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„Leć głosie po rosie” na zakończenie
roku akademickiego 2014/2015
Musicalowe przeboje oraz największe dzieła muzyki klasycznej mieli okazje usłyszeć melomani, którzy
wzięli udział w koncercie „Leć głosie po rosie”. Widowisko muzyczne zostało zorganizowane z okazji
zakończenia roku akademickiego 2014/2015.
W auli Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu zabrzmiały m.in. arie
z oper Mozarta, Verdiego i Pucciniego.
Nie zabrakło również przebojów, które

bogaczem” czy „Strangers in the night”
z repertuaru Franka Sinatry.
Gwiazdą spotkania wieńczącego
rok akademicki była sopranistka

W auli UEP zabrzmiały m.in. arie z oper Mozarta,
Verdiego i Pucciniego.
na stałe przedostały się do kultury
masowej. Zaproszeni goście wysłuchali takich utworów jak „Gdybym był
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Malwina Konieczka – absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu i Akademii Muzycznej

im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu.
Artystce towarzyszyli na fortepianie
prof. dr hab. Izabela Górska-Krasiel
oraz baryton Julian Kuczyński.
Koncert był kontynuacją cyklu
spotkań muzycznych organizowanych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, będących
wyrazem uznania dla dokonań
artystycznych wielkich mistrzów
i kompozytorów muzyki poważnej
i współczesnej.

Zakończenie projektu Kadry dla
Gospodarki
Projekt Kadry dla Gospodarki rozpoczął się w 2011 r. Podczas 4 lat ze wsparcia w ramach KdG skorzystało prawie 60 tys. studentów i absolwentów UEP.
Projekt Kadry dla Gospodarki
miał na celu podniesienie atrakcyjności absolwentów UEP na dynamicznie zmieniającym się rynku
pracy poprzez zwiększenie udziału
pracodawców w procesie kształcenia.
Działania projektu ukierunkowane
były na stworzenie studentom i absolwentom naszej Uczelni możliwości

poszerzenia i pogłębienia uzyskanych
w czasie studiów wiedzy i umiejętności, a także zdobycia doświadczenia
zawodowego.
W projekcie wzięło udział 59 415
studentów i absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
W ramach KdG mogli oni m.in.
skorzystać z oferty staży, praktyk,

kursów e-learningowych czy warsztatów umiejętności miękkich. Dzięki
projektowi program studiów na UEP
został wzbogacony o nowy kierunek
– Gospodarka turystyczna, który realizowany jest na Wydziale Gospodarki
Międzynarodowej.
Konferencja wieńcząca projekt KdG
odbyła się 10 czerwca 2015 r. w auli UEP.
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Wykłady profesorskie
Cykl wykładów profesorskich
na Uniwersytecie Ekonomicznym
w Poznaniu ma na celu zaprezentowanie społeczności akademickiej,
studentom i doktorantom naszej
Uczelni, a także osobom z zewnątrz
obszaru zainteresowań oraz pracy

naukowo-badawczej nauczycieli
akademickich UEP uzyskujących
tytuł naukowy profesora. Wykłady
mają służyć lepszemu poznaniu
charakteru pracy akademickiej,
a przez to przyczynić się do integracji społeczności uczelnianej.

Studenci z Chin odwiedzili UEP
Wykład inaugurujący nowy cykl
na UEP pt. „Polska transformacja
gospodarcza 1990–2014 w perspektywie międzynarodowej” odbył się
9 czerwca 2015 r. Wygłosił go
prof. dr hab. Tadeusz Kowalski,
prof. nadzw. UEP.

Pierwsze spotkanie w ramach HR
Academy
Spotkaniem z prof. Jerzym Bralczykiem zainaugurowano cykl spotkań biznesowych HR Academy.
Organizatorem wydarzenia jest Wielkopolska Szkoła Biznesu UEP.
Wybitny językoznawca oraz
specjalista w zakresie języka mediów,
polityki i reklamy w swoim wystąpieniu omówił sposoby komunikowania
wartości przedsiębiorstwa. W drugiej
części spotkania głos zabrała również
dr hab. Beata Skowron-Mielnik,

prof. nadzw. UEP, a zarazem wieloletni
praktyk biznesu w obszarze profilowania zawodowego, która w swojej
prezentacji przedstawiła najważniejsze aspekty efektywności funkcji HR.
Powstanie HR Academy związane
jest z ideą wymiany wiedzy z zakresu

najnowszych koncepcji i praktyk
w obszarze HR pomiędzy środowiskiem akademickim, praktykami
biznesu oraz niezależnymi specjalistami. Kolejne spotkanie w ramach
cyklu zaplanowane jest na jesień
tego roku.

BIS na UEP
XVIII edycja Międzynarodowej Konferencji Business Information Systems (BIS) odbywała się na naszej
Uczelni 24–26 czerwca 2015 r. Konferencja została zorganizowana przez Katedrę Informatyki
Ekonomicznej UEP. Temat wiodący tegorocznej edycji to „Making Big Data Smarter”.
Konferencja BIS to doskonała
okazja dla naukowców i praktyków
z całego świata do dyskusji na tematy
z obszaru informatyki ekonomicznej,
takie jak: zarządzanie procesami
biznesowymi, ontologie, rozwój i implementacja oprogramowania, usługi
sieciowe, wyszukiwanie informacji,
projektowanie systemów, Linked Data.
Na tegorocznej konferencji oraz towa-
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rzyszących jej warsztatach wygłoszono 67 prezentacji artykułów, zgłoszonych przez 129 autorów z 24 krajów.
Komitet Programowy konferencji BIS
liczył 130 członków, reprezentujących
113 instytucji z 35 krajów.
Ponadto w czasie konferencji
odbyło się spotkanie 4th DBpedia
Community Meeting w Poznaniu oraz
trzy tutoriale: BIG DATA (OS9000) and

Data Base in Memory (SAP HANA) –
Two Ways to Increase DataBase Performance (Huawei), Huawei Strategy and
Solutions on Energy Sector and Smart
Grid (Huawei) i Data Visualisation with
Tableau (Astrafox).
Materiały konferencyjne opublikowane zostały jako dwa tomy w serii
Lecture Notes in Business Information
Processing wydawnictwa Springer.

Biuro Studiów Anglojęzycznych zorganizowało szkołę letnią dla studentów z trzech chińskich uczelni:
Guangdong University of Finance, Guangdong AIB Polytechnic College i East China Institute of
Technology.
Podczas dwutygodniowej wizyty
(od 19 lipca do 1 sierpnia 2015 r.)
41 chińskich studentów i ich 6 opiekunów miało możliwość zapoznać
się z systemem edukacji w Polsce,
podstawowymi mechanizmami polskiej i europejskiej gospodarki, polską
kulturą i historią relacji polsko-chińskich. Studenci zwiedzili także Poznań

i okolice oraz nauczyli się podstaw
języka polskiego. Dodatkową atrakcją
były odwiedziny w trzech poznańskich
firmach: Volkswagen Poznań Sp. z o.o.,
Kompanii Piwowarskiej SA i Międzynarodowych Targach Poznańskich. Dla
większości uczestników szkoły był to
pierwszy pobyt w Europie. – Wszystko
było zupełnie inne niż w Chinach, ale

czułem się tutaj jak w domu, dzięki
bardzo przyjaznym i ciepłym ludziom
wokół – podsumował Kyle z Guangdong AIB Polytechnic College.
Część studentów zadeklarowała chęć
powrotu do Polski i kontynuowania
studiów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

Kino na dziedzińcu UEP
Dziedziniec Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 2 lipca 2015 r.
zamienił się w salę kinową. W ramach
„UEP chill – minimaraton filmowy” na
dziedzińcu pojawiły się wygodne leżaki
i wielki ekran, a na nim kapitalne produkcje. W repertuarze znalazły się dwa
filmy reprezentujące najlepsze tradycje
amerykańskiego kina niezależnego,
docenione na festiwalu w Sundance,
czyli Najlepsze najgorsze wakacje oraz
Królowie lata.
W seansie filmowym udział wzięli
studenci, absolwenci oraz pracownicy
Uczelni. Wśród widzów nie zabrakło
również kandydatów na studia na UEP.

Dzień Dziecka na INEA Stadionie
Dzięki efektywnej i wielopłaszczyznowej współpracy w ramach Klubu
Partnera UEP z KKS Lech SA, na INEA
Stadionie dla dzieci pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

zorganizowano Dzień Dziecka. W programie wydarzenia znalazło się wiele
atrakcji dla najmłodszych, m.in. pokaz
sportów walki, występ Kolejorz Girls,
rozgrywki piłkarskie z Lech Poznań

Football Academy oraz prezentacja
zabytkowych aut. Dla dzieci zorganizowano również spotkanie z piłkarzami
Lecha Poznań oraz naukę kibicowania.
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UEP Party
Koncepcja cyklu imprez UEP Party była nie tylko zachętą dla tegorocznych maturzystów do dalszego
rozwoju na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, ale też okazją do doskonałej i nieskrępowanej
zabawy z wybitnymi polskimi artystami klubowymi.

Na przełomie maja i czerwca
2015 r. w pięciu najlepszych, wielokrotnie nagradzanych klubach w Polsce zorganizowano cykl imprez pod
hasłem „UEP Party”. Odbyły się one
w Poznaniu, Trójmieście, Szczecinie,
Białymstoku i Warszawie.

uczelniane gadżety. – Imprezy z cyklu
UEP Party miały również pokazać inne
oblicza życia studenckiego, gdyż studia
to nie tylko czas nauki, ale także ciekawy okres w życiu każdego młodego
człowieka, przed którym otwierają się
nieograniczone możliwości. To również

UEP Party zorganizowano w pięciu najlepszych
klubach w Polsce.
Uniwersytet Ekonomiczny
w Poznaniu poprzez organizację UEP
Party chciał w nietuzinkowy sposób
promować studia wśród tegorocznych
maturzystów. Każdy z uczestników
imprezy otrzymał od organizatorów
materiały informacyjne dotyczące
rekrutacji na studia na UEP oraz

czas zabawy, zawierania nowych
znajomości oraz korzystania z bogatej
oferty kulturalnej i rozrywkowej miasta,
w którym podejmuje się studia – wyjaśnia Iwona Cieślik, kierownik Działu
Marketingu UEP.
Doskonałą oprawę muzyczną – od
najnowszych bangerów po wiecznie

żywe klasyki, od rapu i funku po nowe
elektroniczne brzmienia i mash’upy
– zapewnili najlepsi polscy artyści
klubowi. Gościem specjalnym UEP
Party był wybitny instrumentalista
i perkusista zespołu Afromental – Tomek Torres, który zaprezentował swój
wyjątkowy klubowy Live Act.

Konferencja Naukowa Młodych
Demografów
XII Konferencja Naukowa Młodych Demografów zorganizowana
została na UEP 23 i 24 czerwca 2015 r.
w ramach Latającej Szkoły Demografii.
Tematem przewodnim tegorocznej
konferencji był „Przestrzenny wymiar
przemian demograficznych – metody,
analizy, informacje”.
Problematyka konferencji obejmowała wszystkie procesy demograficzne zarówno związane z ruchem natu-

ralnym, jak i wędrówkowym ludności.
Szczególna uwaga poświęcona została migracjom oraz ich konsekwencjom dla rozwoju demograficznego
Polski w ujęciu regionalnym. Ważnym
elementem było także porównanie
procesów demograficznych w kraju
i zagranicą w odniesieniu do młodych
polskich emigrantów (płodność,
aktywność ekonomiczna). Konferencja
obejmowała także problemy analizy

demograficznej (płodności, umieralności, starzenia, migracji), analiz
przestrzennych, statystyki małych
obszarów, zagadnień społecznych
(przemiany rodziny, aktywność ekonomiczna, styl życia, ubóstwo) oraz
pomiaru demograficznego.
Organizatorami spotkania byli
Komitet Nauk Demograficznych PAN
oraz Katedra Statystyki Uniwersytetu
Ekonomicznego w Poznaniu.

Zdjęcia i videorelacja

Profesor Petersen na UEP
Wybitny ekspert w dziedzinie
finansów i opodatkowania prof. HansGeorg Petersen gościł w pierwszych
dniach czerwca na Uniwersytecie
Ekonomicznym w Poznaniu. Niemiecki
ekonomista wygłosił dwa wykłady
oraz spotkał się z przedstawicielami
naszej Uczelni.
Naukowiec z Uniwersytetu w Poczdamie po raz pierwszy w murach po-

znańskiej Uczelni pojawił się w 2010 r.,
kiedy był promotorem w pierwszym
na UEP przewodzie doktorskim,
prowadzonym we współpracy międzynarodowej w trybie podwójnego
promotorstwa. Podczas swojej tegorocznej wizyty wygłosił dwa wykłady
pt. „Good Taxation and Good Governance – International Experience with
Tax Reform”, w których podzielił się

doświadczeniami w zakresie projektowania i wdrażania reform podatkowych w różnych państwach świata
oraz spotkał się z przedstawicielami
władz Uczelni – Prorektorem ds. Nauki
i Współpracy z Zagranicą, prof. dr.
hab. Maciejem Żukowskim, prof. zw.
UEP, oraz Prorektorem ds. Edukacji
i Studentów, prof. dr. hab. Jackiem
Mizerką, prof. nadzw. UEP.

Spotkanie Otwartych Dyskusji
Doktorskich
Kolejne spotkanie w ramach
Otwartych Dyskusji Doktorskich odbyło się na naszej Uczelni 22 czerwca
2015 r. Podczas spotkania mgr Alicja
Kuras zaprezentowała koncepcję rozprawy doktorskiej pt. „Uwarunkowania stosowania analizy Big Data oraz
jej wpływ na biznes i społeczeństwo”.
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Moderatorem dyskusji był dr hab.
Dariusz Nowak, prof. nadzw. UEP, z Katedry Zarządzania i Analizy Zasobów
Przedsiębiorstwa.
Idea Otwartych Dyskusji Doktorskich polega na stworzeniu forum dyskusyjnego, poświęconego problemom
naukowym podejmowanym przez

słuchaczy stacjonarnych i niestacjonarnych studiów doktoranckich. Spotkania mają pomóc młodym naukowcom
w ukierunkowaniu ich aktywności
naukowo-badawczej oraz podniesieniu
wartości poznawczej prac doktorskich.
Organizatorem spotkań jest Rada
Doktorantów UEP.
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Badania naukowe na UEP

Oprogramowanie BSF dla studentów UEP

Ponad 70 osób wzięło udział w VI konferencji uczelnianej, która 8 czerwca 2015 r. odbyła się na
Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Tematem konferencji były badania naukowe prowadzone
na naszej Uczelni.

Studenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu będą mieli możliwość praktycznego kształcenia
z zakresu doradztwa podatkowego, prowadzenia biur rachunkowych i dokonywania rewizji
księgowych. Władze naszej Uczelni podpisały właśnie umowę licencyjną ze spółką DATEV, dotyczącą
wykorzystania do celów naukowych oprogramowania BSF.

Organizatorem przedsięwzięcia był
Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab. Maciej Żukowski,
prof. zw. UEP, wspomagany przez Dział
ds. Badań Naukowych i Współpracy
z Zagranicą. Konferencja stanowiła
doskonałe forum do dyskusji nad
jednym z głównych celów strategicz-

nych Uczelni – rozwoju współpracy
naukowej z biznesem.
Pierwsza część spotkania miała
formę dyskusji panelowej, podczas
której analizowano kwestie badań
naukowych, współpracy z biznesem oraz komercjalizacji. Drugą
część konferencji stanowił wykład

prof. dr. hab. Macieja Żukowskiego,
prof. zw. UEP, pt. „HR Excellence in
Research”, natomiast na zakończenie
rozmawiano na temat ścieżki kariery
naukowej, opartej na studiach
doktoranckich i współpracy międzynarodowej.

Podpisana umowa dotyczy
przekazania Uczelni oprogramowania
wraz z materiałami dydaktycznymi

Studenci UEP korzystający z oprogramowania
BSF otrzymają specjalne certyfikaty.
i szkoleniami. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu zyskuje w ten sposób
możliwość wsparcia kolejnego obszaru dydaktyki i badań naukowych przez
zaawansowane technologie infor-
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matyczne. Oprogramowanie BSF zostanie wprowadzone do programów
kształcenia na studiach licencjackich

i magisterskich oraz podyplomowych
w zakresie przedmiotów kursowych
i seminariów. W najbliższej przyszłości Katedra Rachunkowości planuje
opracowanie programu kształcenia na

pierwszym w Polsce kierunku studiów
– Audyt i rewizja księgowa.
Oprogramowanie pozwoli studentom i słuchaczom UEP poznać merytoryczne i techniczne aspekty procesu
badania sprawozdań finansowych
oraz zdobyć unikatowe kompetencje
w zakresie wykorzystania zaawansowanych technologii informatycznych.
Umiejętności te zostaną potwierdzone
stosownym certyfikatem, który pozwoli naszym absolwentom osiągnąć
przewagę na rynku pracy.
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Międzynarodowa konferencja dla
towaroznawców
XIII edycja cyklicznej międzynarodowej konferencji International
Commodity Science Conference
(13thIComSC 2015), organizowanej
przez Wydział Towaroznawstwa UEP,
odbywała się 22–25 czerwca 2015 r.
w Poznaniu oraz Dolsku. W konferencji udział wzięło ponad 130 uczestników z 20 ośrodków naukowych
z kraju i zagranicy. Wśród uczestników
nie zabrakło również przedstawicieli
świata biznesu.
W ramach 13thIComSC miało miejsce 27 ustnych wystąpień naukowych
oraz zaprezentowanych zostało ponad
100 posterów zawierających wyniki

badań. Wyjątkowym wydarzeniem
były uroczyste obchody jubileuszu
65-lecia kierunku towaroznawstwo na
Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Uczestnicy konferencji mieli
także okazję do wizytacji wybranych
przedsiębiorstw i zapoznania się ze
specyfiką ich działania. Do współpracy
zaproszone zostały: huta szkła Ardagh
Glass Gostyń SA, przedsiębiorstwa
WIX-FILTRON w Gostyniu, LEGE Opakowania Sp. z o.o. w Koźminie Wielkopolskim oraz biogazownia firmy Mróz SA
w Borzęciczkach. W trakcie konferencji
odbyła się także prezentacja strategii
reaktywacji marki Piwo z Grodziska,

którą poprowadził właściciel Browaru
w Grodzisku i prezes Browaru Fortuna
Sp. z o.o. Krzysztof Panek.
Szczegółowe informacje o konferencji 13th International Commodity
Science Conference 2015 oraz galeria
zdjęć z tego wydarzenia

Metodologiczne debaty w naukach
ekonomicznych
Drugie seminarium z cyklu Metodologiczne debaty w naukach ekonomicznych pod tytułem Kontrowersje
wokół paradygmatów w naukach
o zarządzaniu odbyło się 12 czerwca
2015 r. W pierwszej części wysłuchano wystąpień prof. dr. hab. Łukasza
Sułkowskiego (Uniwersytet Jagielloński), prof. dr. hab. Piotra Płoszajskiego
(Szkoła Główna Handlowa) oraz prof.
dr. hab. Piotra Banaszyka (Uniwersytet
Ekonomiczny w Poznaniu).
Profesor Łukasz Sułkowski analizował głównie zagadnienie polimetodyczności, wieloparadygmatyczności
i rozdrobnienia paradygmatów
w naukach o zarządzaniu, szczególną uwagę poświęcając wartościom
poznawczym obecnie stosowanych
ujęć, takich jak paradygmat neopozytywistyczno-funkcjonalistyczny, inter-

pretatywno-symboliczny, krytyczny
(CMS) oraz podejście postmodernistyczne. Z kolei prof. Piotr Płoszajski podkreślił m.in. konieczność
przejścia w naukach o zarządzaniu
od paradygmatu newtonowskiego
do kwantowej teorii zarządzania
i uznania roli metafory w zdobywaniu
wiedzy ze względu na to, że obecne
systemy społeczne i gospodarcze cechują się niestabilnością, nieliniowością i deterministycznym chaosem.
Naukowiec UEP prof. Piotr Banaszyk
odnosząc się do założeń liberalizmu
paradygmatyczno-metodologicznego zwrócił uwagę, że społeczny charakter nauk o zarządzaniu powoduje
uwikłanie badanych zdarzeń i procesów w indywidualne i grupowe
interesy, w tym czynniki polityczne,
natomiast praktyczny wymiar tych

nauk prowadzi do braku stałości
badanego obszaru, który zmienia się
pod wpływem interwencji badaczy.
Drugą część seminarium stanowiła dyskusja na temat metodologii
w naukach o zarządzaniu. Dyskusję
tę wspólnie prowadzili i komentowali
dr hab. Dominika Latusek-Jurczak
(Akademia Leona Koźmińskiego
w Warszawie) oraz dr hab. Sylwester
Białowąs (Uniwersytet Ekonomiczny
w Poznaniu).
Seminarium zostało zorganizowane przez dr hab. Halinę Zboroń,
prof. nadzw. UEP, oraz dr hab. Barbarę
Pogonowską, prof. nadzw. UEP (wykładowczynie Katedry Socjologii
i Filozofii), pod patronatem Prorektora
ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą,
prof. dr. hab. Macieja Żukowskiego,
prof. zw. UEP.

Warsztaty dla uczestników DSE
Specjalne szkolenia, wykłady oraz spotkania z promotorami – taki przebieg miały warsztaty dla
uczestników kolejnej edycji programu Doctoral Seminars in English. W zajęciach udział wzięło ponad
trzydziestu słuchaczy pochodzących z Izraela.
Warsztaty odbyły się w pierwszych dniach lipca w budynku
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Punktem kulminacyjnym wydarzenia była wizyta Ruth Cohen-Dar

– wiceambasador Izraela w Polsce.
Podczas pobytu w Poznaniu Ruth Cohen-Dar spotkała się ze słuchaczami
projektu oraz władzami UEP – Rektorem prof. dr. hab. Marianem Gorynią,

prof. zw. UEP, oraz Prorektorem
ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą,
prof. dr. hab. Maciejem Żukowskim,
prof. zw. UEP.

Praktyki w ramach Erasmus+
Dział Badań Naukowych i Współprac z Zagranicą zakończył rekrutację
na praktyki studenckie i absolwenckie
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w ramach programu Erasmus+ na
rok akademicki 2014/2015. Zakwalifikowanych zostało 43 uczestników,

którzy otrzymali miesięczne stypendia
w wysokości od 400 do 600 EUR.
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Pożegnanie studentów z programu
Erasmus

Wspólne działania naszej Uczelni
i Uniwersytetu Lotaryńskiego

Wykwintna kolacja, koncert fortepianowy oraz wręczenie pamiątkowych statuetek – tak wyglądała
pożegnalna gala dla studentów z zagranicy, którzy ostatnie miesiące spędzili na Uniwersytecie
Ekonomicznym w Poznaniu.

Z początkiem nowego roku akademickiego rozpocznie się współpraca
pomiędzy Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu i Uniwersytetem Lotaryńskim w Nancy. Jej beneficjentami
będą słuchacze studiów doktoranckich.

Uroczystość z okazji zakończenia semestru letniego odbyła się
12 czerwca 2015 r. w restauracji Piano
Bar. Wzięli w niej udział studenci
z wymiany zagranicznej, członkowie
sekcji Erasmus Student Network,
a także goście specjalni reprezentujący naszą Uczelnię: Prorektor ds. Nauki
i Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab.

Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, oraz
pracownicy Działu ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą.
Podczas gali studenci sekcji Erasmus Student Network wręczyli
prof. dr. hab. Maciejowi Żukowskiemu,
prof. zw. UEP, statuetkę w podziękowaniu za współpracę i pomoc w organizacji wydarzeń dla zagranicznych

gości. Pamiątkowe nagrody otrzymali
również sami studenci oraz członkowie sekcji ESN, którym zagraniczni
goście podziękowali za wsparcie podczas całego pobytu w Poznaniu.
Spotkanie zakończyła uroczysta
kolacja, której towarzyszył koncert
fortepianowy w wykonaniu jednego
z zagranicznych studentów.

Dzięki podpisanej umowie możliwe będzie odbycie części studiów
na uczelni partnerskiej, a także przygotowywanie rozpraw doktorskich
w formule podwójnych doktoratów
we współpromotorstwie.

Kierunki UEP wyróżnione przez MNiSW
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wyższego wybrało 21 kierunków
realizowanych na polskich uczelniach
wyższych, które otrzymały dodatkowe
pieniądze na poprawę jakości dydak-

Elektronicznej): 927,50 tys.
• Polityka społeczna (Wydział
Ekonomii): 265,3 tys.
• Towaroznawstwo (Wydział
Towaroznawstwa): 805,3 tys.

Dofinansowanie MNiSW otrzymały trzy
kierunki realizowane na UEP.

Dofinansowanie dla UEP w ramach
programu Erasmus+
Uniwersytet Ekonomiczny
w Poznaniu jako jedyna uczelnia
publiczna w Poznaniu otrzymała
dofinansowanie w konkursie wniosków złożonych w ramach Akcji 1:
„Mobilność edukacyjna z krajami
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partnerskimi” w programie Erasmus+. Projekt obejmuje współpracę z dotychczasowym partnerem
UEP w ramach umów bilateralnych
– Armenian State University of
Economics (Armenia), jak i z nową

Umowa dotyczy doktorantów
wszystkich Wydziałów UEP, a jej
koordynatorami są prof. UL Myriam
Doriat-Duban i dr hab. Krzysztof Malaga, prof. nadzw. UEP.

tyki. Wyboru kierunków dokonano
na podstawie dwóch kryteriów –
doceniono kierunki prowadzone na
wydziałach, które zajmują się wysokiej
jakości badaniami i posiadają kategorię naukową A lub A+, oraz te, które
Polska Komisja Akredytacyjna oceniła
jako wyróżniające.
Dofinansowanie MNiSW otrzymały
trzy kierunki, realizowane na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu:
• Informatyka i ekonometria (Wydział Informatyki i Gospodarki

• Na Wydziale Informatyki i Gospodarki Elektronicznej, gdzie
studenci kształcą się na kierunku Informatyka i ekonometria,
dotacja pomoże w umiędzynarodowieniu studiów. Trwają
bowiem intensywne prace
nad uruchomieniem nowego
kierunku z zakresu inżynierii finansowej we współpracy z Universite de Lorraine Nancy et
Metz oraz ISEG – Universidade
de Lisboa. Uczelnia otrzymała

także propozycję dołączenia do
grupy uczelni z Europy Zachodniej i Środkowej, realizujących
projekt kształcenia magistrów
z zakresu statystyki publicznej
(projekt European Master in
Official Statistics – EMOS).
Wydział Ekonomii dofinansowanie
przeznaczy na zwiększenie liczby
zajęć prowadzonych przez praktyków
z dziedziny polityki społecznej – zajęcia będą przygotowywane m.in. przez
menedżerów zarządzających funduszami emerytalnymi. Dotacja pozwoli
również na przeprowadzenie wśród
studentów certyfikowanych kursów
obsługi programów statystycznych.
Wydział Towaroznawstwa dofinansowanie MNiSW chce przeznaczyć na doposażenie laboratoriów
w sprzęt badawczy oraz odczynniki
chemiczne.

uczelnią – Azerbaijan University of
Economics (Azerbejdżan). Projekt
przewiduje wymianę studentów
i nauczycieli akademickich w celu
prowadzenia wykładów.
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UEP w rankingach
Mamy jeden z najwyższych
potencjałów naukowych wśród
uczelni ekonomicznych w Polsce.
Wyróżnia nas efektywność naukowa,
a warunków kształcenia mogą nam

UEP ponownie zajął II miejsce. Ranking przygotowano na podstawie
sześciu kryteriów: prestiżu wśród
pracodawców oraz kadry akademickiej, potencjału naukowego,

UEP ponownie w czołówce najlepszych polskich
uczelni ekonomicznych.
pozazdrościć studenci z innych szkół
ekonomicznych. Takich informacji
o Uniwersytecie Ekonomicznym
w Poznaniu dostarcza najnowszy
Ranking Uczelni Akademickich
przygotowany przez Fundację
Edukacyjną „Perspektywy”. W zestawieniu uczelni ekonomicznych
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efektywności naukowej, warunków
studiowania i umiędzynarodowienia
studiów. Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” przygotowała również
Ranking Kierunków Studiów, obejmujący 43 główne kierunki studiów
realizowane na polskich uczelniach
wyższych. Wśród kierunków realizo-

UEP dumą Wielkopolski
wanych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu wyróżniono
przede wszystkim Ekonomię oraz
Zarządzanie.
W naukowym rankingu polskich
uczelni wyższych tygodnika „Polityka” Uniwersytet Ekonomiczny
w Poznaniu ponownie zajął I miejsce w zestawieniu uczelni ekonomicznych. Uwzględniono w nim
86 szkół wyższych z całej Polski,
w tym 14 ekonomicznych. Ranking
przygotowano w oparciu o wyniku
analizy Indeksu Hirscha – obrazuje on
jakość prac naukowych powstających
na uczelniach wyższych, liczbę naukowych publikacji oraz częstość ich
cytowań w innych opracowaniach.

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu zajął IV miejsce w kategorii Duma Regionu plebiscytu Proud of
You – Dumni z Was, organizowanego przez magazyn „Biznes Regionów”. Nasza Uczelnia zyskała uznanie czytelników, zdobywając 903 głosy.

Główną ideą plebiscytu Proud of
You – Dumni z Was jest integrowanie
biznesu, nawiązywanie i wzmacnianie

darczych regionu – Wielkopolskiej
Izby Przemysłowo-Handlowej i Loży
Wielkopolskiej Business Centre Club.

Finał plebiscytu zorganizowano w auli UEP.
relacji gospodarczych oraz docenienie
przedsiębiorców za ich codzienny
trud wkładany w promocję regionu. Wielkopolska edycja plebiscytu
odbyła się pod patronatem dwóch
najważniejszych organizacji gospo-

Partnerem projektu był Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, na
terenie którego miał miejsce finał
plebiscytu i ogłoszenie wyników
głosowania. W imieniu władz Uczelni laureatów przywitał JM prof.

zw. dr hab. Marian Gorynia, rektor
Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu.
Zwycięzcą tegorocznego plebiscytu w kategorii Duma Regionu
została marka Lidl. Za jej plecami
uplasowała się firma Volkswagen
Poznań, a na najniższym stopniu
podium stanęła ENEA SA. Dzięki
głosom czytelników czwarte miejsce,
ex aequo z Kompanią Piwowarską,
zajął Uniwersytet Ekonomiczny
w Poznaniu.
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Executive MBA z międzynarodową
akredytacją
European Foundation for Management Development przyznało akredytacje European Programme Accreditation System (EPAS) dla najlepszych
programów edukacyjnych, realizowa-

może poszczycić się tym prestiżowym
wyróżnieniem.
European Programme Accreditation System (EPAS) to jedna z najwyżej
cenionych akredytacji przyznawa-

Executive MBA na UEP to jeden z dwóch programów
w Polsce, który posiada akredytację EPAS.
nych w europejskich szkołach biznesu.
Po raz kolejny akredytację otrzymał
program Executive MBA prowadzony
na Uniwersytecie Ekonomicznym
w Poznaniu. Jest to jeden z dwóch
programów w Polsce (obok Executive
MBA Politechniki Warszawskiej), który

ści. Obecnie stanowi jedyny międzynarodowy system akredytacji, dający
możliwość oceny poszczególnych
programów studiów od I do III stopnia
(w tym MBA) w dziedzinie zarządzania
i biznesu.
Lista programów, które ponownie
otrzymały akredytację EPAS

nych konkretnym programom, a nie
instytucjom. Celem EPAS jest wyłonienie czołowych programów MBA
w Europie i dostarczenie w ten sposób
przedsiębiorstwom i studentom
obiektywnej informacji o programach
spełniających najwyższe kryteria jako-

Rektor UEP Przewodniczącym Rady
Naukowej PTE
Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu prof. dr hab.
Marian Gorynia, prof. zw. UEP, został
wybrany na Przewodniczącego

Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego na kadencję
2015–2020. Wybór dokonany przez
Radę Naukową jest wyrazem uzna-

nia dla dotychczasowych dokonań
naukowych i organizacyjnych
Rektora UEP.

Rektor UEP w zespole ds. Edukacji i Nauki
Profesor dr hab. Marian Gorynia,
prof. zw. UEP, na mocy zarządzenia Marszałka Województwa Wielkopolskiego,
został powołany do Zespołu do Spraw
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Edukacji i Nauki. Zadaniem Zespołu
jest prowadzenie aktywnej współpracy
środowisk naukowych, samorządowych
i społecznych, mając na uwadze zrów-

noważony rozwój edukacji w obrębie
województwa wielkopolskiego oraz
dostosowanie form i poziomu kształcenia do zmieniającego się rynku pracy.
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Medale dla naukowca UEP
Profesor dr hab. Jan Jasiczak,
prof. zw. UEP, z Katedry Przyrodniczych Podstaw Jakości otrzymał medal
uznania Grand Valley State University.

Wyróżnienie to przyznał Thomas J. Haas,
prezydent Grand Valley State University.
Ponadto podczas uroczystości
jubileuszowych Uniwersytetu Ekono-

Nasz naukowiec w Radzie Naukowej APRIA
micznego w Krakowie prof. Jan Jasiczak
otrzymał Medal 90-lecia Uniwersytetu
Ekonomicznego w Krakowie za zasługi
na rzecz uczelni.

Stypendium Miasta Poznania dla
naukowca UEP
Miasto Poznań przyznaje od
1991 r. nagrody dla naukowców
i artystów, którzy swoim dorobkiem
przyczyniają się do budowania
prestiżu stolicy Wielkopolski. Kapituła
konkursowa pod przewodnictwem

prof. Stanisława Lorenca 12 czerwca
2015 r. przyznała 12 stypendiów dla
młodych naukowców (w wysokości
4750 zł każde). W tym roku jedno
z nich przyznane zostało dr. Piotrowi
Trąpczyńskiemu z Katedry Konku-

rencyjności Międzynarodowej UEP.
Nasz naukowiec wyróżnienie uzyskał
za dotychczasowy dorobek naukowy
z zakresu biznesu międzynarodowego
i konkurencyjności przedsiębiorstw.

Współpraca Uczelni z Krajową Izbą
Biegłych Rewidentów
Dziekan Wydziału Zarządzania
prof. dr hab. Kazimierz Krzakiewicz,
prof. zw. UEP, oraz kierownik Katedry Rachunkowości prof. dr hab.
Aldona Kamela-Sowińska, prof. zw.
UEP, 23 lipca 2015 r. podpisali porozumienie z Regionalnym Oddziałem
Krajowej Izby Biegłych Rewidentów w Poznaniu, reprezentowanym przez Prezesa Rady RO KIBR
w Poznaniu Macieja Ostrowskiego
oraz Wiceprezesa Rady Mikołaja
Trzeciaka.
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Podstawowymi obszarami współpracy UEP i RO KIBR będzie:
• zorganizowanie i przeprowadzanie corocznej konferencji
zawodowo-naukowej KIBR
Oddział Regionalny z Katedrą
Rachunkowości UEP i Studenckim Kołem Naukowym
KONTO,
• wspólne wydawanie publikacji
naukowych o zasięgu ogólnopolskim z zakresu rachunkowości i audytu,

• pozyskiwanie miejsc na praktyki zawodowe studentów kierunku Finanse i rachunkowość
biznesu, szczególnie w firmach
audytorskich,
• wzajemne konsultowanie
przygotowywanych materiałów dydaktycznych związanych z audytem,
• współorganizowanie przedsięwzięć integracyjnych dla
członków RO KIBR Katedry
Rachunkowości UEP.

Doktor hab. Jacek Lisowski, prof.
nadzw. UEP, z Katedry Ubezpieczeń
2 sierpnia 2015 r. został wybrany

na kadencję 2015–2018 do Rady
Naukowej (Board of Governors)
międzynarodowego stowarzyszenia

ubezpieczeniowego Asia-Pacific Risk
and Insurance Association (APRIA).

Profesor UEP przewodniczącym Rady
Nadzorczej Kulczyk Investments
Profesor dr hab. Waldemar Frąckowiak, prof. zw. UEP, z Katedry Inwestycji i Rynków Kapitałowych został
powołany na stanowisko przewodniczącego Rady Nadzorczej Kulczyk Investments. Naukowiec UEP był doradcą i jednym z najbliższych partnerów
handlowych Jana Kulczyka. Od ponad
25 lat współpracował z Grupą Kulczyk,
pełnił również funkcję członka rady
nadzorczej spółki. Zadaniem prof. Wal-

demara Frąckowiaka będzie przygotowanie Dominiki Kulczyk do objęcia
funkcji przewodniczącej RN i wsparcie
realizacji długofalowej strategii Grupy,
kierowanej przez Sebastiana Kulczyka.
Naukowiec z naszej Uczelni
jest specjalistą z zakresu finansów
i rynków kapitałowych oraz autorem
ponad 350 opracowań naukowych.
Ukończył Harvard University Business
School w USA i regularnie wykłada

na wielu znanych uniwersytetach
w Stanach Zjednoczonych i Europie
Zachodniej. Na UEP pełni funkcję kierownika Katedry Inwestycji i Rynków
Kapitałowych. Jest również certyfikowanym doradcą Stowarzyszenia
Doradców Gospodarczych w Polsce.
Zasiadał także w radzie nadzorczej
Giełdy Papierów Wartościowych
w Warszawie.

Konkurs UEP i Biofarm Sp. z o.o. – znamy
zwycięzców
Rozstrzygnięto konkurs dla
studentów UEP na najlepszą pracę pisemną dotyczącą przyszłości polskiej
gospodarki w najbliższym 25-leciu.
Laureatami konkursu zostali:
• I miejsce ex equo: Piotr Hadzicki
i Anna Kozłowska (nagroda

pieniężna: 4000 zł),
• II miejsce: Piotr Matuszak (nagroda pieniężna: 3000 zł),
• III miejsce: Paulina Rećko (nagroda pieniężna: 1500 zł).
• Jury konkursowe przyznało
także dwa wyróżnienia – dla

Martyny Kardańskiej i Justyny
Kozłowskiej (nagroda pieniężna: 500 zł).
Organizatorami konkursu byli:
firma Biofarm Sp. z o.o. oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.
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Najlepsze prace z dziedziny ubezpieczeń
W XIV edycji konkursu na najlepszą pracę doktorską, magisterską,
licencjacką i podyplomową z dziedziny ubezpieczeń gospodarczych
i społecznych nagrodzono aż ośmiu

autorów z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
Konkurs organizowany jest przez
Rzecznika Ubezpieczonych, Fundację Edukacji Ubezpieczeniowej oraz

„Gazetę Ubezpieczeniową”. Uroczyste
wręczenie nagród odbyło się
9 czerwca 2015 r. w siedzibie Rzecznika Ubezpieczonych w Warszawie.

Prace nagrodzone z konkursie:
W kategorii prac doktorskich:

Sukces KB UEP
Sztafeta maratońska XLPL EKIDEN
odbyła się w Poznaniu 14 czerwca
2015 r. Zwycięzcami w klasie akademickiej został zespół Klubu Biegacza
UEP. Tytuł Akademickiego Mistrza
Wielkopolski wywalczyli:
– dr hab. Waldemar Budner,
prof. nadzw. UEP (4395 m) – kapitan
drużyny
– dr hab. Zygmunt Waśkowski,
prof. nadzw. UEP (10 800 m)
– Aleksander Nowakowski (10 800 m)

– prof. dr hab. Marian Gorynia,
prof. zw. UEP (5400 m)
– dr Sylwester Białowąs (5400 m)
– dr hab. Waldemar Rydzak (5400 m)
Drużyna powtórzyła sukces
z lat poprzednich, broniąc po raz
trzeci tytuł akademickiego mistrza
województwa. Jak powiedział żartobliwie prezes WZLA Artur Kujawiński podczas wręczania nagród
zwycięzcom sztafety: A wy nadal nie
odpuszczacie!

Drugi zespół KB UEP, który wziął
udział w sztafecie maratońskiej, zajął
III miejsce w klasyfikacji akademickiej.
Skład drużyny:
– dr hab. Jan Polowczyk, prof. nadzw.
UEP (4395 m)
– Dawid Obrzeżgiewicz (10 800 m)
– Aleksander Nowakowski (10 800 m)
– Marcin Walkowiak (5400 m)
– Joanna Świderska (5400 m)
– Danuta Spychała (5400 m) – kapitan
drużyny

I miejsce:
• dr Marcin Wojtkowiak za pracę pt. „Ochrona ubezpieczeniowa samorządu gminnego w Polsce. Determinanty
i zakres”. Promotorem pracy jest dr hab. Jacek Lisowski, prof. nadzw. UEP, z Katedry Ubezpieczeń.
W kategorii prac magisterskich:
I miejsce (ex aequo):
• mgr Katarzyna Kacprzak za pracę pt. „Ubezpieczenie tytułu prawnego do nieruchomości w procesie zarządzaniu ryzykiem finansowania nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych”. Promotorem pracy jest
dr hab. Jacek Lisowski, prof. nadzw. UEP, z Katedry Ubezpieczeń.
• mgr Patrycja Piechowiak za pracę pt. „Wykorzystanie mediów społecznościowych w sektorze ubezpieczeń”.
Promotorem pracy jest dr Krzysztof Łyskawa z Katedry Ubezpieczeń.
II miejsce:
• mgr Patrycja Mocek za pracę pt. „Regres ubezpieczeniowy w funkcjonowaniu szpitali w Polsce”. Promotorem
pracy jest dr Krzysztof Łyskawa z Katedry Ubezpieczeń.
W kategorii prac licencjackich:
I miejsce:
• Joachim Kałużny za pracę pt. „Determinanty świadomości ubezpieczeniowej studentów poznańskich uczelni
publicznych”. Promotorem pracy jest dr Sylwester Białowąs z Katedry Badań Rynku i Usług.
W kategorii prac podyplomowych:
I miejsce:
• Marta Meisner za pracę pt. „Zarządzanie ryzykiem inwestycji infrastrukturalnych poprzez gwarancje ubezpieczeniowe z perspektywy ich beneficjenta”. Promotorem pracy jest dr hab. Jacek Lisowski, prof. nadzw. UEP,
z Katedry Ubezpieczeń.
II miejsce:
• Urszula Jastrzębska za pracę pt. „Zastosowanie ubezpieczeń w pokrywaniu skutków piractwa morskiego”. Promotorem pracy jest dr Krzysztof Łyskawa z Katedry Ubezpieczeń.
III miejsce:
• Agnieszka Jarosławska-Kossakowska za pracę pt. „Globalne programy ubezpieczeń, ich właściwości i zastosowanie”. Promotorem pracy jest dr Krzysztof Łyskawa z Katedry Ubezpieczeń.
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Zmagania futsalistów UEP
w Akademickich Mistrzostwach Europy
w Futsalu
X Akademickie Mistrzostwa Europy
w Futsalu odbyły się 1–9 sierpnia 2015 r.
w Poznaniu. Drużyna Uniwersytetu
Ekonomicznego w Poznaniu w profesjonalnym stylu wywalczyła II miejsce
w grupie, co pozwoliło zakwalifikować
się do kolejnej fazy turnieju i ostatecznie
zająć XII miejsce.
W tegorocznych Akademickich
Mistrzostwach Europy w Futsalu

Skład drużyny:
Bartosz Burzyński
Piotr Ciesielski
Marek Gonda
Mateusz Molewski
Damian Nadratowski
Wojciech Oczkowski
Rafał Ołdyński
Patryk Klimczak
Bartosz Simiński
Kuba Tomaszkiewicz
Filip Trębacz
Jakub Turecki
Tomasz Węcławek
Mateusz Zawieja

wzięło udział 29 drużyn (22 męskich
i 7 żeńskich) z całego kontynentu.
W zawodach zaprezentowały się
również zespoły z Izraela, Turcji oraz
Syberii. W zmaganiach udział wzięły
także trzy polskie ekipy – dwie męskie (z UAM i UEP) oraz jedna żeńska
drużyna (UAM). W sumie w zawodach
uczestniczyło 450 zawodników
i 30 sędziów.

Akademickie Mistrzostwa Europy
w Futsalu to cykl sportowych imprez
dedykowanych drużynom akademickim z całej Europy. Organizowane są co
roku przez Narodowe Federacje Sportu
Studenckiego lub uczelnie na zlecenie
Europejskiej Federacji Sportu Studenckiego.

Studentka UEP na Lekkoatletycznych
Mistrzostwach Świata w Pekinie
Studentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Patrycja
Wyciszkiewicz reprezentowała nasz
kraj na XV Lekkoatletycznych Mistrzostwach Świata w Pekinie, które odbyły
się 22–30 sierpnia 2015 r. Z trójki
Polek, które wystartowały w biegu
eliminacyjnym na 400 m, jedynie
Patrycja Wyciszkiewicz awansowała
do półfinału MŚ. W biegu tym nasza
studentka pobiła swój życiowy rekord,
uzyskując czas 51,31 sek. W półfinałowej rywalizacji nie udało się jej jednak
pokonać rywalek – zajęła VII miejsce
i odpadła z dalszych rozgrywek.
Tuż przed wyjazdem na mistrzostwa
świata w Pekinie nasza studentka doskonaliła swoją formę na polskich i europejskich zawodach lekkoatletycznych.
Podczas X Młodzieżowych Mistrzostw
Europy, które odbyły się 9–12 lipca
2015 r. w Tallinie, Patrycja Wyciszkiewicz
zdobyła dwa medale – w biegu indy-

widualnym zajęła III miejsce, a w biegu
sztafetowym 4 x 400 m II miejsce.
Natomiast w trakcie 91. Mistrzostw
Polski Seniorów w Lekkiej Atletyce,

które zorganizowano 19–21 lipca
2015 r. w Krakowie, studentka UEP
wywalczyła złoto.

Trener: Bogdan Sękowski
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65-lecie Towaroznawstwa na UEP
– rozmowa z Dziekanem Wydziału Towaroznawstwa
prof. dr. hab. inż. Ryszardem Zielińskim, prof. zw. UEP

Kierunek Towaroznawstwo istnieje
na naszej Uczelni od 65 lat, ale dla
wielu wciąż jest owiany tajemnicą.
Czym tak dokładnie zajmuje się
dziedzina nauki nazywana Towaroznawstwem?
prof. Ryszard Zieliński: Towaroznawstwo to dziedzina interdyscyplinarna, która łączy w sobie
elementy ekonomiczne, techniczne
i przyrodnicze. Głównym przedmiotem zainteresowania tej dziedziny
nauki jest produkt i jego natura, wynikająca z szeregu procesów operacyjnych i zarządzania. Współczesne
towaroznawstwo zwraca szczególną
uwagę na proces projektowania
wyrobu i przetwarzanie wymagań
konsumentów na ściśle sprecyzowane parametry technologiczne
i jakościowe.
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Towaroznawstwo to jeden z bardziej specyficznych kierunków.
Nie dość, że po zakończeniu nauki
zdobywa się tytuł inżyniera, to
dużo czasu spędza się w laboratoriach. Dlaczego Towaroznawstwu
bliżej do nauk ekonomicznych niż
przyrodniczych?

studentów tego kierunku pewnego
dnia 1950 roku trzech pracowników
Uczelni Józef Pieńkowski, Maciej Wiewiórowski i Marian Durski przyszli do
sali wykładowej i podzielili wszystkich
ówczesnych studentów drugiego roku
na dwie grupy. Jedni mieli studiować
handel, drudzy towaroznawstwo.

prof. Ryszard Zieliński: Odpowiedź
na to pytanie kryje się w prostym
stwierdzeniu: „jakikolwiek handel
zaczyna się od produktu”. Dopóty nie
możemy czegoś sprzedać, dopóki
tego nie wyprodukujemy. Towaroznawstwo jest więc dziedziną pierwotną wobec innych nauk ekonomicznych i ściśle z nimi powiązaną. Wiedza
ta wpływa na jakość produktów nie
tylko w sferze ich wytwarzania ale
także w procesach magazynowania
czy transportowania. Ma także ścisły
związek z marketingiem, pozwalając
przewidzieć lub wykreować nowe
trendy.

Zaledwie po trzech latach od powstania kierunku założony został
Wydział Towaroznawstwa. Skąd taki
szybki rozwój tej dziedziny nauki
w tamtych czasach?

Kierunek Towaroznawstwo na UEP
istnieje od 1950 r. Jak doszło do
jego powstania?
prof. Ryszard Zieliński: Na początku
swojego istnienia Uczelnia kształciła
tylko na jednym kierunku ogólnoekonomicznym. Nie był on jednak
pozbawiony przedmiotów technicznych. Każdy student obowiązkowo
musiał odbyć zajęcia m.in. z fizyki czy
elektroniki. I to bez względu na to, czy
zajmował się później rachunkowością,
finansami, czy handlem międzynarodowym. Dopiero pod koniec lat 40.
doszło do podziału. Według informacji pochodzących od pierwszych

prof. Ryszard Zieliński: W mojej
opinii wynikało to przynajmniej
częściowo z woli politycznej. Z perspektywy ówczesnych władz państwa
gruntowne kształcenie w zakresie
makroekonomii, mikroekonomii czy
zarządzania gospodarką było niezbyt
potrzebne, bowiem to państwo
centralnie sterowało gospodarką.
Poszukiwano natomiast osób, które
będą przeprowadzały kontrolę jakości, znajdowały błędy w produkcji
i wskazywały przyczyny złej jakości.
To właśnie w tamtych latach powstały
Państwowa Inspekcja Handlowa i Centralny Instytut Standaryzacji. Dlatego
tak ważne było kształcenie przyszłych
towaroznawców.
W ciągu 65 lat nastąpił ogromny
skok cywilizacyjny. Jak w tym okresie zmieniał się sam kierunek i treści
na nim wykładane?

tów ekonomicznych. Była to wówczas
wiedza głównie przyrodnicza. Dopiero
w latach 60., kiedy Wydział Towaroznawstwa połączył się z Wydziałem
Handlu tworząc Wydział HandlowoTowaroznawczy, na kierunku tym
pojawiły się takie przedmioty jak
statystyka, demografia, organizacja
handlu i przedsiębiorstw handlowych,
czy historia myśli ekonomicznej.
W latach 70. natomiast do programu
studiów dodano również przedmioty
techniczne, takie jak materiałoznawstwo, aparatura i inżynieria procesowa, inżynieria materiałowa czy
rysunek techniczny.
A jak ten kierunek wygląda
w dzisiejszych czasach? Jakie są
przed nim perspektywy rozwoju?
prof. Ryszard Zieliński: Aktualnie
jest to pewnego rodzaju fuzja przedmiotów ekonomicznych, technicznych i przyrodniczych. Gdybym miał
szacować, ich udział to kolejno 35%,
30% i 35%. A jak będzie wyglądał
za kilka lat? Myślę, że ten podział
zostanie zachowany. Na pewno nie
nastąpi zbliżenie do innych nauk
ekonomicznych. Aktualnie na rynku
potrzebni są ludzie, którzy znają
się na zagadnieniach przyrodniczotechnicznych, ale posiadają także
wiedzę ekonomiczną. Dlatego sądzę,
że Towaroznawstwo przeżyje i będzie miało się dobrze.
Wydział Towaroznawstwa oferuje
aktualnie swoim studentom aż
trzy kierunki. Przed pozostałymi
dwoma również rysuje się świetlana
przyszłość?
prof. Ryszard Zieliński: Zdecydowanie tak! Moim zdaniem kierunek
Zarządzanie i inżynieria produkcji
będzie radził sobie jeszcze lepiej, ze

względu na poszerzenie zagadnień
technicznych o wiedzę z zakresu
marketingu oraz zarządzania, i to nie
tylko skupiającego się na procesie
wytwarzania czy produkcie, ale także
zarządzania firmą. Product and Process
Management to natomiast zupełnie
nowy kierunek anglojęzyczny, stojący
na pograniczu wiedzy ekonomicznej
i technicznej, ale obejmujący również
zagadnienia środowiskowe. Studenci
tego kierunku będą mieli m.in. takie
przedmioty jak: ochrona środowiska,
zrównoważony rozwój czy analiza
cyklu życia produktu.
Z jaką wiedzą studenci opuszczają
mury Uczelni i gdzie mogą później
znaleźć pracę?
prof. Ryszard Zieliński: Nasi studenci
oprócz wiedzy ekonomicznej i inżynierskiej zapoznają się przede wszystkim z metodami oceny jakości surowców, sterowania jakością procesów,
projektowania jakości wyrobów i ich
wpływu na środowisko. Są przygotowywani do przygotowywania ekspertyz, potrafią przeprowadzać badania,
ale przede wszystkim interpretować
otrzymane wyniki. Dzisiaj bardzo wielu towaroznawców pracuje w działach
zarządzania jakością, projektowania
wyrobów, jak i kontroli jakości.
Po zakończeniu nauki na Wydziale Towaroznawstwa absolwenci
osiągają liczne sukcesy w pracy
zawodowej. Kto jest najlepszym
ambasadorem Towaroznawstwa?
prof. Ryszard Zieliński: Trudno
wskazać konkretną osobę, ale na
pewno warto wymienić Krzysztofa
Panka, który po zakończeniu studiów
na UEP rozpoczął karierę zawodową
w branży piwowarskiej, a aktualnie
jest prezesem zarządu Browaru Fortu-

na. Nie wypada również nie wspomnieć o Andrzeju Wituskim, byłym
Prezydencie Miasta Poznania, który do
dziś aktywnie pracuje przy organizacji
kolejnego konkursu Wieniawskiego.
Niewielu wie, że on również ukończył
Towaroznawstwo.
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu nie jest jedyny, który kształci
w zakresie Towaroznawstwa. Dlaczego warto wybrać akurat naszą
Uczelnię?
prof. Ryszard Zieliński: Powiem
nieskromnie, ale jesteśmy absolutnym
liderem, jeżeli chodzi o nauczanie
towaroznawstwa. Reszta Polski bardzo
uważnie śledzi to, co dzieje się właśnie
tu w Poznaniu. Zyskaliśmy również
ogromne uznanie, także za badania
naukowe, poza granicami naszego
kraju. Co dwa lata na UEP odbywa się
międzynarodowa konferencja „Current
Trends in Commodity Science”, na którą
zjeżdża się cały towaroznawczy świat.
Część obchodów 65-lecia Towaroznawstwa już za nami. Czy w
nowym roku akademickim czekają
nas jeszcze jakieś wydarzenia?
prof. Ryszard Zieliński: Główna
część obchodów odbyła się w maju
tego roku. Wówczas miały miejsce Dni
Młodych Towaroznawców i ogólnopolska konferencja towaroznawczych
kół naukowych, w czerwcu wspomniana już międzynarodowa konferencja
„Current Trends in Commodity Science”. Na początku października obędzie
się jeszcze jedna międzynarodowa
konferencja pt. „Process and Product
Management”, która będzie stanowiła
ostatni element całych obchodów.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał: Grzegorz Lemański

prof. Ryszard Zieliński: Zmiana jest
znacząca. Należy pamiętać, że kiedy
Towaroznawstwo powstało jako
kierunek, zawierało niewiele elemen-
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Absolutoria 2015
Ponad 1100 absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu,
ubranych w tradycyjne togi oraz
birety z wyhaftowanym logiem UEP
i frędzlem w oficjalnym kolorze
swoich wydziałów, wzięło udział
w tegorocznych uroczystościach
absolutoryjnych.

Udzielenie absolutorium jest aktem
honorowym, funkcjonującym zwyczajowo w społeczności akademickiej. Absolutoria na Uniwersytecie Ekonomicznym
w Poznaniu zorganizowane zostały
dla studentów kończących Wydział
Ekonomii (11 i 12 lipca 2015 r.), Wydział
Gospodarki Międzynarodowej (5 lipca

2015 r.), Wydział Towaroznawstwa
(5 lipca 2015 r.) oraz Wydział Zarządzania
(4 i 12 lipca 2015 r.). Każdy absolwent
UEP podczas uroczystości otrzymał Kartę
Absolutoryjną – symboliczny dokument
potwierdzający oficjalne zakończenie
studiów. Został on wręczony przez Dziekanów poszczególnych wydziałów.

Prezes zarządu Duon SA ukończył naszą
Uczelnię
Rada Nadzorcza Duonu SA
powołała 23 czerwca 2015 r. na
nową kadencję dotychczasowy

zarząd spółki, którego prezesem
został absolwent kierunku Finanse
i bankowość na Uniwersytecie Eko-

nomicznym w Poznaniu – Mariusz
Caliński.

Zarząd POLOmarket z absolwentem UEP
Michał Seńczuk, absolwent ówczesnej Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 1 lipca 2015 r. został powołany

na członka zarządu POLOmarket Sp.
z o.o. Michał Seńczuk związany jest
z POLOmarketem od 2 stycznia 2015 r.

Dotychczas w spółce pełnił funkcję
dyrektora operacyjnego.

Absolwent UEP prezesem zarządu CIECH SA
Maciej Tybura objął stanowisko prezesa Zarządu CIECH SA 22 lipca 2015 r.
Z Grupą CIECH związany jest od roku

– najpierw był członkiem Rady Nadzorczej, później (od listopada 2014 r.)
członkiem Zarządu. Jest absolwentem

ówczesnej Akademii Ekonomicznej
w Poznaniu, na której ukończył Finanse
i rachunkowość przedsiębiorstw.

Dyrektor festiwalu gitarowego ukończył
UEP
Akademia Gitary Festival zorganizowany został w Wielkopolsce już po raz
ósmy. Wydarzenia festiwalowe odbywa-
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ły się od 14 sierpnia do 5 września 2015 r.
Organizacją całego wydarzenia zajął się
nowy dyrektor festiwalu Michał Gołaś,

absolwent naszej Uczelni. Ukończył on
Wydział Towaroznawstwa na ówczesnej
Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
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Absolwentka UEP współudziałowcem
agencji reklamowej
Marta Krysik, wiceprezes agencji
marketingu interaktywnego GoldenSubmarine, została właścicielem 5%
udziałów firmy. Absolwentka UEP
związana jest z GoldenSubmarine

od 2006 r. Swoją karierę w agencji
rozpoczęła jako dyrektor sprzedaży,
pozyskując klientów z kategorii FMCG.
W 2008 r. została dyrektorem zarządzającym, a w 2009 r. wiceprezesem

firmy. Zanim trafiła do GoldenSubmarine pracowała w Phillips Polska oraz
DGA. Ukończyła Handel międzynarodowy na naszej Uczelni.

INDEKS SUKCESU

NASI ABSOLWENCI

Łukasz Dekier
Wydział Zarządzania, kierunek: Zarządzanie, specjalność: logistyka
krajowa i międzynarodowa
Zatrudnienie: członek zarządu ASD Consulting
Skontaktuj się ze mną:
lukasz.dekier@asdc.pl
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Zastępca prezydenta Poznania
ukończył UEP
Arkadiusz Stasica 6 lipca 2015 r.
został trzecim zastępcą prezydenta
Poznania Jacka Jaśkowiaka. Od-

powiada za Wydział Gospodarki
Komunalnej i Lokalowej oraz Wydział
Sportu. Nowy zastępca ukończył

Analizę ekonomiczną i controlling na
ówczesnej Akademii Ekonomicznej
w Poznaniu.

wierzyłem, że za wysoką renomą uczelni pójdzie wysoka jakość kształcenia, a to zaprocentuje szybkim
rozwojem zawodowym. Jak pokazało życie – nie pomyliłem się.
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ciekawe dyskusje z wykładowcami i poznawanie interesujących osób, a także czas wolny na odkrywanie
i rozwijanie nowych pasji i zainteresowań.

8PLHMċWQRğFL]GRE\WHQD8(3SR]ZDODMĆPLG]LğQD

skuteczne współzarządzanie firmą. Jednak oprócz wielu umiejętności wyniosłem z Uczelni przede wszystkim
cenną wiedzę teoretyczną, która stanowi trwały fundament, na którym mogę budować wiedzę praktyczną.
Osobiście uważam, że teoria pomaga w zrozumieniu pewnych mechanizmów wpływających na funkcjonowanie firm i ludzi. Działa to również w drugą stronę: praktyka jest bardzo często inspiracją do tworzenia nowych
koncepcji i przeprowadzania badań czy projektów naukowych. Dlatego warto inwestować w jedno i drugie.
Kierując się tą myślą postanowiłem kontynuować naukę na UEP na studiach III stopnia.
=DODWFKFLDâE\P

aby firma ASD Consulting działała z sukcesami na rynku międzynarodowym. Chciałbym również jak najszybciej obronić doktorat.
3R]DSUDFĆOXELċ

podróżować, uprawiać sporty wyzwalające adrenalinę.

Zawodowa wskazówka dla studentów UEP

wyznaczaj sobie ambitne cele, w których osiągnięcie szczerze wierzysz, a następnie konsekwentnie
je realizuj.
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również, że przeprowadzona reforma
emerytalna była rozsądna i niezbędna
ze względu na sytuację demograficzną oraz warunki panujące na obecnym
rynku pracy. – Słusznie rozłożono ją
w czasie, by dochodzić do wyrównania
łagodnie. Gdyby wiek emerytalny nie
został podniesiony, trzeba byłoby podwyższyć składki albo obniżyć emerytury.
Wszystkie sposoby są dla nas nieprzyjemne, ale podniesienie wieku stosunkowo najmniej, skoro i tak żyjemy dłużej
i w zdrowiu – wyjaśnia prof. dr hab.
Maciej Żukowski, prof. zw. UEP.

prof. dr hab. T. Kowalski

Ulgi dla frankowiczów
Sejm RP uchwalił ustawę frankową, która jest korzystna dla
grupy osób spłacających kredyt we
frankach szwajcarskich. Ustawa ta
zredukuje poziom zadłużenia w wyrażeniu złotowym, który obecnie
okazuje się znacznie większy niż
spodziewały się osoby, które kilka lat
temu wzięły kredyt w szwajcarskiej
walucie. W opinii naszego eksperta
prof. dr. hab. Tadeusza Kowalskiego,

prof. nadzw. UEP, z Katedry Konkurencyjności Międzynarodowej ustawa
będzie miała negatywny wpływ
na polską gospodarkę. – Nie wolno
w dobrze funkcjonującej gospodarce
rynkowej stwarzać precedensów przygotowywanych ad hoc, pod wpływem
emocji i nacisków grup interesów. To
nas prowadzi do poważnych problemów gospodarczych w przyszłości –
przestrzega ekspert UEP.

dr K. Celka

Mieszkania dla studentów
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Wakacje to dla nowo przyjętych
studentów czas poszukiwań mieszkania. Rosnące ceny wynajmu pokoju
na stancji sprawiają, że coraz więcej
studentów (oraz ich rodzice) rozważa kupno na raty własnego M. Jak
przekonuje nasz ekspert dr Krzysztof
Celka z Katedry Inwestycji i Nieru-

chomości, najbardziej opłacalny jest
zakup większego mieszkania, by część
przeznaczyć na wynajem. – Koszt
dla rodzica spada z 1500–1800 zł do
500–600 zł – szacuje dr Celka. Przychód uzyskany z wynajmu najczęściej
właściciel mieszkania przeznacza na
ratę kredytu.

W skrajnej biedzie żyje dziś ponad 2,8 mln Polaków. Oznacza to, że
aż 7,4% mieszkańców naszego kraju
musi przeżyć za mniej niż 540 zł
miesięcznie. Dlaczego ubogich nie
ubywa, skoro według danych Głównego Urzędu Statystycznego nasza
sytuacja materialna się poprawia? –
Według danych GUS w 2014 roku
7,4 proc. Polaków żyło w skrajnym
ubóstwie, tyle samo co w roku
2013. Ale to jest złudne. Zmieniła się

bowiem granica ubóstwa skrajnego,
za które przyjmowane jest minimum
egzystencji – tłumaczy dr Krzysztof
Szwarc z Katedry Statystyki i Demografii. – Próbując uzasadnić stabilizację stopy ubóstwa na pewno należy
wspomnieć o zmniejszeniu liczby
ludności Polski, a więc mianownika
wzoru na stopę ubóstwa. W ciągu
roku (od 2013 do 2014) liczba ludności w Polsce spadła o blisko 20 tys. –
dodaje ekspert UEP.

Programowanie od podstawówki
prof. dr hab. W. Cellary

Prezydent Andrzej Duda podczas
kampanii wyborczej obiecał obniżenie
wieku emerytalnego. Czy spełnienie
wyborczej obietnicy będzie realne?
W opinii eksperta UEP prof. dr. hab.
Macieja Żukowskiego, prof. zw. UEP,
wprowadzenie zmian do wdrożonej
już reformy nie jest dobrym rozwiązaniem. – Powoduje to destabilizację.
Parametry emerytalne powinny być
ustalone na wiele lat. Nie można nimi
grać politycznie ani rozwiązywać
bieżących problemów – podkreśla
prof. Żukowski. Nasz ekspert twierdzi

Ministerstwo Edukacji Narodowej
chce, by szkoły uczyły programowania. Już pierwszoklasiści mają
zdobywać umiejętności i uczyć się, jak
sterować robotami. Profesor dr hab.
inż. Wojciech Cellary, prof. zw. UEP,
z Katedry Technologii Informacyjnych
na łamach „Gazety Wyborczej” podkreślił, jak ważne w koncepcji MEN jest
odpowiednie przygotowanie nauczy-

cieli do nauczania informatyki w szkołach. – Błędem jest ślepa wiara, że jeśli
dzieciom kupi się komputery i tablety, to
się same wszystkiego nauczą. Efektywna nauka programowania w szkołach
nie będzie możliwa bez przeszkolonych
i zmotywowanych nauczycieli, którzy
potrafią nowoczesny sprzęt włączyć do
zmodyfikowanego procesu dydaktycznego– uważa ekspert UEP.

5–lecie ERGO ARENA
prof. dr hab. Bogdan Sojkin

prof. dr hab. M. Żukowski

Co dalej z wiekiem emerytalnym?

dr K. Szwarc

Bieda po polsku

Nasi eksperci w mediach

Jedna z największych i najnowocześniejszych hal widowiskowo-sportowych w tej części Europy
świętuje 5-lecie istnienia. Od początku
swojej działalności w ERGO ARENIE
zorganizowano ponad 500 imprez. –
Profesjonalna organizacja, elastyczność
w dopasowaniu do wymagań formalnych i marketingowych wydarzenia,
profesjonalizm obsługi, wsparcie merytoryczne ze strony kadry menedżerskiej
obiektu oraz pełna dostępność 24 h/7
dni/12 miesięcy jednoznacznie zachęcają do współpracy i lokowania ważnych

oraz wartościowych dla widzów imprez
sportowych i kulturalnych – ocenia
prof. dr hab. Bogdan Sojkin, prof. zw.
UEP. – Dla sportu, a w szczególności dla
dyscypliny, jaką jest piłka ręczna, jest to
miejsce szczególne: gwarancja wypełnienia żywiołowo reagującymi kibicami,
znakomicie znającymi się na dyscyplinie, oraz przede wszystkim niezwykle
szczęśliwe miejsce z racji zwycięskich
spotkań męskiej drużyny narodowej
– dodaje naukowiec UEP, który pełni
również funkcję wiceprezesa Związku
Piłki Ręcznej w Polsce.
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194 (10.61%)

284 (15.53%)

57 (3.12%)

1294 (70.75%)

Prasa
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Internet

Radio

Telewizja

W czerwcu, lipcu i sierpniu ukazały się następujące czasopisma: SOEP, nr 2/2015 i nr 3/2015, a także Economics and
Business Review, nr 2.

Książka jest poświęcona finansowym
aspektom dywersyfikacji działalności
przedsiębiorstw, w szczególności
zależności pomiędzy stopniem
dywersyfikacji a rynkową wyceną
spółek giełdowych. Większość dotychczasowych badań wskazuje, że
jest ona ujemna, co określa się mianem dywersyfikacyjnego dyskonta.
Według przyjętej w książce hipotezy
zależność ta jest jednak determinowana stopniem rozwoju rynku kapitałowego. Przeprowadzone w celu

weryfikacji tej hipotezy badania na
próbie ok. 5000 spółek z 13 krajów
(w latach 2001–2012) pokazują, że
dyskonto dywersyfikacyjne występuje w krajach o bardziej rozwiniętym
rynku kapitałowym, z kolei w krajach
o słabo rozwiniętym rynku można
wręcz mówić o dywersyfikacyjnej
premii. Dodatkowe badania poświęcone dokonywanym przez spółki
transakcjom spin-off oraz fuzjom
konglomeratowym dają mniej jednoznaczne wyniki.

Monografia porusza istotną i aktualną
w kontekście wielowymiarowego
funkcjonowania samorządów terytorialnych tematykę gospodarowania
nieruchomościami w gminach. Dla zobrazowania rangi tego problemu, jego
złożoności i realnych zróżnicowań
w opracowaniu określono znaczenie:
nieruchomości w wykonywaniu zadań
gmin, wpływów z nieruchomości

do budżetów gmin, zróżnicowania
w czasie dochodów z nieruchomości
z poszczególnych źródeł w różnych
typach gmin, a także zróżnicowania
(wewnątrz i między rozpatrywanymi
typami gmin) wpływów z nieruchomości. Badaniom we wspomnianym
zakresie poddano gminy w Polsce.
Zakres czasowy tych badań obejmuje
lata 2001–2012.

Teksty opracowań z podstaw rachunkowości mają wartość niezmienną
i ponadczasową. Nie należy się zatem
dziwić, że podręczniki akademickie
z tej dziedziny są często wznawiane.
Niniejsza praca opiera się w znacznym stopniu na treści podręcznika
Podstawy rachunkowości pod redakcją
Wiktora Gabrusewicza i Janusza Samelaka, a część autorów przytacza treści
swojego autorstwa zawarte w po-

przednim wydaniu. W gronie 15 autorów pojawia się 5 nowych, nowy jest
też redaktor naukowy tego wydania.
Uaktualnione zostały przywoływane
akty prawne, jak i rozszerzono zakres
niektórych rozdziałów. Książka jest
adresowana do studentów kierunków
ekonomicznych, słuchaczy studiów
podyplomowych oraz osób zajmujących się profesjonalnie rachunkowością finansową.
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Z głębokim żalem, pogrążeni w smutku zawiadamiamy, że odszedł od nas nieodżałowanej pamięci
Unia Europejska wobec wyzwań
nansowe
ą pokonfei handlowe
rencyjną, na którą składają się
24 artykuły zaprezentowane podczas
konferencji „Unia Europejska wobec
wyzwań przyszłości”, zorganizowanej
przez Katedrę Europeistyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
w ramach Centrum Doskonałości Jeana
Monneta w kwietniu 2015 r. Zawarte
w niej referaty dotyczą szerokiej gamy
aspektów i wyzwań o charakterze
prawnym (m.in. przemian instytucjonalnych w UE, ochrony patentowej

i ochrony danych osobowych w UE),
nansowym (m.in. harmonizacji podatkowej, pomocy publicznej, dyscypliny
nansów publicznych) oraz handlowym (m.in. polityki handlowej UE,
środków protekcji uwarunkowanej oraz
wymiany handlowej UE z krajami trzecimi), przed którymi stoi UE i państwa
członkowskie. Zawarte w poszczególnych tekstach wnioski, poza walorem
poznawczym i naukowym, mogą także
zostać wykorzystane przy podejmowaniu decyzji w różnych miejscach i przez
różne gremia, co stanowi wymiar
praktyczny niniejszej publikacji.

Unia Europejska wobec wyzwań przyszłości. Aspekty społeczne, gospodarcze i środowiskowe
ą
pokonferencyjną, na którą składają
się 24 artykuły zeprezentowane
podczas konferencji „Unia Europejska
wobec wyzwań przyszłości”, zorganizowanej przez Katedrę Europeistyki
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w ramach Centrum Doskonałości Jeana Monneta w kwietniu
2015 r. W pierwszej części publikacji
zawarte zostały referaty odnoszące się do istotnych wyzwań, przed
którymi stoi UE w obszarze polityki

społecznej, w tym sytuacji młodzieży
w UE, starzenia się społeczeństwa
czy rosnącego problemu migracji do
Europy. Druga część książki zawiera teksty, które dotyczą wyzwań
w sferze gospodarki oraz ochrony
środowiska (m.in. polityki przemysłowej w UE, konwergencji gospodarczej
w UE, działalności innowacyjnej
przedsiębiorstw, rozwoju unijnych
uregulowań w zakresie klimatu,
niskoemisyjnego transportu), przy
czym część artykułów łączy w sobie
obydwie przenikające się i wzajemnie
od siebie uzależnione dziedziny.

dr hab. Ryszard Stanisław Gałecki, prof. nadzw. UEP
emerytowany, długoletni, zasłużony nauczyciel akademicki Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, prodziekan Wydziału Ekonomiki Produkcji i Obrotu, kierownik Zakładu Ekonomiki Turystyki, a następnie kierownik Katedry Turystyki w latach 1991–1999,
członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego i Polskiego Stowarzyszenia Turystyki.
Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym Medalem za
Zasługi dla Obronności Kraju, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem za Zasługi dla AE.
PAMIĘĆ O NIM POZOSTANIE NA ZAWSZE WŚRÓD NAS

REKTOR, SENAT
I SPOŁECZNOŚĆ
UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

Z głębokim żalem, pogrążeni w smutku zawiadamiamy, że 20 sierpnia 2015 r. odeszła
od nas nieodżałowanej pamięci

prof. dr hab. Anna Kozioł, prof. zw. UEP
emerytowany, wieloletni, wielce zasłużony nauczyciel akademicki UEP, wybitny towaroznawca, specjalista w zakresie chemii bioorganicznej, fotochemii, nauk o jakości
oraz analizy instrumentalnej, wicedyrektor Instytutu Towaroznawstwa ds. naukowobadawczych, przez kilka kadencji członek Senatu Uczelni oraz licznych komisji senackich i wydziałowych. Odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,
Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Medalem za Zasługi dla Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
PAMIĘĆ O NIEJ POZOSTANIE NA ZAWSZE WŚRÓD NAS

REKTOR, SENAT
I SPOŁECZNOŚĆ
UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

34

35

OSTATNIE POŻEGNANIE

Z głębokim żalem, pogrążeni w smutku zawiadamiamy, że 1 sierpnia 2015 r. zmarła
nagle, w wieku 56 lat

mgr Krystyna Sobkowiak
anglistka, wieloletnia lektorka języka angielskiego w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, kilkukrotnie nagradzana Nagrodą Rektora za osiągnięcia dydaktyczne
i organizacyjne. Od 1999 r. pełniła nieprzerwanie funkcję zastępcy kierownika SPNJO.
PAMIĘĆ O NIEJ POZOSTANIE NA ZAWSZE WŚRÓD NAS

REKTOR, SENAT
I SPOŁECZNOŚĆ
UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

Z głębokim żalem, pogrążeni w smutku zawiadamiamy, że 24 czerwca 2015 r. w wieku
87 lat odszedł od nas nieodżałowanej pamięci

płk Władysław Butkiewicz
były kierownik Studium Wojskowego Akademii Ekonomicznej
PAMIĘĆ O NIM POZOSTANIE NA ZAWSZE WŚRÓD NAS

REKTOR, SENAT
I SPOŁECZNOŚĆ
UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU
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