 2013, która odbyła się
w Seulu (Korea Południowa). Profesor Cellary
uczestniczył we wszystkich poprzednich
edycjach konferencji ICEGOV, pełniąc aktywnie
funkcje członka Komitetu Sterującego i Komitetu Programowego, recenzenta, organizatora
tutoriali, przewodniczącego sesji i zaproszonego wykładowcy. W tym roku oprócz członkostwa w komitetach Sterującym i Programowym
pełnił funkcję współprzewodniczącego trzydniowej ścieżki „Smart Governance for Smart
Industries”. Profesor Cellary na zaproszonenie
prowadził wykład wprowadzający w tematykę ścieżki pt. „Smart Governance for Smart
Industries”, współprzewodniczył obradom
sesji oraz pełnił funkcję moderatora panelu
dyskusyjnego „Is a common set of e-Government principles, applicable to all countries and
contexts, possible?”
23 października
Projekt „Goal Oriented Layered System for
Interoperable Activities of Things” (akronim:
GOLIATH), zgłoszony przez dra hab. inż.
Jarogniewa Rykowskiego, prof. nadzw. UEP, do
2. Konkursu polsko-luksemburskiego programu POLLUX w obszarze „Innovation in Services”, został zaakceptowany do sfinansowania.
Program POLLUX jest wspólnym przedsięwzięciem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
i agencji luksemburskiej Fonds National de la
Recherche. Program POLLUX dysponuje budżetem w wysokości 1 mln EUR.
*
Doktor hab. inż. Krzysztof Walczak, prof. nadzw.
UEP, uczestniczył w spotkaniu rektorów trzech
uczelni poznańskich: Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza i Politechniki Poznańskiej oraz
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prezydenta Miasta Poznania z zarządem Grupy
Allegro. Tematem rozmów były możliwości
kształcenia studentów poznańskich uczelni tak,
aby ich kompetencje i umiejętności spełniały
oczekiwania takich pracodawców jak Allegro.
23 i 24 października
Doktor inż. Adam Wójtowicz uczestniczył
w III Konferencji i Narodowym Teście Interoperacyjności Podpisu Elektronicznego CommonSign 2013, która odbyła się w Warszawie.
Podczas konferencji dr Wójtowicz miał wykład
„Uwierzytelnianie w nowym świecie urządzeń
mobilnych”. Ponadto uczestniczył w dyskusji panelowej na temat „Wdrożenie podpisu
elektronicznego jako narzędzia ogólnokrajowej
użyteczności – dlaczego to tak długo trwa?”
24 października
Doktor hab. inż. Krzysztof Walczak, prof.
nadzw. UEP, i dr inż. Wojciech Wiza wzięli
udział w czwartej edycji konferencji „E-nnovation”, która odbyła się w Poznaniu w Starym
Browarze w dniach 24 i 25 października 2013 r.
E-nnovation jest największą konferencją
związaną z sektorem e-handlu w Europie
Środkowo‑Wschodniej. Organizatorami konferencji byli Grupa Allegro i Miasto Poznań.
W konferencji uczestniczyli przedstawiciele
największych firm związanych z biznesem
internetowym.
24 i 25 października
Doktor inż. Michał Wódczak uczestniczył w sesji
standaryzacyjnej Europejskiego Instytutu
Norm Telekomunikacyjnych ETSI w ramach
ETSI Industry Specification Group AFI, funkcjonującej w obszarze „Autonomic network
engineering for the self-managing Future Internet”. Sesja odbyła się w siedzibie ETSI w Sophia
Antipolis we Francji. W trakcie spotkania dr inż.
Michał Wódczak, pełniący obowiązki wiceprzewodniczącego i sprawozdawcy AFI, przedstawił
na forum ETSI prezentację „Instantiation of
the Reference Model onto Autonomicity-enabled Wireless Ad-Hoc/Mesh/Sensor Network
Reference Architecture(s)” na temat aktualnego

stanu prac w zakresie utworzenia instancji
standaryzowanego modelu odniesienia generycznej autonomicznej architektury sieciowej
GANA (Generic Autonomic Network Architecture) dla autonomicznych systemów typu
ad hoc, mesh i sensorowego. Ponadto dr inż.
Michał Wódczak pełnił obowiązki koordynatora
dyskusji merytorycznej oraz grupowej edycji
opracowywanego dokumentu standaryzacyjnego. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
jest członkiem stowarzyszenia ETSI od marca
2013 r. i dzięki działalności organizacyjnej
i naukowej dra inż. Michała Wódczaka jest postrzegany jako instytucja działająca wyjątkowo
aktywnie.
25 października
Doktor hab. inż. Krzysztof Walczak, prof.
nadzw. UEP, otrzymał zaproszenie do udziału
w pracach Komitetu Programowego międzynarodowej konferencji „The 6th International
Conference VS-Games 2014”, która odbędzie się
w Valetta (Malta), od 9 do 12 września 2014.
27 października
Profesor dr hab. inż. Wojciech Cellary, prof.
zw. UEP, otrzymał zaproszenie do udziału
w pracach Komitetu Programowego między-

narodowej konferencji „The 15th IFIP Working
Conference on Virtual Entreprise PRO-VE 2014”,
która odbędzie się w Amsterdamie
od 6 do 8 października 2014.
28 października
W wydaniu papierowym Gazety Wyborczej
z 28 października nr 252.7981 na s. 28 w dziale
„Biznes – Ludzie – Pieniądze” ukazał się kolejny
dwunasty felieton prof. dra hab. inż. Wojciecha
Cellarego, prof. zw. UEP, „Ile kosztuje darmowość”, którego tematem jest ryzyko utraty
prywatności podczas korzystania z darmowych
usług cyfrowych świadczonych przez najróżniejsze firmy internetowe. Felieton jest dostępny on-line pod adresem:http://wyborcza.biz/
biznes/1,100897,14853669,Ile_kosztuje_darmowosc_.html.
31 października
Doktor hab. inż. Krzysztof Walczak, prof. nadzw.
UEP, otrzymał zaproszenie do udziału w pracach Komitetu Programowego międzynarodowej konferencji „The 6th International Conferences on Pervasive Patterns and Applications
PATTERNS 2014”, która odbędzie się w Wenecji
od 25 do 29 maja 2014 r. w ramach serii konferencji ComputationWorld 2014.

Katedra Teorii Organizacji i Zarządzania
13–15 października
Profesor dr hab. Szymon Cyfert, prof. zw. UEP,
wziął udział w konferencji „Nowe kierunki

w zarządzaniu przedsiębiorstwem” zorganizowanej przez Uniwersytet Ekonomiczny
w Katowicach.

Katedra Towaroznawstwa Żywności
1 i 2 października
Profesor dr hab. Maria Małecka, prof. zw. UEP,
uczestniczyła w otwartym posiedzeniu Rady
Naukowej Polskiej Federacji Producentów
Żywności ZP w Rzeszowie na temat „Zapewnienie bezpieczeństwa żywności dla niemowląt

i małych dzieci w Nestlé”. Seminarium zostało zorganizowane przez Polską Federację
Producentów Żywności ZP oraz Nestlé Polska
SA. Jednym z punktów programu była wizyta
w fabryce Nestlé Polska w Rzeszowie oraz laboratorium Nestlé Quality Assurance Centre.
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Katedra Ubezpieczeń
11 i 12 października
Katedra Ubezpieczeń objęła patronat naukowy
nad Międzynarodowym Sympozjum „Szkody
łowieckie: ramy prawne, aspekty ekonomiczne,
zarządzanie ryzykiem”, które odbyło się
w Racocie. Organizatorem sympozjum był
Parlamentarny Zespół do Spraw Leśnictwa,
Ochrony Środowiska i Tradycji Łowieckich,
Towarzystwo Rzeczoznawców i Likwidatorów
Szkód oraz Wszechnica Polska Szkoła Wyższa
w Warszawie. Patronem sympozjum był minister rolnictwa i rozwoju wsi.

25 października
Doktor Krzysztof Łyskawa – jako przedstawiciel Krajowej Rady Izb Rolniczych – wziął
udział w spotkaniu grupy roboczej Copa
‑Cogeca Working Party on Insurance and
Social Questions in Agriculture, które odbyło
się w Brukseli. Jego wystąpienie „Recent
developments about risk management tools
in Poland”, przygotowane wraz z dr Mariettą
Janowicz-Lomott, spotkało się z bardzo dużym
zainteresowaniem członków grupy i zostało
przez nich wysoko ocenione.

Katedra Zarządzania i Analizy Zasobów Przedsiębiorstwa
7 i 8 października
Doktor hab. Hanna Mizgajska, prof. nadzw. UEP,
oraz dr inż. Łukasz Wściubiak wzięli udział
w 10. Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Rola przedsiębiorczości w rozwoju firm
i układów przestrzennych”, organizowanej
przez Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki
Przestrzennej Uniwersytetu Pedagogicznego
im. KEN w Krakowie. W trakcie konferencji
dr hab. Hanna Mizgajska wygłosiła referat
„Wpływ cech społeczno-demograficznych na
sposób zarządzania firmą przez kobiety i mężczyzn na przykładzie Wielkopolski” (współautorstwo: mgr D. Płóciennik), a dr inż. Łukasz
Wściubiak wygłosił referat „Przedsiębiorczość
jako odpowiedź na narastającą turbulencję
otoczenia współczesnych przedsiębiorstw”.
16–19 października
Pracownicy Katedry Zarządzania i Analizy
Zasobów Przedsiębiorstwa w składzie: prof.
dr hab. Henryk Sobolewski, prof. zw. UEP, dr
hab. Dariusz Nowak, prof. nadzw. UEP, dr Piotr
Bober, dr Marcin Gołembski, dr Grzegorz
Wojtkowiak, wzięli udział w XVIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Restrukturyzacja
Przedsiębiorstw i Gospodarek w Warunkach
Rozwoju Rynków Globalnych”, zorganizowanej przez Katedrę Ekonomiki i Organizacji

Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Fundację Uniwersytetu
Ekonomicznego w Krakowie. Profesor dr
hab. Henryk Sobolewski, prof. zw. UEP, oraz
dr Grzegorz Wojtkowiak zaprezentowali referat
„Współczesny wymiar downsizingu – wskazanie skali i uporządkowanie terminologiczne”.
Doktor hab. Dariusz Nowak, prof. nadzw. UEP,
prezentował referat „Polityka jakości w procesie
budowy wizerunku przedsiębiorstwa na rynku
B2B – studium przypadku”. Doktor Piotr Bober
mówił o determinantach rozwoju działalności touroperatora, a dr Grzegorz Wojtkowiak
o wpływie interesariuszy na sposób realizacji
strategii wyjścia w ujęciu społecznym. Ponadto
prof. dr hab. Henryk Sobolewski, prof. zw. UEP,
przewodniczył sesji panelowej „Zarządzanie
rozwojem przedsiębiorstwa”.
23 października
Doktor inż. Łukasz Wściubiak wziął udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Transfer
wiedzy z sektora nauki do gospodarki – szansa
na rozwój społeczny i gospodarczy Polski”, podczas której przedstawił referat „Bariery współpracy nauki i biznesu w Polsce – spojrzenie z perspektywy małych i średnich przedsiębiorstw”.
Organizatorami konferencji były Wyższa Szkoła
Bankowa w Poznaniu oraz Fundacja ProRegio.

*
Trwa organizacja IX edycji Olimpiady Przedsiębiorczości pod hasłem „Własna Firma”. Organizatorami Olimpiady z ramienia UEP są pracow-

nicy Katedry Zarządzania i Analizy Zasobów
Przedsiębiorstwa z Wydziału Zarządzania.
Etap szkolny odbędzie się 5 grudnia 2013 r.

Katedra Zarządzania Międzynarodowego
Profesor dr hab. Henryk Mruk, prof. zw. UEP,
opublikował artykuł „Marketing gabinetów stomatologicznych” w miesięczniku Stomatologia.
17 października
Profesor dr hab. Henryk Mruk, prof. zw. UEP,
uczestniczył w Międzynarodowej Konferencji
„Biznesowe wyzwania XXI wieku” we Wrocławiu. Profesor był członkiem panelu dyskusyjnego „Charakter i dynamika zmian otoczenia
a problem przedsiębiorczości”.
19 października
Profesor dr hab. Henryk Mruk, prof. zw. UEP,
miał wykład „Nowa wiedza o zachowaniach
konsumentów” na konferencji poświęconej
tematyce franczyzowej w Warszawie.
24 i 25 października
Podczas konferencji „Marketingowe aspekty
organizacji imprez biegowych”, zorganizowanej
na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu,
profesor dr hab. Henryk Mruk, prof. zw. UEP,
zaprezentował referat „Marketingowe metody
i narzędzia rozwoju imprez biegowych”.

25 października
Podczas Ogólnopolskiego Kongresu Pedagogów Szkolnych i Pracowników OPS w Warszawie prof. dr hab. Henryk Mruk, prof. zw. UEP,
wygłosił referat „ Pod obstrzałem mediów
– współpraca z lokalnymi mediami na co dzień
i w sytuacjach kryzysowych”.
28 października
Profesor dr hab. Henryk Mruk, prof. zw. UEP,
uczestniczył w jubileuszowej gali z okazji
20-lecia Polskiej Izby Przemysłu Targowego
w Ministerstwie Gospodarki w Warszawie.
*
Na podstawie uchwały Centralnej Komisji
ds. Stopni i Tytułów, prof. dr hab. Henryk Mruk,
prof. zw. UEP, przygotował ocenę dorobku
naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego dr hab. Małgorzaty Bombol w związku ze
wszczęciem postępowania o nadanie tytułu
naukowego profesora.

Katedra Zarządzania Strategicznego
17 października
Odbyło się integracyjne III Otwarte Spotkanie
Studentów Specjalności KG. W spotkaniu wzięli
udział studenci, absolwenci, przedstawiciele
praktyki konsultingowej, między innymi z firm
PwC, Discovery Business oraz pracownicy
Katedry Zarządzania Strategicznego.
23 i 24 października
Pracownicy Katedry Zarządzania Strategicznego pod kierunkiem prof. dr hab. Elżbiety Urbanowskiej-Sojkin, prof. zw. UEP, zorganizowali

II Ogólnopolską Konferencję Naukową z cyklu
„Wybory strategiczne w przedsiębiorstwach”
pt. „Ryzyko w zarządzaniu strategicznym”.
W konferencji wzięły udział uznane autorytety
z dyscypliny nauk o zarządzaniu oraz pracownicy naukowi czołowych polskich uczelni. W następstwie konferencji powstały dwie monografie: Ryzyko w zarządzaniu strategicznym. Aspekty
podmiotowe i przedmiotowe (red. E. Urbanowska-Sojkin, P. Bartkowiak) oraz Ryzyko w zarządzaniu strategicznym. Natura i uwarunkowania
(red. E. Urbanowska-Sojkin, M. Brzozowski).
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Z działalności Biblioteki Głównej
4 października
Z inicjatywy Koła Stowarzyszenia Bibliotekarzy
Polskich przy BG druga grupa pracowników
Biblioteki zwiedziła nowy gmach Biblioteki
Raczyńskich oraz zapoznała się z jej strukturą
organizacyjną, zbiorami i usługami.
14 października
Magister Katarzyna Regulska oraz mgr Krystyna
Szczerkowska, pracownice Oddziału Opracowania Zbiorów, wzięły udział w uroczystym
otwarciu wystawy prac rysownika Henryka
Derwicha (1921–1983) „Derwich Á propos”,
które odbyło się w holu głównym Biblioteki
Uniwersyteckiej w Poznaniu.
15 października
W Czytelni Czasopism odbył się wernisaż wystawy przybliżającej tradycje i sztukę ludową
Tajwanu „Drzeworyty – talizmany szczęścia”,
zorganizowanej przez Biuro Gospodarcze

i Kulturalne Tajpej, Studenckie Koło Naukowe
Stosunków Międzynarodowych w Rejonie Azji
i Pacyfiku „Go East” oraz Bibliotekę Główną.
Wystawę otworzył przedstawiciel i szef Biura
Gospodarczego i Kulturalnego Tajpej w Polsce
Jack K.C. Chiang. W trakcie wernisażu odbyły

się pokaz parzenia chińskiej herbaty oraz
degustacja orientalnych przekąsek. Ekspozycja
będzie trwała do 15 listopada 2013 r.
19 października
Magister Dorota Wojewoda, kierownik Sekcji
Szkoleń, Baz Danych i Digitalizacji, przeprowadziła przysposobienie biblioteczne uczestników Studium Podyplomowego „ Psychologia
w biznesie” oraz uczestników Studiów Executive Master of Business Administration.
21 października–4 listopada
Licencjat Julita Wieczorek z Sekcji Obsługi
i Informacji Czytelni Książek odbyła dwutygodniową praktykę specjalistyczną w Bibliotece
Politechniki Poznańskiej.
22 października
Magister Agnieszka Dolińska, mgr Joanna Gryt,
mgr Dorota Wojewoda (z Sekcji Szkoleń, Baz

Danych i Digitalizacji) oraz mgr Barbara Rossa
uczestniczyły w warsztatach „Publikowanie cyfrowe w repozytorium naukowym i nie tylko...
w świetle prawa autorskiego”. Zajęcia, zorganizowane w Bibliotece Politechniki Poznańskiej
w ramach Tygodnia Open Access, przeprowa-

dziła mgr Barbara Szczepańska z Kancelarii
Hogan Lovells.
23 października
W posiedzeniu Rady Programowej do spraw
upowszechniania historii i tradycji UEP (opiniującej projekty realizowane przez Ośrodek
Historii UEP działający przy Bibliotece Głównej)
uczestniczył rektor UEP prof. dr hab. Marian
Gorynia, prof. zw. UEP. Podczas spotkania, które
odbyło się w sali konferencyjnej Biblioteki,
rektor przedstawił nową przewodniczącą Rady,
prof. dr hab. Bognę Pilarczyk, prof. zw. UEP, oraz
wręczył powołanie nowemu członkowi Rady,
drowi Arturowi Wierzbickiemu z Sekcji Szkoleń,
Baz Danych i Digitalizacji.
24, 28 października
Pracownicy Oddziału Informacji Naukowej,
Szkoleń i Obsługi Użytkowników oraz Oddziału
Księgozbioru Studenckiego odbyli szkolenie
z zakresu ochrony danych osobowych. Szko-

lenie przeprowadził zastępca Administratora
Bezpieczeństwa Informacji UEP dr Zbigniew
Rzemykowski.
28 października
Biblioteka pozyskała bezpłatne dostępy testowe:
• do bazy danych Walter de Gruyter zawierającej pełne teksty ponad 60 czasopism
z zakresu ekonomii, politologii i socjologii
(test będzie trwał do 22 listopada 2013 r.),
• do wersji elektronicznych 6 ekonomicznych
encyklopedii wydawnictwa Wiley-Blackwell
(test będzie trwał do 22 listopada 2013 r.).
*
Bibliotekę zwiedzili uczniowie I Liceum
Ogólnokształcącego w Koszalinie (7 października 2013 r.) oraz grupa młodzieży z Zespołu
Szkół Zawodowych w Szprotawie (10 października 2013 r.).
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Rozwój kadr naukowych

Współpraca z zagranicą

Wydział Ekonomii

Obsługa działalności naukowo
‑badawczej

Rada Wydziału Ekonomii 11 października
2013 r. nadała stopień doktora habilitowanego
nauk ekonomicznych w dyscyplinie: finanse,
specjalności: rynek finansowy, fundusze inwestycyjne dr Katarzynie Perez. Recenzje rozprawy dr Katarzyny Perez „Efektywność funduszy
inwestycyjnych. Podejście techniczne i fundamentalne” przygotowali: dr hab. Mirosław
Hamrol, prof. nadzw. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, prof. dr hab. Krzysztof Jajuga
z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu,
prof. dr hab. Elżbieta Ostrowska z Uniwersytetu
Gdańskiego oraz prof. dr hab. Andrzej Sławiński
ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Wydział Towaroznawstwa
Rada Wydziału Towaroznawstwa 11 października 2013 r. nadała stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie
towaroznawstwa drowi inż. Wojciechowi
Zmudzińskiemu. Recenzje rozprawy
dra inż. Wojciecha Zmudzińskiego „Studia nad
zastosowaniem wybranych procesów fotokatalitycznych do poprawy jakości wód zużytych
z zakładów mleczarskich” przygotowali prof.
dr hab. inż. Ryszard Zieliński, prof. zw. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, prof.
dr hab. Marian Sułek z Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu, prof.
dr hab. Tadeusz Borys z Uniwersytet Ekonomicznego we Wrocławiu oraz dr hab. Stefan
Doroszewicz, prof. Szkoły Głównej Handlowej
w Warszawie. Kolokwium habilitacyjne odbyło
się 18 października 2013 r.
*
Rada Wydziału Towaroznawstwa 11 października 2013 r. nadała stopień naukowy doktora
nauk ekonomicznych mgr inż. Justynie
Kiewlicz. Promotorem rozprawy doktorskiej
mgr inż. Justyny Kiewlicz „Długołańcuchowe
estry kwasów fenolowych jako wielofunkcyjne

składniki kształtujące jakość wyrobów kosmetycznych” był dr hab. Henryk Szymusiak, prof.
nadzw. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Recenzje przygotowali dr hab. inż. Stanisław Popek, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego
w Krakowie, oraz dr hab. Bożena Borycka, prof.
Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu. Publiczna obrona rozprawy
doktorskiej odbyła się 9 października 2013 r.

Rada Wydziału Gospodarki Międzynarodowej nadała stopień naukowy doktora nauk
ekonomicznych mgr Magdalenie Jakubowskiej. Promotorem rozprawy mgr Magdaleny
Jakubowskiej „Usługi turystyczne a rynek pracy
w Polsce w ujęciu przestrzennym” była dr hab.
Elżbieta Gołata, prof. nadzw. Uniwersytetu
Ekonomicznego w Poznaniu. Recenzje przygotowali dr hab. Stefan Bosiacki, prof. nadzw. Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza
Piaseckiego w Poznaniu, oraz prof. dr hab.
Grzegorz Gołembski, prof. zw. Uniwersytetu
Ekonomicznego w Poznaniu. Publiczna obrona
rozprawy doktorskiej odbyła się 11 października 2013 r.

W dniu 17 października 2013 r. odbyło się spotkanie informacyjne związane z ogłoszonym
pod koniec września pierwszym konkursem
w ramach programu grantowego Uniwersytetu
Ekonomicznego w Poznaniu „Wracam”. Program
adresowany jest do osób powracających po
dłuższej przerwie w karierze naukowej (nieprzerwanie minimum 6 miesięcy), spowodowanej opieką nad dziećmi.
Wnioskujący (naukowcy zatrudnieni na
UEP) będą mogli ubiegać się o dofinansowanie indywidualnego projektu badawczego
w ciągu trzech kolejnych lat kalendarzowych
następujących po powrocie do pracy naukowej. Wartość projektu to 15 tys. zł. Laureat(ka)
programu zyska oficjalny status kierownika
projektu oraz możliwość wzbogacenia swojego
dorobku naukowego, co zwiększy jego/jej
szanse w ubieganiu się o granty czy stypendia
finansowane ze źródeł zewnętrznych.
Spotkanie zorganizowano z inicjatywy prorektora ds. nauki i współpracy z zagranicą prof.
dra hab. Macieja Żukowskiego, prof. zw. UEP,
oraz Działu ds. Badań Naukowych i Współpracy
z Zagranicą.

Wydział Zarządzania

Współpraca z zagranicą

Rada Wydziału Zarządzania 11 października
2013 r. nadała stopień naukowy doktora nauk
ekonomicznych mgr Hannie Nowak. Promotorem rozprawy doktorskiej mgr Hanny
Nowak „Determinanty przetrwania nowo
tworzonych przedsiębiorstw w województwie
wielkopolskim – podejście instytucjonalne”
był prof. dr hab. Marek Rekowski, prof. zw.
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
Recenzje rozprawy przygotowali dr hab. Julita
Wasilczuk, prof. nadzw. Politechniki Gdańskiej,
oraz prof. dr hab. Małgorzata Kokocińska, prof.
zw. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbyła
się 7 października 2013 r.

4 października – w auli UEP odbyło się spotkanie ze studentami UEP zainteresowanymi
wyjazdami w ramach programu LLP/Erasmus
na pobyty studyjne oraz praktyki w semestrze
letnim roku akademickiego 2013/2014; spotkanie o charakterze informacyjno-promocyjnym
zorganizowali i prowadzili pracownicy Działu
ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą, którzy zapoznali słuchaczy z zasadami
realizacji wyjazdów zagranicznych; w spotkaniu
uczestniczyło około 150 osób,

Wydział Gospodarki Międzynarodowej

7 października – pracownicy DBNiWZ zorganizowali i poprowadzili spotkanie informacyjne
dla pracowników naukowych i administracyjnych UEP, dotyczące możliwości wyjazdów
na szkolenia i wykłady w ramach programu
Erasmus; do 30 października wpłynęło około
80 zgłoszeń od osób zainteresowanych wyjazdem zagranicznym; ogłoszenie listy osób
zakwalifikowanych na wyjazdy nastąpi po
zakończeniu procedury kwalifikacyjnej,
15 października – pracownicy DBNiWZ zorganizowali i poprowadzili spotkanie informacyjne na temat oferty wyjazdów studyjnych na
uczelnie partnerskie UEP; w spotkaniu wzięli
udział studenci zagraniczni studiujący na UEP
w ramach wymiany międzynarodowej, między
innymi z Meksyku, Rosji, Ukrainy; ponadto
studentki UEP, które w semestrze letnim roku
akademickiego 2012/2013 wyjechały na semestralną wymianę do Tajwanu, podzieliły się
ze studentami swoimi wrażeniami, doświadczeniami i wskazówkami z pobytu; zaproszeni
studenci z wielką pasją i zaangażowaniem
zaprezentowali polskim kolegom oraz studentom z kierunku International Business uczelnie,
przybliżyli im sposób oraz warunki studiowania, a także możliwości, jakie stwarza wyjazd do
Meksyku, Moskwy, Kijowa czy Tajwanu,
21 października – pracownicy DBNiWZ zakończyli dodatkową kwalifikację na wyjazd studyjny w ramach programu Erasmus w semestrze
letnim 2013/2014; w uzupełniającej procedurze rekrutacyjnej do programu zakwalifikowano dodatkowo 58 studentów; łącznie studia
zagraniczne w ramach programu Erasmus
2013/2014 odbędzie około 235 osób,
do 27 października siedmioro nauczycieli
akademickich zgłosiło chęć prowadzenia
wykładów na University of Lethbridge podczas
Summer Session 2014 (maj/czerwiec lub lipiec/
sierpień). Wyniki kwalifikacji zostaną ogłoszone
w listopadzie.

55

56

KALENDARIUM

KALENDARIUM

Wyjazdy pracowników i doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Imię, nazwisko,
katedra/jednostka
organizacyjna
1
Dr Ida Musiałkowska
Katedra Europeistyki

Kraj, miasto,
uczelnia,
organizator
konferencji,
spotkania
2
Włochy, Florencja
Organizator:
European University
Institute

Dr Beata Woźniak
USA, New York
Organizator:
‑Jęchorek
Katedra Makroekonomii ICABE 2013
i Badań nad Gospodarką
Narodową

Termin

3
1–5.10.2013

1–6.10.2013

Cel wyjazdu

Udział w „International Conference
on Applied Business & Economics”;
tytuł referatu: „Institutional Unemployment in Poland”

1– 22.10.2013
Czechy, Praga
Organizator:
Instytut Pracy i Spraw
Socjalnych w Pradze

Prof. dr hab. Witold
Abramowicz, prof. zw.
UEP
Katedra Informatyki
Ekonomicznej

Francja, Paryż
Organizator:
Stacja Naukowa Polskiej Akademii Nauk

2–4.10.2013

Udział w II Konferencji MakoLab
Semantic Day

Dr Justyna Majewska
Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych

Portugalia, Algarve
Organizator:
University of Algarve

2–5.10.2013

Udział w 5th Advances in Tourism
Marketing Conference (ATMC) –
„Marketing Space and Place; shifting tourist flows”; tytuł referatu:
„Relation between features of agglomeration of tourism flows –
example of European countries”

Dr hab. Cezary Kochalski, prof. nadzw. UEP
prorektor ds. strategii
i rozwoju
Katedra Controllingu, Analizy Finansowej
i Wyceny

Zjednoczone Emiraty
Arabskie, Dubaj
Organizator:
Asian Society of Management & Marketing Research

4–8.10.2013

Indie, Bangaluru
Organizator:
Eduniversal World
Convention

7–12.10.2013

2

Wyjazd badawczy w ramach projektu NCN pt.: „Publiczne i prywatne determinanty systemów opieki
długoterminowej w Europie Środkowo-Wschodniej”

Udział w 2nd Asian Business Research Conference; tytuł referatu:
„A study on investment patterns of
sovereign wealth funds from developing countries: The case of China”
Udział w Eduniversal World
Convention 2013

3

4

Belgia, Bruksela
Organizator:
Parlament Europejski

8–10.10.2013

Dr Robert Romanowski
Katedra Handlu i Marketingu

Wielka Brytania,
Sheffield
Organizator:
Sheffield Business
School

15–19.10.2013 Wyjazd w celu przeprowadzenia cyklu wykładów w ramach programu
LLP/Erasmus

Mgr inż. Zbigniew
Paszkiewicz
Katedra Technologii Informacyjnych

Japonia, Tokio
Organizator:
Ambasada Japonii
w Warszawie oraz
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej
w Tokio

14–16.10.2013 Udział w seminarium poświęconym
prezentacji kluczowych osiągnięć
polskich naukowców; tytuł prezentacji: „Analysis of collaborative process though process mining and
social network analysis”

Dr Piotr Michoń
Katedra Pracy i Polityki
Społecznej

Francja, Paryż
Organizator:
LPR Network

16–18.10.2013 Udział w X seminarium International Network on Parental Leave and
Research; tytuł referatu: „Reviewing
The Past Decade: Selected And Invited Regional Perspectives; Eastern
Europe”

4
Udział w Executive Training
Seminar on Regional Integration
„Comparing Regional Integration
Institutions: America, Africa and
Asia”

Mgr Paweł Łuczak
doktorant
Katedra Pracy i Polityki
Społecznej

Dr Ewa Cieślik
Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych

1
Dr Joanna Witczak
Katedra Towaroznawstwa i Ekologii Produktów Przemysłowych

Dr Marek Zieliński
Japonia, Tokio
Katedra Strategii Marke- Organizator:
tingowych
Uniwersytet Meiji
w Tokio
Dr Włodzimierz
Dymarski
Katedra Polityki Gospodarczej i Samorządowej
koordynator Projektu
FESSUD z ramienia UEP

Udział w 11th European Week of
Regions and Cities; tytuł referatu:
„Environmental aspects of food
economy” w debacie „Regions for
agricultural productivity and sustainability”. Referat wygłoszony na
zaproszenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

16–29.10.2013 Wyjazd w celach dydaktyczno-naukowych

Holandia, Amsterdam 16–20.10.2013 Udział w dorocznej Konferencji reOrganizator:
alizatorów Projektu FESSUD (7PR
Uniwersytet w Leeds
UE); przewodniczenie spotkaniu
koordynacyjnemu ósmego pakietu
tematycznego, udział w posiedzeniach Zarządu i Komitetu Sterującego Konsorcjum FESSUD

Prof. dr hab. Alfred Janc, Holandia, Amsterdam 16–20.10.2013 Udział w dorocznej Konferencji reprof. zw. UEP
Organizator:
alizatorów Projektu FESSUD
Katedra Bankowości
Uniwersytet w Leeds
(7PR UE)
Dr hab. Michał Jurek
Katedra Bankowości

Holandia, Amsterdam 16–20.10.2013 Udział w dorocznej KonferenOrganizator:
cji realizatorów Projektu FESSUD
Uniwersytet w Leeds
(7PR UE); tytuł opracowania: „Report on the structure of ownership
In The financial sector cross the EU”
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2

3

4

Holandia, Amsterdam 16–20.10.2013 Udział w dorocznej Konferencji reOrganizator:
alizatorów Projektu FESSUD (7PR
Uniwersytet w Leeds
UE); tytuł opracowania: „Subprime
mortgages and MBS” (współautor:
M. Jurek)

dr hab. Janusz Tomida- Holandia, Amsterdam 16–20.10.2013 Udział w dorocznej Konferencji rejewicz, prof. nadzw. UEP Organizator:
alizatorów Projektu FESSUD (7PR
Katedra Polityki Gospo- Uniwersytet w Leeds
UE); tytuł opracowania: „Theoretidarczej i Samorządowej
cal basis for analysing differences In
structures of Financial services provided by financial organisations of
different forms of ownership”
Dr Marek Urbaniak
Katedra Polityki Gospodarczej i Samorządowej

Holandia, Amsterdam 17–19.10.2013 Udział w dorocznej Konferencji reOrganizator:
alizatorów Projektu FESSUD (7PR
Uniwersytet w Leeds
UE); tytuł opracowania: „Financial
Markets and sustainability: recent
experience and future prospects”
(współautor: Giampaolo Gabbi,
Siena)

Dr Anna Maryniak
Katedra Logistyki
i Transportu

Czechy, Ostrawa
Organizator:
VŠB- Technical University of Ostrava

17–19.10.2013 Udział w „International Week 2013”;
wygłoszenie wykładu pt.: „Corporate Social Responsibility in business
models”

Dr Agata Filipowska
Katedra Informatyki
Ekonomicznej

Australia, Sydney
Organizator:
Semantic Web Conference

17–30.10.2013 Udział w 12th International Semantic Web Conference, 1st Australasian Semantic Web Conference oraz
Warsztatach NLP & DBpedia
udział w spotkaniach z przedstawicielami Macquarie University

Dr hab. Barbara Borusiak, prof. nadzw. UEP
Katedra Handlu i Marketingu

Niemcy, Frankfurt n.
Odrą
Organizator:
Uniwersytet Viadrina

18.10.2013

Dr Magdalena Florek
Katedra Handlu i Marketingu

Chiny, Pekin
Organizator:
Tsinghua University

22–26.10.2013 Udział w 2nd City Branding Symposium „Positioning Cities: Innovate and Sustainable Strategies for
City Development and Transformation”; tytuł referatu: „Links between
identity and positioning of the city
brand – implications for communications strategy”

Dr Karolina Janiszewska
Katedra Handlu i Marketingu

Chiny, Pekin
Organizator:
Tsinghua University

Udział w obronach prac magisterskich uczestników I edycji Programu Trzech Dyplomów

22–26.10.2013 Udział w 2nd City Branding Symposium „Positioning Cities: Innovate
and Sustainable Strategies for City
Development and Transformation”;
tytuł referatu: „Strategic communications: strategy and planning”

1

2

Dr Jakub Gazda
Katedra Mikroekonomii

Chiny, Pekin
Organizator:
School of Economics
and Management,
Tsinghua University

3

4

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

20–26.10.2013 Udział w The 7th International ConKorea Południowa,
Seul
ference on Theory and Practice
Organizator:
of Electronic Governance ICEGOV
United Nations Uni2013, członkostwo w Komitetach
versity – International
Sterującym i Programowym, współInstitute for Software
przewodniczący trzydniowej ścieżki „Smart Governance for Smart
– Center for ElectroIndustries”, wykład wprowadzający
nic Governance z siedzibą w Macao
w tematykę ścieżki, współprzewodniczenie obradom sesji oraz pełnienie funkcji moderatora panelu
dyskusyjnego „Is a common set of
e-Government principles, applicable to all countries and contexts,
possible?”

19–26.10.2013 Wyjazd studyjny będący efektem
współpracy w związku z aplikacją
na Tsinghua Workshop in Macroeconomics 2013

Dr Karolina Sobczak
Francja, Nancy
Katedra Ekonomii Mate- Organizator:
matycznej
Uniwersytet Lotaryński

21–25.10.2013 Udział w seminarium BETA na
temat Asymmetric production
structures in DSGE models with heterogeneous firms oraz przeprowadzenie cyklu wykładów w ramach
programu LLP/Erasmus

Mgr inż. Katarzyna
Kluczyńska
doktorantka
Katedra Przyrodniczych
Podstaw Jakości

Włochy, Turyn
Organizator:
Włoskie Towarzystwo
Mikrobiologiczne
SIMTREA

22–25.10.2013 Udział w 2nd International Conference on Microbial Diversity
„Microbial Interactions in Complex
Ecosystems”; tytuł referatu: „Antagonistic impact of lactic acid bacteria isolated from environment”

Prof. dr hab Kazimierz
Krzakiewicz, prof. zw.
UEP
Katedra Teorii Organizacji i Zarządzania

Rosja, Moskwa
Organizator:
Rosyjska Akademia
Nauk

23.10–
1.11.2013

Dr Joanna Schmidt
Katedra Edukacji i Rozwoju Kadr

Belgia, Antwerpia
Organizator:
Uniwersytet w Antwerpii oraz International Centre of
Research and Information on the Public,
Social and Cooperative Economy

23–27.10.2013 Udział w 4th CIRIEC Internatioanl Research Conference on Social Economy „Social economy on
the move”; tytuł referatu: „Episodic volunteers as natural resource:
a narrative analysis of management practices during big events
in Poland” (współautor: Bartosz
Sławecki)

Wyjazd do Rosyjskiej Akademii
Nauk w związku ze współpracą Wydziału Zarządzania UEP z Instytutem Ekonomii Rosyjskiej Akademii
Nauk, omówienie realizacji nowych
projektów badawczych, wygłoszenie odczytów naukowych
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Belgia, Antwerpia
Organizator:
Uniwersytet w Antwerpii oraz International Centre of
Research and Information on the Public,
Social and Cooperative Economy

23–27.10.2013 Udział w 4th CIRIEC Internatioanl Research Conference on Social Economy „Social economy on
the move”; tytuł referatu: „Episodic volunteers as natural resource:
a narrative analysis of management
practices during big events in Poland” (współautor: Joanna Schmidt)

Dr hab. inż Jacek Łuczak,
prof. nadzw. UEP
Katedra Znormalizowanych Systemów Zarządzania

Bułgaria, Warna
Organizator:
University of Economics Varna

23–26.10.2013 Udział w konferencji „Commodity Science – Traditions and Relevance”; tytuł referatu: „Process
management as a way of realizing continuous improvement programs”

Dr inż. Michał Wódczak
Katedra Technologii
Informacyjnych

Francja, Sophia
Antipolis
Organizator:
ETSI

23–25.10.2013 Udział w sesji standaryzacyjnej Europejskiego Instytutu Norm Telekomunikacyjnych ETSI w ramach ETSI
Industry Specification Group AFI;
tytuł referatu: „Instantiation of the
Reference Model on to Autonomicity-enabled Wireless Ad-Hoc/ Mesh/
Sensor Network Reference Architecture(s)”

Dr hab. Bożena Tyrakowska, prof. nadzw.
UEP
Katedra Technologii
i Analizy Instrumentalnej

Holandia,
Wageningen
Organizator:
Wydział Toksykologii
Uniwersytetu
w Wageningen

29.10–
3.11.2013

Mgr Maria Brendzel
Biuro Studiów Anglojęzycznych

Chiny, Pekin
29.10–
Organizator:
2.11.2013
Ministerstwo Edukacji
CHRL; Chińskie Stowarzyszenie Edukacji
ds. Wymiany Akademickiej, MNiSzW

Dr Bartosz Sławecki
Katedra Edukacji i Rozwoju Kadr

Mgr Aleksandra Kania
Wielka Brytania,
Katedra Konkurencyjno- Manchester
ści Międzynarodowej
Organizator:
Regional Studies
Association

31.10–
2.11.2013

Udział w konsultacjach naukowych
dotyczących wyników prowadzonych wspólnie badań, kolejnych
publikacji i dalszej współpracy naukowej
Udział w Targach Edukacyjnych
China Education EXPO (CEE)

Udział w Regional Studies Association Early Career Conference 2013
„Looking Forward: The Future of
Regional Studies”; tytuł referatu:
„Role of Cluster Policy in Mobilizing
Baden Wuerttemberg”

Przyjazdy gości zagranicznych do Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Imię, nazwisko
Prof. Dr Patrice Neau

Kraj, miasto,
uczelnia/
Termin
organizator
Niemcy, Saarbrücken 15.10.2013
Prèsident Universitè
Franco-alemande
Deutsch-französische
Hochschule
Organizator:
prorektor ds. nauki
i współpracy z zagranicą

Cel przyjazdu
Rozmowy dotyczące współpracy

Li-Chun Zhanga

Norwegia, Oslo
Statistic Norway
Uniwersytet
Southampton
Organizator:
Katedra Statystyki

23–24.10.2013 Wykład otwarty dla studentów,
warsztaty dotyczące wykorzystania
metod analizy statystycznej, omówienie wspólnego wniosku o grant
związany z mobilnością pracowników i studentów Uczelni

Torbjørn Hægeland

Norwegia, Oslo
Dyrektor Departamentu Badań Statistics Norway
Organizator:
Katedra Statystyki

23–24.10.2013 Wykład otwarty dla studentów,
warsztaty dotyczące wykorzystania
metod analizy statystycznej, omówienie wspólnego wniosku o grant
związany z mobilnością pracowników i studentów Uczelni

Prof. dr hab. Witold
Abramowicz, prof. zw.
UEP
Katedra Informatyki
Ekonomicznej

Francja, Paryż
Organizator:
Stacja Naukowa Polskiej Akademii Nauk

2–4.10.2013

Udział w II Konferencji MakoLab
Semantic Day
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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 2013

•

Zadanie 3

•

Badania
Zespół ds. badania losów absolwentów zajmował się redakcją wniosków z badania dla władz
uczelni, władz wydziałowych, absolwentów
i studentów. Rozpoczęto przygotowania do
kolejnej edycji badania planowanej na przełom
listopada i grudnia. Działania te obejmowały
wprowadzanie do systemu danych z ankiet
badania wstępnego, ustalenie listy adresowej
uczestników badania.
Zespół ds. badania stopnia dostosowania
umiejętności studentów do potrzeb przyszłych
pracodawców kontynuował pracę nad raportem z badań. Zespół redakcyjny kontynuował
edycję i dystrybucję newslettera.
Wykłady otwarte
W październiku 2013 r. odbyły się następujące
wykłady:
• Radosław Knap, Polska Rada Centrów
Handlowych, „Centra handlowe – rynek,
konsument i kariera”,
• Błażej Zalesinski, OSTC, Senior Manager
Poznań Office, „Rekrutacja – jak skutecznie
aplikować i kogo szukają firmy”,
• Michał Markowski, Grupa Allegro, New
Business Manager, „Własny biznes w Internecie. Rozwiązania technologiczne dla
e-serwisów”,
• Ian Firla, OSTC, prezes, „Career opportunities in trading”,

•

Paul Rodriguez, OSTC, Technical Analysis
Export, „Background to technical analysis”,
dr Torbjorn Hageland, Statistics Nowary, dyrektor Departamentu Badań, „Some remarks
on the cooperation between Statistics
Norway and the academic community”,
Katarzyna Rutkowska, PMB Sp. z o.o.,
właściciel, „Wykorzystanie serwisów i sieci
społecznościowych do realizacji badań
marketingowych”.

Warsztaty
W październiku przeprowadzono łącznie jedenaście warsztatów, w tym:
• W ramach cyklu „Praktyczne problemy zarządzania finansami przedsiębiorstw” przeprowadzono sześć warsztatów (łącznie 48 h):
–– w warsztacie „Środki trwałe a tarcza
podatkowa”, który odbył się 18 października 2013 r., wzięło udział 19 osób
(na 21, które złożyły aplikację), w tym:
8 osób z Wydziału Zarządzania, 10 osób
z Wydziału Ekonomii oraz jedna osoba
z Wydziału Informatyki i Gospodarki
Elektronicznej.
–– w warsztacie „Leasing w praktyce
księgowego. Umowy leasingu operacyjno-finansowego od A do Z – rozliczanie
w bilansie i podatkach”, który odbył się
18 października 2013 r., wzięło udział
20 osób (na 21, które złożyły aplikację), w tym: 6 z Wydziału Zarządzania
i 14 z Wydziału Ekonomii,
–– w warsztacie „Zarządzanie należnościami w czasach kryzysu. Ochrona wie-

•

•

rzytelności, mediacje, trudni dłużnicy”,
który odbył się 24 października 2013 r.,
wzięło udział 11 osób, na 12 zapisanych, w tym: 5 z Wydziału Zarządzania
i 6 z Wydziału Ekonomii,
–– w warsztacie „Zarządzanie finansami
w przedsiębiorstwie. Praktyczne aspekty
funkcji pieniądza w czasie”, który odbył
się 24 października 2013 r., wzięło udział
14 osób (na 18, które złożyły aplikację),
w tym: 11 z Wydziału Zarządzania,
2 z Wydziału Informatyki i Gospodarki
Elektronicznej i jedna z Wydziału Towaroznawstwa,
–– w warsztacie „Jak skutecznie zarządzać
należnościami przedsiębiorstwa na
rynku instytucjonalnym. Windykacja
i komunikacja z klientem”, który odbył
się 25 października 2013 r., wzięło udział
14 osób (na 14, które złożyły aplikację),
w tym: 7 z Wydziału Ekonomii, 5 z Wydziału Zarządzania, jedna z Wydziału
Towaroznawstwa oraz jedna z Wydziału
Informatyki i Gospodarki Elektronicznej,
–– w warsztacie „Procesy kreowania
potrzeb klienta i doskonalenia jakości
jego obsługi”, który odbył się 25 października 2013 r., wzięło udział 15 osób
(na 15, które złożyły aplikację), w tym:
7 z Wydziału Zarządzania, 4 z Wydziału
Ekonomii, 3 z Wydziału Informatyki
i Gospodarki Elektronicznej oraz jedna
z Wydziału Towaroznawstwa.
W ramach cyklu „Zarządzanie nieruchomościami biurowym na wynajem” odbył się jeden warsztat, w dniach 24–26 października
(20 h), w którym wzięło udział 13 osób (na
15, które złożyły aplikację), w tym: 4 z Wydziału Ekonomii, 8 z Wydziału Zarządzania
oraz jedna z Wydziału Gospodarki Międzynarodowej.
W warsztacie „Wykorzystanie Manufacturing Resource Planning w procesie
zarządzania”, który odbył się 23 października 2013 r., wzięło udział 12 osób (na 15,
które złożyły aplikację), w tym: 4 z Wydziału
Gospodarki Międzynarodowej, 2 z Wydziału

Ekonomii, 3 z Wydziału Towaroznawstwa,
2 z Wydziału Zarządzania i jedna z Wydziału
Informatyki i Gospodarki Elektronicznej.
• W warsztacie „Moja firma w mediach
społecznościowych”, który odbył się 30 października 2013 r. (na 19 osób, które złożyły
aplikację) wzięło udział 17 osób z Wydziału
Zarządzania.
• W ramach cyklu warsztatów „Statystyka
publiczna” odbyły się dwa warsztaty:
–– „Analiza danych ankietowych z wykorzystaniem programu SAS”, który
odbył się w dniach 12 i 19 października
(kontynuacja 9 listopada – łącznie 20 h),
wzięło udział 18 osób (na 20, które
złożyły aplikację), w tym: 14 z Wydziału
Informatyki i Gospodarki Elektronicznej,
2 z Wydziału Towaroznawstwa, jedna
z Wydziału Ekonomii i jedna z Wydziału
Gospodarki Międzynarodowej.
–– „Assessing small-area statistics based on
register data”, który odbył się 24 października 2013 r. (na 14 osób, które
złożyły aplikację) wzięło udział 13 osób
z Wydziału Informatyki i Gospodarki
Elektronicznej.
Łącznie w październiku przeprowadzono 108 h
warsztatów, w których udział wzięło 166 osób
(na 184, które złożyły aplikację), co stanowi
90,2%. Średnio w jednym warsztacie uczestniczyło: 15,1 osób.

WT
WIiGE 5%
5%

WZ
42%

WGM
19%

WE
29%
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•
•
•
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•

Udział według wydziałów:
Wydział Zarządzania – 69 osób,
Wydział Ekonomii – 48 osób,
Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej – 32 osoby,
Wydział Gospodarki Międzynarodowej –
9 osób,
Wydział Towaroznawstwa – 8 osób.

Zadanie 4. Staże studenckie i absolwenckie
W październiku przeprowadzono następujące
działania:
• Zakończono rekrutację na staże w IV kwartale 2013 r. u Partnera Projektu. Staże rozpoczęły się 22 października 2013 r.
• Kolejną rekrutację rozpoczęto 28 października 2013 r.– na staże w I i II kwartale 2014 r.
u różnych pracodawców. Zapraszamy
zainteresowanych kandydatów do składania wniosków aplikacyjnych – potrzebne
informacje pojawiają się zawsze na stronie
dotyczącej staży (http://kdg.ue.poznan.pl/
staze) i jej podstronach.
Przypominamy, że każdy kandydat aplikujący na staż w ramach Projektu musi mieć
zaświadczenie o odbyciu konsultacji CV
i listu motywacyjnego (które odbywają się
w Biurze Projektu, XIV piętro w budynku
Altum). Warto zaplanować staż i na konsultacje zapisać się wcześniej, gdyż w okresie
rekrutacji na konsultacjach zazwyczaj nie
ma już miejsc.
• Kolejne rekrutacje na staże:
–– marzec 2014 r. – na staże w II kwartale
tylko u Partnera Projektu,
–– maj 2014 r. – na staże w III i IV kwartale
u różnych pracodawców.
• Pracodawców zainteresowanych nawiązaniem współpracy w ramach realizacji staży
zapraszamy do zapoznania się z informacjami na stronie http://kdg.ue.poznan.pl/
pracodawcy i jej podstronach. Najbliższa
rekrutacja odbędzie się w maju 2014 r.
• Cały czas są rozbudowywane i aktualizowane informacje o zadaniu 4 na stronie internetowej projektu „Kadry dla Gospodarki”, tj.
www.kdg.ue.poznan.pl/staze (i jej podstro-

nach), która dotyczy organizowanych staży
studenckich i absolwenckich.
Zadanie 5. Rozwój Biura Karier
1.	Badanie profilu potencjału zawodowego
studentów
–– zrekrutowano 52 osoby na badanie
w październiku oraz 3 osoby na listę
rezerwową (rekrutacja od września do
15 października), a także 52 osoby na
badanie w listopadzie i 3 osoby na listę
rezerwową,
–– objęto badaniem 52 studentów zrekrutowanych do 15 października,
–– przeprowadzono działania organizacyjne związane z przeprowadzeniem
badania – przekazano dokumenty
studentów firmie IPK, odebrano fakturę,
ankiety ewaluacyjne oraz dokumentację związaną z przeprowadzeniem
badania,
–– uproszczono zapisy na badanie –
między innymi zmodyfikowano listę
zapisów,
–– przeprowadzono zmasowaną akcję
informacyjną podczas zapisów na inne
działania Wsparcia Karier oraz warsztaty
specjalistyczne – studenci są informowani, dlaczego badanie jest ważne
dla ich przyszłej kariery zawodowej,
informacje te uzyskują również podczas
konsultacji,
–– kolejna rekrutacja w listopadzie na
badanie w grudniu – zgodnie z harmonogramem.
2.	Giełda tematów prac dyplomowych
(GTPD)
–– w wyszukiwarce jest obecnie widocznych 15 firm, jedna firma wycofała się
z giełdy,
–– chęć udział w GTPD zgłosiło 147 promotorów,
–– do GTPD zgłosiło się 30 studentów,
–– zbieranie dokumentacji do zgłoszeń od
firm oraz instytucji, które samodzielnie
dokonały rejestracji,
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–– udzielanie informacji firmom oraz instytucjom zainteresowanym przyłączeniem
się do giełdy tematów prac dyplomowych,
–– przekazywanie firmom zgłoszeń studentów,
–– udzielanie studentom pomocy w nawiązywaniu współpracy z firmami,
–– realizacja planu promocji GTPD,
–– jedna osoba obroniła pracę dyplomową
pisaną w ramach GTPD.

Wybrane metody wielowymiarowej analizy
złożonych zjawisk gospodarczych
Zapisanych użytkowników:
18
Zarządzanie innowacjami
Zapisanych użytkowników:

461

Analiza i projektowanie aplikacji internetowych
Zapisanych użytkowników:
249
Audytor wewnętrzny zintegrowanego
systemu zarządzania
Zapisanych użytkowników:
116
Analiza rynku i badania marketingowe
Zapisanych użytkowników:
112
Badania Konsumenckie
Zapisanych użytkowników:

111

Bancassurance
Zapisanych użytkowników:

31

Kryzysy gospodarcze i spór o rolę państwa
Zapisanych użytkowników:
53
Optymalizacja czasowa-kosztowa projektów
Zapisanych użytkowników:
52
Polityka pieniężna w dobie kryzysu gospodarczego
Zapisanych użytkowników:
73
Rynek finansowy
Zapisanych użytkowników:

114

Techniki sprzedaży
Zapisanych użytkowników:

241

Strategie konkurencyjność przedsiębiorstwa
Zapisanych użytkowników:
59

72

Zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa
Zapisanych użytkowników:
69
Zarządzanie produktem
Zapisanych użytkowników:

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

Techniki wielowymiarowe we wspomaganiu decyzji biznesowych
Zapisanych użytkowników:
161

143

Zarządzanie projektem. Zarządzanie zasobami ludzkimi
Zapisanych użytkowników:
166
Zarządzanie strategiczne
Zapisanych użytkowników:

109

Zasady opodatkowania przedsiębiorców
w Polsce w warunkach konkurencji i harmonizacji podatkowej
Zapisanych użytkowników:
324
4. Prezentacje sylwetek absolwentów
W zakładce Sylwetki absolwentów „U progu
kariery” znajdują się profile jedenastu osób,
w zakładce „Znani i rozpoznawani” umieszczono profile pięciu osób.
5.	Poradnictwo zawodowe, wsparcie
studentów i absolwentów w procesie
szukania pracy
• przeprowadzono 88 (indywidualnych i grupowych) konsultacji w zakresie poprawnego tworzenia dokumentów aplikacyjnych,
jedną w zakresie rozmowy kwalifikacyjnej,
nie przeprowadzono żadnej w zakresie
poszukiwania pracy oraz planowania
kariery zawodowej (5 osób jest zapisanych
na konsultację 30 października 2013 r.); na
konsultacjach indywidulanych udostępniono 24 miejsca, a na grupowych 120 miejsc
(dodatkowe grupy w związku z rekrutacją
na staże KdG); opracowano harmonogram
dodatkowych konsultacji w listopadzie –
w związku z rekrutacją na staże,
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•

•

•

•

•

•

•

opracowano materiały na grupową
konsultację „Jak szukać pracy/stażu i jak
zaplanować swoją karierę zawodową” oraz
zmodyfikowano materiały na grupową
konsultację CV i listu motywacyjnego,
dwunastu studentów skorzystało z programu komputerowego umożliwiającego
diagnozę inteligencji emocjonalnej (PKIE),
dwanaście osób odebrało wynik; udostępniono 48 miejsc,
warsztaty wsparcia karier:
–– zrekrutowano uczestników i przeprowadzono dwa warsztaty: „Zagraj w Pokera
Osobowości – dowiedz się, jak funkcjonujesz w nowej grupie!” oraz „Skuteczna
autoprezentacja podczas rozmowy
kwalifikacyjnej”,
–– przeprowadzono rekrutację na warsztaty w listopadzie: „Zagraj w Pokera Osobowości – dowiedz się jak funkcjonujesz
w nowej grupie!” oraz „Zaplanuj karierę
zawodową!”,
dopracowano materiały na warsztaty
wsparcia karier: „Zagraj w Pokera Osobowości – dowiedz się jak funkcjonujesz
w nowej grupie!” oraz „Zaplanuj karierę
zawodową!”,
przeprowadzono testy psychologiczne –
grupowe poradnictwo zawodowe: CwP
– dwie osoby (na pięć dostępnych miejsc),
CISS – trzy osoby (na pięć dostępnych
miejsc), OMNIBUS – trzy osoby (na pięć
dostępnych miejsc), TUS – siedem osób
(na dziesięć dostępnych miejsc), KKS – pięć
osób (na pięć dostępnych miejsc),
w indywidualnym doradztwie zawodowym
wzięły udział:
–– w spotkaniu wstępnym – dwie osoby,
–– w testach psychologicznych – jedna
osoba,
–– w spotkaniu podsumowującym – jedna
osoba,
przygotowano kolejne arkusze i zadania do
pracy doradczej ze studentem,
studenci mogą korzystać z Czytelni
Wsparcia Karier, studenci zapisujący się
na warsztaty umiejętności miękkich oraz

•

uczestniczący w doradztwie i konsultacjach
otrzymują informację, że mogą wzbogacić
swoją wiedzę korzystając z Czytelni,
przeprowadzono przetarg na zakup dwóch
nowych testów komputerowych z obszaru
poradnictwa zawodowego – testy kariery:
–– Czy jestem przedsiębiorczy?
–– Test preferencji i predyspozycji zawodowych.

6.	Warsztaty umiejętności miękkich (interpersonalnych)
• W październiku przeprowadzono warsztaty:
–– Negocjacje dla początkujących,
–– Techniki negocjacyjne,
–– Sztuka porozumiewania się,
–– Zarządzanie sobą w czasie. Jak wyznaczać cele i zwiększać własną efektywność?
–– Zarządzanie sobą w czasie. Planowanie,
priorytety i work-life-balance.
Przygotowano zaświadczenia dla studentów uczestniczących w warsztatach
w kwietniu
• Wydrukowano materiały szkoleniowe na
potrzeby warsztatów zaplanowanych
w listopadzie.
• Zrekrutowano studentów na warsztaty
w listopadzie:
–– Delegowanie zadań i udzielanie informacji zwrotnej,
–– Trening zachowań asertywnych – podstawowe umiejętności,
–– Asertywność dla wymagających – zaawansowane umiejętności,
–– Jesteś kowalem swojego losu – poziom
podstawowy,
–– Jesteś kowalem swojego losu – poziom
zaawansowany,
–– W poszukiwaniu źródła – o istocie radzenia sobie ze stresem,
–– Kreatywność. Myślenie out-of-the-box
i proces kreatywny,
–– Kreatywność. Techniki pracy kreatywnej,
–– Zarządzanie zespołem,
–– Mapy myśli,

PROJEKT „KADRY DLA GOSPODARKI”

•

–– Techniki sprzedaży,
Zmodyfikowano stronę projektu
Promocja – strona www, facebook KdG,
hol Altum, tablica informacyjna Biura KdG.

Zadanie 6. Gospodarka turystyczna
• Kontynuacja działań w ramach przygotowań do Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Naukowej ICTT 2013 „Nowoczesne
technologie informacyjne i komunikacyjne
w turystyce”,
• Kontynuacja działań dotyczących pobytu
na UEP Prof. Davida Aireya, profesor poprowadzi wykłady:

•

•

–– 25 listopada 2013 r.,
àà 11.30–13.00 sala 236 A, wykład
otwarty: „Tourism Education: Past,
Present and Future”,
àà 15.00–16.30 sala 0011A, wykład dla
studentów gospodarki turystycznej:
„Tourism Policy”,
–– 26 listopada 2013 r., 9.45–11.15 sala
210 B, wykład dla studentów gospodarki
turystycznej: „Governance in Tourism”.
16 października 2013 r. – spotkanie
z uczniami Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja
Kopernika w Koszalinie (specjalności: technik hotelarstwa oraz technik obsługi turystycznej), celem spotkania była prezentacja
kierunku gospodarka turystyczna,
aktualizacja strony internetowej KdG w części dotyczącej gospodarki turystycznej.
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Pracownicy Działu Marketingu pod kierunkiem mgr Iwony Cieślik przygotowali comiesięczny
raport na temat obecności Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w mediach. W październiku
sytuacja przedstawiała się następująco:
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W dniach 24–27 października odbyły się 17 Targi Książki w Krakowie. W tej największej krajowej imprezie branży wydawniczej wzięło udział 567 wystawców. Stoisko Wydawnictwa UEP było
umieszczone w specjalnym sektorze wydawców akademickich. Targi cieszyły się dużym zainteresowaniem zwiedzających. W ciągu czterech dni odwiedziło je ponad 40 tys. osób, co jest najlepszym
wynikiem w całej historii tej imprezy.
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Robert Romanowski
Wydawnictwo
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Bogdan Pachołek, Wojciech Zmudziński, Jadwiga Podsiadłowska,
Towaroznawstwo żywności, wyd. 2 zm., nr 275
Aleksandra Hauke-Lopes, Miłosz Łuczak, Paweł Mielcarek,
Milena Ratajczak-Mrozek, Marketing międzynarodowy. Studia
przypadków i zadania, nr 274
Elżbieta Gruszczyńska-Brożbar, Funkcjonowanie Giełdy Papierów
Wartościowych w Warszawie, wyd. 3 zm., nr 273
Urszula Samotyja (red.), Towaroznawstwo artykułów spożywczych.
Materiały do ćwiczeń, wyd. 2 zm., nr 272

W monografii podjęto tematykę dotyczącą znaczenia
marketingu w procesie tworzenia i rozwoju kapitału intelektualnego na poziomie przedsiębiorstwa (poziom mikro).
Autorzy rozdziałów zaprezentowali wiedzę obejmującą
nauki o zarządzaniu, co pozwoliło kompleksowo przedstawić znaczenie marketingu opartego na wiedzy na poziomie
przedsiębiorstw i ich otoczenia.

Adam Dymitrowski, Aleksandra Hauke-Lopes, Łukasz Małys,
Milena Ratajczak-Mrozek, Podstawy marketingu. Zadania i studia
przypadków, nr 271
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poleca następujące książki z serii Materiały Dydaktyczne:
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Milena Ratajczak-Mrozek, Marketing międzynarodowy. Studia
przypadków i zadania, nr 274

ISBN 978-83-7417-778-8

9 788374 177788

275

W książce omówiono budowę, właściwości fizyczne,
chemiczne i biologiczne oraz liczne zastosownia różnych
grup surfaktantów, a szczególny nacisk położono na aspekty
ekologiczne ich stosowania. Przedstawiono także zagadnienia stabilności hydrolitycznej i termicznej, metody oznaczania pozostałości tych substancji w środowisku naturalnym,
procesy degradacji chemicznej i biologicznej tych związków.
Zaprezentowano liczne korelacje pomiędzy budową surfaktantów oraz ich właściwościami użytkowymi.
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788374 177795

Maria Kiedrowska

PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI. Zbiór zadań

wartość wspólnie
odpowiedzialność

Marketing oparty na wiedzy w świetle procesów decyzyjnych

h, pozwala odpoologie, szczególnie
ecyzyjne w przedzenia.
partego na wiedzy,
paradygmatu, eks-

Redaktor naukowy
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
poleca następujące książki z serii Materiały Dydaktyczne:

Praca jest zbiorem różnorodnych zadań przybliżających
wszystkie tematy objęte programem nauczania rachunkowości. Zawiera zadania cząstkowe, problemowe i całościowe
o różnym stopniu trudności. Rozwiązywanie i analizowanie
tych zadań stwarza możliwość lepszego zrozumienia całego
systemu rachunkowości, jego logiki i sposobu funkcjonowania w praktyce.
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TOWAROZNAWSTWO
ŻYWNOŚCI

Niniejsze materiały dydaktyczne przeznaczone są głównie dla studentów kierunku towaroznawstwo studiów pierwszego stopnia Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
i dostosowane do programu przedmiotu towaroznawstwo
żywności, obejmującego wykład i ćwiczenia laboratoryjne.
Zawierają materiały niezbędne do przeprowadzenia ćwiczeń
kształtujących umiejętności przeprowadzania porównawczej
oceny żywności. Jest to wydanie drugie zmienione.
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OSTATNIE POŻEGNANIE

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 23 października 2013 r.
w wieku 91 lat zmarła nieodżałowanej pamięci
śp. mgr Urszula Hoffmann
długoletnia, bardzo zasłużona pracownica Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, jeden z „filarów” administracji Uczelni.
Magister Urszula Hoffmann urodziła się 15 lipca 1922 r. Pracę na Uczelni rozpoczęła w 1948 r. Wykonywała ją nieprzerwanie przez 43 lata. Pracowała kolejno na stanowiskach: asystenta
w Katedrze Rachunkowości, starszego radcy, kierownika Dziekanatu Wydziału Ogólnoekonomicznego (późniejszego Wydziału
Ekonomiki Produkcji), kierownika Działu Nauki, głównego specjalisty ds. Rektoratu i głównego specjalisty kierującego Rektoratem.
Odznaczona została „Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski” oraz „Medalem za Zasługi dla Akademii Ekonomicznej
w Poznaniu”.
Pamięć o niej na zawsze pozostanie z nami
Władze i społeczność
Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu

