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Z życia Uczelni
Wydarzenia
Uroczysta inauguracja roku
akademickiego 2013/2014
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu rozpoczął 88. rok akademicki. Zebranych na
uroczystej inauguracji pracowników i studentów Uczelni powitał JM Rektor prof. dr
hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP.

Podczas uroczystości wręczono medale
„Summa cum laude” wybitnym absolwentom studiów drugiego stopnia, którzy uzyskali średnie ocen minimum 5,0 oraz bardzo
dobre oceny za prace magisterskie. Na
uroczystość zaproszono dyrektorów szkół
ponadgimnazjalnych, z których najwięcej
absolwentów podjęło studia na UEP, oraz
dyrektorów szkół, które nawiązały współ-
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pracę z UEP, tworząc klasy pod patronatem Wydziału Zarządzania. Osobom tym
wręczono listy gratulacyjne. W inauguracji
roku akademickiego uczestniczyli również
przedstawiciele firm zrzeszonych w Klubie
Partnera UEP. Przedstawiciel firmy Żabka
wręczył studentom stypendia.
Wykład inauguracyjny „Ekonomia twórczości i wolnego czasu” wygłosił prof. dr
hab. inż. Wojciech Cellary, prof. zw. UEP.
„Obszarem, w którym w niedalekiej przyszłości będzie rozgrywać się główna batalia gospodarcza na świecie, będzie czas
wolny ludzi […]” – mówił prof. Cellary. „Sumarycznej ilości wolnego czasu na świecie
będzie przybywać w miarę jak znaczącą
część produkcji przejmą roboty, a usług
– komputery” – tłumaczył. W tym świecie
najważniejszą rolę będą odgrywać, zdaniem prof. Cellarego, twórcy: „To oni bowiem będą otwierać nowe rynki, wprowadzając na nie nowe produkty i usługi,
i kreując nowe potrzeby klientów. Człowiek
ma bowiem to do siebie, że się szybko nu-

dzi, a już szczególnie w obszarze wolnego
czasu i chętnie próbuje nowych rzeczy.
Każdy nowy utwór, czyli efekt twórczości,
produkt lub usługa, będzie następnie przez
rzeszę innowatorów personalizowany, czyli
adaptowany do indywidualnych potrzeb
klientów. […] Powstaje jednak ważny problem – według jakiego modelu biznesowego powinna funkcjonować twórczość?”
Tu ścierają się dwie koncepcje – wskazał
prof. Cellary: „Według pierwszej koncepcji
twórczość jest działalnością gospodarczą
taką jak inne, tylko obarczoną bardzo wysokim ryzykiem. Twórczość wymaga inwestycji, a inwestycje zwrotu na kapitale. Aby
ten zwrot na zainwestowanym kapitale
nastąpił, to utwór, jako efekt twórczości,
musi być chroniony, co najmniej czasowo.
Do tego służą patenty i materialne prawa
autorskie, ale konieczny jest też skuteczny
system egzekwowania prawa, w dodatku
na skalę światową, ponieważ dzisiaj gospodarka ma charakter globalny, a utwór, który jest zapisany w formie ciągu bitów, jest
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bardzo podatny na kradzież przez Internet.
[…] Według drugiej koncepcji efekty twórczości powinny być wspólną własnością
całej ludzkości, czyli powinny być dostępne za darmo. W szczególności wszystko
wytworzone w sektorze publicznym lub sfinansowane z pieniędzy publicznych powyżej 50% powinno być dostępne za darmo.
Natomiast można zarabiać na usługach
z nimi związanych, czyli na przetwarzaniu
tych utworów, ich adaptacji, konfiguracji,
łączeniu, dzieleniu, szkoleniach w zakresie
ich używania itp. – i to bez dzielenia się zyskiem z twórcami”.
Profesor Cellary nie opowiedział się za
żadną z tych koncepcji, postulował natomiast wypracowanie nowej – adekwatnej
do nowych czasów: „[…] Największym wyzwaniem współczesnej ekonomii – skierowanym do nas, od profesorów po studentów
nauk ekonomicznych, jest doprowadzenie
do nowego ładu gospodarczego w warunkach, gdy produkować będą głównie
roboty, a znaczną część usług będą świadczyć komputery. W warunkach, w których

gospodarka światowa będzie oparta na
masowej twórczości w celu zagospodarowania wolnego czasu ludzi poszukujących,
jak zawsze, sensu życia, również, a może
głównie w pracy na rzecz innych ludzi” –
powiedział profesor Cellary.
Tekst wykładu dostępny on-line, www.ue.poznan.pl.

Drużyna Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu zwyciężyła
w charytatywnym biegu Poznań
Business Run
Drużyna pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu zajęła pierwsze miejsce w biegu Poznań Business Run. To jedyny w swoim rodzaju bieg biznesowy, który
ma cel charytatywny – towarzyszyła mu
zbiórka pieniędzy na rzecz podopiecznych
Fundacji Jaśka Meli „Poza Horyzonty”.
W imprezie, która odbyła się 15 września
2013 r., wzięło udział 360 pięcioosobowych
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drużyn – łącznie 1800 osób. Każdy uczestnik musiał przebiec 3 kilometry 800 metrów.
Swoje reprezentacje wystawiły firmy, instytucje i urzędy.
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
zgłosił swoich uczestników jako jedyna
publiczna uczelnia w Poznaniu. W biegu
wzięły udział aż cztery drużyny UEP. Na
czele reprezentacji stanęła tzw. drużyna
profesorska, w której między innymi pobiegli JM Rektor prof. dr hab. Marian Gorynia,
prof. zw. UEP, oraz Prorektor ds. Strategii
i Rozwoju dr hab. Cezary Kochalski, prof.
nadzw. UEP.
Wszystkie drużyny UEP znalazły się w 10%
najlepszych. Pierwsze miejsce wywalczyła
drużyna KB UE Poznań 3. Jej członkowie
pokonali trasę w niewiele ponad godzinę.
„Drużyna profesorska” zajęła dziewiąte
miejsce.
Dochód z imprezy przeznaczono na
zakup nowej protezy dla mieszkającego
w Swarzędzu Tomka Nowickiego, który
stracił nogę w wypadku samochodowym.

Forum studenckie – projekt
UEP zgłoszony do realizacji
w ramach Poznańskiego Budżetu
Obywatelskiego 2014
Do realizacji w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego na 2014 rok zgłoszono 220 projektów. Miejscy urzędnicy
wybrali 20 pomysłów – wśród nich projekt
forum studenckiego opracowany przez
zespół Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Forum – w głosowaniu mieszkańców – zajęło trzynaste miejsce.
Forum
studenckie
zaprojektowano
jako nową przestrzeń w centrum miasta,
między budynkami Uniwersytetu Ekonomicznego i Akademii Muzycznej, ulicami
Święty Marcin i Towarową. Realizacja projektu wpisywała się w działania związane
z rewitalizacją ul. Święty Marcin i zakładała wyeliminowanie ruchu samochodów
z ul. Towarowej (powyżej skrzyżowania

z ul. Składową), przekształcenie obecnej
ulicy z krawężnikami w formę placu integrującego zrewitalizowany Park im. Romana Maciejewskiego z budynkami wyższych
uczelni, poprowadzenie torowiska (rezerwowego) w poziomie placu bez akcentowania go innym rodzajem nawierzchni,
wyposażenie nowo powstałej przestrzeni
w elementy małej architektury – siedziska,
stojaki na rowery itp. Tak zorganizowana
przestrzeń mogłaby być przeznaczona do
różnych form aktywności studenckiej – organizacji spotkań, dyskusji, imprez, a także
do integracji studentów różnych uczelni
oraz integracji studentów ze społecznością
lokalną. Choć pomysł nie został wybrany
do realizacji w ramach Poznańskiego Bu-

dżetu Obywatelskiego na 2014 r., bardzo
zaktywizował środowisko akademickie
i z pewnością będzie inspiracją do podobnych inicjatyw.

Studia, które przygotują
do pracy w międzynarodowej
korporacji finansowej?
Takie rzeczy tylko na UEP
Jednym z najszybciej rozwijających się
działów w sektorze finansowym w Polsce
są globalne centra międzynarodowych
operacji finansowych. Niestety żaden
z polskich uniwersytetów nie przygotowuje
do pracy w takich miejscach. Uniwersytet
Ekonomiczny w Poznaniu podjął wyzwanie: właśnie uruchomił nową specjalność.
Od wielu lat Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu rozwija współpracę z najbardziej prestiżowymi przedsiębiorstwami
w całej Polsce, zapraszając je do Klubu
Partnera UEP. W ramach tej współpracy
są podejmowane różnorodne inicjatywy.
Jedną z nich jest właśnie otwarcie nowej
specjalności.
Specjalność „operacje finansowe funduszy inwestycyjnych” jest oferowana
studentom dwuletnich, stacjonarnych studiów magisterskich kierunku: finanse i rachunkowość na Wydziale Zarządzania UEP.
Utworzona została we współpracy z firmą
Franklin Templeton Investments – gigantem
na rynku funduszy inwestycyjnych zajmującym czołowe miejsce, jeśli chodzi o globalny rozwój oraz inwestycje papierów
wartościowych i innowacyjne produkty.
Oferuje alternatywne rozwiązania inwestycyjne pod markami Franklin, Templeton
oraz Mutual Series w ponad 150 krajach na
całym świecie, utrzymując w zarządzaniu
aktywa o wartości ponad 815 miliardów
dolarów (według stanu na 30 czerwca

2013 r.). W Poznaniu oddział Franklin Templeton Investments Poland mieści się przy
Placu Andersa 3, gdzie będzie się odbywać część zajęć.
Studenci, którzy wybiorą specjalność
„operacje finansowe funduszy inwestycyjnych”, poznają mechanizmy funkcjonowania rynku funduszy inwestycyjnych,
dowiedzą się, jakiego rodzaju operacje
i transakcje występują na tym rynku, poznają metody wyceny instrumentów finansowych. Będą też analizować studia przypadków opracowane przez firmę Franklin
Templeton Investments oraz uczestniczyć
w praktykach, podczas których nauczą się
wykorzystywać zdobyte wiedzę i umiejętności w realnym świecie finansów.
Klub Partnera UEP istnieje już dziesięć
lat. Obecnie zrzesza 54 przedsiębiorstwa.
Eksperci i praktycy biznesu z tych przedsiębiorstw mają możliwość opiniowania kierunków rozwoju UEP i współpracy
z Uczelnią przy konstruowaniu programów
nauczania. Mogą sygnalizować, jacy
kandydaci są poszukiwani na rynku pracy w związku ze zmianami zachodzącymi
w gospodarce. Ponadto prowadzą wykłady i warsztaty dla studentów, podczas
których udostępniają im swoją praktyczną
wiedzę. Umożliwiają studentom również
zdobywanie doświadczeń podczas praktyk i staży, a najlepszym fundują stypendia.
W zamian mają dostęp do najnowszej wiedzy naukowej, mogą korzystać z oferowanych przez UEP usług doradczych, dawać
impuls do badań, testować ich wyniki, zamawiać na UEP kierunki oraz prace dyplomowe, promować wśród studentów swoje
marki, korzystać ze studiów podyplomowych, szkoleń i warsztatów dostosowanych
do potrzeb przedsiębiorców.
Wszystkie zainteresowane przedsiębiorstwa zapraszamy do zapoznania się z ofertą Klubu Partnera UEP.
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Piknik pracowniczy
Na polu piknikowym Malta 20 września
2013 r. odbył się piknik pracowniczy Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
Pracownicy Uczelni spędzili ten czas na

malowniczo położonym obszarze, przy
poczęstunku w konwencji kuchni polsko-włoskiej, słuchając muzyki i korzystając
z atrakcji sprawnościowych. Jak co roku
piknik był okazją do zbudowania dobrej
atmosfery pracy w nowym roku akademickim.
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Wywiady
Ścigamy się nieustannie
– rozmowa z Rektorem prof. drem hab. Marianem Gorynią, prof. zw. UEP

Cztery drużyny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu wzięły udział w biegu
Poznań Business Run. To jedyny w swoim
rodzaju bieg biznesowy, który ma cel charytatywny – towarzyszyła mu zbiórka pieniędzy na rzecz podopiecznych Fundacji
Jaśka Meli „Poza Horyzonty”. Na czele reprezentacji UEP stanęła tzw. drużyna profesorska, której przewodził JM Rektor prof.
dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP.
Od kiedy Pan Rektor biega?
Biegałem już w szkole podstawowej i średniej – ale na krótszych dystansach: 400, 800
i 1000 metrów. Potem zdarzało mi się biegać sporadycznie. Regularnie zacząłem
biegać znów w 2010 r.

Czy podczas biegania obmyśla Pan Rektor
czasem strategie dla Uczelni?
Owszem, nie ukrywam, że od czasu do
czasu „wybiegam” jakiś cenny pomysł.
A jak zrodził się pomysł udziału „drużyny
profesorskiej” w Poznań Business Run?
Postanowiliśmy zrobić coś innego niż zwykle – pokazać, że potrafimy się dobrze bawić. Ten bieg był bowiem wspaniałą zabawą w szczytnym celu. Dochód z pakietów
startowych został przeznaczony na pomoc
podopiecznym Fundacji Jaśka Meli „Poza
Horyzonty”. Żadna inna publiczna poznańska uczelnia nie zgłosiła swoich drużyn,
a my pomyśleliśmy: dlaczego nie? Poza
tym to był bieg biznesowy, więc uznałem,
że jako Uczelnia, która kształci przyszłych
biznesmenów, koniecznie musimy w nim
wystartować. Mojej drużynie wprawdzie
nie udało się wygrać, zajęliśmy dziewiąte

miejsce, ale wygrała inna drużyna z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu –
więc to tak, jakbyśmy wszyscy wygrali.
Czy zwycięstwo drużyny UEP w Poznań Business Run ma dla Pana Rektora duże znaczenie?
Bardzo duże – ale nie tylko sportowe. Pomyślałem, że może zwycięstwo naszej drużyny
to taki dobry znak. Tak naprawdę bowiem
jako uczelnia ekonomiczna my się nieustannie ścigamy: jeśli chcemy osiągnąć
sukces, musimy być zawsze krok przed innymi: uczyć studentów nie tylko rozwiązań,
które już istnieją, lecz przede wszystkim rozwiązań, które dopiero będą wprowadzane
w życie. Tylko tak zagwarantujemy im, że
po skończeniu studiów łatwo odnajdą się
na rynku pracy. Wygraną w Poznań Business Run traktujemy więc jako dobrą wróżbę – jako znak, że udaje nam się dobrze
spełniać naszą misję, że wygrywamy w wy-

ścigu z nowymi potrzebami, które firmy stawiają przed naszymi absolwentami.
Chciałbym jednak podkreślić, że w tym
wyścigu nie ma przegranych. Gdyby nie
było firm, które stawiają nam wyzwania,
nie moglibyśmy się stawać coraz lepsi.
I odwrotnie – gdyby nie było nas – te firmy
nie miałyby wykwalifikowanych pracowników. Jesteśmy od siebie zależni, musimy
żyć w symbiozie. Myślę, że to nam świetnie
wychodzi – a dowodem tego nasze wspólne uczestnictwo w Poznań Business Run.
Tak naprawdę nie chodzi bowiem tylko
o biznes – chodzi o to, żeby dzięki biznesowi ludziom łatwiej i ciekawiej się żyło. Dzięki
Poznań Business Run dwóch chłopaków
będzie miało lepsze życie – i to jest najważniejsze. Dla takich idei warto się ścigać.
I w sensie dosłownym, i w metaforycznym.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała: Sylwia Jarmuż
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Powrót do pracy po urlopie
wychowawczym bez obaw? Tak, jeśli
pracujesz na UEP
– rozmowa z Prorektorem ds. Nauki i Współpracy
z Zagranicą prof. drem hab. Maciejem Żukowskim, prof. zw. UEP

Obawy, stres, niepewność – takie uczucia
często towarzyszą osobom, najczęściej
kobietom, które mają wrócić do pracy po
urlopie macierzyńskim, rodzicielskim czy
wychowawczym. Rodzice, którzy pracują
na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, mogą spać spokojnie. Czeka
na nich nie tylko miejsce pracy,
lecz także miła niespodzianka na
start. Ruszył zainicjowany przez
Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dra hab. Macieja Żukowskiego, prof. zw. UEP,
program UEP „Wracam”.
Panie Rektorze, pierwsze pytanie
pozwolę sobie zadać w tonacji
nieco żartobliwej: czy Uniwersytetowi rodzi się dużo dzieci?
Uczelnia nie odbiega od średniej
krajowej. Dzieci się rodzą, ale jest
ich zdecydowanie za mało. Niska dzietność i wynikające z niej
konsekwencje to największe
wyzwanie stojące przed Polską
w XXI wieku. Obecnie uważa się,
że dla zwiększenia dzietności najważniejsze są dobre warunki do
łączenia pracy zawodowej z wychowaniem dzieci. Z jednej strony UEP jest pod tym względem
dobrym miejscem pracy, na przykład dzięki elastycznemu czasowi
pracy. Jednak wymagania wobec nauczycieli akademickich
są coraz większe. Coraz trudniej
więc łączyć karierę naukową
z rodzicielstwem.
Czasem w karierze naukowej
problemem nie jest jednak czas,

lecz brak pieniędzy na badania. A pieniądze trudno szybko zdobyć komuś, kto
wraca do pracy po wielomiesięcznej nieobecności.
Zgadza się i dlatego właśnie chcemy to
rodzicom-naukowcom ułatwić. Stąd zrodził się pomysł na program UEP „Wracam”.
Jest on uzupełnieniem oferty ogólnopolskiej z programem FNP „POMOST” na czele, choć w ostatniej edycji tego programu
nie mogą akurat uczestniczyć naukowcy
reprezentujący nauki humanistyczne i społeczne.

Do kogo skierowany jest program UEP
„Wracam”?
Program przygotowany jest z myślą o osobach, które są zatrudnione na UEP na
stanowiskach
naukowo-dydaktycznych
i miały dłuższą przerwę w pracy związaną
z wychowywaniem dzieci – a zatem spowodowaną urlopami macierzyńskim, wychowawczym, rodzicielskim. Ma umożliwić
im „miękkie lądowanie” po tej przerwie
w pracy, a jednocześnie zainspirować,
stworzyć możliwość rozpoczęcia z wysokiego „C” – czyli od ważnego, ciekawego projektu badań. Sądzimy, że program przede
wszystkim zainteresuje panie, bo to one
korzystają z urlopu macierzyńskiego i zdecydowanie częściej niż panowie decydują
się na dłuższą przerwę w celu sprawowania opieki nad dzieckiem. Ale program jest
otwarty dla wszystkich, którzy wracają po
przerwie – dla kobiet i mężczyzn.
Program UEP „Wracam” to jednak nie tylko
inspiracja i miła atmosfera, to także konkrety – dajecie Państwo pieniądze na badania.
Zgadza się, w ramach programu będziemy przyznawać grant na badania, które
mogą potrwać 12–18 miesięcy, z możliwością przedłużenia nawet do 24 miesięcy.
Ile dokładnie pieniędzy można otrzymać?
Wysokość dofinansowania projektu przyznawanego przez UEP wynosi 15 tys. zł.
Co trzeba zrobić, żeby skorzystać z programu, jakich trzeba dopełnić formalności?
Przede wszystkim przerwa w pracy musi
wynosić minimum pół roku. Do programu

trzeba się zgłosić w ciągu trzech lat od
podjęcia pracy po przerwie. Zgłoszenie
następuje przez złożenie wniosku z kosztorysem i harmonogramem projektu w Dziale
ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą. Tam też można uzyskać dodatkowe informacje o projekcie. Laureat programu podpisze z Uczelnią umowę dotyczącą
dofinansowania przez Uczelnię realizacji
projektu. Ale chciałbym podkreślić, że pieniądze to nie wszystko…
Jakie dodatkowe korzyści z uczestnictwa
w programie mają zatem jego uczestnicy?
Dzięki udziałowi w tym projekcie mają
szansę wzbogacić swój dorobek naukowy,
prowadzone badania mogą wykorzystać
– w zależności od etapu kariery naukowej –
w doktoracie czy habilitacji. Ten projekt to
świetna sposobność, by się rozwijać i upowszechniać wyniki swoich badań. Ponadto zwycięzca konkursu otrzyma formalny
status kierownika projektu, a to wymownie
zwiększy później jego szanse na pozyskanie
grantów czy stypendiów finansowanych
ze źródeł zewnętrznych. Program ten może
być dla jego uczestników początkiem nowego rozdziału w karierze.
Kiedy rusza pierwsza edycja programu i do
kiedy można składać wnioski?
Właśnie ruszył nabór wniosków. Będziemy
je przyjmować do końca października, potem oceni je komisja, a 1 stycznia laureat
programu będzie mógł rozpocząć realizację projektu.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała: Sylwia Jarmuż
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Jeśli chcemy uczyć innych o jakości,
sami musimy być wzorem
– rozmowa z Dziekanem Wydziału Towaroznawstwa, prof. drem hab. inż. Ryszardem Zielińskim,
prof. zw. UEP

Cztery Wydziały Uniwersytetu Ekonomicznego otrzymały kategorię A w parametrycznej ocenie jednostek naukowych
dokonanej przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych. Wydział Towaroznawstwa wypadł w niej szczególnie dobrze: na
93 oceniane jednostki naukowe w grupie
nauk społecznych zajął trzecie miejsce
w Polsce. Ponadto kierunek towaroznawstwo otrzymał wyróżniającą ocenę Państwowej Komisji Akredytacyjnej.
Panie Dziekanie, serdecznie gratuluję sukcesu Wydziału Towaroznawstwa. Proszę
zdradzić, jaka jest recepta na to, by z wysoką jakością uczyć o jakości?
Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia
z tak szczególnego obszaru wiedzy, jakim
jest wiedza o jakości i kształtujących ją
czynnikach, wymaga wysoce wyspecjalizowanej kadry naukowo-dydaktycznej.
Chcąc przekazać studentom odpowiedni zasób wiedzy, pracownicy dydaktyczni
Wydziału muszą nie tylko na bieżąco śledzić najnowsze światowe trendy w zakresie
wykładanych przez siebie przedmiotów,
lecz także prowadzić badania naukowe
na odpowiednio wysokim poziomie i publikować uzyskane wyniki w renomowanych
czasopismach.
Co cztery lata jakość prowadzonych
badań naukowych podlega weryfikacji
w procesie parametryzacji jednostek naukowych. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wyższego 30 września 2013 r. ogłosiło najnowszą listę rankingową, w której Wydział
Towaroznawstwa zajął bardzo wysoką,
trzecią pozycję w Polsce – na 93 oceniane
jednostki naukowe w grupie nauk społecznych – uzyskując w ten sposób kategorię A.
Na ten niewątpliwy sukces Wydziału złożyła się bardzo wysoka aktywność naukowa

wszystkich naszych pracowników naukowych, naukowo-dydaktycznych i inżynieryjno-technicznych – nie tylko w ostatnim
roku, lecz również w ciągu ostatnich kilku
lat.
Osiągnięcia te obejmują monografie naukowe, liczne publikacje naukowe
w czasopismach o zasięgu ogólnoświatowym oraz ogólnopolskim, uczestnictwo
w licznych konferencjach międzynarodowych i krajowych oraz patenty i zgłoszenia patentowe. Należy podkreślić, że co
dwa lata Wydział jest organizatorem cyklicznych międzynarodowych konferencji
towaroznawczych z serii „Current Trends
in Commodity Science”. Ostatnia odbyła
się w połowie września 2013 r. w Mikorzynie k. Konina. Pracownicy Wydziału działają w Międzynarodowym Towarzystwie
ds. Towaroznawstwa i Technologii (IGWT)
z siedzibą w Wiedniu oraz w Komisji Nauk
o Jakości Polskiej Akademii Nauk Oddział
w Poznaniu.
Tak wysoka aktywność naukowa oraz
popularyzatorska pracowników Wydziału
z zakresu wiedzy o jakości ma swoje przełożenie na wysoki poziom prowadzonych
zajęć dydaktycznych. Można zatem powiedzieć, że nasz tegoroczny sukces dydaktyczny jest konsekwencją wieloletnich
działań nie tylko w zakresie zmian programowych, lecz przede wszystkich prowadzenia intensywnych badań naukowych
w zakresie wiedzy o czynnikach kształtujących jakość towarów i usług.
Czy zgodzi się Pan Dziekan z twierdzeniem,
że nauczanie o jakości jest swego rodzaju
misją?
Oczywiście nauczanie o jakości, a dokładnie o kształtujących ją czynnikach,
jest jedną z podstawowych misji Wydziału
Towaroznawstwa. Od wielu lat przedstawiciele Wydziału wytyczają główne kierunki
zarówno badań, jak i kształcenia towaroznawców nie tylko w Polsce, lecz w skali
światowej. Jesteśmy obecni wszędzie tam,
gdzie mowa o badaniach towaroznaw-

czych oraz gdzie są dyskutowane nowe
pomysły dydaktyczne w tym zakresie. Przez
wiele lat byłem koordynatorem, a później ekspertem ministra nauki i szkolnictwa
wyższego ds. opracowania standardów
nauczania dla kierunku: towaroznawstwo.
Ustalenia poczynione w wyniku licznych
konsultacji z przedstawicielami wszystkich
ośrodków akademickich w Polsce kształcących towaroznawców pozwoliły na
wypracowanie wspólnych standardów
nauczania, które obowiązywały w Polsce przez kilka ostatnich lat. I chociaż od
2011 r. programy studiów są układane już
według tzw. Krajowych Ram Kwalifikacji, to
kierunek wyznaczony przez wypracowane
wspólnie standardy kształcenia dla kierunku towaroznawstwo stanowi ciągle punkt
odniesienia w dyskusjach o programach
studiów.
Jakie badania prowadzi obecnie Wydział
Towaroznawstwa na rzecz praktyki gospodarczej?
Pracownicy siedmiu katedr Wydziału Towaroznawstwa prowadzą liczne badania
na rzecz tzw. praktyki gospodarczej głównie poprzez wykonywanie ekspertyz w ramach działającego na Uczelni Centrum
Badań i Ekspertyz Towaroznawczych. Badania te dotyczą oceny zgodności z normami, rozwiązywania różnych bieżących
problemów produkcyjnych dotyczących
głównie badania jakości surowców, poprawy parametrów procesów produkcyjnych oraz rozstrzygnięć rozjemczych.
Niektóre katedry prowadzą wspólnie badania naukowe i wspólnie ubiegają się

o granty. Czy można zatem powiedzieć:
siła we współpracy?
Owszem. Poszczególne katedry Wydziału
Towaroznawstwa już od wielu lat prowadzą wspólne badania, co wynika między
innymi z interdyscyplinarności badań towaroznawczych. Od kilku lat pracownicy
Wydziału podejmują wspólne badania
naukowe nie tylko z pracownikami innych
wydziałów naszej Uczelni, lecz także innych uczelni. Efektem tych prac są coraz
liczniejsze publikacje w renomowanych
czasopismach o zasięgu światowym z tzw.
listy filadelfijskiej. Ostatnio katedry naszego
Wydziału ubiegają się o granty naukowe,
składając wnioski wspólnie z pracownikami innych wydziałów – i to z dużymi z sukcesami. A zatem we współpracy siła.
Jakie kompetencje wyróżniają studentów
towaroznawstwa na rynku pracy i jak są
zwiększane?
Studenci kierunku: towaroznawstwo charakteryzują się szeroką wiedzą dotyczącą
czynników kształtujących jakość produktów i usług. Posiadają wiedzę nie tylko
z przedmiotów przyrodniczych i technicznych, lecz także z wielu przedmiotów ekonomicznych. Tak szerokie przygotowanie
merytoryczne absolwentów tego kierunku
studiów powoduje, że potrafią oni znaleźć w przedsiębiorstwach produkcyjnych
wspólny język zarówno ze specjalistami
z zakresu technologii, jak i z kadrą menedżerską odpowiedzialną za czynniki determinujące jakość.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała: Sylwia Jarmuż
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Nasze sukcesy
Wizjoner z Collegium Altum
Profesor Witold Abramowicz, kierownik
Katedry Informatyki Ekonomicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, otrzymał prestiżowy tytuł „Visionary Member”.
Przedsiębiorstwo SAP University Alliances
nadało go tylko czterem osobom na świecie.
Mówi się, że informatycy to ludzie, którzy stąpają twardo po ziemi, ale z głową
w chmurach. To stwierdzenie dobrze pasuje do profesora Witolda Abramowicza.
Siedziba Katedry Informatyki Ekonomicznej
UEP mieści się tam, gdzie już prawie można
dotknąć chmur – na 18. piętrze Collegium
Altum. Wśród tych chmur profesor Abra-

mowicz wraz ze swoim zespołem wymyśla
rozwiązania, które realnie zmieniają życie
na ziemi. Za to został uhonorowany przez
SAP tytułem „Visionary Member” – „Człowiek – wizjoner”.
„Chciałbym podkreślić, że to wizjonerstwo nie jest tylko moją cechą, lecz całego
zespołu. Moje wizje nie miałyby szans się
ziścić, gdyby nie działające w naszej Katedrze laboratoria i pracujące w nich osoby”
– mówi profesor Abramowicz. „Wizjonerstwo jest zaraźliwe. Na szczęście” – dodaje
profesor.
Zespół pod kierunkiem prof. Abramowicza opracowuje między innymi tzw. nowe
architektury systemów komputerowych.
To „kawałki” oprogramowań, które moż-

na łączyć jak klocki lego, tworząc z ich
rozmaitych konfiguracji systemy informatyczne dla różnych branż, krajów, języków,
systemów prawnych. Można w ten sposób
stworzyć oprogramowanie i dla supermarketu, i dla stoczni. Katedra Informatyki
Ekonomicznej opracowuje także systemy
prognozujące produkcję energii z nowych,
odnawialnych źródeł.
Od wielu lat Katedra Informatyki Ekonomicznej UEP współpracuje z największym
na świecie producentem oprogramowania dla przedsiębiorstw SAP. Uniwersytet
Ekonomiczny w Poznaniu jest członkiem
SAP University Alliances – program ten zrzesza około 1500 uczelni z całego świata,
które udostępniają sobie nawzajem materiały dydaktyczne. Dzięki temu studenci
UEP, jako jedyni w Polsce, mają dostęp do
najlepszych na świecie praktyk informatyczno-ekonomicznych. Mogą również
uczestniczyć w kursie, który obejmuje zastosowania SAP. „Kurs jest bardzo trudny”

– mówi prof. Abramowicz, ale z dumą dodaje, że studenci UEP świetnie sobie na
nim radzą. „Zarażamy ich naszym wizjonerstwem, bo ten wirus może im tylko wyjść na
dobre. Ci, którzy kończą u nas studia, mają
ogromne szanse na rynku pracy: dysponują wiedzą ekonomiczną, informatyczną
i do tego świetnie znają język angielski”.
Tytuł „Visionary Member” to wyraz uznania dla wkładu profesora Abramowicza
i jego zespołu w upowszechnianie możliwości stwarzanych przez SAP, ale też zaproszenie do nowych form współpracy.
Przedsiębiorstwo zaoferowało Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Poznaniu utworzenie competency center w zakresie wykorzystywania Big Date’a – czyli narzędzia do
przetwarzania ogromnych ilości danych.
Znajduje ono zastosowanie między innymi
w systemach informatycznych w energetyce i telekomunikacji, a zespół prof. Abramowicza ma doświadczenia związane
z każdym z tych obszarów.
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Towaroznawstwo na szóstkę

Cztery wydziały UEP z kategorią A

Polska Komisja Akredytacyjna przeprowadziła ocenę programową kierunku towaroznawstwo na Wydziale Towaroznawstwa
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
Uchwałą nr 472/2013 z 5 września 2013 r.
Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej
wystawiło kierunkowi ocenę wyróżniającą.

Cztery wydziały UEP otrzymały kategorię
A, a aż trzy znalazły się w pierwszej dziesiątce w ocenie parametrycznej jednostek naukowych dokonanej przez Komitet
Ewaluacji Jednostek Naukowych. Ocenie
poddano jakość prowadzenia badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych.

Oceniając kierunek, Komisja przyjęła
osiem kryteriów jakościowych – siedem
z nich towaroznawstwo na UEP spełniło
na szóstkę. Komisja uznała, że kierunek
ma wyróżniające się program studiów
oraz kadrę dydaktyczną, a ponadto –
wewnętrzny system zapewniania jakości
kształcenia, koncepcję rozwoju kierunku
oraz infrastrukturę dydaktyczną i naukową. Jako wyróżniające się Komisja oceniła
również prowadzone na towaroznawstwie
badania naukowe, a także sporządzone
tam opisy zakładanych celów i efektów
kształcenia oraz system potwierdzający
ich osiąganie.
Wydział Towaroznawstwa jest największym w Polsce ośrodkiem kształcenia wysokiej klasy specjalistów z zakresu kształtowania i ochrony jakości wyrobów i usług.
Dlatego często jest również nazywany Wydziałem Nauk o Jakości. Potwierdzeniem
najwyższej w Polsce pozycji Wydziału Towaroznawstwa w zakresie realizacji procesu dydaktycznego dotyczącego problematyki jakości jest uzyskanie przez Wydział
certyfikatu jakości ISO 9001 serii 2000 wydanego przez znaną w świecie jednostkę
certyfikującą Det Norske Veritas. To pierwszy w Polsce tego typu certyfikat uzyskany
przez wydział uczelni wyższej.
Studenci tego Wydziału uzyskują ciągle
uaktualnianą szeroką wiedzę pozwalającą
na zdobycie – oprócz dyplomu magistra
inżyniera (lub inżyniera na studiach zaocznych) – także dyplomów asystenta jakości,
specjalisty ds. budowy systemów zarządzania jakością, audytora wewnętrznego, menedżera jakości.

Wielki sukces odniósł Wydział Towaroznawstwa. Dokonania badawcze Wydziału przyczyniły się do zajęcia trzeciego
miejsca. Wydział Towaroznawstwa wyprzedził tym samym ponad 90 innych wydziałów, instytutów naukowych i badawczych
reprezentujących nauki humanistyczne
i społeczne.
Przynależność do elity polskiej nauki potwierdził również Wydział Zarządzania – zajął czwarte miejsce. Bardzo wysoko oceniono dorobek naukowy Wydziału Ekonomii,
który uplasował się na ósmym miejscu.
Prestiżową kategorię A ma również Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej. Wydział Gospodarki Międzynarodowej
uzyskał silną klasyfikacyjnie kategorię B.
Kategorie nadano ponad 960 jednostkom. Stanowią one ważne wskaźniki mające wpływ na wysokość przyznawanej
dotacji ministerialnej. W skład gremium
oceniającego weszli najlepsi polscy naukowcy, którzy kompleksowo przeanalizowali osiągnięcia naukowe, potencjał
naukowy, materialne efekty działalności
naukowej oraz najistotniejsze efekty działalności naukowej jednostek tworzących
polską naukę.

Młodzi-aktywni z Wydziału
Zarządzania
Na Wydziale Zarządzania rozstrzygnięto
– ogłoszony przez Dziekana – konkurs na
młodego pracownika nauki Wydziału Zarządzania najbardziej aktywnego w zakresie współpracy międzynarodowej.

Podstawą oceny konkursowej pracowników była aktywność naukowa i międzynarodowa w zgodzie z regulaminem konkursu. Przewodniczącym komisji konkursowej
był prof. dr hab. Szymon Cyfert.
Najwięcej punktów w konkursie zdobyli:
• Magdalena Florek – 114 punktów
• Jakub Gazda – 99 punktów
• Arkadiusz Kawa – 79 punktów
• Radosław Trojanek – 52 punkty
• Joanna Lizińska – 37 punktów
• Tomasz Jewartowski – 32 punkty
• Marcin Chłodnicki – 30 punktów
• Rafał Kasperowicz – 25 punktów
• Karolina Janiszewska – 20 punktów
• Elżbieta Szczepankiewicz – 17 punktów
Pierwsze trzy osoby otrzymały dyplomy
i nagrody w postaci dofinansowania aktywności międzynarodowej w 2014 r.

Studenci UEP z prestiżowymi
certyfikatami BONAPART®
Studenci Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej UEP jako jedni z pierwszych w Europie zdobyli tytuły analityków
procesów biznesowych BTC BONAPART®.
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu jest
jedynym uniwersytetem w Polsce współ-

pracującym z firmą BTC Business Technology Consulting w ramach programu dla
uczelni wyższych.
BONAPART® to narzędzie służące do
projektowania, symulacji i analizy procesów biznesowych. Egzamin sprawdzający,
czy studenci potrafią z niego korzystać,
poprzedziło szkolenie. Wzięło w nim udział
17 studentów, jednak z egzaminu nie wszyscy wyszli z tarczą. Zdało dziesięć osób,
w tym trzy z wyróżnieniem. Wszyscy uczestnicy doceniają jednak już samo szkolenie.
„To, czego się tam dowiedzieliśmy,
było rozszerzeniem i pogłębieniem wiedzy, którą wcześniej zdobyliśmy na zajęciach, a także szansą na przetestowanie
jej w praktyce” – powiedzieli nam Michał
Marczyński i Mateusz Grębowicz. „Ten
certyfikat na pewno bardzo się nam przyda w ubieganiu się o pracę w branży IT.
Wierzymy, że dzięki niemu będziemy mieli
przewagę nad innymi kandydatami” – dodali inni studenci.
Niektórzy pochwalili się, że już dostali pracę. „To najlepszy dowód, że ten certyfikat
«działa»” – mówili, wręczając studentom
dyplomy, kierownik Katedry Informatyki
Ekonomicznej prof. Witold Abramowicz
i prezes BTC Leszek Namysłowski. „Efekty
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kształcenia powinny być namacalne. A te
certyfikaty to namacalny efekt” – dodała
Prodziekan Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej dr hab. Dorota Appenzeller, prof. nadzw. UEP.
Firma BTC Business Technology Consulting ma siedzibę w Niemczech. W tym
kraju należy do pierwszej dziesiątki firm zajmujących się doradztwem, konsultacjami
i coraz częściej także produktami – przede
wszystkim dla energetyki i komunikacji.
Jednym z tych produktów jest właśnie
BONAPART®.
„Jesteście pionierami akcji, która po waszym sukcesie przeniesie się na wszystkie
uczelnie w naszym kraju” – powiedział do
studentów na zakończenie uroczystości
profesor Witold Abramowicz. Następnie
wyjaśnił, że przygotowywane jest kolejne,
bardziej zaawansowane szkolenie z wykorzystania BONAPART®, tym razem dla pracowników Katedry Informatyki Ekonomicznej UEP.

Studenci UEP na wymarzonych
stażach
Studenci Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu, którzy zostali laureatami konkursu „Grasz o staż”, podczas wakacji odbyli praktyki w wymarzonych firmach.
W osiemnastej już edycji konkursu wystartowały 92 osoby z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Aż czworo spośród
czternastu laureatów konkursu pochodzących z UEP odbyło staże w Lidlu. Doświadczenie zdobywali tam: Barbara Dulewicz,
Anna Muenchberg, Marek Łabiński i Jakub
Ostrowski. Dwie osoby – Paulina Jakubiak
i Mikołaj Pasecki – dostały się do Poczty
Polskiej. Rafał Bielski próbował sił w PGNiG
TERMIKA SA, Sławomir Firlej w PKN Orlen
SA, a Mateusz Jarzębski w Reckitt Benckiser. Jakub Koniuszy wybrał ORLEN GAZ,
Magdalena Łytka – Totalizator Sportowy,
a Marcin Nowak – Wyższą Szkołę Zarzą-

dzania i Bankowości w Krakowie. Łukasz
Zymiera staż odbył w PKO Banku Polskim,
a Tomasz Łytka – w Wielton SA. Oprócz wymarzonych staży laureaci konkursu dostali
też nagrody dodatkowe.
Konkurs „Grasz o staż” organizują PwC
oraz „Gazeta Wyborcza”. Co roku młodzi
ludzie z całej Polski walczą w nim o płatne,
merytoryczne praktyki w najbardziej renomowanych firmach oraz organizacjach
rządowych i pozarządowych.

Absolwentka WIGE laureatką
konkursu na zamawiane prace
dyplomowe
Małgorzata Hyż, tegoroczna absolwentka
Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej, została laureatką konkursu na zamawiane prace dyplomowe.
Konkurs został zorganizowany w ramach
projektu „Studenckie Centrum Innowacji
i Transferu Technologii” (SCITT), realizowanego przez Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.
Na konkurs wpłynęło ponad 40 prac (licencjackich, inżynierskich i magisterskich)
napisanych na zamówienie przedsiębiorców z Wielkopolski i obronionych w okresie
od 1 października 2011 r. do 30 czerwca
2013 r. Rozprawa Małgorzaty Hyż „Wpływ
portali społecznościowych na decyzje
konsumenckie użytkowników” znalazła
się w gronie pięciu ex aequo ocenionych
prac wyłonionych przez Kapitułę Konkursu.
Promotorem pracy był prof. dr hab. Witold
Abramowicz z Katedry Informatyki Ekonomicznej.

Ekonomia i gwiazdy? Tak!
Osiem zespołów reprezentujących uczelnie z całej Polski wzięło udział w konkursie,
polegającym na zaprojektowaniu mia-

steczka astronomicznego i „dostrzegalni
gwiazd” na Biskupiej Górce w Gdańsku.
Drugie miejsce zajął zespół „Trawers”,
w którym pracowała studentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
Zespół „Trawers” założyły cztery dziewczyny – każda z innej uczelni. Uniwersytet
Ekonomiczny w Poznaniu reprezentowała
Aleksandra Mendak, studentka Wydziału
Zarządzania. Jej trzy koleżanki studiowały
lub studiują architekturę: Joanna Baszyńska na Politechnice Poznańskiej, Monika
Knut – na Politechnice Gdańskiej, a Karina
Kaczorowska – w Karlsruher Institut für Technologie.
Konkurs „Fortyfikacje Gdańska i Pomorza. Kultura Autentyczności” odbył się po
raz czwarty. Tym razem przed uczestnikami
postawiono bardzo trudne zadanie. Projektowane przez nich miasteczko astronomiczne na Biskupiej Górce musiało dobrze
wpisywać się w otoczenie, przede wszyst-

kim zaś w zabytkową architekturę i zachowane obiekty fortyfikacyjne.
Koncepcja zespołu „Trawers” zajęła
drugie miejsce, ex aequo z grupą „K3”
reprezentującą Politechnikę Gdańską.
Pierwsze miejsce wywalczyła grupa „Luzik”
z Politechniki Krakowskiej, a trzecie – ex
aequo – drużyny z Akademii Sztuk Pięknych
w Gdańsku, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
i Politechniki Warszawskiej.
Zespół „Trawers” był jedynym utworzonym przez osoby z różnych uczelni. Nagrodę przyznano mu za ciekawe podejście
do rewitalizacji przestrzeni Biskupiej Górki,
umiejscowienie koncepcji na polskim szlaku astronomicznym oraz atrakcyjność propozycji dla różnych grup odbiorców.
Organizatorem konkursu było Centrum
Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku działające w ramach Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych.
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Konferencje, seminaria, wykłady, spotkania
Konferencja „Social Policy and
Economic Development”
W dniach 5–7 września 2013 r. w murach
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
odbyła się międzynarodowa konferencja
naukowa „Social Policy and Economic Development”. Spotkali się na niej członkowie największej w Europie sieci naukowej
gromadzącej naukowców zajmujących
się polityką społeczną – The European Network for Social Policy Analysis (ESPAnet).
Konferencję zorganizowała Katedra Pracy
i Polityki Społecznej.
Tradycją konferencji ESPAnet jest szeroki
zakres tematyczny, różnorodność stosowanych ujęć, interdyscyplinarność. Tak było
również w tym roku. Zgłoszenia na konferencję przyjmowano w 20 różnych obszarach tematycznych. W ciągu trzech dni

konferencji odbyło się 40 sesji tematycznych, na których zaprezentowano łącznie
138 referatów. Ogółem na konferencję
zgłoszono 205 referatów – z czego 67 odrzucono.
W tym niezwykle prestiżowym wydarzeniu wzięło udział 184 zagranicznych
naukowców z całego świata i 16 osób
z Polski. Najliczniejszą grupę stanowili badacze z Niemiec, Wielkiej Brytanii, Szwecji
i Finlandii. Wśród uczestników konferencji
nie zabrakło światowych gwiazd nauki. Do
Poznania przyjechali między innymi Diane
Sainsbury ze Stockholm Univeristy, Peter
Taylor-Gooby – profesor polityki społecznej
na University of Kent, Bernhard Ebbinghaus
z Universität Mannheim, Giuliano Bonoli ze
Swiss Graduate School of Public Administration.
W roli key speakerów wystąpili: Nicholas
Barr z London School of Economics (autor
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jednego z najbardziej rozpoznawanych na
świecie podręczników z zakresu welfare
economics, doradca rządowy i były ekspert Banku Światowego, specjalizujący się
w systemach emerytalnych i systemach finansowania edukacji) oraz Andrew Clark
z Paris School of Economics (zajmuje się
badaniem szczęścia, wraz z czteroma
laureatami Nagrody Nobla uczestniczył
w pracach tzw. Komisji Sarkozy’ego opracowującej wytyczne dla tworzenia mierników rozwoju krajów).
Na konferencję przygotowano monografię Facing the Challenges. Social Policy
in Poland after 1990 pod redakcją Piotra
Michonia, Józefa Orczyka i Macieja Żukowskiego (Wydawnictwo UEP). Zaproszenie do przygotowania artykułów przyjęli:
Stanisława Golinowska, Jerzy Hausner,
Józef Orczyk, Dorota Szelewa, Małgorzata Szylko-Skoczny, Bożena Balcerzak-Paradowska, Paweł Łuczak, Maciej Frączak,
Joanna Ratajczak-Tuchołka, Marek Rymsza i Piotr Michoń.
Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk objął honorowy
patronat nad konferencją. Wydarzeniu
towarzyszyły wystawy trzech wydawnictw
o zasięgu ogólnoświatowym: Policy Press,
Edward Elgar, Palgrave Macmillan. Informacje o swojej ofercie nadesłały ponadto Oxford Universtity Press oraz Cambridge
University Press.

Konferencja „Handel i finanse
międzynarodowe w warunkach
globalizacji”
W dniach 19 i 20 września 2013 r. Katedra
Zarządzania Międzynarodowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu zorganizowała IV ogólnopolską konferencję
naukową z cyklu „Handel i finanse międzynarodowe w warunkach globalizacji”.
Celem konferencji była prezentacja najważniejszych zagadnień związanych z rozwojem gospodarki światowej i omówienie
ich wpływu na poszczególne dziedziny
życia gospodarczego. Zakres konferencji
obejmował następujące obszary tematyczne:
• procesy integracyjne w Europie i na świecie,
• międzynarodowe przepływy kapitałowe
i finansowe,
• instytucje wspierające i koordynujące
wymianę międzynarodową,
• przedsiębiorstwo w otoczeniu międzynarodowym,
• problemy zarządzania międzynarodowego.
W konferencji wzięli udział pracownicy
naukowi z różnych ośrodków akademickich
w kraju, takich jak: Szkoła Główna Handlowa, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,
Krakowska Akademia im. A.F. Modrzewskiego, Uniwersytet Ekonomiczny we
Wrocławiu, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach,
Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Łódzki,
Uniwersytet Szczeciński, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu.
Konferencji
towarzyszyła
publikacja
dwóch monografii: Trendy rozwojowe w gospodarce światowej, pod redakcją Małgorzaty Bartosik-Purgat i Jerzego Schroedera,
oraz Przedsiębiorstwo na rynku globalnym,
pod redakcją Jerzego Schroedera i Rafała
Śliwińskiego.

Kalendarium
Z prac Rektora i prorektorów
2 września

10 września

Prorektor ds. Strategii i Rozwoju dr hab.
Cezary Kochalski, prof. nadzw. UEP, wziął
udział w pierwszym posiedzeniu Zespołu Opiniującego projekty zgłoszone przez
mieszkańców w ramach Poznańskiego
Budżetu Obywatelskiego 2014. Posiedzenie odbyło się w Sali Błękitnej Urzędu Miasta Poznania.
Tego samego dnia Prorektor prof. Cezary
Kochalski uczestniczył w jubileuszu 20-lecia
utworzenia Spółki Volkswagen Poznań.
Uroczystość odbyła się w Teatrze Wielkim
im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu.

Rektor prof. dr hab. Marian Gorynia, prof.
zw. UEP, przewodniczył obradom Kolegium
Rektorsko-Dziekańskiego w sali 103 w Gmachu Głównym Uczelni.
W tym samym dniu Rektor przewodniczył także żałobnemu posiedzeniu Senatu
UEP poświęconemu śp. Profesorowi Januszowi Samelakowi. Posiedzenie odbyło się
w sali 111 w Gmachu Głównym Uczelni.
Ponadto Rektor, prof. Marian Gorynia,
spotkał się z prof. Józefem Orczykiem
w związku z zakończeniem pełnienia przez
profesora J. Orczyka funkcji przewodniczącego Rady Programowej ds. upowszechniania historii i tradycji UEP. W spotkaniu
uczestniczyli także prof. Maciej Żukowski,
Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, oraz mgr inż. Roman Tomaszewski, dyrektor Biblioteki Głównej UEP.

*
Prorektor ds. Edukacji i Studentów dr hab.
Jacek Mizerka, prof. nadzw. UEP, oraz Prodziekan Wydziału Zarządzania dr hab. Piotr
Bartkowiak, prof. nadzw. UEP, wzięli udział
w inauguracji roku szkolnego 2013/2014
w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Maksymiliana Jackowskiego w Słupcy. Wizyta
była połączona z nawiązaniem współpracy między Wydziałem Zarządzania UEP
a Zespołem Szkół Ekonomicznych w Słupcy i z objęciem przez Wydział Zarządzania
UEP patronatu nad klasą Technikum Ekonomicznego o profilu ekonomicznym.
5 września
Prorektor ds. Edukacji i Studentów dr hab.
Jacek Mizerka, prof. nadzw. UEP, wziął
udział w Poznańskim Salonie Maturzystów
Perspektywy 2013, który odbył się w auli
Politechniki Poznańskiej.

11 września
Rektor prof. dr hab. Marian Gorynia, prof.
zw. UEP, wziął udział w obozie adaptacyjnym ADAPT dla studentów I roku studiów
w Mielnie. Władze Uczelni reprezentowali
także: Prorektor ds. Edukacji i Studentów dr
hab. Jacek Mizerka, prof. nadzw. UEP, Prodziekan Wydziału Ekonomii dr hab. Andrzej
Przymeński, prof. nadzw. UEP, Prodziekan
Wydziału Gospodarki Międzynarodowej
dr hab. Maciej Szymczak, prof. nadzw.
UEP, Prodziekan Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej dr hab. Dorota Appenzeller, prof. nadzw. UEP, Prodziekan
Wydziału Towaroznawstwa dr hab. Alina
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Matuszak-Flejszman, prof. nadzw. UEP, oraz
Prodziekan Wydziału Zarządzania dr hab.
Piotr Bartkowiak, prof. nadzw. UEP.
12 września
Rektor prof. dr hab. Marian Gorynia, prof.
zw. UEP, uczestniczył w posiedzeniu Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich
Szkół Polskich. Organizatorem spotkania
była Akademia Pedagogiki Specjalnej
im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Ponadto Rektor prof. Marian Gorynia,
spotkał się z podsekretarzami stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego
– prof. Jackiem Gulińskim i prof. Markiem
Ratajczakiem. Spotkanie odbyło się w siedzibie MNiSW.
16 września
Rektor prof. dr hab. Marian Gorynia, prof.
zw. UEP, wziął udział w konferencji prasowej dotyczącej projektów, które zakwalifikowały się do ostatniego etapu Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2014.
Spotkanie odbyło się w Sali Błękitnej Urzędu Miasta Poznania.
Ponadto Rektor, prof. Marian Gorynia,
uczestniczył w nadzwyczajnym posiedzeniu Kolegium Rektorów Miasta Poznania,
które odbyło się na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

*

Prorektor ds. Edukacji i Studentów dr hab.
Jacek Mizerka, prof. nadzw. UEP, wziął
udział w posiedzeniu członków kapituły
konkursu na zamawiane prace dyplomowe realizowane w ramach projektu „Studenckie Centrum Innowacji i Transferu
Technologii” (SCITT). Posiedzenie odbyło
się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego
przy ul. Przemysłowej 46 w Poznaniu.

17 września

23 września

Rektor prof. dr hab. Marian Gorynia, prof.
zw. UEP, przewodniczył obradom Kolegium
Rektorsko-Dziekańskiego w sali 103 w Gmachu Głównym Uczelni.

Rektor prof. dr hab. Marian Gorynia, prof.
zw. UEP, uczestniczył w Forum inaugurującym VII Światowe Dni Innowacji, na którym prowadził wykład ,,Światowe trendy
i wyzwania globalizacji i internacjonalizacji”. Konferencja odbyła się w Sali Sesyjnej
Urząd Wojewódzkiego w Poznaniu.
Ponadto Rektor, prof. Marian Gorynia,
wziął udział w konferencji prasowej dotyczącej VII Światowych Dni Innowacji
w sali 132 Urzędu Wojewódzkiego.
W tym samym dniu Rektor uczestniczył
w spotkaniu z Prezydentem Miasta Poznania Ryszardem Grobelnym. Spotkanie odbyło się w Urzędzie Miasta Poznania.

Rektor prof. dr hab. Marian Gorynia, prof.
zw. UEP, uczestniczył w konferencji prasowej dotyczącej Poznańskiej Inauguracji
Akademickiej 2013/2014, która odbyła się
1 października 2013 r. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich w Centrum
Prasowym MTP.

24 września

27 września

Rektor prof. dr hab. Marian Gorynia, prof.
zw. UEP, przewodniczył posiedzeniu Rady
Fundacji „Kadry dla Wielkopolski”. Spotkanie odbyło się Collegium Altum.
W tym samym dniu Rektor przewodniczył także posiedzeniu Rady Programowej
Otwartej Wszechnicy Ekonomicznej Erga
Omnes w sali 418 A.

Rektor prof. dr hab. Marian Gorynia, prof.
zw. UEP, zainaugurował 88. rok akademicki na Uniwersytecie Ekonomicznym
w Poznaniu. Uroczystość odbyła się w auli
Uczelni.
Ponadto Rektor, prof. Marian Gorynia,
wziął udział w wieczornej e-debacie „Rola
uczelni ekonomicznych w komercjalizacji
badań naukowych”. Spotkanie odbyło się
w sali 111A.

18 września
Prorektor ds. Edukacji i Studentów dr hab.
Jacek Mizerka, prof. nadzw. UEP, wziął
udział w debacie na temat sytuacji związanej z niżem demograficznym na uczelniach. W dyskusji uczestniczyli także była minister edukacji Krystyna Łybacka oraz prof.
UAM dr hab. Zbigniew Pilarczyk, Prorektor
ds. Studenckich Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu. Debata odbyła
się w telewizji WTK przy ul. Krzywoustego
w Poznaniu.
19 września
Rektor prof. dr hab. Marian Gorynia, prof.
zw. UEP, uczestniczył w posiedzeniu Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN w Warszawie, na którym miał wykład ,,Klasyfikacja
nauk ekonomicznych – dywergencja czy
konwergencja?”
Ponadto Rektor, prof. Marian Gorynia,
wziął udział w gali ,,Żabka – Zielone Światło” z okazji 15-lecia działalności firmy Żabka Polska. Gala odbyła się w Hotelu Andersia w Poznaniu.
20 września
Rektor prof. dr hab. Marian Gorynia, prof.
zw. UEP, przewodniczył obradom Senatu
UEP w sali 236 w Gmachu Głównym UEP.
W tym samym dniu Rektor, prof. Marian
Gorynia, powitał pracowników UEP na pikniku integracyjnym, zorganizowanym na
Polu Piknikowym Malta.

25–27 września
Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof.
zw. UEP, wziął udział w międzynarodowej
konferencji Principles for Responisble Management Education (PRME) „New Ways
of Developing Leaders for the Future We
Want” połączonej z 21. doroczną konfe-

rencją CEEMAN, zatytułowaną „Business
Schools as Responsible Change Agents:
From Transition to Transformation”, podczas której Rektor odebrał akredytację instytucjonalną dla UEP. Konferencja odbyła
się w Bled w Słowenii.
26 września

30 września
Rektor prof. dr hab. Marian Gorynia, prof.
zw. UEP, wziął udział w uroczystej inauguracji nowego roku akademickiego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w Auli UAM.
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Z posiedzenia Senatu UEP
Senat Uczelni na posiedzeniu 20 września
2013 r.:
Zatwierdził sprawozdanie Rektora z działalności Uczelni za rok akademicki 2012/2013,
a także pozytywnie ocenił działalność Rektora prof. dr. hab. Mariana Goryni, prof. zw.
UEP, w wymienionym okresie.

*
Powołał do składu Senackiej Komisji
ds. Budżetu i Finansów na kadencję 2012–
–2016 – zamiast zmarłego śp. dra hab. Janusza Samelaka, prof. nadzw. UEP – dr hab.
Marzenę Remlein, prof. nadzw. UEP.

*
Wyraził zgodę na obniżenie ceny wywoławczej nieruchomości na ul. Klonowej
w Suchym Lesie – będących własnością
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
– w drugim przetargu nieograniczonym do
kwoty 2 233 356,00 zł.

*
Postanowił zmienić w uchwale nr 100
(2012/2013) z 26 kwietnia 2013 r. w sprawie wysokości pensum dydaktycznego
nauczycieli akademickich, warunki jego
obniżania oraz zasady obliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim
2013/2014 – punkt II – przez dodanie:
„W odniesieniu do uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich realizujących
część studiów doktoranckich w innych
ośrodkach krajowych lub zagranicznych,
w szczególności w trybie podwójnego promotorstwa, stosowna rada wydziału może
uchwalić inny roczny wymiar obowiązkowej
praktyki zawodowej w formie prowadzenia
zajęć dydaktycznych lub uczestniczenia
w ich prowadzeniu, w granicach wymiaru
określonego przepisami prawnymi”.

micznego w Poznaniu z 20 września 2013 r.
i stanowi jej integralną część.

*

Na wniosek Prorektora ds. Strategii i Rozwoju, dra hab. Cezarego Kochalskiego
prof. nadzw. UEP, w trybie § 96 Statutu UEP
i § 24 Regulaminu organizacyjnego administracji UEP, pozytywnie zaopiniował zmianę ww. Regulaminu organizacyjnego, wynikającą z reorganizacji Działu Marketingu
z dniem 1 października 2013 r.
Wykaz zaopiniowanych przez Senat
zmian w treści Regulaminu organizacyjnego administracji UEP, obejmujący:
1. zmianę załącznika nr 1 do Regulaminu
organizacyjnego UEP (Zakresy działania
administracyjnych komórek organizacyjnych) poprzez wykreślenie treści § 31
i wpisanie w tym paragrafie nowej treści,
2. zmianę załącznika nr 2 do Regulaminu organizacyjnego UEP (Symbole jed
nostek organizacyjnych stosowane w korespondencji wewnętrznej i zewnętrznej)
w tytule „Administracyjny pion organizacyjny prorektora ds. strategii i rozwoju”
poprzez wykreślenie w punkcie 3 treści:
podpunktów a) oraz c) wraz z symbolami, wstawienie w to miejsce następującej
treści „a) Biuro ds. kandydatów (IV/BK)”,
„c) Biuro karier i relacji z absolwentami
(IV/BKA)”, jak również dodanie podpunktu d) o następującej treści: „d) Biuro
współpracy z biznesem (IV/BWB)”,
3. zmianę w ogólnym schemacie struktury
organizacyjnej UEP (rys. 2) w pionie IV/PR
poprzez wykreślenie nazw: „Biuro Rekrutacji i Karier”, „Biuro Praktyk Studenckich”
i wpisanie nowych nazw: „Biuro ds. kandydatów”, „Biuro karier i relacji z absolwentami”, „Biuro współpracy z biznesem”,
4. przejęcie zadań Biura rekrutacji i karier
wymienionych w dotychczasowej treści
§ 31 pkt 2.1, ppkt 2–16 przez Dział Dydaktyki,
jest załącznikiem do uchwały nr 5
(2013/2014) Senatu Uniwersytetu Ekono-

*
W ramach doskonalenia procesu kształcenia […] postanowił zmienić treść załącznika nr 5 do uchwały nr 72 (2012/2013)
z 22 lutego 2013 r. wprowadzającej na
Uczelni „Wewnętrzny system zapewnienia
jakości kształcenia na UEP” – w ten sposób,
że w miejsce załącznika oznaczonego numerem 5 „Założenia i zasady prowadzenia
hospitacji zajęć” wprowadzono nowy załącznik nr 5 o tym samym tytule. Treść nowego załącznika nr 5 „Założenia i zasady
prowadzenia hospitacji zajęć” stanowi załącznik do uchwały nr 6 (2013/2014) Senatu UEP z 20 września 2013 r.
Załącznik nr 5 w brzmieniu przyjętym ww.
uchwałą obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014. Z tą chwilą przestaje obowiązywać dotychczasowy załącznik nr 5.

*
Działając na podstawie § 32 ust. 1 pkt 8
Statutu […] postanowił:
1. Zmienić uchwałę nr 134 (2012/2013)
z 28 maja 2013 r. w ten sposób, że słowa „kierunku studiów pod nazwą prawno-ekonomiczny” zastępuje się słowami
„kierunku studiów pod nazwą: kierunek
prawno-ekonomiczny”.
2. Zmienić uchwałę nr 135 (2012/2013) z 28
maja 2013 r. w ten sposób, że użyte w tej
uchwale słowa „na kierunku prawno-ekonomicznym” zastępuje się słowami
„na kierunku: kierunek prawno-ekonomiczny”, a słowa „dla kierunku prawno-ekonomicznego” zastępuje się słowami
„dla kierunku: kierunek prawno-ekonomiczny”.
3. Zmienić treść załącznika do uchwały nr 135 (2012/2013) z 28 maja 2013 r.
pt. „Efekty kształcenia dla kierunku
PRAWNO-EKONOMICZNEGO – studia
pierwszego stopnia – profil ogólnoakade-

micki. Forma studiów: stacjonarne” w ten
sposób, że użyte w tym załączniku słowa
„kierunek prawno-ekonomiczny” użyte
w odpowiednim przypadku zastępuje
się słowami „kierunek: kierunek prawno-ekonomiczny” użytymi w odpowiednim
przypadku.
Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

*
Zgodnie z § 32 ust. 1 pkt 8 Statutu […] –
podjął uchwałę o utworzeniu specjalności
„zarządzanie projektami” na studiach stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia
na kierunku zarządzanie na Wydziale Zarządzania, począwszy od roku akademickiego 2013/2014.

*
Zgodnie z § 32 ust. 1 pkt 8 Statutu UEP
– podjął uchwałę zmieniającą nazwę
specjalności „analiza rynku usług finansowych” na „analityka usług finansowych”
na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia na
Wydziale Zarządzania na kierunku finanse
i rachunkowość, od roku akademickiego
2013/2014.

*
Zgodnie z § 32 ust. 1 pkt 8 Statutu UEP –
podjął uchwałę zmieniającą nazwę
specjalności „zarządzanie jakością” na
„zarządzanie
jakością,
środowiskiem
i bezpieczeństwem” na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego
i drugiego stopnia na Wydziale Towaroznawstwa na kierunku: towaroznawstwo,
od roku akademickiego 2013/2014.

*
Działając na podstawie art. 205 ust. 5 Ustawy z 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie
wyższym (t.j. Dz.U. z 23 maja 2012 r., poz. 572
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ze zm.), […] – na wniosek Rektora – rozwiązał z dniem 30 września 2013 r. następujące
Studenckie Koła Naukowe:
1) Menedżerów medycznych,
2) Zarządzania logistycznego,
3) Zarządzania miastem i środowiskiem,
4) Przyszłych menedżerów,
5) Inwestor,
6) Market Analyst.

*
Działając na podstawie § 32 ust. 1 pkt 17
Statutu UEP […] wyraził zgodę na zawarcie
przez Rektora prof. dr. hab. Mariana Gorynię, prof. zw. UEP, umowy o współpracy
w sprawach naukowych i dydaktycznych
między Uniwersytetem Ekonomicznym
w Poznaniu a Dniepropietrowskim Uniwersytetem Narodowym imienia Olesia Gonczara w Dniepropietrowsku na Ukrainie.

*
Działając na podstawie § 32 ust. 1 pkt 17
Statutu UEP […] wyraził zgodę na zawarcie przez Rektora prof. dr. hab. Mariana
Gorynię, prof. zw. UEP, umowy o współpracy w sprawach naukowych i dydaktycznych między Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu a Uniwersytetem Jinan
w Guangzhou, Chiny.

*

Działając na podstawie § 32 ust. 1 pkt 17
Statutu UEP […]wyraził zgodę na zawarcie
przez Rektora prof. dr. hab. Mariana Gorynię, prof. zw. UEP, umowy o współpracy
w sprawach naukowych i dydaktycznych
między Uniwersytetem Ekonomicznym
w Poznaniu a SolBridge International
School of Business, Uniwersytet Woosong,
Daejeon, Republika Korei.

Z posiedzeń rad wydziałów
Wydział Ekonomii
Posiedzenie Rady Wydziału Ekonomii odbyło się 6 września 2013 r. Przedmiotem obrad były następujące sprawy:
• stwierdzenie wygaśnięcia mandatów
przedstawicieli zatrudnionych na Wydziale pozostałych nauczycieli akademickich,
• wniosek komisji o nadanie stopnia doktora nauk ekonomicznych mgr Zuzannie
Urbanowicz,
• wniosek komisji o nadanie stopnia doktora nauk ekonomicznych mgrowi Grzegorzowi Grabowskiemu,
• wniosek komisji o nadanie stopnia doktora nauk ekonomicznych mgrowi Bernardowi Kimelowi,
• opinia zespołu dotycząca wniosku dra
hab. Waldemara Czternastego, prof.
nadzw. UEP, o wszczęcie procedury związanej z przyznaniem tytułu naukowego
profesora i wyznaczenie recenzentów,
• opinia zespołu dotycząca wniosku dra
hab. Romualda Hellego, prof. nadzw.
UM w Łodzi, o wszczęcie procedury związanej z przyznaniem tytułu naukowego
profesora i wyznaczenie recenzentów,
• opinia zespołu dotycząca wniosku dra
hab. Jerzego Olszewskiego, prof. nadzw.
UEP, o wszczęcie procedury związanej
z przyznaniem tytułu naukowego profesora i wyznaczenie recenzentów,
• wniosek zespołu dra Macieja Cieślukowskiego o otwarcie przewodu habilitacyjnego i wyznaczenie recenzentów,
• wniosek zespołu dr Hanny Pondel
o otwarcie przewodu habilitacyjnego
i wyznaczenie recenzentów,
• sprawa przewodu doktorskiego mgr
Anny Wojciechowskiej,
• wniosek mgra Andrzeja Grzyba o otwarcie przewodu doktorskiego (proponowany tytuł rozprawy: „Współczesne
problemy biogospodarki w świetle doświadczeń wybranych krajów Unii Euro-

•

•

•

•
•

•
•
•
•

pejskiej”, proponowany promotor: prof.
dr hab. Andrzej Czyżewski, prof. zw. UEP),
wniosek mgr Joanny Spychały o otwarcie
przewodu doktorskiego (proponowany
tytuł rozprawy: „Antycykliczna polityka fiskalna w warunkach deficytu budżetowego (na przykładzie Polski w latach 2000–
–2012)”, proponowany promotor: prof.
dr hab. Ryszard Barczyk, prof. zw. UEP),
wniosek mgra Zbigniewa Sulżyckiego o otwarcie przewodu doktorskiego
(proponowany tytuł rozprawy: „Ekonomiczne uwarunkowania wyboru formy
opodatkowania dochodu z działalności
gospodarczej mikro, małych i średnich
przedsiębiorstw w Polsce”, proponowany
promotor: prof. dr hab. Jan Sikora, prof.
nadzw. UEP),
wniosek mgra Michała Zabłockiego
o otwarcie przewodu doktorskiego (proponowany tytuł rozprawy: „Sektor konwencjonalnych i odnawialnych źródeł
energii w Polsce. Uwarunkowania i problemy rozwoju”, proponowany promotor: dr hab. Waldemar Czternasty, prof.
nadzw. UEP),
wniosek o zatrudnienie osoby wyłonionej
w konkursie na etat adiunkta w Katedrze
Finansów Publicznych,
wniosek kierownika Katedry Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej o zatrudnienie dr Agnieszki Sapy na ½ etatu
starszego wykładowcy w Katedrze Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej
w okresie od 1 października 2013 r. do
30 września 2014 r.,
zaopiniowanie wniosków o przyznanie
absolwentom Wydziału Ekonomii medali
„Summa cum laude”,
powołanie I edycji studiów podyplomowych „Ekonomia społeczna”,
powołanie II edycji studiów podyplomowych „Ekonomia społeczna”,
powołanie III edycji studiów podyplomowych „Ekonomia społeczna”,
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• powołanie IV edycji studiów podyplomowych „Ekonomia społeczna”,
• powołanie V edycji studiów podyplomowych „Ekonomia społeczna”.

Wydział Gospodarki
Międzynarodowej
Posiedzenie Rady Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej odbyło się
26 września 2013 r. Przedmiotem obrad
były następujące sprawy:
• wszczęcie postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora dr hab. Aleksandrze Gaweł, prof. nadzw. UEP, i wyznaczenie recenzentów,
• wszczęcie postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora dr hab. Ewie
Małuszyńskiej, prof. nadzw. UEP, i wyznaczenie recenzentów,
• wszczęcie postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora drowi hab.
Tadeuszowi Kowalskiemu, prof. nadzw.
UEP, i wyznaczenie recenzentów,
• wszczęcie przewodu doktorskiego mgr
Moniki Bęczkowskiej,
• wszczęcie przewodu doktorskiego mgr
Judyty Cabańskiej,
• wszczęcie przewodu doktorskiego mgra
Marka Goli,
• wszczęcie przewodu doktorskiego mgra
Jarosława Przybyły,
• wszczęcie przewodu doktorskiego mgr
Joanny Sokołowskiej-Więcek,
• wszczęcie przewodu doktorskiego mgr
Katarzyny Wolniewicz,
• wszczęcie przewodu doktorskiego mgra
Łukasza Wróblewskiego,
• zaopiniowanie wniosku mgra Cezarego
Kozery w sprawie zmiany terminu zakończenia przewodu doktorskiego,
• zaopiniowanie kandydata/ów Wydziału
Gospodarki Międzynarodowej do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji,
• zaopiniowanie wniosku o przyznanie absolwentce Wydziału Gospodarki Międzynarodowej medalu „Summa cum laude”,

• zaopiniowanie zgłoszenia monografii
autorstwa dra hab. Pawła Śliwińskiego,
prof. nadzw. UEP, zatytułowanej Przepływy kapitału międzynarodowego a wzrost
gospodarczy do Konkursu o Nagrodę
Prezesa Narodowego Banku Polskiego,
• zaopiniowanie wniosku mgra Piotra Trąpczyńskiego – doktoranta II roku studiów
doktoranckich na Wydziale Gospodarki
Międzynarodowej – o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na
rok akademicki 2013/2014,
• rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko
asystenta w Katedrze Konkurencyjności
Międzynarodowej,
• zaopiniowanie wniosku o powierzenie
dr Katarzynie Mroczek funkcji kierownika XVIII i XIX edycji studiów podyplomowych „Master of Business Administration”
prowadzonego wspólnie z Georgia State
University w Atlancie,
• zatwierdzenie zmian w obsadzie zajęć
XVIII i XIX edycji studiów podyplomowych
„Master of Business Administration”, prowadzonych wspólnie z Georgia State
University w Atlancie,
• powołanie koordynatora specjalności International Business,
• zatwierdzenie seminariów doktorskich
prowadzonych przez pracowników Wydziału Gospodarki Międzynarodowej,
• zaopiniowanie wniosków o powierzenie
zajęć dydaktycznych na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej w ramach
umowy cywilnoprawnej,
• zatwierdzenie procedury postępowania
o nadanie tytułu profesora na Wydziale
Gospodarki Międzynarodowej.

*
Nadzwyczajne posiedzenie Rady Wydziału Gospodarki Międzynarodowej odbyło
się 23 września 2013 r. Przedmiotem obrad
były następujące sprawy:
• nadanie stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych mgr Justynie
Adamskiej,

• nadanie stopnia naukowego doktora
nauk ekonomicznych mgr Katarzynie
Mroczek,
• nadanie stopnia naukowego doktora
nauk ekonomicznych mgrowi Bartoszowi
Góździowi,
• powołanie zespołu w postępowaniu
o nadanie tytułu naukowego profesora
dr hab. Aleksandrze Gaweł, prof. nadzw.
UEP,
• powołanie zespołu w postępowaniu
o nadanie tytułu naukowego profesora drowi hab. Tadeuszowi Kowalskiemu,
prof. nadzw. UEP,
• powołanie zespołu w postępowaniu
o nadanie tytułu naukowego profesora
dr hab. Ewie Małuszyńskiej, prof. nadzw.
UEP,
• opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia prof. dra hab. Piotra Banaszyka,
prof. nadzw. UEP, na stanowisku profesora zwyczajnego w Katedrze Logistyki
Międzynarodowej,
• opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia dra hab. Pawła Śliwińskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Finansów Międzynarodowych,
• zatwierdzenie programu kształcenia na
kierunku: międzynarodowe stosunki gospodarcze na studiach drugiego stopnia
na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej.

Wydział Informatyki i Gospodarki
Elektronicznej
Posiedzenie Rady Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej odbyło się
13 września 2013 r. Przedmiotem obrad
rady były następujące sprawy:
• nadanie stopnia naukowego doktora
nauk ekonomicznych mgr Hannie Gruchociak,
• wniosek Katedry Matematyki Stosowanej
o zatrudnienie na stanowisku profesora
zwyczajnego osoby wyłonionej w konkursie,

• wniosek Katedry Statystyki o zatrudnienie
na stanowisku asystenta osoby wyłonionej w konkursie,
• zatwierdzenie seminariów doktorskich,
które będą prowadzone przez pracowników WIGE w roku akademickim
2013/2014,
• powołanie Komisji Rekrutacyjnej na Studia Doktoranckie w WIGE w roku akademickim 2013/2014,
• zaopiniowanie wniosków o powierzenie
zajęć dydaktycznych na WIGE w ramach umowy cywilnoprawnej w roku
akademickim 2013/2014,
• zaopiniowanie wniosku Dziekana o przyznanie absolwentom WIGE medalu
„Summa cum laude” wraz z wpisem do
„Złotej Księgi Absolwentów”,
• wniosek o przyznanie stypendium ministra Pawłowi Musiałowskiemu, studentowi I roku studiów stacjonarnych drugiego
stopnia na kierunku informatyka i ekonometria,
• uchwała Rady WIGE w sprawie zasad
wyboru specjalności na I roku studiów
stacjonarnych drugiego stopnia w roku
akademickim 2013/2014 (do uruchomienia od semestru letniego),
• stwierdzenie
wygaśnięcia
mandatu
członka Rady WIGE.

Wydział Towaroznawstwa
Posiedzenie Rady Wydziału Towaroznawstwa odbyło się 13 września 2013 r. Przedmiotem obrad były następujące sprawy:
sprawozdanie Dziekana za rok akademicki
2012/2013,
• omówienie wyników rekrutacji,
• ocena efektów kształcenia w roku akademickim 2012/2013,
• dopuszczenie dra inż. Wojciecha Zmudzińskiego do kolokwium habilitacyjnego,
• wszczęcie przewodu habilitacyjnego
dr inż. Tatiany Karkoszki,
• powołanie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr inż. Doroty Rodewald,
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• wszczęcie przewodu doktorskiego mgra
Patryka Felicka,
• wszczęcie przewodu doktorskiego mgr
inż. Aliny Radzio,
• rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko
profesora zwyczajnego w Katedrze Przyrodniczych Podstaw Jakości,
• rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko
adiunkta ze stopniem doktora habilitowanego w Katedrze Znormalizowanych
Systemów Zarządzania,
• rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko
adiunkta ze stopniem doktora habilitowanego w Katedrze Przyrodniczych Podstaw Jakości,
• rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko
starszego wykładowcy w Katedrze Przyrodniczych Podstaw Jakości,
• rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko
asystenta w Katedrze Marketingu Produktu,
• rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko
asystenta w Katedrze Koniunktury Gospodarczej,
• zaopiniowanie wniosków o przyznanie
stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki
2013/2014,
• zaopiniowanie wniosków o przyznanie
dyplomu z wyróżnieniem dla wybitnych
absolwentów WT z roku akademickiego
2012/2013,
• zatwierdzenie Sylabusów przedmiotów
fakultatywnych w języku obcym na Studium Doktoranckim WT,
• zaopiniowanie wniosków o powierzenie
zajęć dydaktycznych na Wydziale Towaroznawstwa w ramach umów cywilnoprawnych.

Wydział Zarządzania
Posiedzenie Rady Wydziału Zarządzania
odbyło się 19 września 2013 r. Przedmiotem
obrad były następujące sprawy:
• stwierdzenie wygaśnięcia mandatu członka Rady Wydziału Zarządzania dra hab.
Janusza Samelaka, prof. nadzw. UEP,

• stwierdzenie wygaśnięcia mandatu Prodziekana Wydziału Zarządzania dra hab.
Janusza Samelaka, prof. nadzw. UEP,
• stwierdzenie wygaśnięcia mandatów
przedstawicieli studentów w Radzie Wydziału Zarządzania z powodu ukończenia studiów,
• zaopiniowanie kandydatury na stanowisko kierownika Katedry Rachunkowości,
• nadanie stopnia naukowego doktora
mgr Magdalenie Dolacie,
• nadanie stopnia naukowego doktora
mgrowi Jakubowi Domańskiemu,
• nadanie stopnia naukowego doktora
mgr Annie Rogali,
• dopuszczenie dr Iwony Posadzińskiej do
kolokwium habilitacyjnego,
• wszczęcie postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora dr hab. Teresie Łuczce, prof. nadzw. Politechniki
Poznańskiej, i wyznaczenie recenzentów,
• wszczęcie przewodu habilitacyjnego dra
Macieja Ławrynowicza i wyznaczenie recenzentów,
• wszczęcie przewodu habilitacyjnego dra
Dariusza Milewskiego i wyznaczenie recenzentów,
• wszczęcie przewodu habilitacyjnego dra
Remigiusza Napiecka i wyznaczenie recenzentów,
• wszczęcie przewodu habilitacyjnego dra
Jerzego Przybysza i wyznaczenie recenzentów,
• wyznaczenie recenzentów, egzaminatorów oraz powołanie komisji doktorskiej
i komisji egzaminacyjnych w przewodzie
doktorskim mgra Mariana Adamka,
• wyznaczenie recenzentów, egzaminatorów oraz powołanie komisji doktorskiej
i komisji egzaminacyjnych w przewodzie
doktorskim mgra Dawida Garsteckiego,
• wszczęcie przewodu doktorskiego mgra
Marcina Borkowskiego,
• wszczęcie przewodu doktorskiego mgra
Piotra Januszewskiego,
• wszczęcie przewodu doktorskiego mgr
Sylwii Koneckiej,

• wszczęcie przewodu doktorskiego mgra
Cezarego Mroza,
• wszczęcie przewodu doktorskiego mgr
Magdaleny Przybyły,
• wszczęcie przewodu doktorskiego mgra
Dariusza Wąsa,
• zmiana promotora w przewodzie doktorskim mgr Anny Starosty,
• rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko
profesora zwyczajnego w Katedrze Mikroekonomii,
• rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko
profesora nadzwyczajnego w Katedrze
Inwestycji i Rynków Kapitałowych,
• rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko
adiunkta w Katedrze Handlu i Marketingu,
• rozstrzygnięcie konkursu na stanowiska
adiunkta w Katedrze Inwestycji i Rynków
Kapitałowych (dwa stanowiska),
• rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko
adiunkta w Katedrze Logistyki i Transportu.
• rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko
adiunkta w Katedrze Mikroekonomii,
• rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko
adiunkta w Katedrze Rachunkowości,
• rozstrzygnięcie konkursu na stanowiska
adiunkta w Katedrze Zarządzania i Ana-

•
•
•

•
•

•
•
•
•

lizy Zasobów Przedsiębiorstwa (dwa stanowiska),
uruchomienie specjalności: „zarządzanie
projektami”,
zmiana nazwy specjalności „analiza
rynku usług finansowych” na „analityka
usług finansowych”,
zatwierdzenie programu kształcenia na
kierunku: zarządzanie na studiach drugiego stopnia na Wydziale Zarządzania,
sprawy Komisji ds. Nostryfikacji Dyplomów i Tytułów Zawodowych Uzyskanych
za Granicą,
zaopiniowanie wniosków o powierzenie
zajęć dydaktycznych na Wydziale Zarządzania w ramach umowy cywilnoprawnej,
uruchomienie III edycji Studiów Podyplomowych „Komunikacja i techniki perswazji w biznesie”,
zmiana kierownika oraz zastępcy kierownika XXV edycji Studiów Podyplomowych „Rachunkowość”,
zmiana kierownika oraz zastępcy kierownika IV edycji Studiów Podyplomowych
„Rachunkowość” w Koszalinie,
zmiana kierownika XV edycji Studiów Podyplomowych „Rachunkowość”.
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Z działalności katedr
Katedra Badań Operacyjnych
5–7 września
W Międzyzdrojach odbyła się XVI Ogólno
polska Konferencja „Mikroekonometria
w teorii i praktyce”. Prof. dr hab. Krzysztof
Piasecki, prof. zw. UEP, wygłosił na niej referat „Intuicyjna ocena wartości bieżącej”.
9 i 10 września

ceny poprowadziła warsztaty „Propozycja
wartości dla produktów innowacyjnych”
zorganizowane w ramach „12th International Commodity Conference (IComSC)”
w Mikorzynie.

Katedra Ekonometrii
3–5 września

W Warszawie odbyło się Forum Liderów
Banków Spółdzielczych organizowane
przez Związek Banków Polskich oraz banki
zrzeszające. Konferencja była poświęcona
istotnym kwestiom sektora polskiej bankowości spółdzielczej w świetle zmian regulacji unijnych. W konferencji wziął udział
dr Przemysław Stodolny z Katedry Badań
Operacyjnych.

Doktor Milda Burzała z Katedry Ekonometrii
wzięła udział w ogólnopolskim seminarium
naukowym „Dynamiczne modele ekonometryczne” z organizowanym przez Katedrę Ekonometrii i Statystyki Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika w Toruniu. Podczas seminarium dr Milda Burzała wygłosiła referat pt. „Modele przełącznikowe w badaniu
efektów zarażania rynków finansowych”.

25–27 września

11–13 września

W Dolenjske Toplice na Słowenii odbyła się
międzynarodowa konferencja „The 12th
International Symposium on Operations Research”, na której dr Marcin Anholcer z Katedry Badań Operacyjnych przedstawił referat „Algorithm for Stochastic Generalized
Production – Transportation Problem with
Concave Costs”, a dr Helena Gaspars-Wieloch wygłosiła referat „On a decision rule
supported by a forecasting stage based on
the decision maker’s risk aversion”.

Doktor Anna Domagała z Katedry Ekonometrii wzięła udział w XXII Konferencji Naukowej Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych
PTS (XXVII Konferencja Taksonomiczna)
„Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania” zorganizowanej przez Sekcję
Klasyfikacji i Analizy Danych Polskiego Towarzystwa Statystycznego oraz Katedrę
Ekonometrii i Informatyki Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Uniwersytetu
Ekonomicznego we Wrocławiu. Podczas
konferencji dr Anna Domagała zaprezentowała plakat zatytułowany „O wykorzystaniu analizy głównych składowych
w metodzie Data Envelopment Analysis”.

Katedra Controllingu, Analizy
Finansowej i Wyceny
18 września
Doktor Aleksandra Szulczewska-Remi z Katedry Controllingu, Analizy Finansowej i Wy-

Katedra Handlu i Marketingu
Doktor Magdalena Florek z Katedry Handlu
i Marketingu po raz drugi została powoła-

na na członka jury konkursu spotów reklamowych „Fundusze Europejskie w kadrze...
Z nowej perspektywy”. Konkurs odbędzie
się w ramach XXI Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Camerimage w dniach
16–23 listopada 2013 r. w Bydgoszczy.

*
Doktor Magdalena Florek została członkiem Komitetu Naukowego międzynarodowej konferencji „Interregional Place Branding. Concepts – Best Practices – White
Spot”. Konferencja odbędzie się w Lubece
w Niemczech 3 marca 2014 r.
8–14 września
Doktor Magdalena Florek oraz dr Karolina
Janiszewska wzięły udział w programie LLP/
Erasmus STT Staff Mobility for Training w Institute of Business Communication w Lizbonie.
Szkolenie było poświęcone zagadnieniom
marketingu terytorialnego. Omawiano
między innymi koncepcje budowania architektury marki terytorialnej oraz systemu
wdrażania działań marketingowych w jednostkach terytorialnych. Odbyły się także
spotkania ze specjalistami w agencjach
reklamowych zajmujących się projektami
z brandingu miejsc oraz w urzędach gmin
w Lisbonie i Cascais.

Katedra Informatyki Ekonomicznej
23–25 września
W Szkole Głównej Handlowej w Warszawie
odbyła się dwunasta edycja międzynarodowej konferencji Business Informatics
Research (BIR). W konferencji uczestniczyli
prof. dr hab. Witold Abramowicz, prof. zw.
UEP, oraz dr Krzysztof Węcel z Katedry Informatyki Ekonomicznej UEP. Wygłosili referat
„Should Business Informatics Care about
Linked Open Data?”

Katedra Matematyki Stosowanej
2–5 września
Profesor dr hab. Małgorzata Doman, prof.
zw. UEP z Katedry Matematyki Stosowanej
wzięła udział w konferencji „Dynamiczne
Modele Ekonometryczne”, zorganizowanej przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika
w Toruniu. Na konferencji wygłosiła referat
współautorski z prof. Ryszardem Domanem
(UAM) „Dynamika powiązań pomiędzy europejskimi giełdami papierów wartościowych w latach 1997–2013”.

*
Doktor Blanka Łęt z Katedry Matematyki Stosowanej wzięła udział w konferencji
„Dynamiczne Modele Ekonometryczne”,
zorganizowanej przez Uniwersytet Mikołaja
Kopernika Toruniu. Na konferencji wygłosiła referat „Badanie premii za ryzyko za
pomocą modelu przełącznikowego typu
Markowa MS-ARMA-GARCH-M. Analiza
polskiego rynku akcji”.

*
Doktor Agata Kliber z Katedry Matematyki Stosowanej wzięła udział w konferencji
„Dynamiczne Modele Ekonometryczne”,
zorganizowanej przez Uniwersytet Mikołaja
Kopernika w Toruniu. Na konferencji wygłosiła referat współautorski z dr Barbarą Będowską-Sójką z Katedry Ekonometrii „Fundamentals orInvestor’s Expectations? The
Dynamics of the Polish Sovereign Credit
Default Swaps”.
17 i 18 września
Profesor dr hab. Małgorzata Doman, prof.
zw. UEP, z Katedry Matematyki Stosowanej
uczestniczyła w międzynarodowej konferencji „International Conference on Eurasian Economies” odbywającej się w St. Pe-
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tersburgu w Rosji. Wygłosiła na niej referat
współautorski z prof. Ryszardem Domanem
(UAM) „The Impact of the US Dollar and the
Euro on Currencies in Europe and Asia”.
16 września
Rozpoczęły się zajęcia z przedmiotu „matematyka – wstęp”, którymi zostali objęci
wszyscy studenci rozpoczynający naukę
na pierwszym roku studiów dziennych
pierwszego stopnia (z wyjątkiem studentów kierunku: polityka społeczna). Zajęcia odbywają się w ramach projektu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
realizowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego (zadanie drugie). Jest to już
czwarty rok trwania projektu. Opiekunem
merytorycznym przedmiotu „matematyka
– wstęp” na całą Uczelnię jest prof. dr hab.
Marian Matłoka, prof. zw. UEP.
25 września
Profesor dr hab. Marian Matłoka, prof. zw.
UEP, wziął udział w publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Aleksandry Iwanickiej na Uniwersytecie Wrocławskim – jako
recenzent rozprawy doktorskiej „Analiza
wpływu zewnętrznych czynników ryzyka
na prawdopodobieństwo ruiny w wieloklasowym modelu ryzyka”.

*
Począwszy od bieżącego roku akademickiego przedmiot „projekt z inżynierii finansowej” (dla drugiego roku drugiego stopnia specjalności: inżynieria finansowa) jest
realizowany w ścisłej współpracy z firmą
CRISIL Global Research & Analytics (http://
crisil.com/index.jsp). Pracownicy CRISIL
proponują tematy zadań dla zespołów
studentów na podstawie projektów rzeczywiście realizowanych przez firmę, a na-

stępnie regularnie biorą udział w zajęciach
i ocenie wyników pracy. Przedmiot „projekt z inżynierii finansowej” jest prowadzony przez prof. dr hab. Małgorzatę Doman,
dra Marcina Bartkowiaka i dra Krzyszstofa
Echausta.

Katedra Pracy i Polityki Społecznej
5–7 września
W murach Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu odbyła się międzynarodowa
konferencja naukowa „Social Policy and
Economic Development” zorganizowana
przez Katedrę Pracy i Polityki Społecznej
(więcej – w dziale „Konferencje, seminaria,
wykłady, spotkania”).

Katedra Rachunkowości
23–25 września
Pracownicy reprezentujący Katedrę Rachunkowości uczestniczyli w Ogólnopolskim Zjeździe Katedr Rachunkowości
„Rachunkowość jako nauka społeczna”,
którego organizatorem była Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Problematykę Zjazdu i towarzyszące referaty skoncentrowano wokół niezwykle ważnych
i aktualnych problemów naukowych
i badawczych współczesnej rachunkowości, czyli roli i miejsca rachunkowości
w naukach społecznych, teoriach i paradygmatach, metodach badawczych
w rachunkowości, a także wokół współczesnych problemów badawczych podejmowanych w obszarze rachunkowości
i w badaniach interdyscyplinarnych.
Obradom w panelu dyskusyjnym „Udział
mistrzów polskiej rachunkowości w tworzeniu podwalin nauki o rachunkowości”
przewodniczyła prof. dr hab. Aldona Kamela-Sowińska, prof. zw. UEP, z Katedry Rachunkowości. Uczestnikiem dyskusji w tej

części Zjazdu był prof. zw. dr hab. Wiktor
Gabrusewicz. Do kolejnych dyskusji panelowych organizator zaprosił także innych
pracowników Katedry. Doktor hab. Marzena Remlein reprezentowała Katedrę
w panelu „Dyskusja wokół teorii badań
prowadzonych w nauce rachunkowości”.
W panelu poświęconym „Dyskusji wokół
przedmiotu i paradygmatów rachunkowości” uczestniczył dr Marek Masztalerz, a dr
Elżbieta Szczepankiewicz uczestniczyła
w panelu zatytułowanym „Dyskusja wokół
nurtów i metod badawczych nauki o rachunkowości”.
W ostatnim dniu Zjazdu poświęconym
dyskusji o przyszłości rachunkowości jako
przedmiotu badań naukowych oraz randze nauki o rachunkowości pośród nauk
społecznych wśród prelegentów wiodące
konkluzje i spostrzeżenia przedstawiła prof.
dr hab. Aldona Kamela-Sowińska, prof. zw.
UEP. Uczestnicy Zjazdu oraz inni pracownicy Katedry mieli możliwość zaprezentowania swoich artykułów w monografii Nauka
rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy pod redakcją A. Karmańskiej.
Wyróżnione artykuły (dra M. Masztalerza
i dr E. Szczepankiewicz) zostały opublikowane również w Zeszytach Teoretycznych
Rachunkowości.

Katedra Statystyki
1–4 września
Doktor Marcin Szymkowiak oraz mgr Maciej Beręsewicz brali udział w międzynarodowej konferencji naukowej „SAE 2013. The
First Asian ISI Satellite Meeting on Small Area
Estimation (SAE)” zorganizowanej przez International Statistical Institute (ISI). Doktor
Szymkowiak wygłosił referat pt. „Calibration and Small Area Estimation Methods in
Polish National Census of Population and
Housing 2011 – First Results”, a mgr Beręsewicz przedstawił referat pt. „On Indirect
Sampling and Small Area Estimation”.

11–13 września
Pracownicy i doktoranci Katedry Statystyki
– dr hab. Elżbieta Gołata, prof. nadzw. UEP,
dr hab. Jan Paradysz, prof. nadzw. UEP,
dr hab. Grażyna Dehnel, prof. nadzw. UEP,
dr Aleksandra Witkowska, dr Marek Witkowski, dr Tomasz Klimanek, dr Marcin Szymkowiak, dr Wojciech Roszka oraz mgr Maciej
Beręsewicz – wzięli udział w XXII Konferencji Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS
(XXVII Konferencji Taksonomicznej) nt. „Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania”. Organizatorem konferencji była
Katedra Ekonometrii i Informatyki Wydziału
Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz
Sekcja Klasyfikacji i Analizy Danych Polskiego Towarzystwa Statystycznego.
18–20 września
Doktor hab. Elżbieta Gołata, prof. nadzw.
UEP, dr hab. Jan Paradysz, prof. nadzw.
UEP, mgr Kamil Wilak oraz mgr Łukasz
Wawrowski uczestniczyli w XI Konferencji
Młodych Demografów (Latająca Szkoła
Demografii) „Ludność i gospodarka w warunkach starzenia się populacji”. Konferencja zorganizowana została przez Zakład
Demografii Katedry Statystyki Uniwersytetu
Ekonomicznego w Krakowie oraz Komitet
Nauk Demograficznych PAN.

Katedra Strategii Marketingowych
30 sierpnia–2 września
Doktor Grzegorz Leszczyński i dr Marek
Zieliński z Katedry Strategii Marketingowych wzięli udział w „29th Industrial Marketing and Purchasing Group Conference” w Atlancie. W trakcie konferencji dr
Leszczyński i dr Zieliński wygłosili referat pt.
„Adaptation Effectiveness in Business Relationships: Study of Construction Industry”.
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Katedra Technologii Informacyjnych

19–21 września
Doktor hab. Tomasz Wanat, prof. nadzw.
UEP, uczestniczył w IX Ogólnokrajowej Konferencji Naukowej pod hasłem „Dokonania
współczesnej myśli ekonomicznej – racjonalność, efektywność, etyka”, zorganizowanej w Ustroniu przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Doktor hab. Tomasz
Wanat, prof. nadzw. UEP, zaprezentował
główne tezy referatu „Etyka i efektywność
jako przesłanki oceny menedżerów”.
26–28 września
Profesor dr hab. Bogna Pilarczyk, prof. zw.
UEP, dr hab. Ewa Jerzyk, prof. nadzw. UEP,
dr Renata Nestorowicz i dr Magdalena Stefańska wzięły udział w międzynarodowej
konferencji „Marketing w procesie internacjonalizacji rynku”, zorganizowanej we
Lwowie przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej oraz Politechnikę Lwowską. Doktor Stefańska wygłosiła referat „Generic
types of competitive strategies in the Polish retail sector” (współautorstwo prof. dr
hab. B. Pilarczyk), a dr Nestorowicz – referat „Consumers’ information activity on the
Polish food market vs. integration of Poland
into the European Union”.

*
Doktor Grzegorz Leszczyński oraz dr Marek
Zieliński uczestniczyli w międzynarodowej
konferencji 4th EMAC CEE Regional Conference pod hasłem „Marketing Theory
Challenges in Emerging Societies” zorganizowanej przez Saint Petersburg State University w Rosji. Doktor Grzegorz Leszczyński
zaprezentował referat „Network Approach
in Integrated Promotion of Urban Business
Tourism” (współautorstwo: dr P. Zmyślony), a dr Marek Zieliński – referat pt. „Supplier Adaptation In Business Relationships:
Does Power Matter?” (współautorstwo:
dr G. Leszczyński).

2 września
W papierowym wydaniu Gazety Wyborczej
(nr 204.7933) na stronie 19 w dziale „Biznes
– Ludzie – Pieniądze” ukazał się kolejny,
ósmy felieton prof. dra hab. inż. Wojciecha
Cellarego, prof. zw. UEP. Tematem felietonu pt. „Urzędy, do chmury marsz!” było
rozproszenie niedoinwestowanych i słabo
zabezpieczonych serwerów w administracji
państwowej oraz korzyści związane z serwerami dostępnymi w chmurze. Felieton jest
dostępny on-line pod adresem: http://wyborcza.biz/biznes/1,100897,14530776,Jak_
zaoszczedzic_na_administracji__Urzedy_
do_chmury.html.
4 i 5 września
Profesor dr hab. inż. Wojciech Cellary, prof.
zw. UEP, uczestniczył w XXIX Krajowym Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki,
które odbyło się w Gdańsku. Hasło przewodnie tegorocznej edycji brzmiało: „Czas
na inteligentne miasta”. Profesor Wojciech
Cellary uczestniczył w dyskusji panelowej
„Jak doprowadzić do powstania i-miast
w Polsce?”
4–6 września
Doktor hab. inż. Krzysztof Walczak, prof.
nadzw. UEP, uczestniczył w trzeciej sesji niezależnych ekspertów Komisji Europejskiej
oceniających realizację projektu europejskiego FINE (ICT Programme). Posiedzenie
zespołu ekspertów odbyło się w siedzibie
Komisji Europejskiej w Brukseli.
7–11 września
Magister inż. Jakub Flotyński i mgr inż. Zbigniew Paszkiewicz uczestniczyli w mię-

dzynarodowej
konferencji
Federated
Conference on Computer Science and Information Systems FCCSIS 2013, która odbyła się w Krakowie. Magister Jakub Flotyński
zaprezentował dwa referaty: „Microformat
and Microdata Schemas for Interactive 3D
Web Content” (współautor: K. Walczak)
oraz „Semantic Multi-layered Design of Interactive 3D Presentations” (współautor:
K. Walczak). Magister Zbigniew Paszkiewicz uczestniczył w seminarium prof. Wila
van der Aalsta z Politechniki w Eindhoven,
światowego eksperta z dziedziny eksploracji procesów.
9–13 września
Doktor inż. Michał Wódczak uczestniczył
w międzynarodowej konferencji „The 6th
International Conference on Dependability and Complex Systems DepCoS-RELCOMEX 2013”, która odbyła się w Brunowie k. Lwówka. Podczas konferencji dr inż.
Michał Wódczak przedstawił referat „Dependability Aspects of Autonomic Cooperative Computing Systems”.
12–14 września
Doktor inż. Jacek Chmielewski uczestniczył w konferencji SmartDevCom, która
odbyła się w Katowicach. Doktor Jacek
Chmielewski otrzymał od organizatorów
specjalny grant na pokrycie kosztów udziału w konferencji. Podczas konferencji dr inż.
Jacek Chmielewski wygłosił referat „Fungible devices and ubiquitous apps”.
16 września
W papierowym wydaniu Gazety Wyborczej (nr 216.7945), na stronie 24 w dziale
„Biznes – Ludzie – Pieniądze” ukazał się
kolejny, dziewiąty felieton prof. dra hab.
inż. Wojciecha Cellarego, prof. zw. UEP. Te-

matem felietonu pt. „Bądź mądry, pisz programy!” są korzyści z powszechnej umiejętności programowania komputerów, które
powinno zostać wprowadzone do treści
nauczania. Felieton jest dostępny on-line
pod adresem: http://wyborcza.biz/biznes/
1,101562,14611307,Badz_madry__pisz_programy.html.
18 września
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.

*
Doktor inż. Michał Wódczak uczestniczył
w międzynarodowej konferencji „Innovative Partnerships and Future Internet Development in the Enlarged EU – InfoDay and
Brokerage Event”, która odbyła się w Poznaniu. Doktor M. Wódczak wygłosił dwie
prezentacje: „Autonomic Cooperative SDN
– Standardisation orientated approach”
i „ETSI ISG AFI – Industry Specification Group
on Autonomic network engineering for the
self-managing Future Internet (brief overview)”. Organizatorami wydarzenia były
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
oraz Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe przy współpracy z Komisją
Europejską, FI-PPP i projektem Ideal-IST.
19 września
Magister inż. Zbigniew Paszkiewicz został
przyjęty w poczet członków „IEEE Task Force on Process Miting”. Task force działa
w ramach Data Mining Technical Committee (DMTC) of the Computational Intelligence Society (CIS) of the Institute of
Electrical and Electronic Engineers, Inc.
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(IEEE). Procedura przyjęcia to rekomendacja udzielona przez członków Task Force,
zaakceptowana przez przewodniczącego
Task Force, prof. Wila van der Aalsta.
20 września
W papierowym wydaniu Rzeczpospolitej
nr 220 (9644) w dziale „Prawo gospodarcze”, na stronie D8 ukazał się artykuł mgra
inż. Zbigniewa Paszkiewicza „Prześwietl swoją firmę”, dotyczący eksploracji procesów.
Na tej samej stronie został zamieszczony komentarz Łukasza Czynienika, radcy prawnego w Kancelarii Hogan Llovels, „Zadbaj
o szczegóły podczas badania biznesu”.
25 i 26 września
Profesor dr hab. inż. Wojciech Cellary, prof.
zw. UEP, uczestniczył w międzynarodowej
konferencji rzeczników ochrony danych
osobowych The 35th International Conference of Data Protection and Privacy
Commissioners – „Privacy: A Compass in
Turbulent World”, która odbyła się w Warszawie. Organizatorem tegorocznej edycji
był polski Generalny Inspektor Ochrony
Danych Osobowych, a honorowy patronat objęli Prezydent Rzeczpospolitej
Polskiej oraz ministrowie: spraw wewnętrznych, sprawiedliwości oraz administracji i cyfryzacji. W dniach 25 i 26 września
2013 r. odbyły się sesje otwarte dla ekspertów, naukowców, przedstawicieli biznesu
i społeczeństwa obywatelskiego. Profesor
Wojciech Cellary pełnił funkcję członka
Komitetu Programowego konferencji, ponadto był moderatorem III sesji plenarnej
„Privacy and technology”, będącej podsumowaniem poprzedzających ją czterech paneli poświęconych zagadnieniom
wielkich danych, cyberbezpieczeństwa
i przepisów o ochronie danych osobowych
w wymiarze globalnym. W dyskusji panelowej uczestniczyli: Julie Brill (komisarz ds.

danych osobowych w Federalnej Komisji
ds. Handlu, Stany Zjednoczone), Christina
Peters (dyrektor ds. bezpieczeństwa IBM,
Stany Zjednoczone), David Hoffman (dyrektor ds. bezpieczeństwa Intel, Stany Zjednoczone) oraz Billy Hawkes (rzecznik ochrony danych osobowych, Irlandia). Profesor
Cellary wygłosił referat wprowadzający
do dyskusji pt. „Privacy in Light of Future IT
Technologies”.

gement sciences in a transition period in
South Africa and Poland”, której organizatorem był Stellenbosch University w Republice Południowej Afryki. Profesor Cyfert
wygłosił referat „The Process Maturity of
Polish Companies”, którego współautorem
był prof. dr hab. Kazimierz Kozakiewicz,
prof. zw. UEP.

27 września

Doktor hab. Elżbieta Kowalczyk, prof.
nadzw. UEP, brała udział w konferencji zorganizowanej przez Uniwersytet Łódzki „Zachowania organizacyjne. Uwarunkowania
i kierunki rozwoju”, gdzie wygłosiła referat
„Manipulacje komunikacją interpersonalną w procesie negocjacji”.

Profesor dr hab. inż. Wojciech Cellary, prof.
zw. UEP, miał wykład inauguracyjny „Ekonomia twórczości i wolnego czasu” podczas inauguracji roku akademickiego
2013/2014 na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Wykład inauguracyjny
jest dostępny on-line pod adresem: http://
www.ue.poznan.pl/att/AKTUALNOSCI/
WYDARZENIA/2013/W_Cellary_Inauguracja_v10.pdf.
30 września
W papierowym wydaniu Gazety Wyborczej (nr 228.7957) na stronie 27 w dziale
„Biznes – Ludzie – Pieniądze” ukazał się
kolejny, dziesiąty felieton prof. dra hab.
inż. Wojciecha Cellarego, prof. zw. UEP.
Tematem felietonu „Tablet nauczyciela
nie zastąpi” są pożądane cechy pracowników na współczesnym rynku pracy oraz
styl i cele kształcenia w obecnym systemie
edukacyjnym.

Katedra Teorii Organizacji
i Zarządzania
6–12 września
Profesor dr hab. Szymon Cyfert, prof. zw.
UEP, z Katedry Teorii Organizacji i Zarządzania brał udział w konferencji „Mana-

25–27 września

Katedra Towaroznawstwa i Ekologii
Produktów Przemysłowych
Doktorant studiów niestacjonarnych w Katedrze Towaroznawstwa i Ekologii Produktów Przemysłowych, mgr Andrzej Sobolak,
został nagrodzony przez Krajową Izbę Gospodarki Odpadami złotą odznaką za wybitne osiągnięcia w dziedzinie gospodarki odpadami w Polsce. Magister Andrzej
Sobolak jest seminarzystą prof. dra hab.
Zenona Foltynowicza, prof. zw. UEP.

Katedra Towaroznawstwa Żywności
2–4 września
Magister inż. Maria Sielicka, dr inż. Anna
Dankowska oraz dr inż. Urszula Samotyja uczestniczyły w III Krajowej Konferencji
„Naturalne substancje roślinne – aspekty
strukturalne i aplikacyjne” w Puławach,
gdzie zaprezentowały wyniki swoich prac
badawczych. Konferencja została zorganizowana przez Instytut Uprawy Nawożenia
i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Ba-

dawczy w ramach projektu PROFICIENCY,
finansowanego ze środków 7. Programu
Ramowego Unii Europejskiej.
16–19 września
Doktor inż. Inga Klimczak oraz dr inż. Dorota Klensporf-Pawlik z Katedry Towaroznawstwa Żywności uczestniczyły w międzynarodowej konferencji towaroznawczej
12th International Commodity Science
Conference „Current Trends in Commodity Science”, gdzie zaprezentowały wyniki
swoich prac badawczych. Konferencja została zorganizowana przez Wydział Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu.
23 września
Doktor inż. Urszula Samotyja z Katedry Towaroznawstwa Żywności uczestniczyła
w seminarium, które odbyło się w ramach
projektu „Wielkopolska Platforma Innowacyjna”. Gospodarzem spotkania była
Spółdzielnia Piekarsko-Ciastkarska Fawor,
a uczestnikami – przedstawiciele kierownictwa firmy, Urzędu Miasta Poznania, promotorzy przedsiębiorczości akademickiej
oraz przedstawiciele instytutów naukowo-badawczych. Celem spotkania była
wymiana doświadczeń oraz rozeznanie
możliwości współpracy firmy z ośrodkami
naukowymi. Dzięki uprzejmości gospodarzy
uczestnicy spotkania mieli możliwość zwiedzenia zakładu produkcyjnego.

*
Doktorantka Wydziału Towaroznawstwa
mgr inż. Maria Sielicka z Katedry Towaroznawstwa Żywności otrzymała stypendium
na rok akademicki 2013/2014 w ramach
programu „Wsparcie stypendialne dla
doktorantów na kierunkach uznanych za
strategiczne z punktu widzenia rozwoju
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Wielkopolski”. Projekt własny Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, realizowany
w ramach Poddziałania 8.2.2 Regionalne
Strategie Innowacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, jest współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Katedra Ubezpieczeń
17 września
Doktor Krzysztof Łyskawa – adiunkt Katedry
Ubezpieczeń – na zaproszenie Senatu RP
wziął udział w konferencji „Szanse i bariery
dla rozwoju Towarzystw Ubezpieczeń Wzajemnych na przykładzie rolnictwa”, organizowanej przez Komisję Rolnictwa i Rozwoju
Wsi oraz Komisję Budżetu i Finansów Publicznych. Konferencja odbyła się w Warszawie. Doktor Krzysztof Łyskawa zaprezentował referat „Realizacja idei wzajemności
w Funduszach Wspólnego Inwestowania”.

Katedra Zarządzania i Analizy
Zasobów Przedsiębiorstwa
17 września
Katedra Zarządzania i Analizy Zasobów
Przedsiębiorstwa gościła młodzież z Gimnazjum nr 7 im. Adama Mickiewicza w Poznaniu wraz z wychowawcą klasy mgr Aliną
Specht. Podczas spotkania dr hab. Dariusz
Nowak, prof. nadzw. UEP, przedstawił
uczniom historię Uniwersytetu, strukturę organizacyjną oraz główne kierunki i specjalności Wydziału Zarządzania. W drugiej części spotkania prowadził dla gości wykład
„Jak zachować się w trakcie negocjacji?”
Po wykładzie uczniowie mieli sposobność
porozmawiać z pracownikami naukowymi
Katedry. Spotkanie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem.

Katedra Zarządzania
Międzynarodowego
19 i 20 września
Katedra Zarządzania Międzynarodowego
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
zorganizowała IV ogólnopolską konferencję naukową z cyklu „Handel i finanse międzynarodowe w warunkach globalizacji”
(więcej – w dziale „Konferencje, seminaria,
wykłady, spotkania”).

*
Na prośbę Dziekana Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, prof. dr hab.
Henryk Mruk, prof. zw. UEP, z Katedry Zarządzania Międzynarodowego, przygotował recenzję pracy doktorskiej mgr Anny
Leszczyńskiej „Źródła finansowania działań
marketingowych przedsiębiorstw z sektora
MŚP – determinanty i zakres wykorzystania”
(maszynopis, Łódź 2013, s. 241), napisanej
pod kierunkiem prof. dra hab. Wojciecha
Grzegorczyka.

*
24 września
Profesor dr hab. Henryk Mruk, prof. zw. UEP,
został poproszony o udział w jury Konkursu
na Najlepszą Książkę Popularnonaukową
organizowanego po raz pierwszy w tym
roku w ramach Poznańskich Dni Książki nie
tylko Naukowej przez Komitet Organizacyjny Poznańskich Dni Książki Naukowej.
28 września
Profesor Henryk Mruk, prof. zw. UEP, miał
wykład „Gabinet specjalistycznej pielęgnacji stóp – nisza rynkowa – skuteczna
promocja” na Kongresie BEAUTY FORUM
& SPA 2013 w Warszawie w Centrum Targowo-Kongresowym MT Polska (ul. Marsa 56C).

*
Na prośbę Wydawnictwa Rebis z Poznania, prof. dr hab. Henryk Mruk, prof. zw.
UEP, z Katedry Zarządzania Międzynarodowego, przygotował wstęp do książki Philipa Kotlera i Miltona Kotlera Przez marketing
do wzrostu. 8 zwycięskich strategii. Książka
zostanie wydana jako tłumaczenie angielskiej wersji tej pracy.

Na prośbę Rektora Politechniki Częstochowskiej, prof. dr hab. Henryk Mruk, prof.
zw. UEP, z Katedry Zarządzania Międzynaro-

dowego, przygotował recenzję pracy doktorskiej mgr inż. Joanny Pikuły-Małachowskiej „Znaczenie promocji w kształtowaniu
zachowań konsumentów (na przykładzie
kosmetyków)” (maszynopis, Częstochowa
2013, s. 289), napisanej pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. Ewy Kieżel.

*
W pracy Przedsiębiorstwo na rynku globalnym pod redakcją naukową J. Schroedera
i R. Śliwińskiego (Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań
2013, s. 89–100) ukazał się artykuł prof. dra
hab. Henryka Mruka „Szanse i bariery tworzenia wartości na rynku instytucjonalnym
– perspektywa rynku goszczącego”.
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Z działalności Biblioteki Głównej UEP
2 września
Biblioteka pozyskała bezpłatne dostępy
testowe:
• do bazy danych IMF eLibrary, zawierającej pełne teksty publikacji oraz dane statystyczne Międzynarodowego Funduszu
Walutowego (test zakończył się 28 września 2013 r.),
• do wielodziedzinowej bazy danych Taylor & Francis Journals, zawierającej pełne
teksty artykułów z ponad 1300 czasopism
(test trwa do 31 października 2013 r.).
11–13 września
Magister Bartosz Szubert, pracownik Sekcji
Obsługi i Informacji Czytelni Książek, brał
udział w VIII Forum Młodych Bibliotekarzy
w Olsztynie pod hasłem „Biblioteka – Twój
czas, Twoje miejsce”. Podczas Forum wygłosił referat „Badanie potrzeb i satysfakcji użytkowników na przykładzie Biblioteki Głównej
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu”.
12 i 13 września
Magister Katarzyna Regulska, kierownik Oddziału Opracowania Zbiorów, uczestniczyła w XV Ogólnopolskiej Konferencji Bibliotek
Wyższych Szkół Niepublicznych w Polsce
„Budowanie relacji z klientem”. Konferencję zorganizowała Biblioteka Wyższej Szkoły
Bankowej w Poznaniu. Magister Katarzyna
Regulska była moderatorem sesji 4.
18–20 września
Magister Liliana Kozik oraz mgr Katarzyna
Regulska, pracownicy Oddziału Opracowania Zbiorów, wzięły udział w V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Dylematy

opracowania”, zorganizowanej przez Bibliotekę Główną Uniwersytetu Szczecińskiego. Podczas konferencji zaprezentowały referat „Efektywność opracowania
zbiorów w bibliotece akademickiej na
przykładzie Biblioteki Głównej Uniwersytetu
Ekonomicznego w Poznaniu”.
19 i 20 września
Dyrektor Biblioteki mgr inż. Roman Tomaszewski uczestniczył w Zjeździe Konferencji
Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół
Polskich, który odbył się w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej
w Katowicach.
25 i 26 września
Magister Grażyna Anna Olszańska, kierownik Oddziału Informacji Naukowej,
Szkoleń i Obsługi Użytkowników oraz mgr
Jolanta Bagińska, mgr Agnieszka Dolińska, mgr Ewa Golińska, mgr Joanna Gryt,
mgr Dorota Wojewoda – pracownice
Sekcji Szkoleń, Baz Danych i Digitalizacji –
uczestniczyły w Dniach Adaptacyjnych
UEP, podczas których przedstawiły studentom pierwszego roku zasady korzystania ze
zbiorów i usług Biblioteki Głównej.
27 września
Ośrodek Historii przy Bibliotece Głównej
UEP przygotował wystawę „Profesor Józef
Górski (1904–1983) – w trzydziestolecie
śmierci” prezentującą sylwetkę znanego
prawnika, dwukrotnego rektora Akademii Handlowej (1945–1948) i Wyższej Szkoły
Ekonomicznej (1956–1959). Eksponowane
dokumenty i publikacje przybliżają wpływ
prof. J. Górskiego na rozwój Uczelni, pro-

wadzoną odbudowę i ponowną organizację po zakończeniu II wojny światowej oraz
przedstawiają jego dorobek naukowy. Wystawę towarzyszącą inauguracji roku akademickiego 2013/2014 można było oglądać w Gmachu Głównym (hol przed aulą)
do 17 października 2013 r.

*
Bibliotekę zwiedzili studenci zagraniczni,
studiujący na UEP w ramach programu
LLP/Erasmus. Zapoznali się z zasadami funkcjonowania Biblioteki oraz ze zbiorami.

*

Z inicjatywy Koła Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich przy BG pracownicy Biblioteki
zwiedzili nowy gmach Biblioteki Raczyńskich oraz zapoznali się z jej strukturą organizacyjną, zbiorami i usługami.

*

Magister Agnieszka Bachara z Biblioteki
Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu odbyła w Bibliotece Głównej UEP
miesięczną specjalistyczną praktykę, koordynowaną przez Sekcję Szkoleń, Baz Danych i Digitalizacji.
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Rozwój kadr naukowych
Wydział Ekonomii
Rada Wydziału Ekonomii 6 września 2013 r.
nadała stopień naukowy doktora nauk
ekonomicznych mgrowi Grzegorzowi Grabowskiemu. Promotorem rozprawy doktorskiej mgra Grzegorza Grabowskiego
„Współpraca gospodarcza Wielkiej Brytanii i Indii w latach 1991–2010” był prof.
dr hab. Przemysław Deszczyński, prof. zw.
UEP. Recenzje przygotowali dr hab. Witold
Małachowski, prof. nadzw. SGH w Warszawie, oraz dr hab. Killion Munyama z UEP.
Publiczna obrona pracy doktorskiej odbyła
się 4 września 2013 r.

*
Rada Wydziału Ekonomii 6 września 2013 r.
nadała stopień naukowy doktora nauk
ekonomicznych mgrowi Bernardowi Kimelowi. Promotorem rozprawy doktorskiej
mgra Bernarda Kimela „Finansowanie
systemu emerytalnego w Polsce w okresie transformacji systemowej” był prof. dr
hab. Kazimierz Pająk, prof. zw. UEP. Recenzje przygotowali dr hab. Kazimierz Ortyński,
prof. nadzw. UTH w Radomiu, oraz dr hab.
Jacek Lisowski, prof. nadzw. UEP. Publiczna obrona pracy doktorskiej odbyła się
5 września 2013 r.

Wydział Gospodarki
Międzynarodowej
Rada Wydziału Gospodarki Międzynarodowej 23 września 2013 r. nadała stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych mgr
Justynie Adamskiej. Promotorem rozprawy
doktorskiej mgr Justyny Adamskiej „Wpływ
parków technologicznych na konkurencyjność regionów” był prof. dr hab. Marian
Gorynia, prof. zw. UEP. Recenzje przygotowali dr hab. Bogusława Drelich-Skulska,
prof. nadzw. Uniwersytetu Ekonomicznego

we Wrocławiu, oraz dr hab. Barbara Jankowska, prof. nadzw. UEP. Publiczna obrona pracy doktorskiej odbyła się 10 września
2013 r.

*
Rada Wydziału Gospodarki Międzynarodowej 23 września 2013 r. nadała stopień
naukowy doktora nauk ekonomicznych
mgr Katarzynie Dagmarze Mroczek. Promotorem rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Dagmary Mroczek „Koszty transakcyjne
jako determinanta wyboru formy wejścia
na rynki zagraniczne” był prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP. Recenzje przygotowali prof. zw. dr hab. inż. Witold Kwaśnicki z Uniwersytetu Wrocławskiego oraz
prof. zw. dr hab. Stanisław Rudolf z Uniwersytetu Łódzkiego. Publiczna obrona pracy
doktorskiej odbyła się 9 września 2013 r.

*
Rada Wydziału Gospodarki Międzynarodowej 23 września 2013 r. nadała stopień
naukowy doktora nauk ekonomicznych
mgrowi Bartoszowi Góździowi. Promotorem rozprawy doktorskiej mgra Bartosza
Góździa „Rozwój przedsiębiorczości w warunkach jednolitego rynku europejskiego
na przykładzie prywatnej służby zdrowia”
była dr hab. Aleksandra Gaweł, prof.
nadzw. UEP. Recenzje przygotowali dr hab.
Nelly Daszkiewicz, prof. nadzw. PG oraz
dr hab. Barbara Jankowska, prof. nadzw.
UEP. Publiczna obrona pracy doktorskiej
odbyła się 19 września 2013 r.

Wydział Informatyki i Gospodarki
Elektronicznej
Rada Wydziału Informatyki i Gospodarki
Elektronicznej 13 września 2013 r. nadała

stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych mgr Hannie Gruchociak. Promotorem
rozprawy doktorskiej mgr Hanny Gruchociak „Delimitacja lokalnych rynków pracy
w Polsce z wykorzystaniem modelowania
wielopoziomowego” była dr hab. Elżbieta Gołata, prof. nadzw. UEP. Recenzje
przygotowali prof. dr hab. Mirosław Krzyśko z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu oraz dr hab. Andrzej Sokołowski, prof. nadzw. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Publiczna obrona pracy
doktorskiej odbyła się 4 września 2013 r.

Wydział Zarządzania
Rada Wydziału Zarządzania 19 września
2013 r. nadała stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych mgr Magdalenie
Dolacie. Promotorem rozprawy doktorskiej
mgr Magdaleny Dolaty „Dojrzałość projektowa podstawowych jednostek samorządu terytorialnego w Polsce” był prof.
dr hab. Szymon Cyfert, prof. zw. UEP. Promotorem pomocniczym była dr Kamila
Malewska z UEP. Recenzje rozprawy przygotowali dr hab. Janusz Marek Lichtarski
z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz dr hab. Agnieszka Sopińska, prof.
nadzw. Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Publiczna obrona pracy doktorskiej
odbyła się 17 września 2013 r.

*

Rada Wydziału Zarządzania 19 września
2013 r. nadała stopień naukowy doktora
nauk ekonomicznych mgr Annie Rogali.
Promotorem rozprawy doktorskiej mgr
Anny Rogali „Determinanty skuteczności
komunikacji wewnętrznej w przedsiębiorstwie” była prof. dr hab. Bogna Pilarczyk,
prof. zw. UEP. Recenzje przygotowali prof.
dr hab. Jan W. Wiktor z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz dr hab. Beata
Skowron-Mielnik, prof. nadzw. UEP. Publiczna obrona pracy doktorskiej odbyła się
18 września 2013 r.

*
W dniach 21 i 22 września 2013 r. odbyło
się coroczne spotkanie władz Wydziału Zarządzania z adiunktami dotyczące problemów rozwoju naukowego adiunktów oraz
problemów związanych z badaniami naukowymi i współpracą międzynarodową.
W spotkaniu wzięli udział:
• prof. zw. dr hab. Bogdan Nogalski – członek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów,
• dr hab. Cezary Kochalski, prof. nadzw.
UEP – Prorektor ds. Strategii i Rozwoju,
• dr hab. Jacek Mizerka, prof. nadzw. UEP
– Prorektor ds. Edukacji i Studentów,
• prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw.
UEP – Prorektor ds. Nauki i Współpracy
z Zagranicą.
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Współpraca z zagranicą
W dniach 10–14 września 2013 r. mgr
Elżbieta Szwejk i mgr Romana Ziółkowska,
reprezentujące Dział ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą, uczestniczyły w konferencji organizowanej przez
European Association for International
Education (EAIE), odbywającej się w Stambule. Konferencja była poświęcona różnorodnym aspektom współpracy międzynarodowej w dziedzinie edukacji.
Ponadto mgr Elżbieta Szwejk i mgr Romana Ziółkowska wzięły udział w targach
edukacyjnych, towarzyszących konferencji
EAIE. Stoisko polskie zostało zorganizowane
oraz sfinansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Fundację
Rozwoju Systemu Edukacji. Ofertę polskich
uczelni zaprezentowano na stoisku narodowym „READY, STUDY, GO! POLAND”,
zlokalizowanym w głównej części targów.
Stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem odwiedzających.
Łącznie w wydarzeniu EAIE wzięli udział
przedstawiciele 30 polskich uczelni. Na stoisku narodowym obecni byli reprezentanci

17 szkół wyższych, a także przedstawiciele
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji i Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, prowadzący działania informacyjne
i promocyjne.

*
W dniach 16–26 września 2013 r. odbył się
intensywny kurs języka angielskiego dla studentów zagranicznych, którzy chcieli podnieść swoje umiejętności językowe przed
rozpoczęciem studiów na Uniwersytecie
Ekonomicznym w Poznaniu. W kursie wzięło udział 47 studentów z 9 krajów. Obejmował on 36 godzin lektoratu o tematyce
biznesowej, wizyty w firmach i inne interaktywne zajęcia poza Uczelnią. Kurs został
zorganizowany po raz trzeci przez Dział ds.
Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą z dofinansowaniem ze środków programu LLP/Erasmus.

*
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Dział ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą 27 września 2013 r. poprowadził dzień adaptacyjny dla studentów
zagranicznych. Ponad 130 studentów zagranicznych rozpoczęło semestralny bądź
roczny pobyt na naszej Uczelni w ramach
programu Erasmus i umów międzyuczelnianych. W tym roku gościmy studentów
z 24 państw, w tym po raz pierwszy – studentów z Korei Południowej i Meksyku.
Większość z nich odbywa na UEP studia
w języku angielskim. Nasza Uczelnia cieszy
się coraz większym zainteresowaniem studentów z uczelni partnerskich – obecny semestr rozpoczęło o 20% więcej studentów
niż w ubiegłym roku.

*
Na posiedzeniu Senatu 27 września 2013 r.
Rektor UEP został upoważniony do podpisania porozumień o współpracy z następującymi uczelniami:
• Jinan University, Guangzhou, Chińska Republika Ludowa,
• Dniepropietrowski Uniwersytet Narodowy
imienia Olesia Gonczara, Ukraina,
• SolBridge International School of Business, Woosong University, Daejeon, Republika Korei.

Wyjazdy pracowników i doktorantów
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Imię, nazwisko,
katedra/jednostka
organizacyjna
1
Mgr Mirosław
Walawski
doktorant
Katedra Koniunktury
Gospodarczej

Kraj, miasto,
uczelnia, organizator
konferencji,
spotkania
2
Rosja, Moskwa

Termin

Cel wyjazdu

3
1.09–
–30.09.2013

4
Zgromadzenie materiałów do
rozprawy doktorskiej, praktyki
na Wydziale Ekonomicznym
Ambasady RP

Dr hab. inż. KrzyszBelgia, Bruksela
tof Walczak, prof.
nadzw. UEP
Katedra Technologii
Informacyjnych

4.09–
–6.09.2013

Udział w posiedzeniu niezależnych ekspertów Komisji Europejskiej monitorujących realizację
projektu europejskiego FINE

Prof. dr hab. Szymon RPA, Kapsztad,
Cyfert, prof. zw. UEP Stellnbosch
Katedra Teorii Organizacji i Zarządzania

6.09–
–12.09.2013

Udział w konferencji „Nauki zarządzania w okresie zmian systemowych w RPA i w Polsce”;
tytuł referatu: „The Process
Maturity of Polish Companies”

Dr Jakub Gazda
Katedra Mikroekonomii

Hiszpania, Sevilla
8.09–
Organizator:
–12.09.2013
Universidad de Sevilla

Prowadzenie wykładów w ramach programu LLP/Erasmus

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

Bułgaria, Sofia, Krapec – Dobrudża
Organizatorzy:
Instytut Polski w Sofii, Zakład Doświadczalny Uniwersytetu
Agronomicznego
w Plovdiv

8.09–
–13.09.2013

Udział w konferencji „Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich w świetle WPR 2014–2020”.
Udział w seminarium naukowym;
tytuły referatów: „The investment activity of agriculture in
Poland following the integration
with the EU” oraz „Agriculture
business cycle fluctuations versus economic cycle fluctuations
from the perspective of Poland”

Dr Magdalena
Florek
Katedra Handlu
i Marketingu

Portugalia, Lizbona
Organizator:
Instituto Superior de
Comunicacao Empresarial

8.09–
–14.09.2013

Szkolenie w ramach programu
LLP/Erasmus

Dr Karolina
Janiszewska
Katedra Handlu
i Marketingu

Portugalia, Lizbona
Organizator:
Instituto Superior de
Comunicacao Empresarial

8.09–
–14.09.2013

Szkolenie w ramach programu
LLP/Erasmus
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1
Mgr Elżbieta Szwejk
Dział ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą

2
3
Turcja, Istambuł
10.09–
Organizator:
–14.09.2013
European Association
for International Education

4
Udział w The 25th Annual EAIE
Conference, a także udział
w targach edukacyjnych towarzyszących konferencji

Mgr Romana
Ziółkowska
Dział ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą

Turcja, Istambuł
10.09–
–14.09.2013
Organizator:
European Association
for International Education

Udział w The 25th Annual EAIE
Conference, a także udział
w targach edukacyjnych towarzyszących konferencji

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

Niemcy, Monachium 12.09–
Organizator:
–13.09.2013
Technische Universität
Munich

Udział w 18 SAP Academic
Conference EMEA. Uhonorowanie tytułem „Visionary Member”, czyli „Człowiek – wizjoner”

Prof. dr hab. Jan
Sikora, prof. nadzw.
UEP
Katedra Socjologii
i Filozofii

Ukraina, Simferopol
Organizator:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

13.09–
–22.09.2013

Udział w konferencji „Budowanie konkurencyjności obszarów
wiejskich”, tytuł referatu: „Sytuacja ekonomiczno-społeczna
gospodarstw rolnych w Polsce
w warunkach globalizacji gospodarczej” (współautor: prof.
dr hab. W. Kaczocha)

Prof. dr hab. Józef
Garczarczyk, prof.
zw. UEP
Katedra Badań Rynku i Usług

Włochy, Neapol
Organizator:
International Institute
of Social and Economic Sciences

15.09–
–20.09.2013

Udział w „8th International Academic Conference”; tytuł referatu: „Economic situation and
the Polish households’ behavior
on the financial market” (współautorzy: dr Sylwester Białowąs
i dr Marek Mocek)

Dr Sylwester
Białowąs
Katedra Badań Rynku i Usług

Włochy, Neapol
Organizator:
International Institute
of Social and Economic Sciences

15.09–
–20.09.2013

Udział w „8th International Academic Conference”; tytuł referatu: „Economic situation and
the Polish households’ behavior
on the financial market” (współautorzy: prof. dr hab. Józef Garczarczyk i dr Marek Mocek)

Dr Iwona Olejnik
Włochy, Neapol
Katedra Badań Ryn- Organizator:
ku i Usług
International Institute
of Social and Economic Sciences

15.09–
–20.09.2013

Udział w „8th International
Academic Conference”, tytuł
referatu: „Retirement savings –
determinants of households behaviour”

Prof. dr hab.
Rosja, St. Petersburg
Małgorzata Doman,
prof. zw. UEP
Katedra Matematyki Stosowanej

17.09–
–18.09.2013

Udział w „International Conference on Eurasian Economies”;
tytuł referatu: „The impact of
the US dollar and the euro on
currencies in Europe and Asia”

1
Mgr Marek Gusowski
doktorant
Katedra Badań Rynku i Usług

2
3
Francja,
18.09–
Aix-en-Provance
–21.09.2013
Organizator:
European Association
for Research on Services

4
Udział w 23rd International Reser Conference „Finding Growth
through Service Activities in
Barren Times”; tytuł referatu:
„Success factors of franchise
networks in Poland”

Dr Włodzimierz
Dymarski
Katedra Polityki Gospodarczej i Samorządowej

Wielka Brytania,
Londyn
Organizator:
EuroMemo Group

20.09–
–22.09.2013

Udział w 19 Konferencji z cyklu
„European Economists for an Alternative Policy in Europe”; tytuł
referatu: „Wpływ globalnego
kryzysu na rozwój ekonomiczny krajów Europy Środkowo-Wschodniej”

Dr hab. Janusz
Tomidajewicz, prof.
nadzw. UEP
Katedra Polityki Gospodarczej i Samorządowej

Wielka Brytania,
Londyn
Organizator:
EuroMemo Group

20.09–
–22.09.2013

Udział w 19 Konferencji z cyklu
„European Economists for an
Alternative Policy in Europe”;
tytuł referatu: „What type of
European economic Policy is
necessary for stopping the crisis”

Dr Dawid Piątek
Katedra Makroekonomii i Badań nad
Gospodarką Narodową

Wielka Brytania,
Londyn
Organizator:
London School of
Economics

24.09–
–6.10.2013

Przeprowadzenie kwerendy bibliotecznej

24.09–
–28.09.2013

Udział w 2013 PRME Summit
– 5th Annual Assembly „New
Ways of Developing Leaders
for the Future We Want” oraz
CEEMAN Annual Conference
„Celebrating the past and
looking to the future”

Prof. dr hab. Maciej Słowenia, Bled
Żukowski, prof. zw.
UEP
Katedra Pracy i Polityki Społecznej

Dr Grzegorz
Leszczyński
Katedra Strategii
Marketingowych

Rosja, Petersburg
25.09–
Organizator:
–28.09.2013
Europejska Akademia
Marketingu w St. Petersburgu

Udział w konferencji EMAC 2013
„Marketing Theory Challenges
in Emerging Societies”; tytuły referatów: „Network approach in
integrated promotion of urban
business tourism” (współautor dr
Piotr Zmyślony), „Supplier adaptation in business relationships:
does power matter?” (współ
autor: dr Marek Zieliński)

Dr Piotr Zmyślony
Katedra Turystyki

Rosja, Petersburg
25.09–
Organizator:
–28.09.2013
Europejska Akademia
Marketingu w St. Petersburgu

Udział w konferencji EMAC 2013
„Marketing Theory Challenges
in Emerging Societies”; tytuł referatu: „Network approach in
integrated promotion of urban
business tourism” (współautor:
dr Grzegorz Leszczyński)
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1
Dr Marek Zieliński
Katedra Strategii
Marketingowych

2
3
Rosja, Petersburg
25.09–
Organizator:
–28.09.2013
Europejska Akademia
Marketingu w St. Petersburgu

4
Udział w konferencji EMAC 2013
„Marketing Theory Challenges
in Emerging Societies”; tytuł referatu: „Supplier adaptation
in business relationships: does
power matter?” (współautor:
dr Grzegorz Leszczyński)

Dr hab. Ewa Jerzyk
Katedra Strategii
Marketingowych

Ukraina, Lwów
Organizator:
Uniwersytet Marii
Curie-Skłodowskiej
w Lublinie, Uniwersytet Narodowy „Politechnika Lwowska”

25.09–
–29.09.2013

Udział w konferencji „Marketing
w procesie internacjonalizacji”; tytuł referatu: „Retromarketing-nostalgia for the past. The
sources the success of retromarketing in the segment o folder
consumers”

Dr Anna Maryniak
Katedra Logistyki
i Transportu

Ukraina, Lwów
Organizator:
Uniwersytet Marii
Curie-Skłodowskiej
w Lublinie, Uniwersytet Narodowy „Politechnika Lwowska”

25.09–
–29.09.2013

Udział w konferencji „Marketing
w procesie internacjonalizacji”

Dr Renata
Nestorowicz
Katedra Strategii
Marketingowych

Ukraina, Lwów
Organizator:
Uniwersytet Marii
Curie-Skłodowskiej
w Lublinie, Uniwersytet Narodowy „Politechnika Lwowska”

25.09–
–29.09.2013

Udział w konferencji „Marketing
w procesie internacjonalizacji”; tytuł referatu: „Aktywność
informacyjna konsumentów na
rynku żywności w Polsce a integracja europejska”

Prof. dr hab. Bogna
Pilarczyk, prof. zw.
UEP
Katedra Strategii
Marketingowych

Ukraina, Lwów
Organizator:
Uniwersytet Marii
Curie-Skłodowskiej
w Lublinie, Uniwersytet Narodowy „Politechnika Lwowska”

25.09–
–29.09.2013

Udział w konferencji „Marketing
w procesie internacjonalizacji”;
tytuł referatu: „Generic types of
competitive strategies in the Polish retail industry” (współautor:
dr Magdalena Stefańska)

Dr Magdalena
Stefańska
Katedra Strategii
Marketingowych

Ukraina, Lwów
Organizator:
Uniwersytet Marii
Curie-Skłodowskiej
w Lublinie, Uniwersytet Narodowy „Politechnika Lwowska”

25.09–
–29.09.2013

Udział w konferencji „Marketing
w procesie internacjonalizacji”; tytuły referatów: „Generic
types of competitive strategies in the Polish retail industry”
(współautor prof. dr hab. Bogna Pilarczyk), „Cooperation of
Commercial Chins with Suppliers in the Context of CSR Concept” (współautor: dr Katarzyna
Bilińska-Reformat)
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Projekt „Kadry dla Gospodarki”
Sprawozdanie z realizacji zadań projektu
Kadry dla Gospodarki
finansowanego w całości ze środków
PO KL
(Priorytet IV – Szkolnictwo wyższe i nauka,
Działanie 4.1 – „Wzmocnienie i rozwój
potencjału dydaktycznego uczelni oraz
zwiększenie liczby absolwentów o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na
wiedzy”, Poddziałanie 4.1.1 – „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego Uczelni”)
Lipiec – wrzesień 2013
Zadanie 3. Badanie losów absolwentów
i stopnia dostosowania umiejętności studentów do potrzeby przyszłych pracodawców
W wakacje zespół ds. badania losów absolwentów rozesłał raport z badania do
kierownika projektu. Członkowie projektu przystąpili do analizy całości raportu.
Działania te służyły wychwyceniu ewentualnych błędów, a także ustaleniu innych

obszarów tematycznych, które mogłyby
zostać objęte analizą. Rozpoczęto również przygotowywanie streszczeń najważniejszych wniosków z badania dla władz
Uczelni, władz wydziałowych, absolwentów i studentów.
Zespół ds. badania stopnia dostosowania umiejętności studentów do potrzeb
przyszłych pracodawców zakończył etap
zbierania informacji od nauczycieli akademickich. Przygotowano harmonogram
pracy nad raportem z badania i rozpoczęto sporządzanie analiz. Zespół redakcyjny
kontynuował edycję i dystrybucję newslettera.

Procesy kreowania potrzeb klienta i doskonalenia jakości
jego obsługi

30.10.2013 Jakub Sadowksi

Moja firma w mediach społecznościowych

7.11.2013 Iza Rącka
8.11.2013
9.11.2013

Kształtowanie wartości nieruchomości komercyjnej (w ramach: Zarządzanie nieruchomością biurową na wynajem), cz. 1, 2, 3

7.11.2013 Katarzyna Pluta

Wybrane zagadnienia z rekrutacji i selekcji

8.11.2013 Nowak Grzegorz

Obróbka zdjęć oraz tworzenie grafiki na potrzeby stron www

13.11.2013 Sylwia Glinkowska
27.11.2013
4.12.2013

MSP i ich strategie biznesowe w dobie globalizacji (w odniesieniu do zagadnień związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi)

14.11.2013 Michał Pośpiech

Resourcing jako sposób na oszczędne zarządzanie
w przedsiębiorstwie

14.11.2013 Jakub Sadowski

Przedsiębiorstwo na obszarach wiejskich – założenie, rozwój, dotacje

15.11.2013 Andrzej Kuczyński

Narzędzia wspomagające pracę działów sprzedaży i zaopatrzenia na przykładzie branży motoryzacyjnej przedsiębiorstwa handlowego

15.11.2013 Sławomir Górczyński Środki trwałe w prawie podatkowym i bilansowym

Warsztaty

16.11.2013 Sylwia Glinkowska

„Tajemniczy klient” i inne techniki ocen pracowniczych –
od czego uzależniony jest wybór?

Podczas wakacji nawiązano wiele kontaktów z potencjalnymi prowadzącymi warsztaty, przeprowadzono negocjacje oraz
ustalono harmonogram warsztatów na semestr zimowy. Opis wszystkich warsztatów
został umieszczony na stronie KDG.
Planowany harmonogram warsztatów:

20.11.2013 Simon Krzysztof

Finansowanie przedsiębiorstw przez bank komercyjny.
Aspekty praktyczne

21.11.2013 Karolina Kosmacz

Wykorzystanie Lean Manufacturing w doskonaleniu procesów produkcyjnych i zarządczych

21.11.2013 Piotr Maciejewicz

Key Performance Indicators w środowisku operacyjnym
współczesnego przedsiębiorstwa

22.11.2013 Jarosław Kaczyński
5.12.2013

Terminowe transakcje walutowe jako narzędzia ograniczania ryzyka niekorzystnych zmian kursowych i ich wpływu na wynik finansowy firmy (cz. 1)

22.11.2013 Jarosław Kaczyński

Zarządzanie konfliktem w organizacji, tworzenie procedur
włączających nowe algorytmy postępowań w istniejące,
zastane systemy zarządzania

28.11.2013 Anita Piątkiewicz

Zakończenie roku obrachunkowego w bilansie i podatkach. Prace bilansowe w praktyce. Ustalanie wyniku
finansowego podatkowo i bilansowo, rozliczenie z US

29.11.2013 Piotr Jaroszewski

Pomiary geodezyjne jako element procesu inwestycyjnego

Data
Prowadzący
Temat
18.10.2013 Sławomir Górczyński Środki trwałe a tarcza podatkowa
18.10.2013 Anita Piątkiewicz

25.10.2013 Andrzej Kuczyński

Leasing w praktyce księgowego. Umowy leasingu operacyjno-finansowego od A do Z – rozliczanie w bilansie i podatkach

23.10.2013 Piotr Maciejewicz

Wykorzystanie Manufacturing Resource Planning w procesie zarządzania

24.10.2013 Iza Rącka
25.10.2013
26.10.2013

Kształtowanie wartości nieruchomości komercyjnej (w ramach: Zarządzanie nieruchomością biurową na wynajem), cz. 1, 2, 3

24.10.2013 Agata Halicka

Zarządzanie należnościami w czasach kryzysu. Ochrona
wierzytelności, mediacje, trudni dłużnicy

24.10.2013 Grzegorz Nowak

Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie. Praktyczne
aspekty funkcji pieniądza w czasie

25.10.2013 Agata Halicka

Jak skutecznie zarządzać należnościami przedsiębiorstwa
na rynku instytucjonalnym? Windykacja i komunikacja
z klientem

29.11.2013 Monika Jaroszewska Określanie wartości nieruchomości – ćwiczenia praktyczne
29.11.2013 Piotr Jaroszewski

Czynności geodety w procesie inwestycyjnym – ćwiczenia praktyczne

29.11.2013 Monika Jaroszewska Wycena nieruchomości lokalowych w świetle obowiązujących przepisów prawa
30.11.2013 Jarosław Kaczyński
5.12.2013

Zaawansowane strategie zarządzania ryzykiem walutowym, złożone terminowe transakcje rynku walutowego

5.12.2013 Katarzyna Pluta

Przegląd metod, narzędzi rekrutacji i selekcji

5.12.2013 Grzegorz Nowak

Obróbka zdjęć oraz tworzenie grafiki na potrzeby stron www
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6.12.2013 Jarosław Kaczyński

Zarządzanie konfliktem w organizacji, tworzenie procedur
włączających nowe algorytmy postępowań w istniejące,
zastane systemy zarządzania

6.12.2013 Jarosław Kaczyński

Wybrane aspekty zarządzania zespołem, przykłady
z praktyki i ćwiczenia

11.12.2013 Sylwia Glinkowska

Płacić za pracę? Modele wynagrodzeń – jak wybrać
właściwy dla danej grupy pracowników?

12.12.2013 Piotr Maciejewicz

Wykorzystanie Manufacturing Resource Planning w procesie zarządzania

13.12.2013 Sławomir Górczyński Środki trwałe a tarcza podatkowa
18.12.2013 Grzegorz Nowak

Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie. Praktyczne
aspekty funkcji pieniądza w czasie

20.12.2013 Jarosław Kaczyński

Terminowe transakcje walutowe jako narzędzia ograniczania ryzyka niekorzystnych zmian kursowych i ich wpływu na wynik finansowy firmy

20.12.2013 Jarosław Kaczyński

Możliwe źródła finansowania firmy – jak wybrać właściwe? Zarządzanie należnościami i zobowiązaniami ze
szczególnym uwzględnieniem kredytu kupieckiego i kredytów bankowych (aspekty praktyczne)

8.01.2014 Sylwia Glinkowska

Urlopy pracownicze. Ile czasu przysługuje pracownikowi
na odpoczynek?

9.01.2014 Sławomir Górczyński Środki trwałe w prawie podatkowym i bilansowym
10.01.2014 Jakub Sadowski

Moja firma w mediach społecznościowych

15.01.2014 Krzysztof Simon

Ryzyko związane z finansowaniem przedsiębiorstw i ich
mityganty – wymiar praktyczny

16.01.2014 Michał Pośpiech

Odchudzona produkcja, czyli: 5S, TPM, Lean Manufacturing i VSM

17.01.2014 Jarosław Kaczyński

Wybrane aspekty zarządzania zespołem, przykłady
z praktyki i ćwiczenia

17.01.2014 Jarosław Kaczyński

Możliwe źródła finansowania firmy – jak wybrać właściwe? Zarządzanie należnościami i zobowiązaniami ze
szczególnym uwzględnieniem kredytu kupieckiego i kredytów bankowych (aspekty praktyczne)

22.01.2014 Sylwia Glinkowska

Czy pracownik powinien znać przepisy kodeksu pracy? –
Ściąga z praw pracowniczych

Zadanie 4. Staże studentów i absolwentów
W okresie wakacyjnym odbywały się staże zaplanowane na III kwartał 2013 r.
Przygotowano także rekrutację na staże
w IV kwartale 2013 r. u Partnera Projektu.
Rekrutacja trwała od 30 września do 9 października 2013 r.
Następna rekrutacja rozpocznie się
28 października 2013 r. Będzie dotyczyć sta-

ży w I i II kwartale 2014 r. u różnych pracodawców. Zapraszamy zainteresowanych
kandydatów do składania wniosków aplikacyjnych – wszelkie potrzebne informacje
pojawiają się zawsze na stronie dotyczącej
staży (http://kdg.ue.poznan.pl/staze) i jej
podstronach.
Oferty staży ze strony pracodawców
(w I i II kwartale 2014 r.) były przyjmowane
do 18 października 2013 r. Szczegóły po-

jawiają się zawsze na stronie http://kdg.
ue.poznan.pl/pracodawcy, na którą zapraszamy pracodawców zainteresowanych przyjęciem stażystów.
Rozesłane zostały zaproszenia do udziału w zbliżającej się rekrutacji do pracodawców współpracujących z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu w ramach
projektu „Kadry dla Gospodarki”, a także
do innych wielkopolskich firm. Zaproszenie
do współpracy przesłano także do Urzędu
Miasta Poznania z prośbą o rozpowszechnienie za pośrednictwem newslettera Urzędu.
Zadanie 5. Rozwój Biura Karier
1. Badanie profilu potencjału zawodowego studentów
–– kolejne badania rozpoczną się w październiku 2013 r. – zgodnie z harmonogramem,
–– od 2 września 2013 r. prowadzone
były zapisy na badanie,
–– osoby korzystające w okresie wakacji
z oferty wsparcia karier (konsultacji,
poradnictwa zawodowego) były informowane o możliwości uczestnictwa w badaniu,
–– przeanalizowano wszystkie dotychczasowe ankiety ewaluacyjne badania i przeprowadzono spotkanie z firmą IPK podsumowujące dotychczas
przeprowadzone badania
2. Giełda tematów prac dyplomowych
(GTPD)
–– w wyszukiwarce jest obecnie widocznych 15 firm, jedna firma wycofała się
z giełdy,
–– chęć udziału w GTPD wyraziło 147 promotorów,
–– do GTPD zgłosiło się 27 studentów,
–– zebrano dokumentację do zgłoszeń
od firm oraz instytucji, które samodzielnie dokonały rejestracji,
–– udzielono informacji firmom oraz instytucjom zainteresowanym przyłącze-

niem się do GTPD,
–– zorganizowano spotkanie z przedstawicielami Inqbatora zainteresowanymi szerszą współpracą,
–– przekazywano firmom zgłoszenia studentów,
–– udzielono studentom pomocy w nawiązywaniu współpracy z firmami.
3. Kursy e-learningowe
–– aktywność studentów na platformie
kdg-moodle:
Analiza finansowa przedsiębiorstwa:
zapisanych użytkowników: 
445
Analiza i projektowanie aplikacji
internetowych
zapisanych użytkowników: 

233

Audytor wewnętrzny zintegrowanego
systemu zarządzania
zapisanych użytkowników:
105
Analiza rynku i badania marketingowe
zapisanych użytkowników:
103
Badania konsumenckie
zapisanych użytkowników:

98

Bancassurance
zapisanych użytkowników:

28

Kryzysy gospodarcze i spór o rolę
państwa
zapisanych użytkowników:

49

Optymalizacja czasowo-kosztowa
projektów
zapisanych użytkowników:

51

Polityka pieniężna w dobie kryzysu
gospodarczego
zapisanych użytkowników:

68

Rynek finansowy
zapisanych użytkowników:

106

Techniki sprzedaży
zapisanych użytkowników:

228

Strategie konkurencyjności
przedsiębiorstwa
zapisanych użytkowników:

57

66
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Techniki wielowymiarowe we
wspomaganiu decyzji biznesowych
zapisanych użytkowników:
155
Wybrane metody wielowymiarowej
analizy złożonych zjawisk
gospodarczych
zapisanych użytkowników:

17

Zarządzanie innowacjami
zapisanych użytkowników:

64

Zarządzanie płynnością finansową
przedsiębiorstwa
zapisanych użytkowników:
Zarządzanie produktem
zapisanych użytkowników:

65
126

Zarządzanie projektem. Zarządzanie
zasobami ludzkimi
zapisanych użytkowników:
154
Zarządzanie strategiczne
zapisanych użytkowników:

105

Zasady opodatkowania przedsiębiorców w Polsce w warunkach konkurencji
i harmonizacji podatkowej
zapisanych użytkowników:
314
4. Prezentacje sylwetek absolwentów
W zakładce „U progu kariery” znajdują się
profile dziesięciu osób, w zakładce „Znani
i rozpoznawani” umieszczono profile pięciu
osób.
5. Poradnictwo zawodowe, wsparcie studentów i absolwentów w procesie szukania pracy
• przeprowadzono 25 indywidualnych
konsultacji dotyczących poprawnego
tworzenia dokumentów aplikacyjnych,
jedną konsultację dotyczącą rozmowy
kwalifikacyjnej i jedną dotyczącą poszukiwania pracy, w okresie wakacyjnym
nie było limitów miejsc – na konsultacje
zapraszano wszystkie zainteresowane
osoby,
• stworzono nowy scenariusz konsultacji
grupowej – „Jak szukać pracy/stażu i jak
zaplanować swoją karierę zawodową”,

• z programu komputerowego umożliwiającego diagnozę inteligencji emocjonalnej (PKIE) skorzystało 16 studentów,
21 osób odebrało wynik, brak limitów
miejsc,
• cały test komputerowy umożliwiający
badanie inteligencji ogólnej (PTI) wykonało 6 studentów, 3 wypełniło jedną
część, brak limitów miejsc,
• warsztaty wsparcia karier – przerwa wakacyjna; stworzono scenariusze dwóch
nowych warsztatów:
–– „Zagraj w Pokera Osobowości – dowiedz się, jak funkcjonujesz w nowej
grupie!”,
–– „Cele zawodowe i planowanie kariery
zawodowej”,
• opisano wyniki 170 testów z obszaru grupowego poradnictwa zawodowego,
• w indywidualnym poradnictwie zawodowym wzięło udział:
–– w spotkaniu wstępnym – 3 osoby,
–– w testach psychologicznych – 3 osoby,
–– w spotkaniu podsumowującym –
5 osób,
• na bieżąco prowadzono zapisy na:
–– indywidualne poradnictwo zawodowe (3 części: indywidualne spotkanie
wstępne, grupowe testy psychologiczne, indywidualne spotkanie podsumowujące), brak limitów miejsc,
–– poradnictwo zawodowe – samo
badanie na komputerze – inteligencja emocjonalna, brak limitów miejsc,
–– poradnictwo zawodowe – samo
badanie na komputerze – inteligencja ogólna, brak limitów miejsc,
–– testy psychologiczne z obszaru poradnictwa zawodowego – zapisy ciągłe,
termin ustalany indywidualnie,
–– konsultacje indywidualne – do wyboru: cv i list motywacyjny, rozmowa
kwalifikacyjna, jak szukać pracy –
brak limitów miejsc,
• Stworzono przewodnik dla studenta –
„Co wybrać: indywidualne poradnictwo
zawodowe, czy konsultację. Jak szukać

pracy/stażu i jak zaplanować swoją karierę zawodową?”
• Zakupiono nowe narzędzie psychologiczne przydatne podczas warsztatów
wsparcia karier oraz indywidualnego
poradnictwa zawodowego (Poker Osobowościowy) oraz dokupiono testy psychologiczne popularne wśród studentów
(arkusze odpowiedzi)
Zadanie 6
W okresie wakacyjnym trwały przygotowania do Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Naukowej ICTT 2013 „Nowoczesne
technologie informacyjne i komunikacyjne
w turystyce”, która odbędzie się 7 i 8 listo-

pada 2013 r. w Poznaniu. Konferencja jest
organizowana przez Studenckie Centrum
Badań Turystycznych EXPLORERS. Patronat
honorowy nad Konferencją objęli JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw.
UEP, oraz kierownik Katedry Turystyki prof.
dr hab. Grzegorz Gołembski, prof. zw. UEP.
Celem konferencji jest prezentacja wyników badań dotyczących wykorzystania
nowoczesnych technologii informacyjnych
i komunikacyjnych w turystyce.
Podjęto działania dotyczące pobytu na
UEP prof. Davida Airaya (ustalenie terminów, tematyki wykładów i harmonogramu
pobytu profesora w Polsce, wysyłka zaproszeń itp.).
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Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
w mediach
Pracownicy Działu Marketingu pod kierunkiem mgr Iwony Cieślik przygotowali
comiesięczny raport na temat obecności

Najaktywniejsze tytuły prasowe
Tytuł

Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
w mediach. We wrześniu sytuacja przedstawiała się następująco:

Nazwa
Internet

Liczba informacji
90

Radio

34

Social media
Telewizja
Suma

Prasa
90 (10,37%)

50

dziennik

17 190

10

POLSKA – GŁOS WIELKOPOLSKI

dziennik

47 810

9

DZIENNIK GAZETA PRAWNA

dziennik

59 090

8

miesięcznik

60 000

8

tygodnik

4 500

6

dziennik

16 170

4

miesięcznik

1 400

4

PERSPEKTYWY
GAZETA UBEZPIECZENIOWA
PULS BIZNESU
GAZETA WYBORCZA

dziennik

27 2870

3

RZECZPOSPOLITA

dziennik

83 200

3

dwumiesięcznik

4 000

3

TOP LOGISTYK

Adres strony
www.facebook.com

Unikatowi użytkownicy
brak danych

www.twitter.com

Radio
34 (3,92%)

868

GAZETA WYBORCZA – POZNAŃ

Najaktywniejsze źródła internetowe

Telewizja
50 (5,76%)

217

Liczba informacji

Social media
217 (25%)

477

Prasa

Nakład

PRZEMYSŁ CHEMICZNY

Monitoring mediów – statystyki wrzesień 2013
Liczba informacji ze względu na
rodzaj mediów

Periodyk

Internet
477 (54,95%)

Wartość AVE [zł]
279 725

Prasa

4 669 674

Radio

106 946

Social media
Telewizja
Suma

502
302 061
5 358 908

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

35

www.poznan.pl

984 660

14

24 850

10

www.poznan.gazeta.pl

319 650

9

www.gloswielkopolski.pl

225 650

9

www.codziennypoznan.pl

11 220

7

www.bizneswielkopolski.pl

1 170

5

www.gazetakrakowska.pl

157 950

5

8 090

5

Szacunkowy ekwiwalent reklamowy
Medium

brak danych

www.radiomerkury.pl

www.poznan.naszemiasto.pl

Internet

Liczba informacji
164

Najaktywniejsze rozgłośnie radiowe
Stacja radiowa
Polskie Radio Merkury Poznań

Zasięg
regionalny

Liczba informacji
19

Radio ESKA Poznań

regionalny

8

Radio VOX FM Warszawa

regionalny

1

Radio WAWA Warszawa

regionalny

1

Radio ESKA Śląsk

regionalny

1

Radio ESKA Wrocław

regionalny

1

Radio ESKA Warszawa

regionalny

1

Radio ESKA Łódź

regionalny

1

Radio ESKA Kraków

regionalny

1
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Wydawnictwo UEP

Najaktywniejsze stacje telewizyjne
Stacja telewizyjna

Zasięg

Liczba informacji

WTK

regionalny

32

TVP Poznań

regionalny

11

TVP Regionalna

ogólnopolski

3

TVP Info

ogólnopolski

2

TVP2

ogólnopolski

1

Polsat News

ogólnopolski

1

W dniach 9–11 października bieżącego roku Wydawnictwo UEP wzięło udział w XVII Poznańskich Dniach Książki nie tylko Naukowej, zorganizowanych przez Wydawnictwo Naukowe UAM pod patronatem honorowym ministra nauki i szkolnictwa wyższego.
Dotychczasowa formuła poznańskich targów książki naukowej została po raz pierwszy
poszerzona o publikacje popularnonaukowe. W targach wzięło udział 62 wydawców.

*
We wrześniu ukazał się trzeci numer czasopisma Studia Oeconomica Posnaniensia.
Nakładem Wydawnictwa UEP ukazały się również następujące pozycje:

Wydźwięk informacji na temat Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Internet, prasa, radio i telewizja

liczba informacji

600

580

500

69

400
300
200
100
0

neutralny

W podręczniku zagadnienia public relations przedstawiano zarówno w ujęciu historycznym i ekonomicznym,
jak i praktycznym. Wskazano na powiązanie z internal
relations, media relations, inwestor relations, personal relations, personal public relations, sponsoringiem i lobbingiem.

pozytywny

media społecznościowe
liczba informacji

200

189

150
100
50
0

25
neutralny

pozytywny

1
negatywny

Global And Transfer-kolor wybrane kod.indd 1

2013-09-11 21:50:00

Autor przedstawia uwarunkowania procesu transformacji gospodarczej w Polsce na tle współczesnego zjawiska
globalizacji oraz doświadczeń wybranych krajów Europy
Centralnej i Południowej, z uwzględnieniem Ukrainy, Turcji oraz Grecji, Portugalii i Hiszpanii. Monografia zawiera
bardzo wartościowy materiał teoretyczny i empiryczny.
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ślają przeciwnicy delokalizacji,

nii publicznej, jak i władz tery-

ny. Z jednej strony zachęca się
regionie, z drugiej – negatywnie
ałalności przez przedsiębiorstwa

ego regionu, a przede wszystkim

ścia jest stosunek do wielkich
swoją działalność po relatywnie
korzyści z określonego miejsca
Mr Hyde” – taki odbiór przedsięynikiem znajomości dogłębnych,
icznych, ile negatywnych lub
wanych do wielkich graczy rynwości.

MIGRACJE I DELOKALIZACJA PRZEDSIĘBIORSTW

wykorzystywania przez firmy
produkcji odbywa się wówczas
erzystym). Dlatego też stosunek

Ewa Małuszyńska

i delokalizacji przedsiębiorstw.

y wyrazem zwiększonej mobilzainteresowanie tym zjawiskiem,
a rynek pracy.
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Ewa Małuszyńska

MIGRACJE
I DELOKALIZACJA
PRZEDSIĘBIORSTW

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Praca omawia wybrane zagadnienia obydwu zjawisk, tj.
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.

Monografia składa się z rozdziałów ujmujących problematykę ryzyka według sposobu jego pojmowania, jego
natury oraz źródeł, poziomu i uwarunkowań. Celem monografii jest opis i wyjaśnienie współczesnych poglądów
na naturę ryzyka, jego źródła i uwarunkowania.

Autor ukazał, jak dokonujące się w ostatnim dwudziestoleciu przeobrażenia związane ze zmianami systemowymi w kraju wpływają na pracę człowieka w organizacji
w aspekcie ekonomicznym, społecznym i ergonomicznym.

Monografia wnosi wkład w rozwój piśmiennictwa na
temat współczesnych problemów w gospodarce światowej zarówno z punktu widzenia gospodarek narodowych, jak i podmiotów gospodarczych i innych instytucji
międzynarodowych. Autorzy ukazali najważniejsze trudności w rozwoju działalności na rynkach zagranicznych,
z jakimi borykają się współczesne podmioty gospodarcze.

Celem tej publikacji jest ustalenie, opis i wyjaśnienie ryzyka związanego z zarządzaniem strategicznym w różnych
podmiotach funkcjonujących w rzeczywistości gospodarczej. Odgrywane przez te podmioty role narażają
gospodarkę i społeczeństwo na wpływ różnego rodzaju
zdarzeń, które ograniczają możliwość osiągnięcia celów
bądź czynią je wręcz niemożliwie.

Książka zawiera opracowania przygotowane przez
przedstawicieli polskich ośrodków naukowych prowadzących badania z zakresu funkcjonowania podmiotów
gospodarczych w skali międzynarodowej i m.in. obejmuje opracowania związane z rozwiązaniami przyjmowanymi w sferze wyboru i budowy strategii zagranicznej
ekspansji przedsiębiorstwa, które autorzy ilustrują przykładami z praktyki gospodarczej, kładąc szczególny nacisk
na branże wysokich technologii.

ofesor w Katedrze Pracy i Polityu Ekonomicznego w Poznaniu,
od 1977 roku, jest autorem lub
afii i podręczników akademicawy ergonomii i fizjologii pracy
ywidualną Nagrodę III stopnia
twa Wyższego, a za monografię
miany systemu pracy w przezemysłu elektromaszynowego
kim) – Indywidualną Nagrodę
09 roku został wyróżniony Odznaną przez Głównego Inspeklem im. W.B. Jastrzębowskiego
ku jest członkiem honorowym

społecznych i ergonomicznych
temów komputerowego wspoku kierował projektem badawwojowego Politechniki Poznańarodowych i krajowych (m.in.
97, Tampere 1997, Cape Town
2003, Miami 2010). Kierował
i międzynarodowych o cykliczem Zarządu Głównego Polskienternational Ergonomics Assoprzewodniczącym Rektorskiej
omicznym w Poznaniu.

nzji wydawniczej:

w warunkach globalnego spoW ramach prezentowanej pronformacyjnego trafnie rozwinął

t klarowna i logiczna. Prezentoej podstawą są kwestie: semanystemu pracy. Na tej podstawie
bejmujące: elastyczne systemy
personalne oraz ergonomiczne
”.
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