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Rektor UEP – panelistą w debacie
„Śniadanie z Rzeczpospolitą”
i na antenie TOK FM
Rektor UEP prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, był panelistą w debacie
„Śniadanie z Rzeczpospolitą” na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.
Wystąpił też jako gość programu EKG na antenie TOK FM.

T

ematem przewodnim „Śniadania z Rzeczpospolitą” był wpływ inwestycji zagranicznych na gospodarkę regionów. O zabranie
głosu w dyskusji poproszeni zostali prominenci
życia gospodarczego i politycznego: rektor
UEP prof. dr hab. Marian Gorynia, prezes MTP
dr Andrzej Byrt, prezydent Miasta Poznania
Ryszard Grobelny, prezes Polskich Inwestycji
Rozwojowych (PIR) Mariusz Grendowicz, dyrektor ds. korporacyjnych Jeronimo Martins Polska
(właściciel sieci Biedronka) Alfred Kubczak oraz
główny ekonomista w Ministerstwie Skarbu
Państwa Michał Markowski.
Rozmówcy zgodnie skonstatowali, że
bariery dla inwestycji od lat są takie same
i trzeba je pokonywać. Hamująco działają
nieprzyjazna dla firm legislatura i niedomagania infrastrukturalne. Samorządy nastawione
na wzrost skracają procedury biurokratyczne
i przyjmują korzystną dla biznesu interpretację
przepisów. Komentując sytuację w dłuższym
horyzoncie czasowym, rektor UEP powiedział,
że boomu inwestycyjnego, trwającego od początku lat 90. ubiegłego wieku, Polska nie była

w stanie sfinansować ze środków krajowych.
Inwestorzy zagraniczni wpompowali w naszą
gospodarkę w ciągu 25 lat ponad 200 mld
dolarów. Niemałe kwoty pochodziły ze środków unijnych. Profesor Gorynia nie przecenia
wskaźników wzrostu. Jego zdaniem, każda
ekipa polityczna jest rozliczana z dynamiki
PKB, nakładów inwestycyjnych, wykorzystania
funduszy zewnętrznych itp., ale powinniśmy
mieć świadomość, że nie można szybko
osiągnąć takiego poziomu konsumpcji jak
w zamożnych krajach Zachodu. „Nie możemy
nadmiernie fetyszyzować wzrostu napędzanego przez inwestycje” – stwierdził rektor UEP
podczas debaty.
W dniu 25 kwietnia 2014 r. rektor UEP oraz
członkowie Klubu Partnera UEP, prezes Zarządu
DGA SA Andrzej Głowacki i prezes Zarządu
Novol Sp. z o.o. Piotr Nowakowski – jako goście
programu EKG na antenie TOK FM – skomentowali kwestie dotyczące bezpieczeństwa
energetycznego, reperkusji gospodarczych
konfliktu rosyjsko-ukraińskiego oraz globalizacji i innowacyjności.
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Profesor Maciej Żukowski o ZUS i OFE

w „Wywiadzie Teleskopu” na antenie TVP Poznań

O

d 1 kwietnia do ostatniego dnia lipca
2014 r. możemy decydować, czy chcemy
przekazywać swoje składki emerytalne tylko
do ZUS, czy także do OFE. Temat wywołuje
gorące dyskusje, nic więc dziwnego, że o radę
pytani są eksperci; 1 kwietnia 2014 r. gościem
„Wywiadu Teleskopu” na antenie TVP Poznań
był prorektor UEP ds. nauki i współpracy z zagranicą prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw.
UEP, z Katedry Pracy i Polityki Społecznej.
Co jest lepsze – ZUS czy OFE? Na tak postawione pytanie profesor Żukowski odpowiadał:
„My nie wybieramy pomiędzy ZUS a OFE.
Wybieramy pomiędzy sytuacją, w której cała
nasza składka mogłaby trafić do ZUS a sytuacją, w której jej mała część będzie trafiała
do OFE”. Jeśli chcemy, by część naszej składki
wpływała do OFE, musimy złożyć odpowiednie oświadczenie. Brak działania sprawi, że
100% naszej składki trafi do ZUS. „Nie jestem
przekonany do tego rozwiązania, bo – moim
zdaniem – obowiązkowy system emerytalny

powinien być jak najprostszy. Tutaj natomiast
powstaje wiele pytań. Poza tym wybór jest tak
skonstruowany, że nie jest to wybór w pełni
wolny. Warto jednak powiedzieć, że ten wybór
nie ma charakteru dramatycznego. Dlaczego?
Po pierwsze decydujemy, gdzie trafi tylko
mała część naszej składki. Z łącznej składki,
która wyniesie 19,52%, mamy rozstrzygnąć, co
się stanie z cząstką wysokości 2,92%. To 15%
składki. Po drugie, bardzo ważne jest to, że
w obu tych podsystemach – czyli w ZUS i OFE
– sposób obliczania emerytury jest taki sam.
Nasza emerytura zależy od tego, ile składki
zgromadzimy i w którym momencie przejdziemy na emeryturę. Są to bardzo podobne –
jeśli chodzi o sposób naliczania emerytury
– rozwiązania. Po trzecie wreszcie – nie jest to
wybór ostateczny. Będzie możliwość rewizji
tego wyboru”.
Składki osób, które zdecydują się zostać
w OFE, w końcu i tak trafią na subkonta do ZUS.
„Po co więc ten zamęt, skoro i tak wszystkie

drogi prowadzą do ZUS?” – pytał Bartłomiej
Pomianowski. „Tak, ale ważne jest, co stanie się
po drodze, zanim wszystko ostatecznie trafi do
ZUS. Dla niektórych ten okres będzie krótszy,
dla innych – tych, którzy dopiero rozpoczynają
karierę zawodową – dłuższy. I ma znaczenie
to, co będzie się działo przez ten czas z ich
składkami […]. Przez długi czas nawet mała
kwota daje znaczący kapitał. Oczywiście jego
wysokość zależy od tego, jakie będą wyniki

inwestycyjne OFE. One są obciążone ryzykiem,
zwłaszcza przy ich obecnej konstrukcji, gdy
OFE są takim agresywnym inwestorem, bo nie
mogą lokować w obligacje. Generalnie w długim okresie wyniki OFE powinny być pozytywne […], ale gwarancji oczywiście nie ma”.
„Emerytura dobrego bytu nam nie zapewni.
[…] Musimy sami oszczędzać” – powiedział,
podsumowując swą wypowiedź, profesor
Żukowski.
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„Kobieta Przedsiębiorcza 2013” z UEP

A

bsolwentka UEP Magdalena Binkowska-Jenczyk wygrała plebiscyt „Głosu
Wielkopolskiego”.
Uroczysta gala zakończenia plebiscytu
odbyła się na Uniwersytecie Ekonomicznym
w Poznaniu. O tytuł „Kobiety Przedsiębiorczej 2013” rywalizowało ponad 200 kan-

dydatek z całej Wielkopolski. W sumie na
wszystkie panie oddano ponad 37 tys.
głosów.
Zwyciężczyni plebiscytu jest założycielką
firmy EuroDoradztwo z Chodzieży. Zajmuje się
między innymi szkoleniami i pozyskiwaniem
funduszy z Unii Europejskiej.

fot. Marek Zakrzewski/Głos Wielkopolski

fot. Marek Zakrzewski/Głos Wielkopolski

fot. Marek Zakrzewski/Głos Wielkopolski

10

Z ŻYCIA UCZELNI • WYDARZENIA

Z ŻYCIA UCZELNI • WYDARZENIA

Nasz absolwent w BBC World News

Porozumienia UEP ze szkołami średnimi

Michał Przedlacki w ekskluzywnym wywiadzie dla BBC World News
skomentował między innymi sytuację w Syrii.

D

M

ichał Przedlacki zawiaduje akcjami
charytatywnymi w regionach świata dotkniętych klęskami żywiołowymi i konfliktami
wojennymi. Zrealizował film o wojnie w Syrii,
uhonorowany prestiżową nagrodą Grand Press
za najlepszy reportaż 2013 r. Nagrodzony reportaż „Notatki z ciemności. Aleppo” pokazuje
realia życia w kraju ogarniętym wojną domową
i to, jak wojna przemieniła zwykłych ludzi: ich
życie – w walkę o życie, ich domy – w pola
bitew, a ich samych – w żołnierzy.
W materiale filmowym Michała Przedlackiego mieszkańcy Aleppo za oknami widzą

nie tylko poranione od kul mury domów,
ale także rany postrzałowe członków rodzin.
Ich miasto to cmentarz, na którym spoczywają też ich najbliżsi. Michał Przedlacki
mówił w wywiadzie o swoim uznaniu dla
Syryjczyków – za ich wytrwałość, męstwo
i ludzkie zachowania w nieludzkich warunkach.
Michał Przedlacki jest absolwentem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu. Zarządzał logistyczną stroną wielu
akcji charytatywnych liczących się organizacji
pomocowych.

ziałając na podstawie pełnomocnictwa
udzielonego przez rektora UEP, dziekan
Wydziału Gospodarki Międzynarodowej prof.
dr hab. Tomasz Rynarzewski, prof. zw. UEP, zawarł porozumienia o współpracy UEP z dyrekcją pięciu szkół średnich:
• 1 kwietnia 2014 r. – z dyrektor II Liceum
Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika
w Lesznie mgr Krystyną Łasowską,
• 7 kwietnia 2014 r. – z dyrektor I Liceum
Ogólnokształcącego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu mgr Aliną Chojnacką,
• 9 kwietnia 2014 r. – z dyrektor XV Liceum
Ogólnokształcącego im. prof. Wiktora Degi
w Poznaniu mgr Grażyną Lach,
• 9 kwietnia 2014 r. – z dyrektorem VII Liceum
Ogólnokształcącego im. Dąbrówki w Poznaniu mgrem Pawłem Kozłowskim,
• 14 kwietnia 2014 r. – z dyrektor Zespołu
Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu
mgr Lucyną Tęgą.
Współpraca pomiędzy Wydziałem Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu a szkołami średnimi ma
zaktywizować młodzież, zachęcić ją do posze-

rzania własnych zainteresowań i doskonalenia
uczniowskiego warsztatu pracy pod kątem
przyszłych studiów. Współpraca ma też przygotować przyszłych studentów do działalności
w uczelnianych kołach naukowych.
W dniu 9 kwietnia 2014 r. została również podpisana umowa o utworzeniu klasy
akademickiej w I Liceum Ogólnokształcącym
w Lesznie. Sygnatariuszami umowy byli dziekan Wydziału Zarządzania, prof. hab. Kazimierz Krzakiewicz, prof. zw. UEP, oraz dyrektor
I Liceum Ogólnokształcącego mgr Barbara
Kochanek. Na koordynatora działań w ramach
tej umowy dziekan wyznaczył dr Agnieszkę
Ignyś z Katedry Teorii Organizacji i Zarządzania
Wydziału Zarządzania.
W dniu 29 kwietnia 2014 r. dziekan Wydziału Zarządzania w ramach projektu „Klasa
Akademicka” podpisał porozumienie z dyrektorem Zespołu Szkół nr 1 w Swarzędzu mgrem
Przemysławem Jankiewiczem. W uroczystości
wzięli udział prodziekan Wydziału Zarządzania
dr hab. Piotr Bartkowiak, prof. nadzw. UEP, oraz
przedstawiciele nauczycieli Zespołu Szkół nr 1
w Swarzędzu.
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CEUE pod dachem
Budowa Centrum Edukacyjnego Usług Elektronicznych (CEUE) – nowego budynku
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu przy ul. Towarowej – trwa już 19 miesięcy. Wewnątrz budynku trwają prace instalatorskie, monterskie i wykończeniowe.

W

krótce budynek osiągnie stan surowy
zamknięty. Dach ma już szczelne pokrycie, kończy się montaż stolarki okiennej,
a na elewacji są montowane kamienne płyty z naturalnego piaskowca. Kamień został
dobrany tak, aby nawiązywał kolorystyką
do elewacji zabytkowego Gmachu Głównego UEP.
Wewnątrz budynku od kilku miesięcy
trwają zaawansowane prace instalacyjne.
Montowane są instalacje: elektryczna, sanitarna, wentylacyjna i klimatyzacyjna. Zakończono i odebrano montaż węzła cieplnego oraz
przyłącza sieci cieplnej do CEUE. Wykonano
przyłącze światłowodu do Centrum. Trwają

przygotowania do wykonania przyłącza energetycznego do budynku od strony Akademii
Muzycznej.
Nad otwartym wielokondygnacyjnym holem głównym został zamontowany świetlik.
Wkrótce wewnątrz budynku będą montowane windy – cztery w holu głównym oraz
jedna, dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, od strony budynku „C”.
Ponadto trwają prace płytkarskie w sanitariatach, niebawem będą kładzione posadzki
w korytarzach. Wylewane są także specjalistyczne posadzki w garażach.
Postępują również prace w łączniku pomiędzy nowym budynkiem a budynkiem „C”.
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Porozumienie o współpracy UEP
z Państwową Strażą Pożarną

P

orozumienie podpisali 14 kwietnia rektor
UEP prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw.
UEP, i Wielkopolski Komendant Państwowej
Straży Pożarnej nadbryg. Wojciech Mendelak.
W ramach współpracy Uniwersytet
Ekonomiczny w Poznaniu przygotuje

i poprowadzi studia podyplomowe dla
kadry kierowniczej Państwowej Straży
Pożarnej. Współpraca obejmuje również
badania naukowe i związaną z nimi
wymianę materiałów oraz praktyki
studenckie.

Profesor UEP
nagrodzony przez prezesa NBP
Doktor hab. Michał Jurek, prof. nadzw. UEP, wygrał I edycję Konkursu o Nagrodę
Prezesa Narodowego Banku Polskiego za wybitne publikacje książkowe z dziedziny bankowości i finansów. Nagrodę wręczył mu prezes NBP Marek Belka.

K

apituła Konkursu złożona z prof. Andrzeja Wojtyny (przewodniczącego) oraz
prof. Adama Glapińskiego, prof. Ryszarda
Kokoszczyńskiego, prof. Mirosława Pietrewicza
i prof. Krzysztofa Jajugi, doceniła publikację
dra hab. Michała Jurka, prof. nadzw. UEP, Międzynarodowy system walutowy i systemy kursowe w warunkach integracji finansowej, wydaną
w 2011 r. przez Wydawnictwo Uniwersytetu
Ekonomicznego w Poznaniu. Jest to obszerne
studium, w którym autor między innymi bada
więzi między ewolucją międzynarodowego
systemu walutowego i przemianami syste-

mów kursowych, analizuje podstawy i przesłanki wyboru systemów kursowych w trakcie
rozszerzania się procesu integracji finansowej,
szacuje prawdopodobieństwo stosowania
skrajnych i pośrednich systemów kursowych
w określonych warunkach gospodarczych,
bada skutki tych wyborów dla funkcjonowania
współczesnego międzynarodowego systemu
walutowego.
Jak zwracali uwagę recenzenci, zakres rozprawy znacznie wykracza poza standardowe
ramy monografii, co pokazuje już tytuł, który
mówi o trzech obszarach tematycznych.

Prace dyplomowe z UEP docenione
przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Bankowy Fundusz Gwarancyjny rozstrzygnął konkurs na prace dyplomowe. Do
konkursu można było zgłosić prace licencjackie, magisterskie i doktorskie z zakresu systemów gwarantowania depozytów, problematyki działalności Bankowego
Funduszu Gwarancyjnego oraz bezpieczeństwa finansowego banków.

W

kategorii prac doktorskich II nagrodę jury konkursu przyznało Hannie
Żywieckiej za pracę „Niestandardowe działania
banków centralnych w warunkach globalnego
kryzysu finansowego” napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Wiesławy Przybylskiej-Kapuścińskiej, prof. zw. UEP, w Katedrze Teorii Pieniądza i Polityki Pieniężnej Wydziału Ekonomii
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Natomiast w kategorii prac licencjackich
II nagrodę otrzymał Łukasz Kluczyński za
pracę „Antykryzysowa polityka pieniężna na
przykładzie wybranych banków centralnych
w latach 2007–2011” napisaną pod kierunkiem dra Pawła Błaszczyka w katedrze Polityki
Gospodarczej i Samorządowej Wydziału
Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu.
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Mistrzyni kawy – doktorantka UEP
Agnieszka Rojewska wygrała Mistrzostwa Polski Latte Art.

M

istrzostwa Polski baristów odbyły się
w dniach od 10 do 12 kwietnia 2014 r.
w Krakowie. Były częścią Coffee Fest – krakowskiego festiwalu dobrej kawy. Zawodnicy
rywalizowali w trzech kategoriach: Coffee in
Good Spirits, Latte Art i Cup Tasting.
Agnieszka Rojewska pisze doktorat w Katedrze Handlu i Marketingu UEP, pod kierunkiem
dr hab. Barbary Borusiak, prof. nadzw. UEP.
Rozprawa poświęcona będzie… kawie.
Co ma wspólnego kawa z ekonomią?
„Wszystko!” – odpowiada Agnieszka Rojewska: „Od czego zaczyna dzień 90% ludzi na
UEP? Od kawy! Co jest studentom niezbędne, by zaliczyli sesję? Kawa! Kawa to drugi
co do wielkości rynek na świecie – zaraz

po ropie naftowej. Są kraje, które bez kawy
i jej produkcji by nie istniały”. W doktoracie
Agnieszka Rojewska opisuje motywy i zachowania konsumentów na rynku speciality
coffee.
Sukces na Mistrzostwach Polski w Krakowie
nie jest pierwszym w jej karierze. W ubiegłym
roku wygrała ogólnopolskie zawody baristów
podczas III Festiwalu Kawy, Herbaty i Czekolady
w Łodzi, była też finalistką zawodów Latte Art
w Krakowie w 2013 r. oraz dwukrotną finalistką
Mistrzostw Polski Baristów w latach 2011, 2012.
W 2010 r. wywalczyła IV miejsce w Krakowskim
Pucharze Latte Art i II miejsce w zawodach
Latte Art w Kielcach. Wystąpiła też w programie
Telewizji TVN „Mam talent”.

Przygotowana przez Agnieszkę Rojewską kawa
z logo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
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Unia Europejska
10 lat po największym rozszerzeniu
W dniach 24 i 25 kwietnia 2014 r. odbyła się na Uniwersytecie
Ekonomicznym w Poznaniu międzynarodowa konferencja naukowa „Unia Europejska 10 lat po największym rozszerzeniu”.

W

ydarzenie zostało zorganizowane przez
Katedrę Europeistyki UEP w ramach
Centrum Doskonałości Jean Monnet w partnerstwie z Instytutem Zachodnim w Poznaniu. Wśród gości specjalnych między innymi
znaleźli się dyrektor Przedstawicielstwa Komisji
Europejskiej w Warszawie dr Ewa Synowiec,
podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw
Zagranicznych prof. Artur Nowak-Far oraz
posłanka do Parlamentu Europejskiego Sidonia
Jędrzejewska. Uroczystego otwarcia konferen-

cji dokonał rektor UEP prof. Marian Gorynia,
prof. zw. UEP. W konferencji wzięło udział
ponad 100 osób z większości ośrodków akademickich w Polsce oraz z zagranicy (Bułgarii,
Chorwacji, Hiszpanii, Luksemburga, Niemiec,
Słowacji, Słowenii, Turcji, Ukrainy oraz Wielkiej
Brytanii). Wydarzenie to stało się doskonałą
okazją do podsumowania pierwszej dekady
naszego członkostwa w UE oraz analizy zmian,
jakie zaszły w tym okresie w funkcjonowaniu
samej Unii Europejskiej.
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IV Ogólnopolska Konferencja
Instytutów i Katedr Turystyki
Państwowych Szkół Wyższych
W dniach 3 i 4 kwietnia 2014 r. odbyła się w murach Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu IV Ogólnopolska Konferencja Instytutów i Katedr Turystyki Państwowych Szkół Wyższych. Organizatorem konferencji były Katedra Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

M

yślą przewodnią konferencji była:
„Turystyka wobec zmian współczesnego świata”. Honorowy patronat
nad tym wydarzeniem objęli rektor UEP
prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP,
oraz marszałek województwa wielkopolskiego. Konferencję otworzył prorektor
ds. edukacji i studentów dr hab. Jacek
Mizerka, prof. nadzw. UEP. Wydarzenie było
związane z jubileuszem 40-lecia Katedry
Turystyki.

Czwarta edycja spotkań środowisk naukowych związanych z badaniami nad zjawiskiem
turystyki skupiła najbardziej znanych przedstawicieli najważniejszych ośrodków naukowych
prowadzących badania nad turystyką. W konferencji wzięło udział około 80 uczestników (w tym
23 profesorów). Uczestnicy reprezentowali
20 kluczowych ośrodków naukowych w Polsce.
Przewodniczącym Rady Naukowej i Komitetu Organizacyjnego Konferencji był prof.
dr hab. Grzegorz Gołembski, prof. zw. UEP.
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Wykład Mateusza Morawieckiego
Wykład odbył się 24 kwietnia 2014 r. i został zorganizowany
w ramach projektu „Kadry dla Gospodarki”. Prezes Zarządu
BZ WBK radził „Jak wyjść z pułapki deficytu C/A w Polsce?”

M

ateusz Morawiecki zaczął od przypomnienia, czym jest rachunek obrotów bieżących, jakie są zagrożenia związane z długotrwałym utrzymywaniem się deficytu w rachunku
bieżącym i jak zredukować deficyt na rachunku
bieżącym. Jak wskazał, za ujemne wartości w naszym rachunku bieżącym jest odpowiedzialnych
wiele czynników, od struktury polskiej gospodarki (własnościowej i produkcyjnej) po sposób
finansowania polskiego zadłużenia. Poradzenie
sobie z tymi czynnikami wymaga zarówno
krótkoterminowych działań, jak i długoterminowej polityki, zmierzającej do głębokich zmian
w polskiej gospodarce. Co dokładnie trzeba
zrobić? Zmniejszać skalę finansowania zadłużenia publicznego u inwestorów zagranicznych,
zmienić struktury własnościowe naszej gospodarki, dążyć do zmiany struktury bezpośrednich
inwestycji zagranicznych, pobudzać większą

innowacyjność gospodarki i więcej oszczędzać –
wyliczał Mateusz Morawiecki.
Wykłady otwarte organizowane
w ramach projektu „Kadry dla Gospodarki”
prowadzi kadra zarządzająca renomowanych firm zrzeszonych w Klubie Partnera
Uniwersytetu Ekonomicznego. Tematyka
zajęć dotyczy rozwiązań stosowanych
w praktyce zarządzania przedsiębiorstwem.
Zajęcia stanowią wyważone połączenie teorii i praktyki działań biznesowych. Znaczna
część zajęć ma formę prac projektowych,
analiz studiów przypadków i warsztatów.
Dzięki takim zajęciom studenci mają
możliwość nawiązania cennych kontaktów
biznesowych czy uzgodnienia atrakcyjnych praktyk i staży. Wielu absolwentów
UEP znajduje pracę w firmach zrzeszonych
w Klubie Partnera UEP.
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Spotkanie z profesorem
Vincentem Merlinem
Z inicjatywy dra hab. Krzysztofa Malagi, prof. nadzw. UEP, w dniach od 23 do 27
kwietnia 2014 r. gościem Katedry Ekonomii Matematycznej Wydziału Informatyki
i Gospodarki Elektronicznej (WIGE), władz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i miasta Poznań był prof. Vincent Merlin z Université de Caen Basse Normandie.

W

dniu 24 kwietnia 2014 r. w ramach programu „Akademicki i naukowy Poznań”
prof. Vincent Merlin prowadził otwarty wykład
„What is the best way to vote in the European
Union? Lessons from Social Choice Theory and
Game Theory”. Następnie spotkał się z prorektorem UEP ds. nauki i współpracy z zagranicą
prof. drem hab. Maciejem Żukowskim, prof. zw.
UEP, odbył rozmowy z dziekanem WIGE prof.
drem hab. Emilem Pankiem, prof. zw. UEP, oraz
przeprowadził konsultacje naukowe z drem
hab. Pawłem Kliberem i drem Piotrem Maćkowiakiem.
W dniu 25 kwietnia 2014 r. prof. Vincent
Merlin został przyjęty przez JM Rektora UEP
prof. dra hab. Mariana Gorynię, prof. zw. UEP.

Następnie wystąpił z referatem na ogólnopolskiej konferencji im. Profesora Zbigniewa
Czerwińskiego, twórcy poznańskiej szkoły ekonometrii i ekonomii matematycznej. Odbył też
konsultacje naukowe z mgr Moniką Naskręcką
i dr Karoliną Sobczak.
W dniu 26 kwietnia 2014 r. prof. Vincent
Merlin miał wykład dla doktorantów WIGE
„The probability of the referendum paradox in
mixed electoral systems”.
Na koniec wizyty na UEP prof. Vincent
Merlin i prof. Krzysztof Malaga podjęli decyzje
dotyczące form dalszej współpracy naukowo-badawczej między UEP i Uniwersytetem
w Caen z udziałem doktorantów i pracowników
WIGE.
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XVII Poznański Festiwal
Nauki i Sztuki

Naukowiec z UEP bada preferencje
i zachowania rynkowe biegaczy

Festiwal odbył się w dniach od 8 do 10 kwietnia 2014 r. Trzydniowe akademickie
święto pokazało, że nauka nie jest nudna i może być podana w przystępnej, ciekawej formie, trafiającej do każdego – bez względu na zainteresowania i wiek.

Dlaczego biegają, jakie mają preferencje w zakresie programów treningowych,
zawodów i sprzętu biegowego, jakiego typu są biegaczami? Na te i inne pytania
mają odpowiedzieć badania prowadzone przez dra hab. Zygmunta Waśkowskiego, prof. nadzw. UEP, kierownika Katedry Strategii Marketingowych, prodziekana
Wydziału Zarządzania UEP.

F

estiwal zorganizowali Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
oraz Kolegium Rektorów Miasta Poznania,
a współorganizatorami byli: Akademia
Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego
w Poznaniu, Politechnika Poznańska, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Uniwersytet
Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet
Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Po-

znaniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
oraz poznański oddział Polskiej Akademii
Nauk.
Na gości festiwalu czekało niemal 600 wyjątkowych spotkań z nauką i sztuką: pasjonujące wykłady, niezwykłe warsztaty i laboratoria,
fascynujące pokazy i prezentacje, koncerty,
wystawy i spektakle. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznani gościł uczestników festiwalu
10 kwietnia.

U

niwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
nie bez przyczyny jest nazywany jedną
z najbardziej „rozbieganych” uczelni w kraju.
Pracownicy UEP, z rektorem i władzami Uczelni
na czele, regularnie startują w wielu biegach
masowych w Polsce i poza granicami kraju.
Do tej pory reprezentanci UEP brali udział
w maratonach w takich miastach jak: Poznań,
Warszawa, Toruń, Berlin, Londyn, Paryż, Wiedeń, Amsterdam, Rotterdam, Rzym, Budapeszt,
Barcelona. Startowali w licznych biegach ulicznych na krótszych dystansach, w tym w biegu
charytatywnym Wings for Life, Business Run,
sztafecie maratońskiej Ekiden.
Uczelnia od lat nie tylko promuje, lecz
także organizuje biegi masowe. W dniu
13 kwietnia 2014 r. odbyła się czwarta edycja
biegu na 5 km „Volkswagen Ekonomiczna
Piątka”. Wcześniejsze edycje tego biegu były
organizowane tylko dla społeczności UEP –
w tym roku odbył się on w dwóch formułach:
akademickiej i otwartej. Rozegrane zostały
Akademickie Międzynarodowe Mistrzostwa
Polski w biegu na 5 km oraz Otwarte Mistrzostwa Wielkopolski też w biegu na 5 km.
Związki UEP z bieganiem nabierają coraz
szerszego wymiaru. Pracownik Uniwersytetu
Ekonomicznego w Poznaniu, dr hab. Zygmunt

Waśkowski, prof. nadzw. UEP, prowadzi badania
poświęcone biegaczom – pierwsze w Polsce
zakrojone na tak szeroką skalę. Dotychczas
wzięło w nich udział ponad 4400 osób. Głównym celem tych badań jest określenie profilu
polskiego biegacza. Ponadto za cel przyjęto
ustalenie motywów skłaniających biegaczy
do trenowania, ich preferencji w zakresie
programów biegowych i sprzętu sportowego,
a także korzyści, których biegacze oczekują z udziału w biegach masowych. Badania
mają także zidentyfikować kryteria, którymi
kierują się biegacze przy wyborze imprez
masowych, poziom ich fachowej wiedzy na
temat biegania i rynku biegowego oraz źródła,
z których czerpią potrzebne im informacje.
Badania prowadzone są z wykorzystaniem
metody CAWI. W tym celu została opracowana specjalna ankieta, dostępna on-line na
największych portalach internetowych dla
biegaczy. Zgodnie z założeniami w badaniu
może wziąć udział każdy biegacz, który spełnia
jednocześnie wszystkie, poniższe warunki:
• ma ukończone minimum 15 lat,
• biega średnio co najmniej 2 razy w miesiącu,
• w ciągu 2013 r. przebiegł co najmniej 100 km.
Jako jeden z pierwszych ankietę wypełnił rektor
UEP, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP.

25

26

Z ŻYCIA UCZELNI • SPORT

5 km w niecały kwadrans!
Mateusz Maik wygrał bieg „Volkswagen Ekonomiczna Piątka”. Bieg był jednym
z głównych sportowych akcentów obchodów 105-lecia AZS w Polsce oraz
95-lecia AZS Poznań. Zorganizowany został po raz czwarty.

O

Puchar Rektora UEP walczyło ponad
800 zawodników. Bieg ukończyło 682.
Rywalizowali nad Jeziorem Maltańskim.
Wygrał student Uniwersytetu Medycznego
Mateusz Maik, który ustanowił nowy rekord trasy: 14 minut 42 sekundy. Najlepsza

wśród pań była studentka UEP Patrycja
Talar z czasem 17 minut 30 sekund. Oprócz
studentów pobiegli wykładowcy i absolwenci UEP, z rektorem na czele. Wszystkim
uczestnikom gratulujemy i zapraszamy za
rok!
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Tanecznym krokiem po zdrowie –
własne i innych
W dniu 8 kwietnia 2014 r. Sekcja Fitness Dance wraz z prowadzącą mgr Anną
Tyrakowską zorganizowała Wiosenny Maraton Taneczny. Zajęcia odbyły się
w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UEP przy ul. Dożynkowej. Była to
już ósma edycja takiego maratonu.

W

maratonie wzięło udział ponad 60 osób.
Grupa Fitness Dance przygotowała
trzy rodzaje zajęć, kojarzących się z ciepłymi
klimatami. Zajęcia z dancehallu poprowadziła Katarzyna Machmudow, Aleksandra Foss
uczyła tańczyć w stylu Betonce, a Aleksandra
Kozacka zaprosiła do zabawy w gorących salsy,
bachaty i zouki.

Zatańczyć – i to w szczytnym celu – można
było w kwietniu także w Gmachu Głównym
UEP. W dniu 24 kwietnia 2014 r. odbył się charytatywny maraton Zumby. Podczas maratonu
zbierane były pieniądze na leczenie Aleksandry
Piotr. W grudniu 2013 r. dziewczyna wpadła
pod tramwaj. Obecnie leży w stanie śpiączki
w klinice Budzik w Warszawie.

„Bieganie się zmienia”

– rozmowa z dr hab. Zygmuntem Waśkowskim,
prof. nadzw. UEP
Panie Profesorze, skąd wziął się pomysł na
badania dotyczące polskich biegaczy? Czy
ktoś już prowadził kiedyś takie lub podobne
badania?
Z tego, co mi wiadomo, takie badania były
już prowadzone w Polsce, jednak zwykle na
mniejszych próbach badawczych, czasem
miały lokalny zasięg, przez co ich użyteczność
i wartość poznawcza były ograniczone. Ja
natomiast zdecydowałem się przeprowadzić
badania wśród polskich biegaczy na szeroką,
ogólnopolską skalę – których wyniki będą
mogły być porównywalne z wynikami tego
typu badań prowadzonych w innych krajach.
W Polsce brakuje takich inicjatyw i wiedzy na
ten temat, postanowiłem tę lukę wypełnić.
Moje badania trwają już od kilku tygodni, do
tej pory zebrałem kilka tysięcy wypełnionych
ankiet. Ośmielony tym rezultatem niedawno
postanowiłem rozszerzyć swoje badania na
całą Europę. Jeszcze w tym roku zamierzam
poddać takim samym badaniom kilka tysięcy
biegaczy naszego kontynentu. Prawdopodobnie będą to pierwsze tak poważne, międzynarodowe badania. Te, które są mi znane, zwykle
były prowadzone na poziomie jednego kraju.
Gdzie można się będzie zapoznać z wynikami badań? Będą one pewnie budzić zaciekawienie nie tylko w środowisku naukowym.
Czy będą zatem dostępne dla wszystkich
zainteresowanych?
Chciałbym, aby były dostępne dla możliwie
szerokiego grona zainteresowanych. Po
przeprowadzeniu odpowiednich analiz wyniki
zostaną przedstawione jesienią podczas
drugiej ogólnopolskiej konferencji poświęconej marketingowi imprez biegowych. Pierwszą taką konferencję zorganizowaliśmy na

terenie naszego Uniwersytetu w październiku
ubiegłego roku. Cieszyła się bardzo dużym
zainteresowaniem. Przyjechało na nią ponad
stu przedstawicieli organizatorów biegów
masowych z całej Polski. Pokazało to, jak duże
jest zapotrzebowanie na fachową wiedzę
na temat marketingu i zarządzania na rynku
biegowym w naszym kraju. Jesienią zamierzam zorganizować kolejną edycję konferencji,
której formuła będzie jeszcze szersza, i właśnie
wtedy chciałbym zaprezentować znaczącą
część wyników moich badań. Opracujemy
pełny raport zawierający rezultaty tych badań.
Będzie on udostępniany szerokiemu gronu
zainteresowanych. Z pewnością powstanie
wiele artykułów naukowych i popularnonaukowych. Przygotujemy wiele komunikatów dla
portali internetowych poświęconych bieganiu, wszystko po to, aby jak najwięcej osób
mogło zapoznać się z tym materiałem i z niego
korzystać.
Czy te badania są jednorazowym przedsięwzięciem?
Zamysł jest taki, aby były to badania cykliczne.
Zamierzam powtarzać je co dwa lata, po kilku
edycjach będzie można dokładniej ocenić,
jak się rozwijają i zmieniają trendy dotyczące
biegania w Polsce i w innych krajach.
A dlaczego właśnie tę dziedzinę sportu wybrał Pan do swoich badań? Podejrzewam, że
wynika to z pasji, ale zapewne nie tylko?
To prawda, przede wszystkim z pasji i zamiłowania do biegów. Sam jestem biegaczem,
biegam już od 30 lat, obserwuję, jak zmienia
się nasze środowisko, dostępność sprzętu
sportowego, akcesoriów, jak rozwija się rynek
imprez biegowych. Jest to dla mnie niezwy-
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kle fascynujące i interesujące zjawisko. To
pierwszy, ale nie jedyny powód, dla którego
podjąłem się przeprowadzenia tych badań.
Od około 10 lat zajmuję się marketingiem
w sporcie, to moja naukowa specjalizacja,
sądzę, że dysponuję odpowiednimi kompetencjami, aby takie przedsięwzięcia podejmować. Obserwując rozwój rynku biegowego
oraz biorąc pod uwagę szczątkowe informacje
o charakterze naukowym, jakimi dysponujemy na temat jego funkcjonowania, postanowiłem połączyć to, czym zajmuję się naukowo,
z moją pasją.
Pewnie nie bez znaczenia była jednak sprzyjająca takim badaniom atmosfera panująca
na Uczelni? Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu nazywany jest „najbardziej rozbieganą” uczelnią miasta. Biega wielu pracowników naukowych, na czele z rektorem prof.
drem hab. Marianem Gorynią.
Na pewno tak, moje wysiłki badawcze wspiera
grono pracowników naukowych naszego
Uniwersytetu – biegaczy, którzy doradzali mi
podczas przygotowywania badań, brali udział
w pilotażu itp. Rektor naszej Uczelni ma też
w tym swój wkład. Zasugerował mi tuż po
zakończeniu odbywającej się na UEP konferencji poświęconej marketingowi imprez biegowych, abym kontynuował eksplorację tego
obszaru badawczego. Chciałbym jednak, aby
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu zaczął
być kojarzony nie tylko z tym, że jego pracownicy uczestniczą w imprezach biegowych –
nierzadko prestiżowych, i że sam takie biegi
organizuje – mam tu na myśli bieg „Volkswagen Ekonomiczna Piątka”, ale też z tym, że tu
się prowadzi profesjonalne badania dotyczące
ekonomicznych i menedżerskich aspektów
sportu, w tym biegania, organizuje konferencje naukowe o tej tematyce, publikuje książki
i artykuły. Chciałbym, żebyśmy w krajowym
środowisku akademickim byli kojarzeni także
z tym obszarem wiedzy. Może to może być
naszą specjalizacją wśród uczelni ekonomicznych.
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Wspomniał Pan Profesor, że wyniki badań
mają pokazać, kim są polscy biegacze. Na
te wyniki musimy jeszcze poczekać, ale
czy mógłby Pan – na koniec naszej rozmowy – na podstawie własnych doświadczeń
i obserwacji krótko scharakteryzować
zmiany, które zachodzą na rynku biegowym
w Polsce?
Zmiany na rynku biegowym są bardzo intensywne i następują w kilku obszarach – postrzegania biegaczy przez osoby postronne,
dostępności sprzętu dla biegaczy, liczby osób
uprawiających biegi, liczby i różnorodności
organizowanych imprez biegowych. Jeszcze
8–10 lat temu biegacze w naszym kraju byli
postrzegani trochę jak dziwacy, poprzebierani
w kolorowe dresy, biegający bez celu w parkach. Sam byłem kiedyś świadkiem kąśliwej
uwagi przechodnia, który, widząc grupę
biegaczy ścigających się w półmaratonie w Pile,
powiedział „Lepiej byście się do roboty wzięli,
zamiast tu biegać”. Pamiętam, że około 20 lat
temu, gdy jako student byłem na zawodach
sportowych w Londynie, tylko w ciągu trzech
dni widziałem tam więcej biegaczy niż w Poznaniu przez cały rok. Dziś bieganie w naszym
kraju to powszechne i masowe zjawisko, biegacze są akceptowani przez większość społeczeństwa. Druga sprawa to obuwie, odzież i sprzęt
sportowy. Obecnie są szerokie możliwości
nabycia różnorodnego obuwia do biegania
według indywidualnych potrzeb, na różne okazje, mamy buty treningowe, trailowe, buty tzw.
startowe, rozmaite modele obuwia, które nie
tylko zapewnia komfort i wygodę, lecz także
chroni przed urazami. Można kupić nowoczesną odzież sportową na sezon zimowy, na
sezon letni, dresy szyte specjalnie dla biegaczy,
tzw. koszulki oddychające, bieliznę termiczną
i wiele innych. Ja przez kilkanaście lat biegałem
w koszulce z bawełny, spodenkach z nylonu
i chińskich trampkach! Teraz komfort biegania jest nieporównywalnie wyższy. Oferta dla
biegaczy obejmuje również szeroki wachlarz
gadżetów: wielofunkcyjne zegarki, pulsometry,
pomiar tętna, gps, liczniki spalanych kalorii,

liczniki międzyczasów, tzw. elektroniczny,
osobisty trener, który współpracuje z komputerem osobistym biegacza – to powszechnie
wykorzystywane funkcje. Ta przyjemność biegania, wyznaczana m.in. nowinkami technicznymi powoduje, że coraz więcej młodych ludzi
zaczyna biegać. Taka forma spędzania wolnego
czasu stała się elementem życia bardzo wielu
ludzi w każdym wieku. Naprzeciw temu trendowi wychodzą organizatorzy imprez biegowych,
których z każdym rokiem jest coraz więcej.
W 2013 r. w Polsce zorganizowano prawie trzy
tysiące biegów masowych, w Wielkopolsce
ponad 300. Można zauważyć, że niektórzy
organizatorzy szukają dla siebie miejsca na
rynku biegowym w postaci specjalizacji imprez.
Są organizowane biegi nie tylko dla dorosłych,
lecz także dla dzieci w wieku przedszkolnym,
są biegi wyłącznie dla kobiet, sztafetowe biegi
rodzinne, biegi crossowe, czasem organizowane w ekstremalnie trudnych warunkach, biegi
górskie, biegi całodobowe, można się zapisać
na bieg po poligonie, na którym ćwiczyli
żołnierze jednostki i GROM, albo na bieg, który

odbywa się w nocy, w której zmieniamy czas,
przesuwając zegary o godzinę do tyłu. W tym
ostatnim przypadku zabawa polega na tym, że
wskutek cofnięcia zegarków każdy biegacz ma
czas o godzinę lepszy niż zwykle.
Można zauważyć narastającą konkurencję pomiędzy organizatorami biegów, którzy potrzebują fachowej wiedzy o tym, na czym polega
profesjonalne zarządzanie imprezą biegową.
Innymi słowy, ukształtowała się nowa, do tej
pory nieistniejąca branża, którą jest rynek
biegowy. Na razie wiemy na jego temat bardzo
niewiele. Zorganizowana na naszym Uniwersytecie konferencja czy opublikowana niedawno
pod moją redakcją książka pt. Marketing imprez
biegowych to wciąż za mało. Dlatego uznałem
za właściwe i konieczne przeprowadzenie pogłębionych badań poświęconych biegaczom.
Uważam, że stanowią oni już na tyle liczne
i dojrzałe środowisko, że zasługują na uwagę
naukowców.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała: Sylwia Jarmuż
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Z prac rektora i prorektorów
Rektor prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP
Rektor prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP,
24 kwietnia 2014 r. podjął prezesa Zarządu BZ WBK
Mateusza Morawieckiego, który poprowadził wykład pt.
„Jak wyjść z pułapki deficytu C/A w Polsce?” w sali 236A.
Był to wykład otwarty, zorganizowany w ramach programu
„Kadry dla Gospodarki”. Wykłady otwarte to cykl spotkań,
które prowadzi kadra zarządzająca renomowanych firm
zrzeszonych w Klubie Partnera Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Zajęcia te stanowią wyważone połączenie teorii i praktyki działań biznesowych. Znaczna ich część
ma formę prac projektowych, analiz studiów przypadków i warsztatów. Dzięki takim zajęciom
studenci mają możliwość nawiązania cennych kontaktów biznesowych czy uzgodnienia atrakcyjnych praktyk i staży. Wielu absolwentów UEP znajduje pracę w firmach zrzeszonych w Klubie
Partnera UEP.

1 kwietnia – przewodniczył obradom Kolegium Rektorsko-Dziekańskiego UEP w sali 103
w Gmachu Głównym Uczelni; tego samego
dnia podjął prezesa Wielkopolskiego Związku
Pracodawców Lewiatan Jacka Silskiego; przedmiotem spotkania było omówienie dalszej
współpracy,
2–4 kwietnia – uczestniczył w międzynarodowej konferencji EUA Annual Conference 2014
Changing Landscapes in Learning and Teaching
w Brukseli,
8 kwietnia – przewodniczył obradom Kolegium Rektorsko-Dziekańskiego UEP w sali 103
w Gmachu Głównym Uczelni; ponadto spotkał
się z Krzysztofem Zamaszem, prezesem Zarządu ENEA SA w siedzibie spółki w Poznaniu,
9 kwietnia – spotkał się z kierownikami katedr
Wydziału Ekonomii i Wydziału Towaroznawstwa w sali 103,
10 i 11 kwietnia – uczestniczył w posiedzeniu
Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich
Szkół Polskich oraz posiedzeniu Zgromadzenia
Plenarnego KRASP; organizatorem spotkania
był Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,

13 kwietnia – jako fundator Pucharu wziął
udział w IV edycji biegu „Volkswagen Ekonomiczna Piątka” wokół jeziora Malta,
14 kwietnia – spotkał się z Wielkopolskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży
Pożarnej nadbryg. Wojciechem Mendelakiem
w celu podpisania porozumienia dotyczącego
uruchomienia kolejnej edycji studiów podyplomowych dla kadry kierowniczej Państwowej
Straży Pożarnej; ponadto spotkał się z kierownikami katedr Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej,
15 kwietnia – przewodniczył obradom Kolegium Rektorsko-Dziekańskiego UEP w sali 103
w Gmachu Głównym Uczelni; tego samego
dnia spotkał się z kierownikami katedr Wydziału Gospodarki Międzynarodowej oraz Wydziału Zarządzania.
16 kwietnia – spotkał się z przedstawicielami Zarządu Międzynarodowych Targów
Poznańskich oraz studentami Wydziału Towaroznawstwa i Wydziału Zarządzania, w celu
inauguracji projektu współtworzenia dwóch
nowych imprez targowych przez studentów

UEP; spotkanie odbyło się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich; w tym
samym dniu rektor uczestniczył także w gali
wręczenia statuetek Victorii oraz nagród dla
najlepszych sportowców UEP, zorganizowanej przez studentów UEP w auli,
24 kwietnia – uczestniczył w porannej
audycji EKG – Ekonomia, Kapitał, Gospodarka,
prowadzonej w Radiu TOK FM; tego samego dnia otworzył konferencję naukową Unia
Europejska 10 lat po największym rozszerzeniu,
która została zorganizowana przez Katedrę
Europeistyki w ramach Centrum Doskonałości
Jean Monnet w partnerstwie z Instytutem Zachodnim w Poznaniu; ponadto rektor podjął
prezesa firmy Hochland Polska Sp.z o.o. Jacka
Migrałę, a następnie spotkał się z prezesem
Zarządu BZ WBK Mateuszem Morawieckim;
tego samego dnia rektor uczestniczył także
w uroczystości związanej z kanonizacją Ojca

Świętego Jana Pawła II, zorganizowanej
w Centrum Wykładowym Politechniki Poznańskiej,
25 kwietnia – otworzył IV ogólnopolską konferencję „Matematyka i informatyka na usługach
ekonomii”, zorganizowaną przez Katedrę
Ekonometrii; ponadto podjął podsekretarza
stanu ds. prawnych i traktatowych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych profesora
Artura Nowaka‑Fara; tego samego dnia rektor
przewodniczył obradom Senatu UEP w sali 236
w Gmachu Głównym Uczelni,
29 kwietnia – przewodniczył obradom Kolegium Rektorsko-Dziekańskiego UEP w sali
103 w Gmachu Głównym Uczelni; wieczorem
uczestniczył w spotkaniu zorganizowanym
przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu z okazji
konferencji 10 na 10. Unia Europejska – Samorząd – Obywatele w Restauracji Meridian
w Poznaniu.
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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, 8 kwietnia 2014 r.
uczestniczył w inauguracji działalności Inkubatora Biznes
i Nauka, którego Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
jest partnerem. Ceremonia otwarcia odbyła się w nowo
wybudowanym budynku przy ul. Obornickiej 330 w Poznaniu. Ideą Inkubatora jest stworzenie w jednym miejscu
możliwości funkcjonowania przedsiębiorstw na styku
biznesu i nauki oraz podejmowania działań sprzyjających
komercjalizacji wynalazków i zwiększających transfer
wiedzy z sektora naukowego do biznesu. Oddany do użytku budynek jest nie tylko nowoczesny,
lecz także ekologiczny: pozwala między innymi na obniżenie kosztów zużycia energii elektrycznej
i racjonalną gospodarkę zasobami naturalnymi oraz odpadami. Inkubator Biznes i Nauka postanowił zapewniać swoim najemcom kompleksowe wsparcie merytoryczne ze strony sieci współpracujących podmiotów, oferujących między innymi usługi księgowe, doradztwo finansowe, obsługę
prawną, usługi informatyczne oraz marketingowe. Misją projektu jest rozwój i podniesienie konkurencyjności wielkopolskich przedsiębiorców wykorzystujących nowe technologie informatyczne
w marketingu i sprzedaży.

3–4 kwietnia – był moderatorem oraz jednym
z prelegentów podczas ogólnopolskiej konferencji naukowej Systemy ubezpieczeń społecznych – między solidaryzmem a indywidualizmem
zorganizowanej przez Zakład Ubezpieczeń
Społecznych i Katolicki Uniwersytet Lubelski
Jana Pawła II; konferencja odbyła się w Auli im.
Stefana Kardynała Wyszyńskiego Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego,
14 kwietnia – spotkał się z kierownikami
katedr Wydziału Informatyki i Gospodarki
Elektronicznej,
15 kwietnia – spotkał się z kierownikami
katedr Wydziału Gospodarki Międzynarodowej
oraz Wydziału Zarządzania,
16 kwietnia – uczestniczył w gali wręczenia
statuetek Victorii oraz nagród dla najlepszych
sportowców UEP, zorganizowanej przez studentów UEP w auli,
24 kwietnia – uczestniczył w konferencji naukowej „Unia Europejska 10 lat po największym
rozszerzeniu”, która została zorganizowana

przez Katedrę Europeistyki w ramach Centrum
Doskonałości Jean Monnet w partnerstwie
z Instytutem Zachodnim w Poznaniu; następnie wziął udział w kolacji zorganizowanej
w związku z konferencją w restauracji Concordia Design; tego samego dnia uczestniczył
w wykładzie otwartym „What is the best way
to vote in the European Union? Lessons from
Social Choice Theory and Game Theory” prof.
Vincenta Merlina z Université de Caen; wykład
odbył się w ramach programu „Akademicki
i naukowy Poznań” i został zorganizowany
przez Miasto Poznań oraz Wydział Informatyki
i Gospodarki Elektronicznej UEP,
25 kwietnia – uczestniczył w IV ogólnopolskiej
konferencji „Matematyka i informatyka na usługach ekonomii”, zorganizowanej przez Katedrę
Ekonometrii,
29 kwietnia – spotkał się z delegacją z Dniepropietrowskiego Uniwersytetu Narodowego
(Ukraina); tego samego dnia podjął także
przedstawicieli Oxford Brooks University.

Prorektor ds. edukacji i studentów
dr hab. Jacek Mizerka, prof. nadzw. UEP
Prorektor ds. edukacji i studentów dr hab. Jacek Mizerka,
prof. nadzw. UEP, 4 kwietnia 2014 r. uczestniczył w gali
kończącej VI edycję „Konkursu z rachunkowości – Akademia Księgowego”. Organizatorami konkursu byli Zespół
Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Poznaniu
wraz ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce, Oddział
Wielkopolski w Poznaniu. Podczas gali prof. dr hab. Wiktor
Gabrusewicz miał wykład pt. „Rachunkowość szczęścia”.
Wszyscy finaliści i ich nauczyciele zostali obdarowani upominkami, a laureaci i ich nauczyciele dostali dodatkowo
cenne nagrody ufundowane przez sponsorów. Laureatką pierwszego miejsca została uczennica
Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica z Poznania – Justyna Grzywacz. Uroczystość
odbyła się w siedzibie Oddziału Wielkopolskiego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce przy ul. Ziębickiej 18.

3 kwietnia – otworzył IV Ogólnopolską Konferencję Instytutów i Katedr Turystyki Państwowych Szkół Wyższych; organizatorem tego
wydarzenia była Katedra Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu,
14 kwietnia – spotkał się z kierownikami
katedr Wydziału Informatyki i Gospodarki
Elektronicznej,
15 kwietnia – spotkał się z kierownikami
katedr Wydziału Gospodarki Międzynarodowej
oraz Wydziału Zarządzania,
16 kwietnia – uczestniczył w gali wręczenia

statuetek Victorii oraz nagród dla najlepszych
sportowców UEP, zorganizowanej przez studentów UEP w auli,
27 kwietnia – wraz z Tomaszem Szpondrem
prezesem Zarządu AZS Poznań, otworzył
Akademickie Mistrzostwa Polski w Karate WKF;
zawody odbyły się na hali POSiR przy ulicy
Chwiałkowskiego,
30 kwietnia – wziął udział w inauguracji Bramy
Poznania – Interaktywnego Centrum Historii
Ostrowa Tumskiego, pierwszego w Polsce
centrum interpretacji dziedzictwa.
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Prorektor ds. strategii i rozwoju
dr hab. Cezary Kochalski, prof. nadzw. UEP
Prorektor ds. strategii i rozwoju dr hab. Cezary Kochalski,
prof. nadzw. UEP, 4 kwietnia 2014 r. wziął udział w spotkaniu z reprezentantami klubów rotariańskich w Mannheim
w Niemczech i Bath w Wielkiej Brytanii. Byli to: prof. Manfred Heckle – przewodniczący zespołu, prof. Oliver Brandt
(Uniwersytet Mannheim), prof. Dirk Simons (Uniwersytet
Mannheim) oraz Państwo Barrie i Jane Crane (Rotary
Club Bath). W spotkaniu uczestniczył także prof. dr hab.
Piotr Banaszyk, prof. zw. UEP. Przedmiotem spotkania był
program stypendialny dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, który w tym roku rozpoczął się już w lutym. Część polską koordynował
prof. dr hab. Piotr Banaszyk, prof. zw. UEP. Program obejmował pobyty studialne studentów UEP
w Niemczech (2) i Wielkiej Brytanii (1). Pobyty i podróż są w całości finansowane przez Rotarian
z klubów w Mannheim i Bath. Ponadto studenci otrzymują tzw. kieszonkowe oraz bogaty program
wizyt w przedsiębiorstwach, obiektach kultury i rodzinach rotariańskich. Ze studentami Rotarianie
przeprowadzili rozmowy kwalifikacyjne, a trzy osoby spośród zgłoszonych uzyskały stypendium:
Tomasz Jerzy Krajewski (Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej – Niemcy), Dorota Katarzyna Kotarska (Wydział Zarządzania – Niemcy) i Zuzanna Beata Roszak (Wydział Ekonomii – Wielka Brytania). Była to już dziesiąta wizyta klubów rotariańskich na UEP. Pierwsza odbyła się w 1996 r.
Swoisty jubileusz obchodził też prof. M. Heckle, który z wizytami związanymi z polsko-niemieckim
programem MBA gościł na UEP już po raz 140.

4 kwietnia – podjął przedstawicieli Rotary
Club; w spotkaniu uczestniczył także prof. Piotr
Banaszyk z Katedry Logistyki Międzynarodowej; ponadto prorektor prof. Cezary Kochalski
spotkał się z zarządem firmy INC SA w sprawie współpracy z UEP,
8 kwietnia – wziął udział w inauguracji
XVII Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki; uroczystość odbyła się w Ośrodku Nauki Polskiej
Akademii Nauk w Poznaniu,
10 kwietnia – wziął udział w uroczystym zakończeniu XVII Poznańskiego Festiwalu Nauki
i Sztuki; uroczystość odbyła się w Centrum
Wykładowym Politechniki Poznańskiej,
14 kwietnia – spotkał się z kierownikami
katedr Wydziału Informatyki i Gospodarki
Elektronicznej,
15 kwietnia – spotkał się z kierownikami
katedr Wydziału Gospodarki Międzynarodowej
oraz Wydziału Zarządzania,

16 kwietnia – uczestniczył w gali wręczenia
statuetek Victorii oraz nagród dla najlepszych
sportowców UEP, zorganizowanej przez studentów UEP w auli,
23 kwietnia – uczestniczył w posiedzeniu Rady
Księgarni UEP oraz posiedzeniu Komisji Senackiej ds. Budżetu i Finansów w sali 103; tego
samego dnia uczestniczył w spotkaniu z prezesem Wielkopolskiego Związku Pracodawców
Lewiatan Jackiem Silskim; celem spotkania
było omówienie współpracy w ramach Klubu
Partnera UEP,
25 kwietnia – uczestniczył w posiedzeniu krajowej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie,
30 kwietnia – uczestniczył w Konferencji
Samorządu Województwa Wielkopolskiego
„10 na 10. Unia Europejska – Samorząd – Obywatele”; konferencja pod honorowym patronatem Parlamentu Europejskiego odbyła się
w Hotelu Andersia w Poznaniu.

Z posiedzenia Senatu UEP
Posiedzenie Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu odbyło się 25 kwietnia 2014 r.
*
Podczas posiedzenia rektor UEP prof. dr hab.
Marian Gorynia, prof. zw. UEP, wręczył prof.
drowi hab. Ireneuszowi Rutkowskiemu, prof.
nadzw. UEP, dekret awansowy na stanowisko
profesora zwyczajnego UEP. Doktorowi hab.
Bazylemu Czyżewskiemu i dr hab. inż. Annie
Lewandowskiej rektor prof. dr hab. Marian
Gorynia wręczył umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego UEP na czas
określony.
*
Następnie rektor prof. dr hab. Marian Gorynia
wręczył dyplomy nagród jubileuszowych: prof.
drowi hab. Henrykowi Gawronowi, prof. zw.
UEP, drowi hab. Tadeuszowi Juji, prof. nadzw.
UEP, dr hab. Ewie Małuszyńskiej, prof. nadzw.
UEP, dr hab. inż. Katarzynie Wybieralskiej, prof.
nadzw. UEP.
*
Działając na podstawie § 32 ust. 2 pkt 3 Statutu
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Senat zatwierdził sprawozdanie finansowe
Uczelni za 2013 r.
*
Senat zatwierdził również podział zysku netto
za 2013 r. w kwocie 524 444,54 zł – z przeznaczeniem na fundusz zasadniczy.
*
Następnie Senat określił wytyczne do obsady
zajęć dydaktycznych w roku akademickim
2014/2015 w sprawie:

1) wysokości pensum dydaktycznego nauczycieli akademickich, warunków jego
obniżania oraz zasad obliczania godzin
dydaktycznych;
2) reguł obliczania pensum oraz wynagradzania pracowników naukowo-dydaktycznych
i dydaktycznych UEP za godziny ponad
wymiarowe;
3) zasad wynagradzania pracowników UEP
niebędących nauczycielami akademickimi
oraz osób spoza UEP za zajęcia dydaktyczne w ramach umowy o dzieło oraz umowy
‑zlecenia w roku akademickim 2014/2015.
*
Senat ustalił również warunki i tryb rekrutacji
na I rok studiów doktoranckich na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu w roku
akademickim 2014/2015.
*
Działając na podstawie art. 160 ust. 1
w związku z art. 161 Ustawy z dnia 27 lipca
2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j.
Dz.U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.) oraz § 32 ust. 1
pkt 4 Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu, Senat postanowił wprowadzić
zmiany do Regulaminu studiów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, uchwalonego
uchwałą nr 98 (2011/2012) z dnia 20 kwietnia
2012 r. w brzmieniu nadanym uchwałą nr 117
(2012/2013) z dnia 26 kwietnia 2013 r.
*
Działając na podstawie art. 196 ust. 6
w związku z art. 161 Ustawy z dnia 27 lipca
2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j.
Dz.U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.) oraz § 32 ust. 1
pkt 4 Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu, Senat uchwalił nowy regulamin
studiów doktoranckich.
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Z posiedzeń rad wydziałów
Wydział Ekonomii
Posiedzenie Rady Wydziału Ekonomii odbyło
się 4 kwietnia 2014 r. Przedmiotem obrad były
następujące kwestie:
• wniosek komisji o nadanie stopnia doktora
mgrowi Michałowi Pilcowi,
• nadanie stopnia doktora habilitowanego
drowi Piotrowi Manikowskiemu,
• opinia Zespołu przygotowującego wniosek
o nadanie tytułu naukowego profesora
nauk ekonomicznych drowi hab. Romanowi
Przybyszewskiemu, prof. nadzw. UWM,
• wszczęcie postępowania o nadanie tytułu
profesora drowi hab. Januszowi Tomidajewiczowi,
• odwołanie dr Joanny Cichorskiej od uchwały Rady Wydziału Ekonomii z 10 stycznia
2014 r. odmawiającej dopuszczenia do
kolokwium habilitacyjnego,
• wniosek dra Adama Baszyńskiego o przeprowadzenie procedury habilitacyjnej,
• wyznaczenie recenzentów, egzaminów
i egzaminatorów w przewodzie doktorskim
mgra Pawła Olszy,
• powołanie komisji doktorskiej mgra Krzysztofa Simona,
• wniosek mgra Krzysztofa Czarneckiego
o otwarcie przewodu doktorskiego w zakresie dyscypliny ekonomia (proponowany
tytuł rozprawy: „Uwarunkowania nierówności horyzontalnych w dostępie do szkół
wyższych w Polsce”, proponowany promotor: prof. dr hab. Jan Szambelańczyk, prof.
zw. UEP, proponowany promotor pomocniczy: dr Dominik Buttler),
• powołanie XXIV edycji studiów doktoranckich od roku akademickiego 2014/2015,
• opinia w sprawie wniosku o przyznanie drowi hab. Bazylemu Czyżewskiemu stanowiska profesora nadzwyczajnego w Katedrze
Edukacji i Rozwoju Kadr,
• powołanie komisji do rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Makroekonomii i Badań
nad Gospodarką Narodową oraz komisji

•
•
•

•
•
•

•
•

•
•
•

•
•

do rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko
profesora nadzwyczajnego w Katedrze Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej,
wniosek o zatrudnienie osób wyłonionych
z konkursów na dwa etaty adiunkta w Katedrze Edukacji i Rozwoju Kadr,
wniosek o zatrudnienie osoby wyłonionej
z konkursu na etat starszego wykładowcy
w Katedrze Bankowości,
sprawa przyjęcia na Wydziale Ekonomii
pytań na egzaminy dyplomowe na studiach I i II stopnia od roku akademickiego
2014/2015,
wniosek o uruchomienie I edycji Studiów
Podyplomowych „Rachunkowość i podatki
w zrównoważonym przedsiębiorstwie”,
wniosek o uruchomienie I edycji Studiów
Podyplomowych „Biznes odpowiedzialny
społecznie”,
wniosek o uruchomienie III edycji Studiów
Podyplomowych „Coaching menedżerski.
Nowoczesne narzędzie rozwoju osobistego,
zespołu i organizacji”,
wniosek o uruchomienie IV edycji Studiów
Podyplomowych „Gospodarka, rachunkowość, sprawozdawczość budżetowa”,
wniosek o uruchomienie IV edycji Studiów
Podyplomowych „Gospodarowanie zasobami dla kadry kierowniczej Państwowej
Straży Pożarnej”,
wniosek o uruchomienie V edycji Studiów
Podyplomowych „Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza”,
wniosek o uruchomienie V edycji Studiów
Podyplomowych „Finanse i rachunkowość
budżetowa”,
wniosek o uruchomienie VI edycji Studiów
Podyplomowych „Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej” dla służb
mundurowych,
wniosek o uruchomienie VI edycji Studiów
Podyplomowych „Psychologia w biznesie”,
wniosek o uruchomienie VII edycji Studiów
Podyplomowych „Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych”,

•
•
•
•

wniosek o uruchomienie IX edycji Studiów
Podyplomowych „Organizacja i zarządzanie
w administracji publicznej”,
wniosek o uruchomienie XII edycji Studiów
Podyplomowych „Podatki i skarbowość”,
wniosek o uruchomienie XIII edycji Studiów
Podyplomowych „Zarządzanie pracą i zasobami ludzkimi”,
wniosek o uruchomienie XIV edycji Studiów
Podyplomowych „Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy”.

•
•
•

•

Wydział Gospodarki Międzynarodowej
Posiedzenie Rady Wydziału Gospodarki
Międzynarodowej odbyło się 4 kwietnia
2014 r. Przedmiotem obrad były następujące
sprawy:
• stwierdzenie wygaśnięcia mandatu członka
Rady Wydziału Gospodarki Międzynarodowej,
• prezentacja projektu „Społeczna odpowiedzialność Uczelni”,
• wyznaczenie recenzentów i powołanie komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim
mgr Beaty Gierczyk,
• wyznaczenie recenzentów i powołanie komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim
mgr Joanny Sokołowskiej-Więcek,
• wszczęcie przewodu doktorskiego mgra
Filipa Nowackiego,
• wszczęcie przewodu doktorskiego mgra
Marcina Wieczerzyckiego,
• powołanie komisji konkursowej w związku
z ogłoszeniem konkursu na stanowisko
profesora nadzwyczajnego w Katedrze
Turystyki,
• analiza zimowej sesji egzaminacyjnej
2013/2014.

Wydział Informatyki i Gospodarki
Elektronicznej
Posiedzenie Rady Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej odbyło się 11 kwietnia
2014 r. Przedmiotem obrad były następujące
kwestie:

•
•

wyznaczenie recenzentów, egzaminów,
egzaminatorów i komisji egzaminacyjnych
w przewodzie mgr Lobny Bousrih,
wniosek Katedry Matematyki Stosowanej
o zatrudnienie na stanowisku adiunkta
osoby wyłonionej z konkursu,
powołanie przedstawicieli Rady Wydziału
do kapituły Konkursu Fundacji UEP na
najlepszą pracę magisterską i licencjacką,
na najlepszą pracę doktorską,
zatwierdzenie specjalności i liczby grup
dziekańskich do uruchomienia na II roku
studiów stacjonarnych pierwszego stopnia
w roku akademickim 2014/2015,
zaopiniowanie wniosku o uruchomienie IV edycji studiów doktoranckich na
WIGE,
sprawa uruchomienia XV edycji Studiów
Podyplomowych „Prawo gospodarcze” przy
Studium Prawa (jednostka międzywydziałowa UEP), zgodnie z § 6 ust. 2 w związku
z § 3 ust. 6a Regulaminu Studiów Podyplomowych UEP.

Wydział Towaroznawstwa
Posiedzenie Rady Wydziału Towaroznawstwa
odbyło się 11 kwietnia 2014 r. Przedmiotem
obrad były następujące kwestie:
• wszczęcie postępowania habilitacyjnego
dr inż. Danieli Gwiazdowskiej,
• wszczęcia przewodu doktorskiego
mgr Joanny Wiśniewskiej,
• rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko
profesora nadzwyczajnego w Katedrze
Koniunktury Gospodarczej,
• rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko
profesora nadzwyczajnego w Katedrze
Towaroznawstwa i Ekologii Produktów
Przemysłowych,
• rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko
adiunkta w Katedrze Marketingu Produktu,
• rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko
adiunkta w Katedrze Technologii i Analizy
Instrumentalnej,
• rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze Towaroznaw-
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•

•
•

•

•

•

stwa i Ekologii Produktów Przemysłowych,
rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko
adiunkta w Katedrze Towaroznawstwa
i Ekologii Produktów Przemysłowych (po
rocznym zatrudnieniu na stanowisku
asystenta),
zasady podziału środków na badania
statutowe,
powołanie przedstawicieli Rady Wydziału
do kapituły Konkursu Fundacji UEP na najlepszą pracę licencjacką, magisterską oraz
doktorską,
wniosek o uruchomienie pierwszej edycji
Międzywydziałowych Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich w języku
angielskim „Zarządzanie jakością produktów. Europa Środkowo-Wschodnia”
w roku akademickim 2014/2015 przy
Wydziale Towaroznawstwa i Wydziale
Zarządzania,
zatwierdzenie tematyki seminariów oraz
promotorów na studiach II stopnia stacjonarnych poinżynierskich w roku akademickim 2014/2015,
analiza zimowej sesji egzaminacyjnej
w roku akademickim 2013/2014.
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•

•

•

•
•
•
•
•

•

Wydział Zarządzania
Posiedzenie Rady Wydziału Zarządzania odbyło
się 11 kwietnia 2014 r. Przedmiotem obrad były
następujące kwestie:
• poparcie wniosku o nadanie tytułu naukowego profesora dr hab. Teresie Łuczce,
prof. nadzw. Politechniki Poznańskiej,
• rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko
profesora zwyczajnego w Katedrze Badań
Rynku i Usług,
• dopuszczenia dr Moniki Dobskiej do kolokwium habilitacyjnego,
• dopuszczenie dra Jarosława Kubiaka do
kolokwium habilitacyjnego,
• postępowanie habilitacyjne w dyscyplinie
ekonomia dra Dariusza Pęchorzewskiego,
• wyznaczenie recenzentów, egzaminatorów
oraz powołanie komisji doktorskiej i komisji

•
•
•
•
•
•
•

egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim
mgra Marcina Borkowskiego,
wyznaczenie recenzentów, egzaminatorów
oraz powołanie komisji doktorskiej i komisji
egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim
mgra inż. Pawła Chudzińskiego,
wyznaczenie recenzentów, egzaminatorów
oraz powołanie komisji doktorskiej i komisji
egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim
mgr Agnieszki Mrozińskiej,
wniosek o utworzenie Międzywydziałowych Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich przy Wydziale Towaroznawstwa
i Wydziale Zarządzania,
powołanie Rady Biznesu Wydziału Zarządzania,
zmiana nazwy kierunku finanse i rachunkowość,
sprawy Komisji ds. Nostryfikacji Dyplomów
i Tytułów Zawodowych Uzyskanych za
Granicą,
analiza zimowej sesji egzaminacyjnej
2013/2014,
zatwierdzenie seminariów licencjackich
i magisterskich na studiach stacjonarnych
i niestacjonarnych w roku akademickim
2014/2015,
rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko
adiunkta (4 lata) w Katedrze Teorii Organizacji i Zarządzania,
zaopiniowanie wniosków o powierzenie zajęć dydaktycznych na Wydziale Zarządzania
w ramach umowy cywilnoprawnej,
uruchomienie XXIX edycji Studiów Podyplomowych „Logistyka i zarządzanie międzynarodowymi łańcuchami dostaw”,
uruchomienie XXVI edycji Studiów Podyplomowych „Rachunkowość”,
uruchomienie XXV edycji Studiów Podyplomowych „Rachunkowość” (w Bydgoszczy),
uruchomienie XVII edycji Studiów Podyplomowych „Rachunkowość” (w Kaliszu),
uruchomienie VI edycji Studiów Podyplomowych „Rachunkowość” (w Koninie),
uruchomienie V edycji Studiów Podyplomowych „Rachunkowość” (w Koszalinie),

•
•
•
•
•

uruchomienie XIII edycji Studiów Podyplomowych „Rachunkowość” (w Pile),
uruchomienie XXV edycji Studiów Podyplomowych „Rachunkowość” (w Zielonej
Górze),
uruchomienie II edycji Studiów Podyplomowych „Rachunkowość gospodarstw
rolnych”,
uruchomienie VII edycji Studiów Podyplomowych „Rachunkowość i podatki”,
uruchomienie XL edycji Studiów Podyplomowych „Rachunkowość i finanse”,

•
•

•
•

uruchomienie VII edycji Studiów Podyplomowych „Polskie i międzynarodowe
standardy rachunkowości”,
uruchomienie II edycji Studiów Podyplomowych „Rachunkowość budżetowa, kontrola
zarządcza i audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych”,
zmiana terminu trwania XIV edycji
Studiów Podyplomowych „Zarządzanie
sprzedażą”,
zmiana zastępcy kierownika XXX edycji
Studiów Podyplomowych „Marketing”.
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Z działalności katedr
Katedra Badań Operacyjnych
25 kwietnia
Magister Joanna Witoch uczestniczyła
w IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej
„Matematyka i informatyka na usługach
ekonomii” im. prof. Zbigniewa Czerwińskiego, gdzie przedstawiła referat „O możliwości
zastosowania rachunku Gentzena w teorii
decyzji”.

31 marca – 2 kwietnia
W Zjednoczonych Emiratach Arabskich odbyła
się konferencja 21st Global Finance Conference – 2014 Dubai, zorganizowana przez Global
Finance Association and American University of Sharjah. W konferencji uczestniczyła
dr hab. Justyna Rój, która wygłosiła referat
„The impact of derivatives usage on firm value:
evidence from Poland”.

Katedra Badań Rynku i Usług
1–3 kwietnia
Doktor hab. Jan Fazlagić, prof. nadzw. UEP,
uczestniczył w 9. Forum Edukacji Przedszkolnej
w Wiedniu.
9 kwietnia
Doktor Iwona Olejnik uczestniczyła w konferencji „Być albo nie być (w) OFE. Polski
system zabezpieczenia emerytalnego na
rozdrożu” zorganizowanej przez WSB w Poznaniu.
13 i 14 kwietnia
Doktor Robert Skikiewicz uczestniczył
w Toruniu w II Międzynarodowej Konferencji
„Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju. Gospodarka – etyka –
środowisko”.

13–16 kwietnia
Doktor Sylwester Białowąs uczestniczył
w 9th Academic Conference zorganizowanej
w Stambule przez International Institute of
Social and Economic Sciences, Selçuk University Konya. Doktor Sylwester Białowąs wystąpił
z referatem: „Consumer Sentiment as a Determinant of Saving Behavior”.
24 i 25 kwietnia
Doktor hab. Jan Fazlagić, prof. nadzw. UEP,
uczestniczył w The 6th International Scientific
Confernce on Economic and Social Development and 3rd Eastern European Esd Conference w Wiedniu. Zaprezentował referat „The Role
Of Intellectual Capital In Building Competitive
Advantage Of Non-Public Universities” opracowany wraz drem Robertem Skikiewiczem.

Katedra Ekonomiki Przestrzennej i Środowiskowej
15 kwietnia
Profesor dr hab. Wanda M. Gaczek, prof.
zw. UEP, i dr hab. Jacek Nowak uczestniczyli w konferencji inaugurującej projekt
„Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla
wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno-gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej”
(współfinansowany z Funduszu Norweskiego
oraz środków Ministerstwa Infrastruktury
i Rozwoju). Konferencja odbyła się w Inkubatorze Przedsiębiorczości w Lesznie i zgroma-

dziła zarówno pracowników naukowych, jak
i liczną grupę przedstawicieli samorządów
gmin funkcjonalnie powiązanych z budowaniem Aglomeracji Leszczyńskiej. Profesor
Wanda M. Gaczek prowadziła wykład „Konkurencja czy współpraca samorządów – jak
wzmocnić rozwój aglomeracji? Doświadczenia polskie i zagraniczne”, w którym podjęła
próbę wyjaśnienia współczesnych korzyści
aglomeracji i korzyści skali w rozwoju miast,
a dr hab. Jacek Nowak przedstawił referat

„Leszno jako centrum aglomeracji i centrum
subregionu”.
23 kwietnia
Profesor dr hab. Wanda M. Gaczek, prof. zw.
UEP, uczestniczyła w konferencji „Wyzwania
rozwoju regionalnego i polityki regionalnej
w Wielkopolsce”, podsumowującej międzynarodowy projekt badawczy „Rozwój społeczno-gospodarczy a kształtowanie się obszarów
wzrostu i stagnacji gospodarczej” (projekt
finansowany przez NCN, realizowany przez
Zakład Analizy Regionalnej IGSEiGP). Konferencja odbyła się w Instytucie Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej
UAM. Profesor W.M. Gaczek była uczestnikiem
panelu „Wyzwania rozwoju regionalnego
i polityki regionalnej w Wielkopolsce”. Konfe-

rencja zgromadziła pracowników naukowych
zajmujących się rozwojem regionalnym wielu
ośrodków krajowych, a także naukowców ze
Słowacji i Litwy. W panelu uczestniczyli, oprócz
naukowców UAM, UEP i PP, także przedstawiciele władz Poznania, powiatu poznańskiego
i województwa wielkopolskiego.
*
Doktor hab. Jacek Nowak został powołany na
eksperta Komisji Konkursowej w Konkursie
„Samorządowy Lider Zarządzania 2014 –
Współpraca międzysamorządowa – Razem dla
rozwoju”. Doroczny konkurs jest organizowany
przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju,
Związek Powiatów Polskich, Związek Gmin
Wiejskich RP i Związek Miast Polskich.

Katedra Europeistyki
Na prośbę redakcji Argumanta Oeconomica
dr hab. Ewa Małuszyńska, prof. nadzw. UEP,
przygotowała recenzję artykułu M. Klamut
„Adjustment of the Polish Economy to the EU
Requirements”. Artykuł ukazał się w numerze
2(31)/2013 r., nakładem wydawnictwa Wroclaw University of Economic. Recenzję dwóch
kolejnych artykułów – „«Companies» simultaneous embeddedness in local, international
and global networks – a conceptualisation
from the perspective SMEs” oraz „Making
sense behind the lens: CCTV and the Dutch
customs” dr hab. Ewa Małuszyńska, prof.
nadzw. UEP, przygotowała dla PUE Review,
Wroclaw Review on Law, Administration and
Economics, 2014 r.
3 kwietnia
Doktor Magdalena Śliwińska uczestniczyła
w „7th International Scientific Conference
‘Enterpreneurship, Business and Beyond’ on
International Enterpreneurship and Internationalization of firms in Visegrad Countries” w Krakowie. Doktor Magdalena Śliwińska wygłosiła
referat „Growth in the Polish Fast Growing

Enterprises on Foreign Markets and its Limitations” przygotowany wraz z drem hab. Rafałem
Śliwińskim, prof. nadzw. UEP.
10 i 11 kwietnia
Doktor hab. Ewa Małuszyńska, prof. nadzw.
UEP, uczestniczyła w V międzynarodowej
konferencji naukowej z cyklu „Polityka spójności Unii Europejskiej – cele, efekty realizacji,
problemy do dyskusji. Unia Europejska w 10 lat
po największym rozszerzeniu”. Organizatorem
konferencji była Katedra Polityki Ekonomicznej
i Europejskich Studiów Regionalnych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
14–16 kwietnia
Doktor Piotr Idczak wziął udział w konferencji naukowej zorganizowanej przez Political
Studies Association w Manchesterze. W ramach
panelu „Multi-level governance in flux: trends
and constants in EU Cohesion Policy” wygłosił
referat (przygotowany razem z dr Idą Musiałkowską) „Changes in regional policy making in
Poland – 10 years of Polish experiences with EU
Cohesion Policy”.
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24 i 25 kwietnia
W ramach konferencji „EU – 10 year after its
biggest enlargement” dr Ida Musiałkowska
przewodniczyła drugiej sesji plenarnej oraz
zgłosiła referat (razem z drem Piotrem Idczakiem) „10 years of Polish experiences with EU
Cohesion Policy”.

tional Policy Transfer and Learning in Regional
and Urban Policy”, zorganizowanej podczas
konferencji przez dr Musiałkowską wraz z wymienionymi naukowcami. Ponadto podczas tej
samej konferencji dr Ida Musiałkowska przewodniczyła sesji „Contemporary and Historical
Planning”.

27–30 kwietnia
Doktor Ida Musiałkowska wzięła udział w konferencji Regional Studies Association Global
Conference 2014 „From Vulnerable Places to
Resilient Territories: The Path to Sustainable
Development” w Fortalezie w Brazylii. Organizatorami konferencji byli: Regional Studies
Association oraz CEDEPLAR (Universidade
Federal de Minas Gerais). Podczas konferencji
dr Ida Musiałkowska wygłosiła referat „EU-China and EU-Brazil cross-national policy transfer
and learning: the case of regional development
policy”, napisany we współautorstwie z drem
Marcinem Dąbrowskim z TU Delft (Holandia)
oraz dr Laurą Polverari z EPRC, University of
Strathclyde (Wielka Brytania). Referat wygłoszony został podczas specjalnej sesji „Cross-Na-

28 kwietnia
Doktor Magdalena Śliwińska uczestniczyła
w konferencji „Internacjonalizacja przedsiębiorstw. Przesłanki, skutki, znaczenie dla gospodarki”, zorganizowanej przez Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego.
Dr Magdalena Śliwińska wygłosiła referat
„Factors supporting and hampering internationalization and growth of Polish enterprises on
foreign markets” przygotowany wraz z drem
hab. Rafałem Śliwińskim, prof. nadzw. UEP.
29 kwietnia
Doktor hab. Ewa Małuszyńska, prof. nadzw.
UEP, udzieliła telewizji WTK wywiadu na temat
10-lecia członkostwa Polski w strukturach Unii
Europejskiej.

Katedra Handlu i Marketingu
10 kwietnia
Podczas XVII edycji Poznańskiego Festiwalu
Nauki i Sztuki dr Marcin Lewicki prowadził
wykład pt. „Stan i perspektywy rozwoju handlu
elektronicznego w Polsce”.
11 kwietnia
Podczas XVII edycji Poznańskiego Festiwalu
Nauki i Sztuki dr Magdalena Florek prowa-

dziła wykład pt. „Jak być trendy w promocji
miast”.
24 kwietnia
Doktorant Andrzej Szymkowiak uczestniczył
w szkoleniu „Negocjacje – gra symulacyjna” zorganizowanym przez Fundację na rzecz Nauki
Polskiej w ramach projektu SKILLS w Warszawie.

Katedra Makroekonomii i Badań nad Gospodarką Narodową
15 kwietnia
Doktor hab. Magdalena Knapińska i mgr Sławomir Kuźmar wzięli udział w międzynarodowej

konferencji „A Decade of Mobility. Poles in Contemporary Migration Spacer” zorganizowanej
przez Narodowy Bank Polski w Warszawie.

Katedra Matematyki Stosowanej
2 kwietnia
Profesor dr hab. Małgorzata Doman, prof. zw.
UEP, wzięła udział w wydarzeniu Financial
Engineering Day, organizowanym przez SKN
Inżynierii Finansowej UEP. Profesor M. Doman
była moderatorem panelu dyskusyjnego „Zmiany, jakie nastąpiły na rynkach finansowych
po upadku banku inwestycyjnego Lehman
Brothers”. W dyskusji udział wzięli panowie:
P. Hewelt (Grant Thornton), Ł. Marach (Caspar
Asset Management), P. Preuss (EY) oraz B. Zalesiński (OSTC).
16 kwietnia
Profesor dr hab. Marian Matłoka, prof. zw. UEP,
został nagrodzony statuetką Victorii w kategorii
„wykładowca roku”.

25 kwietnia
Profesor dr hab. Małgorzata Doman, prof.
zw. UEP, dr hab. Elżbieta Rychłowska-Musiał,
prof. dr hab. Marian Matłoka, prof. zw. UEP,
oraz dr Agata Kliber wzięli udział w konferencji „Matematyka i Informatyka na Usługach
Ekonomii”, zorganizowanej przez Katedrę
Ekonometrii Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej UEP. Doktor Elżbieta
Rychłowska-Musiał oraz prof. Marian Matłoka
przewodniczyli obradom na dwóch równoległych sesjach. Doktor A. Kliber wspólnie
z dr B. Będowską‑Sójką zaprezentowały
artykuł „Zależności między notowaniami
kontraktów CDS a dochodowością obligacji na
przykładzie krajów Europy Środkowej”.

Katedra Rachunkowości
2–4 kwietnia
Profesor dr hab. Aldona Kamela-Sowińska,
prof. zw. UEP, wzięła udział w jubileuszowej
XV konferencji „Zarządzanie Finansami”,
zorganizowanej przez Uniwersytet Szczeciński. Na sesji plenarnej profesor Kamela-Sowińska wygłosiła referat ,,Sekurytyzacja jako
metoda oddłużenia szpitali”, który spotkał
się z dużym zainteresowaniem i wywołał
ożywioną dyskusję – nie tylko o sposobach
restrukturyzacji finansowej służby zdrowia
w Polsce, lecz także o innych problemach
tego sektora.

13–15 kwietnia
Profesor dr hab. Aldona Kamela-Sowińska, prof.
zw. UEP, dr Piotr Gut oraz mgr Marta Mazurowska reprezentowali Katedrę Rachunkowości na
II Międzynarodowej Konferencji „Gospodarka –
Etyka – Środowisko” pt. „Finanse i rachunkowość
na rzecz zrównoważonego rozwoju”, zorganizowanej przez Katedrę Zarządzania Finansami
Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Projekt został zrealizowany przy współpracy
z NBP w ramach programu edukacji ekonomicznej oraz z Bankiem Zachodnim WBK w ramach
programu Santander Universidates.

Katedra Strategii Marketingowych
10 kwietnia
Doktor Grzegorz Leszczyński wziął udział w seminarium „UFI ICT and Operations & Services
Focus Meetings 2014”, zorganizowanym przez
The Global Association of Exhibition Industry
na Międzynarodowych Targach Poznańskich.
*

Doktor hab. Lilianna Nowak uczestniczyła
w seminarium naukowym „O pomiarach jakości
obsługi i satysfakcji klientów”, zorganizowanym
przez Katedrę Marketingu Produktu, Portal
Naukowca oraz Polskie Towarzystwo Badaczy
Rynku i Opinii na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.
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Katedra Teorii Organizacji i Zarządzania
4–7 kwietnia
Z inicjatywy SKN „Menedżer” przy Katedrze
Teorii Organizacji i Zarządzania odbyły się
dwie tury warsztatów z zakresu rachunkowości
elektronicznej z wykorzystaniem programu
finansowo-księgowego „Symfonia”. W warsztatach wzięło udział prawie 60 studentów UEP,
którzy jako pierwsi wyrazili chęć uczestnictwa
w przedsięwzięciu. Warsztaty poprowadzili
pracownicy Katedry Rachunkowości: dr Marek
Masztalerz oraz dr Remigiusz Napiecek.
9 kwietnia
Z inicjatywy SKN „Menedżer” przy Katedrze
Teorii Organizacji i Zarządzania odbyło się
seminarium otwarte „Biznes ze smakiem”,
zorganizowane pod kierunkiem dr Kamili
Malewskiej. Celem seminarium było stworzenie
studentom możliwości kontaktu z przedsiębiorcami z branży gastronomicznej, którzy
przekształcili swoje pasje w skutecznie funkcjonujący biznes. Zaproszeni prelegenci podzielili
się doświadczeniem w prowadzeniu biznesu

oraz wiedzą na temat kluczowych czynników
sukcesu funkcjonowania w branży gastronomicznej. Seminarium miało charakter edukacyjny i skierowane było do wszystkich studentów
UEP. W spotkaniu udział wzięło prawie 70 osób.
Jako prelegenci wystąpili przedsiębiorcy prowadzący następujące punkty gastronomiczne:
Bike Cafe, Bistro Friendly Food, Taczaka 20,
Karmelkowa Manufaktura Cukierków, Klubo
księgarnia Głośna, Cafe Martini.
11 kwietnia
Doktor Andrzej Stańda uczestniczył w spotkaniu grupy nauczycieli niemieckich z „Studienseminar fur breufliche Schulen” z Giessen z prorektorem ds. edukacji i studentów drem hab.
Jackiem Mizerką, prof. nadzw. UEP. Podczas
spotkania przedstawiano zasady funkcjonowania szkolnictwa wyższego w Polsce. Prorektor przedstawił założenia systemu edukacyjnego Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu,
a dr A. Stańda omówił funkcjonowanie systemu
studiów podyplomowych.

Katedra Technologii Informacyjnych
1 kwietnia
Doktor hab. inż. Krzysztof Walczak, prof. nadzw.
UEP, prowadził seminarium pt. „Semantyczne
modelowanie interaktywnych treści 3D” dla
pracowników i doktorantów Zakładu Inżynierii
Fotonicznej i Zakładu Technik Rzeczywistości
Wirtualnej Instytutu Mikromechaniki i Fotoniki
Politechniki Warszawskiej.
*
Doktor hab. inż. Jarogniew Rykowski, prof.
nadzw. UEP, uczestniczył w Warszawie w roboczym posiedzeniu Zespołu Interdyscyplinarnego ds. współpracy z zagranicą, działającym
przy ministrze nauki i szkolnictwa wyższego.
*

Doktor inż. Sergiusz Strykowski został powołany w skład Zespołu ds. Akredytacji EQUIS
(The European Quality Improvement System),
o którą ubiega się Uniwersytet Ekonomiczny
w Poznaniu. Przewodniczącym Zespołu jest
prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą
prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP.
2 kwietnia
Z inicjatywy mgra inż. Zbigniewa Paszkiewicza,
asystenta w Katedrze Technologii Informacyjnych, oraz Studenckiego Koła Naukowego
Grupa.NET, odbyła się na Wydziale Informatyki
i Gospodarki Elektronicznej czwarta studencka
konferencja „Czwarty Dzień Elektronicznego
Biznesu”, podczas której studenci UEP wysłuchali wykładów otwartych w ramach programu
Kadry dla Gospodarki, wygłoszonych przez
absolwentów specjalności elektroniczny biznes

i kierunku techniczne zastosowania internetu
z lat ubiegłych (Milena Sobolewska, Software
Test Engineer w firmie Rule Financial, absolwentka kierunku TZI, „Metody testowania
oprogramowania w cyklu wytwarzania aplikacji”; Bartosz Marciniak, prezes Zarządu w firmie
Actuality Sp. z o.o., absolwent EB 2007, „Modele
sprzedaży i dystrybucji oprogramowania.
Teoria a praktyka SaaS vs. BOX”; Marta Kotwis,
Key Account Director w firmie Datapoint VDR,
absolwentka EB 2007, „Od pomysłu na biznes
do niszowego lidera – case study Datapoint”;
Jan Świerzowicz, Product Owner w firmie
Tablica.pl, Grupa Allegro, absolwent EB 2008,
„Dzień z życia Product Ownera w Tablica.pl”).
Studentów powitał prof. dr hab. inż. Wojciech
Cellary, prof. zw. UEP. Wykłady cieszyły się
bardzo dużym zainteresowaniem studentów.
W każdym uczestniczyło około 150 osób ze
wszystkich wydziałów UEP.

hab. inż. Wojciechem Cellarym, prof. zw. UEP,
pt. „Gimnazjalistom szkoła życia jest potrzebna od zaraz. To nauczyciele i rodzice są winni
niezaradności nastolatków”. Profesor Cellary
komentował w nim wyniki międzynarodowego
testu PISA badającego kompetencje gimnazjalistów w rozwiązywaniu problemów życia
codziennego. Wyniki polskich uczniów były
dużo poniżej średniej dla krajów OECD.

*

Doktor hab. inż. Willy Picard złożył roboczą
wizytę w KPMG Advisory sp. z o.o. w Warszawie.
Wizyta miała na celu konsultacje dotyczące
wspólnie realizowanego projektu.

Wspólny projekt Katedry Technologii Informacyjnych i Katedry Informatyki Ekonomicznej
„Pracownia badań w zakresie nowej generacji
usług elektronicznych UEP: ne-UEP” otrzymał
dotację celową Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w wysokości 216 tys. zł na zakup
sprzętu komputerowego.

7 kwietnia
Profesor Wojciech Cellary wygłosił zaproszony wykład pt. „Przetwarzanie w chmurze” dla
uczestników XXIII Spotkania Klubu Informatyka
Samorządowego, które odbyło się w Trzebawiu k. Poznania w dniach 7 i 8 kwietnia 2014 r.
Organizatorem konferencji był Wielkopolski
Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych.
*

4 kwietnia
W Katedrze Technologii Informacyjnych odbyło
się wewnętrzne seminarium. Podczas seminarium mgr inż. Jakub Flotyński i mgr inż. Dariusz
Rumiński przedstawili referaty, które wygłoszą podczas konferencji DoCEIS w Lisbonie:
„Multi-platform Semantic Representation of
Interactive 3D Content” (autorzy: Jakub Flotyński, Krzysztof Walczak) i „CARL – A Language
for Building Contextual Augmented Reality
Environments” (autorzy: Dariusz Rumiński,
Krzysztof Walczak).

6–10 kwietnia
Magister inż. Jakub Flotyński i mgr inż. Dariusz
Rumiński wzięli udział w międzynarodowej
konferencji The 5th Doctoral Conference on
Computing, Electrical and Industrial Systems
DoCEIS’14 – „Technological Innovation for
Collective Awareness Systems”, która odbyła się
w Lizbonie (Portugalia). Komitet Programowy
tej konferencji przyjął do wygłoszenia i publikacji dwa referaty: „Multi-platform Semantic
Representation of Interactive 3D Content”
(autorzy: Jakub Flotyński i Krzysztof Walczak),
który wygłosi Jakub Flotyński oraz referat pt.
„CARL - A Language for Building Contextual
Augmented Reality Environments” (autorzy:
Dariusz Rumiński i Krzysztof Walczak), który
wygłosił Dariusz Rumiński.

5 kwietnia
W wydaniu papierowym i internetowym Gazety Wyborczej ukazał się wywiad z prof. drem

8 kwietnia
Magister inż. Zbigniew Paszkiewicz zdał
z sukcesem egzaminy doktorskie z dziedziny
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podstawowej przed komisją przewodu doktorskiego na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji
i Informatyki Politechniki Gdańskiej. W składzie
komisji egzaminacyjnej zasiadał również
promotor rozprawy prof. dr hab. inż. Wojciech
Cellary, prof. zw. UEP.
14 kwietnia
W wydaniu papierowym Gazety Wyborczej
ukazał się kolejny dwudziesty drugi felieton
prof. dra hab. inż. Wojciecha Cellarego, prof. zw.
UEP, „Marne polskie e-umiejętności”, zawierający komentarz do danych Komisji Europejskiej dotyczących rozmaitych umiejętności
cyfrowych obywateli krajów Unii. Felieton jest
dostępny on-line pod adresem: http://wyborcza.biz/biznes/1,100897,15795173,Elektroniczne_deklaracje__Marne_polskie_e_umiejetnosci.html
17 kwietnia
Doktor hab. inż. Willy Picard i mgr inż. Dariusz
Rumiński zostali zakwalifikowani do udziału
w przedsięwzięciu stażowo-szkoleniowym
„Staże w IT”, realizowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego POKL, priorytet VIII: Regionalne
kadry gospodarki, Działanie 8.2. Transfer wiedzy, poddziałanie: 8.2.1: Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw w ramach
projektu „Wsparcie współpracy sfery nauki
i przedsiębiorstw w Wielkopolsce”, realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa
Wielkopolskiego. Adresatami programu są
pracownicy naukowi, dydaktyczni i naukowo-dydaktyczni wielkopolskich jednostek
naukowych i wielkopolscy przedsiębiorcy. Celem przedsięwzięcia IT jest wsparcie transferu
wiedzy w środowisku nauki i biznesu poprzez
organizację staży i wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań dla przedsiębiorstw.
24 kwietnia
W Katedrze Technologii Informacyjnych złożył
wizytę zastępca dyrektora Biura Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” GOAP. Celem wizyty były
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uzgodnienia dotyczące udziału GOAP-u wspólnie z UEP w międzynarodowym konsorcjum,
które składa wniosek do Komisji Europejskiej
o sfinansowanie projektu badawczo-wdrożeniowego o nazwie SocialGov.
25 kwietnia
Doktor hab. inż. Willy Picard, dr inż. Sergiusz
Strykowski i mgr inż. Zbigniew Paszkiewicz
uczestniczyli w ogólnopolskiej konferencji
„Matematyka i informatyka na usługach ekonomii”, zorganizowanej przez Wydział Informatyki
i Gospodarki Elektronicznej UEP. Doktor Willy
Picard pełnił funkcję przewodniczącego sesji
plenarnej, a Zbigniew Paszkiewicz przedstawił
na konferencji referat „Metoda rekomendacji
szablonów czynności w procesach współpracy
w sektorze budowlanym oparta na technikach
eksploracji procesów”.
28 kwietnia
Profesor dr hab. inż. Wojciech Cellary, prof.
zw. UEP, uczestniczył w posiedzeniu inauguracyjnym Honorowego Komitetu Szerokiego
Porozumienia na rzecz Umiejętności Cyfrowych, które odbyło się w Pałacu Prezydenckim
w Warszawie. Szerokie Porozumienie na rzecz
Umiejętności Cyfrowych powstało w lipcu
2013 r. z inicjatywy Lidera Cyfryzacji w Polsce,
Włodzimierza Marcińskiego, działającego przy
ministrze administracji i cyfryzacji. Honorowy
patronat nad tą inicjatywą objął Prezydent RP
Bronisław Komorowski.
29 i 30 kwietnia
Profesor dr hab. inż. Wojciech Cellary, prof. zw.
UEP, uczestniczył w drugiej sesji ewaluacyjnej
wniosków złożonych do międzynarodowego
programu Komisji Europejskiej CHIST-ERA,
które odbyło się w Paryżu w siedzibie Agence
Nationale de la Recherche.
*
Doktor hab. inż. Krzysztof Walczak, prof. nadzw.
UEP, oraz dr inż. Wojciech Wiza wzięli udział
w roboczym spotkaniu partnerów europejskie-

go projektu „Ed2.0Work – European network
for the integration of Web2.0 in education
and work (KA3 network)”, które odbyło się
w Antwerpii (Belgia). Spotkanie odbyło się

w siedzibie jednego z członków konsorcjum
The Autonomous Municipal Company for City
Education in Antwerp.

Katedra Zarządzania Międzynarodowego
8 kwietnia
Profesor dr hab. Henryk Mruk, prof. zw. UEP.,
jako współautor Encyklopedii pszczelarskiej,
odebrał w Warszawie, z rąk ministra rolnictwa
i rozwoju wsi, wyróżnienie za tę publikację,
przyznaną całemu zespołowi autorskiemu.

14 kwietnia
Profesor dr hab. Henryk Mruk, prof. zw. UEP,
uczestniczył w posiedzeniu Rady Wydziału
Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego jako
recenzent CK w postępowaniu o nadanie tytułu
naukowego profesora drowi hab. Jackowi Otto,
profesorowi Politechniki Łódzkiej.

*
W Managerze Apteki nr 2 (72) za marzec i kwiecień 2014 r. ukazał się artykuł prof. dra hab.
Henryka Mruka, prof. zw. UEP, pt. Marketing
zintegrowany (s. 62–65).
*
W Biuletynie Informacyjnym Kierownika Apteki
nr 44 za marzec i kwiecień 2014 r. ukazał się
artykuł prof. dra hab. Henryka Mruka, prof.
zw. UEP, pt. Kategorie produktów w aptece
(s. 57–61).

*
Profesor Henryk Mruk opublikował rozdział
pt. Marketingowe metody i narzędzia rozwoju
imprez biegowych w pracy zwartej pt. Marketing
imprez biegowych pod redakcją naukową Zygmunta Waśkowskiego (Poznań 2014, s. 31–40).
*
W dwumiesięczniku Medical Maestro nr 2/2014
ukazał się artykuł prof. Henryka Mruka pt. Opieka farmaceutyczna w systemie ochrony zdrowia
(s. 178–181).
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Z działalności Biblioteki Głównej
7 kwietnia
W Czytelni Czasopism zaprezentowano
najstarsze wydawnictwa ciągłe znajdujące się
w zbiorach Biblioteki. Wystawa przedstawia
polskie i zagraniczne publikacje wydane w XIX
i na początku XX wieku: czasopisma naukowe
i branżowe, roczniki statystyczne, sprawozdania organizacji, informatory adresowe oraz
książki telefoniczne. Do najstarszych eksponowanych tytułów należą Journal of the Statistical Society z 1838 r., Roczniki Gospodarstwa
Krajowego z 1842 r. oraz Przyroda i Przemysł
z 1875 r. Wystawa, przybliżająca bogactwo
i różnorodność zasobów drukowanych Biblioteki, potrwa do 31 maja 2014 r.
8 kwietnia
Biblioteka pozyskała bezpłatny dostęp testowy
do bazy Global e-Journal Library, zawierającej
pełne teksty artykułów z czasopism wydawanych na całym świecie w trybie Open Acces.
Z serwisu można korzystać do 6 maja 2014 r.
*
Magister Liliana Kozik (z Oddziału Opracowania Zbiorów) oraz dr Artur Wierzbicki (z Sekcji

Szkoleń, Baz Danych i Digitalizacji) uczestniczyli
w seminarium „Prawie wszystko o zbiorach specjalnych”, które odbyło się w Centrum Wykładowo-Konferencyjnym Politechniki Poznańskiej.
*
W sali konferencyjnej Biblioteki odbyło się posiedzenie Rady Bibliotecznej, podczas którego
dyskutowano nad sprawozdaniem z działalności Biblioteki Głównej w 2013 r.
10 kwietnia
Magister Agnieszka Dolińska i mgr Joanna Gryt
(z Sekcji Szkoleń, Baz Danych i Digitalizacji)
wzięły udział w prelekcjach zorganizowanych
na UEP w ramach XVII edycji Poznańskiego
Festiwalu Nauki i Sztuki.
*
W sali konferencyjnej Biblioteki odbyło się
posiedzenie Rady Programowej do spraw upowszechniania historii i tradycji UEP opiniującej
projekty realizowane przez Ośrodek Historii
UEP działający przy Bibliotece Głównej.

Rozwój
kadr naukowych
Decyzją Rady Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z 4 kwietnia
2014 r. Piotr Wojciech Manikowski – na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego
i cyklu publikacji dotyczących cykli ubezpieczeniowych (underwritingowych) – uzyskał
stopień naukowy doktora habilitowanego
nauk ekonomicznych w dyscyplinie: finanse.
Uchwała Rady Wydziału w tej sprawie – na
mocy art. 19 ust. 1 Ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie
sztuki – jest ostateczna. Komisję habilitacyjną w celu przeprowadzenia postępowania
habilitacyjnego dra Piotra Manikowskiego
stanowili: prof. dr hab. Bogdan Nogalski
(przewodniczący), dr hab. Jacek Lisowski,
prof. nadzw. Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu (sekretarz), prof. dr hab. Krzysztof
Jajuga z Uniwersytetu Ekonomicznego we
Wrocławiu (recenzent), prof. dr hab. Stanisław Owsiak z Uniwersytetu Ekonomicznego
w Krakowie (recenzent), prof. dr hab. Ryszard
Barczyk, prof. zw. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (recenzent), prof. dr hab.
Jacek Osiewalski (członek Komisji), prof. dr
hab. Wacław Jarmołowicz, prof. zw. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (członek
Komisji).
*
W dniu 7 kwietnia 2014 r. odbyła się publiczna
dyskusja nad rozprawą doktorską mgr Anny
Wojciechowskiej „Systemy zabezpieczenia
społecznego a systemy podatkowe w państwach UE-15”. Promotorem rozprawy był

fot. M. Słowek

dr hab. Władysław Balicki. Recenzje przygotowali prof. dr hab. Tadeusz Szumlicz, prof. zw.
Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, oraz
dr hab. Tadeusz Juja, prof. nadzw. Uniwersytetu
Ekonomicznego w Poznaniu.
*
W dniu 11 kwietnia 2014 r. odbyła się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską
mgr Moniki Banaszewskiej „Potrzeby pożyczkowe budżetu państwa i źródła ich pokrycia
w Polsce”. Promotorem rozprawy był dr hab.
Tadeusz Juja, prof. nadzw. Uniwersytetu
Ekonomicznego w Poznaniu. Recenzje przygotowali dr hab. Bazyli Samojlik, prof. nadzw.
Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie,
oraz dr hab. Małgorzata Magdalena Hybka,
prof. nadzw. Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu.
*
W dniu 14 kwietnia 2014 r. odbyła się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr Anny
Potok „Wpływ instrumentów finansów publicznych na aktywizację zawodową osób niepełno
sprawnych w Polsce”. Promotorem rozprawy
była dr hab. Małgorzata Magdalena Hybka,
prof. nadzw. UEP. Recenzje przygotowali prof.
dr hab. Danuta Kopycińska, prof. zw. Uniwersytetu Szczecińskiego, oraz dr hab. Tadeusz Juja,
prof. nadzw. Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu.
*
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W dniu 17 kwietnia 2014 r. odbyła się publiczna
dyskusja nad rozprawą doktorską mgra Michała
Łukowskiego „Wycena opcji menedżerskich
w warunkach niezupełności rynku z uwzględnieniem wskaźnika odejść”. Promotorem
rozprawy była prof. dr hab. Wiesława Przybylska-Kapuścińska, prof. zw. UEP. Recenzje przygotowali dr hab. Piotr Urbanek, prof. nadzw.
Uniwersytetu Łódzkiego, oraz dr hab. Elżbieta
Rychłowska-Musiał z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
*
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W dniu 30 kwietnia 2014 r. odbyła się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgra
Marcina Spychały „Pomoc publiczna jako
instrument stymulowania rozwoju małych
i średnich przedsiębiorstw (na przykładzie
województwa wielkopolskiego)”. Promotorem
rozprawy była dr hab. Małgorzata Magdalena
Hybka, prof. nadzw. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Recenzje przygotowali prof.
dr hab. Teresa Lubińska z Uniwersytetu Szczecińskiego oraz dr hab. Waldemar Czternasty,
prof. nadzw. Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu.

Współpraca z zagranicą
Obsługa działalności naukowo-badawczej
W dniu 8 kwietnia 2014 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu odbyły się
adresowane do naukowców i doktorantów
warsztaty pt. „Wiosenny apetyt na stypendium. Warsztaty pisania wniosków o granty
indywidualne Marii Skłodowskiej-Curie”
(w ramach programu ramowego Unii Eu-

ropejskiej „HORYZONT 2020”). Zostały one
zorganizowane i poprowadzone przez pracowników Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Ramowych UE w Poznaniu
przy współpracy Lokalnego Punktu Kontaktowego na UEP, który funkcjonuje w ramach
Działu ds. Badań Naukowych i Współpracy
z Zagranicą.

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

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

3

4

Termin

Cel wyjazdu

3

4

Dr Alfred Błaszczyk
Katedra Przyrodniczych
Podstaw Jakości

Niemcy, Karlsruhe
Organizator:
Karlsruhe Institute of
Technology

1.04–
30.06.2014

Prowadzenie badań naukowych
w Instytucie Nanotechnologii
w Karlsruhe Institute of Technology

Mgr Małgorzata Ratajska
Studium Praktycznej
Nauki Języków Obcych

Wielka Brytania, Harrogate
Organizator:
IATEFL International

1–6.04.2014

Wyjazd szkoleniowy w ramach programu LLP/Erasmus

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

Belgia, Bruksela
Organizator:
European University
Association

2–4.04.2014

Udział w EUA Annual Conference
Changing Landscapes in Learning
and Teaching

Dr Arkadiusz Kawa
Katedra Logistyki
i Transportu

Tajlandia, Bangkok
Organizator:
King Mongkut`s Institute of Technology
Ladkrabang Bangkok

5–11.04.2014

Udział w 6th Asian Conference on
Intelligent Information and Database Systems ACIDS-2014; tytuł referatu: „Cloud Community in Logistics
e-Cluster”

Dr Rafał Kasperowicz
Katedra Mikroekonomii

Hiszpania Sevilla
Organizator:
Uniwersytet w Sevilli

6–12.04.2014

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

Mgr Jakub Flotyński
Katedra Technologii
Informacyjnych

Portugalia, Lizbona
Organizator:
DoCEIS’14 Program
Committee

6–10.04.2014

Udział w konferencji DoCEIS’2014;
tytuł referatu: „Mulit – platform Semantic Representation of Inter
active 3D Content (współautor:
Krzysztof Walczak)”
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2

3

4

Mgr Dariusz Rumiński
Katedra Technologii
Informacyjnych

Portugalia, Lizbona
Organizator:
DoCEIS’14 Program
Committee

6–10.04.2014

Udział w konferencji DoCEIS’2014;
tytuł referatu: „A language for
Building Contextual Augmented
Reality Environments” (współautor:
Krzysztof Walczak)

Dr hab. Małgorzata
Bartosik-Purgat, prof.
nadzw. UEP
Katedra Zarządzania
Międzynarodowego

Hiszpania, Girona
Organizator:
Universidad
de Girona

7–11.04.2014

Wyjazd w celu przeprowadzenia
cyklu wykładów na Universidad
de Girona

Dr hab. Jacek Mizerka,
prof. nadzw. UEP
prorektor ds. edukacji
i studentów

Norwegia, Oslo
Organizator:
Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy;
Statistics Norway

8–9.04.2014

Udział w wizycie przygotowawczej
do projektu: „Nowoczesne techniki
statystyczne w analityce gospodarczej UEP i SN”

Dr hab. Elżbieta Gołata,
prof. nadzw. UEP,
Katedra Statystyki

Norwegia, Oslo
Organizator:
Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy;
Statistics Norway

8–9.04.2014

Dr Tomasz Klimanek
Katedra Statystyki

Norwegia, Oslo
Organizator:
Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy;
Statistics Norway

8–9.04.2014

Dr Adam Zaremba
Serbia, Belgrad
9–11.04.2014
Katedra Inwestycji i Ryn- Organizatorzy: Vaków Kapitałowych
razdin Development
and Entrepreneurship
Agency i Megatrend
University

Udział w wizycie przygotowawczej
do projektu: „Nowoczesne techniki
statystyczne w analityce gospodarczej UEP i SN”
Udział w wizycie przygotowawczej
do projektu: „Nowoczesne techniki
statystyczne w analityce gospodarczej UEP i SN”
Udział w International Scientific
Conference on Economic and Social Development; tytuł artykułu:
„Implications of financialization for
strategic asset allocation: the case
of correlations”

Dr Justyna Majewska
Katedra Międzynarodowych Stosunków
Gospodarczych

Austria, Innsbruck
Organizator:
TRC Tourist Research
Center, MCI Tourism
in Innsbruck

Dr Sylwester Białowąs
Katedra Badań Rynku
i Usług

Turcja, Istambul
12–17.04.2014 Udział w Istanbul 9th Academic
Organizator:
Conference; tytuł referatu: „ConsuInternational Institute
mer Optimism as a Determinant of
of Social and EconoSavings Behaviour”
mic Sciences

Dr Piotr Idczak
Katedra Europeistyki

10–13.04.2014 Udział w 49th Meeting of the Tourist Research Centre, tytuł referatu:
„Agglomeration and tourism flows:
empirical evidence from European
countries”

Wielka Brytania, Man- 13–16.04.2014 Udział w 64th Annual International
chester
Conference pt. „Rebels & Radicals”;
Organizator:
tytuł referatu: „Changes in regional
Political Studies
Policy making in Poland – 10 years
Association
of Polish experiences with EU Cohesion Policy” (współautor: Ida
Musiałkowska)

1

2

3

4

Mgr Przemysław Piasecki
doktorant
Katedra Pracy i Polityki
Społecznej

Francja, Korsyka,
23–26.04.2014 Udział w 29th Workshop on StrateAjaccio
gic Human Resource Management;
Organizator:
tytuł referatu: „Workforce SegmenEuropean Institute for
tation in SMEs: Outline of Issues”
Advanced Studies in
Management (EIASM)

Dr Dorota Strózik
Katedra Statystyki i Demografii

Turcja, Istambuł
23–26.04.2014 Spotkanie zespołów badawczych
Organizator:
zaangażowanych w międzynaroInternational Survey
dowy project ISCWeB: Children`s
of Children`s Well-BeWorlds – International Study of
ing (ISCWeB), Jacobs
Children`s Well-being
Foundation

Dr Krzysztof Szwarc
Katedra Statystyki i Demografii

Turcja, Istambuł
23–26.04.2014 Spotkanie zespołów badawczych
zaangażowanych w międzynaroOrganizator:
International Survey
dowy project ISCWeB: Children`s
Worlds – International Study of
of Children`s Well-Being (ISCWeB), Jacobs
Children`s Well-being
Foundation

Dr Tomasz Strózik
Katedra Koniunktury
Gospodarczej

Turcja, Istambuł
23–26.04.2014 Spotkanie zespołów badawczych
zaangażowanych w międzynaroOrganizator:
dowy project ISCWeB: Children`s
International Survey
of Children`s Well-BeWorlds – International Study of
Children`s Well-being
ing (ISCWeB), Jacobs
Foundation

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

Austria, Wiedeń
Organizator:
Economic and Social
Development

23–26.04.2014 Udział w the 6th International
Scientific Conference on Economic
and Social Development and 3rd
Eastern European ESD Conference:
Business Continuity; tytuł referatu:
„The role of intellectual capital in
building competitive advantage of
non-public universities”

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

Ukraina, Dniepropietrowsk
Organizator:
Dniepropietrowski
Narodowy Uniwersytet

23–26.04.2014 Udział w konferencji pt. „Economics and management – 2013: integration and innovation prospects
– uczestnictwo i moderowanie dyskusji – członek Rady Programowej
Konferencji. Konsultacje i realizacja
zadań zaplanowanych w Projekcie
Ponadnarodowym

Dr Włodzimierz Dymarski
Katedra Polityki Gospodarczej i Samorządowej

Niemcy, Berlin
Organizator Komitet
Sterujący EuroMemo
Group, Berlin School
of Economics and
Law

25.04.2014

Udział w posiedzeniu Komitetu Sterującego EuroMemo Group
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Dr Ida Musiałkowska
Katedra Europeistyki
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2
Brazylia, Fortalezie
Organizator:
Regional Studies
Association

Francja, Paryż
Dr Katarzyna Mroczek
Katedra Konkurencyjno- Organizator:
WASET – Word Acaści Międzynarodowej
demy od Science,
Engineering and
Technology Limited

3
26.04
–2.05.2014

4
Udział w konferencji „From Vulnerable Places to Resilient Territories:
The Path to Sustainable Development”; tytuł referatu: „EU-China
and EU-Brazil cross-national policy
transfer and learning: the case of
regional development policy”

27–30.04.2014 Udział w konferencji ICEMBIT; tytuł
referatu: „Transaction Costs in Institutional Environment and Entry
Mode Choice”

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

28–1.05.2014
Cypr, Nikozja
Organizator:
European Association
Erasmus Coordinators

Udział w Erasmus Congress and
Exhibition 2014

Dr hab. Krzysztof Walczak, prof. nadzw. UEP,
Katedra Technologii Informacyjnych

Belgia, Antwerpia
28.04–
1.05.2014
Organizator:
University of the West
of Scotland

Robocze spotkanie partnerów europejskiego projektu Ed2.0Work
– European network for the integration of Web2.0 in education and
work (KA3 network)

Dr inż. Wojciech Wiza
Katedra Technologii Informacyjnych

Belgia, Antwerpia
28.04–
Organizator:
1.05.2014
University of the West
of Scotland

Robocze spotkanie partnerów europejskiego projektu Ed2.0Work
– European network for the integration of Web2.0 in education and
work (KA3 network)

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

Francja, Paryż
Organizator:
Komisja Europejska,
Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju
w Warszawie

Udział w posiedzeniu ewaluacyjnym wniosków złożonych do międzynarodowego programu Komisji
Europejskiej CHIST-ERA

29.04–
1.05.2014

Dr hab. Tadeusz Kowal- Izrael, Tel Aviv
ski, prof. nadzw. UEP,
Katedra Konkurencyjności Międzynarodowej

29.04–
1.05.2014

Udział w rozmowach rekrutacyjnych dla kandydatów na Doctoral
Seminar in English-Israel

Dr Bartosz Deszczyński
Katedra Marketingu
Międzynarodowego

29.04–
3.05.2014

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

Niemcy, Lipsk
Organizator:
Universität Leipzig
– Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät

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

2
Kraj, miasto,
uczelnia/
organizator
2

3

4

Termin

Cel przyjazdu

3

4

Prof. dr hab. Manfred
Heckle (ESCP Europe
Berlin, emerytowany),
Prof. dr Oliver Brandt
(Universitat Mannheim),
Prof. dr Dirk Simons
(Universitat Mannheim),
Barie i Jane Crane (Rotary Club Bath)

Niemcy, Bath, Manheim
Organizator:
prof.dr hab. Piotr Banaszyk/Rotary Club

3–5.04.2014

Udział w przeprowadzeniu naboru
na 10 Program Rotary Club

Owen Easteal

Francja, Paryż
Organizator:
Katedra Turystyki

8–11.04.2014

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

Prof. Vincent Merlin

Francja, Université
de Caen Basse Normandie
Organizator:
dr hab. Krzysztof
Malaga, prof. nadzw.
UEP, Wydział Informatyki i Gospodarki
Elektronicznej, Program „Akademicki
Poznań”

23–27.04.2014 Spotkania z władzami UEP, prowadzenie wykładów: „What is the best
way to vote in the European Union?
Lessons from Social Choice Theory
and Game Theory”, „The probability of the referendum paradox in
mixed electoral systems” – wykład
otwierający IV Ogólnopolską Konferencję „Matematyka i informatyka
na usługach ekonomii” im. Profesora Zbigniewa Czerwińskiego

Tsvetana Shenkova

Bułgaria, Svishtov,
23.04–
The Tsenov Acade29.04.2014
my of Economics
Svishtov
Organizator:
Studium Praktycznej
Nauki Języków Obcych,
mgr Wiesława Wojciechowska

Prowadzenie wykładów w ramach
programu LLP/Erasmus

Dr hab., prof. Oxana
Yelisyeyeva

Ukraina, Donieck
Doniecki Uniwersytet
Narodowy
Organizator:
dr hab. inż. Jacek
Łuczak, prof. nadzw.
UEP

Delegacja w ramach realizacji zadań w programie ponad
narodowym, spotkania
z przedstawicielami jednostek
UEP (WT, WZ, BNiWZ, BPF, rektor)
w celu omówienia form i kierunków
współpracy

29.04.2014
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1
Dr hab. prof. Tetiana
Grynko

Dr Sergii Kasian

Dr Ann Ewens
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2

3

Ukraina, Donieck
Doniecki Uniwersytet
Narodowy
Organizator:
dr hab. inż. Jacek
Łuczak, prof. nadzw.
UEP

29.04.2014

Ukraina, Donieck
Doniecki Uniwersytet
Narodowy
Organizator:
dr hab. inż. Jacek
Łuczak, prof. nadzw.
UEP

29.04.2014

Oxford Brookes University
Organizator:
WSzB/MBA

29.04.2014

4
Delegacja w ramach realizacji zadań w programie ponad
narodowym, spotkania
z przedstawicielami jednostek
UEP (WT, WZ, BNiWZ, BPF, rektor)
w celu omówienia form i kierunków
współpracy
Delegacja w ramach realizacji zadań w programie ponad
narodowym, spotkania
z przedstawicielami jednostek
UEP (WT, WZ, BNiWZ, BPF, rektor)
w celu omówienia form i kierunków
współpracy
Spotkania z przedstawicielami
uczelni (MBA/BSA/DBNiWZ/) w celu
omówienia możliwości i form
współpracy międzyuczelnianej

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”)
Kwiecień 2014

•

Zadanie 3. Udział pracodawców w dostosowaniu treści kształcenia do potrzeb rynku
pracy
Zespół ds. badania losów absolwentów
kontynuował pracę nad raportem z badania.
Rozpoczęto również prace nad zmianą systemu
obiegu dokumentów (sposobu zbierania deklaracji udziału w badaniu).
Zespół ds. badania stopnia dostosowania
umiejętności studentów do potrzeb przyszłych pracodawców finalizował prace nad
raportem z badań.

•

•
•
•

Wykłady otwarte
W kwietniu 2014 r. odbyło się jedenaście wykładów otwartych:
• Milena Sobolewska, Rule Financial, „Metody
testowania oprogramowania w wytwarzaniu aplikacji”,
• Bartosz Marciniak, Actuality Sp. z o.o., „Modele sprzedaży i dystrybucji oprogramowania. Teoria a praktyka SaaS vs. BOX”,
• Marta Kotwis, Datapoint VDR, „Od pomysłu na biznes do niszowego lidera – case
study firmy Datapoint”,
• Jan Świerzowicz, Tablica.pl, Grupa Allegro,
„Dzień z życia Product Ownera w Tablica.pl”,
• Jarosław Przybył, GPW SA, „Produkty strukturyzowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie”,
• Justyna Jakubowska, CRM7, „CRM w logistyce”,

Kamil Kukułka, dyrektor generalny Halowych Mistrzostw Świata – Sopot 2014,
„Pozyskanie, promocja i sprzedaż międzynarodowej imprezy sportowej na przykładzie Halowych Mistrzostw Świata – Sopot
2014”,
Alistair Stevenson, EEA Project Management Sp z o.o., „Famous marketing disasters and how to avoid making the same
mistakes”,
Wojciech Kruk, W. Kruk SA, „Sztafeta pokoleń – jak wychować własnych rodziców?”
Adrian Wrociński, Milado – Centrum Rozwoju Personalnego, „Jak dobrze przygotować
się do rozmowy kwalifikacyjnej”,
Mateusz Morawiecki, BZ WBK, „Jak wyjść
z pułapki deficytu C/A w Polsce?”

Warsztaty
W kwietniu zorganizowano osiem warsztatów,
w tym:
• w warsztatach „Język SQL w programowaniu SAS” (8 godz.), wzięło udział 19 osób
(na 30, które złożyły aplikacje), w tym:
dwie osoby z Wydziału Zarządzania, trzy
z Wydziału Ekonomii, dwie z Wydziału
Gospodarki Międzynarodowej i dwanaście
osób z Wydziału Informatyki i Gospodarki
Elektronicznej; warsztaty odbyły się 5 kwietnia 2014 r.,
• w warsztatach „Prognozowanie gospodarcze z programem SAS” (8 godz.)
wzięło udział 19 osób (na 30, które złożyły
aplikacje), w tym: jedna osoba z Wydziału
Zarządzania, trzy z Wydziału Ekonomii, dwie
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•

•

•

•

•

•

z Wydziału Gospodarki Międzynarodowej
i 13 z Wydziału Informatyki i Gospodarki
Elektronicznej; warsztaty odbyły się 6 kwietnia 2014 r.,
w warsztatach „Zarządzanie procesem
rekrutacji i selekcji” (8 godz.) wzięło udział
16 osób (na 25, które złożyły aplikacje),
w tym: dwie osoby z Wydziału Zarządzania,
12 z Wydziału Ekonomii, jedna z Wydziału
Informatyki i Gospodarki Elektronicznej
i jedna z Wydziału Towaroznawstwa; warsztaty odbyły się 11 kwietnia 2014 r.,
w warsztatach „VAT na co dzień. Praktyczne
i teoretyczne aspekty podatku od wartości
dodanej” (8 godz.) wzięło udział 19 osób
(na 24, które złożyły aplikacje), w tym: jedna
osoba z Wydziału Zarządzania i 18 z Wydziału Ekonomii; warsztaty odbyły się 11 kwietnia 2014 r.,
w warsztatach „Wykorzystanie Photoshopa
i Gimpa w nowoczesnym przedsiębiorstwie”
(8 godz.) wzięło udział 17 osób (na 30, które
złożyły aplikacje), w tym: cztery osoby
z Wydziału Zarządzania, pięć z Wydziału
Ekonomii, trzy z Wydziału Gospodarki Międzynarodowej, trzy z Wydziału Informatyki
i Gospodarki Elektronicznej i dwie z Wydziału Towaroznawstwa; warsztaty odbyły się
11 kwietnia 2014 r.,
w warsztatach „Rozliczenia CIT, VAT
w praktyce – przykłady, problemy, zmiany
przepisów” wzięło udział 13 osób (na 16,
które złożyły aplikacje), w tym: pięć osób
z Wydziału Zarządzania i osiem z Wydziału
Ekonomii; warsztaty odbyły się 25 kwietnia
2014 r.,
w warsztatach „Wykorzystanie kluczowych
wskaźników efektywności w doskonaleniu procesów operacyjnych” (8 godz.)
wzięło udział 16 osób (na 26, które złożyły
aplikacje), w tym: jedna osoba z Wydziału
Zarządzania, dwie z Wydziału Ekonomii, trzy
z Wydziału Gospodarki Międzynarodowej
i dziewięć z Wydziału Towaroznawstwa;
warsztaty odbyły się 25 kwietnia 2014 r.,
w warsztatach „Przetwarzanie i raportowanie danych z programem SAS” (16 godz.)

wzięło udział 17 osób (na 34, które złożyły
aplikacje), w tym: jedna osoba z Wydziału
Zarządzania, sześć z Wydziału Ekonomii,
dwie z Wydziału Gospodarki Międzynarodowej, osiem z Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej; warsztaty odbyły się
w dniach 26 i 27 kwietnia 2014 r.
Łącznie w kwietniu przeprowadzono 72 godz.
warsztatów, w których wzięło udział 136 studentów (średnia 17 studentów na warsztaty).
Zadanie 4. Staże studenckie i absolwenckie
W kwietniu 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
(24 marca – 4 kwietnia 2014 r.); są to staże
u Partnera projektu w II kwartale 2014 r.,
• najbliższa rekrutacja rozpocznie się 12 maja
2014 r. – na staże w III i IV kwartale u różnych pracodawców,
• kolejna rekrutacja dopiero po wakacjach –
we wrześniu na staże u Partnera projektu
w IV kwartale 2014 r. oraz na przełomie października i listopada – na staże u różnych
pracodawców w I i II kwartale 2015 r.,
• zainteresowanych kandydatów zachęcamy
do zapoznania się z informacjami o stażach
w ramach projektu – warto zajrzeć na stronę dotyczącą staży (http://kdg.ue.poznan.
pl/staze) i jej podstrony.
Przypominamy, że każdy kandydat aplikujący na staż w ramach projektu musi mieć
zaświadczenie o odbyciu konsultacji CV i listu
motywacyjnego (które odbywają się w Biurze
Projektu, XIV piętro w budynku Altum). Warto
zaplanować staż i na konsultacje zapisać się
wcześniej, gdyż w okresie rekrutacji na konsultacjach zazwyczaj nie ma już miejsc.
• pracodawców zainteresowanych nawiązaniem współpracy w ramach realizacji
staży zapraszamy do zapoznania się
z informacjami na stronie http://kdg.
ue.poznan.pl/pracodawcy i jej podstronach, najbliższa rekrutacja rozpoczyna
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•

się 12 maja 2014 r. – zapraszamy do
składania ofert staży,
cały czas są rozbudowywane i aktualizowane informacje o zadaniu nr 4 na stronie internetowej projektu „Kadry dla Gospodarki”:
www.kdg.ue.poznan.pl/staze (i jej podstronach), która dotyczy organizowanych staży
studenckich i absolwenckich. Zapraszamy
do odwiedzenia witryny projektu!

Zadanie 5. Rozszerzenie oferty Biura Karier
1.	Badanie profilu potencjału zawodowego
studentów
–– Zakończono rekrutację na kwiecień
2014 r. – przebadano 56 osób,
–– prowadzona jest rekrutacja na maj –
na badanie zostanie zaproszonych co
najmniej 41 osób,
–– promocja działania – zamieszczono
informacje o rekrutacji na Facebooku
KdG, na tablicach informacyjnych
w Gmachu Głównym UEP oraz w Collegium Altum, są o niej informowani
studenci odwiedzający Biuro Projektu
KdG (przychodzący między innymi na
konsultacje, po poradnictwo zawodowe,
odbiór zaświadczeń i wyników testów).
Dodatkowo w kwietniu informowani
byli studenci pierwszego roku podczas
odwiedzin na wykładach oraz studenci
różnych lat, z przewagą pierwszego
roku, podczas przeprowadzania testów
na zajęciach.
2.	Giełda tematów prac dyplomowych
(GTPD)
–– w wyszukiwarce jest obecnie widocznych 16 firm,
–– chęć udziału w GTPD 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
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:

521

Analiza i projektowanie aplikacji internetowych
Zapisanych użytkowników:
279
Audytor wewnętrzny zintegrowanego
systemu zarządzania
Zapisanych użytkowników:
147
Analiza rynku i badania marketingowe
Zapisanych użytkowników:
144
Badania konsumenckie
Zapisanych użytkowników:

138

Bancassurance
Zapisanych użytkowników:

39

Kryzysy gospodarcze i spór o rolę państwa
Zapisanych użytkowników:
63
Optymalizacja czasowo-kosztowa projektów
Zapisanych użytkowników:
70
Polityka pieniężna w dobie kryzysu gospodarczego
Zapisanych użytkowników:
85
Rynek finansowy
Zapisanych użytkowników:

137

Techniki sprzedaży
Zapisanych użytkowników:

278

Strategie konkurencyjności przedsiębiorstwa
Zapisanych użytkowników:
83
Techniki wielowymiarowe we wspomaganiu decyzji biznesowych
Zapisanych użytkowników:
176
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Wybrane metody wielowymiarowej analizy
złożonych zjawisk gospodarczych

•

Zapisanych użytkowników:

32

Zarządzanie innowacjami
Zapisanych użytkowników:

88

•

Zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa
Zapisanych użytkowników:
91

•

Zarządzanie produktem
Zapisanych użytkowników:

178

Zarządzanie projektem. Zarządzanie zasobami ludzkimi
Zapisanych użytkowników:
202
Zarządzanie strategiczne
Zapisanych użytkowników:

131

Zasady opodatkowania przedsiębiorców
w Polsce w warunkach konkurencji i harmonizacji podatkowej
Zapisanych użytkowników:
350
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 maj – grupowe
konsultacje CV (zwiększono ich liczbę w związku ze zbliżającą się rekrutacją na staże KdG),
testy kariery, test umożliwiający diagnozę
inteligencji emocjonalnej PKIE, warsztaty
wsparcia karier oraz indywidualne poradnictwo
zawodowe.
• Przeprowadzono indywidualne i grupowe konsultacje w zakresie poprawnego
tworzenia dokumentów aplikacyjnych dla
18 osób, dla jednej osoby w zakresie rozmowy kwalifikacyjnej oraz dla siedmiu osób
w zakresie poszukiwania pracy i planowania
kariery zawodowej. Na konsultacjach indywidualnych udostępniono 12 miejsc, a na
grupowych 40 miejsc.

•

•

•

Z programu komputerowego umożliwiającego diagnozę inteligencji emocjonalnej
(PKIE) skorzystało i odebrało wynik 16 studentów; udostępniono 15 miejsc.
Przeprowadzono komputerowe testy
kariery: Czy jesteś przedsiębiorczy oraz Test
preferencji i predyspozycji zawodowych.
Z testu Czy jestem przedsiębiorczy skorzystało 94 studentów, z Testu preferencji
i predyspozycji zawodowych skorzystało
109 studentów.
Przeprowadzono dwa warsztaty wsparcia
karier: Którą z dróg zawodowych wybrać –
praca z impasem (dla 6 osób) i Skuteczna
autoprezentacja podczas rozmowy kwalifikacyjnej (dla 9 osób).
Przeprowadzono testy psychologiczne –
grupowe poradnictwo zawodowe: WKP – 16
osób, dwie osoby odebrały wyniki; CISS
– dwie osoby, pięć osób odebrało wyniki;
OMNIBUS – dwie osoby (na pięć dostępnych
miejsc); TUS – 79 osób; KKS – 93 osoby,
dwie osoby odebrały wyniki; APIS-Z – cztery
osoby (na pięć dostępnych miejsc).
W indywidualnym poradnictwie zawodowym wzięło udział: w spotkaniu wstępnym
– dwie osoby, dwie kolejne zapisały się na
25 kwietnia 2014 r., w testach psychologicznych wzięły udział cztery osoby, w spotkaniu podsumowującym – dwie osoby. Udostępniono 12 miejsc (w sumie na spotkanie
wstępne i spotkanie podsumowujące).

6.	Warsztaty umiejętności miękkich (interpersonalnych)
Trwa:
• wydawanie zaświadczeń studentom biorącym udział w warsztatach umiejętności
miękkich,
• wybór trenerów i tematów warsztatów
umiejętności miękkich,
• przygotowanie protokołów wyboru ofert,
• planowanie terminów realizacji wybranych
warsztatów,
• przekazanie wybranym trenerom niezbędnych dokumentów oraz informacji
dotyczących kwestii formalno-organi-
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zacyjnych związanych z prowadzeniem
warsztatów.
Rozpoczęcie zapisów na warsztaty zaplanowane jest w maju:
• 12 maja 2014 r. – Trening radzenia sobie ze
stresem,
• 14 maja 2014 r. – Assessment Center jako
metoda oceny umiejętności miękkich kandydatów do pracy – poziom podstawowy,
• 15 maja 2014 r. – Assessment Center jako
metoda oceny umiejętności kandydatów
do pracy – poziom zaawansowany,
• 16 maja 2014 r. – Budowanie zespołu i praca
w zespole,
• 19 maja 2014 r. – Wystąpienia publiczne,
• 20 maja 2014 r. – Warsztaty motywacyjne,
• 21 maja 2014 r. – Komunikacja interpersonalna,
• 22 maja 2014 r. – Akademia lidera,
• 26 maja 2014 r. – Warsztaty umiejętności
sprzedażowych,
• 28 maja 2014 r. – Sukces to marzenie
ubrane w cel – zarządzanie sobą poprzez
motywujące cele,

•
•

29 maja 2014 r. – Jesteś marką – autoprezentacja kluczem do sukcesu,
3 czerwca 2014 r. – Warsztat interpersonalny.

Zadanie 6. Gospodarka turystyczna
•
•

•
•

Opracowano projekt reklamy kierunku gospodarka turystyczna do prasy branżowej
(Wiadomości Turystyczne).
Kontynuowane są rozmowy dotyczące
możliwości uczestnictwa pracowników Katedry Turystyki w szkoleniach,
które mają służyć pozyskaniu wiedzy
w ramach przedmiotów: e-commerce
w turystyce; sprzedaż i dystrybucja usług
turystycznych (w ramach Elektronicznego Centrum Wspomagania Edukacji
Turystycznej).
Trwa aktualizacja strony internetowej
w części dotyczącej gospodarki turystycznej.
Odbyło się spotkanie członków koła naukowego EXPLORERS.
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Wielkopolska Szkoła Biznesu UEP

Kurs dla kandydatów
na członków rad nadzorczych
W Wielkopolskiej Szkole Biznesu UEP trwa
realizacja kursu dla kandydatów na członków
rad nadzorczych. W kwietniu przeprowadzono

32 godziny zajęć. Kurs zakończy się 7 czerwca
br., a 5 lipca br. odbędzie się egzamin w Warszawie, w Ministerstwie Skarbu Państwa.

Krótkie szkolenia otwarte
Dnia 2 kwietnia br. odbyło się w Wielkopolskiej Szkole Biznesu UEP sześciogodzinne
szkolenie otwarte „Rynki azjatyckie –
bezpieczny import z Chin”; a 9 kwietnia br.

odbyło się drugie spotkanie uczestników
cyklu szkoleń HR Management, dotyczyło
tematyki związanej z systemem ocen okresowych pracowników.

Szkolenia promocyjne
W kwietniu w Wielkopolskiej Szkole Biznesu
UEP przy współudziale Fundacji „Kadry dla Wielkopolski” odbyły się dwa szkolenia promocyjne.
Pierwsze – „Finanse dla niefinansistów”
– odbyło 16 kwietnia br. W szkoleniu uczestniczyło 29 osób. Tematyka szkolenia obejmowała:
• sprawozdania finansowe przedsiębiorstw
jako system informacyjny dla menedżerów,
• strukturę i funkcje bilansu, rachunku
zysków i strat oraz zestawienia przepływów
pieniężnych,

•

ewidencję zdarzeń gospodarczych w sprawozdaniach finansowych (case study).
Drugie szkolenie promocyjne – „Prawne
aspekty i podstawy organizacji zakładu pracy”
– odbyło się 30 kwietnia br. W szkoleniu wzięło
udział 20 osób. Tematyka szkolenia obejmowała następujące zagadnienia:
• prawo pracy a kształtowanie struktur organizacyjnych zakładu pracy,
• kształtowanie treści umów o pracę,
• problemy i konsekwencje ustalania miejsca
wykonywania pracy.

Wielkopolska Szkoła Biznesu UEP

Studia podyplomowe + szkolenie
We współpracy z drem Tomaszem Szubertem, kierownikiem Studiów Podyplomowych
„Statystyczna analiza danych w administracji
i biznesie”, Wielkopolska Szkoła Biznesu UEP
zorganizowała szkolenie pt. „Zaawansowane
analizy statystyczne w programie R”. Szkolenie
to było kontynuacją i rozwinięciem treści studiów podyplomowych. Zostało przygotowane

z myślą o słuchaczach, którzy chcieli rozszerzyć
swoją wiedzę. Szkolenie odbyło się 27 kwietnia
2014 r.
Wielkopolska Szkoła Biznesu UEP zaprasza
do podobnej współpracy wszystkich kierowników studiów podyplomowych. Zainteresowanych prosimy o kontakt z sekcją szkoleń
Wielkopolskiej Szkoły Biznesu UEP.
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Monitoring mediów – statystyki – kwiecień 2014

Radio
Źródło
Polskie Radio Merkury Poznań

Liczba informacji o UEP
Typ
Internet

Liczba informacji
318

Prasa

133

Radio

65

Social media

470

Telewizja

56

Suma

Radio ESKA Poznań

1042

Prasa
Źródło
POLSKA – GŁOS WIELKOPOLSKI

Periodyk
dziennik

Nakład
42680

Liczba informacji
21

GAZETA WYBORCZA – POZNAŃ

dziennik

20030

9

GAZETA UBEZPIECZENIOWA

tygodnik

3000

6

GAZETA WYBORCZA

dziennik

243790

4

RZECZPOSPOLITA

dziennik

68850

4

GAZETA PLESZEWSKA

tygodnik

1170

4

INFORMACJE KROTOSZYŃSKIE

tygodnik

1990

4

TYGODNIK PILSKI

tygodnik

4920

4

PULS BIZNESU

dziennik

16660

3

CHODZIEŻANIN

tygodnik

2430

3

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

Unikatowi użytkownicy
brak danych

Liczba informacji
413

brak danych

32

www.radiomerkury.pl

24850

14

www.poznan.pl

351000

14

19447320

13

www.epoznan.pl

www.skyscrapercity.com

763130

9

www.poznan.gazeta.pl

319650

9

www.biznes.interia.pl

1150910

8

www.poznan.dlastudenta.pl

11790

8

www.codziennypoznan.pl

11220

8

Nakład
regionalny

Liczba informacji
25

regionalny

13

Polskie Radio Program 4

ogólnopolski

5

Radio TOK FM

ogólnopolski

5

RMF MAXXX Warszawa

regionalny

3

Radio VOX FM Warszawa

regionalny

2

Radio WAWA Warszawa

regionalny

2

Radio ESKA Śląsk

regionalny

1

Radio ESKA Warszawa

regionalny

1

Radio ESKA Wrocław

regionalny

1

Nakład
regionalny

Liczba informacji
21

Telewizja
Źródło
TVP Poznań
WTK

regionalny

14

Polsat News

ogólnopolski

9

TVP Regionalna

ogólnopolski

3

TVP Info

ogólnopolski

2

regionalny

1

Polsat

ogólnopolski

1

Polsat Biznes

ogólnopolski

1

TVN24 BiŚ

ogólnopolski

1

TVP1

ogólnopolski

1

TVP Warszawa
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W kwietniu ukazały się następujące czasopisma: Studia Oeconomica Posnaniensia nr 10 i Poznań
University of Economics Review nr 1.
Nakładem Wydawnictwa UEP ukazały się również następujące pozycje:

Prezentowany zbiór opracowań powstał na kanwie dyskusji, która odbyła się w 2012 r. Obejmuje on problematykę
istotną dla różnych podmiotów rynku ubezpieczeniowego
– ubezpieczycieli, nadzoru, ubezpieczających i ubezpieczonych – zdominowaną przez bieżące problemy ówczesnego
rynku.

W kwietniu 2013 r. pracownicy naukowi i doktoranci
z całej Polski po raz kolejny przedstawiali wyniki swoich
badań na konferencji naukowej „Matematyka i informatyka
na usługach ekonomii”. Monografia stanowi podsumowanie
tej części konferencji, która była poświęcona zastosowaniom
metod ilościowych i narzędzi informatycznych w procesach
podejmowania decyzji i w prognozowaniu.

Autorzy monografii próbują odpowiedzieć na pytania
dotyczące problemów systemu emerytalnego, który dotyczy
nie tylko Polski, ale i większości krajów na świecie. Z jednej
strony wzrost liczby osób dożywających wieku emerytalnego
oraz wydłużenie się okresu życia po dożyciu do tego wieku,
z drugiej – spadek wskaźnika urodzeń.
W monografii znajdują się artykuły opracowane na
podstawie wystąpień w czasie konferencji: „Matematyka
i informatyka na usługach ekonomii”, która się odbyła na Wydziale Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Uniwersytetu
Ekonomicznego w Poznaniu w kwietniu 2013 r.

Dawid Garstecki
Aldona Kamela-Sowińska

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

Marcin Bartkowiak, Krzysztof Echaust, Instrumenty pochodne.
Wprowadzenie do inżynierii finansowej, nr 280
Sławomir Kalinowski (red.), Zbiór zadań z mikroekonomii,
wyd. 2 zm., nr 279
Andrzej Czyżewski, Przepływy międzygałęziowe jako makroekonomiczny model gospodarki, wyd. 6 zm., nr 278
Mariusz Piotrowski, Ćwiczenia z prawa pracy, wyd. 5 zm., nr 277

info@ksiegarnia-ue.pl

ISBN 978-83-7417-803-7
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D. Garstecki, A. Kamela-Sowińska • RACHUNKOWOŚĆ INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

Maria Kiedrowska (red.), Zaawansowana rachunkowość finansowa, nr 281

282

RACHUNKOWOŚĆ
INSTRUMENTÓW
FINANSOWYCH
Książka jest przeznaczona do nauczania w szkołach
wyższych oraz na kursach i studiach podyplomowych.
Stanowi syntezę wiedzy z dziedziny rachunkowości instrumentów finansowych. Jest podstawowym źródłem wiedzy,
natomiast artykuły z czasopism naukowych są dla studenta
lekturą dodatkową.
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OSTATNIE POŻEGNANIE

Profesor
Zbigniew Zakrzewski spoczął
na Cmentarzu Zasłużonych
W dniu 12 kwietnia 2014 r. na Cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan
na Wzgórzu św. Wojciecha w Poznaniu odbyła się uroczystość pochówku szczątków śp. Zbigniewa i Godzisławy Elżbiety Zakrzewskich
przeniesionych z Cmentarza Komunalnego Junikowo.
Profesor Zbigniew Zakrzewski urodził się
15 sierpnia 1912 r. w Puszczykowie pod Poznaniem. Prawie całe życie spędził w Poznaniu.
Najpierw ukończył studia prawnicze, a następnie ekonomiczne, pod kierunkiem prof. Edwarda Taylora. Interesowały go głównie problemy
ekonomiczne w sferze obrotu towarowego
i handlu. W latach 1959–1962 był rektorem
Akademii Ekonomicznej.
Z pasją śledził historię Poznania, był bardzo
aktywnym działaczem towarzystwa Miłośników Miasta Poznania. Inną pasją profesora

była muzyka. Zagrał kilka koncertów fortepianowych dla studentów. Organizował też
spotkania dla pracowników, podczas których
odtwarzał nagrania światowych dzieł symfonicznych. Kochał przyrodę, często wędrował
po polach i lasach Wielkopolski. Nierzadko
zabierał na te wyprawy współpracowników
i studentów. Był uwielbiany przez młodzież.
Mimo licznych obowiązków zawsze znajdował
czas na pogawędkę ze spotkanym w tramwaju
studentem czy absolwentem. Zmarł 19 sierpnia 1992 r.

