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Z ŻYCIA UCZELNI

UEP przyjazne startupom
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu znalazł się w elitarnym gronie
dziesięciu uczelni, które otrzymały
tytuł Startup Friendly. Ranking TOP 10
Startup Friendly powstał z okazji
10-lecia Inkubatorów AIP. Przyznając
nagrodę, podkreślono, że w ciągu
pięciu lat na UEP powstało ponad
dwieście firm, w tym m.in. Qpony.pl
(lider rynku w branży kuponów zniżkowych) i Veganise (marka ubrań dla
miłośników wegańskiego stylu życia).

Tworząc zestawienie, wzięto
pod uwagę trzy kryteria: liczbę

Eduniversal Masters Ranking 2014
UEP jest dowodem na to, że
nasza Uczelnia jest przyjazna

W ciągu pięciu lat na UEP powstało
ponad dwieście firm.
powstałych startupów, poziom
ich innowacyjności oraz pozyskane inwestycje. Statuetka dla

młodym przedsiębiorcom.
Inkubator AIP powstał na UEP
w 2009 r.

W Eduniversal Masters Ranking
2014: The best Masters and MBA
worldwide wyróżniono 19 programów studiów, realizowanych
na Uniwersytecie Ekonomicznym
w Poznaniu. To najlepszy wynik

UEP uzyskało najlepszy wynik
wśród wszystkich polskich uczelni
uwzględnionych w rankingu.
wśród wszystkich polskich uczelni,
które zostały uwzględnione w rankingu.

4

Eduniversal Masters Ranking 2014
obejmuje cztery tysiące programów
studiów magisterskich oraz studiów
MBA. Podstawowymi kryteriami, które
są brane pod uwagę w tym rankingu, to reputacja danego programu,

satysfakcja studentów oraz zarobki
absolwentów w pierwszym miejscu
pracy po ukończeniu studiów.

TOP 200 REGIONAL RANKING
(Eastern Europe)

TOP 50 &100 WORLDWIDE BEST
MASTERS RANKING IN

Wydział Ekonomii
• finanse, audyt, podatki
• ekonomia globalna i menedżerska
• finanse i zarządzanie usługami
społecznymi

Wydział Gospodarki Międzynarodowej
• zarządzanie przedsiębiorstwem
turystycznym

Wydział Gospodarki Międzynarodowej
• biznes międzynarodowy

Wydział Informatyki i Gospodarki
Elektronicznej
• elektroniczny biznes
• inżynieria finansowa

Wydział Informatyki i Gospodarki
Elektronicznej
• informatyka w administracji i gospodarce (I w Polsce)

Wydział Towaroznawstwa
• kształtowanie jakości produktów spożywczych (wyróżniono
w dwóch kategoriach)

Wydział Zarządzania
• zarządzanie zasobami ludzkimi
(I w Polsce)
• komunikacja w biznesie
• inwestycje kapitałowe i strategie finansowe przedsiębiorstw
(I w Polsce)
• handel i marketing (I w Polsce)
• Poznań–Atlanta MBA

Wydział Zarządzania
• handel i marketing
• konsulting gospodarczy
• zarządzanie inwestycjami i nieruchomościami
• zarządzanie przedsiębiorstwami

5

Z ŻYCIA UCZELNI

Studenci UEP zaprezentowali
przedsiębiorcom innowacje produktowe
13 nowych produktów żywnościowych zaprojektowanych przez studentów, 5 zaprzyjaźnionych
przedsiębiorstw z branży spożywczej, 3 godziny degustacji i dyskusji, 7 nagrodzonych zespołów
– tak w skrócie wyglądała prezentacja innowacyjnych produktów opracowanych przez studentów z Wydziału Towaroznawstwa UEP.
Propozycje innowacji produktowych
to efekt kilkumiesięcznej pracy studentów specjalności kształtowanie jakości
produktów spożywczych oraz design

i komercjalizacja produktu na Wydziale Towaroznawstwa Uniwersytetu
Ekonomicznego w Poznaniu. Nowe
produkty – przygotowane zarówno od

Innowacje produktowe to efekt
kilkumiesięcznej pracy studentów UEP.

strony towaroznawczej, jak i marketingowej – powstawały pod czujnym
okiem pracowników naukowych
Katedry Towaroznawstwa Żywności:
dr Iinż. ngi Klimczak, dr Marii Sielickiej
oraz dr. Bogdana Pachołka. Spotkanie
z przedsiębiorcami zorganizowano we
współpracy ze Spółką Celową Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Lista innowacyjnych produktów opracowana przez studentów z Wydziału Towaroznawstwa UEP:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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bagietka wysokobiałkowa
z dodatkiem orzechów i żurawiny
batonik jaglany
ciastka warzywne
ciastko drożdżowe z nadzieniem
dżem warzywny
galaretki pigwowe z kremem
o smaku czekoladowym
gotowe ciasto naleśnikowe
hummus
hummus buraczany
mufinki warzywne z musem
truskawkowym
mus owocowy z żytnim herbatnikiem
pancake warzywny
serek twarogowy z funkcjonalnymi dodatkami

7

Z ŻYCIA UCZELNI

Prace dyplomowe z UEP nagrodzone
Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu nagrodziła najlepsze prace licencjackie, magisterskie i doktorskie obronione w roku akademickim 2012/2013 oraz 2013/2014. Wyróżniono 13 autorów
prac dyplomowych.

Spośród 21 prac licencjackich zgłoszonych do XXI edycji konkursu, jury
w składzie: dr hab. Andrzej Przymeński, prof. nadzw. UEP (przewodniczący), dr hab. Wiesław Łuczyński, prof.
nadzw. UEP, dr hab. Krzysztof Walczak,
prof. nadzw. UEP, dr hab. inż. Magdalena Ankiel-Homa oraz dr hab. Marta
Kluzek, prof. nadzw. UEP, nagrodziło
cztery najlepsze prace:
• I miejsce: Adam Orzech – Kraje
BRICS w świetle uwarunkowań
makroekonomicznych w latach
2002-2011, promotor: prof. dr hab.
Andrzej Czyżewski, prof. zw. UEP,
• II miejsce: Weronika Koralewska –
Uwarunkowania indywidualnych
preferencji redystrybucyjnych,
promotor: dr Joanna Ratajczak-Tuchołka,
• III miejsce: Marcin Kożykowski –
Syntetyczna miara kondycji finansowej spółki a kształtowanie się
stóp zwrotu z akcji notowanych na
Giełdzie Papierów Wartościowych
w Warszawie, promotor: dr Dorota
Wiśniewska,
• Wyróżnienie: Katarzyna Sprawka –
Kurs walutowy GBP/PLN w świetle
teorii parytetu siły nabywczej
pieniądza, promotor: dr Dorota
Wiśniewska.
Na konkurs na najlepsze prace
magisterskie wpłynęły 34 prace.
Laureatów XXI edycji konkursu wyłoniła komisja w składzie: prof. dr hab.
Henryk Mruk, prof. zw. UEP (przewodniczący), dr hab. Elżbieta Gołata, prof.
nadzw. UEP, dr hab. Aleksander Grzelak, prof. nadzw. UEP, dr hab. Jacek
Łuczak, prof. nadzw. UEP, oraz dr hab.
Zygmunt Waśkowski, prof. nadzw. UEP.
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Wyróżniono pięć najlepszych prac
magisterskich:
• I miejsce: mgr Marcin Flotyński –
The influence of index options on
the efficiency of stock portfolios
created with multidimensional
comparative analysis, promotor:
prof. dr hab. Wiesława Przybylska-Kapuścińska, prof. zw. UEP,
• II miejsce: mgr Mateusz Szajdak –
Zbieżność i stabilność wahań

•

kursu walutowego w kontekście
wejścia do Eurostrefy, promotor:
prof. dr hab. Małgorzata Doman,
prof. zw. UEP,
III miejsce ex aequo: mgr Rafał Rybacki – Efektywność informacyjna
rynku kapitałowego w kontekście
racjonalności metodologicznej
inwestorów, promotor: dr hab.
Michał Jurek, prof. nadzw. UEP,
oraz mgr Michał Litwiński – Wpływ

polityki energetycznej na zróżnicowanie poziomu życia ludności
w Indiach, promotor: dr Joanna
Mazurkiewicz,
• Wyróżnienie: mgr Anita Szymczak
Ekspozycja kredytowa jako kanał
rozprzestrzeniania ryzyka kontrahenta, promotor: prof. dr hab.
Małgorzata Doman, prof. zw. UEP.
Konkurs na najlepsze prace doktorskie zorganizowany został po raz
dziesiąty. Prace konkursowe oceniło
jury w składzie: prof. dr hab. Ryszard
Barczyk, prof. zw. UEP (przewodniczący), prof. dr hab. Elżbieta Gołembska,
prof. zw. UEP, prof. dr hab. Ireneusz
Rutkowski, prof. zw. UEP, prof. dr hab.
Jan Sikora, prof. zw. UEP, oraz dr hab.
Piotr Maćkowiak, prof. nadzw. UEP.

Nagrodzono cztery prace doktorskie:
• I miejsce: dr Aleksandra Rutkowska
– Optymalizacja portfela papierów
wartościowych w świetle teorii wiarygodności Liu, promotor: prof. dr
hab. Marian Matłoka, prof. zw. UEP,
• II miejsce: dr Piotr Radosław Trąpczyński – Determinants of foreign
direct investment performance in
the internationalisation process of
Polish companies, promotor: prof.
dr hab. Marian Gorynia, prof. zw.
UEP,
• III miejsce: dr Magdalena Dolata –
Dojrzałość projektowa podstawowych jednostek samorządu
terytorialnego w Polsce, promotor:
prof. dr hab. Szymon Cyfert, prof.
zw. UEP,

•

Wyróżnienie: dr Karolina Sobczak
– Effect of nominal convergence
criteria on real side of economy in
DSGE models, promotor: dr hab.
Krzysztof Malaga, prof. nadzw. UEP,
prof. Jean-Christophe Poutineau.
Komisje konkursowe, które
oceniały najlepsze prace licencjackie,
magisterskie i doktorskie oceniały
prace według kryteriów merytorycznych (znaczenie tematu, oryginalność
i innowacyjność, poprawność metodologiczna, samodzielność w wyrażaniu ocen, umiejętność sformułowania
celów pracy) oraz formalnych (układ
pracy i struktura treści, poprawność
języka, techniczna jakość pracy, dobór
i wykorzystanie źródeł, adekwatność
ilustracji, wykresów, schematów).
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Rozstrzygnięto Konkurs
im. Marii Marcinkowskiej
Konkurs im. Marii Marcinkowskiej ze
znajomości języka rosyjskiego odbył
się 23 stycznia 2015 r. W tegorocznej
29. edycji najlepszą uczestniczką
w grupie średniozaawansowanej została Zuzanna Imas, studentka III roku
na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej, a wśród studentów z grup
początkujących została Katarzyna
Czajkowska, studentka III roku na

Wydziale Ekonomii. Obie studentki
otrzymały nagrody pieniężne w wysokości 400 zł. Niższymi nagrodami
(300 i 200 zł) wyróżniono czterech
uczestników.
Konkurs im. Marii Marcinkowskiej
ma 30-letnią tradycję – powołano
go w 1985 r. w formie prywatnego
spadku po zmarłej lektorce języka
rosyjskiego mgr Marii Marcinkowskiej

na rzecz Uczelni. Zgodnie z wolą
Ofiarodawczyni miały stanowić formę
stypendium dla studenta UEP. Powołana do realizacji tego celu komisja,
raz w roku organizuje dla studentów
konkurs języka rosyjskiego. Jury konkursowe ocenia wysoką poprawność
językową i otwartość wypowiedzi
zarówno na tematy z życia codziennego, jak i ekonomiczne.

Pożegnalna gala dla studentów programu Erasmus

Pożegnalna gala dla
studentów z zagranicy
Kolejny semestr na Uniwersytecie
Ekonomicznym w Poznaniu dobiega
końca. Dla studentów zagranicznych,
którzy spędzili tutaj ponad pięć miesięcy, przyszedł czas na pożegnania,
pakowanie walizek oraz powrót do
swoich rodzinnych domów. Tradycyjnie, w ramach podziękowań za
wszystkie wspólnie spędzone chwile,
sekcja Erasmus Student Network UEP
zorganizowała pożegnalną kolację
połączoną z ceremonią rozdania
nagród Erasmus Awards. O zaszczytny tytuł Marylin Monroe i Jamesa
Bonda, po te mniej pochlebne, lecz
równie wyjątkowe i dające powód
do dumny, jak Benny Hill czy Stifler
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Award walczyło ponad 100 zagranicznych studentów. Zwycięscy zostali
wyłonieni poprzez głosowanie, w któ-

Gala – której honorowymi gośćmi byli: prorektor ds.
nauki i współpracy z zagranicą

Pożegnalną kolację połączoną
z ceremonią rozdania nagród
Erasmus Awards zorganizowała sekcja
Erasmus Student Network UEP.
rym brali udział wszyscy studenci
z wymiany. W tym roku rywalizację
zdominowała reprezentacja studentów z Niemiec. Laureaci otrzymali
pamiątkowe statuetki.

prof. dr hab. Maciej Żukowski,
prof. zw. UEP, oraz pracownicy
Działu ds. Badań Naukowych
i Współpracy z Zagranicą – odbyła
się 16 stycznia 2015 r.

Statuetki Erasmus Awards
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UEP miejscem debat
o sprawach miejskich

Druga debata zorganizowana
w nowym budynku UEP dotyczyła
gospodarowania odpadami w aglomeracji poznańskiej. Spotkanie zostało
zorganizowane 23 stycznia 2015 r.
przez Głos Wielkopolski i Uniwersytet

dzygminnego „Gospodarka Odpadami
Aglomeracji Poznańskiej”. Według
naszego eksperta GOAP nie wywiązał
się z oczekiwań mieszkańców.
Pomysł na rewolucję w systemie
gospodarowania odpadami w new-

Uczestnicy debaty o gospodarowaniu odpadami
•
•

W styczniu w murach nowego budynku UEP przy ul. Towarowej zorganizowano dwie debaty
z udziałem przedstawicieli spółdzielni mieszkaniowych, mediów, świata biznesu, środowiska naukowego oraz władz miasta Poznania. Tematyka obu dyskusji dotyczyła spraw istotnych dla mieszkańców stolicy Wielkopolski.

Dyskusja Jaka przyszłość dla marki
Poznań? na temat strategii promocji miasta Poznania i budowania
wartości marki miasta odbyła się
12 stycznia 2015 r. W Centrum
Edukacyjnym Usług Elektronicznych
o działaniach promocyjnych dyskutowali przedstawiciele środowisk
opiniotwórczych: mediów, kultury,

biznesu oraz nauki. Moderatorem
debaty z udziałem prezydenta Jacka
Jaśkowiaka była dr Magdalena Florek
z Katedry Handlu i Marketingu UEP.
Debatę otworzył rektor UEP prof. dr
hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP.
Była to pierwsza debata na ten temat
po objęciu prezydentury przez Jacka
Jaśkowiaka.

Uczestnicy debaty Jaka przyszłość
dla marki Poznań?
•
•
•
•

Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania
prof. Marian Gorynia, rektor UEP
Łukasz Goździor, dyrektor Biura
Promocji
Grzegorz Ganowicz, przewodniczący Rady Miasta

Druga debata zorganizowana
w nowym budynku UEP dotyczyła
gospodarowania odpadami
w aglomeracji poznańskiej.
Ekonomiczny w Poznaniu. Wprowadzenia merytorycznego do dyskusji dokonał dr hab. Jacek Nowak, prof. nadzw.
UEP, z Katedry Ekonomiki Przestrzennej
i Środowiskowej UEP, który poddał
analizie funkcjonowanie Związku Mię-

•
•

Jakub Jędrzejewski, zastępca
prezydenta Poznania i przewodniczący Zarządu GOAP,
Rafał Jędrzejczak, prezes firmy
Remondis,
Artur Pielecha, prezes firmy FB
Serwis,
prof. Jacek Nowak z UEP, ekspert
merytoryczny.

W debacie uczestniczyli mieszkańcy,
przedstawiciele spółdzielni mieszkaniowych i mediów.

ralgicznym okresie świątecznym,
wysokie wymogi formalne postawione operatorom (krótki czas, wymiana
pojemników, okodowanie worków)
doprowadziły do niewydolności tak
dużej operacji.

Konsorcjum Marki Poznań (KMP):
• Olga Fasiecka, ENEA
• Mateusz Figaszewski, SOLARIS
• Dominika Twardowska, ZETO
Poznań
Przedstawiciele startupów:
• Bartosz Burek, jakdojade.pl
• Przemek Kozłowski, GLIP
• Monika Synoradzka, Speed Up
Group
KMP – członkowie Rady Ekspertów:
• Karol Działoszyński
• Wojciech Majchrzycki
• dr hab. Jacek Kall
• Jan Mazurczak, PLOT
• Przemek Wojak, Q&A Consulting
• Piotr Libicki, plastyk miejski
• Renata Borowska-Juszczyńska,
dyrektor Teatru Wielkiego
Eksperci UEP, pracownicy naukowi
i studenci.
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Oprogramowanie Doctor Coster®
dostępne na UEP
Umowa na nieodpłatne udzielenie Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Poznaniu licencji na oprogramowanie Doctor Coster® wraz z materiałami dydaktycznymi i szkoleniami firmy ABC Akademia
Sp. z o.o. została podpisana 7 stycznia 2015 r. Uczelnia zyskuje w ten sposób możliwość wsparcia kolejnych obszarów dydaktyki i badań naukowych przez zaawansowane technologie informatyczne.
Dzięki oprogramowaniu studenci
i słuchacze UEP będą mieli możliwość
praktycznego i samodzielnego projektowania nowoczesnych rozwiązań
controllingowych oraz zdobycia
unikatowych kompetencji w zakresie
wykorzystania zaawansowanych
technologii informatycznych, a w rezultacie podnoszenia poziomu dojrzałości rachunku kosztów w polskich
przedsiębiorstwach. Oprogramowanie Doctor Coster® było już wykorzystywane na zajęciach prowadzonych
przez konsultantów firmy ABC Akademia na studiach podyplomowych
UEP, takich jak: „Analiza ekonomiczna
i controlling”, „Rachunkowość i finanse” oraz „Logistyka i zarządzanie

14

międzynarodowymi łańcuchami dostaw”. Obecnie zostanie ono wprowadzone do programów kształcenia na

wo-procesowego rachunku kosztów
(ZPRK), która wpisuje się w najnowszy
nurt światowych badań nad rachunkiem kosztów, integrując założenia
niemieckiego rachunku (GPK) i amerykańskiego rachunku kosztów (ABC).
Zasobowo-procesowe podejście do
rachunku kosztów (ang. Resource

Consumption Accounting – RCA) jest
rekomendowane przez światowe organizacje, takie jak: Międzynarodowa
Federacja Księgowych (International
Federation of Accountants – IFAC),
Institute of Management Accountants
(IMA) oraz Consortium of Advanced
Management International (CAM-I).

wywane projekty badawcze, które
będą realizowane we współpracy
z firmą ABC Akademia. Potwierdze-

Oprogramowanie Doctor Coster®
powstało na bazie koncepcji zasobowo
‑procesowego rachunku kosztów, która
wpisuje się w najnowszy nurt światowych badań nad rachunkiem kosztów.
studiach licencjackich i magisterskich
w zakresie przedmiotów kursowych
i seminariów. Ponadto są przygoto-

Tomasza M. Zielińskiego pt. „Zasobowo-procesowy rachunek kosztów
w przedsiębiorstwie” promotor:
dr hab. Cezary Kochalski, prof. nadzw.
UEP, obroniona w czerwcu 2014 r. na
Wydziale Zarządzania UEP.
Oprogramowanie Doctor Coster®
powstało na bazie koncepcji zasobo-

niem kompetencji licencjodawcy
(ABC Akademia Sp. z o.o.) w tym
obszarze jest rozprawa doktorska

Dyskusja o zmianach
w szkolnictwie wyższym
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu gościł prorektorów publicznych uczelni ekonomicznych
odpowiedzialnych za dydaktykę. Dyskutowano m.in. na temat uznawania efektów kształcenia, które
studenci zdobywają poza systemem szkolnictwa wyższego.
Spotkanie poświęcone zmianom
w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym odbyło się 13 stycznia 2015 r.
w murach Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Wzięli w nim udział
prorektorzy publicznych uczelni
ekonomicznych odpowiedzialni za
sprawy edukacji:
• dr hab. Jacek Mizerka, prorektor
ds. edukacji i studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu,
• prof. dr hab. inż. Edmund Cibis,
prorektor ds. dydaktyki Uniwersy-

•

•

•

tetu Ekonomicznego we Wrocławiu,
prof. dr hab. Wojciech Dyduch,
prorektor ds. edukacji i Współpracy
z Zagranicą Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach,
prof. dr hab. Piotr Ostaszewski,
prorektor ds. dydaktyki i studentów Szkoły Głównej Handlowej
w Warszawie,
prof. dr hab. Krzysztof Surówka,
prorektor ds. kształcenia i studentów Uniwersytetu Ekonomicznego
w Krakowie.

W spotkaniu uczestniczyły również osoby zajmujące się sprawami
programowymi i zapewnianiem jakości kształcenia na wyżej wymienionych uczelniach. Ważnym punktem
spotkania było wystąpienie Andrzeja
Kurkiewicza, zastępcy dyrektora
Departamentu Innowacji i Rozwoju
w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego na temat uznawania
efektów kształcenia zdobytych
poza systemem studiów. Odbyła się
również dyskusja poświęcona temu
tematowi.
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Rekrutacja na ERASMUS+ 2015/2016
Od 3 lutego 2015 r. Dział ds. Badań
Naukowych i Współpracy z Zagranicą UEP prowadzi rekrutację dla
studentów na wyjazdy studyjne
i praktyki w ramach programu
Erasmus+. Studenci mogą ubiegać
się o stypendia na wyjazdy studyjne
w roku akademickim 2015/2016
do ponad 100 uczelni partnerskich
w 26 krajach.
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Studenci, którzy wyjadą na studia
bądź praktyki za granicę, mogą liczyć
na stypendium. Jego wysokość zależna jest od kraju, do którego wyjadą.
W roku akademickim 2015/2016
miesięczna stawka stypendium w wypadku wyjazdów na studia wynosić
będzie 300, 400 lub 500 euro, a podczas wyjazdu na praktyki – 400, 500
lub 600 euro. Studenci uprawnieni do

otrzymywania stypendium socjalnego
będą finansowani z programu PO WER
i otrzymają dodatkowe dofinansowanie (200 euro miesięcznie).
Po zakończeniu rekrutacji osoby
zakwalifikowane będą mogły skorzystać z bezpłatnego miesięcznego kursu językowego organizowanego przez
SPNJO. Koszt kursu zostanie pokryty
ze środków programu Erasmus+.
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Controlling na UEP
– inwestycja w innowacje
rozmowa z mgr Anną Matuszak-Jankowiak,
kierownikiem Zespołu ds. Controllingu na UEP

Dla zobrazowania istoty controllingu trafne jest
porównanie go do steru, który zgodnie z definicją
jest ruchomym urządzeniem będącym częścią
jednostki pływającej służącym zarówno do
utrzymywania, jak i do zmiany kierunku ruchu;
działanie steru zmienia orientację jednostki
w przestrzeni.
Czy są już pierwsze wnioski z ankiety przeprowadzonej w 2014 r.?

Jaką funkcję na UEP pełni controlling?
Controlling na UEP jest jednym
z narzędzi zarządzania dostarczającym metod, technik, nowych modeli
realizacji procesów, a także pełni rolę
organizatora i koordynatora działań
oraz doradcy zarządu. Controlling jest
nowym, innym sposobem myślenia
i działania, pozwalającym na wykrywanie „wąskich gardeł” oraz zapewniającym aktywne i konstruktywne
współdziałanie wszystkich pracowników w ramach realizowanych
procesów.
W swojej pracy często wykorzystujemy benchmarking, wychodząc w ten
sposób poza granice organizacji.
Z przeprowadzonej przez nasz Zespół
analizy benchmarkingowej wybra-

Na naszej Uczelni cyklicznie przeprowadzana jest
ankieta strategiczna. Czemu
ona służy?
Ankieta jest przeprowadzana
regularnie od 2010 r. i obejmuje badaniem zakończony
rok akademicki. W 2014 r.
zorganizowano już V edycję
– wzięło w niej udział 408
pracowników.
Ankieta strategiczna jest
jednym z narzędzi służących
do oceny stopnia realizacji
Strategii UEP w odniesieniu do
działalności i osiągnięć katedr
UEP. Wpisuje się ona w obszar
controllingu strategicznego,
w ramach którego Zespół ds. Controllingu podejmuje liczne działania.

Controlling nie tylko powinien służyć zaopatrywaniu
w informacje finansowe, planowaniu czy kontroli, lecz
także powinien wywierać duży wpływ na rozwój dzięki
poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań.
Raport „Rzeczpospolitej” i firmy BDO z I Ogólnopolskiego
Badania Działów Controllingu w przedsiębiorstwach
nych uczelni publicznych wynika,
że coraz więcej z nich (i to nie tylko
uczelni ekonomicznych) zauważa
potrzebę wdrażania controllingu i wykorzystywania go w zakresie zarówno
operacyjnym, jak i strategicznym.
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Ankieta została opracowana w taki
sposób, że pomaga nie tylko ocenić
stopień realizacji Strategii UEP, ale
też – na podstawie wyników uzyskanych przez katedry w poszczególnych
obszarach strategicznych – zbudować

Jakie cele stawia sobie Zespół
ds. Controllingu na nowy rok?

Metafora controllingu

Jeśli chodzi o wyniki ankiety, to będą
one dostępne na Forum Pracowników STRATEGIA UCZELNI. Jednym
z ważnych wniosków z tegorocznej
ankiety jest konieczność stworzenia
nowej aplikacji obsługującej ankietę
z uwzględnieniem możliwości pobierania informacji z dostępnych baz

danych. W trakcie procesu ankietyzacji
pojawiało się sporo problemów technicznych, a także pomysłów ze strony
pracowników naszej Uczelni na wzbogacenie ankiety o pewne pytania bądź
obszary. Niestety obecna aplikacja nie
jest zbyt elastyczna i wprowadzanie
w niej niektórych zmian jest związane
z ryzykiem utraty danych lub wyników. Rozmawiamy już w tej sprawie
z Centrum Informatyki UEP.

Niewątpliwie jednym z priorytetowych
zadań jest podjęcie wszelkich możliwych działań zmierzających do zakupu
systemu controllingowego w celu
wsparcia i usprawnienia pracy w zakresie operacyjnym i strategicznym, złożyliśmy już stosowne zapotrzebowanie.
Pozwoli nam to na realizację innych
bardzo ważnych zadań, jak opracowanie i wdrażanie nowego rachunku
kosztów oraz budżetowania.
Chcemy również dążyć do ograniczenia czaso- i pracochłonności
procesów sprawozdawczych, raportowania i dostarczania danych, aby
usprawnić pracę nie tylko sobie, ale
przede wszystkim innym jednostkom
na naszej Uczelni.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała: Sylwia Jurga

ranking katedr najbardziej wszechstronnych. O pozycji w rankingu decydują miejsca uzyskane przez daną
katedrę we wszystkich obszarach
strategicznych.
Z jakich obszarów składa się ankieta przeprowadzana wśród pracowników UEP?
Ankieta jest podzielona na dziesięć
obszarów: publikacje, awanse, granty,
komitety naukowe, konferencje, oferta, dydaktyka, koła naukowe, nagrody,
aktywność organizacyjna. W ich ramach mieszczą się pytania kierowane
do pracowników oraz kierowników
katedr. Zostały one wyodrębnione
jako najistotniejsze z punktu widzenia
założeń Strategii UEP.
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Stworzą aplikację dla absolwentów UEP
Podczas VII Dni UEP firmy programistyczne z całej Polski będą opracowywać rozwiązania mobilne dla
absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Najlepszy zespół zdobędzie zlecenie na realizację swojego projektu.
Konkurs będzie się składać z dwóch
części i potrwa dwa dni (25 i 26
lutego 2015 r.). Pierwsza z nich to
Jam – warsztaty oparte na metodo-

logii Design Thinking. Stworzona
na Uniwersytecie Stanford idea jest
wykorzystywana przez czołowe
korporacje IT, m.in. Google, Apple czy

SAP. Sięgając do narzędzi charakterystycznych dla branży wzorniczej,
pomaga w tworzeniu rozwiązań najlepiej odpowiadających na potrzeby

odbiorców. Warsztaty mają zapewnić
wsparcie kreatywne dla uczestników, skracając czas poświęcony na
szczegółowe planowanie podstaw

aplikacji i ukonkretnianie zapisów
briefu. Bazując na efektach warsztatów, firmy biorące udział w wydarzeniu przekładają pomysły na język
programowania. Dwudziestoczterogodzinny maraton kodowania kończy
się przedstawieniem prototypów
aplikacji, z których jury wybiera
najlepszą i nagradza zleceniem na
realizację projektu.
W wydarzeniu wezmą udział
maksymalnie czteroosobowe zespoły
reprezentujące deweloperów aplikacji mobilnych z całej Polski. Firmy
programistyczne, swoją chęć udziału
w wydarzeniu, mogą zgłaszać za pośrednictwem strony www.needapp.pl/
uep. Pod tym adresem można znaleźć
więcej informacji na temat konkursu
oraz warunków i korzyści z uczestnictwa w nim.

Sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa
Rady Ministrów ukończyła UEP
Senator RP Andżelika Możdżanowska obejmie funkcję sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa
Rady Ministrów. Absolwentka
Wydziału Zarządzania będzie
odpowiadała za kontakty rządu
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z parlamentem oraz nadzór nad
pracami legislacyjnymi. Andżelika Możdżanowska jest również
założycielką oraz prezesem
Stowarzyszenia „Po Prostu Pomagam”, prowadzącego działalność

charytatywną na rzecz dzieci
oraz mieszkańców Wielkopolski.
Jest laureatką nagrody Kobieta
Biznesu za działalność w zakresie
doradztwa ekonomicznego i pozyskiwania funduszy UE.

Nasz absolwent komendantem
Portu Wojennego w Świnoujściu
Komandor porucznik Marek Bartkowski ukończył studia w Akademii
Ekonomicznej w Poznaniu, uzyskując tytuł zawodowy magistra
ekonomii. Za zasługi w swojej pra-

cy zawodowej Marek Bartkowski
został odznaczony m.in.: Srebrnym
Krzyżem Zasługi oraz złotym
medalem „Siły Zbrojne w Służbie
Ojczyzny”. Obowiązki komendanta

Portu Wojennego w Świnoujściu
oficjalnie objął 27 stycznia 2015 r.
podczas uroczystość, która odbyła
się zgodnie z wojskowym ceremoniałem.

Absolwent UEP prezesem spółki Radpol
Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu Daniel Dajewski
zostanie nowym szefem Zarządu
spółki Radpol od 1 marca 2015 r.
Poprzednio był związany z takimi
spółkami, jak:
Magnaplast (1996–1999),
Pipelife Poland (1999–2006),

Pipelife Czech (2006–2008),
Pipelife Russia (2009–2010) oraz
Balex Metal (2010–2013). W Pipelife
Russia pełnił funkcję dyrektora zarządzającego i był odpowiedzialny
m.in. za restrukturyzację, budowę
nowej sieci dystrybucyjnej, organizację zespołu sprzedażowego oraz

uruchomienie nowego zakładu.
W Balex Metal zajmował stanowiska m.in. dyrektora handlowego
oraz dyrektora zarządzającego
podmiotami zależnymi, nadzorował procesy sprzedażowe w całej
Grupie Balex, był odpowiedzialny
za działalność eksportową.

Najlepsza praca magisterska
absolwenta UEP
Absolwent Wydziału Ekonomii UEP
mgr Maciej Rolski otrzymał pierwszą nagrodę w XI edycji Konkursu
Izby Zarządzających Funduszami
i Aktywami na najlepsze prace magisterskie. Wyróżniono jego pracę pt.
„Efektywność tradycyjnych i alternatywnych funduszy inwestycyjnych

w Polsce”, napisaną pod kierunkiem
naukowym dr hab. Katarzyny Perez,
prof. nadzw. UEP, z Katedry Teorii
Pieniądza i Polityki Pieniężnej. Jest to
pierwsza taka nagroda dla absolwenta Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu od początku istnienia
Konkursu IZFiA.
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Skontaktuj się ze mną:

agata@placefordress.com
facebook.com/placefordress

imię, nazwisko: Marta Wiznerowicz
Wydział Ekonomii, ekonomia: ekonomia globalna i menedżerska
Zatrudnienie: właściciel, strategic manager w Place for Dress
Skontaktuj się ze mną:

marta@placefordress.com
facebook.com/placefordress

Wybrałyśmy studia na UEP, ponieważ
nie ma w Poznaniu lepszej uczelni biznesowej. Na początku studiów zakres zajęć obejmuje bardzo
szeroką wiedzę z wielu dziedzin. Ich końcówka to z kolei wąska specjalizacja. Wtedy masz czas, by
zgłębić ten obszar, z którym chcesz związać swoją przyszłość. Dużo dało nam obcowanie z wykładowcami, którzy chętnie dzielili się z nami swoim doświadczeniem. Równie ważne dla nas jest to, że na
Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu poznałyśmy wielu przyjaciół, z którymi do dziś mamy bliski
kontakt.

Nasi eksperci w mediach
Opakowanie ma znaczenie
dr hab. M. Ankiel-Homa

INDEKS SUKCESU

imię, nazwisko: Agata Olszyńska
Wydział Zarządzania, zarządzanie: handel i marketing
Zatrudnienie: właściciel, strategic manager w Place for Dress

Opakowanie w sprzedaży samo
obsługowej identyfikuje produkt/markę, wskazuje na kategorię cenową,
oraz – co najważniejsze – jest nośnikiem i komunikatorem kluczowych
informacji o produkcie (składzie,
terminie trwałości, sposobie użytkowania). „W szczególności dotyczy to
takich kategorii produktowych jak
kosmetyki i produkty spożywcze” –
tłumaczyła dr hab. inż. Magda Ankiel-Homa z Katedry Marketingu Produktu

w wypowiedzi dla magazynu Handel.
Ekspertka UEP zwróciła uwagę również na innowacje, które są stosowane
w opakowaniach produktów. „Są to zarówno nowe rozwiązania materiałowe,
czyli np. materiały w nurcie bio, nowe
rozwiązania technologiczne, nowe
rozwiązania w etykietowaniu, jak też
najbardziej powszechne innowacyjne
rozwiązania konstrukcyjno-graficzne,
czyli de facto innowacje marketingowe” – dodaje ekspert UEP.

Z czasów studenckich najlepiej wspominamy

Umiejętności zdobyte na UEP pozwalają nam dziś
budować naszą firmę na solidnych biznesowych fundamentach. Wiedza, jak stworzyć solidny
biznesplan, przydała się nam już na początku, ponieważ dzięki niej uzyskałyśmy kredyt na otworzenie
naszej firmy. Choć nie jesteśmy jeszcze globalną korporacją, to nauczyłyśmy się działać tak, jakbyśmy
już nią były. Wiemy, jak zarządzać naszą firmą zgodnie z dobrymi praktykami biznesu, które poznałyśmy
na naszej Uczelni. Na przykład nie myślimy tylko krótkoterminowo, bieżącymi zadaniami, jak to się
dzieje w wypadku wielu młodych przedsiębiorstw.

Protesty górników w ocenie eksperta UEP
dr hab. A. Ziomek

ducha pracy zespołowej. To na Uczelni po raz pierwszy zetknęłyśmy się z projektowym systemem pracy
i nauczyłyśmy się pracy zespołowej. To było ciekawe doświadczenie. Wykształciły się w nas wtedy dobre
nawyki biznesowe i zarządcze. Dużą wagę przykładamy do klarownego podziału zadań i odpowiedzialności za ich wykonanie. Mamy zawsze jasno zdefiniowane cele. Wspólnie kształtujemy naszą politykę
w każdym zakresie funkcjonowania firmy, przez co współpracujemy konstruktywnie i bez konfliktów.

Za 5 lat chciałybyśmy
zdywersyfikować portfel marek w ramach naszej firmy. Już teraz przygotowujemy się do tego. Naszym
celem jest także zwiększenie liczby zamówień zagranicznych. Planujemy jednocześnie co najmniej
czterokrotnie zwiększyć zatrudnienie.

wspólne wyjazdy za miasto. Gdy jest choć odrobina czasu, pakujemy się i znikamy na weekend. Zależnie
od pory roku: jeździmy na nartach, snowboardzie, spacerujemy, pływamy, spędzamy czas z rodziną,
godzinami rozmawiamy. A zupełnie indywidualnie Agata interesuje się fotografią i grafiką, Marta
prowadzi bloga o modzie i nałogowo pochłania książki o samorozwoju.

Zawodowa wskazówka:
Zamiast latami tkwić w sferze marzeń, przygotujcie sobie konkretny harmonogram działań, które
doprowadzą was do celu. Wszędzie dookoła wypatrujcie okazji i nie pozwólcie sobie na przepuszczenie jakiejkolwiek z nich.
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Związki zawodowe są świadome, że
są potrzebne w układzie partycypacyjnym działań, które prowadzi biznes
na podstawie o rachunku ekonomicznego. Po stronie pracodawców dalej
jest asymetria informacji, która rodzi
trudno zarządzane konflikty. Doktor
hab. Agnieszka Ziomek zaznaczyła
również, że obecnie trwają porozumienia między centralami związków
z różnych branż, o potencjale silnego
poparcia społecznego.

Polska w budowie
dr K. Celka

Poza pracą lubimy

„Górnicy w swych protestach reprezentują polską rację stanu – działają
na korzyść kraju i przyszłych pokoleń”
– zaznacza dr hab. Agnieszka Ziomek
z Katedry Polityki Gospodarczej i Samorzadowej UEP. Będąc gościem Wieczoru WTK przypomniała, że kopalnie
węgla to majątek państwowy i zasób,
który wpływa na wycenę wartości kraju. „Formuła związków, które są przeciwwagą interesów ekonomicznych
się skończyła” – dodaje ekonomistka.

W 2014 r. powstało o prawie 90%
więcej mieszkań niż w 2013 r. Za metr
kwadratowy w Poznaniu trzeba zapłacić przeciętnie 6,5 tysiąca złotych. „Prawie cztery tysiące nowych mieszkań
nie od razu znajdzie jednak właścicieli”

– twierdzi dr Krzysztof Celka z Katedry
Inwestycji i Nieruchomości UEP w wypowiedzi dla Radia Merkury. Nadal
w ofercie developerów są mieszkania,
które powstały w latach 2009 i 2010.
Ceny jednak na razie nie idą w dół.
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Cegielski sprzedaje nieruchomości na Wildzie
są atrakcyjne, zwłaszcza pod biura.
Mają jeden minus – trudno do nich
dojechać. W wypowiedzi do Gazety
Wyborczej ekspert UEP podkreślił
jednak, że ich wartość będzie rosła
wraz z zagospodarowaniem Wolnych Torów.

dr K. Celka

HCP wystawiło na sprzedaż ciąg
nieruchomości przy ul. Hetmańskiej oraz kilka budynków przy
ul. 28 Czerwca 1956 r. Zdaniem
specjalisty od nieruchomości
dr. Krzysztofa Celki z Katedry Inwestycji i Nieruchomości UEP działki te

Walutowe zamieszanie wokół franka

dr P. Marszałek

prof. T. Kowalski

Nasi naukowcy zabrali głos w sprawie
aprecjacji szwajcarskiej waluty. „Bank
Centralny Szwajcarii zauważył, na
podstawie skali obrotów i skali presji,
że obrona kursu 1,2 wymagałaby zbyt
dużych nakładów. […] Teraz rynki
mają znaleźć nowy poziom równowagi” – tłumaczył w wywiadzie dla TVP
Poznań dr hab. Tadeusz Kowalski, prof.
nadzw. UEP, z Katedry Konkurencyjności Międzynarodowej. W programie
Teleskop Ekonomiczny prof. Kowalski
wyjaśniał także, że umacnianie się

franka szwajcarskiego jest następstwem trudnej sytuacji w strefie euro.
Doktor Paweł Marszałek z Katedry
Bankowości UEP w wypowiedzi dla
lokalnych mediów mówił, że w ciągu najbliższego roku bądź dwóch
koniunktura może się odwrócić. „Najważniejsze jest nie poddać się panice”
– zaznaczył. Eksperci z UEP zalecali
także, by frankowicze wstrzymali się
z przewalutowaniem swoich kredytów i poczekali, aż sytuacja na rynku
walutowym się uspokoi.

Monitoring mediów – styczeń 2015
Telewizja
63 (12,55%)

Prasa
67 (13,35%)

Radio
43 (8,57%)

Internet
329 (65,54%)
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