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Z ŻYCIA UCZELNI

Tłumy na Drzwiach Otwartych UEP
Kilkuset uczniów szkół ponadgimnazjalnych uczestniczyło w Drzwiach Otwartych, które odbyły się
15 marca 2015 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Wydarzenie odbyło się pod hasłem
„Dzień kandydata – wieczór kina”.
Kandydatów na studia na naszej
Uczelni powitał rektor UEP prof.
dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP.
Wydarzenie odbyło się w nowym
budynku Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu – w Centrum Edukacyjnym Usług Elektronicznych. Liczba
odwiedzających potwierdziła renomę,
jaką cieszy się Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.
Podczas Dnia Kandydata licealiści
mieli okazję sprawdzić, jak funkcjonuje prestiżowa uczelnia ekonomiczna
w Poznaniu. Przygotowane zostały
specjalne strefy: Kandydata, Studenta
oraz Absolwenta, gdzie przyszli studenci zapoznali się z ofertą studiów
na UEP oraz z zasadami rekrutacji. Stu-
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denci i pracownicy UEP podpowiadali
kandydatom, które przedmioty należy
wybrać na maturze, by dołączyć
do grona studentów Uniwersytetu

kiego”. Specjalny seans dla kandydatów, którzy uzyskali swoje pierwsze
zaliczenia, odbył się 19 marca 2015 r.
w Multikinie 51.

Liczba odwiedzających potwierdziła renomę,
jaką cieszy się Uniwersytet Ekonomiczny
w Poznaniu.
Ekonomicznego w Poznaniu. Odwiedzający otrzymali indeks, z którym
odwiedzali każdą ze stref i zdobywali
pieczątki zaliczeniowe. Za indeks
z kompletem pieczątek mogli odebrać
bilet do kina na film „Teoria wszyst-

Podczas Drzwi Otwartych swoją
premierę miał również spot reklamowy UEP „Uniwersytet Ekonomiczny
w Poznaniu – tutaj studiują naj
ciekawsi”. W spocie wystąpili
studenci oraz absolwenci UEP.
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Spotkanie strategiczne 2015
Cykliczne spotkanie poświęcone realizacji Strategii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na lata
2013–2020 odbyło się 27 marca 2015 r. Celem spotkania było przedstawienie stopnia realizacji strategii oraz priorytetów strategicznych Uczelni na 2015 r.
Podczas spotkania Zespół ds. Controllingu przedstawił wyniki swoich analiz strategicznych. Ich syntetycznym
ujęciem było zobrazowanie stopnia
realizacji Strategii UEP za pomocą
„zielono-czerwonych tortów”. Kolor
zielony oznaczał procent działań

Wynik analiz pokazał, że Strategia
UEP na lata 2013–2020 jest zrealizowana w 68%. Uczelnia postępuje
z rozwagą, zjada torty po kawałku,
a gdy smak nie spełnia oczekiwań,
udoskonala receptury – podsumowała
mgr Anna Matuszak-Jankowiak, kie-

Podczas spotkania rektor wyróżnił
10 najbardziej wszechstronnych katedr UEP.
i decyzji strategicznych, które zostały
podjęte i są zrealizowane lub są
w trakcie realizacji. Kolor czerwony
oznaczał procent działań i decyzji
strategicznych, które do 2020 r. będą
podejmowane lub kontynuowane.
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rownik Zespołu ds. Controllingu na
UEP. Przedstawiono również wartości
niektórych mierników strategicznych
dotyczących obszarów działalności
Uczelni: dydaktyki, nauki, funkcjonowania i otoczenia.

Rektor UEP prof. dr hab. Marian
Gorynia, prof. zw. UEP, wskazał, że
wśród priorytetów strategicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na najbliższy rok jest kontynuacja
procesów dostosowawczych w związku z niżem demograficznym i utrzymanie stabilizacji finansowej Uczelni.
Rektor zwrócił również uwagę na
konieczność budowania prestiżu UEP,
rozwijania współpracy z interesariuszami zewnętrznymi oraz internacjonalizację. Kluczowa w 2015 r. będzie
również maksymalizacja korzyści
z nowego budynku Uczelni – Centrum
Edukacyjnego Usług Elektronicznych.
Prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą prof. dr hab. Maciej
Żukowski, prof. zw. UEP, podkreślił, że
głównym priorytetem naszej Uczelni

w 2015 r. będą prace nad pozyskaniem akredytacji EQUIS – przyznawanej najlepszym uczelniom biznesowym przez European Foundation for
Management Development. Prorektor
ds. edukacji i studentów dr hab. Jacek
Mizerka, prof. nadzw. UEP, zwrócił
uwagę na konieczność dostosowania
oferty edukacyjnej do aktualnych
wymogów rynku pracy oraz rozwoju
komercyjnej działalności edukacyjnej
w ramach Wielkopolskiej Szkoły Biznesu UEP. Prorektor ds. strategii i rozwoju
dr hab. Cezary Kochalski, prof. nadzw.
UEP, zaznaczył, że w 2015 r. Uczelnia
będzie wdrażać rachunek kosztów
i kalkulacji kosztów kształcenia, aplikować o dofinansowania w konkursach
wspierających działania naukowe,
dydaktyczne, współpracę międzynaro-

dową i współpracę z biznesem, a także
konsekwentnie budować wizerunek
prestiżowej Uczelni poprzez wykorzystanie zaawansowanych technologii
komunikacji z otoczeniem. Prorektor
ds. strategii i rozwoju podczas spotkania przedstawił również priorytety
strategiczne UEP w odniesieniu do
algorytmu dotacji Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego.
Podsumowanie realizacji Strategii
UEP w 2014 r. oraz plany na 2015 r.
omówili również dziekani, uwzględniając priorytety dla poszczególnych
wydziałów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
W trakcie spotkania rektor UEP
prof. dr. hab. Marian Gorynia, prof. zw.
UEP, wręczył dyplomy uznania kierownikom najbardziej wszechstronnych

katedr Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu. Wyróżniono dziesięć
katedr:
• Katedrę Europeistyki
• Katedrę Handlu i Marketingu
• Katedrę Konkurencyjności Międzynarodowej
• Katedrę Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej
• Katedrę Pracy i Polityki Społecznej
• Katedrę Technologii Informacyjnych
• Katedrę Teorii Organizacji i Zarządzania
• Katedrę Teorii Pieniądza i Polityki
Pieniężnej
• Katedrę Zarządzania Strategicznego
• Katedrę Znormalizowanych Systemów Zarządzania
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Uczniowie podstawówek i gimnazjów
po pierwszych zajęciach na UEP
Sklep internetowy z odzieżą technologiczną, zintegrowaną z siecią,
odczytującą nasze dane biometrycz-

wych, wypracowany podczas części
warsztatowej pierwszych w tym
semestrze zajęć na Ekonomicznym

Zajęcia poświęcone tematyce ekonomiczno
‑gospodarczej są kierowane do uczniów
szkół podstawowych i gimnazjalnych.
ne – to pomysł grupy uczniów klas
piątych i szóstych szkół podstawo-

Uniwersytecie Dziecięcym. Uczestniczyło w nich ponad 140 uczniów,

którzy przystąpili do IX już edycji
programu prowadzonego przez
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu i Fundację Promocji i Akredytacji
Kierunków Ekonomicznych.
Zadaniem uczestników Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego było przygotowanie koncepcji
funkcjonowania sklepu z odzieżą
przy zastosowaniu strategii koncentracji lub dywersyfikacji. Inauguracyjne zajęcia odbyły się 19 marca
2015 r. Uczniowie otrzymali na nich

indeksy oraz sporą dawkę wiedzy
o strategiach konkurencyjnych. Tego
samego dnia na zajęciach otwierających VIII edycję Akademii Młodego
Ekonomisty niemal 90 gimnazjalistów
nauczyło się, jak sfinansować projekt.
Równocześnie z zajęciami dla dzieci
rodzice wysłuchali wykładu z zakresu
negocjacji przeprowadzonego przez
psychologa.
Przed młodymi ekonomistami
jeszcze pięć zajęć. Wszystkie sią podzielone na część wykładową i część

praktyczną z zadaniem projektowym. Oprócz zjawisk gospodarczych
z obszaru marketingu, zarządzania
strategicznego, makroekonomii oraz
inwestycji, młodzi studenci poznają
techniki efektywnego uczenia się
i autoprezentacji oraz spotkają się
z praktykiem biznesu.
Zajęcia są nieodpłatne i kierowane
do uczniów klas piątych i szóstych
szkół podstawowych (EUD) oraz
uczniów wszystkich klas gimnazjalnych (AME). Ich celem jest promocja

Każdy semestr EUD i AME to sześć
półtoragodzinnych spotkań o tematyce ekonomiczno-gospodarczej.
Spotkania mają charakter inter
aktywny i są realizowane w formule edutainment. Na wykładach,
prowadzonych przez nauczycieli
akademickich i praktyków biznesu,
młodzież zapozna się z podstawami
funkcjonowania gospodarki i zjawiskami ekonomicznymi mającymi
wpływ na codzienne życie. Ułatwią
one zrozumienie procesów kluczowych dla działalności firm i polityki
gospodarczej państwa, w strefach
odczuwalnych przez każdego
obywatela. Każdy z odbywających
się wykładów będzie połączony
z warsztatami, podczas których
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postaw przedsiębiorczych i przygotowanie do życia w złożonych realiach
gospodarczych i biznesowych.
Po raz pierwszy były zorganizowane
w 2011 r.
Przedsięwzięcia są prowadzone
wspólnie z Fundacją Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych
z siedzibą w Warszawie. Minister
edukacji narodowej pełni nad projektami patronat honorowy. Partnerem
strategicznym EUD jest Narodowy
Bank Polski.

młodzi studenci będą odgrywali
rozmaite role: kierowników zespołów, negocjatorów, inwestorów
giełdowych czy też twórców kampanii reklamowych. Poczują się jak
decydenci gospodarczy: właściciele
firm, menedżerowie, ministrowie.
Podczas obu programów będą
również organizowane edukacyjne
zajęcia dla rodziców prowadzone przez specjalistów z obszaru
pedagogiki, psychologii i ekonomii.
Dotyczą one metod wspierania
dziecka w nauce oraz rozwoju
emocjonalnym i intelektualnym,
kreatywnych metod rozwiązywania
konfliktów z dzieckiem, zagrożeń
cywilizacyjnych i kształtowania
u dziecka postaw proaktywnych.

9

Z ŻYCIA UCZELNI

Najlepsi szachiści na UEP
W murach Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu – aktualnego akademickiego mistrza Polski
w szachach – odbyły się zmagania najlepszych szachistów w kraju. Miłośnicy gry królewskiej od
24 marca do 1 kwietnia 2015 r. walczyli o tytuły mistrza i mistrzyni Polski.
Budimex Indywidualne Mistrzostwa
Polski Kobiet są rozgrywane systemem kołowym z udziałem dziesięciu
zawodniczek na dystansie dziewięciu
rund. Wśród zawodniczek nie zabrakło
ani doświadczonych kadrowiczek, ani
młodych nadziei polskich szachów:
akademickiej mistrzyni świata z ubiegłego roku – Klaudii Kulon, czy szóstej
zawodniczki mistrzostw świata do
lat 20 – Anny Iwanow. Tytuł mistrzyni
Polski 2015 zdobyła Jolanta Zawadzka
(KSz Polonia Wrocław). Wicemistrzynią
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Polski została Karina Szczepkowska-Horowska (MKSz Rybnik), a brązowy
medal wywalczyła Iweta Rajlich
(KSz Polonia Wrocław).
LOTTO Indywidualne Mistrzostwa
Polski zostaną rozegrane systemem
szwajcarskim na dystansie dziewięciu
rund i zgromadzą na starcie całą męską czołówkę. W zawodach będą się
zmagać również studenci UEP – arcymistrz od 2013 r. Kamil Dragun i mistrz
krajowy z 2006 r. Piotr Brodowski.
W tegorocznych zawodach złoty

medal zdobył Grzegorz Gajewski (KSz
HETMAN Katowice), srebro – Maciej
Klekowski (TS Wisła Kraków), a brąz –
Jacek Tomczak (Akademia Szachowa
Gliwice).
Zakończenie LOTTO Indywidualnych Mistrzostw Polski i BUDIMEX
Indywidualnych Mistrzostw Polski
Kobiet odbyło się w Sali Seledynowej Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu. Podczas uroczystości,
oprócz ukoronowania najlepszych
szachistów w Polsce, wręczono inne

nagrody. Odznaczenie Przyjaciela
Szachów otrzymali: prorektor ds. edukacji i studentów UEP dr hab. Jacek
Mizerka, prof. nadzw. UEP, Andrzej
Dassuj, wieloletni partner największych imprez szachowych w Polsce
oraz Sławomir Szymanowski, kierownik Centrum Sportu UEP. Ponadto
Mariola Woźniak otrzymała nagrodę
za uzyskanie Kryształowego Rankingu,
ufundowaną przez pierwszą polską
arcymistrzynię i pięciokrotną mistrzynię Polski – Hannę Ereńską-Barlo. Za

najpiękniejszą partię wśród 99 partii
w męskim turnieju nagrodzono Jacka

mężczyzn było Stowarzyszenie im.
Ferdynanda Dziedzica. Mistrzostwa

Podczas tygodniowych zawodów
rozegrano 99 partii w turnieju męskim
oraz 45 w turnieju żeńskim.
Tomczaka, a wśród 45 partii u pań –
Karinę Szczepkowską-Horowską.
Organizatorem zarówno
mistrzostw kobiet, jak i mistrzostw

odbyły się pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej Bronisława Komorowskiego.
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Spotkanie z Ryszardem Petru na UEP
Przewodniczący Towarzystwa
Ekonomistów Polskich Ryszard
Petru odwiedził Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Spotkanie
odbyło się 3 marca 2015 r. w auli
UEP.
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Ryszard Petru podczas wizyty na
naszej Uczelni opowiedział o swojej
najnowszej książce Koniec wolnego
rynku? Geneza kryzysu. Publikacja
jest próbą znalezienia odpowiedzi na
nurtujące pytania, które dziennikarz

stawia ekonomiście. To opowieść
o wydarzeniach, które wystąpiły
w światowej gospodarce od początku
kryzysu, o mechanizmach, jakie do
nich doprowadziły oraz ich konsekwencjach.

Profesor Hausner odwiedził UEP
W dniu 9 marca 2015 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu odbyła
się konferencja pt. „Szanse rozwoju
gospodarczego Polski”. W panelu
„Wyzwania rozwojowe Polski”, którego
moderatorem był Jacek Kulik – wiceprezes Zarządu Wielkopolski Związek
Pracodawców Lewiatan, wzięli udział:
• prof. dr hab. Jerzy Hausner – członek Rady Polityki Pieniężnej,
• dr hab. Tadeusz Kowalski, prof.
nadzw. UEP – kierownik Katedry
Konkurencyjności Międzynarodowej UEP,
• Jacek Silski – prezes Wielkopolskiego Związku Pracodawców
Lewiatan,
• Jerzy Bartnik – prezes Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej,

•

Adam Trybusz – kanclerz Loży
Wielkopolskiej BCC,
• Tomasz Sikora – prezes Forum
Gospodarczego Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego, Związek
Pracodawców Prywatnych,
• Tomasz Działyński – prezes Pracodawcy RP Wielkopolska.
Nasi goście dyskutowali na temat
raportu „Konkurencyjna Polska,
jak awansować w światowej lidze
gospodarczej”, opracowanego pod
kierunkiem prof. Jerzego Hausnera
i dziesięciu innych ekspertów. Raport określający osiem kluczowych
obszarów wymagających poprawy,
opiera się na generalnej tezie, że
w globalnej gospodarce konkurują
nie tylko firmy, ale również państwa.

W raporcie napisano, że jeśli państwo nie ma dobrych szkół, sprawnych instytucji, sądów i nie stworzy
dobrych warunków do prowadzenia
działalności gospodarczej, to nie ma
szans na wygranie w międzynarodowej konkurencji. Dla podniesienia
innowacyjności polskiej gospodarki
kluczowa jest edukacja wyzwalająca
indywidualną kreatywność na wszystkich poziomach kształcenia. Polska
szkoła, która utknęła w XIX-wiecznym
modelu edukacji encyklopedycznej
i odtwórczej, jest tu poważną przeszkodą. Potrzebna jest także zmiana
systemu finansowania uczelni i nowa
całościowa regulacja praw własności intelektualnej – piszą eksperci
w raporcie.
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Olimpiada Przedsiębiorczości
Zawody okręgowe X edycji Olimpiady Przedsiębiorczości odbyły się 5 marca 2015 r. na Uniwersytecie
Ekonomicznym w Poznaniu. Konkurs jest organizowany cyklicznie (raz w roku) od 2005 r. przez pięć
uczelni ekonomicznych: Szkołę Główną Handlową w Warszawie, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach oraz Uniwersytet
Ekonomiczny we Wrocławiu.
Olimpiada Przedsiębiorczości
jest zaliczana do grona ogólnopolskich olimpiad przedmioto-

polskiego, kujawsko–pomorskiego, zachodniopomorskiego
oraz pomorskiego. Tegoroczna

Olimpiada Przedsiębiorczości jest
organizowana cyklicznie od 2005 r. przez
pięć polskich uczelni ekonomicznych.
wych. W okręgu poznańskim,
który jest największy w kraju,
biorą udział uczniowie szkół
średnich województw: wielko-
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edycja przebiegała pod hasłem
„Zarządzanie zmianą”.
W X edycji Olimpiady na etapie
szkolnym w okręgu poznańskim

wzięło udział 5340 uczniów, którzy
reprezentowali 261 szkół. Do etapu
okręgowego zakwalifikowało się
266 uczniów reprezentujących
72 szkoły. Etap okręgowy składał
się z dwóch części. W pierwszej
olimpijczycy rozwiązywali test
składający się z 50 pytań. Po teście uczniowie wraz ze swoimi
opiekunami wysłuchali wykładu
pt. „Zarządzanie zmianą w procesie
rozwoju mikroprzedsiębiorstw”,
wygłoszonego przez dr. Sebastiana
Chęcińskiego z Katedry Zarządzania i Analizy Zasobów Przedsiębior-

stwa UEP. Po ogłoszeniu wyników
testu 50 najlepszych zawodników
zostało zaproszonych do drugiej
części konkursu, który polegał na
grupowym rozwiązywaniu zadań
sytuacyjnych związanych z tematyką Olimpiady. Zawodnicy do
rozwiązania mieli trzy przypadki,
z których jedno było prezentowane przed Komisją składającą
się z wykładowców akademickich
i przedstawicieli doktorantów.
Zwycięzcami zawodów okręgowych tegorocznej Olimpiady Przedsiębiorczości w Poznaniu zostali:

•

Nikodem Kramarz – VI Liceum
Ogólnokształcące w Bydgoszczy –
109,5 pkt,
• Jakub Kozak – V Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku – 99,7 pkt,
• Wiktoria Kowalska – Liceum Akademickie w Toruniu – 97,8 pkt.
Olimpiada Przedsiębiorczości jest
jedną z aktywnych metod promocji
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu propagująca rozwój ekonomii,
przedsiębiorczości, innowacyjności
i kreatywnego rozwiązywania problemów wśród najzdolniejszych uczniów
szkół ponadgimnazjalnych.

Za organizację Olimpiady
Przedsiębiorczości z ramienia
naszej Uczelni są odpowiedzialni
członkowie Komitetu Okręgowego, którego przewodniczącym jest
dr hab. Dariusz Nowak, prof. nadzw.
UEP, a sekretarzem dr inż. Łukasz
Wściubiak. Sprawne przeprowadzenie tegorocznej edycji Olimpiady
było możliwe także dzięki zaangażowaniu kilkunastoosobowej grupy
wolontariuszy: studentów Wydziału
Zarządzania UEP oraz doktorantów
z Katedry Zarządzania i Analizy Zasobów Przedsiębiorstwa.
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„Rachunkowość Warta
Poznania”
I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Rachunkowość Warta Poznania” zorganizowana przez Katedrę
Rachunkowości UEP odbyła się na
naszej Uczelni 19 i 20 marca 2015 r.
Konferencję otworzył rektor UEP
prof. dr hab. Marian Gorynia, prof.
zw. UEP. Uczestnikami konferencji
byli przedstawiciele wielu ośrodków
akademickich z całej Polski, m.in.
Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Szkoły Głównej Gospodarstwa
Wiejskiego w Warszawie, Akademii

Górniczo-Hutniczej w Krakowie,
Uniwersytetu Ekonomicznego we
Wrocławiu, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Uniwersytetu
Szczecińskiego, Uniwersytetu Łódzkiego i Politechniki Częstochowskiej.
Wśród gości konferencji znaleźli się
nie tylko przedstawiciele władz uczelni, ale także organizacji zawodowych:
Stowarzyszenia Księgowych w Polsce
i Krajowej Izby Biegłych Rewidentów.
Obrady odbywały się w czterech
plenarnych sesjach tematycznych:

Dofinansowanie MNiSW dla UEP
Kierunki: informatyka i ekonometria,
polityka społeczna oraz towaroznawstwo, prowadzone na Uniwersytecie
•
•

O teoretycznym poznaniu,
Perspektywa menedżera warta
poznania,
• O poznaniu praktycznym,
• Historia i przyszłość warte poznania.
W toku obrad poruszano
aktualne problemy nauki,
praktyki i polityki rachunkowości. W ramach atrakcji
pozanaukowych uczestnicy
zostali zaproszeni do zwiedzenia Bramy Poznania.

i szkolnictwa wyższego. To jeden
z najlepszych wyników w kraju. Resort
dofinansował w ten sposób 20 pod-

Dotacja projakościowa MNiSW
dla trzech kierunków UEP.
Ekonomicznym w Poznaniu, otrzymały dofinansowania w ramach
podmiotowej dotacji projakościowej
przyznawanej przez ministra nauki

stawowych jednostek organizacyjnych w kraju z 16 uczelni.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego dokonało wyboru

podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni kwalifikujących się
do dofinansowania w ramach podmiotowej dotacji projakościowej na
podstawie dwóch podstawowych
kryteriów:
• prowadzenia kierunku, który uzyskał ocenę wyróżniającą Polskiej
Komisji Akredytacyjnej (PKA)
w ramach oceny programowej
w latach 2012–2014.
• posiadania kategorii naukowej A+
oraz A.

Nominacje profesorskie
dla naukowców UEP
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Bronisław Komorowski podczas
uroczystości w Belwederze 18 marca
2015 r. wręczył akty nominacyjne
nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. Nominacje
profesorskie odebrało trzech naukow-
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ców z Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu.
Tytuł naukowy profesora nauk
ekonomicznych uzyskali:
• prof. dr hab. Grażyna Krzyminiewska, prof. nadzw. UEP, z Katedry
Socjologii i Filozofii,

•

•

prof. dr hab. Tadeusz Kowalski,
prof. nadzw. UEP, z Katedry
Konkurencyjności Międzynarodowej,
prof. dr hab. Aleksandra Gaweł,
prof. nadzw. UEP, z Katedry Konkurencyjności Międzynarodowej.
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Zwycięstwo Chóru Musica Viva
VII Ogólnopolski Konkurs Pieśni
Pasyjnej odbył się 20 i 21 marca
2015 r. w Bydgoszczy. Po wstępnych
eliminacjach wyłoniono 32 chóry,

Repertuar obejmował zróżnicowane
stylowo pieśni pasyjne, które miały
zaprezentować wszechstronność
uczestników.

Chór Musica Viva zajął pierwsze miejsce
w Konkursie Pieśni Pasyjnej.
które po kilkumiesięcznych przygotowaniach wystąpiły w finale.

Chór Kameralny Musica Viva
Uniwersytetu Ekonomicznego

w Poznaniu, któremu dyrygowała
asystentka dyrygenta Marka Gandeckiego – Laura Stieler – zdobył
aż 97/100 pkt. Taki wynik zapewnił
im pierwsze miejsce w kategorii
chórów mieszanych. Ponadto
Chórowi Musica Viva przyznano
Nagrodę Specjalną JM Rektora
Akademii Muzycznej im. Feliksa
Nowowiejskiego w Bydgoszczy
prof. zw. dr. hab. Jerzego Kaszuby.

Certyfikat Marki Wielkopolski
dla partnera KP UEP
Członkowie kapituły certyfikacyjnej podczas posiedzenia 24 lutego
2015 r. jednogłośnie wybrali laureatów Marki Wielkopolski Greater
Thing from Greater Poland – Wielka
rzecz z Wielkopolski. Certyfikat Marki
Wielkopolski przyznano jednemu

z członków Klubu Partnera UEP –
firmie Autostrada Wielkopolska II SA,
za inicjatywę „oddanie do użytku
koncesyjnej autostrady A2 Świecko–Nowy Tomyśl”. Nominacja do
tego certyfikatu została zgłoszona
przez Biuro współpracy z biznesem

Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu.
Certyfikaty wręczono laureatom
podczas uroczystej gali „Innowacyjnej Wielkopolski”, która odbyła
się 23 marca 2015 r. w poznańskim
oddziale TVP.

SPECJALIŚCI OD ROZWIĄZAŃ
DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
Dobrze dobrany i elegancko wiązany krawat jest istotnym elementem
profesjonalnego wyglądu przedsiębiorcy – zarówno przy osobistych
spotkaniach z kontrahentami, jak i reprezentowaniu swojej organizacji na zewnątrz.
W podobny sposób współpraca z renomowaną instytucją naukową pozwala firmie przekuć połączenie wiedzy i międzynarodowego
doświadczenia ekspertów zewnętrznych w działania „skrojone na
miarę”: tworzyć produkty wyprzedzające konkurencję, usprawnić
jakość przebiegu procesów czy zwiększać produktywność zespołu.
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu to specjaliści od biznesu.
Nie tylko uczymy przedsiębiorczości, ale przede wszystkim badamy
rozwiązania dla firm i organizacji każdego szczebla, sprawdzamy
skuteczność modeli i wspomagamy tworzenie długotrwałych, efektywnych relacji.
Sukcesu nowoczesnej uczelni nie wyznaczają jedynie biznesowe
osiągnięcia jej absolwentów ani waga realizowanych przez kadrę prac
badawczych. Równie ważne jest ustanowienie nowoczesnej i atrakcyjnej przestrzeni dla ciągłej interakcji nauki i biznesu.

DLA CIEBIE JESTEŚMY PARTNEREM
W BIZNESIE
Przedsiębiorcy cenią współpracę z innymi firmami, ponieważ zapewnia im przewidywalność procesów, adekwatność rozwiązań, poczucie
partnerstwa i współodpowiedzialności.
Dlatego dążymy do zaoferowania przedsiębiorcom wszystkich
atutów współpracy biznesowej pomiędzy firmami: otwartości, partnerstwa i wzajemnego dopasowania.
Każda firma ma specyficzne oczekiwania względem jednostek
naukowo - badawczych, tak samo jak każdy przedsiębiorca na własny
ulubiony sposób wiązania krawata. Doskonale zdajemy sobie z tego
sprawę i, choć ofertę współpracy z biznesem ujmujemy w pewne
ramy, jesteśmy otwarci na niestandardowe rozwiązania, realizację
wymagających projektów, a przede wszystkim – rozpoznawanie
i spełnianie potrzeb.
Niełatwo określić jeden najważniejszy element przy wiązaniu krawata. Czy jest nim odpowiedni materiał? Wybór właściwego węzła?
Wieloletnia praktyka? Być może połączenie wszystkich tych aspektów? Podobnie jest ze stworzeniem skutecznej i obopólnie korzystnej
współpracy nauki i biznesu. To proces wymagający doświadczenia,
doboru właściwych narzędzi, lecz przede wszystkim – budowania
partnerstwa opartego na zaufaniu i wymianie wiedzy.
Zwiąż przyszłość swojej firmy ze specjalistami
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu!

Aby dowiedzieć się więcej o naszej ofercie
dla przedsiębiorstw i organizacji, skontaktuj
się z Biurem współpracy z biznesem
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
Karolina Szuman
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Al. Niepodległości 10
61-875 Poznań
e-mail: biznes@ue.poznan.pl
tel. +48 61 856 94 13
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Po naukę do Indii
Praktyczne zajęcia dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z zakresu polityki społecznej zorganizowano… w Indiach. Dwunastu studentów z naszej Uczelni wzięło udział w wyprawie
„Indie OFF-Road 2015”.
Wielu moich przyjaciół z zachodnich
uniwersytetów wyjeżdża ze swoimi
studentami do miejsc ważnych i interesujących, z punktu widzenia tego,

niedawno ludzie doświadczyli trzęsienia
ziemi, a etnografowie badają wioski
w Kenii. Zazdrościłem im. To tak jakby
przestać opowiadać o posiłku i pozwolić

Studenci w terenie sprawdzili swoją wiedzę
z zakresu polityki społecznej.
o czym się uczą. Politolodzy odwiedzają
obozy uchodźców w Sudanie, psychologowie docierają do miejsc, w których
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studentom go zjeść. Zaczęła w mojej
głowie kiełkować myśl, że przecież my
też tak możemy zrobić. Polityka spo-

łeczna, której uczymy na Uniwersytecie
Ekonomicznym w Poznaniu, wręcz jest
stworzona do tego, by uczyć się o niej
w terenie – mówi dr Piotr Michoń, koordynator kierunku polityka społeczna
i pomysłodawca wyjazdu.
Wybór padł na Indie – kraj kulturowo bardzo odległy od Polski, o niezwykle złożonej strukturze społecznej,
pełen skrajności, gdzie żyją jedni z najbogatszych ludzi na świecie, a jednocześnie na ulicach trudno się opędzić
od żebraków. W takim kraju nie bra-

Marian Żelazek – misjonarz, urodzony na Palędziu, więzień Dachau,
polski kandydat do Pokojowej Nagrody Nobla, stworzył w indyjskim
mieście Puri ośrodek dla trędowatych. Marian Żelazek zrobił coś,
czego wielu się nawet nie chciało

kuje problemów, których rozwiązań
szukają politycy społeczni. Wiele z nich
rozwiązuje się na poziomie lokalnym
– w wiosce, w miasteczku, na osiedlu.
Potężną siłą są więzi międzyludzkie.
Indie to kraj, w którym więcej jest organizacji pozarządowych niż policjantów. Dla studentów z UEP to właśnie
było najbardziej interesujące. Chcieliśmy choć trochę poznać tutejsze realia
i dowiedzieć się, w jaki sposób rozwiązuje się kwestie nierówności, ubóstwa,
przemocy ekonomicznej, kształcenia itd.

spróbować; postanowił zwrócić
godność i poczucie własnej wartości ludziom, których społeczeństwo
całkowicie odrzuciło. Dziś w Puri
jest kolonia i szpital dla trędowatych, z wielką kuchnią miłosierdzia,
w której może się posilić każdy, kto

To była cenna lekcja o tym, jak pomagać, by nie upokorzyć, jak motywować
do aktywności, sugerować rozwiązania, a nie je narzucać. Albo inaczej, jak
sprawić, by ludziom się chciało, bo bez
tego żaden program się nie uda – mówi
Klaudia, studentka polityki społecznej
na UEP, uczestniczka wyjazdu.
W ciągu trzech tygodni pobytu
w Indiach grupa składająca się z dwunastu studentów i trzech wykładowców z kierunku polityka społecznej
odwiedziła dwa miejsca. Jednym

nie żebrze; pole i fabryka liny, gdzie
pracują trędowaci, szkoła założona
przez ojca Żelazka, a także centrum
duchowości, kościół katolicki
i muzeum upamiętniające tego
wielkiego Polaka.

z nich był stworzony przez ojca
Mariana Żelazka ośrodek dla trędowatych w Puri, drugim była organizacja
EduCare (niedaleko Dharamsala
w północnych Indiach), zajmująca się
pomocą ludności wiejskiej w ubogich
rejonach, a w szczególności zwiększaniem aktywności ekonomicznej i niezależności kobiet. Tegoroczny wyjazd
do Indii to drugi taki wyjazd organizowany dla studentów kierunku polityka
społeczna, a jego pomysłodawcy już
planują następne.
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Erasmus na Wawelu
Studencka organizacja Erasmus
Student Network na UEP – przy
wsparciu finansowym ze środków
programu Erasmus+ – w dniach
od 12 do 15 marca 2015 r. zorganizowała wycieczkę do Krakowa dla
studentów z wymian zagranicznych.
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Podczas czterodniowej wycie
czki studenci programu Erasmus
zwiedzili i poznali historię jednego
z najpiękniejszych polskich miast,
dawnej stolicy naszego kraju. Studenci odwiedzili również Muzeum
Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu

Targi dla studentów z wymiany
oraz Kopalnię Soli „Wieliczka”. Dzięki
pomocy zaprzyjaźnionej sekcji ESN
z Uniwersytetu Ekonomicznego
w Krakowie, udało się także zorganizować przejazd okolicznościowym
tramwajem oraz wiele innych atrakcji
dla naszych studentów.

W marcu 2015 r. Dział ds. Badań
Naukowych i Współpracy z Zagranicą
zakończył kwalifikację do programu Erasmus+ na wyjazdy studyjne
w roku akademickim 2015/2016.
W naborze brało udział 242 kandydatów, spośród których 190 studentów
oraz 2 doktorantów spędzi kolejne
semestry na uczelniach partnerskich
w państwach Unii Europejskiej, Turcji,
Norwegii oraz Islandii. Osoby zakwalifikowane do udziału w programie
Erasmus+ będą mogły skorzystać

z bezpłatnego czterotygodniowego
kursu językowego organizowanego
przez Studium Praktycznej Nauki
Języków Obcych UEP.
Elementem promocji wyjazdów
na uczelnie partnerskie były Targi Erasmusa zorganizowane 5 marca 2015 r.
przez Erasmus Student Network
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz Dział ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą. Była
to dobra okazja do zapoznania się
z doświadczeniami byłych studentów

Erasmusa, a także spotkania ze studentami zagranicznymi dla wszystkich
zainteresowanych wyjazdem na studia
zagraniczne w ramach programu
ERASMUS+.
Studenci UEP w dalszym ciągu
mogą ubiegać się dofinansowanie
wyjazdów na praktyki do państw objętych programem Erasmus+. Oferta
po raz pierwszy jest skierowana także
dla studentów kończących studia na
UEP, którzy realizują wyjazd na praktykę jako absolwenci.
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I międzynarodowa konferencja w ramach
programu Doctoral Seminars in English
I Międzynarodowa Konferencja dla Doktorantów i Młodych Badaczy Ekonomii, Zarządzania i Finansów
organizowana w ramach programu Doctoral Seminars in English odbyła się na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu 6 marca 2015 r. W konferencji wzięło udział 32 uczestników m.in. z Izraela, Indii,
Bangladeszu, Włoch. Na spotkanie przybyli również przedstawiciele polskich uczelni: Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
Celem konferencji było stworzenie
forum do dyskusji na temat wyzwań
teoretycznych i metodologicznych we

sesji – pracownicy naukowi UEP oraz
zagraniczni promotorzy współpracujący z programem DSE – byli odpo-

Dyskutowano na temat wyzwań teoretycznych
i metodologicznych we współczesnej ekonomii.
współczesnej ekonomii. Konferencja
była podzielona na sesje tematyczne:
finanse, ekonomia i społeczeństwo,
makroekonomia, marketing i zachowania konsumenckie, human
resources, otwarta sesja. Opiekunowie

wiedzialni za inicjowanie dyskusji
i dostarczenie uwag prelegentom.
Ważnym aspektem organizowanej
konferencji było też stworzenie możliwości pierwszej prezentacji swojej
pracy badawczej w języku obcym – to

doświadczenie, które będzie procentować w przyszłości. Wielu uczestników po raz pierwszy mówiło i dyskutowało na tematy naukowe w języku
angielskim. Planowane jest wydanie
dwóch monografii zawierających
prace uczestników konferencji. Udało
się, nawet lepiej niż się spodziewaliśmy,
wszyscy – od doktorantów do dyskutantów – spisali się na medal i dlatego
w przyszłym roku, na przełomie czerwca
i lipca planujemy zorganizować
drugą konferencję – stwierdził dr Piotr
Michoń, koordynator programu
Doctoral Seminars in English, główny
organizator konferencji.

Kawa na ławę
rozmowa z mgr Agnieszką Rojewską –
doktorantką Wydziału Zarządzania UEP,
mistrzynią Polski Barista 2015
Jesteś idealnym przykładem łączenia pracy naukowej z pasją…
Prawdę mówiąc, nigdy nie myślałam,
że kawą będę się zajmować również
naukowo. Ale rzeczywiście, moja
praca magisterska była związana
z kreowaniem rynku specialty coffee
w Polsce; doktorat również jest ściśle
związany z tym, czym zajmuję się na
co dzień. W swojej rozprawie skupiam
się na segmencie specialty coffee,
a dokładniej kawiarniami tego typu.
Temat kawy często jest analizowany
przez pryzmat naukowy?
W Polsce raczej nie, a już zdecydowanie nie sam rynek kawowy. Najczęściej
można się spotkać z analizą kawy
przez pryzmat surowca lub bardziej
towaroznawcze podejście.
Jak zaczęła się Twoja przygoda
z kawą?
Pierwszą kawę wypiłam w liceum,
w gorącym okresie maturalnym.
Zanim zaczęłam się zajmować kawą
zawodowo, pijałam zwykłą przesłodzoną rozpuszczalną z kawiarni sieciowej. Profesjonalnie rynkiem kawowym
zajęłam się siedem lat temu – między
I a II rokiem studiów.
Zrobienie dobrej kawy to nie lada
wyzwanie – co jest najważniejsze
w przygotowaniu kawy?
Kawa musi nam przede wszystkim
smakować. Na ten smak wpływają
dwa główne czynniki – świeżość kawy
(palenie i mielenie) oraz poprawność
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zaparzenia. Dobrą kawę można kupić
bez żadnych trudności. To problem
pojawia się przy prawidłowym jej
zaparzeniu. Nie ma jednak prostej
recepty na przygotowanie kawy, tym
bardziej w warunkach domowych.
Kawa to temat rzeka i można by
napisać pracę długości niejednego
doktoratu.

Opanowanie technik malowania
na spienionym mleku nie jest na
pewno łatwe i wymaga wielu ćwiczeń
praktycznych. Tu tak naprawdę jeden
niekontrolowany ruch wykałaczką
może zepsuć cały projekt.

Kawa przygotowana przez Ciebie
jest zawsze wyjątkowa – nie tylko
ze względu na smak, ale i wygląd.

Moim ulubionym wzorem jest postać
Dartha Vadera. Technikę wykonania
tego rysunku od początku do końca
obmyśliłam samodzielnie, oczywiście
trochę na zasadzie próby i błędów.
Dziś, po tylu latach praktyki, nie jest to
już dla mnie trudny wzór do wykonania, ale niewątpliwie mam do niego
sentyment.

Na kawie możemy tak naprawdę narysować wszystko, pytanie tylko, czy
wystarczy nam wyobraźni, umiejętności i cierpliwości, by to narysować.
Najtrudniej jest oczywiście zacząć.

Masz popisowy wzór, który lubisz
malować na kawie?
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Trudny jest zawód baristy?
Trudniejszy niż się wydaje. Dobry barista nie boi się nawet najdziwniejszych
pomysłów – miesza, próbuje, zmienia,
dodaje… do momentu aż osiągnie
zamierzony efekt. Dlatego też cenioną
cechą w tym zawodzie jest cierpliwość. Nie wszystko od razu się udaje,
szczególnie gdy dopiero zaczyna się
przygodę z kawą.
Na swoim koncie masz już sporo
osiągnięć jako baristka, ale ten najważniejszy zdobyłaś niedawno.

nego z truskawek, czereśni, świeżego
liczi, trawy cytrynowej i zamrożonej
zielonej herbaty organic white pony.
Espresso podałam w zamrożonych
suchym lodem filiżankach. Dominowały w nim czerwone owoce (truskawki i czereśnie), słodycz świeżego
liczi, słodki kwiatowy aromat z nutą
marcepanu oraz delikatna zielona
herbata. Cappuccino natomiast miało
charakterystyczną bakaliową słodycz.
Mleko było spienione w niskiej temperaturze dla uzyskania kremowej
konsystencji.

Po tym opisie nie dziwię się, że tytuł
trafił w Twoje ręce.
Po prostu wykonałam powierzone
mi zadanie w taki sposób, by wygrać.
Żeby zwyciężyć mistrzostwa Polski,
trzeba spełnić wiele warunków, przekonać sędziów do swoich umiejętności
i na dodatek to wszystko zrobić lepiej
niż konkurencja. W tym roku mi się to
udało. Może to po prostu był mój czas,
a może faktycznie forma dnia.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała: Sylwia Jurga

Podczas targów Sweet w Katowicach (28 lutego – 1 marca 2015 r.)
zdobyłam tytuł mistrza Polski Barista
2015. Swój pokaz oparłam na podobieństwach w historii i kulturze kawy
w Polsce oraz Rwandzie. Właśnie
kawę z Rwandy, wypaloną przez warszawską palarnię Kofi Brand, wybrałam na te zawody. Pokaz rozpoczęłam
od autorskiego drinka, przygotowa-

Podczas Mistrzostw Polski
Barista 2015 zadaniem uczestników było zaprezentowanie
espresso, cappuccino oraz
dowolnego drinka na bazie
espresso. Barista miał 15 minut
na swój pokaz (każda ponadczasowa sekunda to jeden
ujemny punkt; nie można
jednak przekroczyć 16 minut
występu). Sędziowie oceniali
umiejętności techniczne,
gościnność i prezentację, profesjonalizm, smak, aromat oraz
wygląd napojów.
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Wicemistrz Polski Barista 2014
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NASI ABSOLWENCI

Pracodawcy doceniają
absolwentów UEP
Tygodnik WPROST po raz kolejny
opublikował ranking najlepszych szkół
wyższych w Polsce. W gronie 50 szkół
wyższych, których absolwenci są
najczęściej poszukiwani przez praco
dawców, Uniwersytet Ekonomiczny
w Poznaniu zajął dziewiąte miejsce.
Wśród uczelni ekonomicznych – które
zostały uwzględnione w tym zestawieniu – UEP uplasował się na drugim
miejscu.
W zestawieniu uczelni najbardziej
cenionych przez pracodawców w podziale na kierunki studiów, w dziedzinach „ekonomia, finanse i rachunko-

wość” oraz „zarządzanie i marketing”
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
znalazł się na trzecim miejscu.
Według rankingu tygodnika WPROST,
dotyczącego najpopularniejszych
kierunków studiów na 20 pierwszych
miejscach znalazły się kolejno następujące dyscypliny naukowe:
1) z arządzanie i marketing
2) ekonomia
3) mechanika i budowa maszyn
4) fi
 nanse i rachunkowość
5) transport i logistyka
6) automatyka i robotyka

7) e
 lektronika, elektrotechnika
8) informatyka i telekomunikacja
9) e
 nergetyka, elektroenergetyka
10) prawo i administracja
11) górnictwo, geologia
12) zarządzanie i inżynieria
produkcji
13) inżynieria lądowa, budownictwo
14) chemia, inżynieria chemiczna
15) towaroznawstwo
16) n
 auki społeczne i filologie obce
17) leśnictwo i technologia drewna
18) inżynieria i ochrona środowiska
19) inżynieria materiałowa
20) metalurgia

polskich uczelni akademickich

,

”.
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Absolwentki UEP nominowane do tytułu
„Kobieta przedsiębiorcza 2014”
Plebiscyt „Kobieta Przedsiębiorcza
2014” jest organizowany cyklicznie
przez dziennik Głos Wielkopolski.
O tytuł walczą artystki, projektantki,
wolontariuszki, działaczki społeczne
oraz właścicielki dobrze prosperujących firm. W tym roku o miano
przedsiębiorczej kobiety walczyło aż
siedem absolwentek Uniwersytetu
Ekonomicznego w Poznaniu:
• Adrianna Wołczyk – właścicielka
firmy AleWorek,
• Marta Kotwis, Aleksandra Prębska,
Aleksandra Prusator – właścicielki
formy FORDATA,
• Marta Wiznerowicz, Agata Olszyńska – właścicielki firmy Placefordress,
• Iwona Janicka – założycielka Fundacji Aktywności Lokalnej.
Wręczenie nagród zwyciężczyniom
plebiscytu wraz z panelem dyskusyjnym i bankietem odbędzie się
17 kwietnia 2015 r. w auli Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
Sylwetki naszych przedsiębiorczych
absolwentek:
Marta Kotwis, Aleksandra Prębska,
Aleksandra Prusator – właścicielki
formy FORDATA
Absolwentki Wydziału Zarządzania, specjalność: Electronic Business

FORDATA (dawniej Datapoint) to synonim bezpiecznego zarządzania poufnymi informacjami w zmieniającym
się otoczeniu biznesowym. Pionier na
polskim rynku kapitałowym. Stosując
autorskie systemy informatyczne,
bazujące na technologii Virtual Data
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Room, FORDATA pomaga klientom
w zarządzaniu dokumentami i komunikacją podczas złożonych procesów
transakcyjnych. Wspiera największe
transakcje M&A, IPO, restrukturyzacje,
prywatyzacje czy procesy związane
z pozyskiwaniem finansowania –
w Polsce oraz w innych krajach Europy
Środkowej i Wschodniej.

nieważ zapewnia naturalne warunki
do przechowywania pieczywa. Dzięki
lnianej tkaninie o właściwościach
antybakteryjnych, antyalergicznych
i pochłaniających wodę, aleWorki,
uszyte z grubego stuprocentowego
lnu, zabezpieczają przed pleśnią, spowalniają proces wysychania i chronią
produkty spożywcze.

Iwona Janicka – założycielka Fundacji Aktywności Lokalnej

Marta Wiznerowicz, Agata Olszyńska – właścicielki firmy Placefordress

Absolwentka Wydziału Ekonomii, kierunek:
ekonomia, specjalność: finanse i polityka
pieniężna

Iwona Janicka łączy doświadczenie
samorządowca, przedsiębiorcy i społecznika. Dotychczas działała np.
w Wielkopolskiej Radzie Działalności
Pożytku Publicznego i Poznańskiej
Radzie Działalności Pożytku Publicznego.
Adrianna Wołczyk – właścicielka
firmy AleWorek
Absolwentka Wydział Zarządzania, kierunek: zarządzanie, specjalność: zarządzanie
nieruchomościami i inwestycjami

W 2012 r., korzystając z konkursu
„Startuj z Biznesem” (realizowanym
w ramach działania 6.2 Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki) założyła
własną firmę AleWorek.
Adrianna Wołczyk odpowiedziała
na potrzeby nowoczesnych, świadomych gospodyń domowych i stworzyła ozdobny lniany worek na chleb,
który dzięki interesującej strukturze
i wyjątkowym zdobieniu, nie tylko
cieszy oko, ale i sprawuje swe najważniejsze zadanie – jest praktyczny, po-

Marta Wiznerowicz – absolwentka Wydziału Ekonomii, kierunek: ekonomia, specjalność: ekonomia globalna i menedżerska
Agata Olszyńska – absolwentka Wydziału
Zarządzania, kierunek: zarządzanie, specjalność: handel i marketing

Agata Olszyńska i Marta Wiznerowicz, zamieniły teorię na praktykę
i szturmem podbijają rynek. Na UEP
ukończyły kierunki, które teoretycznie nie mają wiele wspólnego
z branżą fashion. Siostry jednak udowadniają, że dobra intuicja rynkowa
połączona z gruntownym przygotowaniem teoretycznym to doskonała
podstawa do osiągnięcia sukcesu
w biznesie. Absolwentki utworzyły
markę Place for Dress. Za pomocą
specjalnej aplikacji, dostępnej na
stronie www.placefordress.com,
można samodzielnie zaprojektować
i przesłać do realizacji sukienkę
stworzoną dokładnie według swoich
upodobań. Pomysł na założenie
firmy z sukienkami zrodził się na
wspólnych zakupach sióstr. Chciały
odpowiedzieć na trzy potrzeby,
których nie są, ich zdaniem, w stanie
zaspokoić typowe sklepy w centrach
handlowych.

INDEKS SUKCESU
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Imię i nazwisko: Jakub Tabędzki
Wydział Zarządzania, kierunek: zarządzanie i marketing
specjalność: transport i logistyka
Zatrudnienie: partner zarządzający w Redexperts sp. z o. o.
Skontaktuj się ze mną

jakub.tabedzki@redexperts.net
www.redexperts.co
www.facebook.com/redexperts
pl.linkedin.com/in/jakubtabedzki/pl

Wybrałem studia na UEP, ponieważ
zawsze chciałem być przedsiębiorcą. Od najmłodszych lat chciałem się w tym kierunku rozwijać.
Na 18. urodziny dostałem od rodziców w prezencie spółkę z o.o. i pomyślałem, że nigdzie nie nauczę
się więcej o prowadzeniu biznesu niż na studiach ekonomicznych.

Z czasów studenckich najlepiej wspominam
przerwy, czyli tzw. okienka między zajęciami. To był najlepszy czas na to, żeby poznawać się, dyskutować, zawierać i zacieśniać znajomości z moją grupą dziekańską, rokiem, całym akademickim środowiskiem. Niesamowite jest to, że teraz te kontakty nierzadko przydają się w biznesie.

Umiejętności zdobyte na UEP pozwalają mi dziś
spoglądanie na mój biznes z szerokiej perspektywy. Wielu rzeczy uczymy się w praktyce, ale
teoretyczne podstawy – szczególnie ekonomiczno-gospodarcze – są niezbędne i warto uczyć się ich
od najlepszych.

Za pięć lat chciałbym
wyjechać na trzymiesięczne wakacje i nie martwić się o nic. Obecnie Redexperts zatrudnia prawie 40 osób
i chciałbym, żeby po moim powrocie było ich tyle samo, a nawet więcej i żeby mieli co robić.

Poza pracą lubię
Kiedy jest się przedsiębiorcą, w pracy jest się właściwie cały czas, ale dokładam wszelkich starań, by nie
przesadzać. W nielicznych wolnych chwilach spędzam czas z moimi dziećmi i przyjaciółmi. Jestem także
pilotem, więc najchętniej wybieram się w przestworza – na podniebne spacery.

Zawodowa wskazówka:
Poznawajcie ludzi, a potem pielęgnujcie nawiązane relacje, bo największą wartość przynosi budowanie
własnej sieci kontaktów. Bierzcie udział w eventach, których w samym Poznaniu jest mnóstwo.
Redexperts organizuje warsztaty Projektor, których ideą jest właśnie rozwijanie przedsiębiorczości
wśród młodych ludzi. Wymieniajcie się wizytówkami na spotkaniach startupowych, dodawajcie poznane
osoby na LinkedInie, Goldenline. Dzisiaj te kontakty mogą wam się nie przydać, ale za 5 lat być może
okażą się na wagę złota. Networking, networking, networking – będę powtarzał do znudzenia.
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Nasi eksperci w mediach

dr hab. J. Fazlagić

Leniwe pokolenie Y
Krytyczny głos naszego naukowca
o pokoleniu Y w artykule w tygodniku
Wprost. Doktor hab. Jan Fazlagić, prof.
nadzw. UEP, uważa, że millenialsi mają
zawyżone poczucie własnej wartości
i są przekonani, że wszystko im się

należy. Wychowani pod kloszem,
mogą taką postawą doprowadzić nasz
kraj do regresu gospodarczego. Jeżeli
będziemy mieć leniwych pracowników,
zostaniemy w ogonie Europy – twierdzi
ekspert UEP.

dr hab. M. Stradomski

Rodzina w biznesie
Coraz więcej Wielkopolan decyduje
się na prowadzenie rodzinnego
biznesu. Firmy rodzinne są obecne we
wszystkich branżach, formach i wielkościach – mówi dr hab. Maciej Stradomski, prof. nadzw. UEP, z Katedry
Inwestycji i Rynków Kapitałowych
UEP na łamach Głosu Wielkopolskiego. Dwie trzecie spółek na giełdzie
to firmy rodzinne. W opinii naszego
eksperta, w kryzysie firmy rodzinne
są stabilniejsze niż korporacje, bo

mają właściciela, który wszystko
nadzoruje i dba o firmę, w którą zainwestował swoje pieniądze i nazwisko. Ponadto określenie „rodzinna
firma” budzi wśród konsumentów
pozytywne skojarzenia, dzięki czemu
chętniej korzystają z ich usług. Firmy
zaczęły konkurować ze sobą, korzystając ze swojej rodzinności – uważa
ekspert UEP. Teraz świadomość bycia
firmą rodzinną stanowi o jej sile –
dodaje.

dr hab. B. Kalinowska-Sufinowicz

Wielkopolanki na rynku pracy
Aktywnych zawodowo jest 658 tys.
mieszkanek Wielkopolski. Z tego
583 tys. pracuje, a 75 tys. jest na
tzw. krótkotrwałym bezrobociu. Dla
porównania: aktywnych mężczyzn
jest 739 tys. Ten współczynnik wśród
kobiet w Polsce od lat jest niższy niż
u mężczyzn – mówi dr hab. Baha Kalinowska-Sufinowicz z Katedry Makroekonomii i Historii Myśli Ekonomicznej. Wiąże się to z tym, że spora grupa
kobiet wciąż przyjmuje tradycyjne role
i poświęca się obowiązkom domowym. I tak jednak, w porównaniu
z innymi krajami, mamy więcej kobiet
aktywnych zawodowo. Powodem są
niższe wynagrodzenia. Nie stać nas
po prostu na to, by np. po urodzeniu
dziecka zrezygnować z pracy – wyja-

śnia ekspert UEP. Najwięcej – prawie
1/3 mieszkanek naszego regionu
– jest specjalistami, czyli należy do
tzw. wyższego, ale nie kierowniczego personelu. Najczęściej kobiety
pracują w sektorze usług, najrzadziej
w rolnictwie. Liczba Wielkopolanek
w sektorze usług wyróżnia je na tle
kraju – mówi dr hab. Baha Kalinowska-Sufinowicz. Nasz region ma
bowiem dość wysoki poziom rozwoju
gospodarczego, a im jest wyższy, tym
więcej jest usług, a mniej przemysłu.
Tyle że wynagrodzenia w usługach
często bywają dość niskie, a praca
wymaga dużej dyspozycyjności. To
z kolei wpływa na obniżenie dzietności, a i tak mamy już starzejące się
społeczeństwo – dodaje ekspert UEP.

Monitoring mediów – marzec 2015
radio
39 (3,29%)

telewizja
51 (4,3%)

prasa
173 (14,57%)

dr hab. J. Mikołajczyk

Świąteczne oszczędności
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Tegoroczne Święta Wielkanocne
będą tańsze. Oszczędności na
święta wynikają m.in. z niższych
cen warzyw, owoców oraz produktów mięsnych. To prawda, że dzięki
deflacji część cen towarów spadła.
Spowodowane jest to przede wszystkim mniejszą sprzedażą towarów za

granicą i embargiem nałożonym na
polskie produkty – mówi dr hab. Jan
Mikołajczyk z Katedry Handlu i Marketingu. Do spadku cen przyczyniła
się też łagodna zima, dzięki czemu
warzywa w punktach skupu i na straganach są tańsze niż przed rokiem –
dodaje ekspert UEP.

internet
924 (77,84%)
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081-7622
78-83-7417-837-2
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W marcu ukazały się następujące numery czasopisma SOEP: 10, 11 i 12, a także pierwszy numer Economics and Business
Review – kontynuacji czaspisma Poznań University of Economics Review.

ISBN 978-83-7417-837-2

9 788374 178372
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Monografia przybliża postkeynesowską teorię endogeniczności pieniądza
jako koncepcję odmienną od stanowiska głównego nurtu w odniesieniu do
roli pieniądza w gospodarce, procesu
jego kreacji oraz funkcji pełnionych
przez bank centralny i system banków
komercyjnych. W opracowaniu uwypuklono różnice między ekonomią
głównego nurtu a ekonomią heterodoksyjną. Ponadto scharakteryzowano bliżej postkeynesizm i trzy jego
odłamy – kaleckianizm, fundamen-

talizm (monetarny postkeynesizm)
oraz sraffianizm (neoricardianizm).
Sporo miejsca poświęcono opisowi
funkcji pieniądza w ujęciu ekonomii
neoklasycznej, J.M. Keynesa i postkeynesistów, oraz definicjom egzogeniczności i endogeniczności pieniądza.
Przybliżono dokonania prekursorów
postkeynesowskiej teorii endogeniczności pieniądza oraz przedstawiono
dwa postkeynesowskie podejścia do
endogeniczności podaży pieniądza –
akomodacyjne i strukturalistyczne.

Jednym z najważniejszych zadań
każdego uniwersytetu jest obrona
pracy doktorskiej zarówno jako zakończenie studiów trzeciego stopnia,
jak i podstawa dalszego rozwoju kadr
naukowych.
Uniwersytet Ekonomiczny
w Poznaniu ma pełne uprawnienia
akademickie do nadawania stopni naukowych doktora i doktora
habilitowanego w zakresie trzech
dyscyplin wchodzących w skład nauk
ekonomicznych: ekonomii, nauk
o zarządzaniu, towaroznawstwa oraz

uprawnienia doktorskie w czwartej
dyscyplinie – finanse.
Ważnymi wskaźnikami pozycji
naukowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu są liczba i jakość
przygotowywanych na nim rozpraw
doktorskich.
W roku 2000 rozpoczęto publikację autoreferatów prac doktorskich
obronionych na Uczelni. Obecna
edycja, czternasta z kolei, obejmuje
rozprawy, których obrona odbyła się
w roku 2013 na wszystkich pięciu
wydziałach.

Monografia przedstawia szerokie
spektrum dziedzin, działań, problemów oraz wyzwań analizowanych
i ocenianych z perspektywy nowych
państw członkowskich Unii Europejskiej, ukazuje różne aspekty integracji i konsekwencje poszerzenia
z 2004 roku. Tematem książki jest
m.in. polityka konkurencji, działalność badawczo-rozwojowa, handel
wewnętrzny UE, eksport i import,
harmonizacja rachunkowości instrumentów finansowych Unii czy

Europejskie Ugrupowanie Współpracy
Terytorialnej. Zakres przestrzenny
zagadnień poruszanych w poszczególnych rozdziałach obejmuje całą UE,
nowe państwa członkowskie, państwa
„wschodniego poszerzenia” i państwa
nadbałtyckie, kraje Grupy Wyszehradzkiej i pojedyncze kraje, takie jak
Słowacja, Chorwacja, oraz będącą
poza UE, ale korzystającą z unijnych
programów pomocowych Mołdawię.

Już ponad dekadę temu, 1 maja
2004 roku, byliśmy świadkami
największego w historii integracji europejskiej jednorazowego poszerzenia
Unii Europejskiej o dziesięciu nowych
członków, w tym ośmiu z izolowanej
w dużym stopniu przez wiele lat od
Zachodu części Europy. Ze zrozumiałych względów najbardziej interesującym tematem są zmiany, jakie
po 2004 roku zachodziły w Polsce.

Monografia zawiera artykuły poświęcone problemom ekonomicznym
i społecznym, takim jak: stabilność
makroekonomiczna nowych państw
członkowskich, w tym Polski, perspektywa przystąpienia Polski do strefy
euro, handel wewnątrzgałeziowy czy
przeobrażenia na rynku pracy. Omówione są również zagadnienia prawne
i instytucjonalne związane z akcesją
Polski do Unii Europejskiej.

35

WYDAWNICTWO UEP

Redakcja naukowa

Marzena Remlein

Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
ce książki z serii Materiały Dydaktyczne:

epankiewicz, Rachunkowość funduszy inwestycyjzystw nimi zarządzających w przykładach i zada-

er, Mathematics in Economics and Management.
Exercises, nr 290

ein (red.), Sprawozdanie finansowe jednostek gozykłady i zadania, nr 289

egarnia-ue.pl

ISBN 978-83-7417-842-6

Nowak, Łukasz Puślecki, Międzynarodowe transcze. Studia przypadków i zadania, nr 292

zepankiewicz, Rachunkowość funduszy inwestycyjrzystw nimi zarządzających w przykładach i zada-

cer, Mathematics in Economics and Management.
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RACHUNKOWOŚĆ OFE
ORAZ TOWARZYSTW
NIMI ZARZĄDZAJĄCYCH
W PRZYKŁADACH
I ZADANIACH

Publikacja została przygotowana
przez pracowników Katedry Rachunkowości UEP. Niniejsze opracowanie,
zawierające zestaw przykładów
i zadań do rozwiązania, ma służyć studentom jako materiał pomocniczy na
zajęciach z przedmiotu rachunkowość
grup kapitałowych oraz konsolidacja
sprawozdań finansowych. Może być
również wykorzystane przez słuchaczy
studiów podyplomowych z zakresu
rachunkowości.
Książka składa się z siedmiu
rozdziałów odnoszących się do

istoty grupy kapitałowej oraz zasad
i metod sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Każdy rozdział zawiera
wprowadzenie teoretyczne, zestaw
przykładów, zadań do samodzielnego rozwiązania oraz pytań
kontrolnych. W końcowej części
książki zamieszczono rozwiązania
zadań oraz odpowiedzi na pytania
kontrolne. Pozwoli to na lepsze
zrozumienie procesu sporządzania
skonsolidowanego sprawozdania
finansowego.

Na polskim rynku finansowym
kilkanaście lat temu pojawiły się
otwarte fundusze emerytalne, zwane
powszechnie OFE, które gromadzą
środki pieniężne ze składek emerytalnych uczestników na poczet wypłaty
przyszłych emerytur w ramach II filara
ubezpieczeń emerytalnych.
Celem niniejszego podręcznika akademickiego jest omówienie
rachunkowych aspektów zarządzania
otwartymi funduszami emerytalnymi

oraz towarzystw nimi zarządzających.
W podręczniku omówiono aktualne
teoretyczne zagadnienia dotyczące
zasad prowadzenia rachunkowości
i sprawozdawczości finansowej w tego
typu instytucjach. Zawarto również
przykłady i zadania. Podręcznik służy
nauczaniu w szkołach wyższych, na
pierwszym i drugim stopniu oraz na
studiach podyplomowych. Może być
wykorzystywany na kursach dla księgowych i biegłych rewidentów.

wyBRYK językowy

wyBRYK językowy
prof. dr hab. Tadeusz Zgółka
członek Rady Języka Polskiego przy
Prezydium Polskiej Akademii Nauk

W cudzym słowie
Z odmianą rzeczowników w języku polskim mamy wiele kłopotów. Z kategorią „rodzaj” (po angielsku gender!)
odziedziczyliśmy po dawnych czasach różne komplikacje. Rodzaj bowiem jest umowny (coś, co przypomina
płeć kulturową). W szkole nas uczą, że w liczbie pojedynczej mamy trzy rodzaje: męski, żeński i nijaki.
I to wcale nie jest takie oczywiste ani uzależnione od płci biologicznej. Wśród rzeczowników męskich są
bowiem słowa nazywające przedmioty ożywione (te mają rodzaj męsko-żywotny np. pies, kot) lub nieożywione (te mają rodzaj męsko-nieżywotny np. stół, dom). Męsko-żywotne bywają męsko-osobowe,
np. kowal, sąsiad lub męsko-nieosobowe, np. zwierzak, płaz. Żeby było jeszcze trudniej, odmiana rzeczowników zależy od tego, czy ich temat (to, co pozostaje po odcięciu końcówki) kończy się na spółgłoskę miękką
czy twardą. A teraz cudzysłów. Pochodzi on oczywiście od cudze słowo. Słowo ma rodzaj nijaki,
ale cudzysłów jest męski, a dokładniej męsko-nieżywotny. Jednakże kończy się na w twarde (inaczej niż te
rzeczowniki, które kończą się na dawne w' miękkie np. M. paw, D. pawia, Ms. o pawiu), więc odmienia się
według schematu M. cudzysłów, D. cudzysłowu (a nie cudzysłowia) i Ms. w cudzysłowie (a nie w cudzysłowiu).
Jak to wytłumaczyć np. użytkownikowi języka angielskiego, w którym rzeczowniki w zasadzie w ogóle się nie
odmieniają – nie wiem.
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