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Zespół z UEP bada
śmieci celebrytów
Katarzyna Bujakiewicz i Kinga Rusin, znane z ekologicznego stylu życia, oddały
swoje śmieci do analizy zespołowi pod kierownictwem dr inż. Anny Lewandowskiej
z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Zespół został powołany w ramach
kampanii „Live Green” zainicjowanej przez Green Cross Poland, a merytorycznie
wspieranej przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu i Wielkopolski Instytut
Jakości. Celem kampanii jest promocja świadomych wyborów ekologicznych.

Z

espół pod kierownictwem dr inż. Anny
Lewandowskiej, w ramach kampanii Live
Green, zbadał śmieci Kasi Bujakiewicz i Kingi
Rusin w perspektywie cyklu życia, tzn. oceniał,
jak oddziałują na środowisko i czy nadają się do
recyklingu.

„W naszych rękach jest los odpadów i to,
co się z nimi dalej wydarzy” – mówi Anna
Lewandowska. Odpadom można dać drugie
życie: wystarczy je segregować i odpowiednio przygotowywać do recyklingu. By było to
łatwiejsze, warto już na etapie zakupów zważać
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Studenci UEP kreują nowe
wydarzenia targowe w Poznaniu
„Zaproponujcie ciekawe wydarzenie targowe. Jak nam się spodoba – sfinansujemy je i podzielimy się ewentualnym zyskiem” – taką propozycję dostali studenci
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu od kierownictwa Międzynarodowych
Targów Poznańskich. Nie zmarnowali szansy. Obmyślili eventy, jakich jeszcze
w Poznaniu nie było.

P

omysły powstały podczas warsztatów,
które we współpracy z MTP zorganizowali
dr inż. Jakub Jasiczak z Katedry Marketingu
Produktu i dr Marcin Chłodnicki z Katedry Badań Rynku i Usług. „Zaprosiliśmy na warsztaty

na etykiety i kupować produkty ekologiczne.
Pomoże w tym opracowana przez Green Cross
Poland aplikacja na smartfony, którą współtworzyli studenci UEP pod kierunkiem dr inż. Anny
Lewandowskiej. Z pomocą tej aplikacji łatwo
rozszyfrujemy znaki na etykiecie produktu
i stwierdzimy, czy jest on rzeczywiście ekologiczny, czy tylko taki udaje.

Co zespół znalazł w śmieciach Kingi
Rusin i Katarzyny Bujakiewicz i ile punktów przyznał celebrytkom za świadomość
ekologiczną? Odpowiedź na te pytania
przynosi film, który można obejrzeć w Internecie, pod adresem http://greencrosspoland.org/2013/11/19/eksperyment-live-green/.

19 studentów: dziesięciu z Wydziału Zarządzania oraz dziewięciu z Wydziału Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. To studenci, którzy angażują się w zajęcia
oraz osiągają dobre wyniki w nauce” – mówi
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Inauguracja projektu „Klasa Akademicka”

W

dniu 8 listopada 2013 r. na Wydziale
Zarządzania zainaugurowano projekt
„Klasa Akademicka”, a Uczelnię odwiedzili
uczniowie pięciu klas z następujących szkół
ponadgimnazjalnych: VIII Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu, X Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu, XI Liceum Ogólno
kształcącego w Poznaniu, Zespołu Szkół
Ogólnokształcących w Nowym Tomyślu oraz
Zespołu Szkół Ekonomicznych w Słupcy.
W uroczystości wzięli udział prorektor ds.
edukacji i studentów dr hab. Jacek M
 izerka,
prof. nadzw. UEP, oraz władze Wydziału
Zarządzania: dziekan prof. dr hab. Kazimierz
Krzakiewicz, prof. zw. UEP, oraz prodziekani:
dr hab. Piotr Bartkowiak, prof. nadzw. UEP,
i dr hab. Zygmunt Waśkowski, prof. nadzw. UEP.

Podczas inauguracji prof. dr hab. Kazimierz
Krzakiewicz, prof. zw. UEP, wraz z prorektorem
ds. edukacji i studentów drem hab. Jackiem
Mizerką, prof. nadzw. UEP, wręczyli uczniom
klas pod patronatem Wydziału Zarządzania
„Karty indywidualnych osiągnięć uczestnika projektu Klasa Akademicka”. Uczniowie
uczestniczyli również w wykładzie prodziekana dra hab. Zygmunta Waśkowskiego, prof.
nadzw. UEP, na temat marketingu sportowego, a następnie odbyli szkolenie biblioteczne
w Bibliotece Głównej UEP, spotkali się
z dr Mają Sajdak – pełnomocnikiem dziekana
ds. SKN, Łukaszem Chudzikiem, oraz studenckimi kołami naukowymi działającymi na Wydziale, a także przedstawicielami Parlamentu
Studenckiego UEP.

Egzamin w Akredytowanym Centrum
Egzaminacyjnym EBC*L – UEP
dr inż. Jakub Jasiczak. „Udział w projekcie miał
być dla nich formą nagrody” – dodaje.
Zadaniem studentów było wymyślenie
oryginalnych, a zarazem potencjalnie opłacalnych wydarzeń targowych. Przez dwa tygodnie
studenci zbierali informacje na temat organizacji i rozliczania imprez targowych, potem
(23 listopada br.) spotkali się na warsztatach na
Targach. „Najpierw zrobiliśmy burzę mózgów
i zgromadziliśmy wiele pomysłów. Potem wybraliśmy z nich cztery i podzieliliśmy studentów na cztery zespoły. Każdy z tych zespołów
miał obmyślić szczegółową koncepcję targów”
– opowiada dr inż. Jakub Jasiczak.
Pierwszy zespół opracował propozycję
targów poświęconych sportom ekstremalnym.
Drugi zaproponował targi dotyczące seriali.
„Zauważyliśmy, że jest spora grupa ludzi,

których można nazwać fanatykami seriali,
którzy chcieliby się wcielić w swoich ulubionych serialowych bohaterów. Wymyśliliśmy
więc imprezę dla nich” – mówią studenci z tego
zespołu. Trzeci zespół nazwano „Rycerzami”.
Pracujący w nim studenci obmyślili koncepcję
targów popularyzujących historię, przeznaczonych dla tych, którzy pasjonują się między
innymi rekonstrukcjami historycznych wydarzeń. Czwarty zespół pracował nad koncepcją
targów folkowych, poświęconych regionalnym
potrawom, zwyczajom, tańcom i muzyce.
Każdy zespół nakręcił dwuminutowy
film promujący jego pomysł. Filmy zostaną
przedstawione Radzie Nadzorczej MTP. Jeśli
się spodobają – pomysły studentów będą
rozwijane, a najlepszy z nich ma dużą szansę
na realizację.

D

o piątego egzaminu w Akredytowanym
Centrum Egzaminacyjnym EBC*L – UEP
przystąpiło sześć osób.
Egzamin, przeprowadzony zgodnie ze standardami Europejskiego Kuratorium Kompeten-

cji Biznesowych, odbył się 15 listopada 2013 r.
Zgodnie z umową z Krajowym Reprezentantem
EBC*L Polska, Biuro Kształcenia Ustawicznego
UEP rozpoczyna kolejną rekrutację egzaminacyjną.

Inauguracja piątej edycji Studiów
Podyplomowych „Ekonomia społeczna”

I

nauguracja piątej edycji Studiów Podyplomowych „Ekonomia społeczna” odbyła się
16 listopada 2013 r.
Studia zostały zorganizowane na zlecenie
Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w War-

szawie w ramach projektu „Zintegrowany
system wsparcia ekonomii społecznej”. Studia
są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.
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Rozdanie świadectw ukończenia
Studiów Podyplomowych
,,Zarządzanie zasobami ludzkimi”

D

nia 15 listopada 2013 r. odbyło się uroczyste wręczenie absolwentom świadectw
ukończenia Studiów Podyplomowych ,,Zarządzanie zasobami ludzkimi”.
Studia zostały zorganizowane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu w ramach
projektu systemowego Regionalnego Ośrodka

Polityki Społecznej w Poznaniu pn. ,,Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce”. Studia są współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach programu operacyjnego Kapitał ludzki.

Kolejny tematyczny numer miesięcznika
„STUDIA OECONOMICA POSNANIENSIA”
w przygotowaniu
Problemom rachunkowości będzie poświęcony kolejny numer tematyczny miesięcznika „STUDIA OECONOMICA POSNANIENSIA”. Propozycje tekstów można
zgłaszać do 15 stycznia 2014 r.

R

achunkowość stosowana łączy trzy wzajemnie powiązane człony:
1) teorię rachunkowości jako dyscyplinę naukową w ramach nauk ekonomicznych,
2) praktykę rachunkowości jako wiedzę
mającą zastosowanie w działalności gospodarczej podmiotów gospodarczych,
3) politykę rachunkowości jako zbiór zasad
i regulacji prawnych dotyczących jej
stosowania.
Każdy z powyższych wymiarów jest istotny
dla zachowania jedności rachunkowości i jej
statusu nauki stosowanej. W długiej historii
rachunkowości można doszukać się etapów

dominacji jednego członu rachunkowości nad
pozostałymi. A jak jest obecnie? Na to właśnie
pytanie ma odpowiedzieć kolejny numer miesięcznika „STUDIA OECONOMICA POSNANIENSIA”. Redaktorem prowadzącym numeru jest
dr hab. Marzena Remlein, prof. nadzw. UEP.
Miesięcznik „STUDIA OECONOMICA POSNANIENSIA” ukazuje się od 2013 r. jako kontynuacja czasopisma „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu”. Misją
czasopisma jest stworzenie forum wymiany
opinii naukowych na najważniejsze i najbardziej aktualne tematy związane z ekonomią,
finansami, towaroznawstwem i zarządzaniem.

Dwie nagrody dla rektora prof. dra hab.
Mariana Goryni, prof. zw. UEP

M

inister nauki i szkolnictwa wyższego
Barbara Kudrycka uhonorowała rektora
profesora Mariana Gorynię, nagrodą indywidualną drugiego stopnia za osiągnięcia organizacyjne.

Rektor UEP profesor Marian Gorynia, otrzymał także nagrodę wiceprezesa Rady Ministrów
i ministra gospodarki za szczególne osiągnięcia
w działalności proeksportowej.
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Prorektor dr hab. Cezary Kochalski,
prof. nadzw. UEP, w Komisji Egzaminacyjnej
dla kandydatów na biegłych rewidentów
Decyzją z 26 listopada 2013 r. minister finansów powołał na kadencję w latach
2013–2017 Komisję Egzaminacyjną prowadzącą postępowanie kwalifikacyjne
dla kandydatów na biegłych rewidentów. Jednym z członków Komisji został
dr hab. Cezary Kochalski, prof. nadzw. UEP.

W

skład Komisji wchodzi 19 osób:
10 przedstawicieli Ministerstwa Finansów, 7 osób rekomendowanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów oraz 2 osoby
rekomendowane przez Komisję Nadzoru

Finansowego. Na przewodniczącą Komisji
Egzaminacyjnej została wyznaczona prof. dr
hab. Gertruda Świderska. Komisja rozpoczęła
działalność 2 grudnia 2013 r.

Podczas zgromadzenia plenarnego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół
Polskich w Poznaniu prof. dr hab. Jan Szambelańczyk, prof. zw. UEP, został wybrany
na członka Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego z ramienia Konferencji
Rektorów Akademickich Szkół Polskich.
ada Główna jest organem przedstawicielskim szkolnictwa wyższego w Polsce,
współdziała z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz innymi organami władzy
i administracji publicznej. Do zadań Rady należy
ustalanie polityki rozwoju szkolnictwa wyższego, polityki naukowej i innowacyjnej państwa.

Na Zamku Królewskim w Warszawie 13 listopada 2013 r. odbyła się gala wręczenia
Nagród Ministra Nauki 2013. Nagrody są przyznawane wybitnym polskim uczonym, których badania znane są na świecie, oraz nauczycielom akademickim, którzy
są mistrzami dla młodych naukowców. Profesor Henryk Mruk otrzymał nagrodę
w kategorii „osiągnięcia dydaktyczne” za podręcznik Marketing. Satysfakcja klienta
i rozwój przedsiębiorstwa.

„W

Profesor dr hab. Jan Szambelańczyk,
prof. zw. UEP, członkiem Rady Głównej
Nauki i Szkolnictwa Wyższego

R

Profesor dr hab. Henryk Mruk,
prof. zw. UEP, laureatem
Nagrody Ministra Nauki 2013

Za działalność organizacyjną na rzecz
Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego
w roku akademickim 2012/2013 minister nauki
i szkolnictwa wyższego prof. Barbara Kudrycka
przyznała profesorowi Janowi Szambelańczykowi nagrodę indywidualną II stopnia.

nauce nie ma postępu bez dobrej
relacji mistrz–uczeń. Utalentowani
młodzi ludzie potrzebują mistrzów, w których
znajdują oparcie i z których doświadczenia
i wiedzy mogą czerpać, którzy pomogą im
zidentyfikować interesujące tematy badawcze”
– mówiła podczas gali minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbara Kudrycka.
Profesor Henryk Mruk pracuje w Katedrze
Zarządzania Międzynarodowego na Wydziale
Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu
Ekonomicznego w Poznaniu. Jest wysoko
cenionym wykładowcą na wszystkich poziomach studiów, szczególnie na studiach
podyplomowych i programach MBA. Wypromował 400 magistrów i 28 doktorów. Obecnie
prowadzi wykłady na temat przywództwa
w przedsiębiorstwie międzynarodowym,
targów i wystaw międzynarodowych, roli lidera
w pracy zespołowej oraz kierowania zespołem.
Profesor jest autorem ponad 800 prac zwartych
i artykułów.
Kandydatów do Nagrody Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego mogły zgłaszać rady
naukowe, rady wydziałów lub organy reprezentujące inne jednostki naukowe, organizacje
pozarządowe, których celem statutowym jest
działalność na rzecz nauki, a także prezes oraz
poszczególne komitety Polskiej Akademii Nauk.
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Profesor dr hab. Bogdan Sojkin,
prof. zw UEP, członkiem Komisji Arbitrażowej
Międzynarodowej Federacji Piłki Ręcznej

W

ybór profesora Bogdana Sojkina nastąpił
podczas XXXIV Kongresu Międzynarodowej Federacji Piłki Ręcznej (IHF) zorganizowanej w Katarze.

Profesor Bogdan Sojkin jest drugim reprezentantem Polski we władzach Międzynarodowej Federacji Piłki Ręcznej (IHF).

Stypendia NBP dla doktorantów UEP
Trójka doktorantów stacjonarnych Wydziału Gospodarki Międzynarodowej otrzymała na rok akademicki 2013/2014 stypendia naukowe Fundacji Narodowego
Banku Polskiego.

S

zczęśliwymi posiadaczami stypendium
zostali: mgr Michał Młody z Katedry
Zarządzania Międzynarodowego, mgr Piotr
Trąpczyński z Katedry Konkurencyjności
Międzynarodowej oraz mgr Łukasz Wróblewski

z Katedry Europeistyki. Stypendia Fundacji Narodowego Banku Polskiego to wyraz uznania
dla rozwoju i dorobku naukowego doktorantów oraz ich zaangażowania w realizację
badań naukowych.

Prace dyplomowe absolwentów UEP
nagrodzone w konkursach
Doktor hab. Jacek Lisowski,
prof. nadzw. UEP, ponownie w kapitule
konkursu Dyrektor Finansowy Roku
Konkurs Dyrektor Finansowy Roku jest jednym z najważniejszych wydarzeń
w branży. Organizują go Association of Chartered CertifiedAccountants (ACCA),
Euler Hermes oraz magazyn Forbes.

I

deą konkursu jest wyróżnianie i promowanie
osób zarządzających finansami przedsiębiorstw, szczególnie tych, które cechują się
profesjonalizmem, etyką, skutecznością w działaniu oraz stają się biznesowymi wizjonerami
budującymi wartość firmy. Laureatów w dwóch
kategoriach – „Dyrektor finansowy małych
i średnich firm” oraz „Dyrektor finansowy
dużych przedsiębiorstw” – wybierze kapituła
niezależnych ekspertów – osób zaufania publicznego. Nadzór nad przebiegiem konkursu

będzie sprawowała firma audytorska Grant
Thornton.
Od pięciu lat konkursowi towarzyszy cykl
konferencji, których celem jest tworzenie platformy wymiany doświadczeń, dyskusji merytorycznych osób profesjonalnie zajmujących się
finansami przedsiębiorstw, ekonomistów oraz
analityków.
Gala konkursu Dyrektor Finansowy Roku
za rok 2013 oraz Kongres Dyrektorów Finansowych odbędą się 27 maja 2014 r. w warszawskim hotelu Sheraton.

Magister Marika Kaptur (Capierzyńska) oraz Felix Christian Buss zajęli ex aequo
III miejsce w Konkursie o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk ekonomicznych. Magister Tomasz Podolak otrzymał trzecią nagrodę
w konkursie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego na najlepszą pracę z dziedziny bezpieczeństwa wewnętrznego. Magister Adam Grzymisławski zajął II miejsce
w VIII edycji konkursu VERBA VERITATIS na najlepszą pracę magisterską z zakresu
etyki biznesu.

M

agister Monika Kaptur (Capierzyńska)
w 2012 r. ukończyła kierunek finanse
i rachunkowość na Wydziale Ekonomii UEP.
Pracę „Polityka stóp procentowych a stabilność
na rynku nieruchomości na tle kryzysu finansowego 2007–2010” napisała w Katedrze Teorii
Pieniądza i Polityki Pieniężnej, pod kierunkiem
prof. dr hab. Wiesławy Przybylskiej-Kapuścińskiej, prof. zw. UEP.
Felix Christian Buss jest absolwentem specjalności ekonomia globalna i menedżerska.
Promotorem jego rozprawy była dr Katarzyna
Szarzec.

Magister Tomasz Podolak jest absolwentem
specjalności inżynieria finansowa na kierunku informatyka i ekonometria na Wydziale
Informatyki i Gospodarki Elektronicznej. Pracę
magisterską „Przestępczość giełdowa w Polsce” przygotował pod kierunkiem prof. dr hab.
Małgorzaty Doman, prof. nadzw. UEP, z Katedry
Matematyki Stosowanej.
Magister Adam Grzymisławski jest absolwentem studiów stacjonarnych drugiego
stopnia kierunku finanse i rachunkowość na
Wydziale Zarządzania. Pracę magisterską
przygotował pod kierunkiem dra hab. Piotra
Bartkowiaka, prof. nadzw. UEP.
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Bycie członkiem Rady
to szczególna misja
Rozmowa z prof. drem hab. Janem Szambelańczykiem, prof. zw. UEP,
członkiem Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Podczas zgromadzenia plenarnego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół
Polskich w Poznaniu został Pan Profesor
wybrany na członka Rady Głównej Nauki
i Szkolnictwa Wyższego z ramienia Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Czym zajmuje się Rada Główna Nauki
i Szkolnictwa Wyższego, jakie są obszary
jej działania?
Rada Główna jako wybieralny organ
przedstawicielski środowiska nauki

i szkolnictwa wyższego wykonuje ustanowione
dla niej zadania i wykorzystuje kompetencje
w zakresie i na zasadach określonych w ustawie – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawie
o stopniach naukowych i tytule naukowym
oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki,
a także w innych ustawach (np. ustawie o finansowaniu nauki, ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych). Rada współdziała
z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa
wyższego, innymi ministrami sprawującymi
nadzór nad szkołami wyższymi (np. ministrem
zdrowia czy ministrem kultury) oraz z pozostałymi organami władzy i administracji publicznej w procesie ustalania polityki edukacyjnej
państwa w zakresie szkolnictwa wyższego.
Współdziała także – na zasadach określonych
w ustawie – z Centralną Komisją do Spraw
Stopni i Tytułów w sprawach dotyczących
rozwoju kadr naukowych, z Polską Komisją
Akredytacyjną w zakresie oceny jakości kształcenia i akredytacji, z konferencjami rektorów
w sprawach dotyczących rozwoju szkolnictwa
wyższego, nauki i kultury, wreszcie z Polską
Akademią Nauk czy Polską Akademią Umiejętności. Jak z tego wynika – zakres merytoryczny
działalności Rady jest bardzo rozległy. Na szczególne podkreślenie zasługuje wyrażanie przez
Radę – z własnej inicjatywy – opinii
i przedstawianie wniosków we wszystkich
sprawach dotyczących szkolnictwa
wyższego i nauki.
Rada może się
również zwracać
w tych sprawach
do organów
władzy publicznej
i uczelni, w tym
o udzielenie wyja-

śnień i informacji. Rada ma ustawowy mandat
do wyrażania opinii w sprawach projektów
aktów prawnych, w tym zwłaszcza dotyczących szkolnictwa wyższego i nauki (np. prawa
o szkolnictwie wyższym czy aktów dotyczących
utworzenia, likwidacji, zmiany nazwy uczelni
albo innych rozporządzeń MNiSW), zawieranych przez Rzeczpospolitą Polską umów
międzynarodowych dotyczących szkolnictwa
wyższego i nauki oraz promocji nauki polskiej
za granicą. Corocznie Rada wyraża opinie
w sprawach projektu budżetu państwa w części, której dysponentem jest minister właściwy
do spraw szkolnictwa wyższego oraz nauki,
a także w sprawach zasad przyznawania uczelniom dotacji z budżetu państwa. Opiniuje także plany i sprawozdania Narodowego Centrum
Badań i Rozwoju, Narodowego Centrum Nauki
czy projekty wzorcowych efektów kształcenia
ogłaszanych przez MNiSW.
Czy może Pan Profesor w takim razie podać
przykłady spraw, które opiniowała Rada
w ostatnich miesiącach?
Szczegółowe wyliczenie tych spraw zajęłoby
zbyt wiele miejsca, ale na przykład można
wspomnieć o opiniach na temat kolejnych
wersji projektów założeń nowelizacji ustawy
o szkolnictwie wyższym i tzw. ustaw towarzyszących. Warto przypomnieć też kilkanaście
projektów rozporządzeń MNiSW w sprawie
finansowania uczelni, w tym kwestii wynagradzania nauczycieli akademickich. Istotne były
działania zmierzające do ograniczenia rygorów
konsolidacji rachunków bankowych uczelni
publicznych w Banku Gospodarstwa Krajowego – zgodnie z projektem zmiany ustawy
o finansach publicznych; opinie na temat
kilkudziesięciu wniosków uczelni lub podstawowych jednostek organizacyjnych o uzyskanie uprawnień do nadawania stopni doktora
i doktora habilitowanego – w odpowiednich
dyscyplinach naukowych. Nadto rozpatrywano
projekty wzorcowych efektów kształcenia dla
kilku kierunków studiów; przygotowano kilkadziesiąt opinii dla MNiSW w sprawie wniosków
uczelni o zwolnienie z podatku dochodowego

„innych stypendiów naukowych i za wyniki
w nauce” na podstawie delegacji z ustawy
o PIT. Była także opinia na temat projektu
budżetu państwa na 2014 r. i wiele innych.
Te sprawy mają bardzo rozległy zakres.
Proszę opowiedzieć, jak organizacyjnie
wygląda praca w Radzie?
Bardzo rozległy zakres spraw, jakimi zajmuje
się Rada, wymaga oczywiście odpowiedniej
organizacji tej pracy. Gros prac merytorycznych
odbywa się w czterech komisjach problemowych: ekonomiczno-prawnej, kształcenia,
nauki i uprawnień do nadawania stopni naukowych. Projekty opinii, stanowisk lub uchwał
są następnie procedowane na posiedzeniach
Prezydium Rady, a z kolei po ich zatwierdzeniu
są przedstawiane na comiesięcznych posiedzeniach plenarnych. Członkowie Rady według
uznania przewodniczącego, na podstawie
otrzymywanych zaproszeń, uczestniczą też
w pracach organów zewnętrznych (np. właściwych komisji sejmowych, Najwyższej Izby
Kontroli, problemowych lub zadaniowych
zespołów ministerialnych, posiedzeniach konferencji rektorów szkół wyższych).
Jak postrzega Pan Profesor swoją rolę jako
członka Rady? Jest Pan Profesor przewodniczącym Komisji Ekonomiczno-Prawnej –
jakie są zadania na tym stanowisku?
Członkiem Rady jestem od stycznia 2010 r.
W procesie konstytuowania Rady powierzono mi początkowo kierowanie pracami
Komisji Ekonomicznej, a następnie w ramach
reorganizacji struktur Rady – pracami Komisji Ekonomiczno-Prawnej. Nazwa komisji
hasłowo oddaje zakres spraw, jakimi zajmuję
się niejako standardowo. Jako przewodniczący
Komisji uczestniczę w pracach Prezydium, no
i oczywiście obligatoryjnie w posiedzeniach
plenarnych. Dodam, że w tej kadencji jestem
jedynym przedstawicielem uczelni i wydziałów
ekonomicznych, a uwzględniając liczbę spraw
o charakterze ekonomicznym oraz prawnym
w pracach Rady przysparza mi to odpowiednio wiele obowiązków. Komisja liczy łącznie
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dziewięciu członków – w tym troje prawników,
trzech inżynierów, archeologa. Od niedawna
przedstawicielem pracodawców w Komisji jest
przewodniczący Rady Głównej Business Center
Club. Koordynując prace Komisji, przewodniczę
jej obradom, przygotowuję projekty dokumentów na podstawie przesłanych uwag lub analiz
własnych, dość często reprezentuję także Radę
w gremiach zewnętrznych – od komisji sejmowych po konferencje tematyczne na uczelniach
czy w instytucjach centralnych.
Czy członkowie Rady mają możliwość wychodzenia z własnymi inicjatywami?
W mijającej kadencji każde posiedzenie plenarne było – w pierwszej części – swoistym seminarium dotyczącym problematyki zgłaszanej
przez członków. Ostatnie traktowało o deregulacji zawodów, jedno z poprzednich dotyczyło
rozwoju młodych naukowców. Była też debata
poświęcona awansom naukowym, prowadzona wspólnie z Centralną Komisją ds. Stopni
i Tytułów. Dyskusja poprzedzana jest specjalnie
przygotowanym wprowadzeniem merytorycznym. Są także posiedzenia, na których dyskutujemy z ministrami o projektach kluczowych
aktów normatywnych czy z kierownictwem
NCBR i NCN o działalności tych instytucji.
Czy traktuje Pan Profesor swoją działalność
w Radzie jako swego rodzaju misję?
Owszem, w takich kategoriach traktowałem
inicjatywę Pana Rektora Mariana Goryni zarówno w 2009 r., gdy zachęcał mnie do podjęcia
wyzwania wyborczego we właściwej kurii
uczelni, jak i obecnie, gdy promował mą osobę
na forum KRASP wespół z dotychczasowym
przewodniczącym Rady. Zresztą bez takiego
podejścia trudno o odpowiedzialne wypełnianie mandatu, choćby z powodu koniecznych
nakładów czasu, a jednocześnie konkurencji
z realizacją zainteresowań i obowiązków
naukowo-dydaktycznych. Moi młodsi koledzy
z Komisji, którzy muszą intensyfikować swój
rozwój naukowy, nie zdecydowali się kandydować w wyborach na drugą kadencję. Doskonale rozumiem ich postawę.
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Co jest zdaniem Pana Profesora największą
bolączką szkolnictwa wyższego w Polsce?
Trudno w telegraficznym skrócie scharakteryzować – to złożone i kontrowersyjne zagadnienie. Jednak – moim zdaniem – część szkolnictwa wyższego w naszym kraju, w tym uczelnie
ekonomiczne, w niewielkim stopniu zostały
poddane – do tej pory – reżimowi rynku i konkurencji międzynarodowej. Co więcej, swoista
komercjalizacja kształcenia, w niejednorodnej
strukturze finansowania uczelni publicznych
i niepublicznych, prowadziła do erozji jakości
kształcenia i deprecjacji dyplomu w procesach
nadmiernego umasowienia studiów ekonomicznych. Łatwość zatrudnienia, głównie
w charakterze wykładowców rzutowała
między innymi na niewielką mobilność kadry,
zwłaszcza w układzie „teoria vs praktyka”. Znikomy był także przepływ między uczelniami
krajowymi, o mobilności transgranicznej nie
wspominając. Zresztą o ile wiem, niezwykle
słabo praktykowano swoistą „trójpolówkę”,
oznaczającą różnorodne kombinacje działalności naukowo-dydaktycznej, badawczej
i praktycznej finansowanej z różnych źródeł
jako sukcesywnych etapów kariery zawodowej
pracowników uczelni akademickich. Wiąże się
z tym zmiana modelu kariery i nieporównywalnie większego rozwoju postaw swoistej
przedsiębiorczości nauczycieli akademickich.
Obawiam się, że symboliczna „złota epoka”
dla uczelni ekonomicznych w Polsce, trwająca
od ponad dwóch dekad, zmierza ku końcowi.
Przed nami trudne wyzwania, które w marginalnym stopniu były doświadczane w przeszłości. Chodzi tu chociażby o stabilność
zatrudnienia, nawet w odniesieniu do osób
spełniających formalne wymogi awansu naukowego czy zagrożenie relatywnie korzystnej
sytuacji zarobkowania w zakresie łącznego dochodu z działalności zawodowej. Wychodząc
poza opłotki sektora uczelni ekonomicznych,
można ocenić, że powiodła się instytucjonalna
reforma kształcenia – związana z wdrażaniem
procesu bolońskiego. Jednakże jego procesowy charakter pozostawia bardzo wiele do
życzenia. Innymi słowy, papierowy wymiar

reformy jest zadowalający, a jego praktyczne aspekty wymagają poważnych zmian.
Można nawet zaryzykować tezę, że w przyszłości infrastruktura kształcenia wyznaczona
schematami tzw. deklaracji bolońskiej będzie
podlegać modyfikacji, szczególnie w kwestii
dwustopniowości. Uczelnie powinny także
zacząć upatrywać swych szans w rozwoju
atrakcyjnych profesjonalnie krótkich cyklach
kształcenia w ramach LLL (ang. long life learning). Silnym uwarunkowaniem takiej polityki
będzie prognozowany proces kilkakrotnej
zmiany profilu kwalifikacyjnego czy kompetencyjnego absolwentów w trakcie cyklu
życia zawodowego, ze względu na wymogi
rynku pracy. Uwzględniając wiodący niekiedy
charakter praktyki w stosunku do dydaktyki,
opowiadałbym się także za selektywnym
naśladownictwem – zwłaszcza w uczelniach

ekonomicznych – wzorców zatrudniania
wybitnych praktyków będących w zaawansowanych etapach ich karier zawodowych.
A co z Pana planami na kolejną kadencję?
W wyniku wyborów przeprowadzonych 12 listopada przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich znalazłem się ponownie
w składzie Rady Głównej. Pierwsze posiedzenie
w nowej kadencji zaplanowano na 10 stycznia 2014 r. Mamy także nową minister nauki
i szkolnictwa wyższego. Rada musi się ukonstytuować w nowym składzie, podzielić obowiązki i wypracować politykę współdziałania
z otoczeniem, co – jak wskazują doświadczenia
z mijającej kadencji – nie jest wcale proste.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała: Sylwia Jarmuż
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„Rozwój e-edukacji w ekonomicznym
szkolnictwie wyższym” – konferencja

„Przedsiębiorca – zwycięzca w kryzysie”
– konferencja

W dniu 21 listopada 2013 r. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu był gospodarzem jubileuszowej X ogólnopolskiej konferencji uczelni ekonomicznych pt.
„Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym”.

W centrum konferencyjnym Concordia Design przy ul. Zwierzynieckiej w Poznaniu
22 listopada 2013 r. odbyła się konferencja „Przedsiębiorca – zwycięzca w kryzysie”.

R

ozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym” to doroczne spotkanie
osób zainteresowanych rozwojem i najnowszymi trendami nowoczesnej edukacji. Konferencja została zorganizowana przez Fundację
Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych we współpracy z uczelniami-założycielami
Fundacji, tj. z uniwersytetami ekonomicznymi
z Katowic, Krakowa, Poznania i Wrocławia
oraz Szkołą Główną Handlową w Warszawie.
Konferencję otworzył rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu prof. dr hab. Marian
Gorynia, prof. zw. UEP.
Jubileuszowa konferencja była okazją do
wprowadzenia nowej formuły programu.
Obrady toczyły się w ramach sesji inauguracyjnej, w trakcie której wystąpili prof. dr hab.
Witold Abramowicz (Uniwersytet Ekonomiczny
w Poznaniu), dr Andrzej Wodecki (Uniwersytet
Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), dr Anna

Gruszczyńska (Sheffield Hallam University, UK)
oraz trzech sesji równoległych poświęconych
grom w edukacji, organizacji i metodyce e-learningu oraz edukacji ekonomicznej. Dodatkowo
wprowadzono sesję zatytułowaną „Famelab”,
z serią trzyminutowych prezentacji pomysłów
lub rozwiązań już stosowanych podczas zajęć
dydaktycznych oraz prowadzonych projektów
oraz sesję „Round table”, sprzyjającą swobodnej
dyskusji m.in. na temat zasadności wykładów
akademickich, wykorzystania multimediów,
e-podręczników i eksperymentów ekonomicznych on-line. Konferencję zakończyła sesja specjalna pt. „100 pytań do dra Dominika Batorskiego” poświęcona kursom MOOC – masowej
edukacji w skali globalnej i związanych z nimi
wyzwań. Całości obrad towarzyszyły żywiołowe dyskusje, co dowiodło, że temat e-edukacji
jest bardzo aktualny i obejmuje wiele aspektów
nauczania w szkolnictwie wyższym.

K

onferencję zorganizowały Katedra Publicystyki Ekonomicznej i Public Relations oraz
Katedra Polityki Gospodarczej i Samorządowej
UEP we współpracy z firmą doradczą Prelite
Public Relations i dr Artur Igliński Kancelaria
Adwokatów.
Celem konferencji było przekazanie
jej uczestnikom praktycznej wiedzy, którą
eksperci zazwyczaj nie dzielą się z przedsiębiorcami. Poruszono między innymi tematy
z zakresu upadłości – wykład na ten temat
wygłosił prof. zw. dr hab. Feliks Zedler, współtwórca prawa upadłościowego i naprawczego. Doktor hab. Jacek Trębecki z UEP radził,
jak przejść przez kryzys medialny, a także, jak
go unikać.
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Zarządzanie największym produktem
sportowym na przykładzie piłkarskiej
Ekstraklasy – wykład otwarty
Dnia 20 listopada 2013 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu odbył się
kolejny wykład w ramach projektu Cafe AZS UEP.

P

rojekt Cafe AZS UEP składa się z cyklicznych,
comiesięcznych wykładów otwartych,
podczas których można wysłuchać prelekcji
praktyków biznesu z branży sportowej, autorytetów świata sportu oraz osób z państwowych
i niezależnych instytucji zajmujących się na co
dzień ogólnie pojętą tematyką sportową.
Na pomysł organizacji Cafe AZS UEP wpadli
studenci Uczelni i działacze Klubu Uczelnianego Akademickiego Związku Sportowego,
Mateusz Dec oraz Maciej Jakubowski.
„Organizując Cafe AZS UEP, chcieliśmy
pokazać, że sport to nie tylko rekreacja, lecz
także biznes związany z takimi dziedzinami, jak
zarządzanie, ekonomia, marketing, logistyka,
dziedziny związane bezpośrednio z ofertą proponowaną studentom przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu” – mówi Mateusz Dec,
który pełni w Klubie Uczelnianym AZS funkcję
wiceprezesa ds. marketingu. Dotychczas udało
się zaprosić na Uczelnię między innymi prezesa
Polskiego Związku Piłki Siatkowej Mirosława
Przedpełskiego, dyrektora ds. biznesu w firmie
SPORTFIVE Tomasza Cieślika, wiceprezesa
Zarządu Asseco Resovia SA Rzeszów Bartosza
Górskiego.

Projekt okazał się strzałem w dziesiątkę, co
potwierdza ogromna liczba słuchaczy regularnie uczestniczących w wykładach. „Zyskaliśmy
popularność wśród studentów oraz przychylność władz Uczelni, co niewątpliwie wzmocniło
markę całego projektu oraz samego Klubu AZS
przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu” – mówi Mateusz Dec. Cafe AZS UEP jest
pierwszą tego typu inicjatywą w Polsce.
W dniu 20 listopada wykład „Zarządzanie największym produktem sportowym na
przykładzie piłkarskiej Ekstraklasy” prowadził
wiceprezes Zarządu Ekstraklasy SA Marcin
Animucki. Jest on absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
oraz doktorantem Szkoły Głównej Handlowej
w Warszawie. W latach 2008–2012 pełnił
funkcję prezesa klubu piłkarskiego RTS Widzew
Łódź i odpowiadał między innymi za kwestie
prawne spółki oraz zarządzał inwestycją budowy nowego stadionu Widzewa. Od stycznia
2009 r. zasiada w Zarządzie PZPN. W jego
CV można znaleźć również pracę w Polskiej
Lidze Koszykówki, gdzie zajmował się obsługą
prawną oraz opracowywaniem i opiniowaniem
umów.

Z ŻYCIA UCZELNI • KONFERENCJE, SEMINARIA, WYKŁADY, SPOTKANIA
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Z prac rektora i prorektorów
Rektor prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP:
3 listopada – uczestniczył w koncercie zaduszkowym chóru kameralnego MUSICA VIVA UEP,
który odbył się w kościele pw. św. Wojciecha
w Poznaniu,
6 listopada – wziął udział w posiedzeniu Kolegium Redakcyjnego „Gospodarki Narodowej”,
które odbyło się w siedzibie redakcji w Warszawie; ponadto uczestniczył w spotkaniu
kapituły nagród dla eksporterów: Sława Polski
i Orzeł Eksportu oraz nagród dla najlepszych
spółek Dobra Firma 2013; posiedzenie kapituły
odbyło się w siedzibie Ministerstwa Gospodarki
w Warszawie,
7 listopada – wziął udział w spotkaniu z Jego
Ekscelencją Arcybiskupem Metropolitą
Poznańskim Stanisławem Gądeckim, które
odbyło się w siedzibie Kurii Metropolitalnej
przy ul. Ostrów Tumski 1,
12 listopada – przewodniczył obradom
Kolegium Rektorsko-Dziekańskiego w sali 103
w Gmachu Głównym Uczelni,
11–13 listopada – uczestniczył w posiedzeniu
Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich
Szkół Polskich oraz w posiedzeniu Zgromadzenia Plenarnego KRASP; organizatorem spotkań
był Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu,
15 listopada – wziął udział w posiedzeniu Krajowej Rady Przedsiębiorczości, które odbyło się
w Ministerstwie Gospodarki w Warszawie,
18 listopada – wziął udział w spotkaniu
z prezydentem Miasta Poznania Ryszardem
Grobelnym oraz przedstawicielami firmy
Samsung; spotkanie dotyczyło możliwości
trójstronnej współpracy pomiędzy miastem,
Uczelnią i biznesem w zakresie nauki, kształcenia i wspierania rozwoju biznesów technolo-

gicznych; następnie rektor uczestniczył w gali
finałowej konkursu Samsung App Challenge
Poznań, która odbyła się w Sali Białej Urzędu
Miasta Poznania,
19 listopada – przewodniczył obradom
Kolegium Rektorsko-Dziekańskiego w sali 103
w Gmachu Głównym Uczelni; ponadto podjął
nowe władze Parlamentu Studenckiego UEP,
21 listopada – otworzył konferencję naukową
pt. „Przemysł ubezpieczeniowy w 2025 r. –
szanse i zagrożenia”, zorganizowaną z okazji
jubileuszu 65-lecia Katedry Ubezpieczeń UEP
w Domu Żołnierza przy ul. Niezłomnych 1
w Poznaniu; ponadto zainaugurował X edycję
konferencji „Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym”, zorganizowaną
przez Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, uniwersytety ekonomiczne w Katowicach, Krakowie, Poznaniu
i we Wrocławiu oraz Szkołę Główną Handlową
w Warszawie. Konferencja odbyła się w auli
UEP; tego samego dnia rektor uczestniczył
w uroczystości nadania profesorowi Ludwikowi Malendowiczowi tytułu doktora honoris
causa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu,
22 listopada – przewodniczył obradom Senatu
UEP w sali 236 w Gmachu Głównym Uczelni,
22–24 listopada – przewodniczył Konferencji Rektorów Uczelni Ekonomicznych, której
gospodarzem był Uniwersytet Ekonomiczny
w Krakowie,
25 listopada – uczestniczył w posiedzeniu
Kolegium Rektorów Miasta Poznania, które
odbyło się na Akademii Muzycznej w Poznaniu,
28 i 29 listopada uczestniczył w IX Kongresie
Ekonomistów Polskich w Warszawie.

Prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą prof. dr hab. Maciej Żukowski,
prof. zw. UEP:
12 listopada – uczestniczył w Sesji Jubileuszowej poświęconej obchodom 25-lecia Instytutu
Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk

w Poznaniu „Towards a New RNA World”; sesja
odbyła się w Instytucie Chemii Bioorganicznej
PAN w Poznaniu,

18 listopada – otworzył seminarium pt. „Pracujesz, prowadzisz działalność – co z Twoim
ubezpieczeniem?”, które odbyło się w sali 407A;
seminarium zostało zorganizowane przez
Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział
w Poznaniu oraz Katedrę Pracy i Polityki Społecznej UEP,
19 listopada – otworzył szkolenie pt. „Aspekty
prawne i administracyjne zatrudniania naukowców–cudzoziemców w Polsce i Polaków
za granicą”, które odbyło się w sali 236; szkolenie zostało zorganizowane przez Regionalne
Centrum Informacji dla Naukowców EURAXESS,

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów
Ramowych UE oraz Lokalny Punkt Kontaktowy
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu,
26 listopada – przewodniczył obradom
Kolegium Rektorsko-Dziekańskiego w sali 103
w Gmachu Głównym Uczelni; tego samego
dnia prorektor spotkał się z goszczącym na
Uczelni profesorem Davidem Airey z University
of Surrey (Wielka Brytania), ponadto prorektor
przewodniczył posiedzeniu Komitetu Redakcyjnego Wydawnictwa UEP,
28 i 29 listopada – uczestniczył w IX Kongresie
Ekonomistów Polskich w Warszawie.

Prorektor ds. edukacji i studentów dr hab. Jacek Mizerka, prof. nadzw. UEP:
7 listopada – wziął udział w spotkaniu z Jego
Ekscelencją Arcybiskupem Metropolitą
Poznańskim Stanisławem Gądeckim, które
odbyło się w siedzibie Kurii Metropolitalnej
przy ul. Ostrów Tumski 1,
15 listopada – wziął udział w uroczystym
zakończeniu Studiów Podyplomowych „Zarządzanie zasobami ludzkimi” organizowanych
w ramach projektu systemowego realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu pn. „Podnoszenie kwalifikacji
kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce”,
19 listopada – uczestniczył w spotkaniu z nowymi władzami Parlamentu Studenckiego
UEP,
21 listopada – poprowadził X edycję konferencji „Rozwój e-edukacji w ekonomicznym
szkolnictwie wyższym”, zorganizowaną przez

Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków
Ekonomicznych, konferencja odbyła się
w auli UEP,
23 listopada – wziął udział w IV Koncercie
Galowym z okazji Dnia Patrona Uniwersytetu
Przyrodniczego w Poznaniu – Augusta
hr. Cieszkowskiego oraz 20-lecia Chóru Akademickiego „Coro da Camera”; koncert odbył się
w Auli Nova Akademii Muzycznej
przy ul. św. Marcin 87,
28 listopada – wziął udział w spotkaniu na
Politechnice Poznańskiej, którego celem było
rozliczenie roczne działalności Międzyuczelnianego Centrum Personalizacji Legitymacji
Studenckiej oraz przyjęcie planu działania na
rok 2014; prorektor wziął udział w uroczystości
jubileuszowej 10-lecia firmy ENEA SA, która odbyła się na terenie Międzynarodowych Targów
Poznańskich.

Prorektor ds. strategii i rozwoju dr hab. Cezary Kochalski, prof. nadzw. UEP:
7 listopada – wziął udział w spotkaniu z Jego
Ekscelencją Arcybiskupem Metropolitą
Poznańskim Stanisławem Gądeckim, które
odbyło się w siedzibie Kurii Metropolitalnej
przy ul. Ostrów Tumski 1,
13 listopada – wziął udział jako moderator w konferencji „Dane do szuflady czy
barometr zmian – praktyczne wykorzystanie
subiektywnych i obiektywnych wskaźników

monitoringu strategicznego miast”; konferencja była inauguracją projektu pn. „Cities
of change – cooperation of cities in the field
of city development”, który będzie realizowany w latach 2013–2015 dzięki środkom
przyznanym przez Komisję Europejską; konferencja odbyła się w Collegium Iuridicum
Novum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
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14 listopada – uczestniczył w spotkaniu
prorektorów uczelni ekonomicznych w Szkole
Głównej Handlowej w Warszawie,
21 listopada – uczestniczył w Kongresie
„Gospodarka Przestrzenna – Prawo Gospodarki Przestrzennej” zorganizowanym przez
Stowarzyszenie Gospodarka Przestrzenna
w Auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu,
26 listopada – uczestniczył w konferencji
„Strategia rozwoju i Wielkopolska Sieć Sektora Komunalnego szansą na wdrażanie zmian
gospodarczych”, która odbyła się w Domu
Aukcyjnym ADAM’S w Poznaniu; tego
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samego dnia prorektor wziął udział w debacie podsumowującej tegoroczną edycję
Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego, która
odbyła się w budynku Biblioteki Raczyńskich
w Poznaniu,
29 listopada – odebrał akt powołania do
Komisji Egzaminacyjnej dla kandydatów na
biegłych rewidentów w Ministerstwie Finansów w Warszawie; tego samego dnia prorektor
wziął udział w spotkaniu z przewodniczącym
Rady Programowej Forum Ekonomicznego
Zygmuntem Berdyczowskim; spotkanie odbyło
się w Fundacji Instytutu Studiów Wschodnich
w Warszawie.

Z posiedzenia Senatu UEP
Podczas posiedzenia Senatu 22 listopada
2013 r. rektor wręczył dekret awansowy na
stanowisko profesora zwyczajnego UEP
prof. dr hab. Małgorzacie Kokocińskiej, a także
dyplomy nagród jubileuszowych profesorom
Małgorzacie Słodowej-Hełpie i Józefowi
Komorowskiemu.
*
Działając na podstawie art. 213 ust. 1 ustawy
Prawo o szkolnictwie wyższym oraz § 88 Statutu UEP Senat powołał następujących przedstawicieli studentów na roczne kadencje do
składu Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów
oraz do składu Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów:
• do składu Komisji Dyscyplinarnej dla
Studentów: Magdalenę Gołzę, Aleksandrę
Kurzyńską, Marcelinę Mężyk, Wojciecha
Nowakowskiego, Karola Siódmiaka;
• do składu Odwoławczej Komisji Dyscy
plinarnej dla Studentów: Bartłomieja
Antczaka, Amandę Krawczak, Agnieszkę
Kwiatkowską, Jakuba Niedźwiadka, Paulinę
Ślęzak.
*
Na wniosek prorektora ds. edukacji i studentów dra hab. Jacka Mizerki, prof. nadzw. UEP,
w trybie § 96 Statutu UEP i § 24 Regulaminu
organizacyjnego administracji UEP, Senat pozytywnie zaopiniował zmianę ww. Regulaminu
organizacyjnego, wynikającą z reorganizacji
Działu Dydaktyki z dniem 1 stycznia 2014 roku.
Zmiany w treści Regulaminu organizacyjnego
administracji UEP, obejmują:
1) w
 ykreślenie dotychczasowej treści
w § 30 ust. 2,

2) zmianę załącznika nr 1 do Regulaminu
organizacyjnego administracji UEP
(Zakresy działania administracyjnych
komórek organizacyjnych) poprzez wykreślenie dotychczasowej treści § 26 oraz
§ 27 i wpisanie w § 26 nowej treści,
3) zmianę załącznika nr 2 do Regulaminu organizacyjnego UEP (Symbole
jednostek organizacyjnych stosowane
w korespondencji wewnętrznej i zewnętrznej) w tytule „Administracyjny
pion organizacyjny prorektora ds. edukacji i studentów” poprzez wykreślenie
punktu 3,
4) zmianę w ogólnym schemacie struktury
organizacyjnej UEP (rys. 2) w pionie III/PR
poprzez wykreślenie nazwy „Samodzielna
Sekcja Rozliczeń Pensum Dydaktycznego”.
*
Działając na podstawie § 32 ust. 1 p. 17 Statutu
UEP Senat wyraził zgodę na zawarcie przez
rektora, prof. dra hab. Mariana Gorynię, prof.
zw. UEP, umowy o współpracy między Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu a Uniwersytetem Katolickim w Louvain w sprawie pracy
doktorskiej przy współpromotorstwie.
*
Działając na podstawie § 32 ust. 1 p. 17 Statutu
UEP Senat wyraził zgodę na zawarcie przez
rektora prof. dra hab. Mariana Gorynię, prof. zw.
UEP, umowy o współpracy w sprawach naukowych i dydaktycznych między Uniwersytetem
Ekonomicznym w Poznaniu a Uniwersytetem
w Vigo w Hiszpanii.
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Z posiedzeń rad wydziałów
Wydział Ekonomii
Posiedzenie Rady Wydziału Ekonomii odbyło
się 8 listopada 2013 r. Przedmiotem obrad były
następujące kwestie:
• wniosek komisji o nadanie stopnia doktora
nauk ekonomicznych mgrowi Jackowi
Truszkowskiemu,
• powołanie komisji do rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko profesora zwyczajnego
w Katedrze Socjologii i Filozofii,
• wyznaczenie recenzentów, egzaminów
i egzaminatorów w przewodach doktorskich: mgr Moniki Banaszewskiej, mgr Anny
Potok, mgra Marka Gałązki, mgra Marcina
Wysockiego,
• powołanie komisji doktorskich: mgra
Michała Łukowskiego, mgra Radosława
Murkowskiego, mgra Michała Pilca,
mgra Marcina Spychały,
• wniosek mgr Oleny Shelest o otwarcie
przewodu doktorskiego w dyscyplinie
ekonomia (proponowany tytuł rozprawy:
„Ryzyko inwestowania w kapitał ludzki
na przykładzie szkoleń pracowników
w Wielkiej Brytanii”, proponowany promotor: prof. dr hab. Aldona Andrzejczak,
prof. zw. UEP),
• sprawy komisji wydziałowych.

Wydział Gospodarki Międzynarodowej
Posiedzenie Rady Wydziału Gospodarki
Międzynarodowej odbyło się 8 listopada
2013 r. Przedmiotem obrad były następujące
kwestie:
• prezentacja na temat pozyskiwania finansowania projektów badawczych,
• wyznaczenie recenzentów i powołanie komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim
mgr Kamili Lewandowskiej,
• zaopiniowanie wniosku mgr Marty Resiak
‑Urbanowicz w sprawie zmiany terminu
zakończenia przewodu doktorskiego,
• zaopiniowanie wniosku o ponowne zatrudnienie prof. dra hab. Henryka Mruka,

•

•

•
•

prof. zw. UEP, w Katedrze Zarządzania
Międzynarodowego,
uzupełnienie „Oferty seminariów dyplomowych dla studentów II roku studiów
stacjonarnych pierwszego stopnia w roku
akademickim 2013/2014 na kierunku:
gospodarka turystyczna”,
uzupełnienie oferty seminariów dyplomowych dla studentów II roku studiów
stacjonarnych pierwszego stopnia w roku
akademickim 2013/2014 na kierunku:
międzynarodowe stosunki gospodarcze,
specjalność International Business,
powołanie zastępcy kierownika XIV edycji
Studiów Podyplomowych „Biznes międzynarodowy”,
powołanie Zespołu ds. restrukturyzacji
kierunku: międzynarodowe stosunki gospodarcze.

Wydział Informatyki i Gospodarki
Elektronicznej
Posiedzenie Rady Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej odbyło się 8 listopada
2013 r. Przedmiotem obrad były następujące
kwestie:
• uruchomienie XIV edycji Studiów Podyplomowych „Prawo gospodarcze” przy Studium
Prawa (jednostka międzywydziałowa UEP),
zgodnie z § 6 ust. 2 w związku z § 3 ust. 6a
Regulaminu Studiów Podyplomowych UEP,
• stanowisko Rady Wydziału w sprawie obowiązującej na UEP skali ocen (§ 31 Regulaminu Studiów UEP),
• zatwierdzenie nowej procedury przeprowadzania egzaminów dyplomowych (magisterskich, licencjackich),
• zmiana nazwy przedmiotu „matematyka
KdG” na „matematyka – wstęp” (I sem. studiów pierwszego stopnia, 30 godz., ECTS
1 pkt),
• zmiana w składzie Komisji ds. Promocji
Wydziału,
• sprawy Wydziałowej Komisji Programowej.

Wydział Towaroznawstwa
Posiedzenie Rady Wydziału Towaroznawstwa
odbyło się 15 listopada 2013 r. Przedmiotem
obrad były następujące kwestie:
• ocena parametryczna Wydziału Towaroznawstwa,
• dopuszczenie dr inż. Marzenny Popek do
kolokwium habilitacyjnego,
• przeprowadzenie postępowania
habilitacyjnego dr Tatiany Karkoszki
oraz wyznaczenie trzech członków
komisji z ramienia Wydziału Towaroznawstwa,
• rozstrzygnięcie konkursów na stanowiska:
adiunkta w Katedrze Towaroznawstwa
i Ekologii Produktów Przemysłowych oraz
asystenta w Katedrze Technologii i Analizy
Instrumentalnej,
• uruchomienie Studiów Podyplomowych
„Praktyczne aspekty zarządzania jakością,
środowiskiem i bezpieczeństwem” oraz
powołanie kierownika i zastępcy,
• uruchomienie Studiów Podyplomowych
„Lean Manufacturing” oraz powołanie kierownika i zastępcy,
• informacja kierownika studiów doktoranckich Wydziału Towaroznawstwa,
• wnioski Komisji Programowej,
• zatwierdzenie tematyki seminariów oraz
promotorów na studiach drugiego stopnia
niestacjonarnych (policencjackich),
• zatwierdzenie pytań na egzamin magisterski na kierunkach: towaroznawstwo oraz
zarządzanie i inżynieria produkcji,
• analiza sesji letniej roku akademickiego
2012/2013,
• informacja o współpracy Wydziału Towaroznawstwa ze szkołami ponadgimnazjalnymi.

Wydział Zarządzania
Posiedzenie Rady Wydziału Zarządzania odbyło
się 15 listopada 2013 r. Przedmiotem obrad
były następujące kwestie:
• wygaśnięcie mandatów przedstawicieli Parlamentu Studenckiego w Radzie Wydziału

•

•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•

Zarządzania w związku z zakończeniem
kadencji,
powołanie Rady Biznesu Wydziału Zarządzania UEP oraz powołanie prof. dra hab.
Marka Rekowskiego, prof. zw. UEP, na stanowisko przewodniczącego Rady Biznesu,
przedstawienie wyników oceny parametrycznej Wydziału Zarządzania za lata
2009–2012,
rozstrzygnięcie konkursu dotyczącego
wyróżnienia za najwyższą liczbę punktów
za publikacje naukowe wysoko punktowane,
przedstawienie propozycji zasad powoływania promotora pomocniczego oraz
zakresu jego zadań i uprawnień,
wyznaczenie recenzentów, egzaminatorów
oraz powołanie komisji doktorskiej i komisji
egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim
mgr Violetty Józefczyk,
wszczęcie przewodu doktorskiego
mgr Anny Górskiej i mgr Anny Zielińskiej
‑Anders,
zmiana tematu rozprawy doktorskiej
mgr Aleksandry Łużnej,
rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko
adiunkta w Katedrze Controllingu, Analizy
Finansowej i Wyceny,
rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko
adiunkta w Katedrze Rachunkowości,
rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko
asystenta w Katedrze Mikroekonomii,
informacja dotycząca pozyskiwania dofinansowania projektów badawczych,
powołanie pełnomocnika dziekana
ds. pozyskiwania funduszy – została nim
dr hab. Marzena Remlein, prof. nadzw.
UEP; zadaniem pełnomocnika jest inicjowanie i wspieranie wniosków pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału
Zarządzania dotyczących uzyskiwania
środków finansowych na badania (granty
NCN. NCBiR, środki unijne) oraz działalność
dydaktyczną; pełnomocnik będzie współpracował z Biurem Pozyskiwania Funduszy
oraz Działem ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą,
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•
•
•

•
•

uzupełnienie składu komisji i zespołów na
Wydziale Zarządzania o nowych przedstawicieli Parlamentu Studenckiego UEP,
uzupełnienie wykazu seminariów doktorskich w roku akademickim 2013/2014,
uzupełnienie wykazu seminariów magisterskich i licencjackich na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na Wydziale Zarządzania w roku akademickim 2013/2014,
analiza letniej sesji egzaminacyjnej w roku
akademickim 2012/2013,
zaopiniowanie wniosków o powierzenie zajęć dydaktycznych na Wydziale Zarządzania
w ramach umowy cywilnoprawnej,
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•
•
•

•

uruchomienie XXVIII edycji Studiów
Podyplomowych „Logistyka i zarządzanie
międzynarodowymi łańcuchami dostaw”,
uruchomienie pierwszej edycji Studiów
Podyplomowych „Efektywny przywódca
banku spółdzielczego”,
zmiana terminu rozpoczęcia drugiej edycji
Studiów Podyplomowych „Zarządzanie
projektami – zaawansowane narzędzie dla
praktyków”,
zmiana zastępcy kierownika XXXIX edycji
Studiów Podyplomowych „Gospodarka nieruchomościami – specjalność: wycena
nieruchomości”.

Z działalności katedr
Katedra Badań Operacyjnych
8 listopada
Wydana została monografia Produkty strukturyzowane: konstrukcja, wycena, aspekty prawne
autorstwa dra Krzysztof Echausta i dra Marcina
Bartkowiaka. Książka adresowana jest do praktyków pracujących w instytucjach finansowych,
studentów kierunków finansowych oraz osób
zainteresowanych inżynierią finansową lub
inwestycjami na rynku kapitałowym.
12–14 listopada
W Wiśle odbyła się konferencja „Innowacje
w finansach i ubezpieczeniach. Metody matematyczne, ekonometryczne i komputerowe
im. prof. Piotra Chrzana” zorganizowana przez
Katedrę Matematyki Stosowanej Wydziału
Finansów i Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Na konferencji refera-

ty przedstawili: prof. dr hab. Krzysztof Piasecki,
prof. zw. UEP („Wartość bieżąca netto – próba
ujęcia aksjomatycznego”), dr Krzysztof Echaust
(„Wykorzystanie modelu bloków maksimum
do pomiaru Value at risk w małych próbach”),
dr Przemysław Stodolny („Optymalizacja kosztów finansowania w działalności bankowej”).
14 i 15 listopada
W Wilnie na Litwie odbyła się międzynarodowa konferencja pt. „Contemporary Issues in
Business, Management and Education 2013”.
Na konferencji tej przedstawiono referat „On
a decision rule for mixed strategy searching under uncertainty on the basis of the coefficient
of optimism” autorstwa dr Heleny Gaspars
‑Wieloch.

Katedra Badań Rynku i Usług
5 i 6 listopada
Doktor Iwona Olejnik wystąpiła na III Ogólnopolskiej Konferencji Emerytalnej w Piotrkowie
Trybunalskim – wygłosiła referat: „Postawy
wobec oszczędności emerytalnych a podejmowane decyzje”. Konferencję zorganizowała
Katedra Zarządzania Politechniki Łódzkiej.
21 listopada
Doktor Sylwester Białowąs wspólnie z drem
Markiem Zielińskim wystąpili na konferencji
„Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym” – wygłosili referat „Czy e-learning zawsze ma sens? Refleksje towarzyszące
wdrożeniu e-learningu na Wydziale Zarządzania UEP”.
22–24 listopada
Magister Urszula Garczarek (doktorantka)
wystąpiła na II Ogólnopolskim Kongresie Nauk
Ekonomicznych i Społecznych STER w Karpaczu, gdzie przedstawiała prezentację pt. „Zastosowanie metody tajemniczy klient w ocenie

jakości usług w poznańskich hipermarketach”.
Konferencję zorganizował Instytut Ekonomiczno-Przyrodniczy „MarGo”.
Konferencja była dobrą okazją do stworzenia forum wymiany myśli i poglądów
w obszarze nauk ekonomicznych i społecznych przez studentów oraz młodych naukowców. W pierwszym dniu, podczas obrad
sesji plenarnej, swoje artykuły przedstawiły
reprezentantki SKN Marketingu Multimedialnego działającego przy Katedrze Badań Rynku
i Usług. Wystąpienie Ewy Dziardziel dotyczyło
zagadnienia „Social media w biznesie – czyli
jak wykorzystać ich potencjał na polskim
rynku”. Urszula Garczarek wraz z Joanną
Porębiak zbadały i zaprezentowały „Zastosowanie metody tajemniczy klient w ocenie
jakości usług w poznańskich hipermarketach”.
Ich praca została doceniona przez organizatorów – zajęła III miejsce w konkursie, w którym
głównym kryterium oceny była zastosowana
metodologia badań (na ponad 40 zaprezentowanych referatów!).
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28–30 listopada
Doktor hab. Jan Fazlagić, prof. nadzw. UEP,
wystąpił podczas seminarium konsultacyjnego RIS3 i inteligentnych specjalizacji regionu
w Kielcach. Przedstawił referat „Projektowanie

przyszłości: jak innowacyjne firmy powinny
myśleć o swoim rozwoju?”. Konferencję zorganizowało Biuro Innowacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Katedra Controllingu, Analizy Finansowej i Wyceny
13 listopada
Doktor hab. Cezary Kochalski, prof. nadzw.
UEP, wziął udział jako moderator w konferencji
„Dane do szuflady czy barometr zmian – praktyczne wykorzystanie subiektywnych i obiektywnych wskaźników monitoringu strategicznego miast”. Konferencja była inauguracją
projektu pn. „Cities of change – cooperation of
cities in the field of city development”, którego
Miasto Poznań jest liderem. Projekt ten będzie
realizowany w latach 2013–2015 dzięki środkom przyznanym przez Komisję Europejską.
Konferencja odbyła się w Collegium Iuridicum
Novum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu.

ganizowany przez Stowarzyszenie Gospodarka
Przestrzenna i odbył się w Auli Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

21 listopada
W Głosie Wielkopolskim ukazał się wywiad
z drem Robertem Polaczkiem z Katedry Controllingu, Analizy Finansowej i Wyceny. Wywiad
dotyczył rekonstrukcji rządu.

29 listopada
Doktor hab. Cezary Kochalski odebrał akt
powołania do Komisji Egzaminacyjnej dla
kandydatów na biegłych rewidentów w Ministerstwie Finansów w Warszawie. Ponadto
dr hab. C. Kochalski wziął udział w spotkaniu
z przewodniczącym Rady Programowej Forum
Ekonomicznego Zygmuntem Berdychowskim.
Spotkanie odbyło się w Fundacji Instytutu
Studiów Wschodnich w Warszawie.

*
Doktor hab. Cezary Kochalski uczestniczył
w Kongresie „Gospodarka Przestrzenna – Prawo
Gospodarki Przestrzennej”. Kongres został zor-

26 listopada
Doktor hab. Cezary Kochalski uczestniczył
w konferencji „Strategia rozwoju i Wielkopolska
Sieć Sektora Komunalnego szansą na wdrażanie zmian gospodarczych”. Konferencja odbyła
się w Domu Aukcyjnym ADAM’S w Poznaniu.
Ponadto dr hab. C. Kochalski wziął udział
w debacie podsumowującej tegoroczną edycję
Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego. Debata odbyła się w budynku Biblioteki Raczyńskich
w Poznaniu.

Katedra Edukacji i Rozwoju Kadr
19 listopada
Pracownicy Katedry Edukacji i Rozwoju Kadr
spotkali się z przedstawicielami Instytutu
Kształcenia Ekonomicznego (niem. Institut für
Ökonomische Bildung – IOEB) – samodzielną

placówką naukowo-dydaktyczną przy Uniwersytecie im. Carla von Ossietzkiego w Oldenburgu. Spotkanie odbyło się w Poznaniu i miało
na celu omówienie możliwości współpracy
naukowej Instytutu z UEP.

Katedra Ekonomii Matematycznej
15 listopada
Doktor hab. Krzysztof Malaga, prof. nadzw.
UEP, jako reprezentant Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu uczestniczył w seminarium bolońskim „Studia doktoranckie w rok
po wprowadzeniu KRK”, które odbyło się na
Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Podczas
seminarium dr hab. K. Malaga wygłosił referat
„Przykład dobrych studiów doktoranckich – jak
to robią uczelnie–laureaci konkursu na Najbardziej Prodoktorancką Uczelnię PRODOK 2012?”.
18–23 listopada
Doktor hab. Krzysztof Malaga jako kierownik studiów doktoranckich na WIGE, odbył
w ramach programu Erasmus tygodniowe
szkolenie na Université de Rennes 1 oraz na
Université de Caen Basse Normandie. Indywidualny program szkolenia został ustalony we
współpracy z prof. Jean-Christophe Poutineau
z Université de Rennes 1. W trakcie szkolenia
dr hab. K. Malaga przeprowadził liczne konsultacje dotyczące najważniejszych aspektów

organizacji i funkcjonowania École Doctorale
Sciences de l’Homme des Organisations et
de la Société (SHOS) w Rennes (działającej w ramach Université Européen de Bretagne) oraz
École Doctorale Économie-Gestion Normandie
w Caen. Uczestniczył też w First Workshops
MAD, Macroeconomics of Agriculture and
Development, zorganizowanych w AGROCAMPUS OUEST Rennes, z udziałem François
Bourguignon (keynote speaker).
28 i 29 listopada
Doktor hab. Krzysztof Malaga uczestniczył
w IX Kongresie Ekonomistów Polskich, który
odbywał się w Warszawie pod hasłem: „Ekonomia dla przyszłości. Odkrywać naturę i przyczyny zjawisk gospodarczych”. Jako autor artykułu
„Jednolita teoria wzrostu gospodarczego. Stan
obecny i nowe wyzwania” dr hab. K. Malaga
wziął udział w sesji I B „Nauki ekonomiczne:
stylizowane fakty a wyzwania współczesności”,
której moderatorem był prof. dr hab. Adam
Noga.

Katedra Ekonomiki Przestrzennej i Środowiskowej
12 listopada
Profesor dr hab. Wanda M. Gaczek, prof. zw.
UEP, oraz dr Monika Matusiak uczestniczyły
w posiedzeniu wspólnym Komisji Gospodarki
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego i Komisji Budżetu, Nadzoru Właścicielskiego, Rozwoju
Gospodarczego i Promocji Miasta Poznania.
Profesor W. Gaczek przedstawiła prezentację
pt. „Poznań miastem o konkurencyjnej gospodarce”, a dr M. Matusiak wystąpiła z prezentacją
pt. „Potencjał gospodarczy Wielkopolski i subregionu poznańskiego w kontekście Wielkopolskiej Strategii Inteligentnej Specjalizacji”.
13 listopada
W Urzędzie Miasta Poznania odbyła się
konferencja inaugurująca projekt „Cities of
change – cooperation of cities in the field
of city development”, którego liderem jest

Poznań. W trakcie konferencji zaprezentowano
polskie i zagraniczne przykłady nowoczesnych
rozwiązań w obszarach objętych projektem.
W pierwszym panelu dyskusyjnym pt. „Monitoring strategiczny” wzięły udział między innymi
prof. Wanda Gaczek i dr Monika Matusiak,
a następnego dnia dr M. Matusiak poprowadziła warsztat pod tym samym tytułem. Projekt
„Cities of change – cooperation of cities in the
field of city development” został przygotowany
z myślą o stworzeniu sieci współpracy pomiędzy samorządami miast europejskich i środowiskiem naukowym w celu wymiany spostrzeżeń
z zakresu nowoczesnego zarządzania miastem
zarówno w wymiarze naukowym, jak i praktycznym, ze szczególnym uwzględnieniem
problematyki monitoringu strategicznego, metod konsultacji społecznych oraz badań jakości
życia mieszkańców.
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14 listopada
Na Uniwersytecie Ekonomicznym w Bratysławie odbyła się konferencja „International
Scientific Conference for Doctoral Students and
Young Researchers” EDAMBA 2013, w której
czynny udział wzięli: dr Sławomir Palicki (referat: „Non-classical preferences modeling in the
urbans space evaluation”) oraz mgr Anita Perska (referat: „Areas of cooperation of communal
governments within intercommunal associations in Poland”).
15 listopada
Doktor Sławomir Palicki uczestniczył w konferencji pt. „Rewitalizacja i kultura lokalna
w rozwoju przestrzeni”, przedstawiając referat
„Problemy określania i pomiaru walorów
przestrzeni publicznej w procesach rewitalizacji
miast”. Organizatorem konferencji była Szkoła
Wyższa im. Bogdana Jańskiego w Warszawie.
21 listopada
Profesor Wanda M. Gaczek prowadziła jedną
z sesji podczas I Kongresu Gospodarki Przestrzennej – Prawo Gospodarki Przestrzennej
(Collegium Minus Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu). Kongres odbył się
pod patronatem Elżbiety Bieńkowskiej – minister rozwoju regionalnego oraz Bronisława
Marciniaka – JM Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
*
Doktor Sławomir Palicki poprowadził wykład
dla Otwartej Wszechnicy Wiedzy UEP pt. „Jak
dbać o przestrzeń publiczną w miastach?”
27 listopada
W Maastricht odbyła się uroczystość wręczenia
nagród w konkursie o Europejską Nagrodę

Sektora Publicznego (European Public Sektor
Award – EPSA 2013). Projekt zgłoszony przez
Bielsko-Białą dotyczący ochrony klimatu okazał
się najlepszy spośród realizowanych przez
jednostki samorządu lokalnego w Europie (dwa
lata temu w poprzednim konkursie tę nagrodę
otrzymało Bilbao). Wśród pięciu najlepszych
projektów w tej kategorii znalazł się jeszcze
projekt ,,Program budowy i zamiany mieszkań
komunalnych” zgłoszony przez Miasto Poznań.
Certyfikat Dobrych Praktyk otrzymały również:
Gdańsk, Rybnik oraz Szklarska Poręba. Wszystkie nagrodzone polskie samorządy na etapie
pisania wniosków konkursowych wspierał
dr hab. Jacek F. Nowak, prof. nadzw. UEP, z Katedry Ekonomiki Przestrzennej i Środowiskowej
współpracujący ze Związkiem Miast Polskich
w ramach programu Kapitał ludzki. Projekty
polskich samorządów pokonały takie miasta,
jak: Wiedeń, Mediolan, Lizbona, Barcelona, Londyn, Aberdeen. Nagrodę przyznał Europejski
Instytut Administracji Publicznej w Maastricht
– główny organizator konkursu. W konferencji
podsumowującej konkurs wziął udział między
innymi Laszlo Andor komisarz Unii Europejskiej
ds. zatrudnienia, spraw społecznych i integracji. Do tegorocznego konkursu, który odbył
się pod hasłem „Przetrwać burzę – kreatywne
rozwiązania w czasach kryzysu”, zgłoszono
230 projektów z 26 krajów i instytucji europejskich, z czego 36 zgłoszeń pochodziło z Polski.
Najlepsze projekty otrzymały Certyfikat Dobrych Praktyk, w tym aż sześć z Polski.
28 i 29 listopada
Doktor Sławomir Palicki przeprowadził szkolenie dla Bankowego Ośrodka Doradztwa i Edukacji Sp. z o.o. „Nieruchomości i rynek nieruchomości. Analiza i wycena wartości rynkowej
nieruchomości”.

Katedra Europeistyki
Magister Łukasz Wróblewski, doktorant stacjonarny w Katedrze Europeistyki Uniwersytetu
Ekonomicznego w Poznaniu, otrzymał stypen-

dium naukowe Fundacji Narodowego Banku
Polskiego. Przyznane stypendium jest wyrazem
uznania dla rozwoju i dorobku naukowego,

realizacji programu studiów doktoranckich,
zaawansowania rozprawy doktorskiej oraz
zaangażowania w realizację badań naukowych.
7 listopada
Katedra Europeistyki UEP gościła dr Magdalenę Sapałę z Instytutu Studiów Europejskich

Free University of Brussels. Celem jej pobytu
było prowadzenie dla studentów Wydziału
Gospodarki Międzynarodowej z kierunku
MSG następujących wykładów: „Przystanek
Bruksela, O pieniądzach i władzy, czyli budżet
UE na lata 2014–2020, Cohesion policy
2014–2020”.

Katedra Makroekonomii i Badań nad Gospodarką Narodową
7–9 listopada
Doktor Dawid Piątek wziął udział w 25th Annual Conference of the European Association
for Evolutionary Political Economy (EAEPE),
Beyond (De)Industrialisation: the Future of
Industries? w Paryżu. Przedstawił referat pt. „Institutional success story of transition countries”
(współautorzy: dr K. Szarzec, mgr A. Kukułka).
21 listopada
Doktor Baha Kalinowska-Sufinowicz, ekspert
ds. flexicurity w projekcie „MAM DZIECKO –
PRACUJĘ. Analiza, testowanie oraz wdrożenie
innowacyjnych rozwiązań wspomagających
godzenie życia zawodowego i prywatnego
w Wielkopolsce, opartych na idei flexicurity”
w ramach II fazy projektu prowadziła II Warsztat Międzysektorowy pt. „Warunki sprzyjające
godzeniu życia zawodowego i prywatnego w Szamotułach – diagnoza”, (cz. I) nt.

„Flexicurity. Elastyczne formy zatrudnienia
i organizacji czasu pracy” w Szamotulskim
Ośrodku Kultury.
28 i 29 listopada
Profesor dr hab. Wacław Jarmołowicz, prof. zw.
UEP, dr Dawid Piątek, dr Mikołaj Handschke
wzięli udział w IX Kongresie Ekonomistów Polskich. Na kongres pracownicy Katedry nadesłali
referaty pt. „Przebieg i rezultaty transformacji gospodarczej w krajach byłego związku
radzieckiego” (autorzy: Adam Baszyński,
Wacław Jarmołowicz, Dawid Piątek, Katarzyna Szarzec) oraz „Analiza instytucji państwa
tworzących rynek w krajach transformujących
się” (autor: D. Piątek). Profesor W. Jarmołowicz
oraz dr D. Piątek brali również udział w panelu
dyskusyjnym nt.: „Kontrowersje i spory wokół
modelu gospodarki”, którego moderatorem był
prof. dr hab. Julian Auleytner.

Katedra Marketingu Międzynarodowego
3–7 listopada
Doktor Milena Ratajczak-Mrozek przebywała
na University of Rennes1, School of Business
Administration (Institut de Gestion de Rennes),
we Francji, gdzie jako profesor wizytujący
prowadziła zajęcia w ramach przedmiotu
„Economics”.
8 listopada
Ogłoszono wyniki konkursów Narodowego
Centrum Nauki. Zespół Katedry Marketingu
Międzynarodowego pod kierownictwem prof.
dra hab. Krzysztofa Fonfary, prof. zw. UEP,
w konkursie OPUS 5 Narodowego Centrum Na-

uki otrzymał grant na realizację projektu: „Dojrzałość przedsiębiorstwa w zakresie internacjonalizacji a przewaga konkurencyjna (podejście
sieciowe)”. Kwota projektu to 658 800 zł.
21 listopada
Na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu
odbyła się X ogólnopolska konferencja uczelni
ekonomicznych „Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym”, organizowana przez Fundację Promocji i Akredytacji
Kierunków Ekonomicznych. Z ramienia UEP za
organizację konferencji odpowiadała dr Milena
Ratajczak-Mrozek.
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Katedra Matematyki Stosowanej
Zespół pod kierownictwem mgr Aleksandry
Rutkowskiej zdobył grant badawczy w ramach
konkursu PRELUDIUM 5, organizowanego
przez Narodowe Centrum Nauki. Opiekunem
naukowym projektu „Rozmyta optymalizacja
portfela papierów wartościowych w świetle
teorii wiarygodności z uwzględnieniem oczekiwań inwestorów” jest prof. dr hab. Marian
Matłoka, prof. zw. UEP, a drugim wykonawcą
dr Marcin Bartkowiak.
Nakładem wydawnictwa CeDeWu
ukazała się książka dr Marcina Bartkowiaka

oraz dr Krzysztofa Echausta Produkty strukturyzowane. Konstrukcja, wycena, aspekty
prawne.
29 listopada
Doktor Agata Kliber jako gość specjalny miała
wykład pt. „Wpływ kryzysu greckiego na postrzeganie ryzyka gospodarek europejskich”
na konferencji „Metody ilościowe w ekonomii”,
zorganizowanej przez trzy koła naukowe działające na Wydziale Informatyki i Gospodarki
Elektronicznej.

Katedra Strategii Marketingowych
Pracownicy Katedry Strategii Marketingowych:
dr Grzegorz Leszczyński, dr Anna Rogala,
dr Marek Zieliński i mgr Bartosz Mazurkiewicz
zrealizowali projekt badawczo-rozwojowy
„Model biznesowy parku technologicznego
funkcjonującego na rynku business-to-business”, dla Nickel Technology Park Poznań w ramach vouchera Urzędu Marszałkowskiego.
21 listopada
Doktor Grzegorz Leszczyński, dr Marek Zieliński i mgr Bartosz Mazurkiewicz wzięli udział
w konferencji „Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym”, która odbyła
się w murach UEP. Konferencję zorganizowały
Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków
Ekonomicznych we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu. Doktor
Marek Zieliński (wraz z drem S. Białowąsem)
przedstawili prezentację pt. „Czy e-learning

zawsze ma sens? Refleksje towarzyszące
wdrożeniu e-learningu na Wydziale Zarządzania UEP”.
28 listopada
Doktor Grzegorz Leszczyński był organizatorem wykładu Michała Przedlackiego, Wojciecha
Szumowskiego i Ammara Zakariji na temat
sytuacji humanitarnej w Syrii, połączonego
z emisją reportażu „Cena marzeń o wolności”
na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu.
28 i 29 listopada
Doktor hab. Lilianna Nowak uczestniczyła
w II Polskiej Konferencji Eyetrackingowej
zorganizowanej w Warszawie przez Instytut
Kulturologii i Lingwistyki Antropocentrycznej
Uniwersytetu Warszawskiego.

Katedra Technologii Informacyjnych
3 listopada
Profesor dr hab. inż. Wojciech Cellary, prof. zw.
UEP, otrzymał zaproszenie do udziału w pracach Komitetu Programowego dwóch międzynarodowych konferencji: The 6th International
Conference on Creative Content Technologies

CONTENT 2014 oraz The 6th International
Conference on Advanced Service Computing
SERVICE COMPUTATION 2014. Obie konferencje odbędą się w Wenecji w terminie od
25 do 29 maja 2014 r., w ramach wydarzenia
Computation World 2014.

6 listopada
Profesor Wojciech Cellary uczestniczył w konferencji „e-Administracja dla biznesu”, która odbyła się w Poznaniu w dniach od 6–8 listopada
2013 r. Organizatorami konferencji były Instytut
Logistyki i Magazynowania, Ministerstwo
Gospodarki oraz Ministerstwo Administracji
i Cyfryzacji. Profesor W. Cellary pełnił funkcję
członka Rady Programowej konferencji, ponadto uczestniczył w panelu dyskusyjnym „Czy
biznes w Polsce potrzebuje e-administracji?”.
6–8 listopada
Doktor inż. Michał Wódczak uczestniczył
w międzynarodowej konferencji „ICT 2013
– Create, Connect, Grow”, która odbyła się
w Wilnie w dniach od 6 do 8 listopada 2013 r.
Organizatorem konferencji była Komisja Europejska w ramach inicjatywy „Digital Agenda
for Europe”. Doktor M. Wódczak otrzymał grant
od Komisji Europejskiej na pokrycie kosztów
udziału w tym wydarzeniu. W konferencji
uczestniczyło niemal 5 tys. naukowców, polityków, przedstawicieli przemysłu. Tematem przewodnim ICT 2013 był nowy program Komisji
Europejskiej „Horizon 2020 – the EU’s Framework Programme for Research and Innovation
for 2014–2020”. Doktor M. Wódczak odbył wiele
spotkań i nawiązał kontakty naukowe, które
mogą zaowocować utworzeniem konsorcjów
preferowanych w programie Horizon 2020.
8 listopada
Doktor hab. inż. Jarogniew Rykowski, prof.
nadzw. UEP, uczestniczył w Warszawie w posiedzeniu Zespołu interdyscyplinarnego ds.
współpracy z zagranicą, działającego przy
ministrze nauki i szkolnictwa wyższego.
W Katedrze Technologii Informacyjnych
odbyło się międzykatedralne seminarium,
zorganizowane wspólnie z Katedrą Informatyki
Ekonomicznej. W trakcie seminarium dr inż.
Willy Picard przedstawił swoją rozprawę habilitacyjną i wygłosił trzy wykłady habilitacyjne:
„Sortowanie stron WWW według ich reputacji”,
„Ważność w sieciach społecznych” i „Internetowe aukcje Vickreya”.

14 i 15 listopada
Profesor Wojciech Cellary wziął udział
w międzynarodowej konferencji The 7th
eGovernment Conference „Where We are,
Where We are Going”, która odbyła się
w Wilnie w dniach 14 i 15 listopada 2013 r.,
w ramach prezydencji Litwy w Radzie Europy. W uznaniu wkładu, jaki prof. W. Cellary
wniósł w organizację podobnej konferencji
w ramach polskiej prezydencji w 2011 r.
(The 6th Ministerial e-Government Conference egov2011PL, Poznań, 17–18 listopada
2011 r.), został zaproszony przez ministra
spraw wewnętrznych Litwy i szwedzką
organizację rządową VINNOVA do udziału
w litewskiej edycji konferencji w charakterze
moderatora panelu „How to Advance Cross
‑Border Services?” Podczas sesji prof. Cellary
wygłosił zaproszony referat wprowadzający
pt. „Multimedia Intermediaries for Cross
‑Border eGovernment Services”.
18 listopada
W wydaniu papierowym Gazety Wyborczej
z 18 listopada 2013 r. (nr 268.7997) na s. 26
w dziale „Biznes – Ludzie – Pieniądze” ukazał
się kolejny, trzynasty felieton prof. Wojciecha
Cellarego pt. „Nie każdy może być piłkarzem”.
Tematami felietonu są problem użyteczności
wybranego zawodu i jego konkurencyjność
na rynku pracy oraz personalizacja kształcenia.
Felieton jest dostępny on-line pod
adresem: http://wyborcza.biz/biznes/1,100897,14968652,Nie_kazdy_moze_byc_
pilkarzem.html.
20 listopada 2013
W internetowym wydaniu Gazety Wyborczej
z 20 listopada 2013 r. ukazał się komentarz prof.
Wojciecha Cellarego na temat nominacji Rafała
Trzaskowskiego na ministra administracji i cyfryzacji w gabinecie premiera Donalda Tuska.
Felieton jest dostępny on-line pod
adresem: http://wyborcza.biz/biznes/1,100896,14984512,Trzy_wyzwania_min__
cyfryzacji__Komentarze__ZMIANY.html.
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21 listopada
Profesor Wojciech Cellary wygłosił zaproszony
referat na seminarium pt. „Nauka dla nauki, czy
nauka dla innowacyjności?” dla pracowników
Instytutu Łączności w Miedzeszynie k. Warszawy.
*
Doktor inż. Sergiusz Strykowski wziął udział
w X Ogólnopolskiej Konferencji Uczelni Ekonomicznych „Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym”, która odbyła się
21 listopada 2013 r. w Poznaniu. Gospodarzem
tegorocznej edycji był Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.
22 listopada
W wydaniu weekendowym Dziennika Gazeta Prawna z 22–24 listopada 2013 r. (nr 226
(3616W2) na s. A12–A13 ukazał się artykuł
Marka Chądzyńskiego pt. „Koniec finansów
żywego człowieka”, w którym autor kilkakrotnie
przywołuje opinie prof. Wojciecha Cellarego
na temat inwestowania na giełdzie za pomocą
matematycznych algorytmów, a także na temat
oprogramowania wyszukującego w Internecie
– dla instytucji udzielających kredytów – wszelkich informacji dotyczących potencjalnych
kredytobiorców.
27 listopada
Profesor Wojciech Cellary prowadził wykład
pt. „Kształcenie w dobie tabletów” dla dyrektorów szkół podstawowych województwa
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wielkopolskiego uczestniczących w konferencji
zorganizowanej przez Ośrodek Doskonalenia
Nauczycieli w Poznaniu. Konferencja odbyła się
w Trzebawi k. Stęszewa.
28 listopada
Profesor Wojciech Cellary i dr inż. Rafał Wojciechowski złożyli wizytę roboczą w Wydawnictwach Szkolnych i Pedagogicznych w Warszawie.
*
Profesor Wojciech Cellary udzielił firmie PSDB
wywiadu eksperckiego dotyczącego strategii
zagospodarowania środków unijnych przyznanych Polsce na lata 2014–2020 w zakresie
elektronicznej gospodarki i innowacyjności.
Firma PSDB przeprowadza wywiady eksperckie na zamówienie Polskiej Agencji Rozwoju
Przemysłu (PARP).
24–29 listopada
Magister inż. Zbigniew Paszkiewicz uczestniczył w zamkniętym seminarium zatytułowanym „Unleashing Operational Process Miting”,
organizowanym przez Schloss Dagstuhl –
Leibniz Center for Informatics w Wadern (Niemcy). Seminarium było spotkaniem roboczym
europejskiej społeczności naukowej zajmującej
się tematyką eksploracji procesów. Podczas seminarium omawiano obecne i przyszłe kierunki
rozwoju eksploracji procesów. Udział w seminarium Schloss Dagstuhl jest możliwy wyłącznie na podstawie indywidualnego zaproszenia.

Katedra Teorii Organizacji i Zarządzania
21–25 listopada
Magister Anna Starosta wzięła udział w VII Międzynarodowej Konferencji „Zarządzanie
Międzykulturowe”, która odbyła się w Łodzi,
Warszawie i Wrocławiu. Razem z Markiem
Krasińskim z Uniwersytetu Ekonomicznego we
Wrocławiu zaprezentowała referat „Zależność
pomiędzy kulturą organizacyjną a kulturą
narodową w międzynarodowych przedsiębiorstwach funkcjonujących w Polsce”.

24–26 listopada
Pracownicy Katedry Teorii Organizacji i Zarządzania uczestniczyli w konferencji naukowej
„Zmiana warunkiem sukcesu 2013. Doskonałość w kształtowaniu konkurencyjności
przedsiębiorstw”. W trakcie obrad swoje
referaty prezentowali: prof. dr hab. Szymon
Cyfert, prof. nadzw. UEP („Doskonałość jako
źródło porażek organizacji”) oraz mgr Anna
Starosta („Osiąganie doskonałości poprzez dia-

gnozę kultury organizacyjnej”). Ponadto swoje
referaty na konferencję przygotowali również:
dr hab. Elżbieta Kowalczyk, prof. nadzw. UEP
(„Doskonałość w negocjacjach – kompetencja (nie)pożądana”), dr hab. Janusz Kraśniak,
prof. nadzw. UEP („Doskonalenie kompetencji
menedżerskich kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi”), dr Agnieszka Ignyś („Zaangażowanie pracowników w doskonalenie
przedsiębiorstw – bezpośrednia partycypacja
pracownicza”), dr Kamila Malewska („Intuicja
w podejmowaniu decyzji jako źródło przewagi
konkurencyjnej”), dr Gabriela Roszyk-Kowalska („Umiejętności kluczowego pracownika
w doskonaleniu przedsiębiorstwa”), dr Andrzej
Stańda („Doskonalenie przywództwa jako
czynnik sukcesu organizacji”), mgr Michał Chomicki („Kształtowanie doskonałości w relacjach
z kooperantami w warunkach niepewności”).

27 listopada
Kierownik Katedry prof. dr hab. Kazimierz
Krzakiewicz, prof. zw. UEP, oraz prof. dr hab.
Szymon Cyfert, prof. nadzw. UEP, uczestniczyli
w wyjazdowym posiedzeniu Komitetu Nauk
Organizacji i Zarządzania PAN, na którym
przedstawili propozycję wyróżnienia subdyscyplin w Naukach o Zarządzaniu. Profesor
S. Cyfert otrzymał grant NCN w konkursie
OPUS 5 na realizację projektu: „Dostosowanie systemu zarządzania urzędem administracji samorządowej do koncepcji good
governance”.
*
Doktor Andrzej Stańda został powołany przez
JM Rektora na kierownika Studiów Podyplomowych „Ekonomia społeczna”.

Katedra Towaroznawstwa i Ekologii Produktów Przemysłowych
5 listopada
Profesor dr hab. Zenon Foltynowicz, prof. zw.
UEP, oraz mgr Katarzyna Joachimiak-Lechman
wystąpili w telewizyjnym programie „Ekologia”, który został wyemitowany na antenie
TVP Poznań ( o godz. 18.00). Program można
obejrzeć pod adresem: http://www.tvp.pl/
poznan/srodowisko-i-gospodarka/ekologika/
wideo/05112013/12924139.

19 listopada
Doktor inż. Joanna Witczak wystąpiła w telewizyjnym programie z cyklu „Ekologika”
w odcinku dotyczącym żywności ekologicznej. Został on wyemitowany na antenie
TVP Poznań o godz. 18.00. Program można
obejrzeć pod adresem: http://www.tvp.pl/
poznan/srodowisko-i-gospodarka/ekologika/
wideo/19112013/13064728.

Katedra Towaroznawstwa Żywności
22 listopada
Na zaproszenie Leszczyńskiego Centrum
Biznesu dr inż. Urszula Samotyja prowadziła wykład zatytułowany „Znakowanie
żywności wartością odżywczą” podczas
konferencji „Znakowanie żywności. Zmiany
od 2014 roku”. Konferencja odbyła się w Inkubatorze Przedsiębiorczości w Lesznie
i została zorganizowana w ramach projektu
„Utworzenie sieci Leszczyńskie Smaki szansą wzrostu innowacyjności firm sektora
spożywczego w południowo-zachodniej
Wielkopolsce”.

28 i 29 listopada
W dniach 28 i 29 listopada 2013 roku prof.
dr hab. Maria Małecka, prof. zw. UEP, uczestniczyła w VIII Międzynarodowym Forum
Suplementów Diety w Warszawie. Tematem
przewodnim Forum były innowacyjne rozwiązania stosowane w produkcji i przetwórstwie
żywności. Poruszono takie kwestie, jak: dodatki
w suplementach diety – aktualny stan prawny,
autoryzowanie oświadczeń zdrowotnych, żywność funkcjonalna, bezpieczeństwo zdrowotne
rynku suplementów diety, finansowanie badań
w obszarze żywności i biotechnologii.
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Katedra Zarządzania Międzynarodowego
Na prośbę Wydawnictwa Naukowego PWN
w Warszawie prof. dr hab. Henryk Mruk, prof.
zw. UEP, przygotował recenzję pracy prof. dra
hab. Jana Wiktora Komunikacja marketingowa.
Modele, struktury, formy przekazu (Warszawa
2013). Na prośbę Wydawnictwa Wyższej Szkoły
Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Wydziału Zamiejscowego w Cieszynie, prof. H. Mruk przygotował recenzję wydawniczą pracy zbiorowej
Zarządzanie w instytucjach kultury – wybrane
zagadnienia, przygotowanej pod redakcją
dr Łukasza Wróblewskiego.

19 listopada
Profesor Henryk Mruk uczestniczył, jako
recenzent, w obronie pracy doktorskiej
mgr inż. Joanny Pikuły-Małachowskiej na
Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej.

5 listopada
Na zaproszenie Koła Poznańskiego Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu prof. H. Mruk wygłosił
prelekcję o wkładzie prof. dra Zbigniewa
Zakrzewskiego w rozwój nauki o handlu.

26 listopada
Profesor Henryk Mruk i dr Marian Król, prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego
w Poznaniu, zaprezentowali film o życiu
Hipolita Cegielskiego oraz prowadzili wykład
dla studentów w auli Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Tytuł wykładu brzmiał
„Hipolit Cegielski jako lider pracy organi
cznej”.

7 listopada
Profesor Henryk Mruk miał wykład pt. „9.99,
czyli jak czytać ceny” dla słuchaczy Wszechnicy
Erga Omnes, działającej na UEP.
18 listopada
Profesor Henryk Mruk uczestniczył, jako recenzent, w kolokwium habilitacyjnym dr Katarzyny
Wojtaszczyk na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

22 listopada
Podczas konferencji zorganizowanej przez
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu prof. Henryk Mruk wygłosił referat „Warunki skutecznej
opieki farmaceutycznej w pracy aptek”.

27 listopada
Profesor Henryk Mruk uczestniczył w zebraniu Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania
Polskiej Akademii Nauk. Spotkanie zostało zorganizowane na Wydziale Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
w Toruniu.

Katedra Zarządzania Strategicznego
21 i 22 listopada
Magister Maciej Koszel i mgr Adam Weinert
uczestniczyli w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Przestrzeń publiczna polskich miast
– miejsca, czy «nie-miejsca»”, zorganizowanej
przez Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu oraz tamtejszą Sekcję Gospodarki
Przestrzennej Koła Naukowego Geografów.
W trakcie sesji plenarnej mgr Maciej Koszel
wygłosił referat nt. „Atrakcyjności wybranych
polskich miast w kontekście ich kluczowych
problemów rozwojowych”.

21–23 listopada
W Krzyżowej k. Świdnicy odbyło się jubileuszowe, XV Dolnośląskie Forum Polityczne i Gospodarcze, w którym wzięła udział dr Adrianna
Lewandowska, adiunkt Katedry Zarządzania
Strategicznego. Tegoroczne Forum odbyło się
pod hasłem przewodnim „Zakorzenienie przezwycięży kryzys?”. Doktor A. Lewandowska była
uczestnikiem dyskusji panelowej Forum. Skupiła się na wyzwaniach sukcesyjnych polskich
firm rodzinnych, podkreślając kwestię wsparcia
władz samorządowych, które powinny uczestniczyć w tworzeniu przestrzeni do dialogu firm
rodzinnych.

Z działalności Biblioteki Głównej
8 listopada
Uczniowie klas akademickich – prowadzonych
pod patronatem Wydziału Zarządzania UEP –
z VII LO, X LO, XI LO w Poznaniu, ZSE w Słupcy
oraz ZSO w Nowym Tomyślu zwiedzili Bibliotekę i zapoznali się z zasadami korzystania z jej
zbiorów.
13 listopada
Biblioteka pozyskała bezpłatny dostęp testowy
do bazy danych Factiva, zawierającej pełnotekstowe numery najważniejszych światowych
oraz lokalnych dzienników, a także archiwalne
i bieżące raporty finansowe firm (test potrwa
do 12 grudnia 2013 r.).
14 i 15 listopada
Dyrektor Biblioteki mgr inż. Roman Tomaszewski oraz dr Artur Wierzbicki (z Sekcji Szkoleń,
Baz Danych i Digitalizacji) uczestniczyli w konferencji „Zbiory specjalne w bibliotekach polskich: problematyka badawcza i organizacyjna”
zorganizowanej przez Książnicę Pomorską
w Szczecinie, gdzie wygłosili referat „Upowszechnianie historii i tradycji akademickiej
na przykładzie działalności Biblioteki Głównej
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu”.

otwarta wystawa „Statystyka w Wielkopolsce”,
przygotowana i udostępniona Bibliotece przez
Urząd Statystyczny w Poznaniu. Otwarciu towarzyszył wykład dra Kazimierza Kruszki „Zasłużeni statystycy wielkopolscy”.
19 listopada
Magister Katarzyna Regulska (kierownik
Oddziału Opracowania Zbiorów) wzięła udział
w uroczystości wręczenia nagród XX edycji
Konkursu im. Andrzeja Wojtkowskiego, która
odbyła się w Sali Czerwonej Pałacu Działyńskich w Poznaniu. Wielkopolscy bibliotekarze
zostali uhonorowani za wybitne osiągnięcia
w pracy zawodowej oraz za dorobek naukowy
w dziedzinie bibliotekoznawstwa.
26 listopada
Grupa pracowników Biblioteki wraz z dyrektorem mgrem inż. Romanem Tomaszewskim
wzięła udział w wykładzie „Hipolit Cegielski
jako lider pracy organicznej”. Prelekcji, wygłoszonej przez dra Mariana Króla – prezydenta
Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego w auli
UEP, towarzyszył pokaz filmu „Poezja i maszyny.
Hipolit Cegielski 1813–1868”.

18 listopada
Pracownicy Biblioteki uczestniczyli w prezentacji „Biblioteczny Eros – Terra Incognita?”, którą
w Bibliotece Politechniki Poznańskiej wygłosił
mgr Kiriakos Chatzipentidis z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego.

27 listopada
Doktor Artur Wierzbicki (z Sekcji Szkoleń, Baz
Danych i Digitalizacji) uczestniczył w sesji
naukowej „Audiowizualne archiwa XXI wieku”
zorganizowanej przez Archiwum Państwowe
w Poznaniu, wspólnie z Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu, Archiwum Polskiej
Akademii Nauk Oddział w Poznaniu oraz Instytutem Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu.
Spotkanie z okazji Światowego Dnia Dziedzictwa Audiowizualnego odbyło się w Instytucie
Chemii Bioorganicznej PAN Ośrodek Nauki
w Poznaniu.

19 listopada
W ramach obchodów Międzynarodowego
Roku Statystyki w Czytelni Czasopism została

28 listopada
Firma doradcza KPMG Polska ogłosiła na
swoim fanpage’u konkurs mający na celu

16 listopada
Magister Dorota Wojewoda (kierownik Sekcji
Szkoleń, Baz Danych i Digitalizacji) przeprowadziła przysposobienie biblioteczne uczestników Studiów Podyplomowych „Bankowość”.
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Rozwój kadr naukowych
Rada Wydziału Informatyki i Zarządzania
Politechniki Wrocławskiej 19 listopada 2013 r.
nadała stopień doktora habilitowanego nauk
technicznych w dyscyplinie informatyka drowi
inż. Willy’emu Picardowi z Katedry Technologii Informacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Procedurę habilitacyjną
wszczęto na podstawie rozprawy zatytułowanej „Adaptation of Service Protocols”. W trakcie
kolokwium habilitacyjnego dr inż. Willy Picard
miał wykład habilitacyjny pt. „Ważność w sieciach społecznych”.

fot. Marcin Słowek

*

fot. Marcin Słowek

wyłonienie najpopularniejszej biblioteki akademickiej w Polsce. Użytkownicy Facebooka
mogli głosować na swoją ulubioną bibliotekę.
Wśród nominowanych znalazła się także nasza
Biblioteka.
W Bibliotece prezentowana jest wystawa
(pierwotnie towarzysząca inauguracji roku
akademickiego 2013/2014) „Prof. Józef Górski
(1904–1983) – w trzydziestolecie śmierci”,

przybliżająca sylwetkę znanego prawnika,
dwukrotnego rektora Akademii Handlowej
(1945–1948) oraz Wyższej Szkoły Ekonomicznej
(1956–1959). Ekspozycja przedstawia dorobek
naukowy Profesora, jego wpływ na rozwój
Uczelni, odbudowę i ponowną organizację po
zakończeniu II wojny światowej. Wystawę, przygotowaną przez Ośrodek Historii UEP, można
oglądać w Czytelni Książek do 31 marca 2014 r.

Decyzją z 8 listopada 2013 r. Rada Wydziału
Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu nadała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie:
ekonomia, specjalności: public relations drowi
Jackowi Trębeckiemu. Recenzje rozprawy habilitacyjnej dra Jacka Trębeckiego „Konwergencja obszarów komunikowania wewnętrznego.
Ujęcie teoretyczne i empiryczne” przygotowali
prof. dr hab. Przemysław Deszczyński, prof. zw.
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu,
prof. dr hab. Krystyna Wojcik – emerytowany
prof. ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, prof. dr hab. Adam Budnikowski ze Szkoły
Głównej Handlowej w Warszawie oraz prof. dr
hab. Ryszard Borowiecki z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

*
Decyzją z 8 listopada 2013 r. Rada Wydziału
Ekonomii nadała stopień doktora nauk ekonomicznych mgrowi Jackowi Truszkowskiemu.
Promotorem rozprawy mgra Jacka Truszkowskiego była prof. dr hab. Wiesława Przybylska
‑Kapuścińska, prof. zw. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Funkcję promotora
pomocniczego pełniła dr hab. K
 atarzyna
Perez z Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu. Recenzje rozprawy mgra Jacka
Truszkowskiego przygotowali dr hab. Henryk
Mamcarz, prof. nadzw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, oraz
dr hab. Krzysztof Jackowicz, prof. nadzw.
Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbyła
się 4 listopada 2013 r.
*
Na Wydziale Ekonomii 22 listopada 2013 r.
odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Marka Ręklewskiego. Promotorem rozprawy mgra Marka Ręklewskiego
„Przestrzenne zróżnicowanie dzietności kobiet
w Polsce” była dr hab. Maria Chromińska.
Recenzje przygotowali dr hab. Ewa Zofia
Frątczak, prof. nadzw. Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, oraz dr hab. Alicja Szuman,
prof. nadzw. Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu.
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Współpraca z zagranicą
Obsługa działalności naukowo
‑badawczej
W dniu 15 listopada br. Dział ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą zorganizował
spotkanie informacyjne na temat składania
wniosków w jedenastej edycji konkursów
o dofinansowanie projektów badawczych
do Narodowego Centrum Nauki (OPUS 6,
SONATA 6, PRELUDIUM 6). W pierwszej części
spotkania zagadnienia związane z formalną
stroną wniosku zostały przedstawione przez
pracownika DBNiWZ, mgr Iwonę Lisiecką.
W drugiej części spotkania dr Marcin Anholcer
podzielił się z uczestnikami swoimi doświadczeniami związanymi ze składaniem wniosków
do konkursu SONATA Narodowego Centrum
Nauki. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem w środowisku uczelnianym, wzięło
w nim udział ponad 35 osób.
Na UEP 19 listopada odbyło się szkolenie
pt. „Aspekty prawne i administracyjne zatrudniania naukowców–cudzoziemców w Polsce
i Polaków za granicą” adresowane do pracowników naukowych i administracyjnych uczelni
zainteresowanych tą tematyką. Szkolenie
poprowadził Łukasz Wściubiak – prawnik z Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów

Ramowych UE w Centrum Transferu Technologii na Politechnice Krakowskiej. Organizatorami
spotkania byli: Regionalne Centrum Informacji
dla Naukowców EURAXESS wraz z Regionalnym
Punktem Kontaktowym PR UE oraz Punktem
Kontaktowym/DBNiWZ UEP.
Pracownicy DBNiWZ uczestniczyli w sesji
Kolegium Rektorskiego oraz posiedzeniach
Rady Wydziału Gospodarki Międzynarodowej
oraz Rady Wydziału Zarządzania, przedstawiając prezentację dotyczącą działalności
naukowo-badawczej i aktywności kadry UEP
w konkursach krajowych i międzynarodowych.

Współpraca z zagranicą
Katarzyna Jakubiak i Romana Ziółkowska
12 listopada br. odbyły w Warszawie szkolenie na temat posługiwania się Mobility Tool.
Spotkanie zorganizowała Fundacja Rozwoju
Systemu Edukacji. Właścicielem MT i głównym
administratorem internetowej aplikacji jest
Dyrekcja Generalna DG EAC. Aplikacja służy do
współpracy, zarządzania i raportowania projektów mobilności w programie „Uczenie się przez
całe życie”. Jej stosowanie jest obowiązkowe
dla wyższych uczelni od roku akademickiego
2013/2014.

Wyjazdy pracowników i doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Imię, nazwisko,
katedra/jednostka
organizacyjna
1

Kraj, miasto,
uczelnia,
organizator
konferencji,
spotkania
2

Dr Marek Urbaniak
Włochy, Poggiardo
Katedra Polityki Gospo- Organizator:
darczej i Samorządowej Cantieri Creativi
Jump In

Termin

3
1– 9.11.2013

Cel wyjazdu

4
Udział w międzynarodowym szkoleniu pt: „Be entrepreneur: Think
the unthinkable”

Dr Milena Ratajczak
‑Mrozek
Katedra Marketingu
Międzynarodowego

3–7.11.2013
Francja, Rennes
Organizator:
Uniwersytet Rennes 1
Institut de Gestion de
Rennes

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

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

3–9.11.2013
Francja,
Rennes, Paryż
Organizator:
Uniwersytet Rennes 1
Instytut de Gestion
de Rennes oraz Uniwersytet Paris Nord

Wyjazd w celu przeprowadzenia cyklu wykładów w ramach programu
LLP/Erasmus oraz udziału w Międzynarodowej Konferencji EAEPE;
tytuł referatu: „Unemployment as
a result of institutional structure of
labor market”

Dr hab. Arnold
Bernaciak, prof. nadzw.
UEP
Katedra Ekonomiki Przestrzennej i Środowiskowej

Finlandia, Turku
Organizatorzy:
Abo Akademi University oraz The Baltic
University Programme

Udział w międzynarodowym seminarium Competences for Learning
and Education for Sustainability
(ESD) in Higher Education

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

Holandia, Amsterdam 4–7.11.2013
Organizator:
SAP

Udział w konferencji SAP TechEd
oraz w warsztatach z zakresu najnowszych osiągnięć w SAP HANA,
SAP NetWeaver, SAP Business Objects, Business Intelligence

Dr Michał Wódczak
Katedra Technologii Informacyjnych

Litwa, Wilno
Organizator:
Komisja Europejska

5–8.11.2013

Udział w spotkaniu ICT 2013 Event
„Create, Connect, Grow”

Dr Dawid Piątek
Francja, Paryż
Katedra Makroekonomii Organizator:
i Badań nad Gospodarką Université Paris Nord
Narodową

6–10.11.2013

Udział w konferencji European Association for Evolutionary Political
Economy Annual Conference 2013
– Beyond Deindustrialisation: The
Future of Industries; tytuł artykułu:
„Evolution of market-creating institutions in transition countries”

Dr Sławomir Palicki
Katedra Ekonomiki Przestrzennej i Środowiskowej

13–15.11.2013 Udział w konferencji „EDAMBA
2013”; tytuł referatu: „Non-classical
preferences modeling in the urban
space evaluation”

Słowacja, Bratysława
Organizator:
University of Economics in Bratislava

4–7.11.2013

45

46

KALENDARIUM

KALENDARIUM

1

2

Mgr Anita Perska
Katedra Ekonomiki Przestrzennej i Środowiskowej

Słowacja, Bratysława
Organizator:
University of Economics in Bratislava

13–15.11.2013 Udział w konferencji „EDAMBA
2013”; tytuł referatu: „Dziedziny
współpracy samorządów gminnych
w ramach związków międzygminnych”

3

4

Mgr inż. Zbigniew
Paszkiewicz
Katedra Technologii
Informacyjnych

1

Niemcy, Wadem
Organizator:
Schloss Dagstuhl –
Leibniz Center for Informatics w Wadern

2

24–29.11.2013 Wyjazd na seminarium „Unleashing
Operational Process Mining”

3

4

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

Litwa, Wilno
Organizator:
Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych Litwy

13–15.11.2013 Udział w The 7th eGovernment
Conference „When We are, Where
We are Going”; tytuł referatu: „Multimedia Intermediaries for Cross-Border eGovernment Services”

Dr Anna Maria Jeszka
Katedra Logistyki
i Transportu

Zjednoczone Emiraty
Arabskie, Dubaj
Organizator:
Middlesex University
Dubai

25–29.11.2013 Udział w The Second International
Conference on Emerginig Research
Paradigms in Business and Social
Sciences; tytuł referatu: „Reverse logistics in SCM”

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

Niemcy, Walldorf,
Oldenburg
Organizator:
SAP Uniwersytet
Oldenburg

13–15.11.2013 Udział w konferencji SAP University
Alliances Workshop oraz spotkanie
na Uniwersytecie w Oldenburgu
w sprawie współpracy SAP – UEP

Mgr Aleksandra Kania
doktorantka
Katedra Konkurencyjności Międzynarodowej

Malta, Valetta
Organizator:
Istambul Medeniyet
University

26.11–
1.12.2013

Dr hab. Krzysztof
Malaga, prof. nadzw.
UEP
Katedra Ekonomii Matematycznej

Francja, Rennes, Caen 17–23.11.2013 Udział w szkoleniu i konsultacjach
na Université Européenne dr BreOrganizator:
Uniwersytet Rennes 1
tagne: w tym na Uniwersytecie
Rennes 1 oraz Uniwersytecie Caen
oraz Uniwersytet
Caen
Dolna Normandia w ramach programu LLP/Erasmus

Dr Maciej Cieślukowski
Katedra Finansów Publicznych

Rumunia, Timisoara
Organizator:
Universitatea de Vest
din Timisoara

26–29.11.2013 Wyjazd w celu przeprowadzenia cyklu wykładów w ramach programu
LLP/ Erasmus

Dr Marcin Chłodnicki
Katedra Badań Rynku
i Usług

Wielka Brytania,
Cardiff
Organizator:
Service Design
Network

18–21.11.2013 Udział w konferencji Global Service
Design 2013

Dr Jerzy Kaźmierczyk
Katedra Edukacji i Rozwoju Kadr

Japonia, Osaka
Organizator:
IAFOR – The International Academic
Forum

19–26.11.2013 Udział w ACPEL 2013 – The Asian
Conference on Politics, Economics
and Law; tytuł referatu: „Outsourcing in the Banking Sector (Polish
banking sector example)”

Dr inż. Łukasz Wściubiak
Katedra Zarządzania i Analizy Przedsiębiorstw

Litwa, Wilno
Organizator:
European Institute
for Advanced Studies
in Management oraz
European Council for
Small Business and
Entrepreneurship

19–23.11.2013 Udział w konferencji RENT XXVII –
Research in Entrepreneurship and
Small Business; tytuł referatu: „ Determinants of collaboration between Poland`s traditional industry
SMEs and the R&D sector”

Dr Anna Matysek
‑Jędrych
Katedra Konkurencyjności Międzynarodowej

USA, Las Vegas
Organizator:
The Institute of
Eastern Europe and
Central Asia
oraz Webster University w Las Vegas

20–25.11.2013 Udział w konferencji „Role of the
Financial Sector and Government
Regulation in New Venture Formation”; tytuł referatu: „Has the Global
Crisis Affected the Competitiveness
of the Baltic State Economies?”

Udział w 11th International Conference on Knowledge, Economy and
Management; tytuł referatu: „Influence of Knowledge Clusters on the
Competitiveness of Baden – Wuerttemberg”

Przyjazdy gości zagranicznych do Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Kraj, miasto,
uczelnia/
Termin
organizator
Niemcy, Oldenburg
18.11.2013
Uczelnia:
Uniwersytet w Oldenburgu

Uzgodnienie kierunków dalszej
współpracy pomiędzy Uniwersyte
tem w Oldenburgu a Uniwersy
tetem Ekonomicznym w Poznaniu

Sandra Haenke

Niemcy, Oldenburg
18.11.2013
Uczelnia:
Uniwersytet w Oldenburgu

Uzgodnienie kierunków dalszej
współpracy pomiędzy Uniwersyte
tem w Oldenburgu a Uniwersy
tetem Ekonomicznym w Poznaniu

Izabela Bieda

Niemcy, Oldenburg
18.11.2013
Uczelnia:
Uniwersytet w Oldenburgu

Uzgodnienie kierunków dalszej
współpracy pomiędzy Uniwersyte
tem w Oldenburgu a Uniwersy
tetem Ekonomicznym w Poznaniu

Prof. Michael Hinner

Niemcy, Freiberg
Uczelnia:
Tu Bergakademie
Freiberg

19–21.11.2013 Omówienie współpracy w zakresie
badań naukowych oraz spotkania
ze studentami Wydział Gospodarki
Międzynarodowej

Prof. David Airey

Wielka Brytania,
Surrey
Uczelnia:
University of Surrey

25–26.11.2013 Przeprowadzenie wykładów dla
studentów kierunku gospodarka
turystyczna oraz wykład otwarty
i seminarium dla koła naukowego
SCBT Explorers

Imię, nazwisko
Prof. Hans Kamiński

Cel przyjazdu
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Sprawozdanie z realizacji zadań projektu
Kadry dla Gospodarki
finansowanego w całości ze środków PO KL
(Priorytet IV – Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.1 – „Wzmocnienie i rozwój
potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”, Poddziałanie 4.1.1.– „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego Uczelni”)
Listopad 2013
Zadanie 2. Matematyka – wstęp
Realizacja zadania 2 projektu „Kadry dla Gospodarki” rozpoczęła się w dniu 16 września 2013 r.
Zajęciami z przedmiotu „matematyka – wstęp”
objęci są studenci I roku studiów stacjonarnych
pierwszego stopnia. Zajęcia zakończyły się
w listopadzie. Prowadzone były w 59 grupach
ćwiczeniowych i w 11 grupach wykładowych. Zajęcia prowadziło 19 kompetentnych
i doświadczonych dydaktyków naszej Uczelni
z Katedry Matematyki Stosowanej, Katedry
Ekonomii Matematycznej, Katedry Ekonometrii, Katedry Statystyki, Katedry Koniunktury
Gospodarczej i Katedry Marketingu Produktu
oraz trzy osoby spoza Uczelni. Na początkowych i na końcowych zajęciach przeprowadzono test kompetencyjny, którym zostali objęci
wszyscy uczestniczący w nich studenci. Zostało
przeprowadzonych piętnaście spotkań (2 godz.
ćwiczeń i 2 godz. wykładów na wydziałach
Ekonomii, Informatyki i Gospodarki Elektronicznej, Towaroznawstwa, Zarządzania, a 2 godz.
ćwiczeń na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej) w cyklu tygodniowym zakończonych
wpisem zaliczenia. Na zakończenie przeprowadzono test satysfakcji z zajęć. Obecnie trwają
prace nad opracowywaniem dokumentacji
zajęć w oprogramowaniu KdG.
Zadanie 3
Badania
Zespół ds. badania losów absolwentów kontynuował przygotowania do kolejnej edycji

badania. Działania dotyczyły wprowadzania do
systemu danych z ankiet badania wstępnego,
modyfikację kwestionariusza ankietowego on
‑line, uporządkowanie baz danych, konserwację narzędzia informatycznego. Zaplanowano
również prace na pierwszą część 2014 r.
Zespół ds. badania stopnia dostosowania
umiejętności studentów do potrzeb przyszłych pracodawców kontynuował pracę nad
raportem.
Wykłady otwarte
W listopadzie 2013 r. odbyły się następujące
wykłady:
• Kamil Sałata, Kimball Electronics Poland,
„Wykorzystanie metody FMEA w doskonaleniu jakości procesów zarządzania przedsiębiorstwem”,
• Magdalena Pietrzak, iStore, Grupa Allegro,
„Marketing on-line przy niskim budżecie.
Mierzenie efektów działań marketingowych”,
• Marcin Animucki, EKSTRAKLASA SA, „Zarządzanie największym produktem sportowym
na przykładzie piłkarskiej EKSTRAKLASY”,
• Prof. David Airey, „The University of Surrey,
Tourism Education: Past, Present and
Future”,
• Andrzej Burzyński, Instytut Rozwoju
Osobistego KOAH, „Wykorzystaj siłę swojej
osobowości w biznesie”.
Warsztaty
W listopadzie 2013 r. (do 27 listopada 2013 r.)
przeprowadzono łącznie 15 warsztatów.
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W ramach cyklu „Praktyczne problemy
zarządzania finansami przedsiębiorstw”
przeprowadzono jeden warsztat (8 h) „Środki trwałe w prawie bilansowym i podatkowym”, który odbył się w 15 listopada 2013 r.
W warsztacie wzięło udział 14 osób (na
19, które złożyły aplikację), w tym: 5 osób
z Wydziału Zarządzania i 9 osób z Wydziału
Ekonomii.
W ramach cyklu „Zarządzanie nieruchomościami biurowymi na wynajem” w dniach
7, 8 i 9 listopada odbył się jeden warsztat
(20 h). W warsztacie wzięło udział 16 osób
(na 20, które złożyły aplikację), w tym: jedna
z Wydziału Ekonomii, 14 z Wydziału Zarządzania oraz jedna z Wydziału Gospodarki
Międzynarodowej.
W ramach cyklu „Statystyka publiczna”
odbył się jeden warsztat „Analiza danych
ankietowych z wykorzystaniem programu
SAS”, w dniach 9 i 23 listopada (warsztat
kontynuowany był 30 listopada – łącznie
20 h). W warsztacie wzięło udział 16 osób
(na 20, które złożyły aplikację), w tym:
11 z Wydziału Iinformatyki i Gospodarki
Elektronicznej, 4 z Wydziału Ekonomii
i jedna z Wydziału Gospodarki Międzynarodowej.
W ramach cyklu „Transakcje rynków finansowych” odbyły się trzy warsztaty:
–– „Finansowanie przedsiębiorstw przez
bank komercyjny – aspekty praktyczne” (8 h); w warsztacie, który odbył się
20 listopada, wzięło udział 17 osób
(na 19, które złożyły aplikację), w tym:
10 z Wydziału Ekonomii, 5 z Wydziału
Zarządzania i 2 z Wydziału Gospodarki
Międzynarodowej,
–– „Terminowe transakcje walutowe jako
narzędzia ograniczania ryzyka niekorzystnych zmian kursowych i ich wpływu
na wynik finansowy firmy”; w warsztacie, który odbył się 22 listopada i był
kontynuowany 5 grudnia, wzięło udział
13 osób, w tym 5 z Wydziału Zarządzania, 4 z Wydziału Ekonomii, 2 z Wydziału Gospodarki Międzynarodowej

•

•

•

i 2 z Wydziału Iinformatyki i Gospodarki
Elektronicznej;
–– „Zarządzanie konfliktem w organizacji,
tworzenie procedur włączających nowe
algorytmy postępowań w istniejące, zastane systemy zarządzania”; w warsztacie, który odbył się 22 listopada, wzięło
udział 12 osób, w tym: 6 z Wydziału
Zarządzania, 3 z Wydziału Ekonomii,
2 z Wydziału Gospodarki Międzynarodowej i jedna z Wydziału Towaroznawstwa.
W ramach cyklu „MŚP i ich strategie biznesowe” odbyły się dwa warsztaty:
–– „MŚP i ich strategie biznesowe w dobie globalizacji (w odniesieniu do
zagadnień związanych z zarządzaniem
zasobami ludzkimi)”; w warsztacie, który
odbył się 13 i 27 listopada i był kontynuowany 4 grudnia (łącznie 24 h), wzięło
udział 13 osób (na 20, które złożyły
aplikację), w tym: 4 z Wydziału Zarządzania, 4 z Wydziału Ekonomii, 3 z Wydziału
Gospodarki Międzynarodowej oraz
2 z Wydziału Iinformatyki i Gospodarki
Elektronicznej,
–– „Ocena pracownika – czy pracownika
należy oceniać i jakie ma z tego korzyści
pracodawca. Techniki ocen pracowniczych”; w warsztacie, który odbył się
16 listopada (8 h), wzięło udział 16 osób
(na 19, które złożyły aplikację), w tym:
15 z Wydziału Zarządzania i jedna z Wydziału Ekonomii.
W warsztacie „Wybrane zagadnienia z rekrutacji i selekcji”, który odbył się 7 listopada
2013 r. (8 h), wzięło udział 15 osób (na 20,
które złożyły aplikację), w tym: 10 z Wydziału Zarządzania, 2 z Wydziału Ekonomii,
2 z Wydziału Gospodarki Międzynarodowej
i jedna z Wydziału Iinformatyki i Gospodarki
Elektronicznej.
W warsztacie „Obróbka zdjęć oraz tworzenie
grafiki na potrzeby stron WWW”, który odbył się 8 listopada 2013 r. (8 h), wzięło udział
12 osób (na 20, które złożyły aplikację),
w tym: 6 z Wydziału Zarządzania, 3 z Wydziału Ekonomii, jedna z Wydziału Gospo-
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darki Międzynarodowej, jedna z Wydziału
Iinformatyki i Gospodarki Elektronicznej
i jedna z Wydziału Towaroznawstwa,
W warsztacie „Przedsiębiorstwo na obszarach wiejskich – założenia, rozwój, dotacje,
który odbył się 14 listopada 2013 r. (8 h),
wzięło udział 17 osób (na 19, które złożyły
aplikację), w tym: 9 z Wydziału Zarządzania,
5 z Wydziału Ekonomii, 2 z Wydziału Gospodarki Międzynarodowej i jedna z Wydziału
Iinformatyki i Gospodarki Elektronicznej,
W warsztacie „Resourcing jako sposób na
oszczędne zarządzanie w przedsiębiorstwie”, który odbył się 14 listopada 2013 r.
(8 h), wzięło udział 13 osób (na 16, które
złożyły aplikację), w tym: 3 z Wydziału
Gospodarki Międzynarodowej, 7 z Wydziału Towaroznawstwa, jedna z Wydziału
Zarządzania, jedna z Wydziału Ekonomii
i jedna z Wydziału Iinformatyki i Gospodarki
Elektronicznej,
W warsztacie „Narzędzia wspomagające
pracę działów sprzedaży i zaopatrzenia
na przykładzie branży motoryzacyjnej
przedsiębiorstwa handlowego”, który odbył
się 15 listopada 2013 r. (8 h), wzięło udział
12 osób (na 20, które złożyły aplikację),
w tym 7 z Wydziału Zarządzania, jedna
z Wydziału Ekonomii, 3 z Wydziału Gospodarki Międzynarodowej i jedna z Wydziału
Towaroznawstwa,
W warsztacie „Key Performance Indicators
w środowisku operacyjnym współczesnego
przedsiębiorstwa”, który odbył się 21 listopada 2013 r. (8 h), wzięło udział 15 osób
(na 20, które złożyły aplikację), w tym:
6 z Wydziału Zarządzania, 5 z Wydziału
Ekonomii, 2 z Wydziału Towaroznawstwa,
2 z Wydziału Gospodarki Międzynarodowej,
W warsztacie „Wykorzystanie Lean Manu
facturing w doskonaleniu procesów
produkcyjnych i zarządczych”, który odbył
się 21 listopada 2013 r. (8 h), wzięło udział
19 osób (na 20, które złożyły aplikację),
w tym: 12 z Wydziału Towaroznawstwa,
7 z Wydziału Gospodarki Międzynarodowej,
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Łącznie w okresie sprawozdawczym do 27 listopada 2013 r. przeprowadzono 15 warsztatów (168 h), w których wzięło udział 221 osób
(na 292, które złożyły aplikację), co stanowi
76,44%. Średnio w jednym warsztacie uczestniczyło 14,73 osób.
Udział według wydziałów:
• Wydział Zarządzania – 93 osoby,
• Wydział Ekonomii – 54 osób,
• Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej – 21 osób,
• Wydział Gospodarki Międzynarodowej –
28 osób,
• Wydział Towaroznawstwa – 21 osób.
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W dniach 28, 29 i 30 listopada zostały przeprowadzone kolejne warsztaty.
Zadanie 4. Staże studenckie i absolwenckie
• Trwa realizacja i prowadzenie dokumentacji
staży, które rozpoczęły się po rekrutacji majowej (staże u różnych pracodawców w III
i IV kwartale 2013 r.) oraz październikowej
(staże w IV kwartale 2013 r. tylko u Partnera
Projektu).
• W okresie od 28 października do 8 listopada
2013 r. odbyła się kolejna rekrutacja – na
staże, które będą realizowane w I oraz
II kwartale 2014 r. u różnych pracodawców.
• Kolejne rekrutacje:
–– marzec 2014 r. – na staże w II kwartale
tylko u Partnera Projektu,

–– maj 2014 r. – na staże w III i IV kwartale
u różnych pracodawców.
Zapraszamy zainteresowanych kandydatów
do zapoznania się z informacjami o stażach
w ramach Projektu – warto zajrzeć na stronę
dotyczącą staży (http://kdg.ue.poznan.pl/staze)
i jej podstrony.
Przypominamy, że każdy kandydat aplikujący na staż w ramach Projektu musi mieć
zaświadczenie o odbyciu konsultacji CV i listu
motywacyjnego (które odbywają się w Biurze
Projektu, XIV piętro w budynku Altum). Warto
zaplanować staż i na konsultacje zapisać się
wcześniej, gdyż w okresie rekrutacji na konsultacjach zazwyczaj nie ma już miejsc.
• Pracodawców zainteresowanych nawiązaniem współpracy w ramach realizacji staży
zapraszamy do zapoznania się z informacjami na stronie http://kdg.ue.poznan.pl/
pracodawcy i jej podstronach. Najbliższa
rekrutacja odbędzie się w maju 2014 r.
• Cały czas są rozbudowywane i aktualizowane informacje o zadaniu nr 4 na
stronie internetowej projektu „Kadry dla
Gospodarki”, tj. www.kdg.ue.poznan.pl/
staze (i jej podstronach), która dotyczy
organizowanych staży studenckich i absolwenckich.
Zadanie 5. Rozwój Biura Karier
1. 	Badanie profilu potencjału zawodowego
studentów
–– zrekrutowano 33 osoby na badanie
w grudniu,
–– objęto badaniem 52 studentów zrekrutowanych w październiku,
–– przeprowadzono działania organizacyjne związane z przeprowadzeniem
badania – przekazano dokumenty studentów firmie IPK, odebrano fakturę,
ankiety ewaluacyjne oraz dokumentację związaną z przeprowadzeniem
badania,
–– przeprowadzono zmasowaną akcję
informacyjną podczas zapisów na inne
działania Wsparcia Karier oraz warsztaty
specjalistyczne – studenci są informo-

wani, dlaczego badanie jest ważne
dla ich przyszłej kariery zawodowej,
informacje te uzyskują również podczas
konsultacji,
–– kolejna rekrutacja w styczniu i lutym na
badanie w marcu – zgodnie z harmonogramem.
2.	Giełda tematów prac dyplomowych
(GTPD)
W wyszukiwarce jest obecnie widocznych
16 firm, jedna się wycofała z GTPD; chęć
udziału w GTPD wyraziło 148 promotorów.
Trwa:
–– zbieranie dokumentacji od studentów
chcących skorzystać z oferty GTPD,
–– zbieranie dokumentacji do zgłoszeń od
firm oraz instytucji, które samodzielnie
dokonały rejestracji,
–– udzielanie informacji firmom oraz instytucjom zainteresowanym przyłączeniem
się do GTPD,
–– przekazywanie firmom zgłoszeń studentów,
–– udzielanie studentom pomocy w nawiązywaniu współpracy z firmami,
–– realizacja planu promocji GTPD.
3. Kursy e-learningowe
Aktywność studentów na platformie
kdg-moodle
Analiza finansowa przedsiębiorstwa
Zapisanych użytkowników:

487

Analiza i projektowanie aplikacji internetowych
Zapisanych użytkowników:
261
Audytor wewnętrzny zintegrowanego
systemu zarządzania
Zapisanych użytkowników:
130
Analiza rynku i badania marketingowe
Zapisanych użytkowników:
132
Badania konsumenckie
Zapisanych użytkowników:

129

Bancassurance
Zapisanych użytkowników:

36

Kryzysy gospodarcze i spór o rolę państwa
Zapisanych użytkowników:
60
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Optymalizacja czasowo-kosztowa projektów
Zapisanych użytkowników:
63
Polityka pieniężna w dobie kryzysu gospodarczego
Zapisanych użytkowników:
83
Rynek finansowy
Zapisanych użytkowników:

126

Techniki sprzedaży
Zapisanych użytkowników:

262

Strategie konkurencyjności przedsiębiorstwa
Zapisanych użytkowników:
72
Techniki wielowymiarowe we wspomaganiu decyzji biznesowych
Zapisanych użytkowników:
167
Wybrane metody wielowymiarowej analizy
złożonych zjawisk gospodarczych
Zapisanych użytkowników:
25
Zarządzanie innowacjami
Zapisanych użytkowników:

81

Zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa
Zapisanych użytkowników:
78
Zarządzanie produktem
Zapisanych użytkowników:

164

Zarządzanie projektem. Zarządzanie zasobami ludzkimi
Zapisanych użytkowników:
183
Zarządzanie strategiczne
Zapisanych użytkowników:

122

Zasady opodatkowania przedsiębiorców
w Polsce w warunkach konkurencji i harmonizacji podatkowej
Zapisanych użytkowników:
332
4. Prezentacje sylwetek absolwentów
Przygotowania do opracowania sylwetek
absolwentów:
• kontakt z byłym dziekanem Wydziału
Towaroznawstwa prof. drem hab. Zenonem
Foltynowiczem w celu uzyskaniu informacji
o wybitnych absolwentach i sposobach
dotarcia do nich,
• wytypowanie dwóch pierwszych kandydatów oraz uzyskanie danych kontaktowych:

–– Sebastian Wawrzak – absolwent Wydziału Ekonomii (2008 r.), ekspert w Prezydenckim Programie Eksperckim od lipca
2013 r., http://www.prezydent.pl/kancelaria/laboratorium-idei/aktualnosci/
art,6,eksperci-wylonieni.html,
–– Karol Król – absolwent Wydziału Zarządzania (2013 r.), redaktor naczelny
portalu crowdfunding.pl, wiceprezes
Polskiego Towarzystwa Crowdfundingu,
współzałożyciel European Crowdfunding Network, współautor raportu
„A Framework for European Crowdfunding”, autor pierwszej polskiej książki
poświęconej finansowaniu społecznościowemu, http://crowdfunding.pl/
crowdfunding-w-polsce/#.UpXGmNJg9PY.
5.	Poradnictwo zawodowe, wsparcie
studentów i absolwentów w procesie
szukania pracy
• Przeprowadzono indywidualne i grupowe konsultacje w zakresie poprawnego
tworzenia dokumentów aplikacyjnych
dla 156 osób, dla 2 w zakresie rozmowy
kwalifikacyjnej, nie przeprowadzono żadnej
w zakresie poszukiwania pracy oraz planowania kariery zawodowej (3 osoby zapisały
się na konsultacje 26 listopada 2013 r.); na
konsultacjach indywidulanych udostępniono 21 miejsc, a na grupowych 218 miejsc
(dodatkowe grupy w związku z rekrutacją
na staże KdG). Opracowano harmonogram
dodatkowych konsultacji w listopadzie –
w związku z rekrutacją na staże.
• Z programu komputerowego umożliwiającego diagnozę inteligencji emocjonalnej
(PKIE) skorzystało 23 studentów, 15 osób
odebrało wynik; udostępniono 66 miejsc
(3 osoby są zapisane do 27 listopada).
• Warsztaty wsparcia karier; odbył się jeden
warsztat: „Zagraj w Pokera Osobowości –
dowiedz się jak funkcjonujesz w nowej
grupie!”, a 27 listopada odbył się drugi
warsztat: „Zaplanuj karierę zawodową!”.
Przeprowadzono rekrutację na warsztaty
w grudniu: „Skuteczna autoprezentacja
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podczas rozmowy kwalifikacyjnej” oraz
„Zagraj w Pokera Osobowości – dowiedz się
jak funkcjonujesz w nowej grupie!”
• Przeprowadzono testy psychologiczne –
grupowe poradnictwo zawodowe:
CwP – 3 osoby (na 10 dostępnych miejsc),
CISS – 3 osoby (na 10 dostępnych miejsc),
OMNIBUS – jedna osoba (na 5 dostępnych
miejsc), TUS – 6 osób (na 10 dostępnych
miejsc), KKS – 3 osoby (na 10 dostępnych
miejsc), APIS-Z – 7 osób (na 11 dostępnych
miejsc). W wyniku sugestii studentów
zmodyfikowano harmonogram – na ich
przeprowadzanie przeznaczono dodatkowy
dzień tygodnia.
• W indywidualnym doradztwie zawodowym wzięło udział: w spotkaniu wstępnym
– 3 osoby, w testach psychologicznych
– jedna osoba, w spotkaniu podsumowującym – jedna osoba. Przygotowano kolejne
arkusze i zadania do pracy doradczej ze
studentem.
• Studenci mogą korzystać z Czytelni
Wsparcia Karier. Studenci zapisujący się
na warsztaty umiejętności miękkich oraz
uczestniczący w doradztwie i konsultacjach
otrzymują informację, że mogą wzbogacić
swoją wiedzę, korzystając z Czytelni.
• Przeprowadzono przetarg na zakup dwóch
nowych testów komputerowych z obszaru
poradnictwa zawodowego – testy kariery:
–– Czy jestem przedsiębiorczy?
–– Test preferencji i predyspozycji zawodowych.
6.	Warsztaty umiejętności miękkich (interpersonalnych)
• W listopadzie przeprowadzono warsztaty
–– Delegowanie zadań i udzielanie informacji zwrotnej,
–– Trening zachowań asertywnych – podstawowe umiejętności,
–– Asertywność dla wymagających – zaawansowane umiejętności,
–– Jesteś kowalem swojego losu – poziom
podstawowy,
–– Jesteś kowalem swojego losu – poziom
zaawansowany,

•
•
•

–– W poszukiwaniu źródła – o istocie radzenia sobie ze stresem,
–– Kreatywność. Myślenie out-of-the-box
i proces kreatywny,
–– Kreatywność. Techniki pracy kreatywnej,
–– Zarządzanie zespołem,
–– Mapy myśli,
–– Techniki sprzedaży.
Przygotowano zaświadczenia dla studentów uczestniczących w warsztatach
w listopadzie.
Wydrukowano materiały szkoleniowe na
potrzeby warsztatów zaplanowanych
w grudniu.
Zrekrutowano studentów na warsztaty
w grudniu
–– Zarządzanie sobą w czasie, czyli efektywne stawianie celów, planowanie
i organizacja czasu – prosta droga do
sukcesu zawodowego,
–– Autoprezentacja i wystąpienia publiczne
jako kompetencje niezbędne we współczesnym życiu zawodowym – poziom
podstawowy,
–– Autoprezentacja i wystąpienia publiczne
jako kompetencje niezbędne we współczesnym życiu zawodowym – poziom
zaawansowany,
–– Zarządzanie zespołem – podstawowe
elementy zarządzania zespołem,
–– Zarządzanie zespołem – zaawansowane
elementy zarządzania zespołem,
–– Skuteczny lider. Komunikacja i zarządzanie projektem,
–– Skuteczny lider. Przywództwo sytuacyjne i budowanie zespołu,
–– Budowanie poczucia własnej wartości –
warsztat rozwojowy i motywacyjny,
–– Assessment Center jako metoda oceny
umiejętności miękkich kandydatów do
pracy.

Zadanie 6. Gospodarka turystyczna
W dniach 7 i 8 listopada 2013 r. odbyła się
Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa ICTT 2013 „Nowoczesne technologie
informacyjne i komunikacyjne w turystyce”.
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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 była prezentacja wyników
badań dotyczących wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych w turystyce. Opracowania dotyczyły:
• wykorzystania nowoczesnych technologii
przez turystów i studentów w podróży,
• e-commerce w turystyce,
• nowoczesnych narzędzi wykorzystywanych
w turystyce (np. aplikacji, lokalizatorów,
systemów rezerwacyjnych),
• roli portali społecznościowych i forów internetowych w turystyce,
• kierunków rozwoju ICT w turystyce.

W dniach 25 i 26 listopada 2013 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu wizytę
złożył prof. David Airey. Wygłosił trzy wykłady:
• 25 listopada (poniedziałek): 11.30–13.00
sala 236 Gmach Główny– wykład otwarty
pt. „Tourism Education: Past, Present and
Future”, 15.00 – 16.30 sala 0011 Gmach
Główny – wykład dla studentów gospodarki turystycznej pt. „Tourism Policy”
• 26 listopada (wtorek): 9.45–11.15 sala
210 B – wykład dla studentów gospodarki turystycznej pt. „Governance in
Tourism”
• 26 listopada (wtorek): godz. 14:30–16:00
sala 716 (Altum) – seminarium dla studentów-członków koła naukowego EXPLORERS
„Graduate employability in tourism – how
to enhance it?”
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Pracownicy Działu Marketingu pod kierunkiem mgr Iwony Cieślik przygotowali comiesięczny
raport na temat obecności Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w mediach. W listopadzie
sytuacja przedstawiała się następująco:

Monitoring mediów – statystyki – listopad 2013
Liczba informacji o UEP
Typ

Liczba informacji
249

Internet
Prasa

65

Radio

6

Telewizja

42

Suma

362

Prasa
Źródło
POLSKA – GŁOS WIELKOPOLSKI
GAZETA WYBORCZA – POZNAŃ
FORUM AKADEMICKIE

Periodyk
dziennik

Nakład
43 130

Liczba informacji
8

dziennik

17 190

7

miesięcznik

3 500

6

GAZETA UBEZPIECZENIOWA

tygodnik

3 000

5

GAZETA WYBORCZA

dziennik

272 870

4

DZIENNIK GAZETA PRAWNA

dziennik

59 090

4

GAZETA SOŁECKA

miesięcznik

45 000

3

PRZEGLĄD ORGANIZACJI

miesięcznik

15 000

2

dwumiesięcznik

30 000

1

tygodnik

3 770

1

FOOD & FRIENDS
TYGODNIK ŚREMSKI

Internet
Źródło
www.poznan.pl
www.lepszypoznan.pl

Unikatowi użytkownicy
984 660

Liczba informacji
17

brak danych

8

www.mmpoznan.pl

199 810

8

www.epoznan.pl

179 880

7

www.wyborcza.pl

2 283 920

7

www.wyborcza.biz

1 896 550

6

www.codziennypoznan.pl

11 220

6

www.gloswielkopolski.pl

225 650

6

www.biznes.interia.pl

1 150 910

4

www.poznan.gazeta.pl

319 650

4
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WYDAWNICTWO UEP

Radio
Źródło
Radio VOX FM Warszawa

Nakład
regionalny

Liczba informacji
2

Polskie Radio Merkury Poznań

regionalny

1

Polskie Radio Program 3

ogólnopolski

1

Radio ESKA Poznań

regionalny

1

Radio WAWA Warszawa

regionalny

1

Nakład
regionalny

Liczba informacji
24

W listopadzie ukazały się następujące numery czasopism:
• Studia Oeconomica Posnaniensia – numery 5 i 6
• Poznań University of Economics Review – numer 3.
Nakładem Wydawnictwa UEP ukazały się również następujące pozycje:

Telewizja
Źródło
TVP Poznań
WTK

9

ogólnopolski

5

TVN

ogólnopolski

1

TVP Info

ogólnopolski

1

TVP Polonia

ogólnopolski

1

regionalny

1

277

Maria Kiedrowska (red.), Podstawy rachunkowości. Zbiór zadań,
wyd. 2 zm., nr 276
Bogdan Pachołek, Wojciech Zmudziński, Jadwiga Podsiadłowska,
Towaroznawstwo żywności, wyd. 2 zm., nr 275
Aleksandra Hauke-Lopes, Miłosz Łuczak, Paweł Mielcarek,
Milena Ratajczak-Mrozek, Marketing międzynarodowy. Studia
przypadków i zadania, nr 274
Elżbieta Gruszczyńska-Brożbar, Funkcjonowanie Giełdy Papierów
Wartościowych w Warszawie, wyd. 3 zm., nr 273
Urszula Samotyja (red.), Towaroznawstwo artykułów spożywczych.
Materiały do ćwiczeń, wyd. 2 zm., nr 272

info@ksiegarnia-ue.pl

ĆWICZENIA Z PRAWA PRACY

regionalny

TVP Regionalna

TVP Warszawa

Mariusz Piotrowski

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

ĆWICZENIA
Z PRAWA PRACY

ISBN 978-83-7417-781-8

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

277

9 788374 177818

Andrzej Czyżewski

Ćwiczenia z prawa pracy to materiał pomyślany jako pomoc dydaktyczna na ćwiczeniach i konwersatoriach z zakresu
prawa pracy. Zamieszczenie wybranych przepisów prawa ma
na celu umożliwienie rozwiązania zadań bez konieczności
sięgania do przepisów prawa zawartych w odrębnych zbiorach. Niniejsza publikacja uwzględnia stan prawny na dzień
1 października 2013 r.

278

Mariusz Piotrowski, Ćwiczenia z prawa pracy, wyd. 5 zm., nr 277
Maria Kiedrowska (red.), Podstawy rachunkowości. Zbiór zadań,
wyd. 2 zm., nr 276
Bogdan Pachołek, Wojciech Zmudziński, Jadwiga Podsiadłowska,
Towaroznawstwo żywności, wyd. 2 zm., nr 275
Aleksandra Hauke-Lopes, Miłosz Łuczak, Paweł Mielcarek,
Milena Ratajczak-Mrozek, Marketing międzynarodowy. Studia
przypadków i zadania, nr 274
Elżbieta Gruszczyńska-Brożbar, Funkcjonowanie Giełdy Papierów
Wartościowych w Warszawie, wyd. 3 zm., nr 273

info@ksiegarnia-ue.pl

ISBN 978-83-7417-783-2

9 788374 177832

PRZEPŁYWY
MIĘDZYGAŁĘZIOWE
JAKO MAKROEKONOMICZNY
MODEL GOSPODARKI

Przepływy produktów między gałęziami gospodarki wymagają analizy nakładów i wyników w skali poszczególnych
gałęzi i całej gospodarki. W książce przedstawiono służący
do tego celu model W.W. Leontiefa. Jego istota sprowadza
się do założenia, że gospodarka narodowa stanowi agregat
zasobów i strumieni składających się z kilku sprężonych ze
sobą układów: produkcyjnego i usług oraz zagranicy, gospodarstw domowych, budżetu i banków, które opisano metod
nakładów i wyników (input-output) w formie tabelarycznej
(szachownicowej).
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OSTATNIE POŻEGNANIE

Z ogromnym żalem zawiadamiamy, że dnia 12 listopada 2013 r.
zmarła
śp. Jolanta Krysztofiak
emerytowany długoletni pracownik administracji Uniwersytetu
Ekonomicznego w Poznaniu.
Pani Jolanta Krysztofiak przez 30 lat była bardzo aktywnie
zaangażowana w prace Związku Nauczycielstwa Polskiego na
naszej Uczelni. Przez wiele lat pełniła funkcję członka Zarządu.
Straciliśmy bardzo oddaną, zaangażowaną w sprawy społeczne, zawsze życzliwą i gotową do pomocy osobę. Będziemy o niej
pamiętać.
Pamięć o niej na zawsze pozostanie z nami
Władze i społeczność
Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu

