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Rektor UEP zainaugurował Forum
Gospodarcze Metropolii Poznań
VII edycja Forum Gospodarczego Metropolii Poznań (FGMP) odbyła się 7 maja
2014 r. w Sali Ziemi Międzynarodowych Targów Poznańskich. Forum było jednym
z kilku wydarzeń zorganizowanych w ramach IV Dni Przedsiębiorczości Poznań.

VII

edycję FGMP i IV Dni Przedsiębiorczości Poznań zainaugurował wykład
rektora UEP prof. dra hab. Mariana Goryni, prof.
zw. UEP, pt. „Metropolia Poznań w obliczu podstawowych wyzwań współczesności”.
Profesor Gorynia jako wyzwania współczesności wskazał między innymi transformacje
polityczną i gospodarczą, internacjonalizację
i globalizację, integrację z Unią Europejską, wykluczenie cyfrowe, ocieplenie klimatu, terroryzm
i zagrożenia demograficzne. W ramach każdego
z nich wyróżnił wyzwania szczegółowe. W przypadku internacjonalizacji i globalizacji to na
przykład napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich, odpływ kapitału czy outsourcing.
Jak Polska i Wielkopolska radzą sobie z tymi
wyzwaniami? Osiągamy niezłe wyniki, ale
można jeszcze lepiej – mówił prof. Gorynia.
Zazwyczaj mówi się o obiektach materialnych
jako efekcie integracji, nie można jednak

zapominać o efektach po stronie eksportu,
inwestycji, edukacji, mentalności społecznej,
o poprawie zarządzania, budowaniu kapitału
społecznego – dodał.
Nasz problem polega na tym, że nierzadko
inni postrzegają nas lepiej niż my sami siebie
postrzegamy. Oczywiście należy być krytycznym wobec swoich poczynań, ale trzeba się też
doceniać – powiedział na zakończenie wykładu
prof. Gorynia.
Następnie odbyły się trzy panele dyskusyjne. Pierwszy dotyczył aktywności międzynarodowej samorządów, drugi – współpracy
między światowymi korporacjami a lokalnymi przedsiębiorcami, a trzeci – kierunków
wsparcia samorządów w nowej perspektywie
finansowej UE.
Forum Gospodarcze Metropolii Poznań
zakończyła uroczysta gala Poznańskiego Lidera
Przedsiębiorczości.
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Tylko ZUS czy ZUS i OFE?

W

dniu 26 maja br. odbyła się debata
pt.: Tylko ZUS, czy ZUS i OFE? Celem debaty była analiza zmian w systemie
emerytalnym – przede wszystkim z punktu
widzenia ubezpieczonego. W szczególności chodziło o nakreślenie, czego dotyczą
zmiany, jakie mogą być kryteria podjęcia
przez ubezpieczonego decyzji o pozostawieniu części składek w OFE lub przeniesieniu
całości do ZUS, a także jak wygląda, z punktu
widzenia tych kryteriów, sytuacja różnych
grup ubezpieczonych. Paneliści zaprezentowali różne środowiska i w związku z tym –

różne punkty widzenia w ocenie modyfikacji
systemu emerytalnego.
W rolach panelistów wystąpili:
• prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP,
• Maria Nowak, dyrektor I Oddziału ZUS
w Poznaniu,
• Ewa Lewicka, doradca prezesa IGTE,
• dr Andrzej Głowacki, prezes Zarządu DGA
SA,
• Piotr Białowąs, wiceprezes Zarządu INC SA.
Organizatorzy debaty: Katedra Pracy i Polityki Społecznej UEP, Biuro Współpracy z Biznesem UEP. Patronat medialny: Głos Wielkopolski.
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Porozumienie Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu z Krajową Radą Biegłych Rewidentów
Porozumienie określające warunki współpracy stron zostało podpisane 6 maja br.
Na mocy porozumienia Komisja Egzaminacyjna Krajowej Rady Biegłych Rewidentów kandydatom na rewidentów będzie uznawała egzaminy zdane na UEP.

O

znacza to, że jeśli kandydat na biegłego
zdał na Uczelni egzamin uniwersytecki,
nie będzie musiał go ponownie zdawać przed
Komisją. Dotyczy to egzaminów z następującego zakresu:
• teorii i zasad rachunkowości,
• ekonomii i kontroli wewnętrznej,
• prawa – prawa cywilnego, prawa pracy
i ubezpieczeń społecznych, prawa spółek,
prawa o postępowaniu upadłościowym
i naprawczym, prawa regulującego działalność gospodarczą,

•
•

finansów,
rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej.
Ze strony UEP podpis pod porozumieniem złożyli rektor prof. dr hab. Marian
Gorynia, prof. zw. UEP, oraz kierownik Katedry Rachunkowości prof. dr hab. Aldona
Kamela-Sowińska, prof. zw. UEP,. Krajową
Radę Biegłych Rewidentów reprezentowała
przewodnicząca Komisji Egzaminacyjnej
prof. zw. dr hab. Gertruda Krystyna Świderska.
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Porozumienie Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu z Urzędem Statystycznym
Porozumienie zostało zawarte 13 maja br. Na jego mocy Uniwersytet Ekonomiczny
w Poznaniu i Urząd Statystyczny wspólnie zorganizują międzynarodowe warsztaty
European Establishment Statistics Workshop 2015 (EESW15) poświęcone statystyce
gospodarczej.

W

arsztaty odbędą się w dniach
7–9 września 2015 r. Będą poświęcone metodologii badań statystycznych
w odniesieniu do przedsiębiorstw i innych
organizacji. Organizatorem warsztatów jest
European Network for Better Establishment
Statistics (ENBES), a Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu oraz Urząd Statystyczny
w Poznaniu pełnią funkcję gospodarzy
(hosting institutions). Organizowane co
dwa lata trzydniowe warsztaty są główną
formą aktywności ENBES. Do tej pory odbyły
się trzy takie wydarzenia (Sztokholm 2009,
Neuchatel 2011, Norymberga 2013). Stanowią one unikatową okazję do zapoznania
się z najnowszymi osiągnięciami w zakresie
statystyki przedsiębiorstw na wszystkich etapach procesu produkcji danych statystycznych. Oprócz problemów naukowych są
dyskutowane osiągnięcia praktyczne, a także

kwestie organizacji badań statystycznych
z uwzględnieniem kwestii ekonomicznych.
Na mocy podpisanego porozumienia
Urząd Statystyczny w Poznaniu będzie także
wspierał UEP w organizacji międzynarodowej
konferencji Small Arena Estimation (SAE2014).
Konferencja zostanie zorganizowana przez
Katedrę Statystyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w dniach 3–5 września 2014 r.
Współorganizatorami będą Główny Urząd Statystyczny w Warszawie oraz Urząd Statystyczny
w Poznaniu. Honorowy patronat nad konferencją objęli rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu prof. dr hab. Marian Gorynia,
prof. zw. UEP, oraz prezes Głównego Urzędu
Statystycznego prof. dr hab. Janusz Witkowski.
Konferencja będzie poświęcona metodologii
statystyki małych obszarów. Udział w wydarzeniu potwierdzili najwybitniejsi przedstawiciele
dziedziny badań statystycznych.

International Day „Taste the World”
W dniu 27 maja br. miało miejsce wydarzenie promujące mobilność
międzynarodową na UEP.

S

tudenci i pracownicy naszej Uczelni
mieli okazję do zapoznania się z szeroką
ofertą możliwości wyjazdów studyjnych,
szkoleniowych i naukowych organizowanych przez Uniwersytet Ekonomiczny
w Poznaniu.
Zainteresowaniem wśród studentów
cieszył się piknik na terenie forum akademickiego, na którym gościli również rektor

prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP,
oraz prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw.
UEP. Pogoda i humory dopisały.
Dziękujemy wszystkim osobom, które
przyczyniły się do organizacji imprezy oraz
uczestnikom, w szczególności studentom
obcokrajowcom i organizacji Erasmus Student
Network UEP.
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Klasy akademickie UEP
Klasy akademickie pod patronatem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu to
efekt współpracy wydziałów ze środowiskiem szkół ponadgimnazjalnych. Na mocy
podpisywanych porozumień powoływane są do życia klasy, których celem jest
doskonalenie uczniowskiego warsztatu pracy pod kątem przyszłych studiów.
Wydział Zarządzania

P

rekursorem klas akademickich był Wydział
Zarządzania, gdzie z inicjatywy dziekana
prof. dra hab. Kazimierza Krzakiewicza, prof. zw.
UEP, w roku akademickim 2013/2014 powstał
projekt „Klasa akademicka”. Na początku podpisano porozumienia z pięcioma szkołami:
• VIII Liceum Ogólnokształcącym im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu,
• X Liceum Ogólnokształcącym im Przemysława II w Poznaniu,
• XI Liceum Ogólnokształcącym im. Jadwigi
i Wacława Zembrzuskich w Poznaniu,
• Zespołem Szkół Ogólnokształcących i Policelanych im. Mikołaja Kopernika w Nowym
Tomyślu,
• Zespołem Szkół Ekonomicznych im. Maksymiliana Jackowskiego w Słupcy.
W 2014 roku Wydział Zarządzania w ramach
programu nawiązał współpracę z kolejnymi
szkołami:
• Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wolsztynie,
• V Liceum Ogólnokształcącym im. Klaudyny
Potockiej w Poznaniu,
• Liceum Ogólnokształcącym im. Powstańców Wielkopolskich w Środzie Wielkopolskiej,
• I Liceum Ogólnokształcącym w Lesznie,
• II Liceum Ogólnokształcącym w Zespole
Szkół nr 2 w Swarzędzu,
• Zespołem Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu.

Wydział Ekonomii

W

ydział Ekonomii zawarł porozumienie
z XII Liceum Ogólnokształcącym im.
Marii Skłodowskiej-Curie w Poznaniu w sprawie

utworzenia klas akademickich przygotowujących do studiów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Program „Klasy akademickie” obejmie klasy pierwszą, drugą i trzecią,
z programami nauczania dostosowanymi
do potrzeb studiów ekonomicznych. Porozumienie zostało podpisane 20 maja 2014 r.
przez dziekana Wydziału Ekonomii dra hab.
Waldemara Czternastego, prof. nadzw. UEP,
i dyrektorką XII LO mgr Grażyną Koprowską,
przy obecności wicedyrektorki szkoły dr Albiny
Domki-Popek i prodziekana Wydziału Ekonomii dra hab. Andrzeja Przymeńskiego, prof.
nadzw. UEP. Porozumienie obejmuje między
innymi przekazywanie informacji i prowadzenie wykładów dla uczniów liceum zarówno
w siedzibie szkoły, jak i na terenie UEP, zapraszanie uczniów na wybrane wykłady otwarte,
uczestnictwo uczniów w pracach studenckich
kół naukowych, zwiedzanie UEP.

Wydział Informatyki i Gospodarki
Elektronicznej

W

dniu 16 maja 2014 r. podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Wydziałem Informatyki i Gospodarki Elektronicznej
a I Liceum Ogólnokształcącym w Swarzędzu.
Celem niniejszego porozumienia jest doskonalenie uczniowskiego warsztatu pracy pod
kątem przyszłych studiów oraz przygotowanie
przyszłych studentów do działalności w uczelnianych kołach naukowych.
Porozumienie o współpracy pomiędzy
Wydziałem Informatyki i Gospodarki Elektronicznej UEP a Zespołem Szkół Komunikacji
im. Hipolita Cegielskiego oraz XXXII Liceum
Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Komunikacji z siedzibą w Poznaniu podpisano
19 maja 2014 r. Wydział Informatyki i Gospo-
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darki Elektronicznej obejmuje patronatem
klasy I, II oraz III o profilu matematycznym
utworzone w Liceum Ogólnokształcącym oraz
grupę uczniów Technikum z klas II i III w ramach projektu „Spotkania klasowych liderów”.
Uczniowie klas objętych patronatem będą
mogli uczestniczyć w zajęciach prowadzonych
na Wydziale Informatyki i Gospodarki Elektronicznej oraz w pracach studenckich kół naukowych działających przy katedrach Wydziału
Informatyki i Gospodarki Elektronicznej UEP.
Ponadto Wydział Informatyki i Gospodarki
Elektronicznej obejmuje patronatem konkurs
w dziedzinie nauk matematycznych oraz
zajęcia z przedmiotu „matematyka w trybie
akademickim”.

Wydział Gospodarki Międzynarodowej

W

ydział Gospodarki Międzynarodowej
w roku akademickim 2013/2014 podpisał porozumienie na okres trzech lat z pięcioma
szkołami:
• I Liceum Ogólnokształcącym im. Karola
Marcinkowskiego w Poznaniu,
• VII Liceum Ogólnokształcącym im. Dąbrówki w Poznaniu,
• XV Liceum Ogólnokształcącym im. prof.
Wiktora Degi w Poznaniu,
• Zespołem Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu,
• II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja
Kopernika w Lesznie.
W ramach patronatu kadra naukowa
Wydział Gospodarki Międzynarodowej będzie
prowadzić zajęcia dla uczniów tych szkół na
terenie wymienionych szkół i Uczelni.

Wydział Towaroznawstwa

O

d listopada 2013 r. pod patronatem Wydziału Towaroznawstwa są
prowadzone klasy akademickie o profilu

Z ŻYCIA UCZELNI • NASZE SUKCESY

przyrodniczym w czterech szkołach ponadgimnazjalnych z rejonu Wielkopolski.
Są to:
• XI Liceum Ogólnokształcące im. Jadwigi
i Wacława Zembrzuskich w Poznaniu,
• Liceum Ogólnokształcące przy Zespole
Szkół Ogólnokształcących i Policealnych im.
Mikołaja Kopernika w Nowym Tomyślu,
• Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców
Wielkopolskich w Środzie Wielkopolskiej,
• Liceum Ogólnokształcące przy Zespole
Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie.
Uczniowie otrzymali możliwość uczestniczenia podczas comiesięcznych spotkań
w wykładach, a także w zajęciach laboratoryjnych. Celem prowadzenia klas akademickich
jest upowszechnienie zagadnień jakości wśród
młodzieży szkół ponadgimnazjalnych oraz
promocja oferty edukacyjnej Wydziału Towaroznawstwa.
W maju Wydział Towaroznawstwa
odwiedzili uczniowie wszystkich czterech
szkół średnich realizując zajęcia rachunkowe
z chemii oraz ćwiczenia laboratoryjne w Ka
tedrze Technologii i Analizy Instrumentalnej,
które przygotowali: dr inż. Katarzyna Michocka, dr inż. Daria Wieczorek, dr inż. Paulina
Malinowska, dr inż. Justyna Kiewlicz oraz mgr
Dobrawa Kwaśniewska. Podczas spotkania
20 maja br. uczniowie Liceum Ogólnokształcącego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących
i Policealnych im. Mikołaja Kopernika w Nowym Tomyślu oraz XI Liceum Ogólnokształcącego im. Jadwigi i Wacława Zembrzuskich
w Poznaniu odbywali zajęcia laboratoryjne
dotyczące wytwarzania szamponów. Podczas spotkania 27 maja br. uczniowie Liceum
Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich w Środzie Wielkopolskiej oraz Liceum
Ogólnokształcącego przy Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych w Kleczewie odbywali
zajęcia laboratoryjne dotyczące wytwarzania
kremów kosmetycznych.

Ranking „Polityki”: UEP na pierwszym
miejscu wśród uczelni ekonomicznych!

T

ygodnik „Polityka” ogłosił wyniki drugiej
edycji rankingu polskich uczelni akademickich. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu jest
na pierwszym miejscu wśród uczelni ekonomicznych.
Ranking oparty jest na indeksie Hirscha,
który powstał, by porównywać osiągnięcia

naukowców. Odzwierciedla on liczbę publikacji
i cytowań poszczególnych badaczy. Tworzony
jest na podstawie informacji z bazy danych
Instytutu Informacji Naukowej z Filadelfii (ISI),
z wykorzystaniem narzędzi do jej przeszukiwania i analizy znanych jako Web of Science/Web
of Knowledge.

Zdobyliśmy 17 grantów z NCN!

Ł

ączna kwota dofinansowania to
4 153 310 zł.
W 11. edycji konkursów Narodowego
Centrum Nauki (trwającej od 15 września do
15 grudnia 2013 r.) dofinansowanie otrzymało 17 projektów badawczych z UEP, w tym
dziewięć z konkursu OPUS 6, pięć z konkursu
SONATA 6 i trzy z konkursu PRELUDIUM 6.
PRELUDIUM 6 to konkurs na projekty
badawcze realizowane przez osoby rozpoczy-

nające karierę naukową niemające stopnia
naukowego doktora. SONATA 6 dotyczy
projektów badawczych realizowanych przez
osoby rozpoczynające karierę naukową
mające stopień naukowy doktora. OPUS 6 to
konkurs, w którym dofinansowanie przyznawane jest nie tylko na projekty badawcze, lecz
także na zakup lub wytworzenie aparatury
naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji
projektów.

FNP przyznała stypendia START

J

edno z nich dostał doktorant UEP, mgr Piotr
Radosław Trąpczyński
W ramach programu START Fundacja
na rzecz Nauki Polskiej przyznaje roczne
stypendia dla wybitnych młodych uczonych
na początku kariery naukowej, mających
udokumentowane osiągnięcia w swojej
dziedzinie badań.
W 22. konkursie stypendia – każde w wysokości 28 tys. zł – otrzymało 136 osób. Tegoroczni stypendyści zostali wybrani spośród 1250

kandydatów. Naukowcy mogą przeznaczyć
pieniądze na dowolne cele.
Magister Piotr Radosław Trąpczyński jest
doktorantem Katedry Konkurencyjności Międzynarodowej. Jego główne zainteresowania
badawcze to determinanty efektywności bezpośrednich inwestycji zagranicznych polskich
przedsiębiorstw, strategie internacjonalizacji
i dezinternacjonalizacji przedsiębiorstwa oraz
wykorzystanie metod jakościowych w badaniach z zakresu biznesu międzynarodowego.

21

22

Z ŻYCIA UCZELNI • NASZE SUKCESY

Z ŻYCIA UCZELNI • NASZE SUKCESY

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
znowu w czołówce i z nagrodą specjalną
„Kuźnia Kadr 2014”
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu zajął drugie miejsce w kategorii „Najlepsze
uczelnie ekonomiczne” w ogólnopolskim rankingu Perspektywy 2014. Uzyskaliśmy również tytuł Kuźnia Kadr za największe postępy w promocji kadr naukowych
w ubiegłym roku.

W

jubileuszowym 15. rankingu Perspektywy 2014 przesunęliśmy się też o trzy pozycje w górę w zestawieniu ogólnym, w którym
ocenie poddano 195 polskich uczelni. Wśród
uczelni akademickich uplasowaliśmy się na
wysokim 18. miejscu (awans z 21.).
Ewaluując uczelnię, wzięto pod uwagę aż
sześć kategorii kryteriów: prestiż (w tym preferencje pracodawców i uznanie międzynarodowe), innowacyjność (w tym patenty, zaplecze
innowacyjne, pozyskane środki), potencjał
naukowy (w tym nasycenie pracownikami
o najwyższych kwalifikacjach, uprawnienia
do nadawania stopni), efektywność naukową
(w tym rozwój kadry, cytowania, publikacje),
warunki studiowania oraz umiędzynarodowienie.
Ponadto za największe postępy w kształceniu kadr naukowych otrzymaliśmy nagrodę
specjalną „Kuźnia Kadr 2014”. W 2013 r. na UEP
pracowało 56 osób z tytułem profesorskim,
uzyskano dziewięć nowych nominacji profesorskich. Jak mówi rektor UEP prof. dr hab.
Marian Gorynia, prof. zw. UEP, w 87-letniej
historii Uczelni jeszcze nigdy nie było takiego

skoku liczby profesorów tytularnych. W toku są
jednak kolejne postępowania, co daje nadzieję, że również w tym roku Uczelni przybędzie
profesorów.
W najnowszym, majowym numerze
miesięcznika edukacyjnego „Perspektywy”
ukazał się artykuł Pik 87-lecia, w którym rektor UEP prof. dr hab. Marian Gorynia zdradza,
jaka jest recepta na sukces. „Pierwszą przyczyną są wewnętrzne motywacje naszych
pracowników – wymienia rektor. […] Na to
jednak nałożyły się motywacje wynikające
ze strategii Uczelni […] system nagród rektora i ekstra premiowane uzyskanie tytułu
profesorskiego”.
Opublikowany ranking Perspektywy 2014
jest dowodem na coraz silniejszą pozycję UEP
na akademickiej mapie Polski. Wskazuje on na
postęp, jaki czynimy nieustannie, rozwijając
programy nauczania, zaplecze innowacyjne,
organizacyjne i infrastrukturalne oraz umacniając potencjał naukowy. Jest on zauważany i doceniany zarówno przez środowisko
pracodawców, naukowców, jak i ważne gremia
branżowe i środowiskowe.
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Profesor Wojciech Cellary
laureatem nagrody INFO STAR 2013

Studenci WIGE triumfują
na konferencji NAWNE

W

Z

dniu 15 maja 2014 r. podczas Wielkiej
Gali Dnia Społeczeństwa Informacyjnego, będącej kulminacyjnym momentem
tegorocznych obchodów Światowego Dnia
Społeczeństwa Informacyjnego, prof. dr hab.
inż., Wojciech Cellary, prof. zw. UEP, odebrał
prestiżową nagrodę Info Star przyznawaną wybitnym postaciom środowiska teleinformatyki.
Nagrody Info Star są przyznawane od
1992 r. przez kapitułę złożoną z dotychczaso-

wych laureatów oraz przedstawicieli Centrum
Promocji Informatyki i Polskiego Towarzystwa
Informatycznego. Celem konkursu jest nagradzanie spektakularnych dokonań, w trzech
podstawowych obszarach: osiągnięcia biznesowe, rozwiązania informatyczne, propagowanie
informatyki.
Profesor Wojciech Cellary otrzymał nagrodę
Info Star 2013 w kategorii „propagowanie
informatyki”.

dobyli trzy nagrody w konkursie na najlepsze referaty.
W dniach 22 i 23 maja 2014 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie odbyła
się trzecia edycja Ogólnopolskiej Konferencji
Naukowej „Narzędzia analityczne w naukach
ekonomicznych” (NAWNE, http://nawne.
pl/). Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
reprezentowało siedmiu prelegentów, którzy
przygotowali pięć referatów. Trzy z tych referatów zajęły miejsca na podium w konkursie na
najlepszą pracę. Ich autorzy to członkowie studenckich kół naukowych „Portfolio” i „Inżynierii

Finansowej” działających na Wydziale Informatyki i Gospodarki Elektronicznej.
Zwyciężczynią konkursu została Małgorzata Sobieralska (SKN IF), autorka referatu
pt. „Wykorzystanie modelu Mertona do oceny
wypłacalności branży budowlanej”. Drugie
miejsce zajęła Katarzyna Włosik (SKN „Portfolio”), która przygotowała referat pt. „Współzależności pomiędzy giełdami wybranych państw
europejskich”. Trzecie miejsce zajęła Katarzyna
Sprawka (SKN „Portfolio”) – autorka pracy „Kurs
walutowy GBP/PLN w świetle teorii parytetu
siły nabywczej pieniądza”.

Studentki UEP nagrodzone
za prace magisterskie i licencjackie

R

ozstrzygnięto XIII edycję Konkursu na najlepszą pracę doktorską, magisterską, licencjacką i podyplomową z dziedziny ubezpieczeń
gospodarczych i społecznych, organizowanego
przez Rzecznika Ubezpieczonych, Fundację
Edukacji Ubezpieczeniowej oraz „Gazetę Ubezpieczeniową”.
W kategorii prac magisterskich I miejsce
zajęła mgr Jagoda Cybińska (doktorantka w Katedrze Ubezpieczeń UEP) za
pracę „Zastosowanie medycznych kont
oszczędnościowych w finansowaniu opieki

zdrowotnej – doświadczenia międzynarodowe”, napisaną pod kierunkiem dra
Krzysztofa Łyskawy.
W kategorii prac licencjackich I miejsce zajęła Agata Kasnowska za pracę „Dopuszczalność
zastosowania testów genetycznych w ocenie
ryzyka ubezpieczeniowego w Polsce i innych
krajach UE”, a III miejsce – Marta Gumna za
pracę pt „Definiowanie chorób w ubezpieczeniu na wypadek poważnego zachorowania”.
Obydwie prace zostały napisane pod kierunkiem dr Magdaleny Osak.

Sukces studentów UEP w X edycji
Wiosennej Szkoły Leszka Balcerowicza

W

dniach 9–11 maja br. w Warszawie odbyła się X edycja Wiosennej Szkoły Leszka
Balcerowicza – trzydniowego seminarium dla
studentów zainteresowanych zagadnieniami
współczesnej gospodarki. Warunkiem udziału
w seminarium było nadesłanie pracy pt. „Szkodliwe obietnice polityków – studium przypadku”. Prace studentów Uniwersytetu Ekono-

micznego w Poznaniu – Moniki Kruk i Adama
Lubińskiego – zajęły ex aequo trzecie miejsce.
Oprócz nich do udziału w seminarium zakwalifikowało się dziewięcioro studentów UEP. Łącznie w seminarium, które zorganizowało Forum
Obywatelskiego Rozwoju (FOR), uczestniczyło
30 autorów najlepszych prac konkursowych.
UEP był najliczniej reprezentowaną uczelnią.
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Targi pracy UEP
„Otwórz się na nowe możliwości’’
Targi pracy na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu to wydarzenie mające
na celu kojarzenie studentów i absolwentów poznańskich uczelni z potencjalnymi
pracodawcami. W tegorocznej edycji wzięło udział 30 wystawców.

C

elem Targów, zorganizowanych 6 maja br.
w budynku głównym Uniwersytetu
Ekonomicznego w Poznaniu przez Biuro Karier
i Relacji z Absolwentami oraz Biuro Współpracy z Biznesem, było wsparcie karier młodych
ludzi, poprzez stworzenie okazji do poznania
oczekiwań pracodawców wobec kandydatów.
Jednocześnie wydarzenie miało stworzyć
firmom niepowtarzalną okazję bezpośredniego
dotarcia do studentów i pozyskania kandydatów spełniających ich wymogi. Stanowiło ono
również doskonałą okazję, żeby kształtować
w świadomości młodych ludzi atrakcyjną markę pracodawcy.
Ogromną zaletą takich spotkań jest nie
tylko możliwość pozyskania ofert pracy,
praktyk lub stażu zawodowego, ale przede

wszystkim możliwość bezpośredniej wymiany informacji i uwag pomiędzy młodymi osobami poszukującymi pracy a przedstawicielami firm reprezentujących różne branże. Takie
rozmowy pozwalają studentom odpowiednio
przygotować się do wejścia na rynek pracy,
zdobywać wymagane doświadczenie i nabywać określone umiejętności. Dodatkowo
przygotowano warsztaty prowadzone przez
przedstawicieli firm. Można też było poznać
tajniki skutecznego projektowania własnego
biznesu.
Wydarzenie zostało objęte patronatem
honorowym Jego Magnificencji Rektora UEP
prof. dra hab. Mariana Goryni, prof. zw. UEP,
oraz Prezydenta Miasta Poznania Ryszarda
Grobelnego.
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Konferencja: Komunikacja rynkowa
– Innowacje – Media – Design
W dniach 7 i 8 maja 2014 r. odbyła się w Poznaniu kolejna, trzecia z cyklu, konferencja naukowa poświęcona komunikacji rynkowej. Motywem przewodnim
tegorocznej konferencji były: Innowacje – Media – Design.

K

onferencję zorganizowali pracownicy Katedry Strategii Marketingowych
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
kierowanej przez dra hab. Z. Waśkowskiego,
prof. nadzw. UEP. Koordynatorem merytorycznym była dr hab. Ewa Jerzyk, prof. nadzw. UEP.
W konferencji wzięło udział około 65 uczestników reprezentujących akademickie ośrodki
naukowe z całej Polski prowadzące badania
nad komunikacją marketingową.
W pierwszym dniu odbyły się trzy sesje plenarne, które rozpoczęły wystąpienia praktyków.
W pierwszej sesji, którą poprowadził dr hab.
Z. Waśkowski, prof. nadzw. UEP, interesujące
wystąpienia przedstawicieli biznesu nawiązywały do najnowszych osiągnięć technologicznych i informatycznych warunkujących
procesy komunikacji marketingowej. Wskazywano w nich też na potrzebę interaktywnej
a zarazem zintegrowanej komunikacji marketingowej, która często jest źródłem sukcesu
rynkowego przedsiębiorstwa.
Druga sesja była poświęcona innowacjom
w komunikacji marketingowej, przewodniczył
jej prof. dr hab. Jan Wiktor, niekwestionowany
autorytet w zakresie badań nad komunikacją marketingową. Uczestnikami panelu byli
dr hab. J. Kreft (Uniwersytet Jagielloński),
dr A. Perchla-Włosik (Uniwersytet Wrocławski)
mgr A. Dziakowicz (Uniwersytet Szczeciński),
dr J. Wiechoczek (Uniwersytet Ekonomiczny
w Katowicach) i mgr B. Mazurkiewicz (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu). Paneliści
dzielili się swoimi przemyśleniami dotyczącymi między innymi takich zagadnień, jak:
zawłaszczania wartości w marketingowej
działalności w nowych mediach, ethical fashion
w kontekście komunikacji rynkowej, paradok-

salnego wymiaru komunikacji na rynku dóbr
luksusowych, rozszerzonej rzeczywistości jako
narzędzia w nowoczesnej komunikacji oraz
wykorzystania gier komputerowych w komunikacji rynkowej.
Trzecia sesja dotyczyła metod badań i oceny nowoczesnych form i narzędzi komunikacji
marketingowej. Panelowi dyskusyjnemu
przewodniczyła dr hab. E. Rudawska, prof.
nadzw. Uniwersytetu Szczecińskiego. W gronie
panelistów znaleźli się dr hab. M. Drzazga (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), dr A. Rogala (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu),
dr B. Tarczydło (Akademia Górniczo-Hutnicza
w Krakowie), dr M. Zieliński (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu) i dr A. Smalec (Uniwersytet Szczeciński). Dyskutowano o trudnych
problemach dotyczących metod badania
i oceny skuteczności komunikacji marketingowej realizowanej przy wykorzystaniu nowych
technologii i kanałów komunikacji. Kwestie
te zostały także poruszone w odniesieniu do
komunikacji wewnętrznej.
W kolejnym, drugim dniu konferencji,
przewidziano dwie sesje. W pierwszej, moderowanej przez dra hab. J. Kalla, prof. nadzw.
UEP, ukazano nowe spojrzenie na procedurę
segmentacji nabywców oraz sposoby komunikowania z nowo wyodrębnionymi segmentami.
Prezentowano wyniki badań prowadzonych
w takich segmentach jak: kupujący przez Internet, młodzi nabywcy, gospodarstwa domowe
społeczności wirtualne, sieci handlowe. W dyskusji panelowej uczestniczyli: dr B. Kucharska
(Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach),
dr hab. T. Wanat (Uniwersytet Ekonomiczny
w Poznaniu), dr J. Wardzała (Uniwersytet
Wrocławski), dr hab. W. Patrzałek (Uniwersytet
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Wrocławski) oraz dr M. Skorek (Uniwersytet
Warszawski).
Ostatnia sesja konferencji była poświęcona
komunikacji wizualnej i designowi opakowań.
Kwestie te nabierają coraz większego znaczenia
i stanowią interesujący obszar badań. Wystąpienia panelistów i przebieg dyskusji koncentrowały się wokół wskazanych przez przewodniczącą panelu dr hab. T. Taranko (Szkoła
Główna Handlowa) nowych trendów w marketingu (minimalizm, indywidualizm, interaktywność, emocjonalność, zrównoważony rozwój
itd.), które znajdują swoje odniesienie w komunikacji wizualnej i opakowaniach. Uczestnicy panelu: dr J. Starostka (Akademia Leona
Koźmińskiego w Warszawie), dr K. Krajewski
(Wyższa Szkoła Sztuk Filmowych i Teatralnych
w Warszawie), mgr M. Nalewajek, (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie),
dr R. Nestorowicz (Uniwersytet Ekonomiczny
w Poznaniu) oraz mgr M. Woźniakowski (Uniwersytet Łódzki) prezentowali zarówno wyniki

badań, jak i własne, interesujące przemyślenia
w obszarze objętym tematem tej sesji.
Podsumowując interesujące i ożywione obrady w trakcie dwóch dni trwania konferencji,
warto podkreślić, że zagadnienia, nad którymi
dyskutowano, są niezwykle istotne. Co ważniejsze, dynamicznie rozwijająca się komunikacja
marketingowa staje się jednym z istotnych źródeł przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw
na rynku. Oznacza to, że problemy komunikacji
rynkowej wymagają kontynuowania badań
i dociekań naukowych.
Uczestnicy konferencji potwierdzili
potrzebę dalszych badań oraz wymiany ich
wyników i doświadczeń dla porządkowania
i poszerzania wiedzy w tym obszarze. Obradom merytorycznym towarzyszyły spotkania
kuluarowe, doznania kulturalne i gastronomiczne niezbędne dla budowania relacji osobistych i sympatii w środowisku naukowym
zajmującym się zagadnieniami komunikacji
marketingowej.
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Wykład Dominiki Kulczyk
o tym jak mądrze pomagać
Wykład pt. „Efekt Domina, czyli jak mądrze pomagać?” odbył się 12 maja br. w auli
UEP i został zorganizowany w ramach projektu „Kadry dla Gospodarki”, realizowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

D

ominika Kulczyk, założycielka i prezes
fundacji Kulczyk Foundation oraz autorka
popularnego telewizyjnego programu „Efekt
Domina” opowiedziała o tym, jak działają
organizacje pozarządowe oraz o znaczeniu wolontariatu. W trakcie wykładu Dominika Kulczyk
podzieliła się z audytorium swoimi doświadczeniami zdobytymi podczas realizacji licznych
międzynarodowych projektów pomocowych.
Przybliżyła słuchaczom, na czym polega praca
wolontariusza, jak działają organizacje pozarządowe oraz w jaki sposób warto pomagać
potrzebującym. Podczas wystąpienia Dominikę

Kulczyk wsparła swoją obecnością Rana Gabi,
która jest pracownikiem misji Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej w Libanie.
Kulczyk Foundation pomaga innym pomagać, wychodząc z przekonania, że najtrudniej
jest zrobić pierwszy krok. Pomaga organizacjom pozarządowym i ludziom efektywnie
pomagać. Wspiera projekty infrastrukturalne
i inwestycje społeczne w krajach rozwijających
się. Dba o to, by ci, którzy otrzymują pomoc,
dostali również wsparcie i know how niezbędne do tego, by dalej samodzielnie zmieniać
swój los.
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Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół
Naukowych Wydziału Zarządzania

Uroczysta gala Fury Szczęścia

D

P

nia 15 maja 2014 r., na Uniwersytecie
Ekonomicznym w Poznaniu odbyła się
I Ogólnopolska Konferencja Studenckich
Kół Naukowych Wydziału Zarządzania, pt.
„Nowe trendy współczesnego zarządzania
organizacjami”. Głównym celem spotkania była wymiana poglądów i dyskusja na
temat współczesnych kierunków i trendów
w zarządzaniu organizacjami. Wydarzenie
cieszyło się ogromnym zainteresowaniem.
Wypełniona po brzegi sala była pełna
pasjonatów nauk o zarządzaniu, którzy mieli

okazję wysłuchać aż ośmiu prelekcji przygotowanych przez studentów z całej Polski
oraz przedstawicieli Technikum Ekonomicznego w Słupcy.
W drugiej części spotkania odbyła się
fascynująca sesja praktyków z udziałem firm
Franklin Templeton Investments i MAN Bus. Sp.
z o.o. Wydarzenie zostało bardzo pozytywnie
odebrane przez społeczność akademicką,
a jego podsumowaniem będzie wydana w najbliższym czasie monografia naukowa zawierająca referaty uczestników.

W Gmachu Głównym UEP 17 maja br. odbyła się uroczysta gala
podsumowującą akcję charytatywną Fura Szczęścia.
rojekt Fura Szczęścia jest realizowany przez
studentów zarządzania Uniwersytetu
Ekonomicznego w Poznaniu, którzy wybrali
specjalność komunikacja w biznesie. Honorowy patronat nad tym wydarzeniem objęli: prezydent Miasta Poznania, marszałek województwa wielkopolskiego oraz rektor Uniwersytetu
Ekonomicznego w Poznaniu.
Tegoroczne przedsięwzięcie miało na celu
pomóc Fundacji Stworzenia Pana Smolenia,
która od 2007 r. prowadzi rehabilitację poprzez
hipoterapię dorosłych i dzieci z różnymi dysfunkcjami fizycznymi oraz intelektualnymi. Ze
względu na problemy finansowe fundacji oraz
niezbyt dobry stan zdrowia założyciela, aktora
Bohdana Smolenia, studenci postanowili wes-

przeć organizację swoim zapałem, kreatywnością i dobrym sercem.
Fura Szczęścia została zorganizowana już
po raz trzeci, a jej dotychczasowe edycje osiągnęły niebywały sukces. Z roku na rok suma
pieniędzy uzyskana przez organizatorów jest
coraz większa. W 2012 r. studenci specjalności
komunikacja w biznesie zgromadzili 12 260 zł,
a cały dochód został przekazany na zakup
specjalistycznego samochodu dla Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski
im. Leszka Grajka. W 2013 r. celem akcji było
zebranie funduszy na wyposażenie placu zabaw w Przedszkolu Specjalnym nr 164. Łączny
dochód z zeszłorocznej inicjatywy wyniósł
13 500 zł.
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Dni Wydziału Towaroznawstwa
15–17 maja 2014 r.

W

tym roku na Uczelni zorganizowano po
raz pierwszy Dni Wydziału Towaroznawstwa, których inicjatorem był dziekan Wydziału
Towaroznawstwa prof. dr hab. inż. Ryszard
Zieliński, prof. zw. UEP. Patronat honorowy nad
DWT 2014 objął Jego Magnificencja Rektor
prof. dr hab. Mariana Gorynia, prof. zw. UEP,
oraz Prezydenta Miasta Poznania Ryszard
Grobelny.
Celem tego wydarzenia była promocja kierunków studiów i badań naukowych realizowanych na Wydziale oraz podkreślenie wiodącej
roli, jaką poznański ośrodek zajmuje w Polsce
w edukacji i badaniach w zakresie towaroznawstwa. Podczas tego trwającego trzy dni
wydarzenia zorganizowano kilka znaczących
imprez o charakterze lokalnym, krajowym
i międzynarodowym.
Dzień I
Młodzi Towaroznawcy 2014 – Konkurs prac
seminaryjnych oraz X Forum Studenckich
Kół Naukowych Towaroznawstwa uroczyście
otworzyli prorektor ds. edukacji i studentów
dr hab. Jacek Mizerka, prof. nadzw. UEP, i dziekan Wydziału Towaroznawstwa prof. dr hab.
inż. Ryszard Zieliński, prof. zw. UEP. W konkursie
prac seminaryjnych przedstawiono dwanaście
projektów. W ramach Forum Kół Naukowych
zaprezentowano 34 prace. W spotkaniu oprócz
SKN-ów Wydziału Towaroznawstwa UEP
uczestniczyli także studenci z Gdyni (Akademia
Morska), Łodzi (Politechnika Łódzka), Radomia
(Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny), Krakowa (Uniwersytet Ekonomiczny)
oraz Politechniki Poznańskiej. Konkurs prac
seminaryjnych oraz X Forum Studenckich Kół
Naukowych Towaroznawstwa było wydarzeniem, które stanowiło doskonałą okazję do
przedstawienia najnowszych wyników badań
prowadzonych przez studentów.

Dzień II
Panel Dyskusyjny
Z inicjatywy dziekana Wydziału Towaroznawstwa zorganizowano panel dyskusyjny dotyczący kierunków rozwoju towaroznawstwa
w Polsce w perspektywie roku 2030. Zaproszono przedstawicieli wszystkich uczelni w Polsce
realizujących studia na wydziałach, kierunkach
lub specjalnościach związanych z towaroznawstwem. W pierwszej części tego spotkania
przedstawiciele wszystkich polskich ośrodków towaroznawczych przedstawili: aktualne
kierunki badań, planowane kierunki badań
oraz propozycje zmian w kształceniu towaroznawców. Podczas burzliwej dyskusji z przedstawicielami polskich ośrodków towaroznaw
czych usiłowano znaleźć odpowiedzi na cztery
główne pytania: Czy nazwy „Towaroznawstwo”
i „Commodity Science” pomagają czy ograniczają? Czy rzeczywiście jesteśmy interdyscyplinarni i czy potrafimy ze sobą współpracować?
Jak szukać i jak wyznaczać perspektywiczne
kierunki badań dla towaroznawstwa? Jak
zwiększać atrakcyjność studiów towaroznawczych, nie gubiąc ich tożsamości?
Konferencja „Dual Uses of Innovative
Techonologies”
Tego samego dnia odbyła się Międzynarodowa Konferencja pt. „Dual Uses of Innovative
Techonologies” pod honorowym patronatem
ministra spraw zagranicznych. Konferencja
była współorganizowana przez Wydział Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu, Polską Akademię Nauk w ramach
programu IAP (the Global Network of Science
Academies) oraz Ambasadę Stanów Zjednoczonych w Warszawie (Office of Agricultural
Affairs, American Embassy). Wiodącą tematyką konferencji były problemy związane
z nadużyciami (tzw. dual use) innowacyjnych
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technologii, a zwłaszcza biotechnologii. Konferencja była skierowana przede wszystkim
do przedstawicieli środowisk akademickich,
naukowych i strony rządzącej. Referat wprowadzający do konferencji na temat „Dual Use
Research” wygłosił wiceprezes Polskiej Akademii Nauk prof. dr hab. Andrzej Górski. Referaty
wygłosili między innymi Jo Husband (U.S.
National Academy of Sciences, Stany Zjednoczone) pt. „The Challenge of Dual Use Issues:
Seeking Security and Continued Scientific
Progress”, Tim Trevan (UK/USA) pt. „Potential
applications of synthetic biology to plants and
animals”, Taning N.T. Clauvis (Kamerun/Belgia)
pt. „RNA interference technology”, Zabta K.
Shinwari (Quaid-i-Azam University, Islamabad,
Pakistan) pt. „Biosafety, Biosecurity of innovative technologies: Background, International
Obligations, Pakistan Academy of Sciences,
Dual Use Education”, Tomasz Twardowski
(Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Poznań)
pt. „Dual use of scientific achievements” oraz
Łukasz Różycki (Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP) pt. „International regime for

dual-use technologies control in the field of
biology” .
Ważną rolę w konferencji odegrała otwarta
dyskusja związana z problemami bezpieczeństwa biologicznego w rolnictwie, medycynie,
biotechnologii i ekologii, którą w bardzo
sprawny sposób poprowadził prof. dr hab.
Tomasz Twardowski z Instytutu Chemii Bio
organicznej PAN.
Dzień III
Sesja Sprawozdawcza Doktorantów UEP
W sobotę 17 maja br. odbyła się kolejna Sesja
Sprawozdawcza Doktorantów, podczas której
doktoranci przedstawili wyniki swoich badań
zrealizowanych podczas ostatniego roku
akademickiego. W trakcie sesji zaprezentowano
łącznie ponad 40 referatów przygotowanych
głównie przez studentów studiów III stopnia
realizowanych na Wydziale Towaroznawstwa.
Sesja, jak co roku, stała się wyjątkową okazją do
podsumowania zrealizowanych już celów badawczych, ale także wysłuchania opinii o wartości i słuszności podjętego kierunku badań.
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Business Information Systems BIS 2014

W

dniach 21–23 maja 2014 r. odbyła się
siedemnasta edycja Międzynarodowej
Konferencji Business Information Systems (BIS).
Współorganizatorami konferencji, która została
zorganizowana w Larnace na Cyprze, byli:
Katedra Informatyki Ekonomicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Uniwersytet
Cypryjski oraz Uniwersytet w Nikozji.
Temat wiodący tegorocznej edycji: „Big
Data: problems solved and remaining challenges”.
Organizowana od 1997 r. konferencja BIS,
cieszy się uznaniem środowiska naukowego
i biznesowego. Corocznie dla naukowców
i praktyków z całego świata jest okazją do
dyskusji na tematy z obszaru informatyki ekonomicznej, a są to między innymi: zarządzanie
procesami biznesowymi, ontologie, rozwój
i implementacja oprogramowania, usługi sieciowe, wyszukiwanie informacji, projektowanie
systemów, Linked Data.
Konferencja BIS jest doskonałą okazją do
zaprezentowania wyników badań na arenie
międzynarodowej. Co dwa lata współorgani-

zatorem konferencji są zagraniczne ośrodki
naukowe – do tej pory były to: University of
Colorado, The College of Business and Administration and the Colorado Institute for Technology Transfer and Implementation, Stany
Zjednoczone (2003), Industriestiftungsinstitut
eBusiness, Klagenfurt, Austria (2006), University
of Innsbruck, Austria (2008), is-research GmbH
an der Freien Universität Berlin, Niemcy (2010),
Vilnius University, Litwa (2012) oraz University
of Cyprus wspólnie z University of Nicosia, Cypr
(2014). Przyszłoroczna edycja odbędzie się
ponownie w Poznaniu.
Na tegoroczną edycję konferencji z 59 zgłoszonych artykułów, przyjęto 22, co daje współczynnik przyjęć na poziomie 37%. Przyjęte
artykuły zostały zgłoszone przez 64 autorów
z 12 krajów. Komitet Programowy konferencji
liczył 91 członków, reprezentujących 81 instytucji z 33 krajów. Materiały konferencyjne
publikowane są jako dwa tomy w serii Lecture
Notes in Business Information Processing wydawnictwa Springer. Strona konferencji: http://
bis.kie.ue.poznan.pl/

VI ŚRODOWISKOWA KONFERENCJA DOKTORANTÓW

Gospodarka. Technologia. Społeczeństwo.

24 maja 2014 roku
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

VI Środowiskowa Konferencja Doktorantów
„Gospodarka. Technologia. Społeczeństwo”

W

dniu 24 maja br. odbyła się VI Środowiskowa Konferencja Doktorantów
„Gospodarka. Technologia. Społeczeństwo”
organizowana przez kierowników studiów doktoranckich i Radę Doktorantów Uniwersytetu
Ekonomicznego w Poznaniu. Celem konferencji
była wymiana doświadczeń doktorantów nauk

ekonomicznych. Słuchacze studiów III stopnia mieli możliwość zaprezentowania swoich
osiągnięć naukowych w zakresie badań nad
gospodarką, technologią lub społeczeństwem.
Konferencja była okazją nie tylko do merytorycznej dyskusji, ale również do zacieśniania
więzi w środowisku naukowym.

Konferencja pod honorowym patronatem JM Rektora prof. dra hab. Mariana Goryni, prof. zw. UEP
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Muzyczna majówka

W

auli UEP 15 maja 2014 r. o godz. 17.00
odbył się koncert muzyki poważnej
i jazzowej pt. „Muzyczna majówka – i klasycznie, i jazzowo”. Koncert przygotowali programowo artyści i kadra dydaktyczna Akademii

Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego
w Poznaniu. W ich wykonaniu można było
usłyszeć utwory klasyczne i standardy jazzowe
będące podróżą przez style estetyczne różnych epok.
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„Technologia dla środowiska”

S

tudenckie koła naukowe działające przy
Katedrze Technologii i Analizy Instrumentalnej oraz Katedrze Znormalizowanych Systemów
Zarządzania Wydziału Towaroznawstwa (Ekologiczne SKN AEko, SKN Chemiczno-Towaroznawcze oraz SKN Qualitas) zorganizowały w dniach
24 i 25 maja 2014 r. po raz ósmy spotkanie
studenckich kół naukowych oraz wykładowców
poznańskich uczelni. Tematyka konferencji

„Technologia dla środowiska” uwzględniała
ekonomiczne, edukacyjne i przyrodnicze aspekty związane z ochroną środowiska naturalnego,
zielonymi technologiami czy działaniami na
rzecz zapewnienia zrównoważonego rozwoju. Spotkanie zorganizowane na neutralnym
gruncie sprzyjało integracji oraz nawiązywaniu
owocnej współpracy naukowej. W tym roku
konferencja odbyła się w Porażynie.

„Jesteś kreatorem? Zostań ekoinnowatorem!”
– konferencja inaugurująca projekt

N

a terenie Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu 29 maja 2014 r. odbyła się
konferencja prasowa inaugurująca projekt
„Jesteś kreatorem? Zostań ekoinnowatorem!”.
Zasadniczym celem ogólnopolskiej
kampanii informacyjno-edukacyjnej „Jesteś
kreatorem? Zostań ekoinnowatorem!” jest
popularyzacja ekoinnowacyjności, rozumianej jako uwzględnianie aspektów związanych z ochroną środowiska w doskonaleniu
istniejących produktów i technologii lub
tworzeniu nowych. Koordynatorem kampanii
jest Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,
który na jej realizację uzyskał dofinansowanie
z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej.
W konferencji inauguracyjnej wzięli udział
przedstawiciele mediów, jednostek proinnowacyjnych oraz studenci. Konferencję prowadziła
mgr Iwona Cieślik, pełnomocnik rektora UEP

ds. kontaktów z mediami. Pierwszy zabrał głos
prof. dr hab. Zenon Foltynowicz, prof. zw. UEP,
z Wydziału Towaroznawstwa, który przybliżył
problematykę ekoinnowacyjności i wskazał na
ciągle zbyt daleką pozycję Polski w rankingach
innowacyjności. W dalszej kolejności głos zabrała przedstawicielka Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
Aleksandra Czarnecka, która podkreśliła rolę
tej instytucji we wspieraniu ekoinnowacyjności
oraz przybliżyła zasady dofinsowania projektu.
Jako ostatnie wystąpiły dr inż. Joanna Witczak,
kierownik Projektu, oraz dr hab. inż. Anna Lewandowska. Panie pracują w Katedrze Towaroznawstwa i Ekologii Produktów Przemysłowych
na Wydziale Towaroznawstwa UEP. Opisały one
cele projektu „Jesteś kreatorem? Zostań ekoinnowatorem!” oraz główne jego zadania.
Projekt rozpoczął się w kwietniu 2014 r.
i będzie realizowany przez 18 miesięcy.
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„Praktyka nauce – nauka praktyce” –
cykl seminariów w roku akademickim 2013/2014

KALENDARIUM

Z prac rektora i prorektorów
Rektor prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP

Katedra Marketingu Produktu na Wydziale Towaroznawstwa UEP wraz z Polskim
Towarzystwem Badaczy Rynku i Opinii przy wsparciu Portalu Naukowca, przygotowała i przeprowadziła w roku akademickim 2013/ 2014 seminaria w cyklu
konferencji z praktykami poświęcone utylitarnym aspektom wykorzystania badań
marketingowych.

S

potkania o charakterze seminaryjnym
zatytułowane „Praktyka nauce – nauka
praktyce” były przeznaczone dla środowisk
akademickich i praktyki gospodarczej,
a w szczególności pracowników i studentów uczelni ekonomicznych. Rolę prelegentów pełnili badacze rynku i opinii z najlepszych i największych agencji badawczych
oraz pracownicy komórek badań marketingowych w korporacjach. W sumie zrealizowano osiem seminariów (jedno w miesiącu), w których wzięło udział 345 osób:
• 10 października 2013 – „O rynku badań
i trendach w badaniach”, Arkadiusz Wódkowski, Katarzyna Walkowiak,
• 14 listopada 2013 – „O raportowaniu
w badaniach marketingowych i prostym
komunikowaniu skomplikowanych analiz”,
Mateusz Galica, Adam Polasz,
• 12 grudnia 2013 – „O semiotyce dla potrzeb
biznesu”, Krzysztof Polak, Marzena Żurawicka-Koczan,
• 9 stycznia 2014 – „O etnografii w badaniach

rynku”, Robert Zydel, Tomasz Jędrkiewicz,
13 lutego 2014 – „O ewolucji ekosystemu,
czyli analogowych i cyfrowych”, Artur Noga
Bogomilski,
• 13 marca 2014 – „O badaniach jakościowych online”, Katarzyna Gawlik, Małgorzata
Puchlak,
• 10 kwietnia 2014 – „O pomiarach jakości
obsługi i satysfakcji klientów”, Magdalena
Szelagowska, Hubert Kostrzyński,
• 8 maja 2014 – „O socjologii wizualnej
w badaniach rynku”, dr Jerzy Kaczmarek,
Sebastian Nowacki.
Każde ze spotkań odbywało się w budynku głównym Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu. Przygotowanie i nadzór nad stroną merytoryczną i organizacyjną seminariów
spoczywało w rękach: Arkadiusza Wódkowskiego (PTBRiO) – strona merytoryczna,
prof. dra hab. Bogdana Sojkina, prof. zw. UEP
– strona merytoryczna, oraz Rafała Matczyńskiego (doktoranta w Katedrze Marketingu
Produktu).

Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, 21 maja
2014 r. wziął udział w 15. jubileuszowej gali Rankingu
Szkół Wyższych „Perspektywy 2014”, podczas której odebrał nagrodę specjalną Kuźnia Kadr – nagrodę dla uczelni,
która ma największe postępy w kształceniu kadr naukowych. Gala odbyła się w Centralnej Bibliotece Rolniczej
w Warszawie.

•

7 maja – prowadził wykład inauguracyjny
podczas VII edycji Forum Gospodarczego Metropolii Poznań, które odbyło się w Sali Ziemi
na Międzynarodowych Targach Poznańskich;
wieczorem rektor uczestniczył w uroczystej gali
z okazji zakończenia FGMP, która odbyła się
w Iglicy na terenie MTP,
9 maja – podjął przedstawicieli King’s College London: dr Agnieszkę Chidlow oraz prof.
Pervez N. Ghauri, który miał wykład pt. „Strategic Alliances. Market Driving VS Market Driven
Strategies: New Competitive Challenges” w auli
UEP,
13 maja – przewodniczył obradom Kolegium
Rektorsko-Dziekańskiego UEP oraz spotkał się
z Jackiem Kowalewskim, dyrektorem Urzędu
Statystycznego w Poznaniu w celu podpisania
porozumienia o współpracy,
14 maja – przedstawił prezentację pt. „Konkurencyjność przedsiębiorstwa – podejście
eklektyczne czy totalne?” podczas Targów
Expopower w Poznaniu, ponadto wziął udział
w uroczystym obiedzie z ministrem spraw zagranicznych Radosławem Sikorskim w kampusie UAM na Morasku,
15 maja – podjął przedstawicieli Polskiej
Komisji Akredytacyjnej, która przeprowadza
ocenę programową kierunku informatyka i ekonometria na Wydziale Informatyki
i Gospodarki Elektronicznej oraz kierunku
międzynarodowe stosunki gospodarcze na

Wydziale Gospodarki Międzynarodowej, tego
samego dnia rektor wziął udział w uroczystym zakończeniu I Ogólnopolskiego Turnieju
Tenisowego SOLINCO Student Open 2014,
który odbył się w Parku Tenisowym Olimpia
w Poznaniu; wieczorem powitał gości podczas
koncertu MUZYCZNA MAJÓWKA – i klasycznie, i jazzowo,
16 maja – spotkał się z dyrektorem Biura Metropolii Poznań Maciejem Musiałem w sprawie
nawiązania współpracy, tego samego dnia
rektor otworzył międzynarodową konferencję
naukową pt. „Dual uses of innovative technologies”, zorganizowaną w ramach Dni Towaroznawstwa na UEP,
20 maja – przewodniczył obradom Kolegium
Rektorsko-Dziekańskiego UEP,
21 maja – uczestniczył w uroczystej kolacji w związku z wizytą Michaela L. Corbata,
prezesa CITIGROUP; spotkanie było okazją do
podsumowania 25 lat transformacji gospodarczych oraz uhonorowania osób, których
osiągnięcia w znaczący sposób przyczyniły się
do rozwoju Polski,
22 maja – otworzył konferencję naukową
„Gospodarka Niskoemisyjna. Uwarunkowania
i perspektywy”, zorganizowaną przez Katedrę
Polityki Gospodarczej i Samorządowej UEP,
23 maja – wziął udział w drugim posiedzeniu
Kapituły Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP
w Warszawie,
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24 maja – uczestniczył w Ekonomaliach 2014,
które odbyły się na terenie poznańskiego KontenerART; tego samego dnia rektor otworzył
VI Środowiskową Konferencję Doktorantów pt.
,,Gospodarka. Technologia. Społeczeństwo”,
zorganizowaną przez kierowników studiów
doktoranckich i Radę Doktorantów UEP,
25 maja – wziął udział w IV Pikniku Integracyjno-Sportowym doktorantów i młodszych
pracowników UEP, który odbył się nad Jeziorem
Strzeszyńskim,
26 maja – uczestniczył w posiedzeniu Kolegium Rektorów Miasta Poznania, które odbyło
się w Hotelu Rzymskim w Poznaniu,
27 maja – przewodniczył obradom Kolegium
Rektorsko-Dziekańskiego UEP, następnie otwo-

KALENDARIUM

rzył wydarzenie: International Day – Taste the
world with UEP,
29 maja – wziął udział w panelu pt. „Firma
rodzinna na rynkach międzynarodowych – Czy
przedsiębiorstwa rodzinne mają szansę w globalnym świecie”, zorganizowanym przez Instytut Biznesu Rodzinnego w ramach Kongresu
Firm Rodzinnych, który odbył się w Concordia
Design,
30 maja – podjął przedstawicieli Technische
Universität Bergakademie Freiberg; w spotkaniu uczestniczył także prorektor ds. nauki
i współpracy z zagranicą prof. Maciej Żukowski,
prof. zw. UEP, oraz prof. dr hab. Ryszard Barczyk,
prof. zw. UEP, ponadto przewodniczył obradom
Senatu UEP.

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, 26 maja br. uczestniczył
w debacie pt. „Tylko ZUS czy ZUS i OFE?” zorganizowanej
przez Biuro Współpracy z Biznesem oraz Katedrę Pracy
i Polityki Społecznej, pod patronatem medialnym „Głosu
Wielkopolskiego”. Eksperci, wśród których – poza profesorem Maciejem Żukowskim – znaleźli się: Małgorzata
Rusewicz oraz Ewa Lewicka z Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych, Maria Nowak, dyrektor I Oddziału
ZUS w Poznaniu, Andrzej Głowacki, prezes Zarządu DGA,
Piotr Białowąs, wiceprezes Zarządu INC SA dyskutowali o zmianach w systemie emerytalnym.

6 maja – wprowadził do wykładu pt. „Financial
Services Regulation: how to strike the right balance?”; wykład prowadził prof. Karel Van Hulle,
wykładowca na Wydziale Ekonomii i Biznesu
na KU Leuven oraz na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Goethego we Frankfurcie n. Menem.
Wykład odbył się w sali 113B i został zorganizowany przez Katedrę Ubezpieczeń,
7 maja – otworzył konferencję naukową pt.
„Komunikacja rynkowa. Innowacje – Media –
Design”, konferencja odbyła się w Hotelu IKAR
i została zorganizowana przez Katedrę Strategii
Marketingowych,
8 maja – spotkał się z uczestnikami delegacji
z Jinan University w Chinanch,
9 maja – spotkał się z Panią Isabel Vega
Mocoroa z Universidad de Valladolid w Hiszpanii; tematem rozmów był rozwój współpracy
między uczelniami,
12 maja – podjął Panią Dominikę Kulczyk, która prowadziła wykład pt. „Efekt Domina, czyli
jak mądrze pomagać?” w auli UEP,
15 maja – reprezentował władze rektorskie
podczas koncertu „MUZYCZNA MAJÓWKA –
i klasycznie, i jazzowo”, odbywającego się w auli
UEP,
17 maja – otworzył Sesję Sprawozdawczą
Doktorantów UEP, która odbyła się w sali
306A; w tym samym dniu prorektor uczestniczył w panelu „Przemiany ekonomiczne”

konferencji pt. „Transformacja – 25 lat po
wolnych wyborach” zorganizowanej przez
Klub NZS 80,
18 maja – spotkał się z przedstawicielami Polskiej Komisji Akredytacyjnej, którzy przeprowadzali ocenę programową kierunku informatyka
i ekonometria na Wydziale Informatyki i Gospodarki Elektronicznej oraz kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze na Wydziale
Gospodarki Międzynarodowej,
21 maja – wziął udział w oficjalnym otwarciu
plaży miejskiej w Poznaniu oraz trzeciej edycji
zawodów skimboardowych organizowanych
przez Parlament Studencki UEP; ponadto
prorektor uczestniczył w gali Regionalnego
Konkursu Studencki Nobel 2014, która odbyła
się w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania,
22 maja – uczestniczył w konferencji pt.
„HORYZONT 2020: wyzwania i szanse dla
polskiej nauki”; konferencja została zorganizowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wyższego i odbyła się w Muzeum Historii
Żydów Polskich w Warszawie,
23 maja – uczestniczył w spotkaniu Kolegium Rektorów Miasta Poznania z prof. dr
hab. Leną Kolarską-Bobińską, ministrem
nauki i szkolnictwa wyższego; spotkanie
odbyło się w gabinecie Rektora Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; ponadto
prorektor wziął udział w okolicznościowym
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spotkaniu z okazji 20-lecia Demokracji i Wolności Republiki Południowej Afryki; spotkanie
odbyło się w Centrum Wykładowo-Kongresowym Politechniki Poznańskiej; tego samego
dnia prof. Maciej Żukowski spotkał się z prof.
Johnem Usherem z Univeristy of Lethbridge
w Kanadzie; spotkanie dotyczyło współpracy
między uczelniami,
24 maja – wziął udział w VI Środowiskowej
Konferencji Doktorantów pt. ,,Gospodarka.
Technologia. Społeczeństwo”, zorganizowanej przez kierowników studiów doktoranckich i Radę Doktorantów UEP, podczas
której miał wykład pt. „Dobre praktyki
w nauce”,
25 maja – wziął udział w IV Pikniku Integracyjno-Sportowym doktorantów i młodszych
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pracowników UEP, który odbył się nad Jeziorem
Strzeszyńskim,
26 maja – spotkał się z prof. Johnem Usherem
i prof. Rossitą Yalamovą z Lethbridge Univeristy
w Kanadzie oraz prof. Anastasiyą Marchevą
z Tsenov Academy of Economics w Swisztowie
(Bułgaria),
27 maja – uczestniczył w wydarzeniu „International Day – Taste the world with UEP”,
28 maja – uczestniczył w spotkaniu z okazji
Dni Polityki Społecznej zorganizowanych przez
Katedrę Pracy i Polityki Społecznej oraz SKN
„Polityka Społeczna”; spotkanie odbyło się
w sali 306A,
30 maja – uczestniczył w spotkaniu z przedstawicielami Technische Universität Bergakademie
Freiberg.

Prorektor ds. edukacji i studentów
dr hab. Jacek Mizerka, prof. nadzw. UEP
Prorektor ds. edukacji i studentów dr hab. Jacek Mizerka,
prof. nadzw. UEP, 14 maja br. uczestniczył w uroczystości
obchodów 74. Rocznicy Pomordowania Policjantów Policji
Państwowej województwa poznańskiego II RP, która odbyła się przy ul. Swobody w Poznaniu. Obchody rozpoczęła
msza święta w kościele garnizonowym Policji w Poznaniu.
Następnie przed pomnikiem pamięci pomordowanych
policjantów okolicznościowe przemówienia wygłosili
między innymi Wielkopolski Komendant Wojewódzki
Policji w Poznaniu insp. Rafał Batkowski oraz wicewojewoda Przemysław Pacia. W uroczystościach wzięli udział także: przewodniczący Sejmiku Województwa Poznańskiego Lech Dymarski, zastępca prezydenta Miasta Poznania Tomasz Kayser, konsul
generalny Federacji Rosyjskiej Władimir Tkaczew oraz posłowie na Sejm RP i przedstawiciele biur
poselskich, a także licznie zgromadzeni goście, przedstawiciele służb mundurowych, stowarzyszeń
i szkół. Uroczystość zakończył apel pamięci, salwa honorowa oddana przez Kompanię Reprezentacyjną Policji oraz złożenie wiązanek kwiatów pod pomnikiem.

8 maja – przewodniczył obradom Rady Wielkopolskiej Szkoły Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu; w posiedzeniu wzięli
udział: Ralf Berckhan – prezes Volkswagen
Group, Tomasz Wróbel – wiceprezes Aesculap
Chifa, prof. dr hab Krzysztof Fonfara, prof. zw.
UEP, oraz dr hab. Marek Cieślak – dyrektor WSB
UEP,
11 maja – wziął udział w uroczystości obchodów 66 rocznicy powstania państwa Izrael,
która odbyła się w Ogrodzie Botanicznym UAM
w Poznaniu,
13 maja – wziął udział w spotkaniu z Jackiem
Kowalewskim, dyrektorem Urzędu Statystycznego w Poznaniu w celu podpisania porozumienia o współpracy,
15 maja – wziął udział w spotkaniu z przedstawicielami Polskiej Komisji Akredytacyjnej,
która przeprowadza ocenę programową kierunku informatyka i ekonometria na Wydziale
Informatyki i Gospodarki Elektronicznej oraz

kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej, ponadto uroczyście otworzył
konferencję pt. „Młodzi Towaroznawcy”,
która została zorganizowana w ramach Dni
Wydziału Towaroznawstwa na UEP. Konferencja odbyła się w sali 236 w Gmachu Głównym
UEP,
17 maja – wziął udział w konferencji pt.
„Transformacja – 25 lat po wolnych wyborach”
zorganizowanej przez Klub NZS 80,
21 maja – wziął udział w meczu koszykówki:
władze Uczelni vs. studenci; organizatorami
wydarzenia byli: KU AZS UEP oraz Studium
Wychowania Fizycznego i Sportu; mecz został
rozegrany w hali przy ul. Dożynkowej w Poznaniu,
23 maja – uczestniczył w konferencji pt. „Sytuacja osób do 30 roku życia na wielkopolskim
rynku pracy”, zorganizowanej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu.
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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, 18 maja 2014 r. wziął udział w uroczystości z okazji 10-lecia Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie. Po mszy
św. w katedrze gnieźnieńskiej, którą rozpoczęto obchody
jubileuszowe, odbyło się uroczyste posiedzenie Senatu
i Konwentu. Wśród gości obecnych na uroczystości byli:
podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa
Wyższego dr hab. Jacek Guliński, a także wojewoda wielkopolski Piotr Florek.
PWSZ w Gnieźnie powstała w 2004 r. Promuje osiągnięcia nauki z zakresu wiedzy technicznej,
przyrodniczej, humanistycznej i medycznej.
Obchody jubileuszu rozpoczęły się marcowym otwarciem wystawy „Labor omnia vincit. Życie
i dzieło Hipolita Cegielskiego w 200. rocznicę urodzin (1813–2013)” i będą trwały kilka miesięcy.
Cześć uroczystości odbyła się w ramach Dni Gniezna – na rynku stanęły uczelniane stoiska promujące wiedzę techniczną i medyczną, a studenci wraz z wykładowcami przeszli w jubileuszowym
korowodzie do Starego Ratusza, gdzie rektor i prezydent Gniezna opowiedzieli o perspektywach
Uczelni i miasta.

5 maja – wziął udział w jubileuszu 185-lecia
Biblioteki Raczyńskich; uroczystość odbyła się
w Teatrze Wielkim im. Stanisława Moniuszki
w Poznaniu,
12 maja – wziął udział w spotkaniu z firmą Eureka Group SA, która reprezentuje
Klaster Synerg IT i Park Technologiczny
Eureka w Zakrzewie; przedmiotem spotkania była aktualizacja umowy o współpracy z UEP,
14 maja – uczestniczył w gali Funduszy Europejskich podsumowującej wdrażanie Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013; uroczystość odbyła
się w Sali Ziemi na Międzynarodowych Targach
Poznańskich,
15 maja – reprezentował władze rektorskie
podczas koncertu MUZYCZNA MAJÓWKA –

i klasycznie, i jazzowo, odbywającego się w auli
UEP,
16 maja – uczestniczył w spotkaniu Krajowej
Izby Biegłych Rewidentów; spotkanie odbyło
się w Warszawie,
17 maja – uczestniczył w uroczystej gali
projektu charytatywnego „Fura Szczęścia”; gala
odbyła się w auli UEP,
22 maja – uczestniczył w V Konferencji Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych (Association of Business Service Leaders in Poland,
ABSL); konferencja odbyła się na Międzynarodowych Targach Poznańskich,
26 maja – wziął udział w spotkaniu z Wojciechem Majchrzyckim, prezesem firmy Den
Braven East Sp. z o.o.; przedmiotem spotkania
była współpraca z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu.

Z posiedzenia Senatu UEP
Posiedzenie Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu odbyło się 30 maja 2014 r.
Podczas posiedzenia Senatu rektor wręczył
umowę o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego UEP na czas określony drowi hab.
Januszowi Kraśniakowi.
Następnie rektor wręczył dyplomy nagród
jubileuszowych drowi inż. Krzysztofowi Czajkowskiemu i prof. dr hab. Aldonie Kameli-Sowińskiej, prof. zw. UEP.
Działając na podstawie § 32, ust. 2 pkt 1 Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Senat uchwalił plan rzeczowo-finansowy
Uczelni na 2014 r.
Senat upoważnił rektora prof. dra hab. Mariana Gorynię, prof. zw. UEP, do dokonywania
korekt w planie rzeczowo-finansowym Uczelni
na 2014 r., spowodowanych zwiększeniem
dotacji.
Senat zaopiniował pozytywnie propozycję
rektora M. Goryni o wysokości nagród rektora
dla nauczycieli akademickich Uniwersytetu
Ekonomicznego w Poznaniu w roku 2014 – za
osiągnięcia w roku akademickim 2013/2014
lub za całokształt osiągnięć.
Senat pozytywnie zaopiniował zmianę Regulaminu organizacyjnego administracji UEP,
wynikającą z utworzenia z dniem 1 czerwca
2014 r. sekretariatów międzykatedralnych,
w trybie § 96 Statutu UEP i § 24 ww. Regulaminu organizacyjnego.
Działając na podstawie art. 86a Ustawy
z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 572
z późn. zm.) oraz § 25 Statutu Uniwersytetu
Ekonomicznego w Poznaniu, Senat wyraził
zgodę na utworzenie przez rektora prof. dra
hab. Mariana Gorynię, prof. zw. UEP, spółki celowej pod nazwą „Spółka Celowa Uniwersytetu
Ekonomicznego w Poznaniu sp. z o.o.”
Senat – zgodnie z § 32 ust. 1 pkt 8 Statutu UEP – podjął uchwałę o utworzeniu na
Wydziale Zarządzania anglojęzycznej specjalności Innovation Management na studiach
stacjonarnych drugiego stopnia na kierunku

zarządzanie, począwszy od roku akademickiego 2014/2015.
Senat – zgodnie z § 32 ust. 1 pkt 8 Statutu
UEP – podjął uchwałę zmieniającą nazwę
kierunku finanse i rachunkowość na Wydziale
Zarządzania UEP na finanse i rachunkowość
biznesu, począwszy od roku akademickiego
2014/2015. Zasady rekrutacji ustalone dla
kierunku finanse i rachunkowość na Wydziale Zarządzania UEP na rok akademicki
2014/2015 oraz limity przyjęć pozostają bez
zmian i obowiązują dla kierunku pod nową
nazwą.
Senat, działając na podstawie art. 169 ust. 2
Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo
o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2012 r.,
poz. 572 z późn. zm.), ustalił warunki i tryb
rekrutacji na I rok studiów pierwszego stopnia
na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu
w roku akademickim 2015/2016.
Senat, działając na podstawie art. 169 ust. 2
Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo
o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2012 r.,
poz. 572 z późn. zm.), ustalił warunki i tryb
rekrutacji na I rok studiów drugiego stopnia
na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu
w roku akademickim 2015/2016.
Na podstawie § 32 ust. 1 pkt 5 i 8 Statutu
UEP, Senat ustalił kierunki, formy i tryb studiów
na poszczególnych wydziałach UEP dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2014/2015.
Działając na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 1
oraz art. 11 ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca
2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j.
Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.), § 9 ust. 1
pkt 3 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r.
w sprawie warunków prowadzenia studiów na
określonym kierunku i poziomie kształcenia
(Dz.U. z 2011 r., nr 243, poz. 1445 z późn. zm.)
oraz § 32 ust. 1 pkt 9 Statutu Uniwersytetu
Ekonomicznego w Poznaniu, Senat wprowadził
zmiany w brzmieniu załączników nr 1 do 11 do
uchwały nr 110 (2011/2012) Senatu UEP z dnia
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29 maja 2012 r. w sprawie określenia efektów
kształcenia, do których są dostosowane plany
studiów i programy kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów pierwszego stopnia.
Działając na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 1
oraz art. 11 ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca
2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j.
Dz.U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.), § 9 ust. 1
pkt 3 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r.
w sprawie warunków prowadzenia studiów na
określonym kierunku i poziomie kształcenia
(Dz.U. z 2011 r., nr 243, poz. 1445 z późn. zm.)
oraz § 32 ust. 1 pkt 9 Statutu Uniwersytetu
Ekonomicznego w Poznaniu, Senat wprowadził
zmiany w brzmieniu załączników nr 1 do 12 do
uchwały nr 111 (2011/2012) Senatu UEP z dnia
29 maja 2012 r. w sprawie określenia efektów
kształcenia, do których są dostosowane plany
studiów i programy kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów drugiego stopnia.
Działając na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 1
oraz art. 11 ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca
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2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j.
Dz.U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.), § 9 ust. 1
pkt 3 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r.
w sprawie warunków prowadzenia studiów na
określonym kierunku i poziomie kształcenia
(Dz.U. z 2011 r., nr 243, poz. 1445 z późn. zm.)
oraz § 32 ust. 1 pkt 9 Statutu Uniwersytetu
Ekonomicznego w Poznaniu, Senat wprowadził
zmiany w efektach kształcenia określonych dla
międzywydziałowych studiów w języku angielskim na kierunku finance, prowadzonych od
roku akademickiego 2013/2014 przez Wydział
Ekonomii i Wydział Zarządzania Uniwersytetu
Ekonomicznego w Poznaniu na studiach o profilu ogólnoakademickim.
Działając na podstawie § 32 ust. 1 pkt 7
Statutu UEP, Senat uchwalił limity przyjęć na
stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie w roku akademickim 2014/2015.
Senat przyjął harmonogram rekrutacji
na studia doktoranckie w roku akademickim
2014/2015.

Z posiedzeń rad wydziałów
Wydział Ekonomii
Posiedzenie Rady Wydziału Ekonomii odbyło
się 9 maja 2014 r. Przedmiotem obrad były
następujące kwestie:
• wniosek komisji o nadanie stopnia doktora
mgr Monice Banaszewskiej, mgrowi Michałowi Łukowskiemu, mgr Annie Potok,
mgr Edycie Płaskonce (warunkowo),
mgrowi Marcinowi Spychale, mgr Annie
Wojciechowskiej,
• opinia zespołu przygotowującego wniosek
o nadanie tytułu naukowego profesora
nauk ekonomicznych dr hab. Grażynie
Krzyminiewskiej, prof. nadzw. UEP, dr hab.
Małgorzacie Słodowej-Hełpie, prof. nadzw.
UEP (warunkowo),
• sprawa wyznaczenia kandydatów na recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu
profesora drowi hab. Januszowi Tomidajewiczowi, prof. nadzw. UEP,
• sprawa dopuszczenia do kolokwium habilitacyjnego dr Bahy Kalinowskiej-Sufinowicz,
• sprawa nadania stopnia doktora habilitowanego dr Elżbiecie Mikołajczak (warunkowo),
• wyznaczenie recenzentów, egzaminów
i egzaminatorów w przewodzie doktorskim
mgra Krzysztofa Simona,
• zmiana tytułu rozprawy doktorskiej mgra
Łukasza Sarniaka,
• powołanie komisji doktorskich mgr Zuzanny Kaźmierczak, mgra Pawła Łuczaka, mgra
Adama Majchrzaka, mgra Łukasza Sarniaka,
mgra Marcina Wojtkowiaka, mgra Piotra
Głowskiego,
• wniosek mgr Zuzanny Rataj o otwarcie
przewodu doktorskiego w zakresie dyscypliny ekonomia (proponowany tytuł
rozprawy: „Społeczne budownictwo
mieszkaniowe i jego rola w zaspokajaniu
potrzeb mieszkaniowych niezamożnych gospodarstw domowych w Polsce”, proponowany promotor: dr hab.
Andrzej Przymeński, prof. nadzw. UEP,
proponowany promotor pomocniczy:
dr Piotr Lis),

•

•
•

•

•

•

•
•
•
•
•
•

wniosek mgr Katarzyny Góreckiej o otwarcie przewodu doktorskiego w zakresie
dyscypliny ekonomia (proponowany tytuł
rozprawy: „Gospodarowanie przez administrację publiczną zasobami przeciwdziałającymi zagrożeniom bezpieczeństwa
(na przykładzie województwa śląskiego
w latach 2009–2013)”, proponowany
promotor: prof. dr hab. Henryk Januszek,
prof. zw. UEP,
sprawa przyjęcia na Wydziale Ekonomii procedury w postępowaniach habilitacyjnych,
powołanie przedstawicieli Rady Wydziału
do kapituły konkursów Fundacji UEP na
najlepsze prace: licencjacką, magisterską
i doktorską, obronione w UEP w roku akademickim 2012/2013 oraz 2013/2014,
wniosek o zatrudnienie dr hab. Alicji
Szuman na stanowisku profesora nadzwyczajnego UEP w Katedrze Statystyki
i Demografii,
sprawa wyznaczenia recenzenta w konkursie na stanowisko profesora nadzwyczajnego UEP w Katedrze Makroekonomii i Badań
nad Gospodarką Narodową,
sprawa wyznaczenia recenzenta w konkursie na stanowisko profesora nadzwyczajnego UEP w Katedrze Makroekonomii
i Gospodarki Żywnościowej,
zatrudnienie osoby wyłonionej z konkursu na etat adiunkta w Katedrze Ubezpieczeń,
zatrudnienie osoby wyłonionej z konkursu
na etat asystenta w Katedrze Publicystyki
Ekonomicznej i Public Relations,
analiza sesji zimowej w roku akademickim
2013/2014,
wniosek o uruchomienie I edycji Studiów
Podyplomowych „Mistrzowie rynków finansowych”,
wniosek o uruchomienie I edycji Studiów
Podyplomowych „Cła i podatki w procedurach celnych”,
wniosek o uruchomienie XXXI edycji Studiów Podyplomowych „Bankowość”.
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Wydział Gospodarki Międzynarodowej
Posiedzenie Rady Wydziału Gospodarki Międzynarodowej odbyło się 9 maja 2014 r. Przedmiotem obrad były następujące kwestie:
• opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia prof. dr hab. Aleksandry Duliniec na stanowisku profesora zwyczajnego w Katedrze
Finansów Międzynarodowych,
• sprawozdanie komisji konkursowej w sprawie przebiegu konkursu dotyczącego
przyznania stanowiska profesora nadzwyczajnego w Katedrze Turystyki – propozycja
wyznaczenia recenzenta do zaopiniowania
zgłoszonego wniosku,
• poparcie wniosku o nadanie tytułu naukowego profesora dr hab. Aleksandrze Gaweł,
prof. nadzw. UEP,
• poparcie wniosku o nadanie tytułu naukowego profesora dr hab. Tadeuszowi
Kowalskiemu, prof. nadzw. UEP,
• wyznaczenie recenzentów i powołanie
komisji doktorskiej w przewodach doktorskich: magistra Adama Dymitrowskiego,
magistra Marcina Soniewickiego, magistra
Piotra Trąpczyńskiego,
• powołanie przedstawicieli Rady Wydziału
do kapituły konkursu organizowanego
przez Fundację Uniwersytetu Ekonomicznego,
• podział środków na „Badania statutowe” na
rok 2014,
• bieżące sprawy Wydziałowej Komisji ds.
Badań Naukowych – rozdział środków na
prowadzenie badań naukowych lub prac
rozwojowych oraz zadań z nimi związanych
służących rozwojowi młodych naukowców
oraz uczestników studiów doktoranckich,
• rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko
adiunkta w Katedrze Turystyki,
• zaopiniowanie wniosku dr Marleny Bednarskiej o udzielenie płatnego urlopu naukowego,
• uzupełnienie składu Wydziałowej Komisji
ds. Oceny Postępów Pracowników Naukowo-Dydaktycznych,
• zatwierdzenie oferty seminariów dyplomowych (licencjackich i magisterskich) na

•

•

•
•

studiach stacjonarnych i niestacjonarnych
na rok akademicki 2014/2015,
zatwierdzenie zmian w planach studiów
doktoranckich dla słuchaczy studiów doktoranckich rozpoczynających studia w roku
akademickim 2011/2012,
zatwierdzenie zmian w obsadzie zajęć
III edycji Studiów Podyplomowych „Master
of Business Administration (MBA)” oraz XLVI
(46) edycji Studiów Podyplomowych „Executive Master of Business Administration
(Executive MBA)”,
zatwierdzenie „Systemu Zapewnienia
Jakości Kształcenia na Wydziale Gospodarki
Międzynarodowej UEP”,
uchwała ws. przyjęcia „Sprawozdania
z realizacji Strategii Wydziału w roku 2013”
i przyjęcia „Planu Strategii Wydziału na rok
2014” w kontekście celów strategicznych
Wydziału Gospodarki Międzynarodowej na
lata 2013–2020”.

Wydział Informatyki i Gospodarki
Elektronicznej
Posiedzenie Rady Wydziału Informatyki
i Gospodarki Elektronicznej odbyło się 9 maja
2014 r. Przedmiotem obrad były następujące
kwestie:
• wniosek mgra Michała Burzyńskiego
o otwarcie przewodu doktorskiego,
proponowany tytuł rozprawy: „Migrations,
Human Capital and Growth in a Globalized
Economy”, proponowani promotorzy: dr
hab. Krzysztof Malaga, prof. nadzw. UEP,
prof. Frédéric Docquier,
• wniosek Katedry Ekonometrii o zatrudnienie na stanowisku adiunkta osoby wyłonionej z konkursu,
• wniosek Katedry Ekonomii Matematycznej
o zatrudnienie na stanowisku adiunkta
osoby wyłonionej z konkursu,
• wniosek Katedry Technologii Informacyjnych o zatrudnienie na stanowisku asystenta osoby wyłonionej z konkursu,
• podział środków z dotacji podmiotowej na
utrzymanie potencjału badawczego w 2014 r.

•

•

•

•

rozdział środków na prowadzenie badań
naukowych lub prac rozwojowych oraz
zadań z nimi związanych służących
rozwojowi młodych naukowców oraz
uczestników studiów doktoranckich
(MNiD 2014),
uchwała w sprawie wystąpienia do Senatu
UEP o utworzenie od roku akademickiego
2015/2016 w miejsce dotychczasowego
kierunku informatyka i ekonometria dwóch
nowych kierunków studiów:
–– analityka gospodarcza i finansowa,
–– informatyka ekonomiczna,
sprawa uruchomienia V edycji Studiów
Podyplomowych „Zaawansowane techniki
analityczne w biznesie” (Studia Podyplomowe pod patronatem SAS Institute),
analiza sesji zimowej w roku akademickim
2013/2014.

•
•

•

•
•
•
•

Wydział Towaroznawstwa
Posiedzenie Rady Wydziału Towaroznawstwa
odbyło się 16 maja 2014 r. Przedmiotem obrad
były następujące kwestie:
• powołanie komisji skrutacyjnej,
• zaopiniowanie wniosku o zatrudnienie
na stanowisku profesora zwyczajnego
w Katedrze Znormalizowanych Systemów
Zarządzania,
• rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko
asystenta w Katedrze Towaroznawstwa
i Ekologii Produktów Przemysłowych,
• uruchomienie II edycji Studiów Podyplomowych „Lean Manufacturing” oraz powołanie
kierownika i zastępcy,
• podział środków na badania statutowe na
rok 2014 oraz służących rozwojowi MNiD
w 2014 r.

•
•

•
•

Wydział Zarządzania
Posiedzenie Rady Wydziału Zarządzania odbyło
się 16 maja 2014 r. Przedmiotem obrad były
następujące kwestie:
• nadanie stopnia naukowego doktora nauk
ekonomicznych: mgrowi Sebastianowi Chę-

•

cińskiemu (warunkowo) oraz mgr Katarzynie Suszyńskiej (warunkowo),
sprawa dopuszczenia dra Macieja Ławrynowicza do kolokwium habilitacyjnego,
wyznaczenie recenzentów, egzaminatorów
oraz powołanie komisji doktorskiej i komisji
egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim
mgra Huberta Paula,
wyznaczenie recenzentów, egzaminatorów
oraz powołanie komisji doktorskiej i komisji
egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim
mgr Anny Starosty,
sprawa wszczęcia przewodu doktorskiego
mgra Grzegorza Jajugi,
sprawa zamknięcia przewodu doktorskiego
mgra Krzysztofa Żywanowskiego,
rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko
profesora nadzwyczajnego w Katedrze
Teorii Organizacji i Zarządzania,
rozstrzygnięcie konkursów na stanowiska adiunktów w Katedrze Ekonomiki
Przestrzennej i Środowiskowej, Katedrze
Handlu i Marketingu, Katedrze Inwestycji
i Nieruchomości, Katedrze Teorii Organizacji
i Zarządzania,
rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko
starszego wykładowcy w Katedrze Rachunkowości,
bieżące sprawy Wydziałowej Komisji Programowej, Komisji ds. Nostryfikacji Dyplomów i Tytułów Zawodowych Uzyskanych
za Granicą, Wydziałowej Komisji ds. Oceny
Nauczycieli Akademickich, Wydziałowej
Komisji ds. Badań Naukowych – podział
środków na badania statutowe (na utrzymanie potencjału naukowego),
informacja przewodniczącego zespołu ds.
oceny parametrycznej Wydziału Zarządzania,
wyniki badania ankietowego studentów
w zakresie oceny zajęć na Wydziale Zarządzania za semestr zimowy w roku akademickim 2013/2014,
powołanie przedstawicieli Rady Wydziału
do kapituły konkursu Fundacji UEP na najlepszą pracę magisterską i licencjacką oraz
na najlepszą pracę doktorską,
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•
•
•

sprawa uzupełnienia składów komisji na
Wydziale Zarządzania,
zaopiniowanie wniosków o powierzenie zajęć dydaktycznych na Wydziale Zarządzania
w ramach umowy cywilnoprawnej,
uruchomienie:
–– XXVIII edycji Studiów Podyplomowych
„Analiza ekonomiczna i controlling”,
–– XVI edycji Studiów Podyplomowych
„Marketing strategiczny na rynku farmaceutycznym”,
–– XV edycji Studiów Podyplomowych
„Zarządzanie zasobami ludzkimi”,
–– X edycji Studiów Podyplomowych „Zarządzanie marketingowe na rynku B2B”,
–– IV edycji Studiów Podyplomowych

KALENDARIUM

––
––
––
––
––
––

„Komunikacja i techniki perswazji
w biznesie”,
I edycji Studiów Podyplomowych
„Finanse i zarządzanie podmiotami
leczniczymi”,
I edycji Studiów Podyplomowych „Mediacje i negocjacje w biznesie”,
I edycji Studiów Podyplomowych „Rachunkowość instytucji finansowych”,
I edycji Studiów Podyplomowych „Zaawansowana rachunkowość finansowa”,
I edycji Studiów Podyplomowych „Zarządzanie ryzykiem”,
I edycji Studiów Podyplomowych „Marketing terytorialny – strategie rozwoju,
partnerstwo, promocja”.

Z działalności katedr
Katedra Badań Rynku i Usług
5 i 6 maja
Doktor Robert Skikiewicz wystąpił w sesji
posterowej: „Analiza przeżycia w ocenie ryzyka
utraty klienta na rynku usług bankowych”
podczas XVIII Warsztatów Metodologicznych
im. Profesora Stefana Mynarskiego „Metody
ilościowe w badaniach marketingowych”
w Katowicach.
15 maja
Doktor Iwona Olejnik wzięła udział w konferencji studenckich kół naukowych Wydziału
Zarządzania pt. „Nowe trendy współczesnego
zarządzania organizacjami” organizowanej
przez UEP. Jako członek komitetu dr I. Olejnik
prowadziła jedną z sesji.
15 i 16 maja
Profesor dr hab. Kazimierz Rogoziński, prof.
zw. UEP, dr Monika Dobska, dr Marcin Chłodnicki oraz mgr Marek Gnusowski uczestniczyli
w V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej
„Usługi 2014” zorganizowanej przez UE we
Wrocławiu. Wystąpienia: prof. K. Rogoziński –
„Service design – czworako ujęty”, mgr M. Gnusowski – „Franczyza w perspektywie usług
profesjonalnych”, dr M. Dobska – „Empowerment usługobiorców jako uprawomocnienie
dowartościowania się pacjentów”.
*

Doktor hab. Jan Fazlagić, prof. nadzw. UEP
uczestniczył w „Leadership, Education, Innovation” – międzynarodowej konferencji z okazji
55-lecia Programu Fulbrighta w Polsce, organizowanej przez Uniwersytet Warszawski.
25–27 maja
Profesor dr hab. Józef Garczarczyk, prof.
zw. UEP, prof. dr hab. Ireneusz Rutkowski, prof.
zw. UEP, oraz dr Sylwester Białowąs wzięli
udział w konferencji naukowej „Badania marketingowe – podejścia jakościowe i ilościowe”
w Wałbrzychu zorganizowanej przez UE we
Wrocławiu. Profesor J Garczarczyk przewodniczył sesji pt. „Badania marketingowe – nowe
podejścia metodologiczne i metodyczne”,
prof. I. Rutkowski miał wystąpienie pt. „Metody CMMI i SGMM oceny dojrzałości procesu
innowacji i wprowadzania produktu na rynek”,
dr S. Białowąs wystąpił podczas sesji posterowej: pt. „Skuteczność procesu komunikacji
wewnętrznej w przedsiębiorstwie” (współautor:
dr A. Rogala) oraz „Poziom opiekuńczości państwa a zachowania oszczędnościowe – analiza
wielowymiarowa” (współautor: dr I. Olejnik).
30 maja
Doktor hab. Jan Fazlagić, prof. nadzw. UEP,
uczestniczył w konferencji „25 lat warszawskiej
edukacji w wolnej Polsce. Skąd przychodzimy,
gdzie jesteśmy, dokąd idziemy?” w Warszawie.

Katedra Controllingu, Analizy Finansowej i Wyceny
17 maja
Doktor Aleksandra Szulczewska-Remi wygłosiła referat pt. „Fundusze venture capital jako
wsparcie kapitałowe dla innowacyjnej przedsiębiorczości” podczas konferencji naukowej
pt. „Naukometria i nauki o zarządzaniu dla innowacyjnej przedsiębiorczości” organizowanej
przez Centrum Innowatyki WSB-NLU z siedzibą
w Nowym Sączu. Konferencja połączona była

z otwarciem Parku Technologicznego Miasteczko Multimedialne w Nowym Sączu.
22 maja
Prorektor ds. strategii i rozwoju dr hab. Cezary
Kochalski, prof. nadzw. UEP, uczestniczył
w V Konferencji Związku Liderów Sektora Usług
Biznesowych (Association of Business Service
Leaders in Poland, ABSL). Konferencja odbyła
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się na Międzynarodowych Targach Poznańskich.
26–28 maja
Doktor Justyna Tanaś wygłosiła referat „Pochodzenie nabywców nieruchomości w aglomeracji poznańskiej” podczas XXII Konferencji

Naukowej Towarzystwa Naukowego Nieruchomości w Olsztynie zorganizowanej we współpracy z Katedrą Gospodarki Nieruchomościami
i Rozwoju Regionalnego oraz Katedrą Zasobów
Nieruchomości Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Konferencja odbyła się
w hotelu ANDERS w Starych Jabłonkach.

Katedra Edukacji i Rozwoju Kadr
Magister Olena Shelest otrzymała grant Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu
PRELUDIUM 6 na realizację projektu badawcze-

go pt. „Inwestowanie w kapitał ludzki z perspektywy pracownika”. Czas trwania projektu
– 18 miesięcy.

Katedra Ekonometrii
5 maja
Doktor Barbara Będowska-Sójka wzięła udział
w warsztacie pt. „Nowa perspektywa finansowa
2014–2020 dla sektora nauki, badań i rozwoju – jak się przygotować do skutecznego
pozyskiwania środków unijnych”. Organizatorem przedsięwzięcia było Centrum Promocji
Informatyki Sp. z o.o.
15 maja
Doktor Barbara Będowska Sójka wzięła udział
w XI Konferencji Forecasting Financial Markets
and Economic Decision-Making FindEcon 2014.
Organizator: Katedra Ekonometrii, Uniwersytet Łódzki. Na konferencji wygłoszony został
referat pt. „Liquidity Needs or News Releases
– What Causes Jumps on the Warsaw Stock
Exchange”
Szkolenie w Allegro
W maju i czerwcu 2014 r. pracownicy Katedry Ekonometrii – dr Dorota Wiśniewska i dr

Anna Domagała – przeprowadzą 20-godzinne
szkolenie pt. „Metody ekonometrii w prognozowaniu zmiennych ilościowych i jakościowych”
dla pracowników Działu Aplikacji Grupy Allegro
Sp. z o.o. Organizator szkolenia: WSB UEP.
Szkolenie w PEPCO Poland sp. z o.o.
Doktor Barbara Będowska-Sójka oraz dr Przemysław Garsztka na przełomie maja i czerwca
przeprowadzą 8 godzin szkoleń dla pracowników firmy PEPCO Poland sp. z o.o. dotyczących
metod prognozowania sprzedaży artykułów
przemysłowych i odzieży w sklepach sieci. Zakres tematyczny obejmuje metody statystyczne
i ekonometryczne dotyczące prognozowania
szeregów czasowych oraz zależności pomiędzy wielkościami ekonomicznymi. Adresatami
szkolenia są kierownicy działów sprzedaży oraz
dyrektor finansowy firmy. Istnieje możliwość
rozszerzenia współpracy o cykl kolejnych szkoleń w przyszłości. Organizatorem przedsięwzięcia jest Wielkopolska Szkoła Biznesu UEP.

Katedra Ekonomii Matematycznej
1 i 2 maja
Magister Michał Burzyński (doktorant WIGE
i UCL) wygłosił referat pt. „The Welfare
Impact of Global Migration in the OECD
Countries” podczas 13th Globalisation
and Economic Policy annual postgraduate

conference, odbywającej się na University
of Nottingham.
19 maja
Magister Michał Burzyński (doktorant WIGE
i UCL) wziął udział w International Trade

seminar, które odbyło się na Uniwersytecie
w Oxfordzie. Przedmiotem seminarium była
prezentacja i dyskusja nad artykułem mgra
Michała Burzyńskiego pt. „Trading Goods

or Human Capital. The Winners and Losers
of Liberalization” między innymi z udziałem profesorów Petera Neary i Tony’ego
Venebles.

Katedra Ekonomiki Przestrzennej i Środowiskowej
14 maja
Doktor hab. Jacek F. Nowak wziął udział w konferencji naukowo samorządowej: „Delimitacja
obszarów metropolitalnych – zagadnienia metodyczne i praktyczne”, wygłaszając referat „Wyznaczanie granic obszarów metropolitalnych

i miejskich obszarów funkcjonalnych a zasięg
działania rzeczywistych partnerstw międzysamorządowych”. W konferencji uczestniczyli
także: prof. dr hab. W.M. Gaczek, prof. zw. UEP,
dr hab. W. Budner, prof. nadzw. UEP i dr hab.
J. Komorowski, prof. nadzw. UEP.

Katedra Europeistyki
6–12 maja
Doktor Grzegorz Mazur przebywał na Chonnam National University w Gwangju (Korea
Południowa), gdzie prowadził dla studentów
i profesorów tutejszego uniwersytetu cykl
wykładów i seminariów poświęconych sytuacji
gospodarczej w Unii Europejskiej oraz polityce
handlowej UE wobec krajów Dalekiego Wschodu. Podczas pobytu na CNU dr Grzegorz Mazur
poprowadził także seminarium – w ramach
programu rządowego Republiki Korei na rzecz
rozwoju kadr nowej generacji „Brain Korea 21”
– na temat umowy o strefie wolnego handlu
między Unią Europejską i Koreą Południową.
13–20 maja
Doktor Grzegorz Mazur przebywał na Meiji University (Tokio, Japonia), gdzie miał cykl wykładów na temat sytuacji gospodarczej w Europie
oraz współpracy UE z krajami Dalekiego Wschodu, w tym negocjacji nowej umowy handlowej
UE-Japonia. Podczas pobytu w Tokio dr Grzegorz
Mazur prowadził także na specjalne zaproszenie
Rikkyo University gościnny wykład poświęcony
działaniom antykryzysowym w strefie euro.

28 maja
Katedra Europeistyki zorganizowała międzykatedralne seminarium naukowe pt. Understandingcarbon markets. W trakcie seminarium
referaty wygłosili profesorowie John Usher
i Rossitsa Yalamova z Lethbridge University
w Kanadzie.
21–24 maja
Doktor Piotr Idczak przebywał w Lublanie,
gdzie prowadził wykłady dla studentów
Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu
Lublańskiego na temat funkcjonowania rynku
wewnętrznego UE oraz efektów polityki spójności.
Doktor Ida Musiałkowska została ekspertem
Komisji Europejskiej przy Dyrekcji Generalnej
ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej (application
file ref. REGIO: 2014–468). Informacja została
przekazana pismem z dnia 27 maja 2014 r.
Doktor Piotr Idczak został zakwalifikowany
na Master Class podczas Open Days Komitetu
Regionów w 2014 r. Jest jednym z 30 młodych
naukowców z całej Europy, którzy będą brali
udział w seminarium w Brukseli.

Katedra Finansów Przedsiębiorstw
10 maja
Doktor Anna Leszczyłowska w ramach programu LLP/Erasmus przeprowadziła wykłady

na Wirtschaftsuniversitaet Wien (WU), Austria
Abteilung fuer Betriebswirtschaftliche Steuerlehre.
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Katedra Handlu i Marketingu
5–10 maja
Doktor hab. Jan Mikołajczyk przebywał jako
wykładowca w Fachhochschulle Janneum,
Graz, Austria w ramach programu CEEPUS.
W czasie pobytu dr Jan Mikołajczyk prowadził
wykłady z marketingu B2B oraz marketingu
strategicznego dla studentów FH Joanneum.
8–10 maja
Doktorant Andrzej Szymkowiak brał udział
w konferencji „2014 Shopper Marketing:

In-store, On-line, Social, and Mobile Conference” z prezentacją „Consumers across a range of
platforms” w Sztokholmie.
26 maja
Doktorant Andrzej Szymkowiak został
wyróżniony podczas VI Środowiskowej
Konferencji Doktorantów Gospodarka za
prezentację „Przyczyny rezygnacji z aktywności na portalach społecznościowych
wśród studentów”.

Katedra Inwestycji i Rynków Kapitałowych
19 maja
Studenckie Koło Naukowe Inwestycji Kapitałowych PROFIT zorganizowało na Uniwersytecie
Ekonomicznym w Poznaniu konferencję naukową „Dealing with M&A” . Profesor dr hab. Waldemar Frąckowiak, prof. zw. UEP, miał wykład
pt. „Kierunki fuzji i przejęć na świecie i w Polsce,
a dr hab. Maciej Stradomski, prof. nadzw. UEP
i Piotr Kucharczyk – wykład pt. „Rola doradcy
transakcyjnego w procesie M&A”.
23 maja
Książka Jak zarabiać na surowcach? Inwestycje
na rynkach towarowych w czasach finansjalizacji
autorstwa dr. Adama Zaremby z Katedry Inwestycji i Rynków Kapitałowych otrzymała nagrodę Economicus 2014 za III miejsce w kategorii
„najlepszy poradnik ekonomiczny”. Economicus
to nagroda redakcji Dziennika Gazety Prawnej

przyznawana wydawcom oraz autorom, których publikacje z zakresu ekonomii i gospodarki wyróżniają się na tle konkurencji wysokim
poziomem merytorycznym i edytorskim. Jest
to największy tego typu konkurs w Polsce.
Nagroda została wręczona podczas Warszawskich Targów Książki na Stadionie Narodowym
w Warszawie.
28 i 29 maja
W Concordii – Poznań został zorganizowany
przez Instytut Biznesu Rodzinnego „Międzynarodowy kongres firm rodzinnych”, podczas
którego prof. dr hab. Waldemar Frąckowiak,
prof. zw. UEP oraz dr hab. Maciej Stradomski,
prof. nadzw. UEP, przedstawili prezentację pt.
„Co może decydować o sile firm rodzinnych na
rynku finansowym? Profesjonalizacja obszaru
finansów”.

Katedra Marketingu Międzynarodowego
8 i 9 maja
Doktor Milena Ratajczak-Mrozek oraz dr Paweł
Mielcarek wzięli udział w The IMP Journal
Seminar in Milan organizowanym przez „TKing’s
College Londonhe IMP Journal” oraz Uniwersytet Katolicki w Mediolanie. W ramach części
poświęconej „The IMP thinking in a multidisciplinary setting” przedmiotem recenzji i dyskusji
był ich artykuł pt. „Positive and negative effects

of a company’s internationalisation – the moderating role of relationship strength”.
10 maja
Magister Marcin Soniewicki wziął udział w anglojęzycznych warsztatach metodologicznych
prowadzonych przez Profesora Perveza Ghauri
(King’s College London) oraz Doktor Agnieszkę
Chidlow (Manchester Metropolitan University).

18–30 maja
Doktor Milena Ratajczak-Mrozek odbywała staż
badawczy na Uppsala Universitet w Szwecji.
W trakcie wizyty poprowadziła seminarium „Globalisation of the Polish furniture industry and the

consequences for the local Polish companies”,
prowadziła badania, uczestniczyła w konsultacjach i seminariach z zakresu podejścia sieciowego prowadzonych przez głównych badaczy
Industrial Marketing and Purchasing Group.

Katedra Matematyki Stosowanej
15 i 16 maja
Doktor Agata Kliber uczestniczyła w międzynarodowej konferencji Forecasting Financial Markets and Economic Decision-Making, organizowanej w Łodzi. W trakcie konferencji wygłosiła
referat pt. „Leverage Effect in Sovereign Credit
Default Swap Spreads – Emerging Markets vs
the Developed Ones”.
19–21 maja
Doktor hab. Elżbieta Rychłowska-Musiał uczestniczyła w XV konferencji naukowej z cyklu

„Zarządzanie Finansami Firm – Teoria i Praktyka”, organizowanej we Wrocławiu. W trakcie
konferencji wygłosiła referat pt.: „Optymalny
udział menedżera we własności spółki i koszt
długu. Perspektywa teorii agencji”.
Magister inż. Edyta Sidor-Banaszek uczestniczyła w VIII międzynarodowej konferencji
naukowej „Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI
wieku”, organizowanej w Rydzynie. W trakcie
konferencji wygłosiła referat pt.: „Szacowanie
składki w ubezpieczeniu od ryzyka niesamodzielności”.

Katedra Rachunkowości
7 i 8 maja
W Warszawie odbyły się obrady Strategicznego
Forum Zawodu Księgowego, którego organizatorami byli ze strony krajowej Stowarzyszenie Księgowych w Polsce oraz Krajowa Izba
Biegłych Rewidentów, a ze strony zagranicznej
ICAEW Instytut Dyplomowanych Księgowych
Anglii i Walii. Celem Forum były rozważania i wymiana doświadczeń, w jaki sposób
zawodowe organizacje księgowych muszą się
dopasować i ewoluować, żeby utrzymać swoje
znaczenie. Dyskutowano także na temat głównych trendów w zmieniającym się otoczeniu,
w którym działają zawodowe organizacje księgowych oraz jakie działania są dziś potrzebne
aby organizacje te mogły utrzymać swoją pozycję i znaczenie. Przedstawicielem SKwP była
prof. dr hab. Aldona Kamela-Sowińska, która
brała udział jako mówca w sesji 3: Planowanie
strategiczne, finansowanie, struktura i podstawy prawne. W założeniach Forum sesja ta koncentrowała się na czterech kluczowych elementach w ogólnym funkcjonowaniu zawodowych
organizacji księgowych. Głównym celem jest

wymiana krajowych doświadczeń i najlepszych
praktyk, nowych pomysłów i podejść odnośnie
do przezwyciężania istotnych wyzwań oraz zachęcanie do innowacji, które mogą wzmocnić
znaczenie wszystkich zawodowych organizacji
księgowych.
8 i 9 maja
Doktor hab. Marzena Remlein, prof. nadzw UEP,
wzięła udział w V Międzynarodowej Konferencji
Naukowej „Zarządzanie kosztami przedsiębiorstwa w warunkach ryzyka”, zorganizowanej
przez Politechnikę Częstochowską, gdzie wygłosiła referat pt. „Wycena i rozliczanie wartości
firmy jako instrument zarządzania wynikami
grupy kapitałowej”. M. Remlein przewodniczyła
także sesji plenarnej „Koszty w rachunkowości
zarządczej i controllingu”. W konferencji uczestniczył także prof. dr hab. Wiktor Gabrusewicz,
wygłosił referat pt. ,,Koszty prac rozwojowych”.
15 i 16 maja
Odbyła się III Konferencja Naukowa RACHUNKOWOŚĆ WARTA POZNANIA zorganizowana
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doktorant Katedry Rachunkowości mgr
Dawid Obrzeżgiewicz, pt. „Rachunkowość
instrumentów zabezpieczających a ryzyko
wahań kursu walutowego”.
Doktor hab. Marzena Remlein, prof. nadzw.
UEP, oraz doktoranci Katedry Rachunkowości:
mgr Zofia Wierzbińska, mgr Marta Mazurowska, mgr Dawid Obrzeżgiewicz, mgr Regina
Szymanek-Smurawa wzięli udział w VI Środowiskowej Konferencji Doktorantów „Gospodarka.
Technologia. Społeczeństwo”, zorganizowanej
przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,
prezentując przygotowane referaty. Doktor
hab. Marzena Remlein, prof. nadzw. UEP, przewodniczyła sesji „Ekonomia, finanse i rachunkowość”.
23 maja
Podczas sesji w obszarze: ,,Social & Enviromental Accounting” dr Łukasz Matuszak
zaprezentował referat pt. ,,The concept of CSR

in accounting theory and practice in Poland –
empirical study”, którego współautorami były
uczestniczyli w konferencji: dr Ewa Różańska
i dr Małgorzata Macuda.
W maju ukazały się dwie pozycje książkowe
pracowników Katedry Rachunkowości:
Dawid Garstecki, Aldona Kamela-Sowińska,
Rachunkowość instrumentów finansowych,
Wydawnictwo UEP, Poznań 2014,
Maria Kiedrowska (red.), Zaawansowana
rachunkowość finansowa. Zbiór zadań, Wydawnictwo UEP, Poznań 2014.
Doktor hab. Marek Cieślak i dr Remigiusz
Napiecek są autorami opublikowanego
w czasopiśmie MANAGEMENT Studies (ISSN
2328-2185) artykułu pt. Managing a university
from its revenue perspective – empirial illustration of Poznań University of Economics
(No.JMS-131216-02).

Katedra Strategii Marketingowych

przez Studenckie Koło Naukowe Rachunkowości KONTO we współpracy ze Stowarzyszeniem
Księgowych w Polsce oraz firmami audytorskimi (KPMG, Deloitte, RSM KZWS Poland). Temat
tegorocznej edycji brzmiał: „20 lat ustawy
o rachunkowości – jak wiele jeszcze przed
nami?”. Podczas konferencji swoje odczyty
zaprezentowali studenci z całej Polski, a także
dr Marek Masztalerz (opiekun SKN), oraz Piotr
Staszewski, przedstawiciel praktyki (RSM
KZWS Poland). Ponadto w trakcie konferencji
odbył się konkurs wiedzy z rachunkowości dla
studentów.
21 maja
Profesor dr hab. Aldona Kamela-Sowińska
przewodniczyła sesji w obszarze „Financial reporting”.

21–23 maja
W Tallinnie odbył się Europejski Kongres Rachunkowości – European accounting association 37 th annual congress , w którym uczestniczyli pracownicy Katedry Rachunkowości.
*
Doktor hab. Marzena Remlein, prof. nadzw
UEP, wzięła udział w XXII Konferencji „Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami
gospodarczymi”, zorganizowanej przez
Uniwersytet Szczeciński, gdzie wygłosiła
referat pt. „Cash pooling jako instrument
zarządzania środkami pieniężnymi w grupie
kapitałowej”. M. Remlein przewodniczyła
także jednej z sesji plenarnej konferencji.
Kolejny referat na tej konferencji wygłosił

7 i 8 maja
Profesor dr hab. Bogna Pilarczyk, prof. zw.
UEP, dr hab. Ewa Jerzyk, prof. nadzw. UEP,
dr hab. Zygmunt Waśkowski, prof. nadzw.
UEP, dr hab. Tomasz Wanat, prof. nadzw.
UEP, dr hab. Lilianna Nowak, dr Renata
Nestorowicz, dr Anna Rogala, dr Magdalena Stefańska, dr Maciej Koczerga, dr Piotr
Kwiatek, dr Grzegorz Leszczyński, dr Marek
Zieliński i mgr Bartosz Mazurkiewicz uczestniczyli w konferencji „Komunikacja rynkowa:
Innowacje – Media – Design” zorganizowanej
przez Katedrę Strategii Marketingowych
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
Doktor hab. Z. Waśkowski przewodniczył sesji
pod hasłem „Nowoczesna komunikacja marketingowa w perspektywie praktyków”. Ponadto w panelach konferencyjnych wystąpili:
dr hab. T. Wanat, prof. nadzw. UEP – „Nowe
spojrzenie na segmentację. Komunikacja
marketingowa z nowymi segmentami rynku”,
dr R. Nestorowicz – „Komunikacja wizualna
i design opakowań”, dr A. Rogala i dr M. Zie-

liński – „Metody badań i skuteczność
nowoczesnych form i narzędzi komunikacji
marketingowej”, mgr B. Mazurkiewicz – „Innowacje w komunikacji marketingowej – uwarunkowania i trendy”.
8 maja
Doktor hab. Lilianna Nowak wzięła udział w seminarium naukowym pt. „O socjologii wizualnej w badaniach rynku” zorganizowanej przez
Katedrę Marketingu Produktu Uniwersytetu
Ekonomicznego w Poznaniu.
8 i 9 maja
Doktor Grzegorz Leszczyński uczestniczył
w Sympozjum Edukatorów Kadr Zarządzających Wydarzeniami PEMES 2014, zorganizowanym przez Szkołę Główną Turystyki i Rekreacji
w Warszawie. Doktor G. Leszczyński zaprezentował tezy referatu pt. „Identyfikacja lokalnej
sieci przemysłu spotkań dla potrzeb badania
dzielenia się wiedzą: przykład Poznania” (współautorstwo: dr M. Zieliński i dr P. Zmyślony).
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15 maja
Magister Bartosz Mazurkiewicz wziął udział
w Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich
Kół Naukowych pod hasłem „Nowe trendy
współczesnego zarządzania organizacjami”,
zorganizowanej na Wydziale Zarządzania
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
19 i 20 maja
Doktor hab. Zygmunt Waśkowski, prof. nadzw.
UEP, dr Anna Rogala i mgr Bartosz Mazurkiewicz uczestniczyli w konferencji „Zachowania
konsumentów a zarządzanie organizacjami – dekada doświadczeń w zintegrowanej
przestrzeni europejskiej”, zorganizowanej
w Międzyzdrojach przez Katedrę Marketingu
Instytutu Zarządzania i Marketingu Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Państwową Wyższą
Szkołę Zawodową w Wałczu. Doktor A. Rogala
wystąpiła w panelu zatytułowanym „Zjawiska
i tendencje zmian zachowań konsumentów
w przestrzeni europejskiej”.
22 maja
Doktor Marek Zieliński, oprócz przedstawicieli
firm Microsoft, Cisco i Mayland, wziął udział
w panelu dyskusyjnym na temat wykorzystania
Big Data przez centra handlowe. Panel dyskusyjny, prowadzony przez Romana Młodkowskiego, był częścią wydarzenia marketingowego zorganizowanego dla najemców z okazji
urodzin Centrum Handlowego Riviera w Gdyni.
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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.

25–27 maja
Doktor Anna Rogala wzięła udział w konferencji „Badania marketingowe – podejścia
jakościowe i ilościowe”, zorganizowanej na
Zamku Książ przez Katedrę Badań Marketingowych Instytutu Marketingu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
W ramach sesji posterowej dr A. Rogala
zaprezentowała opracowanie pt. „Skuteczność procesu komunikacji wewnętrznej
w przedsiębiorstwie” (współautorstwo:
dr S. Białowąs).

7–9 maja
Profesor dr hab. Wojciech Cellary, prof. zw.
UEP, uczestniczył jako zaproszony panelista
w VI Europejskim Kongresie Gospodarczym,
który odbył się w Katowicach w dniach od 7 do
9 maja br. Profesor Cellary uczestniczył w dyskusji panelowej „Cyfryzacja w gospodarce i administracji” z udziałem między innymi ministra
administracji i cyfryzacji Rafała Trzaskowskiego,
wiceministra gospodarki Dariusza Bogdana
i wiceminister infrastruktury i rozwoju Iwony
Wendel oraz przedstawicieli biznesu.

28–30 maja
Doktor Magdalena Stefańska uczestniczyła
w Global Business Research Symposium
zorganizowanym przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Doktor M. Stefańska
wygłosiła referat nt. „Influence of Global
Crisis on Customers purchase behaviour
against the Changes in Retail commerce”
(współautorstwo: dr K. Bilińska-Reformat),
wzięła również udział w panelu pod hasłem
„Senior Friendly Cities – A Case of European
Cities”.

8 maja
W papierowym wydaniu Gazety Wyborczej
w numerze 105.8137 z dnia 8 maja 2014 r.
w dodatku „25 lat Gazety Wyborczej” na stronach 28 i 29 ukazał się zaproszony esej prof.
dra hab. Wojciecha Cellarego, prof. zw. UEP,
na temat czekających nas wyzwań w związku
z 25-leciem polskiej transformacji, zatytułowany „Niech inżynier będzie artystą”.

Katedra Technologii Informacyjnych
4 maja
Doktor hab. inż. Krzysztof Walczak, prof. nadzw.
UEP, otrzymał zaproszenie do udziału w pracach Komitetu Naukowego międzynarodowej
konferencji The 5th International Euro-Mediterranean Conference EuroMed 2014, która
odbędzie się w Limassol (Cypr) w terminie od
3 do 8 listopada 2014 r.
5 maja
Profesor dr hab. inż. Wojciech Cellary, prof. zw.
UEP, prowadził zaproszony wykład pt. „Chmura

*

22 i 23 maja
Doktor Grzegorz Leszczyński uczestniczył
w 5th ABSL Conference zorganizowanej przez
Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych
(ABSL) w Poznaniu na terenie Poznań Congress
Center.

w administracji publicznej” dla prezydenta Miasta Poznania, zastępców prezydenta i dyrektorów wydziałów Urzędu Miasta Poznania.
7 maja
Doktor hab. inż. Willy Picard uczestniczył
w konferencji „Forum Gospodarcze Metropolii
Poznań – Metropolia w Sieci Międzynarodowej”
zorganizowanej w Poznaniu przez Wielkopolską Izbę Przemysłowo-Handlową, Urząd Miasta
Poznania, Starostwo Powiatowe w Poznaniu
i Międzynarodowe Targi Poznańskie.

Spaces – Interpretation, Design and Digital
Strategies”, która odbędzie się w Warszawie
w dniach od 1 do 3 grudnia 2014 r.
13 maja
Doktor hab. inż. Jarogniew Rykowski, prof.
nadzw. UEP, uczestniczył w Warszawie w konferencji „Cyfryzacja sieci elektroenergetycznych”,
zorganizowanej przez Polskie Towarzystwo
Informatyczne pod honorowym patronatem
Ministerstwa Gospodarki w ramach ósmej
edycji obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego. Konferencja odbyła
się w Instytucie Maszyn Matematycznych
w Warszawie. Podczas konferencji J. Rykowski
miał wykład pt. „Internet rzeczy i usług – co
proponują nowego?”.
*
W papierowym wydaniu Gazety Wyborczej
nr 109.8141 z dnia 13 maja 2014 r. na pierwszej
stronie ukazał się artykuł prof. dra hab. W. Cellarego, prof. zw. UEP, pt. „Urząd w smartfonie”,
w którym są cytowane wypowiedzi między innymi na temat profilu zaufanego i związanych
z nim zagrożeń.

11 maja
Profesor dr hab. Wojciech Cellary, prof. zw. UEP,
został mianowany współprzewodniczącym
Komitetu Programowego międzynarodowej
konferencji The 3rd International conference
on Human Side of Service Engineering HSSE
2015, która odbędzie się w Las Vegas (Nevada,
Stany Zjednoczone) w terminie od 26 do 30 lipca 2015 r. w ramach multikonferencji The 6th
International Conference on Applied Human
Factors and Ergonomics AHFE 2015.

14 maja
Profesor dr hab. Wojciech Cellary, prof. zw. UEP,
uczestniczył w V Polskim Kongresie Logistycznym LOGISTICS 2014 – „Komunikacja w łańcuchach dostaw”, który odbywał się w Poznaniu
w dniach 14–16 maja 2014 r. Organizatorem
Kongresu był Instytut Logistyki i Magazynowania i Polskie Towarzystwo Logistyczne,
a patronat nad konferencją objęło Ministerstwo
Gospodarki. Profesor W. Cellary pełnił funkcje
moderatora sesji zatytułowanej „Produkty
w sieci – wyzwania logistyczne i komunikacyjne w e-commerce”.

12 maja
Doktor hab. inż. Krzysztof Walczak, prof. nadzw.
UEP, otrzymał zaproszenie do udziału w pracach Komitetu Programowego międzynarodowej konferencji NODEM Conference „Engaging

15 maja
Profesor dr hab. Wojciech Cellary, prof. zw.
UEP, uczestniczył w Wielkiej Gali Dnia Społeczeństwa Informacyjnego, będącej kulminacyjnym momentem obchodów Światowego
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Dnia Społeczeństwa Informacyjnego w 2014 r.
Podczas gali odbyła się ceremonia wręczenia
prestiżowych nagród InfoStar dla wybitnych
postaci środowiska teleinformatyki za osiągnięcia w roku 2013. Profesor W. Cellary otrzymał
nagrodę InfoStar 2013 w kategorii „propagowanie informatyki”. Nagrody InfoStar są
przyznawane od 1992 r. przez kapitułę złożoną
z dotychczasowych laureatów oraz przedstawicieli Centrum Promocji Informatyki i Polskiego
Towarzystwa Informatycznego.
*
Magister inż. Zbigniew Paszkiewicz wziął
udział w międzynarodowym spotkaniu The
2nd European BPM Round Table „Business
Process Management – Driving Innovation in
a Digital World”, które odbyło się na University
of Lichtenstein w Vaduz w dniu 15 maja 2014 r.
Magister Z. Paszkiewicz otrzymał od organizatorów stypendium w wysokości 500 EUR na
pokrycie kosztów udziału w konferencji. Celem
tego jednodniowego spotkania przedstawicieli
zarówno nauki, jak i biznesu była wymiana
doświadczeń na temat efektywnego wykorzystania eksploracji procesów w organizacjach,
a także innych technologii wspierających
wykonanie procesów.
16 maja
W Katedrze odbyło się wewnętrzne seminarium, podczas którego mgr Daniel Wilusz,
doktorant IV roku na Wydziale Ekonomii,
przedstawił koncepcję rozprawy doktorskiej
przed otwarciem przewodu doktorskiego na
Politechnice Wrocławskiej. Tytuł planowanej
rozprawy: „Architektura systemu i protokoły
anonimowych mikropłatności za usługi w Internecie Przyszłości”. Promotorem rozprawy jest dr
hab. inż. Jarogniew Rykowski, prof. nadzw. UEP.
*
Profesor dr hab. Wojciech Cellary, prof. zw. UEP,
uczestniczył zdalnie w panelu dyskusyjnym
podczas konferencji „Informatyka dla wszyst-
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kich – myślenie algorytmiczne, rozwiązywanie
problemów i programowanie dla wszystkich”,
która odbyła się 16 maja 2014 r. w Bibliotece
Uniwersytetu Warszawskiego. Konferencja była
okazją do prezentacji doświadczeń i propozycji
działań, które przyczynią się do upowszechnienia w szkołach umiejętności myślenia
algorytmicznego, rozwiązywania problemów
i programowania od najmłodszych lat. Patronat
nad konferencją roztoczył przewodniczący
Komitetu Honorowego Szerokiego Porozumienia na Rzecz Umiejętności Cyfrowych Michał
Boni oraz minister edukacji narodowej Joanna
Kluzik-Rostkowska.
19 maja
Profesor dr hab. Wojciech Cellary, prof. zw. UEP,
prowadził zaproszony wykład pt. „Kształcenie
w dobie tabletów” dla uczestników seminarium
„Technologie informacyjne i komunikacyjne
w nowoczesnym nauczaniu”, zorganizowanego
w Tarnowie Podgórnym przez Ogólnopolską
Fundację Edukacji Komputerowej w ramach
projektu „eSzkoła – Moja Wielkopolska”. Seminarium było adresowane do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego województwa
wielkopolskiego odpowiedzialnych za edukację.
20 maja
Doktor hab. inż. Jarogniew Rykowski, prof.
nadzw. UEP, wziął udział w audycji radiowej
„Wieczór Odkrywców” w Programie Pierwszym
Polskiego Radia. Tematem audycji był Internet rzeczy, jego możliwe zastosowania teraz
i w przyszłości, zwłaszcza w odniesieniu do
klienta indywidualnego, w jego domu i miejscu
pracy.
*
Rada Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji
i Informatyki Politechniki Gdańskiej otworzyła
przewód doktorski mgrowi inż. Jakubowi Flotyńskiemu. Planowany tytuł rozprawy doktorskiej:
„Semantyczne modelowanie interaktywnych
treści 3D”. Promotorem doktoratu jest dr hab.
inż. Krzysztof Walczak, prof. nadzw. UEP.

*
Doktor inż. Rafał Wojciechowski i dr inż.
Sergiusz Strykowski zostali powołani przez
dziekana Wydziału Informatyki i Gospodarki
Elektronicznej w skład Zespołu ds. przygotowania projektu kierunku studiów stacjonarnych
i niestacjonarnych I i II stopnia na WIGE „Informatyka ekonomiczna”. Doktor inż. Sergiusz
Strykowski będzie pełnił funkcję przewodniczącego Zespołu.
21 maja
Profesor dr hab. Wojciech Cellary, prof. zw. UEP,
wziął udział w VI Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej, zorganizowanym w Warszawie w dniach 20 i 21 maja br. przez Związek
Banków Polskich oraz Centrum Prawa Bankowego i Informacji, pod patronatem Ministerstwa Gospodarki. Profesor Cellary był gościem
honorowym Forum, podczas którego miał wykład pt. „Z małej chmury deszcz korzyści, czyli
chmura w bankach spółdzielczych” wprowadzający do dyskusji panelowej zatytułowanej
„Chmura: aspekty prawne a bezpieczeństwo
oferowanych usług”.

celonie w dniach 19–23 kwietnia 2015 r. oraz
The 3rd International Conference on Building
and Exploring Web Based Environments WEB
2015, która odbędzie się w Rzymie w terminie
24–29 maja 2015 r.
27 maja
Magister inż. Zbigniew Paszkiewicz, asystent
w Katedrze Technologii Informacyjnych,
obronił przed komisją przewodu doktorskiego Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji
i Informatyki Politechniki Gdańskiej rozprawę
doktorską zatytułowaną „Metoda rekomendacji RMV dla doboru partnerów i usług
w inkubatorach wirtualnych organizacji
oparta na technikach eksploracji procesów”
(Recommendation methods RMV for partner
and service selection in virtual organizations
breeding environments based on process
mining techniques). Promotorem rozprawy
był prof. dr hab. Wojciech Cellary, prof. zw.
UEP. Nadanie stopnia doktora odbędzie się
na posiedzeniu Rady Wydziału ETI w dniu
17 czerwca 2014 r.
*

24 maja
Magister inż. Marcin Sowa, doktorant I roku
WIGE, wziął udział w VI Środowiskowej Konferencji Doktorantów, organizowanej przez
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu pod
patronatem honorowym rektora UEP, prof. dra
hab. Mariana Goryni, prof. zw. UEP. Podczas
konferencji w ramach sesji „Gospodarka
Elektroniczna” Marcin Sowa wygłosił referat pt.
„Odporność sieci współzależnych”.

Rada Wydziału Informatyki i Zarządzania
Politechniki Wrocławskiej otworzyła przewód doktorski mgrowi Danielowi Wiluszowi,
doktorantowi IV roku Wydziału Ekonomii UEP.
Planowany temat pracy doktorskiej: „Architektura systemu i protokoły anonimowych
mikropłatności za usługi w Internecie Przyszłości”. Promotorem rozprawy jest dr hab. inż.
Jarogniew Rykowski, prof. nadzw. UEP.

26 maja
Doktor hab. inż. Krzysztof Walczak, prof.
nadzw. UEP, otrzymał zaproszenie do udziału
w pracach Komitetów Programowych dwóch
międzynarodowych konferencji: The 30th International Conference on Digital Telecommunications ICDT 2015, która odbędzie się w Bar-

29 maja
Profesor dr hab. Wojciech Cellary, prof. zw. UEP,
został powołany przez dyrektora Narodowego
Centrum Badań i Rozwoju w skład Zespołu Ekspertów ds. Programu INNOWACJE SPOŁECZNE.
Zespół został powołany na okres od 29 maja do
31 grudnia 2014 r.
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Katedra Teorii Pieniądza i Polityki Pieniężnej
Doktor Tomasz Gabrusewicz został
indywidualnym mistrzem Polski japońskich sztuk walki jodo i iaido w trakcie
odbywających się w Zawierciu 8 Otwar-

tych Mistrzostwach Polski Jodo i Iaido
2014. Będzie więc reprezentował Polskę
na wrześniowych Mistrzostwach Europy
Jodo w Turnie.

Katedra Towaroznawstwa Żywności
11–13 maja
Doktor inż. Urszula Samotyja oraz dr inż. Bogdan Pachołek uczestniczyli w Ogólnopolskiej
Konferencji Naukowej „Jakość towarów i usług
w innowacyjnej gospodarce”, która została
zorganizowana z okazji 45-lecia Wydziału
Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa oraz
25-lecia kierunku towaroznawstwo w Akademii
Morskiej w Gdyni. Doktor inż. Urszula Samotyja
oraz dr inż. Bogdan Pachołek zostali zaproszeni
do współprowadzenia panelu Innowacyjna
Gospodarka, wygłosili również referaty wprowadzające do dyskusji panelowej.

dra hab. inż. Wojciecha Zmudzińskiego. Opiekunem SKN-u jest dr inż. Bogdan Pachołek.
Projekt powstał w ramach współpracy z dr
inż. Danielą Gwiazdowską (Katedra Przyrodniczych Podstaw Jakości). Zespół studentów
specjalności kształtowanie jakości produktów
spożywczych w składzie: inż. Olga Bińczak,
inż. Maja Błaszkowska, inż. Sylwia Grzechowiak,
inż. Michał Kałużny, inż. Martyna Kołak zajął
I miejsce w kategorii prezentacje ustne za projekt zrealizowany w ramach ćwiczeń z projektowania produktów żywnościowych pod opieką
dr inż. Urszuli Samotyi.

15 maja
Odbyły się Dni Młodych Towaroznawców.
Studenckie prace zrealizowane w Katedrze
Towaroznawstwa Żywności po raz kolejny
zostały wysoko ocenione przez jurorów. W konkursie prac seminaryjnych inż. Magdalena
Wróbel otrzymała wyróżnienie za prezentację
posterową pracy magisterskiej, realizowanej
na seminarium prof. dr hab. Marii Małeckiej,
prof. zw. UEP, pod opieką dr inż. Ingi Klimczak.
W kategorii Prezentacje posterowe X Forum
Studenckich Kół Naukowych Towaroznawstwa
inż. Maja Błaszkowska i inż. Martyna Kołak
zajęły II miejsce za projekt zrealizowany w Studenckim Kole Naukowym Towaroznawstwa
Żywności „Spectrum” pod opieką naukową

28–30 maja
Doktor inż. Anna Dankowska oraz mgr inż.
Maria Sielicka (Katedra Towaroznawstwa Żywności, Wydział Towaroznawstwa) wzięły udział
w XXII Międzynarodowej Konferencji Naukowej
„Postępy w technologii tłuszczów roślinnych”,
która odbywała się w Przysieku k. Torunia.
Podczas konferencji doktorantka Maria Sielicka
wygłosiła referat zatytułowany: „Znaczenie
cech organoleptycznych i fizykochemicznych
w wyznaczaniu trwałości oleju lnianego tłoczonego na zimno”. Doktor inż. Anna Dankowska
zaprezentowała poster: „Wpływ zawartości
masy kakaowej na właściwości przeciwutleniające czekolady”.

Katedra Ubezpieczeń
7 i 8 maja
Doktor hab. Jacek Lisowski, prof. nadzw. UEP,
wziął udział w najważniejszym wydarzeniu
branży ubezpieczeniowej w Polsce – II Kongresie Polskiej Izby Ubezpieczeń pt. „Wyzwania
dla współczesnych ubezpieczeń – ubezpieczal-

ność, inwestycje, nadzór”, który odbył się w Sopocie. Tegoroczne spotkanie było poświęcone
najważniejszym wyzwaniom czekającym firmy
ubezpieczeniowe w najbliższych latach. W debacie – jako prelegenci – wzięli udział najważniejsi przedstawicieli administracji publicznej,

nadzoru finansowego oraz wybitni eksperci
z dziedziny finansów i zarządzania, między
innymi dr Józef Zych – marszałek senior VII kadencji Sejmu RP, Andrzej Jakubiak – przewodniczący KNF, Piotr Szpunar – doradca prezesa
NBP, prof. Karel Van Hulle – były dyrektor Działu
Ubezpieczeń i Emerytur w Komisji Europejskiej,
Michaela Koller – dyrektor generalny Insurance
Europe.
Profesor Jacek Lisowski był moderatorem kluczowego panelu „Ubezpieczalność

– wyzwania i ograniczenia”, gdzie wystąpili
najważniejsi przedstawiciele europejskiego
rynku ubezpieczeniowego: dr Markus Wadè
– Senior Risk Manager for Emerging Risks,
Munich Re, Michaela Koller – General Director
of Insurance Europe, Enrico Bertagna – Senior
Vice President, Business Development Allied
World Assurance Europe UK, Steve Fowler – Institute of Risk Management, UK, dr inż. Witold
Skomra – doradca z Rządowego Centrum
Bezpieczeństwa.

Katedra Znormalizowanych Systemów Zarządzania
5–7 maja
Doktor hab. inż. Jacek Łuczak, prof. nadzw.
UEP, odbył wizytę przygotowawczą w Sigillum
Universitatis Islandiae (Reykjavik, Islandia)
finansowaną z Funduszu Stypendialnego
i Szkoleniowego.

13 i 14 maja
Doktor hab. inż. Jacek Łuczak, prof. nadzw. UEP,
przebywał w The Institute of Chemical Technology w celu realizacji badań w ramach tematu
badań statutowych.

Katedra Zarządzania i Analizy Zasobów Przedsiębiorstwa
24–27 maja
Katedra Zarządzania i Analizy Zasobów
Przedsiębiorstwa gościła profesor Anastazję
Marcheva z Akademii Ekonomicznej D.A.
Tsenova w Svisthtov w Bułgarii. Początki
współpracy między pracownikami obydwu
uczelni sięgają lat osiemdziesiątych XX w.
Wynikiem jest kilkaset publikacji w języku:
bułgarskim, rosyjskim, angielskim i polskim,
kilkadziesiąt wspólnych monografii oraz

liczne udziały w konferencjach i seminariach
organizowanych zarówno przez stronę
bułgarską, jak i polską. W czasie spotkania
omówiono bieżące problemy ekonomiczno
‑społeczne gospodarek obydwu państw oraz
wyznaczono kierunki przyszłych, wspólnych
badań. W listopadzie pracownicy Katedry
Zarządzania i Analizy Zasobów wezmą udział
w konferencji organizowanej z okazji 30-lecia
Katedry Ekonomiki Rolnej.

Katedra Zarządzania Międzynarodowego
8 maja
Na VII Seminarium pt. „Efektywność i jakość
jako element konkurencyjności przemysłu
gorzelniczego”, Wrocław, 7–9 maja 2014,
profesor Henryk Mruk, prof. zw. UEP, wygłosił
referat pt. „Instrumenty budowania przewagi konkurencyjnej na rynku”. Tekst referatu
został opublikowany w materiałach z Seminarium.

10 maja
Roman Wieczorek, członek Zarządu koncernu
Skanska, ze Sztokholmu, prowadził na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu wykład pt.
„Sukces w biznesie – zysk czy przywództwo”,
zorganizowany przez prof. dra hab. Henryka
Mruka, prof. zw. UEP, wspólnie z dr Katarzyną
Mroczek, dyrektorem Biura Programu MBA
Poznań – Atlanta.
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13 maja
Profesor dr hab. Henryk Mruk, prof. zw. UEP,
uczestniczył w konferencji zorganizowanej
przez przedsiębiorstwo „Delikatesy Centrum”,
na której miał wykład pt. „Zachowania konsumentów i ich uwarunkowania”.
*

KALENDARIUM

W czasopiśmie Recipe, nr 1/2014(10), ukazała
się recenzja książki R. Rumelta pt. Dobra strategia zła strategia, MT Biznes, Warszawa 2013,
napisana przez prof. Henryka Mruka.
W miesięczniku Manager Apteki, nr 3(73)
z 2014 r., ukazał się artykuł pióra prof. Henryka
Mruka pt. Techniki wzrostu sprzedaży.

Z działalności Biblioteki Głównej
5 maja
Dyrektor Biblioteki mgr inż. Roman Tomaszewski wziął udział w uroczystości z okazji
jubileuszu 185-lecia Biblioteki Raczyńskich, która odbyła się w Teatrze Wielkim im. Stanisława
Moniuszki w Poznaniu.
6–8 maja
Magister Dorota Wojewoda, kierownik Sekcji
Szkoleń, Baz Danych i Digitalizacji, uczestniczyła w spotkaniu członków Konsorcjum BazEkon,
które odbyło się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
7–16 maja
W ramach obchodów XI Ogólnopolskiego
Tygodnia Bibliotek pod hasłem „Czytanie łączy
pokolenia” pracownicy BG uczestniczyli w:
• wykładzie „Biblioteka jest firmą. Warto zmienić myślenie…” w Bibliotece Politechniki
Poznańskiej (7 maja),
• seminarium z cyklu „Biblioteki Świata”
w Bibliotece Wyższej Szkoły Bankowej
w Poznaniu (8 maja); podczas spotkania
rozstrzygnięto konkurs fotograficzny
„Bibliotekarz inny niż myślisz”, w którym
zdjęcie zgłoszone przez naszą Bibliotekę
zajęło drugie miejsce,
• warsztatach z zakresu ratownictwa medycznego „Stany zagrożenia zdrowia u dzieci –
nagłe przypadki” przeprowadzonych przez
Bibliotekę Główną Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu (8 maja),
• wycieczce do Teatru Nowego w Poznaniu,
podczas której można było zobaczyć teatr
od kulis (12 maja),
• zwiedzaniu ekspozycji Muzeum Broni Pancernej oraz pokazie Systemu Szkolno-Treningowego do Broni Strzeleckiej „Śnieżnik”
(16 maja), zorganizowanym przez Bibliotekę Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych
w Poznaniu.

9 maja
W sali konferencyjnej Biblioteki odbyła się
prezentacja bazy IBUK Libra. W spotkaniu,
przeprowadzonym przez panią Julię Kantorek
z Wydawnictwa Naukowego PWN, wzięli udział
pracownicy Oddziału Informacji Naukowej,
Szkoleń i Obsługi Użytkowników oraz Oddziału
Gromadzenia Zbiorów.
14 maja
Publikacja Znaczenie kompetencji informatycznych i psychologiczno-pedagogicznych
w środowisku bibliotekarskim dla świadczenia
usług bibliotecznych autorstwa mgr Magdaleny
Musieli (z Sekcji Obsługi i Informacji Czytelni
Książek), ukazała się w materiałach pokonferencyjnych „Biblioteka w komórce? Przyszłość
usług bibliotecznych” opublikowanych przez
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
16 maja
Z zasobami i usługami Biblioteki zapoznali się
członkowie Polskiej Komisji Akredytacyjnej,
oceniającej kierunek informatyka i ekonometria na Wydziale Informatyki i Gospodarki
Elektronicznej.
17 maja
Koło Stowarzyszania Bibliotekarzy Polskich
przy Bibliotece UEP zorganizowało wspólnie
z poznańskimi bibliotekarzami oraz Stowarzyszeniem Smartness imprezę „Odjazdowy
Bibliotekarz 2014”, w ramach której odbył się
rajd rowerowy po Poznaniu oraz piknik dla
miłośników książek.
23 maja
Biblioteka pozyskała bezpłatny dostęp testowy
do elektronicznej bazy danych czasopism
z zakresu matematyki i informatyki, publikowanych przez Society for Industrial and Applied
Mathematics (SIAM).
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30 maja
Bibliotekę zwiedziła grupa studentów z Univerisity of Amsterdam (UvA) w Holandii.
*
Dyrektor Biblioteki mgr inż. Roman Tomaszewski wraz z pracownikami wzięli udział w:
• debacie „Tylko ZUS czy ZUS i OFE?” zorganizowanej przez Katedrę Pracy i Polityki
Społecznej UEP oraz Biuro Współpracy
z Biznesem UEP (26 maja),
• konferencji „Wyniki badania opinii studentów UEP” zorganizowanej przez Studenckie
Koło Naukowe Młodych Statystyków i Demografów (30 maja).
*
Z inicjatywy Koła Stowarzyszania Bibliotekarzy
Polskich przy Bibliotece UEP, w ramach obchodów XI Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek,
w sali konferencyjnej odbyły się dwa spotkania
z cyklu „Wyprawy w nieznane – raj nieutracony”. W dniu 13 maja doktor Joanna Roszak

zaprezentowała wykład „Homo legens jako
homo turisticus. W stronę turystyki literackiej”.
W dniu 20 maja Michał Ilczuk (student WZ UEP)
i Kuba Bogdański opowiedzieli o podróży „Autostopem po irackim i tureckim Kurdystanie”.
Wykładom towarzyszyła wystawa fotografii
Michała Ilczuka, Kuby Bogdańskiego i Barbary
Iglińskiej, którą można było oglądać w Czytelni
Czasopism do 30 maja.

13 maja (wtorek) godz. 11.00
"Homo legens jako homo turisticus.
W stronę turystyki literackiej"
Joanna Roszak

20 maja (wtorek) godz. 16.30
"Autostopem po Irackim
i Tureckim Kurdystanie"
Kuba Bogdański i Michał Ilczuk

*
Szkolenie w ramach programu LLP/
Erasmus, obejmujące praktykę zawodową
w bibliotekach akademickich oraz zapoznanie
się z funkcjonowaniem szkolnictwa wyższego
w Portugalii i Włoszech, odbyli pracownicy
Biblioteki:
• Justyna Komorska, mgr Hanna Roman i dr
Artur Wierzbicki w Biblioteca Universitária
João Paulo II na Universidade Católica Portuguesa w Lizbonie (11–17 maja),
• mgr Agnieszka Dolińska i mgr Joanna Gryt
w siedmiu bibliotekach wydziałowych Università degli Studi di Firenze (18–24 maja).

sala 223 (salka konferencyjna)
2 piętro Budynku Collegium Altum

6–30 maja 2014
"Autostopem po Irackim
i Tureckim Kurdystanie"
Wystawa fotograﬁczna
Basia Iglińska, Kuba Bogdański,
Michał Ilczuk
Czytelnia Czasopism
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Rozwój kadr naukowych
Decyzją z 16 maja 2014 r. Rada Wydziału
Zarządzania nadała stopień naukowy doktora
habilitowanego Jarosławowi Kubiakowi. Recenzentami rozprawy habilitacyjnej pt. „Zjawisko
asymetrii informacji a struktura kapitału przedsiębiorstw Polsce” byli prof. zw. dr. hab. Leszek
Dziawgo – Uniwersytet Mikołaja Kopernika
w Toruniu, prof. dr. hab. Krzysztof Jajuga – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, prof. zw.
dr. hab. Jan Czekaj – Uniwersytet Ekonomiczny
w Krakowie, prof. dr. hab. Danuta Krzemińska,
prof. zw. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
Decyzją z 16 maja 2014 r. Rada Wydziału
Zarządzania nadała stopień naukowy doktora
nauk ekonomicznych magistrowi Sebastianowi
Chęcińskiemu. Promotorem rozprawy pt. „Zarządzanie procesami inwestycyjnymi w mikroprzedsiębiorstwach” był dr hab. Dariusz Nowak,
prof. nadzw. Uniwersytetu Ekonomicznego

w Poznaniu. Recenzje przygotowali dr hab. Teresa Łuczka, prof. nadzw. Politechniki Poznańskiej, prof. dr hab. Henryk Sobolewski, prof.
zw. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbyła
się 12 maja 2014 r.
Decyzją z 16 maja 2014 r. Rada Wydziału
Zarządzania nadała stopień naukowy doktora
nauk ekonomicznych magister Katarzynie Suszyńskiej. Promotorem rozprawy pt. „Doświadczenia społecznego budownictwa mieszkaniowego w Szwecji i możliwości ich wykorzystania
w polskiej praktyce” był prof. dr hab. Henryk
Gawron, prof. zw. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Recenzje przygotowali
dr hab. Anna Szelągowska, prof. nadzw. Szkoły
Głównej Handlowej w Warszawie, dr hab. Jacek
Nowak z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Publiczna obrona rozprawy doktorskiej
odbyła się 15 maja 2014 r.

Współpraca z zagranicą
Obsługa działalności naukowo
‑badawczej
Warsztaty „Finanse w Horyzoncie 2020”
Na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu
9 maja br. odbyły się adresowane do naukowców i doktorantów warsztaty pt. „Finanse
w Horyzoncie 2020” – pierwsze w Polsce od
początku nowego programu ramowego UE.
Warsztaty poprowadziła Barbara Trammer,
specjalistka ds. finansów w Krajowym Punkcie
Kontaktowym Programów Badawczych UE
w Warszawie. Zostały one zorganizowane 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.
13. edycja konkursów o dofinansowanie
projektów badawczych do NCN
W dniu 13 maja DBNiWZ zorganizował spotkanie informacyjne na temat składania wniosków
w 13. edycji konkursów o dofinansowanie
projektów badawczych do Narodowego Centrum Nauki (OPUS 7, SONATA 7, PRELUDIUM 7).
W pierwszej części spotkania zagadnienia związane z formalną stroną wniosku zostały przedstawione przez pracownika DBNiWZ, mgr Iwonę
Lisiecką. W drugiej części spotkania dr Marlena
Dzikowska podzieliła się z uczestnikami swoimi
doświadczeniami związanymi ze składaniem
wniosków do konkursu SONATA Narodowego
Centrum Nauki. Spotkanie cieszyło się dużym
zainteresowaniem w środowisku uczelnianym,
wzięło w nim udział około 30 osób.

Współpraca z zagranicą
Wizyta studentów z University of Osnabruck
Dział ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą 7 maja 2014 r. gościł grupę 29 studentów z Fachhochschule Osnabrück (Niemcy),
długoletniej partnerskiej uczelni w programie

Erasmus. Celem wizyty niemieckich studentów
w Poznaniu było zapoznanie się z funkcjonowaniem polskich uczelni wyższych i polskich
firm. Goście wzięli udział w prezentacji Uczelni
poprowadzonej przez mgr Katarzynę Jakubiak
z Działu Badań i Współpracy z Zagranicą oraz
w anglojęzycznym wykładzie „Place branding”,
prowadzonym przez dr Magdalenę Florek
z Katedry Handlu i Marketingu. Studenci gościli
również w poznańskich firmach Solaris Bus and
Coach i Kompanii Piwowarskiej.
Studenci poszli w las
Studenci UEP z wymiany Erasmus, wraz ze
studentami z poznańskich sekcji organizacji
studenckiej Erasmus Student Network, 7 maja
br. wybrali się do leśniczówki w Porażynie, by
zasadzić Las Erasmusa. Las Erasmusa to społeczna akcja zalesienia, prowadzona od 2008 r.
w ramach ogólnopolskiego projektu ESN Social
Erasmus, we współpracy z Dyrekcją Generalną
Lasów Państwowych. Studenci posadzili już
14 000 drzew. Akcja wspiera proces integracji
przyjeżdżających do Polski obcokrajowców
z miejscowymi studentami i promuje różnorodne sposoby spędzania czasu. Wzbogaca pobyt
zagranicznych studentów w Polsce o aspekt
socjalny i charytatywny, a także o pracę na
rzecz środowiska. Angażowanie studentów
w działania na rzecz ochrony środowiska służy
budowaniu postaw proekologicznych oraz pozytywnych wzorów zachowań wśród młodych
ludzi.
Goście z Jinan University na UEP
Prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą
prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP,
wraz z przedstawicielami kadry naukowej
i pracownikami Działu ds. Badań Naukowych
i Współpracy z Zagranicą oraz Biura Studiów
Anglojęzycznych 8 maja br. gościł przedstawicieli chińskiej uczelni Jinan University.
Jinan University, znajdujący się w Guangzhou, jest jednym z najstarszych uniwersytetów
w Chinach i pierwszą uczelnią w tym kraju,
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która zaczęła przyjmować studentów zagranicznych. Obecnie znajduje się na pierwszym miejscu w Chinach pod względem liczby studentów
zagranicznych. Uczelnia ma trzy oddziały
(w Guangzhou, Shenzhen i Zhuhai), na których
łącznie studiuje około 45 tys. studentów.
Od 2013 r. Jinan University jest uczelnią
partnerską UEP. Dotychczasowa współpraca
skupiała się przede wszystkim na obustronnej
wymianie studentów.
Prowadzone rozmowy dotyczyły poszerzenia współpracy między innymi w zakresie
wymiany wykładowców, wspólnych przedsięwzięć naukowych, wizyt studyjnych uczestników studiów trzeciego stopnia i MBA.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele
Jinan University:
• Professor Wei Haiyin, Vice-Dean of School of
Management,
• Professor Wu Jing, Vice-Dean of School of
Management,
• Associate Professor Huang Weili,
• Li Yongqian, Director of office of scientific
research and graduate student management,
oraz przedstawiciele UEP:
• prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą
prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP,
• dziekan Wydziału Towaroznawstwa prof. dr
hab. inż. Ryszard Zieliński, prof. zw. UEP,
• dyrektor Wielkopolskiej Szkoły Biznesu
dr hab. Marek Cieślak,
• prodziekan Wydziału Zarządzania dr hab.
Zygmunt Waśkowski, prof. nadzw. UEP,
• prof. Horst Brzeziński z Wydziału Towaroznawstwa,
• prof. dr hab. Ryszard Barczyk, prof. zw. UEP,
z Wydziału Towaroznawstwa,
• dr Piotr Michoń z Wydziału Ekonomii, koordynator Doctoral Seminars in English,
• dr Karolina Janiszewska z Wydziału Zarządzania,
• mgr inż. Elżbieta Szwejk, kierownik Działu
ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą,
• mgr Maria Brendel, pracownik Biura
Studiów Anglojęzycznych, mgr Katarzyna
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Jakubiak, pracownik Działu ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą.
Gościnne wykłady naukowców z Kanady
W dniach 18–30 maja 2014 r. przebywali na
naszej Uczelni goście – dr Rossitsa Yalamova
i dr John Usher – z University of Lethbridge
w Kanadzie, naszej długoletniej uczelni partnerskiej. Zagraniczni wykładowcy poprowadzili gościnne wykłady dla studentów, a także
uczestniczyli w spotkaniu zorganizowanym
przez dra G. Mazura dla pracowników Katedry
Europeistyki i innych jednostek. O efektach
współpracy i dalszym jej rozwoju dyskutowano
z gośćmi na spotkaniu w DBNiWZ. Gości podejmował także prof. dr hab. Maciej Żukowski,
prof. zw. UEP, prorektor ds. nauki i współpracy
z zagranicą.
Goście z USA
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 22 maja
2014 r. odwiedziła grupa studentów z University of Texas at Dallas. Goście ze Stanów
Zjednoczonych uczestniczyli w wykładzie dr
Agnieszki Skuzy pt. „Management practices
in transformation – the case of Poland” oraz
prezentacji na temat naszej Uczelni przeprowadzonej przez mgr Katarzynę Jakubiak z Działu
ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą. Pobyt studentów, koordynowany przez
dr Agnieszkę Skuza z Katedry Marketingu Produktu, obejmował też zwiedzanie szczególnie
interesujących historycznie i kulturowo miejsc
w Poznaniu, Warszawie i Krakowie, a także
wizyty w firmach – w Kompanii Piwowarskiej,
Beiersdorf, Edipresse oraz Comarchu. University of Texas at Dallas jest uczelnią partnerską
UEP. W ramach współpracy studenci UEP mogą
wyjechać na jeden semestr do Stanów Zjednoczonych.
Podwójny dyplom
W dniu 22 maja 2014 r. odbyły się rozmowy
kwalifikacyjne sześciu kandydatów VI edycji
studiów drugiego stopnia prowadzonych przez
Wydział Zarządzania UEP (specjalność: przedsiębiorstwo w gospodarce globalnej) i ESCP

Europe w Paryżu i/lub Berlinie. Proces kwalifikacji jeszcze trwa. Oferta ta cieszy się bardzo
dużym zainteresowaniem studentów. Po rocznym pobycie w Paryżu, gdzie studiują w języku
angielskim, uzyskują dyplom magisterski na
specjalności Master in Management* – nr 2
na świecie według rankingu Financial Times!
Studia są płatne, ale studenci mogą ubiegać się
o różnego rodzaju stypendia. Dwóm kandydatkom właśnie przyznała stypendium Ambasada
Francji w Polsce (na przyszły rok akademicki
2014/2015). W tym roku stypendystą DAAD jest
jeden ze studentów, którzy w ramach tej samej
umowy realizuje roczny pobyt w filii ESCP
Europe w Berlinie. Studenci, studiując w języku
niemieckim, otrzymują dwa dyplomy: niemiecki i polski.

W wyniku przeprowadzonej 30 maja 2014 r.
rekrutacji jedna studentka studiów drugiego
stopnia będzie realizowała w przyszłym roku
program dwóch dyplomów: UEP i Technische
Universität Bergakademie Freiberg (Niemcy).
Spotkania w sprawie mobilności między
narodowej
Dział ds. Badań Naukowych i Współpracy
z Zagranicą 22 i 26 maja 2014 r. zorganizował
dwa spotkania w sprawie mobilności międzynarodowej z udziałem prorektorów, dziekanów, koordynatorów wydziałowych ECTS,
pracowników dziekanatów i Działu Dydaktyki.
Spotkania wiązały się z licznymi zmianami,
jakie wprowadza nowy program Erasmus+ na
lata 2014–2020.

Wyjazdy pracowników i doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Imię, nazwisko,
katedra/jednostka
organizacyjna
1
Dr hab. inż. Jacek Łuczak, prof. nadzw. UEP
Katedra Znormalizowanych Systemów Zarządzania

Kraj, miasto,
uczelnia,
organizator
konferencji,
spotkania
2

Termin

3

Cel wyjazdu

4

Islandia, Reykjavik
Organizator:
Iceland University

4–8.05.2014

Wizyta przygotowawcza Funduszu
Stypendialnego i Szkoleniowego

Chorwacja, Split
Dr Magdalena Kowalczyk
Organizator:
Katedra Rachunkowości University of Split

4–9.05.2014

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

Dr Anna Leszczyłowska
Katedra Finansów
Publicznych

Austria, Wiedeń
Organizator:
Wirtschaftsuniversitat Wien

4–10.05.2014

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

Dr hab. Jan Mikołajczyk
Katedra Handlu i Marketingu

Austria, Graz
Organizator:
Austrian Agency for
International Cooperation in Education
and Research (OeADGmbH), Centre for
International Cooperation & Mobility (ICM)

4–10.05.2014

Przeprowadzenie wykładów oraz
odbycie spotkań z pracownikami
Fachhochschule Joanneum. Wyjazd
realizowany w ramach programu
CEEPUS
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1
Dr Grzegorz Mazur
Katedra Europeistyki
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2

3

Korea Południowa,
Gwangju
Japonia, Tokio
Organizatorzy:
Chonnam National
University
Meiji University

4–21.05.2014

Mgr Urszula Troszyńska
‑Różańska
Studium Praktycznej
Nauki Języków Obcych

Słowenia, Koper
Organizator:
University of Primorska

5–9.05.2014

Dr Paweł Mielcarek
Katedra Marketingu
Międzynarodowego

Włochy, Mediolan
Organizator:
Catholic University
Milan and Industrial
Marketing and Purchasing Group

7–10.05.2014

Dr Milena Ratajczak
‑Mrozek
Katedra Marketingu
Międzynarodowego

Włochy, Mediolan
Organizator:
Catholic University
Milan and Industrial
Marketing and Purchasing Group

7–10.05.2014

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

Dr Hanna Gruchociak
Katedra Statystyki

Bułgaria, Sofia
7–10.05.2014
Organizator:
University of National
and World Economy,
Department of
Natural Resources
Economics

4
Wyjazd w celu przeprowadzenia
cykli wykładów i seminariów. Nawiązanie współpracy naukowej

Przeprowadzenie cyklu wykładów
w ramach Programu LLP/Erasmus

Udział w IMP Journal Seminar
2014; tytuł referatu: „Positive and
negative effects of a company’s
internationalization – the moderating role of relationship strength”
(współautor: Milena Ratajczak
‑Mrozek)
Udział w IMP Journal Seminar
2014; tytuł referatu: „Positive and
negative effects of a company’s
internationalization – the moderating role of relationship strength”
(współautor: Paweł Mielcarek)
Przeprowadzenie wykładów oraz
odbycie spotkań z pracownikami
Uniwersytetu Gospodarki Narodowej i Światowej w Sofii. Wyjazd
realizowany w ramach programu
CEEPUS

Turcja, Antalya
Organizator:
Selcuk University
Science Faculty Department of Statistics

10–14.05.2014 Udział w 9th International Statistics
Day Symposium, tytuł referatu:
„Delineation of Local Labour Markets in Poland”

Dr Wojciech Roszka
Katedra Statystyki

Turcja, Antalya
Organizator:
Selcuk University
Science Faculty Department of Statistics

10–14.05.2014 Udział w 9th International Statistics
Day Symposium, tytuł referatu: “Information Enriching Through Statistical Data Integration”

Dr Artur Wierzbicki
Biblioteka Główna UEP

Portugalia, Lizbona
Organizator:
University Library
John Paul II Lizbona

11–17.05.2014 Wyjazd na szkolenie w ramach Programu LLP/Erasmus

1

2

3

4

Mgr Hanna Roman
Biblioteka Główna UEP

Portugalia, Lizbona
Organizator:
University Library
John Paul II Lizbona

11–17.05.2014 Wyjazd na szkolenie w ramach Programu LLP/Erasmus

Justyna Komorska
Biblioteka Główna UEP

Portugalia, Lizbona
Organizator:
University Library
John Paul II Lizbona

11–17.05.2014 Wyjazd na szkolenie w ramach Programu LLP/Erasmus

Mgr Hanna Kubacka
doktorantka
Katedra Logistyki Międzynarodowej

Niemcy, Berlin
Organizator:
Euro Institute for Information and Technology Transfer

11–14.05.2014 Udział w 9th Pipeline Technology
Conference

Dr Dawid Piątek
Katedra Makroekonomii
i Badań nad Gospodarką
Narodową

Turcja, Ankara
Organizator:
Turgut Ozal Universitesi

11–17.05.2014 Wyjazd w celu przeprowadzenia
cyklu wykładów w ramach Programu LLP/Erasmus

Dr hab. Katarzyna Szarzec
Katedra Makroekonomii
i Badań nad Gospodarką
Narodową

Turcja, Ankara
Organizator:
Turgut Ozal Universitesi

11–17.05.2014 Wyjazd w celu przeprowadzenia
cyklu wykładów w ramach Programu LLP/Erasmus

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

Czechy, Praga
Organizator:
The Institute of Chemical Technology

12–14.04.2014 Konsultacje dotyczące badań realizowanych w ramach Projektu Ponadnarodowego oraz badań
dotyczących pomiaru satysfakcji
uczestników imprez biegowych realizowanych w ramach badań statutowych

Mgr inż. Zbigniew Paszkiewicz
Katedra Technologii Informacyjnych

Lichtenstein, Vaduz
Organizator:
University of Lichtenstein

14–16.05.2014 Udział w 2nd European BPM Round
Table

Dr Milena Ratajczak
‑Mrozek
Katedra Marketingu
Międzynarodowego

Szwecja, Uppsala
Organizator:
Uppsala Universitat

18–30.05.2014 Realizacja stażu badawczego

Mgr Agnieszka Dolińska Włochy, Florencja
Biblioteka Główna UEP Organizator:
Università degli studi
di Firenze

18–24.05.2014 Wyjazd szkoleniowy w ramach Programu LLP/Erasmus

Mgr Joanna Gryt
Biblioteka Główna UEP

18–24.05.2014 Wyjazd szkoleniowy w ramach Programu LLP/Erasmus

Włochy, Florencja
Organizator:
Università degli studi
di Firenze
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2

3

4

Dr Maciej Ławrynowicz
Katedra Pracy i Polityki
Społecznej

Szwecja, Őrebro
19–23.05.2014 Realizacja szkolenia z wykorzystaOrganizator:
nia metodologii badań partycySchool of Humanities,
pacyjnych w obszarze ekonomii
Education and Social
i polityki społecznej
Science, Őrebro University

Dr Bartosz Sławecki
Katedra Edukacji i Rozwoju Kadr

Szwecja, Őrebro
19–23.05.2014 Realizacja szkolenia z wykorzystaOrganizator:
nia metodologii badań partycySchool of Humanities,
pacyjnych w obszarze ekonomii
Education and Social
i polityki społecznej
Science, Őrebro University

Mgr Ewa Kozłowska
Dział Marketingu

Prof. dr hab. Aldona Kamela-Sowińska, prof.
zw. UEP
Katedra Rachunkowości

Słowenia, Koper
Organizator:
University of Primorska

19–24.05.2014 Wyjazd szkoleniowy w ramach LLP/
Programu Erasmus

Estonia, Tallin
20–24.05.2014 Udział w 37 dorocznym Międzynarodowym Kongresie RachunkoOrganizator:
Europejskie Stowawości
rzyszenie Księgowych

20–24.05.2014 Udział w 37 dorocznym MiędzynaDr Małgorzata Macuda Estonia, Tallin
Katedra Rachunkowości Organizator:
rodowym Kongresie Rachunkowości; tytuł artykułu: „The concept of
Europejskie StowaCSR in accounting theory and pracrzyszenie Księgowych
tice in Poland – empirical study”
(współautorzy: Ewa Różańska i Łukasz Matuszak)
Dr Ewa Różańska
Estonia, Tallin
20–24.05.2014 Udział w 37 dorocznym MiędzynaKatedra Rachunkowości Organizator:
rodowym Kongresie RachunkowoEuropejskie Stowaści; tytuł artykułu: „The concept of
rzyszenie Księgowych
CSR in accounting theory and practice in Poland – empirical study”
(współautorzy: Małgorzata Macuda
i Łukasz Matuszak)
Dr Łukasz Matuszak
Estonia, Tallin
20–24.05.2014 Udział w 37 dorocznym MiędzynaKatedra Rachunkowości Organizator:
rodowym Kongresie RachunkowoEuropejskie Stowaści; tytuł artykułu: „The concept of
rzyszenie Księgowych
CSR in accounting theory and practice in Poland – empirical study”
(współautorzy: Małgorzata Macuda
i Ewa Różańska)
Dr Piotr Idczak
Katedra Europeistyki

Słowenia, Ljubliana
Organizator:
University of
Ljubljana

Dr Magdalena Andrałojć Irlandia, Dublin
Katedra Pracy i Polityki Organizator:
Społecznej
Eurofound

21–24.05.2014 Wyjazd w celu przeprowadzenia cyklu wykładów w ramach Programu
LLP/Erasmus
21–23.05.2014 Udział w Foundation Seminar Series 2014

1

2

3

4

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

Cypr, Larnaca
Organizator:
University of Nicosia

21–24.05.2014 Kierowanie 17th International Conference on Business Information
Systems ( BIS 2014)

Mgr Elżbieta Bukowska
doktorantka
Katedra Informatyki
Ekonomicznej

Cypr, Larnaca
Organizator:
University of Nicosia

21–24.05.2014 Przewodnicząca komitetu organizacyjnego 17th International Conference on Business Information
Systems ( BIS 2014 )

Dr Maja Sajdak
Katedra Zarządzania
Strategicznego

Słowenia, Maribor
Organizator:
University of Maribor
(Faculty of Economics)

25–30.05.2014 Wyjazd w celu przeprowadzenia cyklu wykładów w ramach Programu
LLP/Erasmus

Dr Marcin Gołembski
Katedra Zarządzania i Analizy Zasobów
Przedsiębiorstwa

Niemcy, Eichstatt
Organizator:
Katholische Universität Eichstätt – Inglostadt

25–30.05.2014 Przeprowadzenie cyklu wykładów

Dr Grzegorz Wojtkowiak
Katedra Zarządzania i Analizy Zasobów
Przedsiębiorstwa

Niemcy, Eichstatt
Organizator:
Katholische Universität Eichstätt – Inglostadt

25–30.05.2014 Przeprowadzenie cyklu wykładów

Dr hab. Beata Stępień,
prof. nadzw. UEP
Katedra Zarządzania
Międzynarodowego

Portugalia, Porto
Organizator:
Instituto Politécnico
do Porto ISCAP

26–31.05.2014 Wyjazd w celach badawczo-szkoleniowych w ramach Programu
Erasmus

Dr Marcin Szymkowiak
Katedra Statystyki

USA, Waszyngton –
College Park
Organizator:
University of Maryland

26.05–
2.06.2014

Uczestnictwo w wykładach prof.
Malaya Ghosha oraz udział – w charakterze invited speaker – w konferencji „Frontiers of Hierarchical
Modeling in Observational Studiem, Complex Surveys and Big
Data; tytuł referatu: „Application of
Small Area Estimation Techniques
to Urban Audit – Polish Experiences”

Dr Mariusz Tichoniuk
Katedra Towaroznawstwa i Ekologii Produktów Przemysłowych

Australia, Melbourne
Organizator:
Elsevier / Biosensors
& Bioelectronics with
the support of Linköping University,
Sweden

25.05–
1.06.2014

Udział w 24th Anniversary Word
Congress on Biosensors; tytuł referatu: „The construction of sensitive
carbon paste electrodes modified
by carbon nanotubes for the electrochemical detection of DNA hybridization” (współautorzy: Marian
Filipiak i Marta Ligaj)
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1
Dr hab. Anna Łupicka,
prof. nadzw. UEP
Katedra Logistyki
i Transportu

KALENDARIUM

2
USA, New Jersey
Organizator:
IMRA – International
Management Research Academy

3
28.05–
3.06.2014

4
Udział w konferencji „2014 IMRA
– Kean International Conference”;
tytuł referatu: „The distibution of
Power in business Network – results of the Polish market research”

1

1
Prof. Karel van Hulle

Owen Easteal

Prof. Pervez Ghauri

Kraj, miasto,
uczelnia/
organizator
2
Belgia, Leuven, Wydział Ekonomii i Biznesu KU Leuven,
Wydział Ekonomii
Uniwersytet Goethego Frankfurt nad Menem, International
Centre for Insurance
Regulation
Organizator:
Katedra Ubezpieczeń
UEP

Termin

Cel przyjazdu

3

4

5–6.05.2014

Francja, Paryż
6–9.05.2014
Organizator:
Katedra Turystyki UEP

Wielka Brytania, Londyn, King’s College
London
Organizator:
Katedra Konkurencyjności Międzynarodowej UEP,
Doctoral Seminars
in English, Program
MBA Poznań‑Atlanta

7–11.05.2014

Prowadzenie wykładu dla studentów specjalności „Ubezpieczenia
gospodarcze”. Spotkanie pracowników i doktorantów Katedry Ubezpieczeń w celu nawiązania ścisłej
współpracy naukowej

Prowadzenie wykładów dla studentów specjalności turystyka i hotelarstwo z przedmiotów: „Personal
Policy in Tourism”, „Tourism Management”
Prowadzenie wykładu dla studentów Wydziału Gospodarki
Międzynarodowej oraz warsztaty
metodologiczne dla doktorantów
i młodych pracowników UEP

3

4

Wielka Brytania, Man- 7–11.05.2014
chester, Manchester
Metropolitan University
Organizator:
Katedra Konkurencyjności Międzynarodowej UEP,
Doctoral Seminars
in English, Program
MBA Poznań‑Atlanta

Michael Ficker, 29 studentów

Niemcy, Osnabrück,
University of Osnabrück
Organizator:
Dział ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą,
mgr Katarzyna Jakubiak, Katedra Handlu i Marketingu UEP,
dr Magdalena Florek

7.05.2014

Na zaproszenie Działu ds. Badań
Naukowych i Współpracy z Zagranicą przybyła na naszą Uczelnię
grupa studentów z University of
Osnabruck. Goście wzięli udział
w prezentacji UEP oraz wysłuchali
wykładu „ Place branding”

Prof. Wei Haiyin

Chiny, Jinan
University
Organizator:
prorektor ds. nauki
i współpracy z zagranicą/DBNiWZ

8.05.2014

Rozmowy dotyczące możliwości
współpracy naukowej i edukacyjnej, uruchomienia studiów doktoranckich oraz uzyskania stopnia
doktora

Prof. Wu Jing

Chiny, Jinan
University
Organizator:
prorektor ds. nauki
i współpracy z zagranicą/DBNiWZ

8.05.2014

Rozmowy dotyczące możliwości
współpracy naukowej i edukacyjnej, uruchomienia studiów doktoranckich oraz uzyskania stopnia
doktora

Prof. Huang Weili

Chiny, Jinan
University
Organizator:
prorektor ds. nauki
i współpracy z zagranicą/DBNiWZ

8.05.2014

Rozmowy dotyczące możliwości
współpracy naukowej i edukacyjnej, uruchomienia studiów doktoranckich oraz uzyskania stopnia
doktora

Li Yongqian

Chiny, Jinan
University
Organizator:
prorektor ds. nauki
i współpracy z zagranicą/DBNiWZ

8.05.2014

Rozmowy dotyczące możliwości
współpracy naukowej i edukacyjnej, uruchomienia studiów doktoranckich oraz uzyskania stopnia
doktora

Przyjazdy gości zagranicznych na Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Imię, nazwisko

2

Dr Agnieszka Chidlow

Prowadzenie wykładu dla studentów Wydziału Gospodarki
Międzynarodowej oraz warsztaty
metodologiczne dla doktorantów
i młodych pracowników UEP
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KALENDARIUM

1
Prof. Isabel Mocoroa
Vega

KALENDARIUM

2
Hiszpania, Valladolid,
Universidade de
Valladolid
Organizator:
dr hab. Krzysztof Malaga, prof. nadzw.
UEP, Katedra Ekonomii Matematycznej

Dr Ivana Nacinovic Braje Chorwacja, Zagrzeb,
University of Zagreb
Organizator:
Wydział Zarządzania,
Katedra Teorii Organizacji i Zarządzania,
dr Agnieszka Ignyś
‑Lipowska

3
8–13.05.2014

4
Prowadzenie wykładu „ Indirect tax
Harmonization in the EU: VAT and
excise tax” – wizyta w ramach Programu LLP/Erasmus

12–15.05.2014 Prowadzenie wykładów w ramach
programu LLP/Erasmus (STA)

Dr Ineta Luka

Łotwa, Ryga , School 15–21.05.2014 Prowadzenie wykładów w ramach
of Business Adminiprogramu LLP/Erasmus
stration Turiba
Organizator:
Studium Praktycznej
Nauki Języków Obcych UEP, mgr Wiesława Wojciechowska

Prof. dr Nadezhda
Kirillova

Rosja, Moskwa, Finan- 16–21.05.2014 Udział w VIII Międzynarodowej
cial University under
Konferencji Naukowej „ Ubezpiethe Government of
czenia wobec wyzwań XXI wieku”,
the Russian Federozmowy dotyczące nawiązania
ration
współpracy naukowej, wygłoszeOrganizator:
nie wykładu dla słuchaczy Studiów
Katedra Ubezpieczeń
Podyplomowych Ubezpieczeń GoUEP, dr hab. Jacek Lispodarczych na temat rosyjskiesowski, prof. nadzw.
go rynku ubezpieczeń oraz udział
UEP
w spotkaniu ze studentami SKN „
Premium”

Dr Rossitsa Yalamova

Kanada, University of
Lethbridge
Organizator:
Dział ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą

18–30.05.2014 Prowadzenie wykładów dla studentów UEP, udział w spotkaniu
z przedstawicielami pracowników
naukowych naszej Uczelni oraz zespołem DBNiWZ

Dr John Usher

Kanada, University of
Lethbridge
Organizator:
Dział ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą

18–30.05.2014 Prowadzenie wykładów dla studentów UEP, udział w spotkaniu
z przedstawicielami pracowników
naukowych naszej Uczelni oraz zespołem DBNiWZ

1

2

3

4

Dr Ana Pinto Lima

Portugalia, Porto,
ISCAP Porto
Organizator: Katedra Zarządzania Międzynarodowego, dr
Beata Stępień, prof.
nadzw. UEP

20–23.05.2014 Prowadzenie wykładów w ramach
programu LLP/Erasmus

Prof. Dr Ulrich Pape

Niemcy, Berlin, Europe Wirtschaftshochschule Berlin
Organizator:
Katedra Mikroekonomii, prof.dr hab. Marek Rekowski, prof.
zw.UEP

22.05.2014

Rozmowy kwalifikacyjne do programu dwóch dyplomów UEP
i ESCP Europe w Paryżu i Berlinie

Dr Erk Peter Pienin

Niemcy, Berlin, Europe Wirtschaftshochschule Berlin
Organizator:
Katedra Mikroekonomii, prof.dr hab. Marek Rekowski, prof.
zw.UEP

22.05.2014

Rozmowy kwalifikacyjne do programu dwóch dyplomów UEP
i ESCP Europe w Paryżu i Berlinie
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Sprawozdanie z realizacji zadań projektu
Kadry dla Gospodarki
finansowanego w całości ze środków PO KL
(Priorytet IV – Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.1 – „Wzmocnienie i rozwój
potencjału dydaktycznego Uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”, Poddziałanie 4.1.1.– „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego Uczelni”)
Maj 2014
Zadanie 3. Badania losów absolwentów
i stopnia dostosowania jakości kształcenia
do potrzeb przyszłych pracodawców
Zespoły prowadzące badania zakończyły opracowanie uzyskanych wyników. Prowadzone
były prace nad przygotowaniem sprawozdań,
które mają być przekazane władzom rektorskim i dziekańskim w czerwcu.

•
•
•

•
Wykłady otwarte
W maju 2014 r. odbyło się jedenaście wykładów otwartych:
• Przemysław Walter, Instytut Coachingu
i Mentoringu, „Jak wybrać najlepszą firmę
i pracę dla siebie?”,
• Dominika Kulczyk, Kulczyk Foundation,
„Efekt Domina, czyli jak mądrze pomagać”,
• Artur Gagarin, Lech Poznań S.A., „Skuteczny
merchandising na przykładzie klubu piłkarskiego Lech Poznań”,
• Marco Foelske, Sheraton Poznań, „Power of
the Brand - hotels are more than just beds,
it’s a lifestyle”,
• Łukasz Jakub Terelak, Grupa Eurocash,
„CONVENIENCE STORE – wygodny sklep
przyszłości”,
• Krzysztof Jaworski, Klub Mówców Toastmasters Poznań, „Słowa zmieniają świat
– czyli jak budować zespół będąc liderem
i mówcą”,
• Mikołaj Woźniak, VW Bank Polska, „Różnice
interkulturowe w korporacji międzynarodowej”,

Dr Zenon Kierczyński, Wielkopolska Izba Budownictwa, „Dogadajmy się – czyli o sztuce
efektywnej komunikacji”,
Barbara Gumińska, Urząd Wojewódzki w Poznaniu, „Dwa oblicza audytu wewnętrznego”,
Katarzyna Garbaciak, Grupa Allegro,
„Content marketing: nowoczesne sposoby
pozyskiwania klienta w Internecie, metody
i narzędzia mierzenia skuteczności działań”,
Grzegorz Filipek, OKNOPLAST Sp. z o.o.,
„Otwarte okna na sport, czyli sponsoring sportowy na przykładzie firmy OKNOPLAST”.

Warsztaty specjalistyczne
• w warsztatach „Przekształcenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów na
księgi handlowe” (8 godz.), wzięło udział
17 osób (na 19, które złożyły aplikację),
w tym: jedna z Wydziału Zarządzania,
16 z Wydziału Ekonomii, warsztaty odbyły
się 9 maja 2014 r.
• w warsztatach „Praktyczne sposoby pozyskiwania i utrzymania klienta” (8 godz.), udział
wzięło 11 osób (na 21, które złożyły aplikację), w tym: trzy z Wydziału Zarządzania,
dwie z Wydziału Ekonomii, dwie z Wydziału
Gospodarki Międzynarodowej, jedna z Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej i trzy z Wydziału Towaroznawstwa,
warsztaty odbyły się 9 maja 2014 r.
• w warsztatach „Zaawansowane techniki
obróbki zdjęć” (8 godz.) udział wzięło
osiem osób (na 9, które złożyły aplikację),
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w tym: dwie z Wydziału Ekonomii, cztery
z Wydziału Gospodarki Międzynarodowej,
jedna z Wydziału Informatyki i Gospodarki
Elektronicznej oraz jedna z Wydziału Towaroznawstwa, warsztaty odbyły się 23 maja
2014 r.
• warsztaty „Czym jest własność intelektualna i jak ją chronić”, które miały się odbyć
23 maja 2014 r. zostały odwołane ze względu na małą liczbę chętnych.
Łącznie w maju przeprowadzono 24 godz.
warsztatów, w których wzięło udział 36 studentów (średnio 12 studentów na warsztat).
Zadanie 4. Staże studenckie i absolwenckie
• Przeprowadzono kolejną rekrutację – na
staże w III i IV kwartale 2014 r. Dokumenty
kandydatów były przyjmowane od 12 do
23 maja 2014 r. Staże rozpoczną się w lipcu
2014 r.
• Kolejna rekrutacja tuż po wakacjach – pod
koniec września 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. Szczegółowe informacje o terminach
kolejnych rekrutacji zawsze można znaleźć
na naszej stronie: http://kdg.ue.poznan.pl/
staze.
• 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. Zapraszamy
do składania ofert staży.
Cały czas są rozbudowywane i aktualizowane informacje o zadaniu nr 4 na stronie
internetowej projektu „Kadry dla Gospodarki”, tj. www.kdg.ue.poznan.pl/staze (i jej
podstronach), która dotyczy organizowanych staży studenckich i absolwenckich. Zapraszamy do odwiedzenia witryny projektu!

Zadanie 5. Rozwój Biura Karier
1.	Badanie profilu potencjału zawodowego
studentów
–– Trwa rekrutacja na maj 2014 r. – do
26 maja przebadano 68 osób
–– Promocja działania – zamieszczono informację o rekrutacji na Facebooku KdG,
na tablicach informacyjnych w budynku
głównym oraz w Altum, są o niej informowani studenci odwiedzający Biuro
Projektu KdG (przychodzący między innymi na konsultacje, warsztaty umiejętności miękkich, poradnictwo zawodowe,
odbiór zaświadczeń i wyników testów,
potwierdzenie punktów KdG w związku
z aplikowaniem na staże KdG).
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.
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3. Kursy e-learningowe
Aktywność studentów na platformie
kdg-moodle od dnia uruchomienia kursów:
Analiza finansowa przedsiębiorstwa
Zapisanych użytkowników:

527

Analiza i projektowanie aplikacji internetowych
Zapisanych użytkowników:
284
Audytor wewnętrzny zintegrowanego
systemu zarządzania
Zapisanych użytkowników:
148
Analiza rynku i badania marketingowe
Zapisanych użytkowników:
153
Badania konsumenckie
Zapisanych użytkowników:

142

Bancassurance
Zapisanych użytkowników:

42

Kryzysy gospodarcze i spór o rolę państwa
Zapisanych użytkowników:
66
Optymalizacja czasowo-kosztowa projektów
Zapisanych użytkowników:
73
Polityka pieniężna w dobie kryzysu gospodarczego
Zapisanych użytkowników:
86
Rynek finansowy
Zapisanych użytkowników:

140

Techniki sprzedaży
Zapisanych użytkowników:

287

Strategie konkurencyjności przedsiębiorstwa
Zapisanych użytkowników:
91
Techniki wielowymiarowe we wspomaganiu decyzji biznesowych
Zapisanych użytkowników:
179
Wybrane metody wielowymiarowej analizy
złożonych zjawisk gospodarczych
Zapisanych użytkowników:
36
Zarządzanie innowacjami
Zapisanych użytkowników:
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Zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa
Zapisanych użytkowników:
95
Zarządzanie produktem
Zapisanych użytkowników:

•

185

Zarządzanie projektem. Zarządzanie zasobami ludzkimi
Zapisanych użytkowników:
213
Zarządzanie strategiczne
Zapisanych użytkowników:

146

Zasady opodatkowania przedsiębiorców
w Polsce w warunkach konkurencji i harmonizacji podatkowej
Zapisanych użytkowników:
351
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 czerwiec –
grupowe konsultacje CV, testy kariery, test PKIE
oraz indywidualne poradnictwo zawodowe.
• Przeprowadzono grupowe konsultacje
w zakresie poprawnego tworzenia dokumentów aplikacyjnych dla 91 osób. Na
konsultacjach grupowych udostępniono
139 miejsc.
• Z programu komputerowego umożliwiającego diagnozę inteligencji emocjonalnej
(PKIE) skorzystało i odebrało wynik 29 studentów; udostępniono 48 miejsc.
• Przeprowadzono komputerowe testy
kariery: Czy jesteś przedsiębiorczy oraz Test
preferencji i predyspozycji zawodowych.
Z testu Czy jestem przedsiębiorczy skorzystało 72 studentów, z Testu preferencji
i predyspozycji zawodowych skorzystało 73
studentów.
• Przeprowadzono dwa warsztaty wsparcia
karier: Zagraj w Pokera Osobowości – dowiedz
się, jak funkcjonujesz w nowej grupie (dla 8

•

osób) i Skuteczna autoprezentacja podczas
rozmowy kwalifikacyjnej (dla 10 osób).
W indywidualnym poradnictwie zawodowym wzięło udział: w spotkaniu wstępnym
– dwie osoby, w testach psychologicznych
– trzy osoby, w spotkaniu podsumowującym – trzy osoby. Udostępniono 12 miejsc
(w sumie na spotkanie wstępne i spotkanie
podsumowujące).
Studenci biorący udział w działaniach
wsparcia karier otrzymują informację, że
mogą wzbogacić swoją wiedzę korzystając
z Czytelni.

6.	Warsztaty umiejętności miękkich (inter
personalnych)
Realizacja warsztatów zaplanowanych na maj
2014 r.:
• 12 maja – Trening radzenia sobie ze stresem,
• 14 maja – Assessment center jako metoda
oceny umiejętności miękkich kandydatów
do pracy – poziom podstawowy,
• 15 maja – Assessment center jako metoda
oceny umiejętności miękkich kandydatów
do pracy – poziom zaawansowany,
• 16 maja – Budowanie zespołu i praca
w zespole,

•
•
•
•
•
•
•

19 maja – Wystąpienia publiczne,
20 maja – Warsztat motywacyjny,
21 maja – Komunikacja interpersonalna,
22 maja – Akademia lidera,
26 maja – Warsztat umiejętności sprzedażowych,
28 maja – Sukces to marzenie ubrane w cel
– zarządzanie sobą poprzez motywujące
cele,
29 maja – Jesteś marką – autoprezentacja
kluczem do sukcesu.

Zadanie 6. Gospodarka turystyczna
• 14 maja 2014 – wykład otwarty – „Power Of
The Brand” – hotels are more than just beds,
it’s a life style, Marco Foelske, Sheraton
Poznań, dyrektor generalny (sala 236A,
godz. 15.00),
• 20 maja 2014 – wykład dla studentów kierunku gospodarka turystyczna – „eTourism
Revolutions”, Prof. Dimitrios Buhalis,
Uniwersytet w Bornemouth (sala 111A,
godz. 16.45).
Aktualizacja strony internetowej w części
dotyczącej gospodarki turystycznej.
Spotkanie członków koła naukowego
EXPLORERS.
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Wielkopolska Szkoła Biznesu UEP

Raport roczny Executive MBA WSB UEP
bardzo dobrze oceniony przez EFMD!
Znajdujący się w ofercie Wielkopolskiej Szkoły
Biznesu UEP program Executive MBA (mający
akredytację EPAS) poddany został rocznej
ocenie przez EFMD – European Foundation
for Management Development, organizację
akredytującą najlepsze szkoły biznesu oraz ich
programy. Celem rocznej oceny jest kontrola
postępów w zakresie poprawy jakości programu. Zdaniem Komitetu EPAS, zmiany wprowadzone w programie Executive MBA w ciągu

ostatniego roku są imponujące i przekładają się
na poprawę jakości kształcenia. W szczególności doceniono pogłębienie internacjonalizacji
programu ukierunkowane na wzrost kompetencji międzynarodowych słuchaczy oraz
rozwój międzynarodowych powiązań z celowo
dobraną grupą partnerów zagranicznych zaangażowanych w proces zapewniania jakości.
W 2014 r. program zostanie poddany procedurze re-akredytacyjnej EPAS.

Studia Executive MBA
i polskie studia MBA
Wielkopolska Szkoła Biznesu UEP rozpoczęła
rekrutację na studia Executive MBA i Polskie
studia MBA. Do 30 czerwca br. przyjmowane są
zgłoszenia kandydatów. Postępowanie kwalifikacyjne zaplanowano na pierwszą połowę lipca
br. Zajęcia dla nowych edycji studiów rozpocz-

ną się 18 października br. Przez ponad 20 lat
swej działalności Wielkopolska Szkoła Biznesu –
a od 2014 roku Wielkopolska Szkoła Biznesu
UEP – uruchomiła 53 edycje studiów Executive
MBA oraz 3 edycje Polskich studiów MBA, a liczba absolwentów przekroczyła 1100 osób.

Kurs dla kandydatów
na członków rad nadzorczych
Trwa realizacja kursu dla kandydatów na
członków rad nadzorczych. W kwietniu
zrealizowano 50 godzin zajęć. Kurs zakończy

się 7 czerwca br., a 5 lipca br. odbędzie się
egzamin w Warszawie w Ministerstwie Skarbu
Państwa.

Wielkopolska Szkoła Biznesu UEP

Szkolenia wewnętrzne
dla pracowników WSB UEP
W maju Wielkopolska Szkoła Biznesu UEP zorganizowała pięć szkoleń dla pracowników UEP.
• w dniach 14 oraz 23 maja br. odbyły się
szkolenia z zakresu profesjonalnej obsługi
klienta dla dwóch grup pracowników sekretariatów UEP,
• w dniach 16 oraz 22 i 23 maja br. odbyły się
szkolenia na Program statystyczny Statistica – poziom podstawowy dla nauczycieli
akademickich, w trakcie szkolenia zostały
przekazane uczestnikom podstawowe
informacje z zakresu programu Statistica;
szkolenie na poziomie zaawansowanym

•

zostało zrealizowane w dniach 29 i 30 maja
oraz 5 i 6 czerwca br.; omawiane zagadnienia: Anova/Manova, estymacja nieliniowa,
regresja wieloraka, analiza czynnikowa,
analiza dyskryminacyjna, statystyka nieparametryczna, analiza mocy testów, analiza
skupień,
w dniu 30 maja br. odbyła się druga w bieżącym roku edycja 6-godzinnego szkolenia
z zakresu emisji głosu dla nauczycieli akademickich, celem warsztatów było przekazanie uczestnikom praktycznych informacji
z zakresu emisji głosu.

Szkolenia promocyjne
W maju odbyły się w Wielkopolskiej Szkole
Biznesu UEP przy współudziale Fundacji
„Kadry dla Wielkopolski” dwa szkolenia
promocyjne:
• Pierwsze z nich pt. „Sztuka autoprezentacji –
rola własnego wizerunku w życiu osobistym
i zawodowym” odbyło 16 maja br. W szkoleniu uczestniczyły 23 osoby.
Tematyka szkolenia:
–– przygotowanie profesjonalnej prezentacji,
–– jak mówić, aby być słuchanym,
–– komunikacja niewerbalna jako czynnik
wspierający komunikację werbalną,

•

–– sposoby radzenia sobie ze stresem podczas prezentacji.
Drugie szkolenie promocyjne dla naszych
klientów pt. „Zarządzanie zmianą” odbyło
się 30 maja br. W szkoleniu wzięło udział
18 osób.
Tematyka szkolenia:
–– co wpływa na efektywność prowadzenia
zarządzania zmianą we współczesnej
organizacji,
–– współczesne koncepcje i metody zmian
w organizacjach,
–– kwalifikacje menedżerskie warunkującymi skuteczność procesu zmian.

Biuro studiów podyplomowych
Wielkopolskiej Szkoły Biznesu UEP
7 i 8 maja – zaprezentowało ofertę studiów
podyplomowych i MBA na Targach Usług
dla Biznesu (Międzynarodowe Targi Poznańskie).

5 maja – podpisało umowę z Fundacją
Akademia Aesculap na realizowanie Studiów
Podyplomowych ,,Zarządzanie strategiczne
i finansami podmiotów leczniczych’’.
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Monitoring mediów – statystyki – maj 2014

Radio
Źródło
Radio ESKA Poznań

Liczba informacji o UEP
Typ
Internet

Liczba informacji
440

Prasa

120

Radio

59

Social media

732

Telewizja

63

Suma

Polskie Radio Merkury Poznań

1414

Nakład
regionalny

Liczba informacji
22

regionalny

20

Polskie Radio Program 4

ogólnopolski

4

Radio BLUE FM Poznań

regionalny

4

RMF FM

ogólnopolski

3

Radio TOK FM

ogólnopolski

2

RMF MAXXX Warszawa

regionalny

2

Polskie Radio Program 1

ogólnopolski

1

Radio ZET Gold Poznań

regionalny

1

WTK

Nakład
regionalny

Liczba informacji
31

TVP Poznań

regionalny

25

TVN24 BiŚ

ogólnopolski

2

TVP Regionalna

ogólnopolski

2

TVP Polonia

ogólnopolski

1

TVP2

ogólnopolski

1

TVP1

ogólnopolski

1

Prasa
Źródło
POLSKA – GŁOS WIELKOPOLSKI

Periodyk
dziennik

Nakład
42680

Liczba informacji
14

miesięcznik

60000

12

GAZETA WYBORCZA - POZNAŃ

dziennik

20030

8

GAZETA UBEZPIECZENIOWA

tygodnik

3000

6

GAZETA WYBORCZA

dziennik

243790

5

PULS BIZNESU

dziennik

16660

3

dwumiesięcznik

2000

3

dwutygodnik

20000

2

RZECZPOSPOLITA

dziennik

68850

2

PIERWSZY MILION

kwartalnik

25000

2

PERSPEKTYWY

LOGISTYKA
NASZ GŁOS POZNAŃSKI

Internet
Źródło
www.facebook.com

Unikatowi użytkownicy
brak danych

Liczba informacji
638

www.twitter.com

brak danych

69

www.epoznan.pl

763130

31

www.poznan.pl

351000

30

11220

16

www.biznes.interia.pl

www.codziennypoznan.pl

1150910

11

www.gloswielkopolski.pl

225650

11

www.poznan.dlastudenta.pl

11790

11

www.naszglospoznanski.pl

7220

8

164720

8

www.polskatimes.pl

Telewizja
Źródło
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WYDAWNICTWO UEP

W maju ukazało się czasopismo Studia Oeconomica Posnaniensia nr 11.

Nakładem Wydawnictwa UEP ukazały się również następujące pozycje:

Z ogromnym żalem zawiadamiamy, że dnia 2 czerwca 2014 r. zmarł
Książkę wydano z okazji jubileuszu 70-lecia urodzin
i 45-lecia pracy zawodowej uznanego i wybitnego naukowca
oraz doświadczonego i zasłużonego nauczyciela akademickiego Profesora Wacława Jarmołowicza. Merytorycznym
powodem wydania książki – choć sytuowanym w powyższym kontekście – jest próba ogarnięcia refleksją naukową
wybranych problemów związanych ze stanem i funkcjonowaniem gospodarki polskiej i światowej.

Mariusz Piotrowski

y pochodne.

nomii,

o makro-

BN 978-83-7417-809-9

283

788374 178099

Mariusz Piotrowski • PRAWO PRZEDSIĘBIORSTW (wykład prawa gospodarczego)

unkowość

śp.
Edward Romuald Gogacz
żołnierz 27 wołyńskiej dywizji AK, pułkownik Wojska Polskiego, w latach
1957–1974 kierownik Studium Wojskowego na naszej Uczelni. Za działalność dydaktyczną wyróżniany nagrodami ministra szkolnictwa wyższego,
odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Pamięć o nim na zawsze pozostanie wśród nas

naniu
e:

wość finanso-

OSTATNIE POŻEGNANIE

283

PRAWO PRZEDSIĘBIORSTW
(wykład prawa gospodarczego)

REKTOR, SENAT I SPOŁECZNOŚĆ
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Prezentowana książka przedstawia wykład prawa gospodarczego, którego osią jest działalność przedsiębiorcy
i funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Jest adresowana do
osób, które chcą posiąść w podstawowym zakresie wiedzę
niezbędną do podejmowania i wykonywania działalności
gospodarczej – studentów, osób planujących podjęcie działalności gospodarczej oraz osób wykonujących działalność
gospodarczą. W książce uwzględniono stan prawny na dzień
15 lutego 2014 r.
(wydanie 3 zmienione)
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