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Rektor w Kapitule
Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP
W dniu 13 marca 2014 r. Prezydent RP Bronisław Komorowski powołał prof. dra
hab. Mariana Gorynię, rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, do Kapituły Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP.

K

apituła ma za zadanie nominować najlepsze przedsiębiorstwa w pięciu kategoriach: innowacyjności, obecności na rynku
globalnym, ładu korporacyjnego i społecznej
odpowiedzialności biznesu, zielonej gospodarki oraz trwałego sukcesu – ostatnia kategoria
jest nowa, powstała z okazji 25-lecia Święta
Wolności. Na przewodniczącego Kapituły
ponownie wybrano dra Wiesława Rozłuckiego, przewodniczącego Rady Giełdy Papierów Wartościowych, który pełnił tę funkcję
podczas pierwszej kadencji Kapituły w latach
2011–2013. Nominacje do Kapituły otrzymali
również: prof. Andrzej Blikle, prezes Stowa-

rzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych; prof.
Marek Górski, prorektor Uniwersytetu Szczecińskiego; prof. Witold Orłowski, członek Rady
Gospodarczej przy prezesie Rady Ministrów;
dr Ryszard Petru, przewodniczący Towarzystwa
Ekonomistów Polskich; prof. Andrzej Sławiński,
dyrektor Instytutu Ekonomicznego w NBP;
prof. Tomasz Szapiro, rektor Szkoły Głównej
Handlowej; prof. Tadeusz Więckowski, rektor
Politechniki Wrocławskiej; prof. Stanisław Wincenciak, prorektor Politechniki Warszawskiej;
prof. Cezary Wójcik, dyrektor Instytutu Nauk
Ekonomicznych PAN; dr hab. Piotr Zapadka,
prodziekan Wydziału Prawa i Administracji
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Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego;
dr Andrzej Byrt, prezes Międzynarodowych
Targów Poznańskich; dr hab. Dorota Dobija,
prorektor ds. badań naukowych Akademii
Leona Koźmińskiego.
Nominacje dostali też przedstawiciele
mediów: Paweł Jabłoński z Rzeczpospolitej,
Witold Gadomski z Gazety Wyborczej, Jadwiga
Sztabińska z Dziennika Gazety Prawnej, Marek
Tejchman z TVN24 Biznes i Świat, Wojciech
Szeląg z Polsat News, Maciej Głogowski

Z ŻYCIA UCZELNI • WYDARZENIA

z Radia TOK FM, Marcin Piasecki z miesięcznika
Sukces.
Finałowa Gala XII edycji Nagrody Gospodarczej odbędzie się 2 czerwca 2014 r. na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Nagroda
Gospodarcza Prezydenta RP jest kontynuacją
nagród przyznawanych w latach 1998–2005.
Prezydent Komorowski wznowił ją w 2011 r.
W ciągu trzech edycji prezydent nagrodził
12 laureatów spośród 36 firm nominowanych
przez kapitułę.

Spotkanie strategiczne władz UEP
z pracownikami

W

dniu 21 marca 2014 r. odbyło się coroczne „Spotkanie strategiczne” władz
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
z pracownikami.

Celem spotkania, podobnie jak w latach
ubiegłych, było poinformowanie pracowników
o efektach realizacji Strategii UEP w 2013 r. oraz
priorytetach strategicznych Uczelni na kolejny rok.

Profesor Witold Abramowicz
mentorem Orange Fab

O

range Fab to program wsparcia małych,
innowacyjnych firm.
W programie tym Orange łączy własne
doświadczenie w branży telekomunikacyjnej
z doświadczeniem mentorów wywodzących
się z lokalnych ekosystemów technologicznych. Dostarcza uczestnikom programu
– start-up’om – między innymi wsparcia finansowego i logistycznego, ułatwia także kontakty
z ekspertami mogącymi wesprzeć ich w rozwinięciu własnego biznesu.
Profesor dr hab. Witold Abramowicz,
prof. zw. UEP, jest kierownikiem Katedry

Informatyki Ekonomicznej (KIE). Orange
Fab to kolejna już forma współpracy KIE
z Orange Polska SA. Wynikiem dotychczasowych wspólnych działań są między innymi:
aplikacje opracowane przez studentów
w trakcie letnich praktyk studenckich
organizowanych przez Katedrę Informatyki
Ekonomicznej (w otwartym dzięki współpracy z firmą Laboratorium Next Generation Internet Lab w ramach programu
Innovations Farm) oraz prowadzone przez
naukowców z Katedry prace badawcze dla
France Telecom – Orange SA.
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Otwarcie Laboratorium
Tradingowego
Od 7 marca 2014 r. studenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu mogą
korzystać z profesjonalnego Laboratorium Tradingowego uruchomionego we
współpracy z OSTC Poland.

O

d wielu lat Uniwersytet Ekonomiczny
w Poznaniu rozwija współpracę z biznesem. W 2003 r. założyliśmy Klub Partnera UEP,
do którego zapraszamy najbardziej prestiżowe
firmy z całej Polski. Eksperci i praktycy biznesu
sygnalizują, jacy kandydaci są poszukiwani na
rynku pracy w związku ze zmianami gospodarczymi. Ponadto prowadzą zajęcia dla studentów, podczas których udostępniają im swoją
praktyczną wiedzę.
Teraz otworzyliśmy nowy rozdział tej współpracy: Laboratorium Tardingowe. Prowadzimy
je we współpracy z OSTC Poland – liczącym
się na globalnym rynku finansowym zespołem
zawodowych traderów aktywnych na największych międzynarodowych giełdach instrumentów pochodnych, między innymi NYSE Euronext, CME, Eurex i ICE. Firma powstała w 1999 r.
Na polski rynek weszła w 2005 r., otwierając
biuro w Warszawie. W 2008 r. otworzyła cztery
kolejne biura. Jako drugie powstało biuro poznańskie. Obecnie kieruje nim absolwent UEP
Błażej Zalesiński.
Laboratorium jest wyposażone w nowoczesny sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie. Studenci mogą tu próbować sił w środo-

wisku odzwierciedlającym to, w którym na co
dzień pracują profesjonalni traderzy. Laboratorium jest wykorzystywane do prowadzenia
zajęć dydaktycznych, na przykład z analizy
technicznej czy rynków finansowych, a ponadto zarówno studenci, jak i kadra naukowa prowadzą w nim projekty badawczo-rozwojowe.
„Chcemy, żeby było to miejsce, gdzie teoria
spotka się praktyką, gdzie wiedzę można
weryfikować na żywym rynku” – mówił Błażej
Zalesiński podczas otwarcia Laboratorium.
„Oczywiście będzie to też miejsce, w którym
zamierzamy rekrutować nowych pracowników
naszej firmy. Ponad 50% pracowników poznańskiego biura OSTC to absolwenci UEP; 80% zatrudniliśmy od razu po studiach. Nie wymagamy doświadczenia, chcemy to doświadczenie
dawać. Liczę, że dzięki Laboratorium Tradingowemu i perspektywie pracy, jaką tworzymy dla
studentów, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu będzie wybierany jeszcze częściej niż
dotychczas” – dodał Błażej Zalesiński.
Laboratorium Tradingowe mieści się
w Gmachu Głównym Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu przy al. Niepodległości 10
w sali 0041.
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A2 do kariery? Tak! Ruszył program
stypendialny UEP i Autostrady Wielkopolskiej
W ramach programu Autostrada Wielkopolska SA funduje pięciomiesięczne stypendia (po 1200 zł miesięcznie) dla trzech studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Formuła drugiej edycji programu jest jednak inna niż pierwszej.

W

pierwszej edycji (w roku akademickim
2012/2013) studenci uczestniczyli
w miesięcznym, zamkniętym seminarium prowadzonym przez eksperta UEP, dra Zbigniewa
Bentyna, oraz w cyklu wykładów prowadzonych przez pracowników Spółki Autostrada
Wielkopolska SA. Wykłady połączone były
z warsztatami.
W drugiej edycji, w wyniku wspólnych prac
ekspertów Autostrady Wielkopolskiej SA i Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu zapadła
decyzja, by postawić na popularyzowanie
wiedzy poprzez bloga.
W ramach projektu Spółka stworzyła
pierwszy w Polsce blog ekspercki, stanowiący unikatową platformę wymiany informacji
dotyczących autostrad w Polsce oraz w Europie
(blog jest dostępny pod adresem: http://www.
a2dokariery.autostrada-a2.pl). Redaktorami
bloga zostali wybrani w drodze konkursu
studenci: Anna Wanat, Piotr Becela, Rafał
Kuźniarek. Od maja do lipca będą oni zgłębiać

tematykę dotyczącą zasad funkcjonowania
autostrad w Polsce i Europie. Blog ma charakter otwarty, każdy może skomentować wyniki
prac stypendystów, zapytać o szczegóły, wziąć
udział w dyskusji. Konstrukcja bloga pozwoli
także na dodawanie komentarzy za pomocą
portalu społecznościowego Facebook.
Opiekunami merytorycznymi projektu są:
prof. dr hab. Elżbieta Gołembska, prof. zw. UEP,
z Katedry Logistyki Międzynarodowej UEP,
wybitny oraz ceniony ekspert, autorka i współautorka ponad 250 prac z zakresu logistyki,
oraz Lidia Szyfter, dyrektor techniczna projektu,
reprezentująca Spółkę Autostrada Wielkopolska SA.
Autostrada Wielkopolska SA jest pierwszym
i największym projektem prowadzonym w Polsce w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. To także jeden z największych projektów
infrastrukturalnych prowadzonych obecnie
w Europie. Od 2010 r. Autostrada Wielkopolska SA jest członkiem Klubu Partnera UEP.
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UEP w Street View
Od marca 2014 r. można wybrać się na wirtualny spacer
po Rektoracie, auli i Bibliotece Głównej UEP.

O

d 2007 r. auta Google Street View objeżdżają cały świat. Dzięki wykonanym
przez nie zdjęciom można wirtualnie spacerować już po 50 państwach. Od pewnego
czasu zespół Street View fotografuje nie
tylko ulice, lecz także wnętrza budynków.
Pałac Pena w Lizbonie, świątynia Sha Tin

Che Kung w Hongkongu czy irlandzki Zamek Kilkenny – te i wiele innych obiektów
można zwiedzić, nie wychodząc z domu.
Niedawno zespół Street View odwiedził
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.
Sfotografował między innymi Rektorat, aulę
i Bibliotekę.
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Olimpiada Przedsiębiorczości
W dniu 6 marca 2014 r. odbyły się na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu
zawody okręgowe IX edycji Olimpiady Przedsiębiorczości, corocznego konkursu
organizowanego od 2005 r. przez pięć uczelni ekonomicznych: Szkołę Główną
Handlową w Warszawie, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach oraz Uniwersytet
Ekonomiczny we Wrocławiu.

O

limpiada Przedsiębiorczości jest zaliczana do grona ogólnopolskich olimpiad
przedmiotowych. W okręgu poznańskim, który
jest największy w kraju, biorą udział uczniowie
szkół średnich województw: wielkopolskiego,
kujawsko-pomorskiego, zachodnio-pomorskiego oraz pomorskiego. Tegoroczna edycja
przebiega pod hasłem „Własna firma”.
W etapie szkolnym w okręgu poznańskim
w IX edycji Olimpiady wzięła udział rekordowa
liczba 6015 uczniów, którzy reprezentowali
285 szkół. Do etapu okręgowego przystąpiło
267 uczniów reprezentujących 81 szkół.
Etap okręgowy składał się z dwóch części.
W pierwszej olimpijczycy rozwiązywali test
składający się z 50 pytań. Po teście uczniowie
wraz ze swoimi opiekunami wysłuchali wykładu pt. „Od pomysłu do stworzenia własnej
firmy”, wygłoszonego przez dra Grzegorza
Wojtkowiaka z Katedry Zarządzania i Analizy
Zasobów Przedsiębiorstwa. Po ogłoszeniu
wyników testu 51 najlepszych zawodników
zaproszono do drugiej części konkursu, która

polegała na grupowym rozwiązywaniu zadań
sytuacyjnych związanych z tematyką Olimpiady. Zawodnicy mieli do rozpatrzenia trzy
przypadki, z których jeden był prezentowany
przed komisją składającą się z wykładowców
akademickich i przedstawicieli doktorantów.
Po zapoznaniu się z wynikami testu oraz
prezentacjami i rozwiązaniami zadań sytuacyjnych komisja wytypowała 10 uczniów,
którzy wezmą udział w zawodach szczebla
centralnego. Odbędą się one w siedzibie Szkoły
Głównej Handlowej w Warszawie. Zwycięzcami
zawodów okręgowych tegorocznej Olimpiady
Przedsiębiorczości w Poznaniu zostali:
• Wiktor Urbański z Technikum nr 2 w Kaliszu
– 96,8 pkt,
• Wojciech Skierski z XIII Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie – 93,2 pkt,
• Marcin Ciesielski z III Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni – 92,5 pkt.
Olimpiada jest organizowana przez pracowników Katedry Zarządzania i Analizy Zasobów
Przedsiębiorstwa na Wydziale Zarządzania UEP.

Pierwsza klasa akademicka pod patronatem
Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej
i kolejne pod patronatem Wydziału Zarządzania
Pierwsza klasa akademicka pod patronatem Wydziału Informatyki i Gospodarki
Elektronicznej powstała w I Liceum Ogólnokształcącym im. Oskara Kolberga
w Kościanie.

I

Liceum Ogólnokształcące w Kościanie
odwiedzili pełnomocnik dziekana Wydziału
Informatyki i Gospodarki Elektronicznej UEP
ds. kontaktu ze szkołami ponadgimnazjalnymi dr Przemysław Garsztka oraz dr Marcin
Bartkowiak z Katedry Matematyki Stosowanej.
Marcin Bartkowiak prowadził wykład zatytułowany „Inżynieria finansowa” dla uczniów
klas o profilach matematycznych. Głównym
celem wizyty było jednak podpisanie umowy
o objęciu patronatem klas o profilu matematyczno-geograficznym i utworzeniu „Klasy
akademickiej”. Jest to pierwsza tego typu
umowa podpisana przez WIGE, ale z pewnością nie ostatnia.
Trwają zaawansowane rozmowy na temat
nawiązania współpracy z dyrekcją VI Liceum
Ogólnokształcącego im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu oraz z dyrekcją Zespołu

Szkół Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego
w Poznaniu (w przypadku ZSK wyrażono zgodę
na utworzenie grupy wśród uczniów technikum, uczęszczających na zajęcia w ramach
zmodyfikowanej formuły „Spotkań klasowych
liderów”).
Kolejne już porozumienie w ramach
projektu „Klasa akademicka” podpisał w marcu
dziekan Wydziału Zarządzania prof. dr hab.
Kazimierz Krzakiewicz, prof. zw. UEP.
Porozumienie zostało podpisane z II Liceum Ogólnokształcącym z Zespołu Szkół
nr 2 w Swarzędzu. W uroczystości podpisania porozumienia wzięli udział prodziekan
Wydziału Zarządzania dr hab. Piotr Bartkowiak, prof. nadzw. UEP, dyrektor Liceum
mgr Przemysław Wantuch oraz przedstawiciele nauczycieli Liceum Ogólnokształcącego
w Swarzędzu.

Bal Seledynowy

W

dniu 1 marca 2014 r. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, korporacja „Lechia”
oraz Fundacja Akademicka Gaudeamus Igitur
zorganizowały w auli UEP kolejny Bal Seledynowy.
Spośród wszystkich poznańskich bali – Bal
Seledynowy ma najdłuższą tradycję. Pierwszy
odbył się w 1933 r. W tym roku odbył się w kon-

wencji balu wiedeńskiego. Podczas Balu artyści
Teatru Muzycznego przypomnieli arie z operetek Johanna Straussa, a tancerze uświetnili
wieczór pokazami wspaniałego walca.
Impreza ma cel charytatywny. W tym roku
zbierane były fundusze na wsparcie potrzebujących i pokrzywdzonych dzieci oraz ich
rodzin.
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Budżet partycypacyjny UEP 2014
– na co wydamy 100 tysięcy?
Pomysły można zgłaszać do 9 maja!

P

rojekt „Budżet partycypacyjny UEP 2014”
jest kontynuacją inicjatywy, która cieszyła
się dużą popularnością społeczności akademickiej w ubiegłym roku. Jej celem jest stworzenie
pracownikom UEP możliwości współdecydowania o wydatkach dokonywanych z budżetu
Uczelni – a dokładnie o przeznaczeniu 100 000
złotych brutto.
Z pieniędzy tych mogą zostać sfinansowane
działania obejmujące:
• ulepszenie infrastruktury Uczelni lub narzędzi informatycznych służących pracownikom,
• poprawę warunków socjalnych pracowników,
• podnoszenie kwalifikacji zawodowych
pracowników.

Propozycje można zgłaszać do 9 maja na
adres budzet2014@fnc.ue.poznan.pl lub na
formularzu dostępnym w Biurze Promocji
(pokój 313 A). Wszystkie zgłoszone propozycje zostaną ocenione przez Zespół Opiniujący, a następnie poddane pod głosowanie
społeczności akademickiej. Zwycięskie projekty, które zostaną zrealizowane, poznamy
23 czerwca.
Szczegółowe zasady dotyczące między
innymi: osób uprawnionych do uczestnictwa
w projekcie, zakresu, formy, trybu i miejsca
zgłaszania propozycji, sposobu wyboru zgłoszonych propozycji do realizacji oraz etapów
i terminów wykonania projektu – zostały
określone w Regulaminie projektu „Budżet
partycypacyjny UEP 2014”.
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UEP na targach edukacyjnych

Wysoka pozycja UEP w rankingu „Wprost”

M

Tygodnik „Wprost” opublikował kolejny ranking szkół wyższych. W zestawieniu
wzięto pod uwagę to, jak absolwenci uczelni są oceniani przez pracodawców.

arzec był bardzo pracowitym miesiącem
dla pracowników Biura ds. kandydatów
oraz Biura Karier i Relacji z Absolwentami:
reprezentowali naszą Uczelnię aż na sześciu
imprezach targowych.
W dniach od 28 lutego do 2 marca odbyły
się Targi Edukacyjne w Poznaniu, które spotkały
się z olbrzymim zainteresowaniem licealistów.
Następnie zespół z UEP uczestniczył w Targach
Edukacyjnych Absolwent 2014 w Gorzowie

Wielkopolskim (4–5 marca), Zielonej Górze (11–12 marca), Pile (18 marca) i Lesznie
(25 marca). Organizatorzy Targów Edukacyjnych Absolwent co roku przyznają wystawcom
statuetki targowe w różnych kategoriach.
Zespół UEP zdobył dwie statuetki w kategorii
„uczelnie wyższe” – podczas targów w Gorzowie Wielkopolskim i Pile.
W dniu 21 marca przedstawiciele UEP
uczestniczyli także w targach w Rawiczu.

B

adanie zostało przeprowadzone na przełomie lutego i marca. Uwzględniono w nim
opinie przedstawicieli 500 polskich firm, zebrane telefonicznie i w postaci ankiet. Ankieterzy
prosili badanych o wskazanie pięciu kierunków
studiów, których absolwentów firma najczęściej przyjmuje do pracy. Następnie w ramach
każdego z kierunków studiów badani wskazywali po pięć uczelni, których absolwentów
najchętniej widzieliby wśród kandydatów na
swoich pracowników.
Osobami odpowiadającymi na pytania byli
pracownicy odpowiedzialni za politykę personalną w firmach: prezesi, wiceprezesi bądź
członkowie zarządu, w których zakresie obowiązków jest nadzór nad działami HR, szefowie

działów HR lub inni specjaliści wskazani przez
ankietowane firmy.
Okazuje się, że absolwenci Uniwersytetu
Ekonomicznego w Poznaniu są oceniani
bardzo wysoko. Dzięki temu wśród uczelni
kształcących w dziedzinie „ekonomika transportu i logistyka” UEP zajął drugie miejsce.
Z kolei w rankingu uczelni kształcących
w dziedzinie „ekonomia, finanse i rachunkowość” UEP zajął trzecie miejsce. Podobną
pozycję ma w rankingu szkół kształcących
w dziedzinie „zarządzanie i marketing”. W rankingu ogólnym 50 szkół wyższych, których
absolwenci są najbardziej poszukiwani przez
pracodawców, UEP jest na miejscu jedenastym.
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Prestiżowa publikacja pracowników UEP

Kadry dla Gospodarki – projekt na 6!

Doktor hab. Maciej Szymczak, prof. nadzw. UEP, wraz z zespołem, do którego należał również dr Mariusz Szuster z Katedry Logistyki Międzynarodowej UEP, opublikował monografię w jednej z największych grup wydawniczych na świecie.

Projekt otrzymał najwyższą ocenę w kontroli zleconej
przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

P

algrave Macmillan jest częścią Grupy
Macmillan, obecnej na światowym rynku
wydawniczym od ponad 150 lat. Specjalizuje
się w wydawaniu literatury fachowej oraz podręczników akademickich. Książka Managing
Towards Supply Chain Maturity wydana pod
redakcją dra hab. M. Szymczaka, prof. nadzw.
UEP, jest poświęcona zasadniczym kwestiom
związanym z zarządzaniem łańcuchem dostaw.
W ostatnich latach zyskał na znaczeniu
outsourcing. Coraz częściej przedsiębiorcy
koncentrują się na kluczowych kompetencjach,
wydzielając wiele procesów biznesowych
ze struktury organizacyjnej i przekazując do
wykonania innym podmiotom. Przenoszą oni
także procesy biznesowe za granicę. W książce
omówiono bardzo ważne kwestie dla sprawnego funkcjonowania łańcuchów dostaw
w obliczu outsourcingu i offshoringu, związane
z zarządzaniem ryzykiem, informacją i kapitałem społecznym.
Doktor hab. Maciej Szymczak jest profesorem nadzwyczajnym w Katedrze Logistyki
Międzynarodowej na Wydziale Gospodarki
Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Ukończył Politechnikę Poznańską, pracę magisterską pisał z zakresu informatyki. Stopnie doktora i doktora habilitowanego

nauk ekonomicznych w zakresie dyscypliny
nauki o zarządzaniu (specjalność logistyka)
uzyskał w ówczesnej Akademii Ekonomicznej
w Poznaniu. Obecnie pełni funkcję prodziekana
Wydziału Gospodarki Międzynarodowej UEP.

W

odniesieniu do wszystkich kontrolowanych działań w audycie przeprowadzonym na zlecenie Narodowego Centrum Badań
i Rozwoju projektowi „Kadry dla Gospodarki”
przyznano pierwszą kategorię.
Realizowany od września 2010 r. projekt
„Kadry dla Gospodarki” jest współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Beneficjentami projektu są nasi studenci studiów stacjonarnych (także częściowo absolwenci), którzy
korzystając z szerokiej oferty edukacyjnej mają
szansę wzmocnić swój potencjał intelektualny
i rozwinąć umiejętności praktyczne.
Od początku trwania projektu do końca
semestru zimowego obecnego roku akademickiego w projekcie wzięło udział 7753 uczestników, a liczba wszystkich działań dokonanych
w ramach poszczególnych zadań wynosi
ponad 36 000.
Odbyło się między innymi 211 wykładów
otwartych, w których uczestniczyło łącznie

22 000 słuchaczy, w 308 warsztatach prowadzonych przez praktyków biznesu wzięło
udział 1600 studentów, płatne staże zawodowe w renomowanych przedsiębiorstwach
odbyło 411 studentów i absolwentów.
W ramach zadania „Wsparcie Biura Karier”
zrealizowano prawie 5000 różnych działań,
takich jak: warsztaty interpersonalne, testy
psychologiczne, kursy e-learningowe. Należy
także wspomnieć o wsparciu studentów
pierwszego roku (poprzez organizowane
w ramach projektu zajęcia z przedmiotów
„matematyka – wstęp” oraz „fizyka – wstęp”)
oraz badaniach dotyczących losów absolwentów, dzięki którym mamy wiedzę o tym,
jak nasi absolwenci radzą sobie na rynku
pracy. Ponadto ważnym i interesującym
przedsięwzięciem projektu jest otwarcie
kierunku gospodarka turystyczna, który
znacząco wzbogaca zakres oferty edukacyjnej UEP.
Na rzecz projektu pracuje ponad 80 osób.

Finanse Orange w rękach absolwenta UEP
Maciej Nowohoński został członkiem Zarządu spółki.

M

aciej Nowohoński jest absolwentem kierunku handel zagraniczny na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Promotorem
jego pracy magisterskiej pt. „Identyfikacja i ocena strategii eksportowej firmy Leyla Poznań”
był obecny rektor Uczelni prof. dr hab. Marian
Gorynia, prof. zw. UEP. Oprócz UEP Nowohoński
ukończył także Hogeschool van Arnhem en
Nijmegen w Holandii.
Z Orange Polska jest związany od 2003 r.
W latach 2006–2014 pełnił funkcję kontrolera

Grupy Orange Polska. W latach 2011–2013
był członkiem Zarządu ds. finansów w PTK
Centertel, a wcześniej – od 2010 do 2011 r. –
członkiem Zarządu w spółce Emitel. Zasiada
też w radach nadzorczych wybranych spółek
Grupy Orange Polska. Pracował również
w Arthur Andersen i Andersen Business
Consulting.
Na stanowisku członka Zarządu ds. finansowych Orange Polska Maciej Nowohoński
zastąpił Jacquesa de Galzaina.
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Rekordowe
„Drzwi Otwarte na UEP”

K
•
•

ilkaset osób przyszło 16 marca 2014 r. na
„Drzwi Otwarte na UEP”.
Każdy z odwiedzających mógł zwiedzić:
Strefę Kandydata, gdzie można było uzyskać informacje na temat prowadzonych na
UEP kierunków i specjalności,
Strefę Studenta, gdzie można było
porozmawiać z członkami studenckich
kół naukowych i wziąć udział w zorganizowanych przez nie konkursach, quizach
i grach,

•

Strefę Sportu, gdzie członkowie AZS zarażali
licealistów swoją pasją do sportu,
• Strefę Absolwenta, gdzie Biuro Karier
i Relacji z Absolwentami prezentowało
obiecującą przyszłość, która czeka naszych
absolwentów po studiach.
Kandydaci na studentów mogli też zwiedzić
Bibliotekę Główną UEP i Czytelnię. Na wszystkich, którzy zebrali pieczątki do pierwszego
w życiu indeksu, czekała nagroda – bilet na
„Wilka z Wallstreet”.
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Drogowskazy do Kariery

Otwarte debaty akademickie

Na przełomie marca i kwietnia 2014 r. odbyła się seria szkoleń, warsztatów i debat,
które miały pomóc studentom świadomie i mądrze podejmować decyzje o swojej
przyszłości.

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu uczestniczy we
wspólnym projekcie poznańskich uczelni publicznych.

T

egoroczną, siódmą edycję imprezy
otworzyła 24 marca 2014 r. debata „Rynek
pracy dla młodych”, która odbyła się w Gmachu Głównym Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu. Gośćmi spotkania byli między
innymi przedstawiciele Biura Karier i Relacji
z Absolwentami UEP. Organizatorem debaty
było Niezależne Zrzeszenie Studentów UEP.
Warsztaty i szkolenia organizowane
w ramach „Drogowskazów kariery” trwały do

4 kwietnia. Odbywały się na Uniwersytecie Ekonomicznym, Uniwersytecie im. A. Mickiewicza
i Uniwersytecie Przyrodniczym oraz Politechnice Poznańskiej.
Imprezę wspierały takie firmy, jak: Lorenz,
Viwa Entertainment, Milado, ICF Poland,
Fundacja Dalkia, Ominia Consulting, Panheri,
PPNT, Inqbator, InAct PR, Anso.pl Shapely
Design, BCC oraz Fundacja Rozwoju Talentów.

O

twarte debaty akademickie to projekt zainicjowany przez Akademię Wychowania
Fizycznego, ale realizowany wspólnie z innymi
poznańskimi uczelniami publicznymi: Uniwersytetem Artystycznym, Akademią Muzyczną,
Uniwersytetem Medycznym, Politechniką
Poznańską, Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza, Uniwersytetem Przyrodniczym oraz
Uniwersytetem Ekonomicznym. Wykładowcami będą wybitni przedstawiciele świata nauki
z publicznych uczelni miasta Poznania.

W dniu 31 marca 2014 r. w auli Akademii
Wychowania Fizycznego odbyła się debata
pod hasłem: „Czy są, a jeśli tak, to gdzie się
znajdują granice sztuki?”. Wykłady wprowadzające do pierwszej dyskusji prowadzili
prof. dr hab. Janusz Marciniak z Uniwersytetu
Artystycznego w Poznaniu oraz prof. dr hab.
Roman Kubicki z Uniwersytetu Artystycznego
w Poznaniu.
Debaty będą się odbywać cyklicznie, zawsze w ostatni poniedziałek miesiąca.

Weekend z odpowiedzialną
konsumpcją
„Nie jedz niczego, czego Twoja babcia nie nazwałaby jedzeniem” – tę i inne zasady odpowiedzialnej konsumpcji mieli okazję poznać uczestnicy weekendowych
warsztatów zorganizowanych przez Studenckie Koło Naukowe Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (SKN CSR) z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

S

tudencki weekend z odpowiedzialną konsumpcją odbył się w dniach 15 i 16 marca
2014 r. Zaczął się od spotkania w Klubo
księgarni „Głośna”, gdzie SKN CSR zorganizowało warsztaty na temat odpowiedzialnej
konsumpcji w kontekście lokalnym i globalnym. Pierwszy gość, Kalina Michocka z Tytki.pl,
przekazała zebranym garść praktycznych
wskazówek dotyczących odpowiedzialnych
zachowań i możliwości ich praktycznego wykorzystania w Poznaniu. Z kolei Wojciech Zięba ze
sklepu Sprawiedliwego Handlu prowadzonego
przez Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego
Handlu Trzeci Świat i My przedstawił uczestnikom warsztatów ideę sprawiedliwego handlu.
Studenci dowiedzieli się między innymi, jaką
drogę przechodzi banan od plantatora do

polskiego sklepu, w jakich warunkach pracują
robotnicy z krajów Trzeciego Świata oraz jakie
są alternatywy dla produktów konwencjonalnego handlu.
W niedzielę 16 marca warsztaty dotyczyły
już samego jedzenia. W Orkiszowych Polach
pod okiem profesjonalnego trenera studenci próbowali swoich sił podczas warsztatów
kulinarnych. Dowiedzieli się między innymi, jak
ważne jest wykorzystanie sezonowych produktów od lokalnych dostawców i przekonali się,
jak smaczne są dania wege. Studenci wspólnymi siłami ugotowali owsiankę z jabłkami, obiad
z czerwonej soczewicy z warzywami i przygotowali dwie pasty warzywne: brokułową i z pestek
dyni. Na koniec była oczywiście wspólna degustacja i dyskusja o odpowiedzialnej konsumpcji.
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Dzięki temu projektowi UEP
jest uczelnią europejską
Rozmowa z dr hab. Elżbietą Gołatą, prof. nadzw. UEP, koordynatorem projektu
„Kadry dla Gospodarki”*
Pani Profesor, jako koordynatorowi projektu
„Kadry dla Gospodarki” serdecznie gratuluję najwyższej oceny, jaką projekt otrzymał
w kontroli zleconej przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Proszę powiedzieć,
co dokładnie zostało skontrolowane, jakie
cechy projektu a zdecydowały, że uzyskał
tak dobrą ocenę?
Podczas kontroli dokonano oceny realizacji
Projektu zarówno pod względem formalnym,
jak i merytorycznym. W dużej mierze skupiono
się na prawidłowości wykorzystania środków
z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Kontrola objęła 14 różnych obszarów, w tym
między innymi prawidłowość rozliczeń finansowych, sposób rekrutacji uczestników projektu,
ochronę danych osobowych, przestrzeganie
ustawy o finansach publicznych czy prawa
zamówień publicznych. Badano także sposób
prowadzenia i archiwizacji dokumentacji oraz
oczywiście realizację zadań merytorycznych.
W żadnym z badanych obszarów zespół kontrolujący nie tylko nie stwierdził uchybień czy
nieprawidłowości, ale jednocześnie przyznał
projektowi najwyższą ocenę – kategorię nr 1.
To bardzo cieszy, ale nie daje obrazu bogactwa działań realizowanych w ramach
projektu i znaczenia tych działań dla jego
uczestników.
Absolutnie nie. Przestrzeganie kwestii formalnych jest warunkiem koniecznym dalszej
realizacji Projektu, ale nie ukazuje jego treści
i zadań. Głównym celem projektu „Kadry dla
Gospodarki” jest zwiększenie konkurencyjności

studentów oraz absolwentów naszej Uczelni na
rynku pracy. Czynimy to poprzez dostosowywanie procesu kształcenia do potrzeb pracodawców, a w szczególności jego wzbogacanie
o wiedzę praktyczną. Zwiększenie nacisku na
praktyczny wymiar procesu edukacji umożliwia
studentom zdobycie praktycznej wiedzy, której
oczekują pracodawcy. Taka jest – ujęta w największym skrócie – idea projektu.
Jak ten cel jest realizowany?
Na bardzo wiele sposobów. Nietypowość projektu „Kadry dla Gospodarki” tkwi w tym, że jest
on bardzo wszechstronny. Składa się z wielu
działań, z których każde mogłoby stanowić
osobny projekt. Ponieważ w 2010 r. każda
uczelnia mogła złożyć tylko jeden wniosek
o dofinansowanie, władze UEP zdecydowały
się połączyć różne inicjatywy. Stąd mamy
w projekcie na przykład zajęcia z przedmiotów
„Matematyka – wstęp” i „Fizyka – wstęp”. Matematyka i fizyka od dawna sprawiały kłopot
studentom, a dostarczają wiedzy niezbędnej
dla przyszłego ekonomisty czy absolwenta
towaroznawstwa. Zajęcia z tych przedmiotów
umożliwiają ugruntowanie wiedzy na poziomie
szkoły ponadgimnazjalnej w zakresie zgodnym
z wymaganiami każdego kierunku studiów
i nadrobienie ewentualnych zaległości, uczą
precyzyjnego formułowania i rozwiązywania
problemów.
Innym zadaniem realizowanym w ramach
projektu są wykłady otwarte prowadzone przez
przedstawicieli praktyki gospodarczej, osoby
pełniące odpowiedzialne funkcje, członków
zarządów i kierowników działów ważnych firm.

* Projekt „Kadry dla Gospodarki” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego.

Wykłady te cieszą się dużym zainteresowaniem
wśród studentów. Do końca lutego 2014 r. zorganizowano ponad 200 wykładów, w których
łącznie uczestniczyło ponad 23 tys. studentów.
Wiedzę praktyczną przekazujemy studentom
jednak nie tylko w formie wykładów, lecz także
w formie warsztatów – prowadzonych przez
praktyków z różnych dziedzin. Warsztaty te
mają na celu przekazanie wiedzy merytorycznej, związanej z wykonywaniem konkretnych,
rzeczowych i faktycznych zadań w przedsiębiorstwie. Z oferty tej skorzystało ponad 2 tys.
studentów. W projekcie prowadzimy także badanie losów absolwentów. Umożliwia ono nie
tylko monitorowanie kariery zawodowej absolwentów UEP, lecz także pozyskanie informacji
o ich pozycji na rynku pracy, kompetencjach
zdobytych podczas studiów i niezbędnych
w wykonywanej pracy, mobilności zawodowej,

wysokości wynagrodzenia czy zadowoleniu
z pracy.
Ogromną popularnością wśród studentów
cieszą się staże, które organizujemy w wielu
różnych firmach działających na rynku lokalnym, krajowym, a także międzynarodowym.
Z roku na rok wzrasta konkurencja nie tylko
pomiędzy kandydatami na staż, lecz także
między pracodawcami oferującymi staże. Staże
są płatne, trwają trzy miesiące i umożliwiają
zdobycie konkretnego doświadczenia zawodowego. Atrakcyjność staży wynika również
z tego, że około 30% kończy się zatrudnieniem
studenta albo kontaktami, które umożliwiają
mu zdobycie pracy w przyszłości.
Bardzo ważnym obszarem działania
w projekcie jest wsparcie oferowane studentom przez Biuro Karier. Ma ono bardzo szeroki
wymiar. W ramach tego działania organizujemy
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doradztwo zawodowe i badanie predyspozycji zawodowych studentów, w tym prowadzone przez profesjonalną firmę badanie
profilu potencjału zawodowego. Normalnie
uczelnia nie miałaby na to środków – a dzięki
funduszom europejskim możemy zaoferować
studentom poznanie własnych predyspozycji.
Organizujemy także testy psychologiczne, testy
inteligencji ogólnej, kompetencji społecznych,
radzenia sobie w sytuacjach stresowych. Oferujemy warsztaty wsparcia karier, tzw. warsztaty
umiejętności miękkich, będące odpowiedzią
na luki kompetencji, które najczęściej wykazywały testy.
Warto też wspomnieć o gospodarce
turystycznej. Specjalnie dla studentów tego
kierunku organizujemy wykłady prowadzone
przez specjalistów praktyków krajowych i zagranicznych, przedstawicieli Polskiej Organizacji Turystycznej, dyrektorów prestiżowych
hoteli i firm turystycznych. W ramach projektu
utworzyliśmy Centrum Wspierania Edukacji
Turystycznej, gdzie znajduje się 15 stanowisk
komputerowych ze specjalistycznym oprogramowaniem Global Distribution System (GDS)
do rezerwacji usług turystycznych. Studenci
mogą się nauczyć obsługiwać ten program.
Dzięki funduszom z projektu w Bibliotece
Głównej UEP pojawił się specjalistyczny
księgozbiór z zakresu gospodarki turystycznej.
Zgromadzone są w nim publikacje dotyczące
m.in. różnych aspektów zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym, zarządzania
turystyką w regionie, biznesu turystycznego,
hotelarstwa.
Chciałabym też podkreślić, że w ramach
projektu podjęto działania związane z przystosowaniem Uczelni do potrzeb osób niepełnosprawnych. Jak Pani widzi, w krótkiej rozmowie
możemy jedynie wymienić niektóre z podejmowanych działań. Aby je wszystkie szczegółowo omówić – trzeba by wielu godzin.
Powiedzmy zatem jeszcze o Partnerze
projektu „Kadry dla Gospodarki” – Urzędzie
Statystycznym w Poznaniu. Na czym polega
współpraca z Partnerem?
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Współpraca ta ma kilka wymiarów. Jednym
z najważniejszych jest organizacja staży. Urząd
Statystyczny jest bardzo otwarty na przyjmowanie studentów przeszkolonych w zakresie
nowoczesnych technologii, szczególnie jeśli
chodzi o przetwarzanie danych. Studenci mogą
tam się zapoznać z nowoczesnym oprogramowaniem i zdobyć wiedzę, której nie ma
w programie studiów. Są również organizowane w ramach projektu warsztaty dedykowane
statystce w nowoczesnym wymiarze.
Projekt realizowany jest od 2010 r., czyli już
czwarty rok. Od początku jego trwania do
końca semestru zimowego obecnego roku
akademickiego w projekcie wzięło udział
7753 uczestników, a liczba wszystkich działań dokonanych w ramach poszczególnych
zadań wynosi ponad 36000. To imponujący
wynik. Spodziewała się Pani Profesor takiego, gdy projekt się zaczynał?
Przyznam szczerze, że się bałam. Bałam się
ogromu działań i tego, czy będą się one cieszyły
zainteresowaniem studentów. Jak się okazuje –
niesłusznie. Studenci chętnie korzystają z możliwości, które im stworzyliśmy, w ubiegłym roku
przyznali projektowi nawet statuetkę Victorii
UEP. To cieszy. Od pewnego czasu są podejmowane działania przybliżające naszą Uczelnię do
standardów europejskich – myślę, że można
powiedzieć, iż dzięki temu projektowi UEP stał
się uczelnią naprawdę europejską.
Co stanie się po 30 września 2015 r., kiedy
wygaśnie finansowanie unijne?
Pewnie nie będzie już kolejnego projektu
równie wszechstronnego, ale trwają rozmowy
dotyczące kontynuowania poszczególnych
działań. Nie wyobrażam sobie, by podejmowane w projekcie zadania mogły zostać zaprzestane.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała: Sylwia Jarmuż

Z prac rektora i prorektorów
Rektor prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP
Rektor prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, 5 marca
podpisał umowę szczegółową o współpracy Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z Escuela de Negocios
Novacaixagalicia w Vigo w Hiszpanii, dotyczącą warunków uzyskania podwójnego dyplomu. Na podstawie
umowy studenci Wydziału Zarządzania UEP studiujący
na specjalności przedsiębiorczość w małej i średniej
firmie będą mieli możliwość odbywania części studiów
w języku hiszpańskim w ramach programu MBA – Master
en Dirección y Administración de Empresas w Vigo oraz
uzyskania dyplomu instytucji partnerskiej. Podobnie studenci hiszpańscy z Escuela de Negocios
Novacaixagalicia będą mogli skorzystać z oferty kształcenia w języku angielskim na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu i uzyskać tytuł magistra na Wydziale Zarządzania UEP. Program
podwójnego dyplomu jest koordynowany przez Katedrę Mikroekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w ramach realizacji projektu finansowanego ze środków programu Santander
Universidades, zarządzanego w Polsce przez Bank Zachodni WBK.

1 marca – uroczyście otworzył dwudziestą
edycję Balu Seledynowego 2014 w auli UEP;
3 marca – uczestniczył w posiedzeniu
Kolegium Rektorów Miasta Poznania, które
odbyło się na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; ponadto uczestniczył
w uroczystej gali wręczenia nagród „Złoty
medal MTP – Wybór Konsumentów 2013”
połączonej z oficjalnym otwarciem nowego
pawilonu 8A na Międzynarodowych Targach
Poznańskich;
7 marca – uczestniczył w uroczystym otwarciu
Laboratorium Tradingowego OSTC w auli UEP;
10 marca – wziął udział w spotkaniu jubileuszowym z okazji 20-lecia działalności poznańskiego ruchu pracodawców Lewiatan, które
odbyło się w Kolegium Rungego Uniwersytetu
Przyrodniczego w Poznaniu;
11 marca – przewodniczył obradom Kolegium Rektorsko-Dziekańskiego UEP w sali 103
w Gmachu Głównym Uczelni; ponadto uczestniczył w spotkaniu laureatów programów
Przedsiębiorstwo Fair Play 2013 i Gmina Fair

Play 2013, które odbyło się w Domu Żołnierza
w Poznaniu;
12 marca – wziął udział w posiedzeniu Krajowej Rady Przedsiębiorczości, które odbyło
się w Warszawie w Ministerstwie Gospodarki;
ponadto spotkał się osobiście z wicepremierem
Januszem Piechocińskim w celu omówienia
wizyty ministra gospodarki na UEP;
13 marca – uczestniczył w Belwederze w uroczystości powołania przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej członków Kapituły Nagrody
Gospodarczej w kadencji 2014–2016; następnie
uczestniczył w pierwszym posiedzeniu Kapituły
Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP w gabinecie wojskowym Pałacu Prezydenckiego;
14 marca – wziął udział w spotkaniu z konsulem honorowym Irlandii z okazji ,,Dnia Świętego Patryka” w Hotelu Bazar w Poznaniu;
17 marca – wziął udział w debacie Transatlantic Renaissance or Economic NATO? Strategic
and Economic Implications of the Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)
w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. Tematem
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s potkania z udziałem znanych ekonomistów
oraz politologów były konsekwencje negocjowanej obecnie umowy w sprawie inwestycji
i handlu pomiędzy Unią Europejską a Stanami
Zjednoczonymi; tego samego dnia uczestniczył
w gali „Innowacyjna Wielkopolska”, wyłaniającej laureatów konkursu o Nagrodę Marszałka
Województwa Wielkopolskiego; gala odbyła się
w studiu TVP Poznań;
21 marca – przewodniczył spotkaniu strategicznemu z pracownikami Uniwersytetu
Ekonomicznego w Poznaniu, poświęconemu
realizacji Strategii UEP w 2013 r. oraz priorytetom strategicznym na 2014 r.; ponadto przewodniczył posiedzeniu Rady Fundacji „Kadry
dla Wielkopolski” w Collegium Altum;
24 marca – podjął prorektorów uczelni
ekonomicznych; następnie wziął udział
w posiedzeniu Kapituły Złotego Hipolita
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na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu;
25 marca – przewodniczył obradom
Kolegium Rektorsko-Dziekańskiego UEP; wieczorem spotkał się z ambasadorem Meksyku
w Polsce Ricardo Villanueva oraz konsulem
honorowym Meksyku w Poznaniu Władysławem Szebiotko;
27 marca – uczestniczył w otwarciu Targów
Techniki Motoryzacyjnej na terenie MTP;
28 marca – przewodniczył obradom Senatu
UEP;
28 i 30 marca – przewodniczył Konferencji
Rektorów Uczelni Ekonomicznych – gospodarzem spotkania był Uniwersytet Ekonomiczny
w Katowicach;
31 marca – wziął udział w debacie pt. „Inwestycje – szansa dla rozwoju regionu, kraju
i Europy”, która odbyła się na terenie MTP.

Prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą
prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP
Prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą prof. dr hab.
Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, 17 marca spotkał się
z przedstawicielami Dniepropietrowskiego Uniwersytetu
Narodowego. Było to spotkanie inaugurujące projekt
współpracy ponadnarodowej pt. „Kształtowanie jakości towarów i usług z uwzględnieniem rynków Europy Środkowo-Wschodniej”. Projekt jest wspólnym przedsięwzięciem
Wydziału Towaroznawstwa i Wydziału Zarządzania UEP.
Współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, programu
operacyjnego Kapitał ludzki. Zakłada wypracowanie unikatowego programu oraz uruchomienie
interdyscyplinarnych studiów doktoranckich w języku angielskim w zakresie kształtowania jakości
towarów i usług.

1 marca – reprezentował władze rektorskie
podczas dwudziestej edycji Balu Seledynowego 2014 w auli UEP;
13 marca – w Urzędzie Miasta Poznania
uczestniczył w spotkaniu podsumowującym
5 lat współpracy w ramach projektu Wielkopolska Platforma Innowacyjna; tego samego dnia
wziął udział w posiedzeniu Komitetu Redakcyjnego Ruchu Prawniczego, Ekonomicznego
i Socjologicznego;
17 marca – powitał uczestników I edycji izraelskiego programu Doctoral Seminars in English;
18 marca – przewodniczył obradom Kolegium Rektorsko-Dziekańskiego UEP w sali 103
w Gmachu Głównym Uczelni;
20 marca – otworzył XVI seminarium z cyklu
„Teoria i praktyka animacji lokalnych polityk
publicznych” w ramach projektu „Decydujmy
razem” – seminarium zostało zorganizowane
przez Centrum Badań Społeczności i Polityk
Lokalnych Collegium Civitas i CAL, Uniwersytet
Ekonomiczny w Poznaniu oraz Fundację Pomocy Wzajemnej Barka; tego samego dnia wziął
udział w uroczystości wmurowania kamienia

węgielnego pod rozbudowę i modernizację
budynku głównego Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu; ponadto w Sali Kominkowej
Centrum Kultury Zamek w Poznaniu uczestniczył w spotkaniu z merem partnerskiego miasta
Shenzhen – celem spotkania było między innymi omówienie współpracy w zakresie edukacji;
21 marca – wystąpił na spotkaniu strategicznym z pracownikami Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, poświęconym realizacji
Strategii UEP w 2013 r. oraz priorytetom strategicznym na 2014 r.;
27 marca – spotkał się z profesorem Christianem Stamov-Roßnagelem z Jacobs Center on
Lifelong Learning and Institutional Development z Jacobs University w celu nawiązania
współpracy; tego samego dnia uczestniczył
jako prelegent w poznańskiej edycji debaty
„Polak, Europejczyk, Obywatel” zorganizowanej przez Przedstawicielstwo Regionalne
Komisji Europejskiej w Polsce oraz Uniwersytet
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – debata
odbyła się w auli Wydziału Nauk Politycznych
i Dziennikarstwa UAM.
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Prorektor ds. edukacji i studentów dr hab.
Jacek Mizerka, prof. nadzw. UEP

Prorektor ds. strategii i rozwoju
dr hab. Cezary Kochalski, prof. nadzw. UEP

Prorektor ds. edukacji i studentów dr hab. Jacek Mizerka,
prof. nadzw. UEP, 7 marca uczestniczył w uroczystym
otwarciu na UEP Laboratorium Tradingowego. Prowadzone jest ono we współpracy z OSTC Poland – liczącym się
na globalnym rynku finansowym zespołem zawodowych
traderów. Laboratorium jest wyposażone w nowoczesny
sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie. Studenci
mogą tu próbować sił w środowisku odzwierciedlającym
to, w którym na co dzień pracują profesjonalni traderzy.

Prorektor ds. strategii i rozwoju dr hab. Cezary Kochalski,
prof. nadzw. UEP, 11 marca wziął udział w konferencji
prasowej dotyczącej projektu stypendialnego Autostrady
Wielkopolskiej SA oraz UEP. Konferencja dotyczyła drugiej
edycji programu „A2 do Kariery”, w ramach którego Autostrada Wielkopolska SA ufundowała pięciomiesięczne
stypendia dla trzech studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Briefing odbył się w Cafeterii Sofa w Collegium Altum Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

1 marca – reprezentował władze rektorskie
podczas dwudziestej edycji Balu Seledynowego 2014 w auli UEP;
3 marca – wziął udział w spotkaniu z drużynami, które zdobyły medale na Akademickich M
 istrzostwach Polski w futsalu oraz
w s zachach; spotkanie odbyło się w sali 103
w Gmachu Głównym UEP;
11 marca – spotkał się z dziekanami wydziałów
UEP między innymi w sprawie limitów przyjęć
na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku
akademickim 2014/2015;
14 marca – wziął udział w konferencji IDEA,
zorganizowanej przez Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu i Politechniką Poznańską;
hasło przewodnie tegorocznego spotkania
brzmiało: „Realizuj pomysły, spełniaj marzenia,

zmieniaj świat”; konferencja odbyła się przy
ul. Umultowskiej 87 (Kampus Morasko);
16 marca – uczestniczył w Drzwiach Otwartych
na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu;
17 marca – uczestniczył w inauguracji Mostów
Ekonomicznych 2014; uroczystość odbyła się
w sali 0011 w Gmachu Głównym Uczelni;
21 marca – wystąpił na spotkaniu strategicznym z pracownikami Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, poświęconym realizacji
Strategii UEP w 2013 r. oraz priorytetom strategicznym na 2014 r.,
31 marca – uczestniczył w spotkaniu z rektorami państwowych wyższych szkół zawodowych
z Gniezna, Leszna, Kalisza, Piły oraz z dziekanem PWSZ w Koninie; celem spotkania było
omówienie współpracy między Uniwersytetem
Ekonomicznym w Poznaniu a państwowymi
wyższymi szkołami zawodowymi.

1 marca – reprezentował władze rektorskie
podczas dwudziestej edycji Balu Seledynowego 2014 w auli UEP;
5 marca – wziął udział w spotkaniu z potencjalnym inwestorem z sektora usług nowoczesnych, który rozważa lokalizację swojego biura
między innymi w centrum Poznania; w wizycie
uczestniczyli konsultanci z firmy WDGC, która
obsługuje inwestora;
14 marca – uczestniczył w spotkaniu Krajowej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie;

17 marca – uczestniczył w VIII Międzynarodowym Kongresie Controllerów w Hotelu
Andersia w Poznaniu; tematem przewodnim
Kongresu były innowacyjne rozwiązania controllingowe;
21 marca – wystąpił na spotkaniu strategicznym z pracownikami Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, poświęconym realizacji
Strategii UEP w 2013 r. oraz priorytetom strategicznym na 2014 r.;
24 marca – uczestniczył w spotkaniu z prorektorami uczelni ekonomicznych.
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Z posiedzenia Senatu UEP

*
Senat postanowił również zmienić limity przyjęć na studia w roku akademickim 2013/2014, określone w uchwale Senatu UEP nr 113 (2012/2013), na następujących rodzajach studiów i kierunkach:

Posiedzenie Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu odbyło się 28 marca 2014 r.
*
Podczas posiedzenia Senatu rektor wręczył
dyplomy nagród jubileuszowych profesorom:
Marzenie Remlein i Henrykowi Szymusiakowi.
Profesorowi drowi hab. Janowi Sikorze, prof.
nadzw. UEP, rektor wręczył dekret awansowy
na stanowisko profesora zwyczajnego UEP,
a drowi hab. Waldemarowi Budnerowi, prof.
nadzw. UEP, umowę o pracę na stanowisku
profesora nadzwyczajnego na czas określony.

Na podstawie art. 125, art. 123 ust. 1 pkt 2
i ust. 2 w związku z art. 264 ust. 7 Ustawy z dnia
27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z dnia 23 maja 2012 r., poz. 572)
oraz § 32 ust. 1 pkt 23 Statutu UEP, Senat
pozytywnie zaopiniował sprawę wypowiedzenia zatrudnienia z mianowania kustoszowi
bibliotecznemu UEP, ze skutkiem rozwiązania
stosunku pracy na dzień 31 lipca 2014 r.

Senat uchwalił Regulamin wynagradzania
pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu.

*

*

Kierunek

Razem

180

Nowy limit
94
32
126

Studia niestacjonarne wieczorowe: 10% limitu przyjęć określonego dla studiów stacjonarnych
ogółem.

*

*
Na podstawie art. 125 w związku z art. 123
ust. 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z dnia
23 maja 2012 r., poz. 572) i § 32 ust. 1 pkt 23
oraz § 64 ust. 2 Statutu UEP, Senat pozytywnie
zaopiniował sprawę wypowiedzenia zatrudnienia 7 nauczycielom akademickim w związku
z upływem mianowania, ze skutkiem rozwiązania stosunku pracy na dzień 31 lipca 2014 r.

Dotychczasowy
limit
Stacjonarne
towaroznawstwo – semestr letni
120
drugiego stopnia zarządzanie i inżynieria produkcji – semestr letni
60
Studia

*
Senat uchwalił następujące limity przyjęć na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2014/2015:
Studia
Stacjonarne
pierwszego stopnia

Zgodnie z § 32 ust. 1 pkt 8 Statutu UEP Senat
podjął uchwałę o likwidacji, od roku akademickiego 2014/2015, następujących specjalności
na Wydziale Zarządzania:
• administracja i gospodarka samorządowa
na kierunku gospodarka przestrzenna,
• business management na kierunku zarządzanie,
• marketing management na kierunku zarządzanie.
Razem
Stacjonarne
drugiego stopnia

Kierunek
ekonomia
finanse i rachunkowość (WE)
finanse i rachunkowość (WZ)
gospodarka przestrzenna
gospodarka turystyczna
informatyka i ekonometria
(w tym e-business w jęz. angielskim)
kierunek prawno-ekonomiczny
międzynarodowe stosunki gospodarcze
(w tym international business w jęz. angielskim)
polityka społeczna
towaroznawstwo
zarządzanie
zarządzanie i inżynieria produkcji
finance (studia w jęz. angielskim)
ekonomia
finanse i rachunkowość (WE)
finanse i rachunkowość (WZ)
gospodarka przestrzenna
gospodarka turystyczna
informatyka i ekonometria
(w tym e-business w jęz. angielskim)
międzynarodowe stosunki gospodarcze
(w tym international business w jęz. angielskim)
polityka społeczna
techniczne zastosowania Internetu
towaroznawstwo – semestr zimowy
towaroznawstwo – semestr letni
zarządzanie

Limit
210
240
270
90
90
210
30
60
330
30
90
150
300
120
30
2190
180
270
330
60
90
120
30
240
30
60
30
60
120
360
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zarządzanie i inżynieria produkcji – semestr letni
finance (studia w jęz. angielskim)
Razem
Studia stacjonarne razem
Niestacjonarne
pierwszego stopnia
(zaoczne)

ekonomia
finanse i rachunkowość (WE)
finanse i rachunkowość (WZ)
gospodarka przestrzenna
gospodarka turystyczna
informatyka i ekonometria
międzynarodowe stosunki gospodarcze
polityka społeczna
towaroznawstwo – semestr zimowy
towaroznawstwo – semestr letni
zarządzanie
zarządzanie i inżynieria produkcji

Razem
Niestacjonarne
ekonomia
drugiego stopnia (zaoczne) finanse i rachunkowość (WE)
finanse i rachunkowość (WZ)
gospodarka przestrzenna
gospodarka turystyczna
informatyka i ekonometria
międzynarodowe stosunki gospodarcze
polityka społeczna
towaroznawstwo – semestr zimowy
towaroznawstwo – semestr letni
zarządzanie
zarządzanie i inżynieria produkcji
Razem

60
30
2010
4200
60
150
90
30
30
30
30
30
30
0
120
0
600
90
210
150
30
30
30
30
0
60
0
210
0
840

Studia niestacjonarne zaoczne razem

1440

Ogółem UEP

5640

Ogólny limit przyjęć na studia niestacjonarne wieczorowe wynosi 10% limitu przyjęć na studia
stacjonarne.
*
Podczas posiedzenia Senatu został również
przedstawiony komunikat rektora w sprawie
zasad podejmowania i kontynuowania przez

nauczycieli akademickich dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy poza UEP
po 30 września 2014 r.

Z posiedzeń rad wydziałów
Wydział Ekonomii
Posiedzenie Rady Wydziału Ekonomii odbyło
się 7 marca 2014 r. Przedmiotem obrad były
następujące kwestie:
• opinia zespołu przygotowującego wniosek
o nadanie tytułu naukowego profesora
nauk ekonomicznych drowi hab. Jerzemu
Olszewskiemu, prof. nadzw. UEP,
• powołanie komisji doktorskiej mgra Pawła
Olszy,
• wniosek mgr Klaudii Kaczmarek o otwarcie
przewodu doktorskiego w zakresie dyscypliny finanse (proponowany tytuł rozprawy:
„Fundusze węglowe jako podmiot realizacji
polityki klimatycznej”, proponowany promotor: dr hab. Kamilla Marchewka-Bartkowiak, prof. nadzw. UEP),
• opinia w sprawie wniosku o przyznanie
prof. drowi hab. Janowi Sikorze stanowiska
profesora zwyczajnego w Katedrze Socjologii i Filozofii,
• opinia komisji konkursowej w sprawie
wniosku dra hab. Bazylego Czyżewskiego
o zatrudnienie na stanowisku profesora
nadzwyczajnego w Katedrze Edukacji
i Rozwoju Kadr,
• wniosek o zatrudnienie osoby wyłonionej
z konkursu na etat adiunkta w Katedrze
Polityki Gospodarczej i Samorządowej,
• wniosek o zatrudnienie dr Elżbiety Gruszczyńskiej-Brożbar na 1/2 etatu starszego
wykładowcy w Katedrze Teorii Pieniądza
i Polityki Pieniężnej w terminie od 8 marca
2014 do 31 sierpnia 2014 r.,
• wniosek dra Jerzego Kaźmierczyka o przyznanie stypendium naukowego ministra
nauki i szkolnictwa wyższego dla młodych
naukowców,
• sprawa przyjęcia na Wydziale Ekonomii
Zasad powoływania i odwoływania promotora pomocniczego w przewodach doktorskich
i określenie jego funkcji oraz zadań,
• sprawozdanie ze studiów doktoranckich
za rok akademicki 2012/2013 i pierwszy
kwartał 2013/2014,

•
•

wniosek o uruchomienie I edycji Studiów
Podyplomowych „Rachunkowość i podatki
w zrównoważonym przedsiębiorstwie”,
wniosek o uruchomienie XXI edycji Studiów
Podyplomowych „Public relations”.

Wydział Gospodarki Międzynarodowej
Posiedzenie Rady Wydziału Gospodarki
Międzynarodowej odbyło się 7 marca 2014 r.
Przedmiotem obrad były następujące kwestie:
• stwierdzenie wygaśnięcia mandatu dr hab.
Ewy Łaźniewskiej, prof. nadzw. UEP, w Radzie Wydziału Gospodarki Międzynarodowej,
• nadanie stopnia naukowego doktora nauk
ekonomicznych mgr Kamili Lewandowskiej
i mgr Yaninie Sialitskaya,
• zmiana składu zespołów ds. przewodu
doktorskiego i komisji egzaminów doktorskich mgra Mariusza Barczaka, mgra
Szymona Grabańskiego, mgr Aleksandry
Kani, mgra Cezarego Kozery, mgr Hanny
Kubackiej, mgr Marty Resiak-Urbanowicz,
mgra Marcina Soniewickiego,
• sprawozdanie Komisji Konkursowej
z przebiegu konkursu dotyczącego przyznania stanowiska profesora zwyczajnego
w Katedrze Finansów Międzynarodowych
– propozycja wyznaczenia recenzenta do
zaopiniowania zgłoszonego wniosku,
• opinia w sprawie wniosku dr Mileny
Ratajczak-Mrozek o przyznanie stypendium
naukowego ministra nauki i szkolnictwa
wyższego dla młodych naukowców,
• opinia w sprawie wniosku o uruchomienie kolejnej – szóstej edycji studiów
doktoranckich w roku akademickim
2014/2015,
• zatwierdzenie oferty seminariów doktorskich na rok akademicki 2014/2015,
• opinia w sprawie wniosków o powierzenie
zajęć dydaktycznych na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej w ramach umowy
cywilnoprawnej,
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•

•

zatwierdzenie programu kształcenia na
kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze na studiach pierwszego stopnia
i na kierunku gospodarka turystyczna na
studiach pierwszego i drugiego stopnia na
Wydziale Gospodarki Międzynarodowej,
uruchomienie XX edycji Studiów Podyplomowych „Master of Business Administration”, prowadzonych wspólnie z Georgia
State University w Atlancie.

KALENDARIUM

•

•
•
•

Wydział Informatyki i Gospodarki
Elektronicznej

•

Posiedzenie Rady Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej odbyło się 14 marca
2014 r. Przedmiotem obrad były następujące
kwestie:
• wyznaczenie egzaminatorów, egzaminów
i komisji egzaminacyjnych oraz powołanie
• komisji doktorskiej w przewodzie mgr Aleksandry Rutkowskiej,
• powołanie komisji doktorskiej w przewodzie mgr Lobny Bousrih,
• wniosek mgr Moniki Naskręckiej o przedłużenie terminu złożenia rozprawy doktorskiej i terminu zakończenia przewodu,
• zatwierdzenie składów Wydziałowej Komisji
Rekrutacyjnych ds. naboru na studia stacjonarne w roku akademickim 2014/2015
i ds. naboru na studia niestacjonarne w roku
akademickim 2014/2015,
• przyjęcie „Systemu Zapewnienia Jakości
Kształcenia na Wydziale Informatyki i Gospodarki Elektronicznej”,
• prezentacja wyników „Badania satysfakcji ze
studiów studentów WIGE”
• omówienie wyników studenckiej oceny
zajęć dydaktycznych w roku akademickim
2012/2013 (semestr zimowy i semestr
letni).

•

Wydział Towaroznawstwa
Posiedzenie Rady Wydziału Towaroznawstwa
odbyło się 14 marca 2014 r. Przedmiotem
obrad były następujące kwestie:

•

powołanie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr inż. Marii Sielickiej oraz powołanie
komisji doktorskiej i komisji egzaminacyjnych,
rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko
asystenta w Katedrze Technologii i Analizy
Instrumentalnej,
wniosek dra Alfreda Błaszczyka o udzielenie
urlopu szkoleniowego,
uruchomienie XVI edycji studium doktoranckiego na Wydziale Towaroznawstwa,
sprawa uruchomienia międzywydziałowych
interdyscyplinarnych studiów doktoranckich w języku angielskim,
zmiana terminu rozpoczęcia II edycji
Studiów Podyplomowych „Praktyczne
aspekty zarządzania jakością, środowiskiem
i bezpieczeństwem”,
zaopiniowanie wniosków o powierzenie zajęć dydaktycznych na Wydziale Towaroznawstwa w ramach umów cywilnoprawnych.

Wydział Zarządzania
Posiedzenie Rady Wydziału Zarządzania odbyło
się 14 marca 2014 r. Przedmiotem obrad były
następujące kwestie:
• informacja na temat konferencji „Osoby
niepełnosprawne w szkolnictwie wyższym”
(dr Katarzyna Lis),
• poparcie wniosku o nadanie tytułu naukowego profesora dr hab. Ewie Ratajczak, prof.
nadzw. Instytutu Technologii Drewna,
• umorzenie postępowania o nadanie tytułu
naukowego profesora dr hab. inż. Hannie
Mizgajskiej, prof. nadzw. UEP,
• sprawa nadania stopnia naukowego
doktora nauk ekonomicznych mgr Violetcie
Józefczyk,
• wyznaczenie recenzentów, egzaminatorów
oraz powołanie komisji doktorskich i komisji egzaminacyjnych w przewodach doktorskich mgr Krystyny Sobczak, mgr Marty
Szczepańskiej i mgra Tomasza Zielińskiego,
• wszczęcie przewodów doktorskich mgra
Artura Jastrzębowskiego i mgr Moniki
Olszewskiej,

•

•
•
•
•
•

rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko
profesora nadzwyczajnego (dwa etaty)
w Katedrze Ekonomiki Przestrzennej i Środowiskowej,
likwidacja specjalności administracja
i gospodarka samorządowa na kierunku
gospodarka przestrzenna,
likwidacja specjalności business management na kierunku zarządzanie,
likwidacja specjalności marketing management na kierunku zarządzanie,
uruchomienie kolejnej edycji studiów doktoranckich na Wydziale Zarządzania w roku
akademickim 2014/2015,
informacja o porozumieniu pomiędzy
Wydziałem Towaroznawstwa i Wydziałem Zarządzania w sprawie utworzenia
międzywydziałowych interdyscyplinarnych studiów doktoranckich w języku
angielskim,

•

•
•
•
•
•
•

zatwierdzenie pytań na egzamin dyplomowy na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia na Wydziale
Zarządzania obowiązujących od roku
akademickiego 2013/2014,
zaopiniowanie wniosków o powierzenie zajęć dydaktycznych na Wydziale Zarządzania
w ramach umowy cywilnoprawnej,
uruchomienie XXX edycji Studiów Podyplomowych „Marketing”,
uruchomienie II edycji Studiów Podyplomowych „Handel i dystrybucja”,
uruchomienie II edycji Studiów Podyplomowych „Efektywny przywódca banku
spółdzielczego”,
uruchomienie XII edycji Studiów Podyplomowych „Zarządzanie projektami”,
uruchomienie III edycji Studiów Podyplomowych „Zarządzanie projektami – zaawansowane narzędzie dla praktyków”.
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Z działalności katedr

W tym roku podczas konferencji poruszono
problematykę zarządzania marketingiem dóbr,
usług i miejsc luksusowych.

Katedra Badań Operacyjnych
12 marca
Doktor Przemysław Stodulny wziął udział
w Warszawie w corocznej konferencji środowiska bankowego – Forum Bankowe 2014.

Tematyka konferencji koncentrowała się wokół
doświadczeń sektora bankowego z ostatniego
kryzysu i wyzwań, które stoją przed bankami
w najbliższej perspektywie.

Katedra Badań Rynku i Usług
12 marca
Doktor hab. Jan Fazlagić, prof. nadzw. UEP,
wziął udział w Warszawie w corocznej konferencji środowiska bankowego – Forum
Bankowe 2014.
14 marca
Doktor hab. Jan Fazlagić, prof. nadzw. UEP, wziął
udział w konferencji „Zarządzanie w erze turbulencji ERA 2014” zorganizowanej na Wydziale
Zarządzania Politechniki Warszawskiej. Zaprezentował referat pt. „«Uwaga» jako element
kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa”.

24 i 25 marca
Doktor hab. Jan Fazlagić, prof. nadzw. UEP,
wziął udział w Ogólnopolskiej Konferencji
Samorządu i Oświaty „Edukacja przyszłości”.
Zaprezentował referat „Innowacje w oświacie”.
26 marca
Profesor dr hab. Ireneusz Rutkowski, prof.
nadzw. UEP, uczestniczył w kolokwium habilitacyjnym dra Mariusza Trojanowskiego na
Wydziela Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Katedra Controllingu, Analizy Finansowej i Wyceny
17 marca
Doktor hab. Cezary Kochalski, prof. nadzw.
UEP, uczestniczył w VIII Międzynarodowym
Kongresie Controllerów. Tematem przewod-

nim Kongresu były innowacyjne rozwiązania
controllingowe. Kongres odbył się w Poznaniu
w Hotelu Andersia.

Katedra Handlu i Marketingu
Doktor Magdalena Florek po raz drugi została
zaproszona do jury konkursu „Markowy samorząd”. Jest to inicjatywa wydawnictwa Wolters
Kluwer Polska, służąca promocji dobrych praktyk w samorządach. Konkurs jest adresowany
do wszystkich jednostek samorządu terytorialnego: gmin wiejskich, wiejsko-miejskich,
miejskich, powiatów i województw w Polsce.
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędą się podczas Gali Finałowej 27 maja 2014 r.
w Warszawie.

*

Ponadto dr Magdalena Florek została członkiem komitetu organizacyjnego konferencji
„Territorial Marketing and Branding International Festival OPEN”, która trzeci raz, w dniach
19–21 czerwca 2014 r. odbędzie się w Mińsku.
24 marca
Odbyła się konferencja z cyklu „Marketing od
kuchni”, zorganizowana przez SKN Marketing,
którego opiekunem jest dr Rober Romanowski.

*

Tego samego dnia doktorant Andrzej
Szymkowiak uczestniczył w inauguracyjnej
debacie „Młodzi na rynku pracy”, zorganizowanej w ramach tegorocznej edycji akcji
„Drogowskazów Kariery”.

Katedra Makroekonomii i Badań nad Gospodarką Narodową
Doktor Adam Baszyński opublikował monografię Koncentracja i konkurencja w sektorach bankowych transformujących się krajów
europejskich. Studium teoretyczno-empiryczne,
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu, Poznań, s. 384. ISBN 978-83-7417796-2.
28 lutego – 5 marca
Doktor Dawid Piątek przebywał na stypendium
Dekaban-Liddle Senior Fellowship na Uniwersytecie w Glasgow.
5 marca
Doktor Baha Kalinowska-Sufinowicz wzięła
udział w konferencji pt. „Głos biznesu:
Różnorodność inwestycją w rozwój”, zorganizowanej w Poznaniu w ramach realizacji
projektu „Diversity Index” przez Konfederację
Lewiatan w partnerstwie z Agencją Rozwoju
Innowacji.
6 marca
Doktor hab. Magdalena Knapińska wzięła
udział w II warsztatach międzysektorowych
zorganizowanych w ramach realizacji projektu „Mam dziecko – pracuję”, które odbyły się
w Urzędzie Miasta w Mosinie.
19 marca
Doktor Baha Kalinowska-Sufinowicz zabrała
głos w dyskusji „Rynek pracy wobec zmian
demograficznych” zorganizowanej przez
Instytut Obywatelski w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej.

20 marca
W trakcie XVI seminarium z cyklu „Teoria i praktyka animacji lokalnych polityk publicznych”
w ramach projektu „Decydujmy razem” dr Baha
Kalinowska-Sufinowicz wygłosiła na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu prezentację
„Telepraca szansą na flexicurity wśród rodziców
z małymi dziećmi”.
20 i 21 marca
Doktor hab. Magdalena Knapińska była współorganizatorem (z ramienia UEP) seminarium
„Polityka zatrudnienia i rynku pracy a partycypacyjny wymiar polityk publicznych”, które
odbyło się w ramach cyklu „Teoria i praktyka
animacji lokalnych polityk publicznych” zorganizowanego w ramach realizacji projektu
„Decydujmy razem” współfinansowanego ze
środków EFS.
25 marca
Doktor hab. Magdalena Knapińska wzięła
udział w III warsztatach międzysektorowych
zorganizowanych w ramach realizacji projektu „Mam dziecko – pracuję”, które odbyły się
w Urzędzie Miasta w Mosinie.
28 marca
Doktor Baha Kalinowska-Sufinowicz wzięła
udział w debacie „Polityka proinflacyjna – jak
uczynić prywatne problemy bardziej publicznymi?” w Centrum Sztuki Współczesnej
w Zamku Ujazdowskim w Warszawie. Debata
była wydarzeniem towarzyszącym wystawie
Marthy Rosler.
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Katedra Marketingu Międzynarodowego
26 i 27 marca
Na zaproszenie Katedry Marketingu Międzynarodowego Uniwersytet Ekonomiczny
w Poznaniu gościł prof. dra Christiana
Stamova Roßnagela z Jacobs University
Bremen. Podczas wizyty były prowadzone rozmowy dotyczące współpracy obu
uczelni, między innymi w ramach proponowanego programu anglojęzycznego

International Knowledge Management
and Innovation.
28 marca
W sali 611 Altum odbyło się otwarte zebranie
Katedry Marketingu Międzynarodowego, podczas którego nastąpiła prezentacja koncepcji
rozpraw doktorskich mgra Filipa Nowackiego
oraz mgra Marcina Wieczerzyckiego.

Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych
13 marca
Profesor dr hab. Tomasz Rynarzewski, prof.
zw. UEP, uczestniczył w panelu zatytułowanym „Nowe wyzwania polityki przemysłowej
państwa” w ramach V międzynarodowej
konferencji naukowej z cyklu „Przedsiębior-

stwo w globalnej gospodarce” zatytułowanej
„Przedsiębiorstwo przemysłowe jako fundament gospodarki”, a zorganizowanej przez
Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły
Głównej Handlowej pod patronatem ministra
gospodarki.

Katedra Strategii Marketingowych
25 lutego – 8 marca
Doktor Grzegorz Leszczyński przebywał w Meiji
University w Tokio jako visiting researcher,
gdzie był członkiem zespołu badawczego zajmującego się zarządzaniem relacjami między
przedsiębiorstwami.
13 marca
Doktor hab. Lilianna Nowak wzięła udział
w seminarium naukowym „Badania jakościowe online”, zorganizowanym na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu przez Kate-

drę Marketingu Produktu, Portal Naukowca
oraz Polskie Towarzystwo Badaczy Rynku
i Opinii.
21 marca
Pracownicy Katedry Strategii Marketingowych
uczestniczyli w prezentacji koncepcji rozprawy
doktorskiej pt. „How Users Work for Innovation?
Comparative Study on User Innovation between Poland and Japan”, którą wygłosił doktorant UEP Maasaki Takemura z Meiji University
w Tokio.

Katedra Technologii Informacyjnych
1 marca
Profesor dr hab. inż. Wojciech Cellary, prof. zw.
UEP, miał wykład pt. „Edukacja w dobie tabletów” dla uczestników XVIII Targów Edukacyjnych, które odbyły się w Poznaniu w dniach od
28 lutego do 2 marca 2014 r. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Wykład był
częścią sesji tematycznej „TE08 Technologie
informacyjno-komunikacyjne w dydaktyce

szkolnej”. Organizatorem Targów był Ośrodek
Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu.
2 marca
Doktor hab. inż. Krzysztof Walczak, prof. nadzw.
UEP, otrzymał zaproszenie do udziału w pracach międzynarodowej konferencji „The 19th
ACM International Conference on 3D Web
Technology WEB3D 2014”, która odbędzie się

w Vancouver (w Kanadzie) w terminie od 8 do
10 sierpnia 2014 r.
3 marca
W wydaniu papierowym Gazety Wyborczej
z 3 marca 2014 r. (nr 51.8083) na s. 22 w dziale
„Biznes – Ludzie – Pieniądze” ukazał się kolejny,
dziewiętnasty felieton prof. dra hab. inż. Wojciecha Cellarego, prof. zw. UEP, pt. „Przepis na
nowość”. Tematem felietonu były rola i schemat
wdrażania innowacji w organizacjach. Felieton
jest dostępny on-line pod adresem: http://
wyborcza.biz/biznes/1,100897,15554148,Przepis_na_wolnosc.html.
*
Magister inż. Zbigniew Paszkiewicz przeprowadził wewnętrzne seminarium pt. „Recommendation methods RMV for partner and service
selection in virtual organizations breeding
environments based on process mining techniques” dla pracowników Katedry w ramach
przygotowań do publicznej obrony rozprawy
doktorskiej na Politechnice Poznańskiej.
5 marca
Doktor inż. Rafał Wojciechowski i dr inż. Ser
giusz Strykowski wzięli udział w szkoleniu
„Zostań ekspertem Komisji Europejskiej”, zorganizowanym przez Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE, działający przy
Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym
Fundacji UAM.
7 marca
Doktor hab. inż. Krzysztof Walczak, prof. nadzw.
UEP, uczestniczył w inauguracyjnym posiedzeniu Zespołu specjalistycznego ds. infrastruktury
informatycznej nauki, powołanego przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego na kadencję
2014–2016.
10 marca
Doktor hab. inż. Willy Picard uczestniczył w roboczym spotkaniu w siedzibie KPMG Advisory
w Warszawie, podczas którego omawiano sprawy związane z realizacją wspólnego projektu.

11 marca
Profesor dr hab. inż. Wojciech Cellary, prof. zw.
UEP, uczestniczył w spotkaniu zorganizowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie. Tematem spotkania były
dalsze prace nad uruchomieniem programu
„i-Miasta”.
12 marca
Profesor dr hab. inż. Wojciech Cellary, prof. zw.
UEP, uczestniczył w roboczym spotkaniu partnerów realizujących wspólnie w latach 2008–
–2013 projekt POIG 1.3.1 pt. „Nowe technologie
dla gospodarki elektronicznej i społeczeństwa
informacyjnego oparte na paradygmacie SOA”.
Projekt realizowały Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny
w Poznaniu, Politechnika Poznańska, Politechnika Wrocławska i Instytut Podstaw Informatyki
PAN w Warszawie. Tematem spotkania było
zachowanie trwałości rezultatów zakończonego już projektu.
17 marca
W wydaniu papierowym Gazety Wyborczej
z 17 marca 2014 r. (nr 65.8035) na s. 21
w dziale „Biznes – Ludzie – Pieniądze” ukazał
się kolejny, dwudziesty felieton prof. dra hab.
inż. Wojciecha Cellarego, prof. zw. UEP, pt.
„Informatyk, to jest ważne”. Felieton poświęcony był roli zawodu informatyka w rozwoju
współczesnej gospodarki. Felieton dostępny
jest pod adresem: http://wyborcza.biz/biznes/1,100897,15634244,Informatyk___bez_
niego_nie_byloby_nowoczesnego_swiata.
html.
20–22 marca
Profesor dr hab. inż. Wojciech Cellary, prof.
zw. UEP, wziął udział w Kongresie Kultury
Akademickiej – „Idea Uniwersytetu – Reaktywacja”, który odbył się w Krakowie w dniach
20–22 marca br. pod patronatem ministra
nauki i szkolnictwa wyższego. Profesor Wojciech Cellary prowadził wykład pt. „Uniwersytet w świecie bez porządku”, wprowadzający
w tematykę dyskusji panelowej podczas
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s ympozjum pt. „Uniwersytet w kontekście
nowych mediów i technologii”.
24 marca
Profesor dr hab. inż. Wojciech Cellary, prof. zw.
UEP, miał wykład pt. „Prywatność w sieci. Co
tłumaczyć uczniom?” dla uczestników II ogólnopolskiej konferencji „Dyrektor XXI wieku:
Mobilność – Bezpieczeństwo – Innowacyjność”,
która odbyła się w Ożarowie Mazowieckim.
W konferencji uczestniczyli dyrektorzy szkół
ponadpodstawowych z całej Polski, prowadzących dzienniki elektroniczne.
26 marca
Doktor hab. inż. Krzysztof Walczak, prof.
nadzw. UEP, otrzymał zaproszenie do udziału
w pracach zespołu recenzentów międzynarodowej konferencji „The 22nd International
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Conference in Central Europe on Computer
Graphics, Visualization and Computer Vision
WSCG 2014”, która odbędzie się w Pilznie
(Czechy), w terminie od 2 do 5 czerwca
2014 r.
31 marca
W wydaniu papierowym Gazety Wyborczej
z 31 marca 2014 r. (nr 75.8107) na s. 25 w dziale
„Biznes – Ludzie – Pieniądze” ukazał się kolejny,
dwudziesty pierwszy felieton prof. dra hab.
inż. Wojciecha Cellarego, prof. zw. UEP, pt. „Czy
skusi nas e-PITowanie”. Tematem felietonu były
przyczyny ciągle słabego wykorzystania przez
podatników możliwości składania deklaracji
podatkowych przez Internet. Felieton jest dostępny on-line pod adresem: http://wyborcza.
biz/biznes/1,100897,15713236,Czy_skusi_nas_e_PITowanie_.html.

Katedra Towaroznawstwa Żywności
18 marca
Doktor inż. Urszula Samotyja uczestniczyła
w spotkaniu dialogowym, które odbyło się
w ramach prac Grupy roboczej ds. innowacji
społecznych, będącej częścią inicjatywy „Wizja
zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050”. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele ośrodków naukowo-badawczych,
branży spożywczej oraz branż działających na
jej rzecz.

27 i 28 marca
Profesor Maria Małecka, prof. zw. UEP, uczestniczyła, jako członek komisji oceniającej,
w pracach komitetu organizacyjnego centralnego etapu Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy
o Żywności. Olimpiada organizowana jest od
16 lat dla młodzieży techników i liceów ogólnokształcących przez Zespół Szkół Przemysłu
Spożywczego w Poznaniu przy współpracy
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Katedra Zarządzania Międzynarodowego
W miesięczniku Manager Apteki, nr 1(71)/2014
(s. 49–51) ukazał się tekst prof. dra hab. Henryka Mruka, prof. zw. UEP, pt. „Skuteczna strategia
rozwoju apteki”.
*
W miesięczniku Stomatologia, nr 3/2014
(s. 92–95) ukazał się artykuł prof. dra hab. Henryka Mruka, prof. zw. UEP, pt. „Budowanie marki
i wizerunku gabinetu”.

*
Na prośbę dziekana Wydziału Zarządzania prof.
dr hab. Henryk Mruk przygotował recenzję dorobku naukowego oraz rozprawy habilitacyjnej
dra Jerzego Przybysza w związku z przewodem
habilitacyjnym na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
6 marca
Profesor dr hab. Henryk Mruk, prof. zw. UEP,
uczestniczył, jako recenzent, w kolokwium

 abilitacyjnym dr Katarzyny Szalonki na Wydziah
le Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
11 marca
Profesor dr hab. Henryk Mruk, prof. zw. UEP,
przewodniczący kapituły konkursu Acanthus
Aureus, wręczył medale na targach Budma,
organizowanych przez MTP.

25 marca
Profesor dr hab. Henryk Mruk, prof. zw. UEP,
prowadził wykład pt. „Rola komunikacji w pracy
lidera z zespołem” w ramach festiwalu BOSS,
zorganizowanego przez Studenckie Forum
Business Centre Club Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Katedra Znormalizowanych Systemów Zarządzania
31 marca – 2 kwietnia
Doktor hab. inż. Jacek Łuczak, prof. nadzw. UEP,
odbył wizytę w Instytucie Ekonomiki Rosyjskiej

Akademii Nauk w Moskwie w związku z realizacją zadań projektowych w ramach programu
ponadnarodowego.
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Z działalności Biblioteki Głównej
3 marca
W ramach obchodów Światowego Tygodnia
Książki Elektronicznej Biblioteka włączyła się
w promocję e-czytania. W dniach od 3 do
9 marca użytkownicy Biblioteki mogli się zapoznać w bazie IBUK Libra z pełnymi tekstami
ponad 8000 książek opublikowanych przez
polskich wydawców.
Tego samego dnia mgr Katarzyna Regulska
(kierownik Oddziału Opracowania Zbiorów)
wzięła udział w XIX Poznańskim Przeglądzie
Książki Naukowej zorganizowanym pod
honorowym patronatem przewodniczącego
Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Miasta
Poznania prof. dra hab. Bronisława Marciniaka.
Po uroczystym otwarciu w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu odbył się wykład Grzegorza
Gaudena, dyrektora Instytutu Książki w Krakowie, na temat popularyzacji książek, czytelnictwa i literatury polskiej na świecie.
6 marca
Doktor Artur Wierzbicki (z Sekcji Szkoleń, Baz
Danych i Digitalizacji) uczestniczył w warsztatach „Cywilnoprawna ochrona wizerunku jako
dobra osobistego” zorganizowanych przez
Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy
Polskich w Warszawie.
11 marca, 14 marca
Magister Agnieszka Dolińska i mgr Joanna Gryt
(z Sekcji Szkoleń, Baz Danych i Digitalizacji)
przeprowadziły dla pracowników i doktorantów UEP kolejne szkolenia „Internetowy
System Bibliograficzny UEP – zasady, kategorie,
punktacja”. Podczas warsztatów, które odbyły
się w Mediatece Biblioteki, zaprezentowano
strukturę i zawartość Systemu Bibliograficznego, zasady wprowadzania i procedury
zatwierdzania opisów publikacji oraz punktację
poszczególnych kategorii.
16 marca
Goście Drzwi Otwartych na UEP zwiedzili
Bibliotekę oraz zapoznali się z jej zasobami
i usługami.

19 marca
Bibliotekę odwiedzili pracownicy naukowi
Rosyjskiej Akademii Nauk w Moskwie i Dniepropietrowskiego Narodowego Uniwersytetu
na Ukrainie.
26 marca
Wnętrza Biblioteki zostały sfotografowane
przez pracowników Google i pojawiły się
w usłudze Google Street View.
26 marca
Magister Agnieszka Dolińska i mgr Joanna Gryt
(z Sekcji Szkoleń, Baz Danych i Digitalizacji)
wzięły udział w seminarium szkoleniowo-dyskusyjnym „Mechanizmy finansowania badań
młodych naukowców w Polsce”. Spotkanie,
zorganizowane przez Radę Młodych Naukowców przy współpracy z Narodowym Centrum
Nauki, Narodowym Centrum Badań i Rozwoju,
Krajowym Punktem Kontaktowym Programów
Badawczych UE oraz Stowarzyszeniem TOP 500
Innovators, odbyło się w auli Wydziału Nauk
Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu.
27 marca
W sali konferencyjnej Biblioteki odbyło się spotkanie z Martą Dyson, podczas którego pracownicy Sekcji Szkoleń, Baz Danych i Digitalizacji
zapoznali się z ofertą publikacji elektronicznych
wydawnictwa John Wiley and Sons.
*
Pracownicy Biblioteki wzięli udział w spotkaniu
na temat perspektyw rozwoju bibliotecznego
systemu Horizon, które zostało zorganizowane
przez Poznańską Fundację Bibliotek Naukowych w Bibliotece Uniwersytetu Medycznego
w Poznaniu.
*
Ponadto w marcu Biblioteka pozyskała
i oferowała użytkownikom bezpłatne dostępy
testowe do elektronicznych baz danych:

•

•

Taylor and Francis eBooks z pełnymi tekstami książek z zakresu ekonomii, finansów
i biznesu (dostęp w dniach od 11 marca do
6 kwietnia),
Entrepreneurial Studies Source z informacjami na temat przedsiębiorczości oraz
z pełnymi tekstami czasopism, wydaw-

•

nictw encyklopedycznych i studiów przypadków (dostęp w dniach od 31 marca do
31 maja),
Small Business Reference Center z publikacjami dotyczącymi zakładania firmy, zarządzania operacyjnego i sprzedaży (dostęp
w dniach od 31 marca do 31 maja).
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Rozwój kadr naukowych
Decyzją Rady Wydziału Ekonomii Uniwersytetu
Ekonomicznego w Poznaniu z 7 marca 2014 r.
doktor Paweł Kliber – na podstawie oceny
ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej: „Zastosowanie
procesów dyfuzji ze skokami do modelowania polskiego rynku finansowego” – uzyskał
stopień naukowy doktora habilitowanego nauk
ekonomicznych w dyscyplinie: finanse, specjalności: rynki finansowe, matematyka finansowa. Recenzentami w przewodzie byli prof.
dr hab. Waldemar Tarczyński z Uniwersytetu
Szczecińskiego (recenzent RWE), prof. dr hab.
Grażyna Trzpiot z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (recenzent RWE), prof. dr hab.
Czesław Domański z Uniwersytetu Łódzkiego
(recenzent CK) i prof. dr hab. Krzysztof Jajuga
z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
(recenzent CK).
*
W dniu 28 marca 2014 r. odbyła się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgra
Michała Pilca. Promotorem rozprawy mgra
Michała Pilca pt. „Ekonomiczne i społeczne

Współpraca z zagranicą

determinanty zmian w poziomie i strukturze
bezrobocia w Polsce (w latach 1993–2012)” był
prof. dr hab. Wacław Jarmołowicz, prof. zw. UEP.
Recenzje przygotowali prof. dr hab. Eugeniusz
Kwiatkowski, prof. zw. Uniwersytetu Łódzkiego,
oraz prof. dr hab. Henryk Januszek, prof. zw.
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
*
Decyzją z 14 marca 2014 r. Rada Wydziału Zarządzania nadała stopień doktora nauk ekonomicznych mgr Violetcie Józefczyk. Promotorem
rozprawy doktorskiej mgr Violetty Józefczyk pt.
„Zastosowanie koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu w procesach zarządzania
strategicznego w polskich przedsiębiorstwach”
był prof. dr hab. Szymon Cyfert, prof. zw.
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
Recenzje przygotowali prof. dr hab. Czesław
Zając, prof. zw. Uniwersytetu Ekonomicznego
we Wrocławiu i prof. dr hab. Kazimierz Krzakiewicz, prof. zw. Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu. Publiczna dyskusja nad rozprawą
doktorską mgr Violetty Józefczyk odbyła się
5 marca 2014 r.

Program Erasmus+
W marcu Dział ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą złożył wniosek w konkursie
2014 r. „Mobilność studentów i pracowników
szkół wyższych” w ramach programu Erasmus+.
Wniosek spełniający kryteria formalne będzie
podstawą do obliczenia przez Narodową
Agencję funduszy dla Uczelni na realizację
wyjazdów studentów i pracowników na rok
akademicki 2014/2015.
Program Erasmus+ wszedł w życie 1 stycznia 2014 r. i zastąpił dotychczasowe programy: „Uczenie się przez całe życie” (oraz jego
programy sektorowe – Erasmus, Leonardo da
Vinci, Comenius i Grundtvig), akcję Jean Monnet, program „Młodzież w działaniu” oraz pięć
innych programów (między innymi Erasmus
Mundus i Tempus). Czas jego realizacji jest
przewidziany do 2020 r.
Program Erasmus+ oferuje wsparcie
finansowe dla instytucji i organizacji działających w obszarze edukacji i szkoleń, młodzieży
oraz sportu w Europie. Celem programu jest
rozwijanie umiejętności jego uczestników,
zwiększanie ich szans na zatrudnienie, a także
modernizacja systemów edukacji, szkoleń
i wspierania młodzieży. Ocenia się, że w ramach
proponowanego budżetu w latach 2014–2020

za granicę może wyjechać nawet 5 milionów
osób – studentów, stażystów, wolontariuszy,
nauczycieli, pracowników akademickich, szkoleniowców, pracowników organizacji edukacyjnych, pracowników młodzieżowych.
Kwalifikacja studentów
W dniu 28 marca DBNiWZ zakończył proces
kwalifikacji do programu Erasmus+ na rok akademicki 2014/2015, prowadzony przy współpracy ze Studium Praktycznej Nauki Języków
Obcych, oceniającym kompetencje językowe
studentów. O wyjazd do 108 uczelni partnerskich ubiegało się 214 osób, spośród których
na wyjazdy w semestrze zimowym i letnim
zakwalifikowano 156 studentów; 15 osób wpisano na listę rezerwową. Dokonuje się wyboru
uczelni, w których zostały wolne miejsca.
W roku akademickim 2014/2015 miesięczna
stawka stypendium jest stała i wynosi w zależności od kraju pobytu 300, 400 lub 500 euro
w przypadku wyjazdów na studia, oraz 400,
500 lub 600 euro w przypadku wyjazdów na
praktyki. Nowością w programie jest przyznanie dodatkowej kwoty w wysokości 200 euro
miesięcznie studentom realizującym wyjazdy
zagraniczne i otrzymującym stypendium
socjalne.

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

Kraj, miasto,
uczelnia,
organizator
konferencji,
spotkania
2

Termin

3

Cel wyjazdu

4

Dr Dawid Piątek
Katedra Makroekonomii
i Badań nad Gospodarką
Narodową

Wielka Brytania, Glas- 28.02–
gow
28.03.2014
Organizator:
Uniwersytet Glasgow

Wyjazd w ramach stypendium Dekaban-Loddle Senior Fellowships

Dr Paweł Niszczota
Katedra Finansów Międzynarodowych

Hiszpania, Sevilla
Organizator:
Uniwersytet w Sevilli

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

9–15.03.2014
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2

3

4

Dr Ewa Mińska-Struzik
Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych

Estonia, Tartu
Organizator:
Uniwersytet w Tartu

12–17.03.2014 Wyjazd w celu przeprowadzenia cyklu wykładów w ramach programu
LLP/ Erasmus

Mgr Maria Brendel
Biuro Studiów Anglojęzycznych

Chiny, Chongging,
Pekin, Nankin

14–27.03.2014 Promocja UEP, spotkania z reprezentantami uczelni

Dr Agata Maćków
‑Wojciechowska
kierownik Biura Studiów
Anglojęzycznych

Francja, Paryż
Organizator:
EDHEC Business
School

19–21.03.2014 Udział w seminarium „Equis Accreditation Seminar”

Dr Anna Maria Jeszka
Katedra Logistyki
i Transportu

USA, Wellesley
Organizator:
Academic Conferences and Publishing

19–21.03.2014 Udział w International Conference
on Management, Leadership and
Governance ICMLG 2014; tytuł referatu: „Supply Chain Management,
Reverse Logistics Management”

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

Szwajcaria, Genewa
Organizator:
Geneva Association

23–25.03.2014 Udział w międzynarodowym seminarium praktyki i nauki ubezpieczeniowej w ramach projektu
PROGRESS

Dr Ida Musiałkowska
Katedra Europeistyki

Belgia, Bruksela
Organizator:
Vrije Universiteit
Brussel, Parlament
Europejski w Brukseli

23–26.03.2014 Udział w Workshop on the new cyc31.03–
le of the Cohesion Policy in 2014
4.04.2014
– 2020;
wyjazd studyjny

Dr Agnieszka Ziomek
Katedra Polityki Gospodarczej i Samorządowej

Francja, Rennes
23–27.03.2014 Prowadzenie zajęć dydaktycznych
Organizator:
(15 godzin ćwiczeń z przedmiotu
Uniwersytet Rennes 1
Corporate and Strategic Foresight,
– Instytut de Gestion
Technology Watch) oraz egzaminu
de Rennes

Mgr Karol Fabisz
doktorant
Katedra Informatyki
Ekonomicznej

Tunezja, Hammamet
Organizator:
IREC

24–27.03.2014 Udział w The Fifth International
Renewable Energy Congress IREC2014; tytuł referatu: „Profiling of
prosumers for the needs of energy
demand estimation in microgrids”

Dr hab. Justyna Rój
Katedra Badań Operacyjnych

Zjednoczone Emiraty
Arabskie, Dubai
Organizator:
Global Finance
Association

29.03–
3.04.2014

Udział w 21st Annual Global Finance Conference; tytuł referatu: „The
use of derivatives impact on the
corporation value in Poland”

30.03–
2.04.2014

Wyjazd wraz z grupą studentów
ESCP EAP
w celu zapoznania się z uczelnią
oraz programem studiów

Mgr Romana
Francja, Paryż
Ziółkowska
Organizator:
Dział ds. Badań Nauko- ESCP EAP Paryż
wych i Współpracy z Zagranicą

1
Dr hab. Arnold
Bernaciak, prof. nadzw.
UEP
Katedra Ekonomiki Przestrzennej i Środowiskowej

2

3

Szwecja, Uppsala
30.03–
Organizator:
2.04.2014
Uniwersytet w Uppsali, The Baltic University Programme

4
Udział w spotkaniu przygotowującym IV Konferencję Rektorów
uczelni zrzeszonych w międzynarodowej sieci uczelni The Baltic
University Programme oraz wytyczającym strategię działania Programu na lata 2014–2020

Przyjazdy gości zagranicznych na Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Imię, nazwisko
1

Kraj, miasto,
uczelnia/
organizator
2

Termin
3

Cel przyjazdu
4

Owen Easteal

Francja, Paryż
Organizator:
Katedra Turystyki

4–7.03.2014

Prowadzenie wykładów dla studentów specjalności: turystyka i hotelarstwo z przedmiotów: „Personal
Policy in Tourism” i „Tourism Management”

Dr Piotr Lis

Wielka Brytania, Coventry University
Organizator:
Doctoral Seminars in
English

14–19.03.2014 Wykłady dla uczestników I edycji
izraelskiej Doctoral Seminars in English

Sergii Kasian

Ukraina, Dniepropietrowsk, Dniepropietrowski Narodowy
Uniwersytet
Organizator:
dr hab. inż. Jacek Łuczak, prof. nadzw.
UEP

16–20.03.2014 Udział w spotkaniach i seminariach
dotyczących realizacji projektu
PWP: „Kształtowanie jakości towarów i usług z uwzględnieniem rynków Europy Środkowo-Wschodniej”

Svitlana Khaminich

Ukraina Dniepropietrowsk, Dniepropietrowski Narodowy
Uniwersytet
Organizator:
dr hab. inż. Jacek Łuczak, prof. nadzw.
UEP

16–20.03.2014 Udział w spotkaniach i seminariach
dotyczących realizacji projektu
PWP: „Kształtowanie jakości towarów i usług z uwzględnieniem rynków Europy Środkowo-Wschodniej”

Olena Shevtsova

Ukraina Dniepropietrowsk, Dniepropietrowski Narodowy
Uniwersytet
Organizator:
dr hab. inż. Jacek Łuczak, prof. nadzw.
UEP

16–20.03.2014 Udział w spotkaniach i seminariach
dotyczących realizacji projektu
PWP: „Kształtowanie jakości towarów i usług z uwzględnieniem rynków Europy Środkowo-Wschodniej”
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PROJEKT „KADRY DLA GOSPODARKI”

2

Elena Lenchuk

Rosja, Moskwa
Wydział Ekonomiki
Rosyjskiej Akademii
Nauk
Organizator:
dr hab. inż. Jacek Łuczak, prof. nadzw.
UEP

Mutascu Mihai Ioan

3

4

16–20.03.2014 Udział w spotkaniach i seminaria dotyczących realizacji projektu
PWP: „Kształtowanie jakości towarów i usług z uwzględnieniem rynków Europy Środkowo-Wschodniej”

Rumunia, Timisoara
17–22.03.2014 Wykłady w ramach programu
LLP/Erasmus
Universitatea de Vest
din Timisoara
Organizator:
Katedra Finansów Publicznych

26–27.03.2014 Rozmowy dotyczące współpraProf. Dr Christian Samov Niemcy, Bremen
Rossnagel
Jacobs University Brecy w związku z procesem tworzenia nowego kierunku International
men
Organizator:
Knowledge Management and Innovation na UEP
Katedra Marketingu
Międzynarodowego

*
W marcu 2014 r. Uczelnia otrzymała z Agencji
Wykonawczej w Brukseli (EACEA) Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego – Erasmus Charter
for Higher Education – ECHE – o numerze:
59287-EPP-1-2014-1-PL-EPPKA3-ECHE. Karta
ECHE jest ważna do końca trwania programu
Erasmus+, tj. do 2020 r.
Powyższa Karta jest efektem akceptacji
wniosku przygotowanego wraz z Deklara-

cją Polityki Erasmusa przez Dział ds. Badań
Naukowych i Współpracy z Zagranicą i zgłoszonego na konkurs EACEA. Wnioskując o ECHE,
Uczelnia przyjęła na siebie zobowiązanie
przestrzegania zasad, o których mowa w treści
Karty Erasmusa oraz realizacji opracowanej
Deklaracji Polityki Erasmusa. Oba dokumenty
są dostępne na stronie: http://ue.poznan.pl/pl/
wspolpraca,c10/wspolpraca-z-zagranica,c74/
erasmus,c1999/karta-erasmusa,c2301/.

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”)
Marzec 2014
Zadanie 3. Udział pracodawców w dostosowaniu treści kształcenia do potrzeb rynku
pracy

•

Wykłady otwarte
W marcu 2014 r. odbyło się dziesięć wykładów
otwartych:
• Mateusz Puszczyński, Allegro.pl, „Budowa
marki serwisu w mediach społecznościowych”,
• Paweł Kozorys, Grupa Bankier.pl, „Sieci afiliacyjne w Internecie”,
• Andrzej Burzyński, Instytut Rozwoju
Osobistego KOAH, „Jak przejść od pasji do
sukcesu w biznesie”,
• Michał Groniewski, Grupa Eurocash, „Marki
własne – budowa koncepcji i strategia
rozwoju”,
• Angelika Maria Gąsior, Godmother Sp. z o.o.,
„Train Your Brain – czyli jak bezinwazyjnie
zmienić strukturę mózgu, by stać się geniuszem”,
• Adrian Wrociński, Centrum Rozwoju Personalnego Milado, „Wyróżnij się na studiach –
personal branding podczas studiowania”,
• Katarzyna Rutkowska, Pracownia Badań
Marketingowych, „Co dobry negocjator
wiedzieć powinien?”,
• Dr Windham Loopesko, University of Colorado, „The Role of Culture in Business and
Cultural Differences between Europeans
and Americans in Business”,
• Nina Dziemidowicz, ekspert w dziedzinie
etykiety biznesu, „Zadbaj o swoją karierę –
zrób dobre wrażenie”,

Warsztaty specjalistyczne
W marcu zorganizowano cztery warsztaty,
w tym:
• w warsztatach „Przetwarzanie i raportowanie danych z programem SAS” (16 godz.),
wzięło udział 20 osób (na 31, które złożyły
aplikacje), w tym: 11 z Wydziału Informatyki
i Gospodarki Elektronicznej, 8 z Wydziału
Ekonomii i jedna z Wydziału Towaroznawstwa, warsztaty odbyły się w dniach
8 i 9 marca 2014 r.,
• w warsztatach „Tworzenie grafiki trój
wymiarowej” (8 godz.), wzięło udział
11 osób (na 12, które złożyły aplikacje), w tym: 6 z Wydziału Zarządzania,
3 z Wydziału Informatyki i Gospodarki
Elektronicznej, jedna z Wydziału Gospodarki Międzynarodowej i jedna z Wydziału
Towaroznawstwa, warsztaty odbyły się
14 marca 2014 r.,
• w warsztatach „Jak zapewnić sobie właściwy kurs wymiany walut w przyszłości.
Transakcje forward, swap, opcje. Prezentacja i ćwiczenia” wzięło udział 19 osób
(na 19, które złożyły aplikacje), w tym:
6 z Wydziału Zarządzania, 4 z Wydziału
Ekonomii, jedna z Wydziału Gospodarki
Międzynarodowej, 6 z Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej oraz
2 z Wydziału Towaroznawstwa, warsztaty
odbyły się 14 marca 2014 r.,

Mirosław Luboń, Polskie Stowarzyszenie
Sprzedaży Bezpośredniej, „Psychologia
sprzedawania – twarde i miękkie umiejętności w procesie sprzedaży”.
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•

w warsztatach „Od czego zależy kurs walutowy w przyszłości? Czy i jak można go zabezpieczyć? Spojrzenie z punktu widzenia
exportera i importera” wzięło udział 14 osób
(na 15, które złożyły aplikację), w tym:
6 z Wydziału Zarządzania, 3 z Wydziału
Ekonomii, jedna z Wydziału Gospodarki
Międzynarodowej, 4 z Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej, warsztaty
odbyły się 14 marca 2014 r.

Zadanie 4. Staże studenckie i absolwenckie
W marcu przeprowadzono następujące działania związane z realizacją zadania nr 4: Staże
studenckie i absolwenckie projektu „Kadry dla
Gospodarki”:
• opracowywano dokumentację staży,
które się rozpoczęły po ostatniej rekrutacji
(28 października – 8 listopada 2013 r.); są
to staże u różnych pracodawców w I i II
kwartale 2014 r.,
• rozpoczęto rekrutację na staże w II kwartale
u Partnera projektu,
• podsumowano dotychczasowe działania w ramach zadania „Staże studenckie
i absolwenckie” – w 2013 r. ponad 30%
stażystów, którzy odbyli staż w ramach KdG,
otrzymało propozycję pracy u pracodawcy,
u którego odbywał się staż lub odbyty staż
ułatwił znalezienie pracy u innego pracodawcy (w latach 2011 i 2012 wskaźnik ten
przekraczał 20%),
• kolejna rekrutacja rozpocznie się 12 maja
2014 r. – na staże w III i IV kwartale u różnych pracodawców; pracodawców zainteresowanych nawiązaniem współpracy
w ramach realizacji staży zapraszamy do
zapoznania się z informacjami na stronie
http://kdg.ue.poznan.pl/pracodawcy i jej
podstronach, najbliższa rekrutacja odbędzie się w maju 2014 roku – zapraszamy do
składania ofert staży,
• 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 organizowa-

nych staży studenckich i absolwenckich. Zapraszamy do odwiedzenia witryny projektu.
Zadanie 5. Rozwój Biura Karier
1. 	Badanie profilu potencjału zawodowego
studentów
–– zakończono rekrutację na marzec
2014 r. – zrekrutowano 42 osoby plus
3 osoby rezerwowe,
–– prowadzona jest rekrutacja na kwiecień – na badanie zostaną zaproszone
42 osoby,
–– przygotowywane są zmiany związane
z dostępnością badania oraz zasadami
zapisów – od maja w badaniu będą
mogli brać udział także studenci pierwszego roku studiów pierwszego stopnia,
podczas rekrutacji nie będą uwzględniane punkty KdG, prawdopodobnie
zostanie zwiększona liczba dostępnych
miejsc,
–– promocja działania – zamieszczono
informację o rekrutacji na Facebooku
KdG oraz UEP, na tablicach informacyjnych, są też o niej informowani
studenci odwiedzający Biuro Projektu
KdG (przychodzący między innymi na
konsultacje, po poradnictwo zawodowe, po odbiór zaświadczeń i wyników
testów).
2. 	Giełda tematów prac dyplomowych
(GTPD)
–– w wyszukiwarce jest obecnie widocznych 16 firm,
–– w GTPD chęć udziału wyraziło 148 promotorów,
–– trwa zbieranie dokumentacji od studentów chcących skorzystać z oferty GTPD,
–– trwa zbieranie dokumentacji do
zgłoszeń od firm oraz instytucji, które
samodzielnie dokonały rejestracji,
–– trwa udzielanie informacji firmom oraz
instytucjom zainteresowanym przyłączeniem się do GTPD,
–– trwa przekazywanie firmom zgłoszeń
studentów,
–– trwa udzielanie studentom pomocy
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w nawiązywaniu współpracy z firmami,
–– trwa realizacja planu promocji GTPD.
3. Kursy e-learningowe
Aktywność studentów na platformie
kdg-moodle od dnia uruchomienia kursów:
Analiza finansowa przedsiębiorstwa
Zapisanych użytkowników:
510
Analiza i projektowanie aplikacji internetowych
Zapisanych użytkowników:
275
Audytor wewnętrzny zintegrowanego
systemu zarządzania
Zapisanych użytkowników:
144
Analiza rynku i badania marketingowe
Zapisanych użytkowników:
140
Badania konsumenckie
Zapisanych użytkowników:

136

Bancassurance
Zapisanych użytkowników:

38

Kryzysy gospodarcze i spór o rolę państwa
Zapisanych użytkowników:
61
Optymalizacja czasowo-kosztowa projektów
Zapisanych użytkowników:
68
Polityka pieniężna w dobie kryzysu gospodarczego
Zapisanych użytkowników:
85
Rynek finansowy
Zapisanych użytkowników:

136

Techniki sprzedaży
Zapisanych użytkowników:

272

Strategie konkurencyjności przedsiębiorstwa
Zapisanych użytkowników:
81
Techniki wielowymiarowe we wspomaganiu decyzji biznesowych
Zapisanych użytkowników:
174
Wybrane metody wielowymiarowej analizy
złożonych zjawisk gospodarczych
Zapisanych użytkowników:
29
Zarządzanie innowacjami
Zapisanych użytkowników:

82

Zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa
Zapisanych użytkowników:
89
Zarządzanie produktem
Zapisanych użytkowników:

173

Zarządzanie projektem. Zarządzanie zasobami ludzkimi
Zapisanych użytkowników:
195
Zarządzanie strategiczne
Zapisanych użytkowników:

130

Zasady opodatkowania przedsiębiorców
w Polsce w warunkach konkurencji i harmonizacji podatkowej
Zapisanych użytkowników:
347
4. Prezentacje sylwetek absolwentów
W zakładce „Sylwetki absolwentów” –
„U progu kariery” znajdują się profile
jedenastu osób, w zakładce „Znani i rozpoznawani” umieszczono profile pięciu osób.
5.	Poradnictwo zawodowe, wsparcie
studentów i absolwentów w procesie
szukania pracy
Prowadzona jest rekrutacja na kwiecień na
wszystkie z poniższych działań.
• Dla 62 osób przeprowadzono indywidualne
i grupowe konsultacje w zakresie poprawnego tworzenia dokumentów aplikacyjnych, dla 3 osób w zakresie rozmowy kwalifikacyjnej, nie przeprowadzono konsultacji
w zakresie poszukiwania pracy i planowania
kariery zawodowej. Dwanaście osób jest
zapisanych na konsultacje 31 marca 2014 r.
Na konsultacjach indywidulanych udostępniono 15 miejsc, a na grupowych 140 miejsc
(zaproponowano 3 dodatkowe konsultacje
w związku z trwającą rekrutacją na staże
KdG).
• Z programu komputerowego umożliwiającego diagnozę inteligencji emocjonalnej
(PKIE) skorzystało i odebrało wynik 27
studentów; udostępniono 54 miejsca.
• Komputerowe testy kariery: „Czy jesteś
przedsiębiorczy” oraz „Test preferencji
i predyspozycji zawodowych”. Z testu „Czy
jesteś przedsiębiorczy” skorzystało 15
studentów, z „Testu preferencji i predyspo-
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•

•

•

zycji zawodowych” skorzystało 22 studentów. Udostępniono 40 miejsc na każdym
z testów.
Warsztaty wsparcia karier
–– trwają zapisy na kwiecień,
–– przeprowadzono trzy warsztaty: „Którą
z dróg zawodowych wybrać – praca
z impasem” dla 6 osób, „Zagraj w Pokera
Osobowości – dowiedz się jak funkcjonujesz w nowej grupie” dla 6 osób,
„Skuteczna autoprezentacja podczas
rozmowy kwalifikacyjnej” dla 11 osób.
Przeprowadzono testy psychologiczne –
grupowe poradnictwo zawodowe: CwP
– jedna osoba (na 10 dostępnych miejsc),
dwie osoby odebrały wyniki; WKP – jedna
osoba odebrała wyniki; CISS – osiem osób
(na 10 dostępnych miejsc), jedna osoba
odebrała wyniki; OMNIBUS – dwie osoby
(na 5 dostępnych miejsc), dwie osoby
odebrały wyniki; TUS – trzy osoby (na 10
dostępnych miejsc), żadna osoba nie odebrała wyników; KKS – nikt (na 10 dostępnych miejsc), dwie osoby odebrały wyniki;
APIS-Z – trzy osoby są zapisane na testowanie 28 marca 2014 r. (na 5 dostępnych
miejsc), jedna osoba odebrała wyniki.
W indywidualnym poradnictwie zawodowym wzięło udział: w spotkaniu wstępnym

•

– cztery osoby, dwie kolejne są zapisane
na 28 marca 2014 r., w testach psychologicznych – pięć osób, w spotkaniu podsumowującym – dwie osoby. Udostępniono
24 miejsca (w sumie na spotkanie wstępne
i spotkanie podsumowujące).
Studenci mogą korzystać z Czytelni Wsparcia Karier. Studenci biorący udział w działaniach wsparcia karier otrzymują informację,
że mogą wzbogacić swoją wiedzę, korzystając z Czytelni.

Zadanie 6. Gospodarka turystyczna
• Ustalono termin i tematykę wykładu Marco
Foelske (General Manager Hotel Sheraton
Poznań): 14 maja 2014 r. godz. 15.00–16.30,
sala 236 A, „Power Of The Brand – hotels are
more than just beds, it’s a lifestyle”.
• Odbyło się spotkanie z Łukaszem Sosnowskim dotyczące możliwości zakupienia
programów szkoleniowych możliwych do
wykorzystania na zajęciach ze studentami
GT (w ramach przedmiotów: e-commerce
w turystyce, sprzedaż i dystrybucja usług
turystycznych) w ramach Elektronicznego
Centrum Wspomagania Edukacji Turystycznej.
• Odbyło się spotkanie członków koła naukowego EXPLORERS.

Wielkopolska Szkoła Biznesu UEP

Kurs dla kandydatów
na członków rad nadzorczych
W dniu 21 marca 2014 r. rozpoczęła się kolejna edycja kursu dla kandydatów na
członków rad nadzorczych. Szkolenie obejmuje 106 godzin zajęć.
Kurs jest organizowany zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia
7 września 2004 r. w sprawie szkoleń
i egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek, w których

Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem (Dz.U. nr 198, poz. 2038 z późn. zm.).
Kurs kończy się egzaminem w Ministerstwie Skarbu Państwa, który jest zaplanowany na 5 lipca 2014 r.

Szkolenia
W marcu w Wielkopolskiej Szkole Biznesu odbył się cykl szkoleń dla kadry menedżerskiej jednostek administracji publicznej oraz dla pracowników naukowych
UEP.
Szkolenia dla kadry menedżerskiej jednostek administracji publicznej zostały
zorganizowane w formie warsztatów podzielonych na trzy ośmiogodzinne moduły.
Dotyczyły one:
• skutecznej komunikacji i organizacji czasu
pracy,
• budowania autorytetu szefa,
• delegowania uprawnień i kompetencji.
Program szkoleń został opracowany we
współpracy z trenerem mającym doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla grup kierowniczych i znającym specyfikę pracy jednostek
administracji samorządowej. W szkoleniach
uczestniczyło 14 osób.
Ponadto w marcu odbyły się w Wielkopolskiej Szkole Biznesu przy współudziale Fundacji
„Kadry dla Wielkopolski” dwa szkolenia promocyjne. W szkoleniu „Wprowadzenie nowego
produktu na rynek”, które odbyło 19 marca
2014 r., uczestniczyło 14 osób. Tematyka szkolenia obejmowała:
• podstawowe pojęcia i klasyfikacje produktu
(moderację wizualną),
• etapy procesu innowacyjnego,
• cykl życia produktu,

•

trendy konsumpcyjne jako przesłanki wprowadzania nowych produktów.
Drugie szkolenie promocyjne pt. „Psychologia szefa” odbyło się 26 marca 2014 r. W szkoleniu wzięło udział 18 osób. Tematyka szkolenia
obejmowała:
• kluczowe funkcje menedżera; sposoby
budowania autorytetu w zespole, strategie
radzenia sobie w sytuacji awansu wewnętrznego,
• style kierowania zespołem, umiejętność
wpływania na pracowników w zależności
od sytuacji i specyfiki zadań; zalety i korzyści sytuacyjnego kierowania,
• formułowanie zadań i poleceń, precyzyjne
przekazywanie informacji (ćwiczenie w
praktyce umiejętności skutecznego przekazywania poleceń).
W marcu Wielkopolska Szkoła Biznesu UEP
zorganizowała także trzy szkolenia dla pracowników dydaktycznych UEP. W dniu 13 marca
2014 r. odbyło się szkolenie z zakresu emisji głosu, w dniach 17 i 18 marca – szkolenie „Program
statystyczny Statistica – poziom podstawowy”,
a w dniach 19–21 marca – szkolenie z programu
Statistica na poziomie zaawansowanym.
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Monitoring mediów – statystyki – marzec 2014

Radio
Źródło
Radio ESKA Poznań

Liczba informacji o UEP
Typ
Internet

Liczba informacji
339

Prasa

99

Radio

36

Social media

719

Telewizja
Suma

Polskie Radio Merkury Poznań

regionalny

16

ogólnopolski

2

Polskie Radio Program 4

ogólnopolski

1

regionalny

1

Nakład
regionalny

Liczba informacji
12

ogólnopolski

10

regionalny

9

Polskie Radio RDC Warszawa

31
1224

Telewizja
TVP Poznań

Prasa
Źródło
POLSKA – GŁOS WIELKOPOLSKI

Periodyk
dziennik

Nakład
42680

Liczba informacji
15

GAZETA WYBORCZA – POZNAŃ

dziennik

20030

8
6

GAZETA UBEZPIECZENIOWA

tygodnik

3000

GAZETA WYBORCZA

dziennik

243790

3

GAZETA SŁUPECKA

tygodnik

3300

3

NASZ GŁOS POZNAŃSKI
GAZETA FINANSOWA
PANORAMA LESZCZYŃSKA
TRANSPORT I KOMUNIKACJA

dziennik

68850

3

dwutygodnik

20000

2

tygodnik

20000

2

tygodnik

20000

2

dwumiesięcznik

1000

2

Internet
Źródło
www.facebook.com
www.twitter.com

Unikatowi użytkownicy
brak danych

Liczba informacji
656

brak danych

40

www.poznan.pl

351000

22

www.codziennypoznan.pl

11220

13

www.wizaz.pl/forum

brak danych

12

www.poznan.dlastudenta.pl

11790

9

www.poznan.studentnews.pl

9780

8

www.forum.gazeta.pl

brak danych

8

www.lepszypoznan.pl

56110

7

4461780

7

www.wyborcza.biz

Liczba informacji
16

Polskie Radio Program 1

Źródło

RZECZPOSPOLITA

Nakład
regionalny

TVP Regionalna
WTK
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Już po raz dziewiętnasty w Bibliotece Uniwersyteckiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza został
zorganizowany Poznański Przegląd Książki Naukowej pod honorowym patronatem rektora UAM
prof. dra hab. Bronisława Marciniaka. Uroczyste otwarcie odbyło się 3 marca br. Swoje publikacje
wystawili poznańscy wydawcy związani z książką naukową. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu zaprezentowało swoje nowości wydawnicze. Wystawa była czynna do
26 kwietnia 2014 r.
W marcu ukazał się 9 numer czasopisma Studia Oeconomica Posnaniensia.

Nakładem Wydawnictwa UEP ukazały się następujące pozycje:

Podręcznik jest adresowany do studentów uczelni
ekonomicznych, także do wszystkich osób interesujących się
rozwojem ekonomii, a zwłaszcza jej współczesną postacią. W książce przedstawiono najistotniejsze i najbardziej
charakterystyczne dla współczesnej ekonomii osiągnięcia tak
zwanej ekonomii głównego nurtu oraz dokonania i rozwój
ekonomii alternatywnej.
(wydanie 4)

Celem podjętych badań literaturowych i eksperymentalnych jest próba zidentyfikowania możliwości rozwoju
najistotniejszych obszarów nanotechnologii oraz propozycji
rozwiązań nanotechnologicznych w wybranych obszarach,
jak również ocena ich wpływu na rozwój gospodarki.

Monografia koncentruje się na ludziach, którzy po ukończeniu studiów założyli własne przedsiębiorstwa. Przeprowadzone badania jakościowe, w szczególności wywiady pogłębione, stały się podstawą do sformułowania nowej koncepcji
procesu przedsiębiorczości uwzględniającej motywacje i cele
założycieli przedsiębiorstw.

W monografii poruszono cztery podstawowe obszary
problemowe: rolę banku i jego wynagrodzenie w banc
assurance, rozwój rynków ubezpieczeniowych, ryzyko w
działalności zakładów ubezpieczeniowych, Solvency II. Książka powstała przy udziale autorów z bardzo wielu ośrodków
akademickich, nie tylko z Polski, ale również z zagranicy.
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Pogrążeni w smutku zawiadamiamy, że 24 marca 2014 r., po ciężkiej chorobie zmarł
dr Ireneusz Barczak
adiunkt Katedry Publicystyki Ekonomicznej i Public Relations
Doktor Ireneusz Barczak był anglistą, wieloletnim lektorem języka angielskiego w Studium Nauki Języków Obcych. Biegle władał także językiem
szwedzkim. Interesował się problematyką krajów nordyckich (ze szczególnym uwzględnieniem Szwecji) oraz pomocą rozwojową – zagadnieniom
tym poświęcił przygotowywaną rozprawę habilitacyjną („Mechanizmy
wykorzystania technologii w Afryce Subsaharyjskiej”), nad którą pracował
do ostatnich dni swojego życia.
Pamięć o nim na zawsze pozostanie wśród nas
REKTOR, SENAT I SPOŁECZNOŚĆ
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

