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Nowa strona internetowa UEP

Nowa szata graficzna, nowy, bardziej przej-
rzysty układ treści, nowe funkcjonalności, 

a ponadto ciekawe informacje z życia Uczelni, 
opis oferty dydaktycznej, terminy konferencji, 
szkoleń, konkursy, przydatne linki i wiele, wiele 
innych informacji – wszystko na wyciągnięcie 

ręki. Taka jest nowa strona internetowa Uni-
wersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Dzięki 
zmianom wprowadzonym w serwisie łatwiej 
i szybciej można odszukać potrzebne informa-
cje. Strona została przygotowana także w wersji 
na urządzenia mobilne.
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Celem badania losów absolwentów było 
określenie, jak wiedza i umiejętności 

zdobyte podczas studiów wpływają na ścieżki 
kariery absolwentów UEP po pewnym czasie 
od ukończenia studiów. 

W ciągu roku od ukończenia studiów 
zdecydowana większość z nich (88%) podej-

muje pracę najemną, 11% decyduje się na 
własną działalność gospodarczą (wykres 1). 
Pracę najczęściej znajdowali samodzielnie, nie 
korzystając z pomocy instytucji powołanych do 
wspierania karier zawodowych (wykres 2). 

Ponad 1/3 pracujących absolwentów UEP 
w ciągu roku od ukończenia studiów przynaj-

Badanie losów absolwentów
Pierwszą pracę podejmują jeszcze w trakcie studiów. Rok po ukończeniu studiów 
zarabiają na poziomie średniej krajowej. Ponadto ich wynagrodzenia są wyższe 
niż przeciętne zarobki absolwentów szkół wyższych w Polsce. Gdzie i za ile pracują 
absolwenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu? I dlaczego ich pozycja na 
rynku pracy jest lepsza niż pozycja absolwentów innych uczelni? Odpowiedzi na to 
pytanie przynoszą wyniki badania losów absolwentów.

Wykres 2. Metody poszukiwania przez absolwentów pracy (w %)

Wykres 1. Rodzaj podejmowanej aktywności zawodowej w ostatnim roku (w %)
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Tabela 2 
Miesięczne wynagrodzenie netto absolwentów UEP a rodzaj  wykonywanej działalności 
i miejsce zamieszkania 

Rodzaj wykonywanej działalności Przeciętne zarobki netto
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 3 314,24 zł
Pozostała działalność usługowa 3 180,64 zł
Informacja i komunikacja 3 087,15 zł
Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 2 965,39 zł
Przetwórstwo przemysłowe 2 717,57 zł
Działalność administracyjna i wspierająca 2 700,51 zł
Handel hurtowy i detaliczny 2 392,19 zł
Edukacja 2 258,02 zł

Miejsce zamieszkania Przeciętne zarobki netto
Poznań lub powiat poznański 2 616 zł
Województwo wielkopolskie, inne miejscowości 2 333 zł
Województwo mazowieckie (Warszawa) 3 561 zł
Poza Polską 5 431 zł
Inne województwa 2 444 zł
Ogółem średnie  miesięczne wynagrodzenie absolwentów UEP rok 
po ukończeniu studiów

2 859 zł

Tabela 1
Sektor gospodarki a awanse zawodowe 
absolwentów 

Sektor gospodarki Procent osób, które 
awansowały*

Działalność finansowa 
i ubezpieczeniowa

48

Pozostała działalność 
usługowa

45

Działalność profesjonal-
na, naukowa i techniczna

41

Informacja i komunikacja 34
Handel hurtowy i deta-
liczny

32

Przetwórstwo przemy-
słowe

27

Ogółem procent ab-
solwentów UEP, którzy 
awansowali w ciągu roku 
od ukończenia studiów

36

* w ciągu roku poprzedzającego badanie.

mniej raz awansowała. Najczęściej awansują ci, 
którzy pracują w branżach finansowej i ubez-
pieczeniowej (tabela 1). Średnie miesięczne za-
robki netto absolwentów UEP rok po ukończe-
niu studiów wynoszą 2859 zł. Wynagrodzenia 
w istotny sposób różnią się jednak w zależności 
od rodzaju wykonywanej działalności i miejsca 
zamieszkania (tabela 2).

Szczegółowy raport z badania został opu-
blikowany na stronie: http://ue.poznan.pl/data/
upload/articles_download/8223/20131212/
bla_raport_2013.pdf. 

Publikacji raportu towarzyszy wystawa 
prac studentów Uniwersytetu Artystycznego 
w Poznaniu, którą można oglądać w Gmachu 
Głównym UEP.
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ROZPOCZĘCIE STUDIÓW NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU

MIGRACJE ABSOLWENTÓW UEP
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WYJEŻDŻA PO STUDIACH
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DOLNOŚLĄSKIEGO

Źródło: na podstawie raportu „Badanie losów absolwentów UEP. Raport z I edycji badania”. Badanie losów absolwentów zrealizowano w ramach projektu „Kadry dla Gospodarki” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt graficzny: Emanuela Zajusz. 
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Program „Wracam”  
– pierwszy grant przyznany

Program jest adresowany do osób powra-
cających do pracy po dłuższej przerwie 

spowodowanej opieką nad dziećmi. Ma ułatwić 
podjęcie aktywności naukowej. W ramach 
programu są przyznawane granty na badania, 
które mogą potrwać 12–18 miesięcy. 

By pracownik mógł zgłosić się do progra-
mu, jego przerwa w pracy musi wynosić mini-
mum pół roku. Do programu trzeba się zgłosić 
w ciągu 3 lat od podjęcia pracy po przerwie. 
Zgłoszenie następuje przez złożenie wniosku 
z kosztorysem i harmonogramem projektu 
w Dziale ds. Badań Naukowych i Współpracy 

z Zagranicą. Tam też można uzyskać dodatko-
we informacje o projekcie. 

Doktor inż. Anna Dankowska zgłosiła 
do programu projekt pt. „Wykorzystanie 
metod chemometrycznych do wykrywa-
nia zafałszowań w wybranych produktach 
spożywczych”. Projekt został oceniony na 
58 punktów (na 60 możliwych do zdoby-
cia). Realizowany będzie przez 18 miesięcy, 
począwszy od marca 2014 r. Jego budżet 
wyniesie 15 000,00 zł. 

Kolejna edycja konkursu zostanie ogłoszo-
na we wrześniu. 

Doktor inż. Anna Dankowska z Katedry Towaroznawstwa Żywności na Wydziale 
Towaroznawstwa została zwyciężczynią pierwszej edycji programu grantowego 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu „Wracam”.

Do Brukseli pojechało 42 studentów oraz 
siedmiu opiekunów: prof. dr hab. Andrzej 

Czyżewski, dr hab. Aleksandra Grzelak, dr Anna 
Matuszczak, dr Katarzyna Smędzik-Ambroży, 
mgr Marta Śmigla, mgr Adam Majchrzak oraz 
mgr Michał Borychowski. W trakcie wyjazdu 
odbyło się pięć spotkań seminaryjno-studyj-
nych, poświęconych przede wszystkim ocenie 

nowej perspektywy finansowej UE 2014–2020 
w zakresie wspólnej polityki rolnej: 
•	 2 grudnia, w godz. 10.00–12.30 – semina-

rium z przedstawicielami Komisji Europej-
skiej – Dyrekcji Generalnej Agriculture and 
Rural Development (DG AGRI), Jackiem 
Wolskim, Zbigniewem Fąfarą, Mariuszem 
Legowskim; podczas spotkania studenci 

Studenci UEP w Brukseli
W dniach 1–5 grudnia 2013 r. studenci studiów stacjonarnych I i II stopnia Wydziału 
Ekonomii uczestniczyli w wyjeździe seminaryjno-studyjnym do Parlamentu 
Europejskiego oraz innych instytucji europejskich w Brukseli.

wygłosili dwa referaty (J. Radzięda, „Efekty 
ekonomiczne długotrwałego wsparcia 
rolnictwa w Polsce ze środków Unii Euro-
pejskiej”, B. Kopeć i B. Gronowski, „Ziemia 
i renty w nowym paradygmacie rozwoju 
rolnictwa”);

•	 2 grudnia, w godz. 12.45–14.00 – sympo-
zjum w Biurze Informacyjnym Wojewódz-
twa Wielkopolskiego w Brukseli z udziałem 
Izabeli Gorczycy; w trakcie spotkania 
studentka K. Jaros zaprezentowała referat 
„Stopień zrównoważenia rolnictwa w regio-
nach Unii Europejskiej”;

•	 2 grudnia, w godz. 15.00–16.45 – semina-
rium w siedzibie Przedstawicielstwa Landu 
Brandenburgia w Brukseli z Marcusem 
Wenigiem, dyrektorem Biura; spotkanie 
rozpoczęło wystąpienie studenta Ł. Fehlera 
pt. „Wspólna polityka rolna po 2014 roku – 
kierunki zmian i zagrożenia”; referat i dysku-
sję na bieżąco tłumaczyła Julia Steenbock, 
studentka specjalności polityka i gospodar-
ka żywnościowa;

•	 3 grudnia, w godz. 12.30–14.45 – semina-
rium w siedzibie Parlamentu Europejskiego 
w Brukseli, zorganizowane przez eurode-
putowanego Andrzeja Grzyba; w spotkaniu 
uczestniczyli europosłowie Jarosław Kali-
nowski, Czesław Siekierski oraz Arkadiusz 
Bratkowski, a także polscy dziennikarze; 
seminarium zainaugurowały referaty stu-
dentów (M. Rutkowska, „Proporcje wsparcia 
I i II filara w WPR 2007–2013 ze szczególnym 
uwzględnieniem Wielkopolski”, K. Jędru-
szuk i M. Stachowski, „Przejawy nowego 
paradygmatu rozwoju rolnictwa w Polsce”, 
J. Marciniec, „Rynek gęsi jako niszowy na 
rynku drobiu”); po wystąpieniach swój 
punkt widzenia zeprezentowali eurodepu-
towani;

•	 4 grudnia, w godz. 9.00–11.30 – seminarium 
w siedzibie Stałego Przedstawicielstwa 

RP przy UE z radcami z Departamentu 
Rolnictwa i Rybołówstwa – prof. Andrze-
jem Babuchowskim (Radcą – Ministrem, 
koordynatorem Wydziału), Krystianem 
Kęciekiem (Pierwszym Radcą) oraz Darią 
Iwaniuk (Pierwszym Sekretarzem); w trakcie 
seminarium odbyły się wystąpienia czwórki 
studentów (M. Komur i A. Kukowski, 
„Dylematy rachunku wprowadzenia roślin 
transgenicznych do naturalnego środowi-
ska. Aspekt ekonomiczny i środowiskowy”, 
K. Mucha i J. Staniszewski „Ewolucja polityki 
rolnej po 2013 r. w USA, UE i Chinach”); 
w spotkaniu uczestniczyli eurodeputowany 
Andrzej Grzyb oraz dziennikarze mediów 
wielkopolskich. 
Wszystkim spotkaniom towarzyszyły oży-

wione dyskusje. Z zainteresowaniem przyjęto 
referaty studentów, formułowano komentarze 
i stawiano pytania. Europosłowie i pozostali 
uczestnicy seminariów wysoko oceniali mery-
toryczne przygotowanie studentów. Wyjazd 
do Brukseli w pełni zrealizował stawiane mu 
cele naukowe: przyczynił się do poszerzenia 
wiedzy i umiejętności studentów w zakresie 
wspólnej polityki rolnej i jej ewolucji, kon-
cepcji industrialnego oraz zrównoważonego 
rozwoju rolnictwa, kwestii bezpieczeństwa 
żywnościowego oraz relacji sektora rolnego 
z otoczeniem makroekonomicznym. Ponadto 
dzięki seminariom nastąpiła popularyzacja 
problematyki badawczej Katedry Makro-
ekonomii i Gospodarki Żywnościowej oraz 
Studenckiego Koła Naukowego Gospodarki 
Żywnościowej. Jednym z najistotniejszych 
materialnych owoców tego wyjazdu jest 
propozycja dalszej współpracy w zakresie me-
rytorycznym w formie wydania tematycznej 
monografii w 2014 r.  W wolnym czasie studen-
ci zwiedzili centrum Brukseli oraz Atomium, 
Parlament Europejski (w tym Parlamentarium) 
i Kolonię (Niemcy). 
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Aplikacja mobilna mUEP 

Plany zajęć, komunikaty rektora, dzie-
kanatów, kontakty do pracowników 

Uczelni i wiele innych przydatnych informacji 
– studenci UEP już nie muszą tego przepisy-
wać do notesów czy kalendarzy. W każdym 
miejscu i o każdej porze znajdą wszystko, ko-
rzystając z aplikacji mobilnej mUEP. Aplikację 
można już pobrać z Google Play. Przeznaczo-
na jest na telefony oraz tablety z systemem 
Android.

mUEP to odpowiedź na bieżące potrzeby 
studentów Uniwersytetu Ekonomicznego. Jej 
użytkownicy mają dostęp między innymi do 
uniwersyteckich aktualności, informacji o wy-
darzeniach i planu zajęć. W nagłych sytuacjach 
mUEP w łatwy sposób pozwala skontaktować 
się z odpowiednim działem Uczelni albo zna-
leźć w bliskiej lokalizacji użytkownika tram-
waj, którym szybko dojedzie on do siedziby 
Uniwersytetu. 

Aplikację opracowała dwójka studentów 
z Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektro-
nicznej UEP – Joanna Jasnowska oraz Michał 
Karmelita (obecnie III rok studiów) – podczas 
dwumiesięcznych letnich praktyk studenckich 
organizowanych przez Katedrę Informatyki 
Ekonomicznej we współpracy z Orange Polska 
w ramach programu Innovations Farm. Praktyki 
odbywały się w Katedrze Informatyki Eko-
nomicznej w laboratorium Next Generation 
Internet Lab, a ich opiekunami byli mgr Jakub 
Dzikowski oraz dr Agata Filipowska.

Obu stronom ta współpraca przyniosła wy-
mierne korzyści. „Jesteśmy bardzo zadowoleni 
ze współpracy z Uniwersytetem Ekonomicz-
nym w Poznaniu. Jako operator telekomunika-
cyjny cenimy sobie innowacyjność i proaktyw-

ność środowiska akademickiego oraz wysoki 
poziom dostarczanych przez Uniwersytet 
wartości. Uniwersytet Ekonomiczny w Pozna-
niu jest obecnie jednym z naszych głównych 
partnerów uniwersyteckich zaangażowanych 
w inicjatywę Innovations Farm. Możliwość 
wymiany myśli ze środowiskiem akademickim 
jest dla Orange olbrzymią wartością. Mamy 
nadzieję, że zakres naszej współpracy będzie 
się poszerzał i liczymy na to, że powstanie 
jeszcze wiele nowych aplikacji, z których będą 
mogli czerpać satysfakcję przyszli użytkownicy 
sieci” – mówi Katarzyna Chmielewska, kierow-
nik projektu ze strony Orange. 

Ze współpracy są bardzo zadowoleni także 
studenci. „Dla nas te praktyki były przede 
wszystkim okazją, żeby, po pierwsze, wykorzy-
stać w praktyce wiedzę zdobytą na zajęciach, 
a po drugie, nauczyć się czegoś nowego. Na 
zajęciach nie programowaliśmy na platformę 
Android, programowaliśmy tylko w Javie, a róż-
nica jest ogromna. Żeby stworzyć tę aplikację, 
musieliśmy wielu rzeczy samodzielnie się 
nauczyć, wiele doczytać, poszukać. Na szczę-
ście mieliśmy w tych poszukiwaniach wsparcie 
opiekunów naszych praktyk, dr Agaty Filipow-
skiej i mgra Jakuba Dzikowskiego. Wiedza, 
którą zdobyliśmy, na pewno przyda nam się 
w przyszłości. Myślimy także o programowaniu 
na inne platformy mobilne” – mówią Joanna 
Jasnowska i Michał Karmelita.

mUEP to trzecia w Polsce aplikacja mobil-
na uczelni wyższej i pierwsza, która została 
przygotowana dla studentów przez samych 
studentów.

Darmową aplikację można pobrać z Google 
Play: https://play.google.com/store/apps/deta-
ils?id=pl.poznan.ue.

W tym roku Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu przygotował dla swoich 
studentów i pracowników wyjątkowy świąteczny prezent: była nim aplika-
cja mobilna mUEP.
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Dzień Japoński 

Impreza została zorganizowana w ramach 
22. Dni Kultury Japońskiej oraz 30-lecia 

działalności Wielkopolskiego Oddziału Towa-
rzystwa Polsko-Japońskiego. Kulminacyjnym 
punktem wydarzenia był wykład Ambasadora 
Japonii Jego Ekscelencji Makato Yamanaka pt. 
„Japan’s Economic Revival and Japan – Poland 
Relations”, który przybliżył zebranym relacje 
polsko-japońskie oraz poruszył najważniejsze 
problemy ekonomiczne Japonii ostatnich 10 lat. 
Wykład poprzedziły wystąpienia dra hab. Zyg-
munta Waśkowskiego, prof. nadzw. UEP („Co 
łączy menedżera z japońskim wojownikiem?”), 
dr Renaty Nestorowicz („Co przynosi pecha 
w Japonii, czyli czego unikać w komunikacji 
marketingowej skierowanej do Japończyków?”) 
oraz dra Grzegorza Leszczyńskiego i dra Marka 
Zielińskiego („Ufać czy nie ufać agencji rekla-
mowej? Doświadczenia japońskie i polskie”). 

W Dniu Japońskim uczestniczyli także 
przedstawiciele japońskich firm prowadzących 
działalność gospodarczą w Polsce oraz Attaché 
Sekcji Prasy i Kultury Ambasady Japonii Yoriko 
Terada. Imprezie towarzyszyły pokazy japoń-
skich sztuk walki: jōdō oraz iaidō w wykona-
niu członków Poznańskiego Stowarzyszenia 
KENDō, IAIDō I JōDō – MEISHINKAN, a także 
pokaz tradycyjnego Nippon Jūjutsu w wyko-
naniu członków Poznańskiego Stowarzyszenia 
JUJITSU/JūJUTSU. Niewątpliwą atrakcją był 
koncert pieśni japońskich w wykonaniu zespo-
łu „Oktawa” pod kierunkiem Aleksandry Wojta-
szek oraz wystawa broni japońskiej z kolekcji 
Macieja Płotkowiaka.

Organizatorami imprezy byli Wielkopolski 
Oddział Towarzystwa Polsko-Japońskiego, Ka-
tedra Strategii Marketingowych oraz prorektor 
ds. nauki i współpracy z zagranicą. 

Orientalny klimat panował w murach Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 
10 grudnia 2013 r. Tego dnia na UEP odbył się Dzień Japoński.
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Spotkanie władz Uczelni z nauczycielami 
akademickimi oraz z kadrą kierowniczą

Coroczną tradycją stało się okolicznościowe 
spotkanie władz Uczelni z nauczycielami 

akademickimi oraz z kadrą kierowniczą – pod-
sumowujące mijający rok. 

Spotkanie odbyło się 20 grudnia 2013 r. 
w auli Uczelni, gdzie Jego Magnificencja 
Rektor prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. 
zw. UEP, przedstawił pokrótce najważniej-

sze dokonania Uczelni w 2013 r. Następnie 
wysłuchano krótkiego występu muzyczne-
go w wykonaniu sekstetu z Zakładu Jazzu 
i Muzyki Estradowej Akademii Muzycznej 
im. Ignacego Jana Paderewskiego w Pozna-
niu pod dyr. Patryka Piłasiewicza. Na koniec 
uczestnicy spotkania złożyli sobie świąteczne 
i noworoczne życzenia.

Mikołajki: koncert i prezenty 

W dniu 6 grudnia 2013 r. Mikołaj nie ominął 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Pozna-

niu. Co przyniósł studentom i pracownikom 
Uczelni? 

Najpierw były prezenty, które pomogli przy-
gotować Mikołajowi pracownicy Biura Promocji. 
Mieli je dostać najgrzeczniejsi, ale Mikołaj posta-
nowił rozdać je wszystkim. Rozsypał prezenty po 
całej Uczelni – można było je znaleźć w salach 
wykładowych, laboratoriach, w Bibliotece i na 
korytarzach. Kto tylko miał oczy szeroko otwar-
te, na pewno ich nie przegapił i został szczęśli-
wym posiadaczem czyścika, klipsa, długopisu, 
ołówka lub naklejek. Przy każdym prezencie 

Mikołaj zostawił liścik: „Wszystkiego najlepszego 
z okazji Mikołajek! Podziel się swoim prezentem 
na Instagramie, używając #świętaUEP, oraz 
weź udział w naszej świątecznej aplikacji na 
facebook.com/UEPoznan. Sprawmy, by święta 
odzyskały swoją magię!”. 

Wielu studentów i pracowników przyłą-
czyło się do zabawy i wzięło udział w kon-
kursie na najlepsze świąteczne życzenia. 
Konkurs trwał przez cały grudzień. Życzenia 
zostały wypisane na bombkach i zawieszone 
na choince w holu Gmachu Głównego Uczel-
ni. Autorzy najlepszych życzeń otrzymali 
nagrody. 
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Nowe stojaki na rowery 
przed budynkami UEP

Przed budynkiem Collegium Altum oraz 
między budynkami A i B  pojawiły się nowe 

stojaki na rowery. Koszt ich zakupu i montażu 
sfinansowano z budżetu partycypacyjnego 
UEP. Z tego budżetu sfinansowano także mon-
taż mechanizmu umożliwiającego osobom 
niepełnosprawnym dotarcie do barku studenc-
kiego w budynku A.

Do realizacji z budżetu partycypacyjnego 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 
w minionym roku zgłoszono 20 projektów. 

Wszystkie propozycje  zostały dokładnie 
przeanalizowane przez Komisję Oceniającą, 
która uznała, że z formalnego i technicznego 
punktu widzenia możliwa jest realizacja trzech 
pomysłów. Komisja postanowiła odłożyć na 
razie realizację projektów, które wymagają 
pozyskania nowych lokali czy doprecyzowania 
technicznych i formalnych warunków realizacji. 
Projekty te będą brane pod uwagę przy ustala-
niu zasad rozdziału pieniędzy z kolejnych puli 
budżetu partycypacyjnego.
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Kolejna rozprawa doktorska  
w formule PhD thèse en cotutelle

Rekrutacja na Studia Podyplomowe 
„Prawo gospodarcze” 

Sześć punktów za publikację w SOEP

Université Catholique de Louvain 
w Louvain-là-Neuve oraz Uniwersytet 

Ekonomiczny w Poznaniu podpisały kolejną 
umowę dotyczącą przygotowania rozpra-
wy doktorskiej w formule PhD thèse en 
cotutelle.

Rozprawę „Human capital, technologi-
cal progres and migration in the globalized 
economy” przygotuje mgr Michał Burzyński, 

pod kierunkiem naukowym prof. UCL Frédérica 
Docquiera i dra hab. Krzysztofa Malagi, prof. 
nadzw. UEP. 

Magister Michał Burzyński jest doktoran-
tem na Wydziale Informatyki i Gospodarki 
Elektronicznej – w Katedrze Ekonomii Matema-
tycznej – oraz w Ėcole Doctorale na Université 
Catholique de Louvain – Institut de Recherches 
Ėconomiques et Sociales. 

Do końca stycznia 2014 r. potrwa rekrutacja 
na XIV edycję Studiów Podyplomowych 

„Prawo gospodarcze”. 
Uzyskanie efektywności gospodarczej 

w warunkach konkurencyjnej gospodarki ryn-
kowej wymaga dobrej znajomości norm prawa 
gospodarczego oraz obecnych kierunków ich 
interpretacji przez osoby odpowiedzialne za 
zarządzanie przedsiębiorstwem. Zadaniem 
Studiów będzie zatem przedstawienie infra-
struktury prawnej związanej z prowadzeniem 
działalności gospodarczej. Rola instrumentów 

prawnych w gospodarce rynkowej jest szcze-
gólna: dają one szerokie możliwości przed-
siębiorcom, którzy w ramach realizacji zasady 
wolności gospodarczej mają duże możliwości 
układania swych struktur organizacyjnych oraz 
kształtowania stosunków prawnych z kontra-
hentami, zgodnie z wyznaczonymi prioryte-
tami. Zadaniem Studiów jest przedstawienie 
tych możliwości (w ujęciu praktycznym) oraz 
prezentacja ewentualnych zagrożeń związa-
nych ze skrajnie pojmowaną zasadą wolności 
umów.

Miesięcznik „Studia Oeconomica Posna-
niensia” znalazł się w części B wykazu 

czasopism naukowych Ministerstwa Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego wraz z liczbą 6 punk-
tów przyznanych za publikację.  

„Studia Oeconomica Posnaniensia” publi-
kują artykuły naukowe zarówno w numerach 
tematycznych, jak i numerach ogólnych. 
Propozycje numerów tematycznych są zgła-
szane przez osoby, które chcą być redaktorem 

tematycznym danego numeru. Oprócz artyku-
łów naukowych w SOEP ukazują się również 
recenzje i rekomendacje, biografie i studia 
przypadku. Najbliższy numer będzie poświę-
cony problemom rachunkowości. Redaktorem 
tematycznym numeru jest dr hab. Marzena 
Remlein, prof. nadzw. UEP. Propozycje tekstów 
można zgłaszać do 15 stycznia 2014 r. 

Nowa klasa akademicka w Poznaniu

W ramach projektu „Klasa Akademicka” 
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 

nawiązał współpracę z V Liceum Ogólnokształ-
cącym im. Klaudyny Potockiej w Poznaniu.

W dniu 18 grudnia 2013 r. odbyło się 
spotkanie dziekana Wydziału Zarządzania UEP 
prof. dra hab. Kazimierza Krzakiewicza, prof. 
zw. UEP, z dyrektor V Liceum Ogólnokształ-
cącego w Poznaniu, mgr Barbarą Płotkowiak. 
W spotkaniu uczestniczyli także prodziekan 
Wydziału Zarządzania dr hab. Piotr Bartkowiak, 
prof. nadzw. UEP, oraz Łukasz Chudzik, student 

II roku studiów stacjonarnych Wydziału Zarzą-
dzania i zarazem absolwent V Liceum Ogólno-
kształcącego w Poznaniu.

W programie koordynowanym przez Wy-
dział Zarządzania UEP– oprócz V LO w Poznaniu 
– uczestniczy pięć szkół ponadgimnazjalnych: 
VIII Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu, 
X Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu, 
XI Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu, 
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nowym 
Tomyślu oraz Zespół Szkół Ekonomicznych 
w Słupcy. 
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Konkurs zorganizowały Zarząd Krajowej 
Reprezentacji Doktorantów oraz Funda-

cja Edukacyjna Perspektywy. Jego celem jest 
promowanie dobrych praktyk na studiach 
doktoranckich i wyłonienie uczelni stwa-
rzającej doktorantom najlepsze warunki do 
studiowania.

W konkursie są oceniane między innymi 
system przyznawania stypendiów dokto-
ranckich, wsparcie przez uczelnię aktywności 
naukowej doktorantów, obecność przedstawi-
cieli doktorantów w gremiach uczelnianych, 
działalność samorządu doktorantów oraz 
sposób wspierania współpracy międzynarodo-
wej doktorantów.

W konkursie wzięło udział ponad 40 uczelni: 
uniwersytetów, politechnik, uczelni medycz-
nych, rolniczych i ekonomicznych. Uniwersytet 
Ekonomiczny w Poznaniu zwyciężył w nim po 
raz drugi. Również w zeszłym roku Uczelnia 
zdobyła najwięcej punktów.

Decyzją Kapituły pierwszą nagrodę w kon-
kursie w tym roku otrzymała także Politech-
nika Warszawska. Drugą nagrodę wywalczyła 
Politechnika Opolska. Wręczenie nagród odbyło 
się 6 grudnia 2013 r. na Uniwersytecie Wrocław-
skim. Nagrodę dla Uniwersytetu Ekonomiczne-
go w Poznaniu odebrał prorektor ds. strategii 
i rozwoju, dr hab. Cezary Kochalski, prof. nadzw. 
UEP.

Pierwsze miejsce UEP  
w konkursie PRODOK 2013
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu otrzymał pierwszą nagrodę w VI edycji Kon-
kursu na Najbardziej Prodoktorancką Uczelnię PRODOK 2013.

Pracownicy UEP nagrodzeni  
Medalem Komisji Edukacji Narodowej

Minister edukacji narodowej Krystyna 
 Szumilas przyznała Medal Komisji Eduka-

cji Narodowej 
•	 prof. drowi hab. Piotrowi Banaszykowi, prof. 

zw. UEP,
•	 prof. drowi hab. Bogdanowi Sojkinowi, prof. 

zw. UEP,
•	 drowi hab. Jackowi Lisowskiemu, prof. 

nadzw. UEP,
•	 dr hab. Halinie Zboroń, prof. nadzw. UEP,

•	 drowi hab. Wojciechowi Sikorze, prof. 
nadzw. UEP,

•	 dr Elżbiecie Daneckiej,
•	 dr Sławomirze Kańdule,
•	 drowi Krzysztofowi Łyskawie,
•	 dr Annie Matuszczak.

Medale zostaną wręczone podczas uro-
czystego koncertu galowego wieńczącego 
obchody VI Dni Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Poznaniu, 27 lutego 2014 r.

Nagroda za pracę doktorską 
dla dr Blanki Łęt

Rozprawa doktorska dr Blanki Łęt (z Katedry 
Matematyki Stosowanej) pt. „Ekonome-

tryczne modelowanie czynników ryzyka na 
rynku surowców energetycznych”, napisana 

pod kierunkiem prof. Małgorzaty Doman, zajęła 
I miejsce w IX edycji Konkursu na najlepszą pra-
cę doktorską, organizowanego przez Fundację 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Prorektor w Komisji Egzaminacyjnej 
dla kandydatów na biegłych rewidentów

Prorektor ds. strategii i rozwoju Cezary 
 Kochalski został powołany do Komisji 

Egzaminacyjnej dla kandydatów na biegłych 
rewidentów na kadencję w latach 2013–2017. 
W skład Komisji wchodzi 19 osób: 10 przedsta-
wicieli Ministerstwa Finansów, 7 osób  rekomen-

dowanych przez Krajową Radę Biegłych Rewi-
dentów  oraz 2 osoby rekomendowane przez 
Komisję Nadzoru Finansowego. Na przewodni-
czącą Komisji Egzaminacyjnej została wyzna-
czona prof. dr hab. Gertruda Świderska. Komisja 
rozpoczęła działalność 2 grudnia 2013 r.

Studenci UEP z prestiżowymi stypendiami

Decyzją ministra nauki i szkolnictwa wyższe-
go z 6 grudnia 2013 r. Kacper Jankowski – 

student Wydziału Zarządzania UEP (na kierunku 
gospodarka przestrzenna) otrzymał, za wybitne 
osiągnięcia w nauce i sporcie, stypendium mini-
stra na rok akademicki 2013/2014.

Dwóch studentów Uniwersytetu Ekono-
micznego w Poznaniu otrzymało jednorazowe 
stypendia naukowe Marszałka Województwa 
Wielkopolskiego. Adam Weinert otrzymał 

stypendium II stopnia w wysokości 3000 zł. 
Karol Fabisz otrzymał stypendium III stopnia 
w wysokości 2500 zł. Uroczystość wręczenia 
stypendiów odbyła się 10 grudnia 2013 r. w Sali 
Sesyjnej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódz-
kiego w Poznaniu. Stypendia przyznawane 
są co roku i mają charakter szczególnego 
wyróżnienia oraz gratyfikowania osób, które 
osiągnęły znaczący sukces związany z nauką 
i edukacją.
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Tematami studenckich wystąpień były 
strategie z macierzy Ansoffa, a w szczegól-

ności: penetracji rynku, rozwoju rynku, rozwoju 
produktu oraz dywersyfikacji. Studenci mogli 
też zaproponować własne tematy.

Ich wystąpienia oceniało jury, w którego 
skład weszli między innymi wiceprezes Zarządu 
MTP Przemysław Trawa, dyrektor ds. marketin-
gu MTP Iwona Kasprzak-Ciesielska, Karol Nagy 
(reprezentujący Centrex, Węgry), prof. dr hab. 
Henryk Mruk i dr Łukasz Puślecki z Uniwer-
sytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Andrzej 
Meliński, prezes Zarządu Meliński Minuth oraz 
Magdalena Kuchta z Meliński Minuth, a także 
przedstawiciele Polskiej Izby Przemysłu Targo-
wego i Urzędu Miasta Poznania.

Jury przyznało dwie równorzędne nagrody:
•	 zespołowi w składzie: Kaja Zawół, Mał-

gorzata Tracz, Sara Wylegalska i Kamil 
Trzaskowski – za prezentację pt. „Targi 
bloggerów”,

•	 zespołowi w składzie: Wojciech Dyma-
czewski, Magda Ciesielska, Piotr Fret, 
Monika Ewartowska, Magda Chrzaszcz 
i Katarzyna Chojnacka – za prezentację 
pt. „Macierz Ansoffa podstawą wyboru 
strategii MTP”.
Jury przyznało też dwa wyróżnienia 

zespołowi w składzie: Karolina Mizgier, Pa-
trycja Napierała, Marta Kosmowska i Łukasz 
Młynek oraz zespołowi w składzie: Angelika 
Gejda i Marta Frankowiak.

Projekty zgłoszone do konkursu ocenia 
niezależne jury, w którego skład wchodzą: 

Tomasz Raczek (przewodniczący), Dominik 
Kaznowski, Jacek Piotrowski, Jacek Prześluga, 
Paweł Sanowski, Rościsław Szwedow oraz 
Jacek Wasilewski.

Wydawany przez Uniwersytet Ekonomiczny 
w Poznaniu kwartalnik „Forum” został zgłoszony 
do konkursu w kategorii czasopisma wewnętrz-
ne od 1000 do 5000 sztuk nakładu. Finaliści 
konkursu to projekty reprezentujące najlepsze 

standardy rynkowe: świetne pomysły, nowator-
skie rozwiązania graficzne i realizacyjne.

Gala wręczenia nagród odbyła się w war-
szawskim Teatrze Capitol. Poprzedziła ją 
konferencja „Power of Content Marketing”, 
podczas której wykłady i prelekcje przygotowa-
li specjaliści pracujący w Polsce na rzecz branży 
customowej, między innymi: dr Jacek Wasilew-
ski, Aleksander Sala, Roman Rostek, Dominik 
Kaznowski, Włas Chorowiec, Mariusz Czykier, 
Grzegorz Błażewicz.

Studenci UEP nagrodzeni przez MTP

„Forum” finalistą konkursu „Szpalty roku”

W środę 18 grudnia 2013 r. studenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 
przedstawili na MTP swoje prezentacje dotyczące targów.

Ogólnopolski konkurs „Szpalty roku” to najbardziej prestiżowa impreza związana 
z oceną content marketingu

Absolwenci UEP nagrodzeni za 
prace magisterskie

Magister Magdalena Krupa (absolwentka 
specjalności inżynieria finansowa na 

kierunku informatyka i ekonometria) otrzyma-
ła drugą nagrodę w VI Konkursie o Nagrodę 
Prezesa NBP na najlepszą pracę magisterską 
z zakresu nauk ekonomicznych. Nagrodzona 
praca magisterska pt. „Badanie adekwatności 
kapitałowej z wykorzystaniem testów warun-
ków skrajnych” została przygotowana pod 
kierunkiem prof. dr. hab. Małgorzaty Doman 
(z Katedry Matematyki Stosowanej).

Druga absolwentka inżynierii finanso-
wej –  mgr Małgorzata Ćwiek – otrzymała 
dyplom uznania za wysoką jakość pracy 
magisterskiej pt. „Unia walutowa w kryzysie – 
badanie determinant i współzależności wia-
rygodności kredytowej państw strefy euro 
mierzonej notowaniami kontraktów CDS”. 
Promotorem pracy również była prof. dr hab. 
Małgorzata Doman (z Katedry Matematyki 
Stosowanej).
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karierę studentów? Jak elitę? Oni, owszem, 
osiągają sukces zawodowy, często bardzo duży, 
ale z punktu widzenia wykładowcy to nie są 
dobrzy studenci – nie przychodzą na zajęcia, 
nie przynoszą w terminie prac zaliczeniowych, 
nie przychodzą na egzaminy... Robią karierę, 
ale studenci z nich kiepscy! Czy mamy więc 
prawo się nimi chwalić? I jak oczekiwać, że oni 
będą się chwalić studiami na UEP?

Czy są jakieś pomysły na rozwiązanie tego 
problemu?
Jednym z rozwiązań mogą być studia dualne, 
polegające na umowie między pracodawcą 
a uczelnią. Uczelnia dostarcza studentom wie-
dzy teoretycznej, a pracodawca – praktycznej. 
To nie jest jednak pomysł dla wszystkich – my-
ślę, że do takiego programu można by zakwa-
lifikować jedynie najlepszych. I nawet, gdyby 
się to udało, nadal pozostaje jeszcze problem 
tego, jak wpłynąć na mentalność absolwen-
tów, uświadomić im, że ich sukces to sukces 
Uczelni – ale też odwrotnie. Przecież ci ludzie, 
sprawdzając się na prestiżowych stanowiskach, 
świadczą o tym, czego nauczyli się na studiach. 
Nam, jako Uczelni, zależy na tym, by mówili 
o nas dobrze. To bardzo delikatna sprawa, by 
żadna ze stron nie czuła się tu wykorzystywana, 
ale jednocześnie, by każda została odpowied-
nio dowartościowana.

Badanie losów absolwentów dostarczyło 
jeszcze jednej bardzo ważnej informacji: 
pokazało, jakie kompetencje są najbardziej 
przydatne absolwentom UEP w pracy i dało 
sygnał, na co kłaść nacisk na zajęciach.
Zgadza się, ale to też kolejna sprawa do 
zadumy. Badania wykazały, czego potrzebują 
i oczekują studenci UEP, aby osiągnąć swój 
wymarzony, zawodowy sukces. Pamiętajmy 
jednak, że jesteśmy na Uniwersytecie, a nie 
w wyższej szkole zawodowej. Moim zdaniem 
nie możemy koncentrować się jedynie na 
kształceniu wąsko rozumianych kompetencji 
zawodowych. Nazwa „uniwersytet” zobowiązu-
je do przekazywania studentom czegoś więcej. 
Chodzi o treści humanistyczne, niemierzalne 
„szkiełkiem i okiem”, a jednak według mnie – 
niezbędne osobie, która kończy uniwersytet. 

Czy badanie będzie kontynuowane, pogłę-
biane?
Tak. Pierwsza edycja badania pozwoliła nam 
rozeznać obszary, które wymagają dokład-
niejszej analizy, wniknąć w wiele szczegółów 
i sformułować nowe problemy badawcze. 
Jednym z nich jest na pewno wspominany już 
etap między zakończeniem edukacji a rozpo-
częciem pierwszej pracy. Absolwenci szukają 
tej pracy kilka miesięcy. Pytanie, jakie działają 
tu mechanizmy i co sprawia, że znajdują pracę 
w taki a nie inny sposób, w takich a nie innych 
sektorach. Musimy też poszukać metod, które 
pomogą studentom rozeznać swoje słabe 
i mocne strony, stwierdzić, co jest dla nich, a co 
nie – czyli zaplanować karierę. Na podstawie 
badań studentów pierwszego roku jestem 
przekonany, że wielu z nich ma mylne wyobra-
żenie o pracy, której oczekuje i którą przyjdzie 
im kiedyś – zgodnie z tymi oczekiwaniami 
– wykonywać. Tu właśnie wielka rola prak-
tyk – ich oferta powinna być moim zdaniem 
rozwijana tak mocno, jak to tylko możliwe, bo 
praktyki to świetna okazja, by student w miarę 
bezbolesny i bezpieczny dla siebie sposób 
mógł sprawdzić, czy dane miejsce pracy jest 
dla niego odpowiednie. Wreszcie – musimy 
poszukiwać swojej tożsamości jako uczelnia. 
Zadać sobie pytanie, czy chcemy kształcić tylko 
umiejętności zawodowe, czy jednak dawać 
studentom coś więcej. Moim zdaniem – jako 
uniwersytet jesteśmy zobowiązani dawać im 
więcej. Tylko jak to pogodzić z oczekiwaniami 
samych studentów, którzy mówią: „Przychodzi-
my tu studiować, bo chcemy pracy”? Oto jest 
wyzwanie.

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała: Sylwia Jarmuż

Rozmowa z drem Bartoszem Sławeckim z Katedry Edukacji i Rozwoju Kadr  
o wynikach badania losów absolwentów UEP

Panie doktorze, wyniki badania losów 
absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Poznaniu dają powody do satysfakcji. 
Absolwentom UEP raczej nie grozi bezrobo-
cie, znajdują pracę, dość dobrze zarabiają. 
Możemy być z tych wyników dumni?
Możemy być dumni z tego, że blisko 90% 
absolwentów Uniwersytetu Ekonomiczne-
go w Poznaniu znajduje po studiach pracę. 
Sami byliśmy zaskoczeni, że jest ich tak dużo. 
Jednocześnie pozytywnie zaskoczyło nas coś 
jeszcze: otóż badanie przełamuje pokutujące 
wciąż przekonanie, że wykształcenie nic nie 
daje. Okazuje się, że wykształcenie ma swoją 
wartość. Jest silny statystyczny związek między 
ocenami ze studiów a wysokością wynagrodze-
nia, które otrzymują absolwenci naszej Uczelni 
później w pracy. To cieszy, bo to właściwość 
dojrzałych rynków pracy. Niestety, są też spra-
wy, które nas zaniepokoiły. 

Jedną z nich był fakt, że spośród badanych 
absolwentów UEP, tylko 11% podejmuje dzia-
łalność gospodarczą. To zastanawia, bo okazuje 
się, że ludzie wolą wykonywać pracę najemną, 
czyli pracę pod czyimś nadzorem, na czyjeś 
polecenie, mało twórczą. W Katedrze Edukacji 
i Rozwoju Kadr prowadziliśmy swego czasu 
badania studentów pierwszego roku, chcąc 
się dowiedzieć, czego oczekują po studiach na 
uczelniach ekonomicznych. Odpowiedź była 
tak wymowna, że wraz z koleżanką postanowi-
liśmy ją uczynić tytułem artykułu prezentujące-
go wyniki badań: „chcemy pracy” – powiedzieli 
studenci. Często dodawali też: „chcemy dobrej 
pracy”, przy czym – jak się okazywało – „dobra” 
znaczy dla nich: dobrze płatna, prestiżowa, naj-
lepiej w dużej korporacji – czyli chodzi o pracę 
najemną. Wynika z tego więc pewne wyzwanie 
dla Uczelni, by zachęcić studentów do większej 
przedsiębiorczości, twórczości. 

Tych wyzwań jest jednak chyba więcej? 
Owszem. Jeden z istotnych wniosków z badania 
jest taki, że Uniwersytet Ekonomiczny w Po-

znaniu przyciąga ludzi z różnych województw, 
ale po studiach „nie oddaje” ich rodzimym 
miejscowościom. Zdecydowana większość 
zostaje w Wielkopolsce lub jedzie do pracy do 
Warszawy. Z jednej strony to powód do dumy: 
kształcimy elity, najlepszych z najlepszych, tych, 
którzy realizują swoje marzenia i dostają „dobrą” 
pracę, wielu w bardzo prestiżowych przedsię-
biorstwach. Ale przecież takie firmy są nie tylko 
w naszym województwie i w stolicy. Z drugiej 
strony pojawia się więc pytanie, co takiego dzie-
je się na etapie od ukończenia przez młodego 
człowieka studiów do chwili podjęcia przez 
niego pracy, że podejmuje on tę pracę właśnie 
w tych miejscach – jakie działają tutaj mecha-
nizmy? Zastanawia nas, co sprawia, że młodzi 
ludzie nie wracają do swoich lokalnych społecz-
ności i jakie są tego konsekwencje. Zbadanie 
tego to kolejne wyzwanie, które nas czeka. 

Jeszcze innym istotnym wyzwaniem jest to, 
jak sprawić, by studenci bardziej utożsamiali 
się z Uczelnią. Okazuje się bowiem, że wielu 
z tych, którzy kończą Uniwersytet Ekonomicz-
ny w Poznaniu i osiągają zawodowy sukces 
– uważa to za własną zasługę, za efekt własnej 
aktywności i zaradności. Osoby te zapominają, 
że to właśnie status studenta Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Poznaniu otworzył im drogę 
do wielu możliwości, na przykład do praktyk, 
staży czy pracy w prestiżowych miejscach i na 
prestiżowych stanowiskach. Nie studiując u nas 
– może nigdy by się tam nie znaleźli. Niestety, 
wiele osób umniejsza rolę Uczelni w swoim 
sukcesie, a nawet, paradoksalnie, twierdzi, że 
studia przeszkadzają im w karierze. I tu pojawia 
się duży problem. Faktem jest – to wynika 
z badań – że osoby, które jeszcze w trakcie 
studiów rozpoczynają pracę, mają lepszy start. 
W pierwszym roku po ukończeniu studiów 
zarabiają więcej – bo są na rynku pracy dłużej, 
mają już większe doświadczenie niż osoby, któ-
re zaczęły zdobywać doświadczenie dopiero po 
ukończeniu studiów. Powstaje jednak pytanie, 
jak traktować takich pracujących i robiących 

Powody do dumy i zadumy

Badanie losów absolwentów UEP zostało zrealizowa-
ne w ramach projektu Kadry dla Gospodarki, współ-
finansowanego przez Unię Europejską w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego przez zespół 
pod kierunkiem prof. Józefa Orczyka, w którego skład 
weszli  dr Sylwester Białowąs, dr Dominik Buttler, 
dr Piotr Idczak, dr Tomasz Klimanek, dr Tomasz 
Olejniczak, dr Bartosz Sławecki oraz dr Krzysztof 
Szwarc. Raport z badania dostępny jest pod adresem: 
http://ue.poznan.pl/data/upload/articles_down-
load/8223/20131212/bla_raport_2013.pdf.
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Jako pierwszy w rolę wykładowcy wcielił się 
Eugeniusz Kijewski – jeden z najwybitniej-

szych  polskich koszykarzy, a obecnie znakomi-
ty trener i pracownik Studium Wychowania Fi-
zycznego i Sportu UEP. Opowiedział o różnych 
strategiach budowania zespołu oraz kulisach 
opracowania taktyk.

Potem Eugeniusza Kijewskiego na 
katedrze zastąpił Adam Wójcik – również 
koszykarz, wielokrotny reprezentant Polski 
w turniejach finałowych Mistrzostw Europy. 

Dowodził, jak ważną rolę w dążeniu do 
sukcesu odgrywa atmosfera wewnątrz 
drużyny.

Olga Kijewska – dyrektor zarządzający Ba-
sket Ligi Kobiet (Ekstraklasa Kobiet) – poruszyła 
temat zarządzania imprezami sportowymi, 
a Jacek Jakubowski – sekretarz  generalny 
Polskiego Związku Koszykówki oraz prezes 
Tauron Basket Ligi – przedstawił, jak wygląda  
zarządzanie w największych organizacjach 
sportowych.

Sportowcy w rolach wykładowców
Wybitni sportowcy i trenerzy wygłosili 9 grudnia 2013 r. na Uniwersytecie Ekono-
micznym w Poznaniu serię wykładów otwartych o zarządzaniu i … koszykówce.

Marcin herra gościem 
Cafe AZS UEP
Cafe AZS UEP po raz dziesiąty zaprosiło do uczelnianej auli znaną postać 
świata sportu.

Wykład pt. „Przemysł czasu wolnego na 
przykładzie Stadionu Narodowego” 

11 grudnia 2013 r. wygłosił Marcin Herra – pre-
zes Zarządu spółki PL 2012 + Sp. z o. o., która 
zarządza Stadionem Narodowym. Prelegent 
rozpoczął od wprowadzenia słuchaczy w pod-
stawowe pojęcia związane z zarządzaniem 
czasem. Podkreślił, że wizja i strategia są tak 
samo ważne jak praca, a czas wolny to najwięk-
sze dobro, jakie posiadamy. Zauważają to kraje 
bardziej rozwinięte, w których czas wolny jest 
coraz bardziej istotny. Euro 2012 było sukce-

sem, jednak teraz Stadion musi się otworzyć 
na inne międzynarodowe wydarzenia – mówił 
prelegent. Podkreślał, że trzeba szukać takich 
możliwości użytkowania obiektu, które spra-
wią, że ludzie będą chcieli poświęcać swój wol-
ny czas, by odwiedzać stadion. Jak poinformo-
wał Marcin Herra – na Stadionie Narodowym 
wprowadzono zasadę 360 stopni – 1/3 sport, 
1/3 – koncerty, 1/3 – wydarzenia społeczne. 
Oprócz meczów piłki nożnej i koncertów będą 
tam się odbywać między innymi takie wydarze-
nia jak: Piknik Naukowy czy Targi Książki.
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Rektor prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP:

3 grudnia – przewodniczył obradom Kolegium 
Rektorsko-Dziekańskiego w sali 103 w Gmachu 
Głównym Uczelni;
4 grudnia – uczestniczył w uroczystości odno-
wienia doktoratu prof. dra hab. Jerzego Kleera 
z Uniwersytetu Warszawskiego;
6 grudnia – powitał gości na koncercie muzyki 
filmowej „Muzyczne Mikołajki – Jazz i Muzyka 
Filmowa na UEP”, który odbył się w auli UEP;
9 grudnia – przywitał gości na wykładzie pt. 
,,Koszykówka Sportowo i Biznesowo”, który 
odbył się w sali 236; ponadto wziął udział 
w przedświątecznym spotkaniu wielkopol-
skich przedsiębiorców zorganizowanym przez 
Wielkopolską Izbę Przemysłowo-Handlową 
oraz Pracodawców RP-Wielkopolska. Spotkanie 
odbyło się w World Trade Center w Poznaniu;
10 grudnia – przewodniczył obradom Ko-
legium Rektorsko-Dziekańskiego w sali 103 
w Gmachu Głównym Uczelni; ponadto wziął 
udział w uroczystości wręczenia stypendiów 
naukowych Marszałka Województwa Wielko-
polskiego w sali Sesyjnej Wielkopolskiego 
Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu; tego 
samego dnia spotkał się z ambasadorem 
Japonii Makoto Yamanaka oraz prezesem 
Oddziału Wielkopolskiego Towarzystwa Polsko
-Japońskiego Robertem Szoberem, w związku 
z odbywającym się na UEP Dniem Japońskim 
w ramach 22. Dni Kultury Japońskiej oraz 
30-lecia działalności Wielkopolskiego Oddziału 
Towarzystwa Polsko-Japońskiego;
11–15 grudnia – uczestniczył w European In-
ternational Business Academy (EIBA) Conferen-
ce 2013 na Uniwersytecie w Bremen;

16 grudnia – spotkał się z kierownikami 
katedr UEP w sprawie zwiększenia dodatku 
funkcyjnego z tytułu pełnienia funkcji kierow-
nika katedry; ponadto podjął Komendanta 
Wojewódzkiej Policji insp. dra Rafała Batkow-
skiego; celem spotkania było omówienie 
dalszej współpracy;
17 grudnia – przewodniczył obradom Ko-
legium Rektorsko-Dziekańskiego w sali 103 
w Gmachu Głównym Uczelni; ponadto spotkał 
się z prezesem Zarządu Aquanet Pawłem 
Chudzińskim w sprawie budowania zespołu 
ds. innowacji; spotkanie odbyło się w siedzibie 
Zarządu Aquanet SA; tego samego dnia rektor 
uczestniczył w posiedzeniu Wielkopolskiej 
Rady Trzydziestu w siedzibie firmy H. Cegielski 
– Poznań SA; następnie wziął udział w dorocz-
nym spotkaniu wigilijnym zorganizowanym 
przez Klub Biegacza UEP; wieczorem wspólnie 
z prorektorem ds. nauki i współpracy z zagra-
nicą prof. Maciejem Żukowskim uczestniczył 
w wigilii Rady Doktorantów; spotkanie odbyło 
się w restauracji Cactus Faktoria;
19 grudnia – przewodniczył żałobnemu posie-
dzeniu Senatu UEP, poświęconemu śp. Profeso-
rowi Jerzemu Handschke; posiedzenie odbyło 
się w sali 111 w Gmachu Głównym Uczelni;
20 grudnia – przewodniczył obradom Senatu 
UEP w sali 236 w Gmachu Głównym Uczel-
ni; w tym samym dniu otworzył spotkanie 
z nauczycielami akademickimi oraz kadrą 
kierowniczą administracji, podsumowujące 
rok 2013; ponadto powitał emerytowanych 
pracowników Uczelni na spotkaniu gwiazdko-
wym w sali 111 A.

Prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą prof. dr hab. Maciej Żukowski,  
prof. zw. UEP:
10 grudnia – wspólnie z Rektorem prof. 
drem hab. Marianem Gorynią, uczestniczył 
w spotkaniu z ambasadorem Japonii Makoto 
Yamanaka; ponadto uczestniczył w Dniu 

Japońskim na UEP i był jednym z jego orga-
nizatorów;
17 grudnia – przewodniczył posiedzeniu 
Komitetu Redakcyjnego Wydawnictwa UEP; 

Z prac rektora i prorektorów
ponadto wspólnie z rektorem prof. drem hab. 
Marianem Gorynią, uczestniczył w wigilii Rady 
Doktorantów; spotkanie odbyło się w restaura-
cji Cactus Faktoria;
20 grudnia – uczestniczył w spotka-
niu z nauczycielami akademickimi 

oraz kadrą kierowniczą administracji, 
podsumowującym rok 2013; uczest-
niczył także w spotkaniu z osobami, 
które złożyły wnioski o dofinansowanie 
swoich badań w projekcie grantowym 
UEP „Wracam”.

Prorektor ds. edukacji i studentów dr hab. Jacek Mizerka, prof. nadzw. UEP:

3 grudnia – wziął udział w spotkaniu przed-
stawicieli organizacji studenckich, Parlamentu 
Studenckiego z reprezentantami poszczegól-
nych działów administracji Uczelni; spotkanie 
odbyło się w sali 418A;
9 grudnia – gościł w swoim gabinecie wybit-
nych polskich koszykarzy zaproszonych do wy-
głoszenia wykładu otwartego pt. ,,Koszykówka 
Sportowo i Biznesowo”, który odbył się w sali 
236; w tym samym dniu wziął udział w posie-
dzeniu Rady Finansowej, dotyczącym podziału 
środków na działalność studencką na rok 2014;
12 grudnia – wziął udział w programie „Gorący 

temat” w telewizji WTK na temat „Czy wolność 
słowa dotyczy wszystkich poglądów?”, w dys-
kusji wzięła również udział profesor  
Ewa Kraskowska z UAM;
13 grudnia – uczestniczył w wigilii Parla-
mentu Studenckiego; spotkanie odbyło się 
w sali 111A;
18 grudnia – wziął udział w spotkaniu wigi-
lijnym zorganizowanym przez Panią Marię 
Królską;
20 grudnia – uczestniczył w spotkaniu z na-
uczycielami akademickimi oraz kadrą kierowni-
czą administracji, podsumowującym rok 2013. 

Prorektor ds. strategii i rozwoju dr hab. Cezary Kochalski, prof. nadzw. UEP:

3 grudnia – wziął udział w wieczorze mikołaj-
kowym zorganizowanym przez Zarząd Koła 
Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Poznaniu; spotkanie odbyło 
się w sali 236 Gmachu Głównego UEP;
4 grudnia – uczestniczył w posiedzeniu Ka-
pituły Konkursu o tytuł „Poznańskiego Lidera 
Przedsiębiorczości”; posiedzenie odbyło się 
w Starostwie Powiatowym w Poznaniu;
5 grudnia – uczestniczył w spotkaniu mikołaj-
kowym doktorantów Wydziału Ekonomii UEP, 
spotkanie odbyło się w Restauracji Brocard 
przy ul. Taczaka w Poznaniu;
6 grudnia – wziął udział w VI gali Konkursu na 
Najbardziej Prodoktorancką Uczelnię w Polsce 
PRODOK 2013, gala odbyła się we Wrocławiu;
9 grudnia – wziął udział w spotkaniu klubo-
wym Business Centre Club, które odbyło się 
w Hotelu Andersia w Poznaniu;

10 grudnia – uczestniczył w spotkaniu Rady 
Programowej Think Tank Poland, Go Global, 
spotkanie odbyło się w siedzibie KGHM Polska 
Miedź SA w Warszawie;
12 grudnia – wziął udział w uroczystej gali, 
podczas której zostały ogłoszone wyniki Ran-
kingu Marek Wielkopolski 2013; uroczystość 
odbyła się w Hotelu Andersia w Poznaniu;
13 grudnia – uczestniczył w spotkaniu Kra-
jowej Izby Biegłych Rewidentów; spotkanie 
odbyło się w Warszawie;
16 grudnia – wziął udział w spotkaniu z pro-
rektorami uczelni ekonomicznych, spotkanie 
odbyło się na Uniwersytecie Ekonomicznym 
w Krakowie;
20 grudnia – uczestniczył w spotkaniu 
z nauczycielami akademickimi oraz kadrą 
kierowniczą administracji, podsumowującym 
rok 2013. 
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Podczas posiedzenia Senatu 20 grudnia 2013 r. 
rektor wręczył gratulacje prof. drowi hab. 
Henrykowi Szymusiakowi, prof. nadzw. UEP, 
w związku z uzyskaniem przez niego tytułu 
naukowego profesora. Ponadto rektor wręczył 
dyplomy nagród jubileuszowych profesorom: 
Witoldowi Abramowiczowi i Alfredowi Jancowi.

*

Działając na podstawie art. 226 ust. 1, w związ-
ku z art. 213 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie 
wyższym oraz § 93 i § 88 ust. 2–8 Statutu UEP, 
Senat powołał do składu Komisji Dyscyplinar-
nej dla Doktorantów na rok kalendarzowy 2014 
następujących przedstawicieli doktorantów:
•	 z Wydziału Ekonomii – mgr Patrycję Bebę,
•	 z Wydziału Gospodarki Międzynarodowej – 

mgra Filipa Badalewskiego,
•	 z Wydziału Informatyki i Gospodarki Elek-

tronicznej – mgra Włodzimierza Lewoniew-
skiego,

•	 z Wydziału Towaroznawstwa – mgr Igę 
Rybicką,

•	 z Wydziału Zarządzania – mgra Michała 
Gintera.

*

Działając na podstawie art. 226 ust. 1, w związ-
ku z art. 213 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie 
wyższym oraz § 93 i § 88 ust. 2–8 Statutu UEP, 
Senat powołał do składu Odwoławczej Komisji 
Dys cyplinarnej dla Doktorantów na rok kalen-
darzowy 2014 następujących przedstawicieli 
doktorantów:
•	 z Wydziału Ekonomii – mgra Bartosza 

Totlebena,
•	 z Wydziału Gospodarki Międzynarodowej – 

mgra Macieja Karpińskiego,
•	 z Wydziału Informatyki i Gospodarki Elek-

tronicznej – mgr Wiolettę Sokołow ską,
•	 z Wydziału Towaroznawstwa – mgr Joannę 

Olszewską,
•	 z Wydziału Zarządzania – mgr Agatę Krze-

mińską.

*

Ponadto podczas posiedzenia 20 grudnia 
2013 r. Senat wyraził zgodę na:
•	 przyjęcie ramowego planu rzeczowo-finan-

sowego Uczelni na rok 2014,
•	 prowadzenie gospodarki finansowej 

Uniwersytetu na podstawie wymie nionego 
planu ramowego do czasu uchwalenia 
przez Senat UEP właściwego planu rzeczo-
wo-finansowego Uczelni na rok 2014.

*

Na wniosek rektora Senat – w trybie § 96 Sta-
tutu UEP i § 24 Regu laminu organizacyjnego 
admini stracji UEP – pozytywnie zaopiniował 
zmianę ww. Regula minu organizacyjnego, 
wynikającą z utworzenia z dniem 1 stycznia 
2014 r. jednostki organizacyjnej pod nazwą 
„Wielkopolska Szkoła Biznesu Uniwersy tetu 
Ekonomicznego w Po znaniu”.

Zaopiniowane przez Senat zmiany w treści 
Regulaminu organizacyj nego administracji UEP 
obejmują:
•	 wykreślenie w § 30 ust. 4 nazwy „Biuro 

Kształcenia Ustawicznego”,
•	 zmianę załącznika nr 1 do Regulaminu 

organizacyjnego administracji UEP („Za-
kresy działania administracyjnych komórek 
organizacyjnych”) poprzez wy kreślenie 
treści § 28,

•	 zmianę załącznika nr 2 do Regulaminu 
organizacyjnego UEP („Symbole jed nostek 
organizacyjnych stosowane w korespon-
dencji wewnętrznej i zewnętrz nej”) w tytule 
„Administracyjny pion organizacyjny pro-
rektora ds. edukacji i studen tów” poprzez 
wykreślenie w punkcie 3 nazwy „Biuro 
Kształcenia Ustawicznego – III/BKU” i wpi-
sanie w to miejsce nazwy „Wielkopolska 
Szkoła Biznesu Uni wersytetu Ekonomiczne-
go w Poznaniu – III/UEP-WSB”,

•	 zmianę w ogólnym schemacie struktu-
ry organizacyjnej UEP (rys. 2) w pionie 
III/PR poprzez wykreślenie nazwy „Biuro 

Z posiedzenia Senatu UEP
Kształcenia Ustawicznego” i wpi sa nie 
w to miejsce nazwy „Wielkopolska Szkoła 
Biznesu Uniwersytetu Eko no micznego 
w Poznaniu”.

*

Działając na podstawie § 26 ust. 1 Statutu UEP 
oraz uchwały nr 29 (2013/2014) Senatu UEP 
z 25 października 2013 r., Senat – na wniosek 
rektora – pozytywnie zaopiniował Regulamin 
organizacyjny nowej, dydaktycznej jednost-
ki organizacyjnej pod nazwą „Wielkopolska 

Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Poznaniu”.

*

Ponadto Senat ustalił harmonogram rekruta-
cji na studia rozpoczynające się od semestru 
zimowego w roku akademickim 2014/2015.

 Harmonogram rekrutacji na studia roz-
poczynające się od semestru letniego w roku 
akademickim 2014/2015 zostanie określony 
w odrębnej uchwale.

Studia stacjonarne pierwszego stopnia Termin
Termin elektronicznych zgłoszeń:

a) otwarcie formularzy elektronicznych
b) składanie zgłoszeń elektronicznych:

– stara matura
– nowa matura

8 maja 2014

do 16 czerwca 2014
do 8 lipca 2014

Termin uiszczania opłaty rekrutacyjnej (liczy się data wpływu na 
wyznaczony rachunek bankowy UEP):

– stara matura
– nowa matura

do 16 czerwca 2014
do 8 lipca 2014

Rozmowy kwalifikacyjne: 30 czerwca 2014
Ogłoszenie list rankingowych 11 lipca 2014
Termin przyjmowania dokumentów od kwalifikujących się na studia do 21 lipca 2014
Termin przyjmowania dokumentów od kwalifikujących się na stu-
dia w razie obniżenia limitu punktów rankingowych (w przypadku 
kolejnych obniżek limitu punktów rankingowych termin przyjmo-
wania dokumentów może zostać przedłużony)

do 25 lipca 2014

Wyniki nie wcześniej niż 31 lipca 2014 
i nie później niż 12 sierpnia 2014

Studia stacjonarne drugiego stopnia – przyjęcia na studia rozpoczynające się od semestru 
zimowego

Termin elektronicznych zgłoszeń
a) otwarcie formularzy elektronicznych
b) składanie zgłoszeń elektronicznych

–  kandydaci przystępujący do kwalifikacji na podstawie śred-
niej ocen ze studiów

– pozostali kandydaci

8 maja 2014

do 30 maja 2014

do 25 czerwca 2014
Termin uiszczania opłaty rekrutacyjnej (liczy się data wpływu na 
wyznaczony rachunek bankowy UEP):

–  kandydaci przystępujący do kwalifikacji na podstawie średniej 
ocen ze studiów

– pozostali kandydaci

do 30 maja 2014

do 25 czerwca 2014
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Testy kwalifikacyjne/rozmowy kwalifikacyjne: 15–16 lipca 2014
Ogłoszenie list rankingowych

– kandydaci kwalifikowani na podstawie średniej ocen ze studiów
–  kandydaci kwalifikowani na podstawie wyniku testu kwalifika-

cyjnego

12 czerwca 2014

22 lipca 2014
Termin przyjmowania dokumentów od kwalifikujących się na studia do 31 lipca 2014
Termin przyjmowania dokumentów od kwalifikujących się na stu-
dia w razie obniżenia limitu punktów rankingowych (w przypadku 
kolejnych obniżek limitu punktów rankingowych termin przyjmo-
wania dokumentów może zostać przedłużony)

do 7 sierpnia 2014

Wyniki nie wcześniej niż 12 sierpnia 
2014 i nie później niż 16 wrze-

śnia 2014
Studia niestacjonarne pierwszego stopnia

Termin elektronicznych zgłoszeń
a) otwarcie formularzy elektronicznych
b) składanie zgłoszeń elektronicznych

11 lipca 2014
do 6 sierpnia 2014

Termin uiszczania opłaty rekrutacyjnej (liczy się data wpływu na 
wyznaczony rachunek bankowy UEP)

do 6 sierpnia 2014

Ogłoszenie list rankingowych 12 sierpnia 2014
Termin przyjmowania dokumentów od kwalifikujących się na studia do 22 sierpnia 2014
Wyniki nie wcześniej niż 29 sierpnia 

2014 i nie później niż 16 wrze-
śnia 2014

Studia niestacjonarne drugiego stopnia
Termin elektronicznych zgłoszeń:

a) otwarcie formularzy elektronicznych
b) składanie zgłoszeń elektronicznych

11 lipca 2014
do 6 sierpnia 2014

Termin uiszczania opłaty rekrutacyjnej (liczy się data wpływu na 
wyznaczony rachunek bankowy UEP)

do 6 sierpnia 2014

Ogłoszenie list rankingowych 12 sierpnia 2014
Termin przyjmowania dokumentów od kwalifikujących się na studia do 22 sierpnia 2014
Wyniki nie wcześniej niż 29 sierpnia 

2014 i nie póź niej niż 16 wrze-
śnia 2014

Wydział Ekonomii
Posiedzenie Rady Wydziału Ekonomii odbyło 
się 6 grudnia 2013 r. Przedmiotem obrad były 
następujące kwestie:
•	 wnioski komisji o nadanie stopnia doktora 

nauk ekonomicznych mgr Marzenie Mielca-
rek oraz mgrowi Markowi Ręklewskiemu,

•	 opinia komisji konkursowej w sprawie 
wniosku prof. dra hab. Jana Sikory o przy-
znanie stanowiska profesora zwyczajnego 
w Katedrze Socjologii i Filozofii,

•	 nadanie stopnia doktora habilitowanego 
dr Katarzynie Szarzec,

•	 wyznaczenie recenzentów, egzaminów i eg-
zaminatorów w przewodach doktorskich 
mgra Michała Pilca, mgra Michała Łukow-
skiego, mgra Radosława Murkowskiego 
i mgra Marcina Spychały,

•	 powołanie komisji doktorskiej mgr Edyty 
Płaskonki,

•	 przyjęcie procedury przewodu doktorskie-
go na Wydziale Ekonomii,

•	 analiza sesji letniej w roku akademickim 
2012/2013,

•	 wniosek o zatrudnienie osoby wyłonionej 
z konkursu na etat adiunkta w Katedrze 
Teorii Pieniądza i Polityki Pieniężnej,

•	 wniosek o uruchomienie II edycji Studiów 
Podyplomowych „Ekonomia menedżerska”,

•	 wniosek o uruchomienie XIII edycji Studiów 
Podyplomowych „Zarządzanie bezpieczeń-
stwem i higieną pracy”,

•	 wniosek o uruchomienie IV edycji Studiów 
Podyplomowych „Zarządzanie kapitałem 
ludzkim w systemie SAP HR”.

Wydział Gospodarki Międzynarodowej

Posiedzenie Rady Wydziału Gospodarki 
Międzynarodowej odbyło się 6 grudnia 2013 r. 
Przedmiotem obrad były następujące kwestie:
•	 wygaśnięcie mandatów przedstawicieli 

studentów w Radzie Wydziału oraz infor-
macja o wyborze nowych przedstawicieli 
studentów do Rady Wydziału,

•	 nadanie stopnia naukowego doktora nauk 
ekonomicznych mgrowi Łukaszowi Brylowi,

•	 wszczęcie przewodu doktorskiego 
mgr Anny Dudziak,

•	 zaopiniowanie wniosku mgra Piotra Banac-
kiego w sprawie zmiany terminu zakończe-
nia przewodu doktorskiego,

•	 zaopiniowanie wniosku o zgłoszenie pracy 
doktorskiej dr Katarzyny Dagmary Mroczek 
do nagrody prezesa Rady Ministrów,

•	 zmiana składu Wydziałowej Komisji Progra-
mowej,

•	 zmiana składu Wydziałowej Komisji ds. Stra-
tegii,

•	 zaopiniowanie wniosków o powierzenie 
zajęć dydaktycznych na Wydziale Gospo-
darki Międzynarodowej w ramach umowy 
cywilnoprawnej,

•	 zatwierdzenie zmiany w obsadzie zajęć XVIII 
edycji Studiów Podyplomowych „Master 
of Business Administration”, prowadzo-
nych wspólnie z Georgia State University 
w Atlancie,

•	 omówienie wyników oceny parametrycznej 
Wydziału Gospodarki Międzynarodowej za 
lata 2009–2012,

•	 analiza letniej sesji egzaminacyjnej 
2012/2013.

Wydział Informatyki i Gospodarki 
Elektronicznej
Posiedzenie Rady Wydziału Informatyki i Go-
spodarki Elektronicznej odbyło się 6 grudnia 
2013 r. Przedmiotem obrad były następujące 
kwestie:
•	 nadanie stopnia doktora nauk ekonomicz-

nych mgrowi Konstantemu Haniewiczowi,
•	 wniosek mgr Moniki Osińskiej o przedłuże-

nie terminu złożenia rozprawy doktorskiej,
•	 wniosek Katedry Technologii Informacyj-

nych o zatrudnienie na stanowisku adiunkta 
osoby wyłonionej z konkursu,

•	 zaopiniowanie wniosków o powierzenie 
zajęć dydaktycznych na Wydziale Informa-

Z posiedzeń rad wydziałów
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tyki i Gospodarki Elektronicznej w ramach 
umów cywilnoprawnych,

•	 rozszerzenie oferty seminariów magister-
skich na studiach drugiego stopnia stacjo-
narnych i niestacjonarnych,

•	 powołanie pełnomocnika dziekana ds. zajęć 
otwartych,

•	 uchwała w sprawie zatwierdzenia spe-
cjalności i liczby grup dziekańskich do 
uruchomienia na I roku studiów stacjonar-
nych drugiego stopnia w roku akademickim 
2013/2014 (od semestru letniego),

•	 sprawy Wydziałowej Komisji ds. Systemu 
Jakości Kształcenia – podsumowanie bada-
nia ankietowego studentów dotyczącego 
oceny zajęć dydaktycznych,

•	 analiza sesji letniej w roku akademickim 
2012/2013,

•	 sprawy Wydziałowej Komisji Programowej.

Wydział Towaroznawstwa

Posiedzenie Rady Wydziału Towaroznawstwa 
odbyło się 13 grudnia 2013 r. Przedmiotem 
obrad były następujące kwestie:
•	 wszczęcie postępowania habilitacyjnego 

dr Marioli Grzybowskiej-Brzezińskiej,
•	 nadanie stopnia doktora nauk ekonomicz-

nych w zakresie towaroznawstwa mgr inż. 
Karoliny Assman,

•	 wszczęcie przewodu doktorskiego mgr inż. 
Anny Wajdy,

•	 rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko 
 adiunkta ze stopniem doktora habilitowane-
go w Katedrze Towaroznawstwa Żywności,

•	 rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko 
 adiunkta w Katedrze Przyrodniczych Pod-
staw Jakości,

•	 rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko 
adiunkta w Katedrze Towaroznawstwa 
Żywności,

•	 rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko 
adiunkta w Katedrze Znormalizowanych 
Systemów Zarządzania,

•	 wnioski o nagrody ministra i odznaczenia 
państwowe,

•	 zatwierdzenie tematyki seminariów oraz 
promotorów na studiach II stopnia (cztero-
semestralnych),

•	 wnioski Komisji Programowej,
•	 zaopiniowanie wniosków o powierzenie 

zajęć dydaktycznych na Wydziale Towaro-
znawstwa w ramach umów cywilnopraw-
nych.

Wydział Zarządzania

Posiedzenie Rady Wydziału Zarządzania odbyło 
się 13 grudnia 2013 r. Przedmiotem obrad były 
następujące kwestie:
•	 nadanie stopnia doktora habilitowanego 

w dziedzinie nauk ekonomicznych drowi 
Andrzejowi Kozłowskiemu,

•	 nadanie stopnia naukowego doktora nauk 
ekonomicznych mgrowi Marianowi Adam-
kowi oraz mgrowi Dawidowi Garsteckiemu,

•	 postępowania habilitacyjne dr Marzanny 
Lament, dr Iwony Przychockiej oraz  
dra Wiesława Urbana,

•	 zatwierdzenie zmian w procedurze prze-
prowadzania czynności w przewodzie 
doktorskim na Wydziale Zarządzania,

•	 zatwierdzenie zasad powoływania i odwo-
ływania promotora pomocniczego oraz 
zakresu jego zadań i uprawnień na Wydziale 
Zarządzania UEP,

•	 zatwierdzenie obsady na specjalności ope-
racje finansowe funduszy inwestycyjnych 
na kierunku finanse i rachunkowość na 
studiach drugiego stopnia,

•	 zatwierdzenie obsady na specjalności zarzą-
dzanie projektami na kierunku zarządzanie 
na studiach drugiego stopnia,

•	 powołanie koordynatora specjalności 
finanse i rachunkowość przedsiębiorstw na 
kierunku finanse i rachunkowość,

•	 powołanie koordynatora specjalności zarzą-
dzanie projektami na kierunku zarządzanie,

•	 uzupełnienie wykazu seminariów licencjac-
kich na Wydziale Zarządzania,

•	 zmiana składu Komisji ds. Promocji Wydzia-
łu,

•	 rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko 
adiunkta w Katedrze Inwestycji i Rynków 
Kapitałowych,

•	 rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko 
asystenta w Katedrze Controllingu, Analizy 
Finansowej i Wyceny,

•	 zaopiniowanie wniosków o powierze-
nie zajęć dydaktycznych na Wydziale 

Zarządzania w ramach umowy cywilno-
prawnej.

•	 uruchomienie XL edycji Studiów Podyplo-
mowych „Rachunkowość i finanse”,

•	 uruchomienie XVI edycji Studiów Podyplo-
mowych „Rachunkowość”,

•	 uruchomienie VI edycji Studiów Podyplo-
mowych „Rachunkowość i podatki”.
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Katedra Badań Operacyjnych

16 grudnia
Wydano monografię Metody i zastosowania 
badań operacyjnych w gospodarce, finansach 
i szkolnictwie wyższym, pod redakcją dra hab. 
Wojciecha Sikory. Opracowanie zawiera tek-
sty referatów przedstawionych na XXI Ogól-

nopolskiej Konferencji Naukowej im. Profe-
sora Władysława Bukietyńskiego „Metody 
i Zastosowania Badań Operacyjnych ’12” 
zorganizowanej przez Katedrę Badań Ope-
racyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Poznaniu.

Katedra Controllingu, Analizy Finansowej i Wyceny

13–14 grudnia
Doktor Aleksandra Szulczewska-Remi 
uczestniczyła w spotkaniu Stowarzyszenia 
Absolwentów Programu TOP 500 Innovators 
w ramach programu pt. „Programy stażowo-

-szkoleniowe dla naukowców w najlepszych 
ośrodkach akademickich w zakresie zarządza-
nia badaniami i komercjalizacji ich wyników”. 
Spotkanie odbyło się w hotelu Gromada 
w Warszawie.

Katedra Ekonometrii

4 grudnia
Podczas seminarium naukowego Katedry 
Ekonometrii, mgr Jacek Jóźwiak, doktorant 
z Wydziału Zarządzania UEP, przedstawił referat 
na temat: „Analiza czynnikowa do wyodrębnie-
nia czynników determinujących doskonalenie 
systemu zarządzania jakością”.

18 grudnia
Na Uniwersytecie Ekonomicznym w Po-
znaniu odbyła się debata „Fakty i mity 
polskiego «systemu» podatkowego”. Była 
to ostatnia debata w 2013 r. w ramach 

wykładów otwartych, która wyjątkowo nie 
była sygnowana przez projekt Kadry dla Go-
spodarki. Debatę zorganizowali dr Przemy-
sław Garsztka oraz Fundacja Republikańska. 
Poprzedził ją wykład wstępny Pawła Gruzy 
ze Stowarzyszenia Republikanie/Fundacja 
Republikańska.

W ożywionej dyskusji wzięło udział ponad 
100 studentów oraz sympatyków Stowarzysze-
nia Republikanie. Za wsparcie merytoryczne 
organizatorzy pragną podziękować dr hab. 
Edycie Małeckiej-Ziembińskiej z Katedry Finan-
sów Publicznych UEP.

Katedra Finansów Przedsiębiorstw

11–13 grudnia
Doktor Anna Leszczyłowska wzięła udział 
w „4th General Conference of the International 
Microsimulation Association” zorganizowa-
nej przez Międzynarodowe Stowarzyszenie 

Mikrosymulacji w Australian National Univer-
sity w Canberze. Doktor Anna Leszczyłowska 
zaprezentowała referat pt. „Fiscal and distribu-
tional effects of corporate income tax in Poland 
– a simulation analysis based on microdata”.

Z działalności katedr
Katedra Handlu i Marketingu

6 grudnia
Doktorant Andrzej Szymkowiak wziął udział 
w I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Dok-
torantów na Akademii Leona Koźmińskiego 
w Warszawie pt. „Aktualne wyzwania zarzą-
dzania i ekonomii”. Wygłosił bardzo dobrze 
przyjętą prelekcję „E-kastomizacja produktów 
z wykorzystaniem narzędzi online”.

12 grudnia
Doktorant Andrzej Szymkowiak wystąpił 
w Radiu Merkury w roli eksperta w związku 
z prowadzonymi zajęciami dydaktycznymi. 
Audycja dotyczyła procesu rekrutacji i selekcji 
pracowników.

13 grudnia
Doktor hab. Jan Mikołajczyk wystąpił w roli 
eksperta w telewizji regionalnej WTK. Audycja 
dotyczyła decyzji zakupowych konsumentów 
w okresie przedświątecznym.

30 grudnia
Doktorant Andrzej Szymkowiak wystąpił w roli 
eksperta w telewizji TVP Info w programie 
„Teleskop Ekonomiczny”, którego tematyka do-
tyczyła planowania wydatków przez klientów 
indywidualnych.

Katedra Logistyki i Transportu

5 grudnia
Doktor Anna Maryniak uczestniczyła w War-
szawie w konferencji „Wolontariat drogą do 
odpowiedzialnego przywództwa”, organizowa-
nej przez Stowarzyszenie Akademii Rozwoju 
Filantropii w Polsce oraz Inwestycje Społeczne 
Sp. z o.o.

6 grudnia
Profesor dr hab. Marek Ciesielski, prof. zw. UEP, 
dr hab. Jan Długosz, prof. nadzw. UEP, dr Arka-
diusz Kawa, mgr Paulina Zydorowicz oraz mgr 
Łukasz Dekier uczestniczyli w Sopocie w kon-
ferencji „Modelowanie procesów i systemów 
logistycznych”, zorganizowanej przez Katedrę 
Logistyki Uniwersytetu Gdańskiego.

Katedra Makroekonomii i Badań nad Gospodarką Narodową

9 grudnia
Doktor Baha Kalinowska-Sufinowicz zabrała 
głos w dyskusji w trakcie konferencji Forum dla 
Rodziny pt. „Polityka rodzinna jako wspólne za-
danie wielu ministerstw i sektora prywatnego” 
z udziałem prezesa Rady Ministrów Donalda 
Tuska oraz pełnomocnika rządu ds. równego 
traktowania Agnieszki Kozłowskiej-Rajewicz 
w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych 
i Dziennikarstwa w Poznaniu.

13 grudnia
Doktor Baha Kalinowska-Sufinowicz wzięła 
udział w dyskusji w ramach konferencji pt.: 
„Wpływ elastycznych form zatrudnienia i or-
ganizacji pracy na aktywność zawodową osób 
w wieku 45+”, zorganizowanej przez Insty-
tut Pracy i Spraw Socjalnych oraz Centralny 
Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut 
Badawczy w Centrum Partnerstwa Społeczne-
go DIALOG im. A. Bączkowskiego w Warszawie.

Katedra Marketingu Międzynarodowego

16–20 grudnia
Magister Adam Dymitrowski uczestniczył 
w konferencji QUAESTI, The First Virtual 
Multidisciplinary Conference, prezentu-

jąc referat pt. „Innovations Introduced 
to the Market by Companies of Different 
Size Engaged in the Internationalisation 
Process”.
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12–14 grudnia
Magister Marcin Soniewicki wziął udział w kon-
ferencji EIBA 2013 w Bremie, podczas której wy-
głosił referat pt. „The characteristics and intensity 

of knowledge management and market orienta-
tion in the internationalization process of Polish 
private and state owned enterprises (research 
results)” oraz przewodniczył jednej z sesji.

Katedra Mikroekonomii

Profesor dr hab. Małgorzata Kokocińska, prof. 
zw. UEP, i dr Hanna Nowak (Katedra Mikroekono-
mii) w dniach od 9 grudnia 2013 r. do 13 grud-
nia 2013 r. przebywały w Escuela de Negocios 
Novacaixagalicia w Vigo (Hiszpania). Celem 

pobytu w uczelni hiszpańskiej było dokonanie 
uzgodnień dotyczących realizacji programu 
podwójnego dyplomu w ramach prowadzonej 
na Wydziale Zarządzania specjalności „przedsię-
biorczość w małej i średniej firmie”.

Katedra Rachunkowości

Profesor dr hab. Aldona Kamela-Sowińska, 
prof. zw. UEP, jako przewodnicząca Komisji ds. 
Współpracy z Zagranicą SKwP brała udział jako 
członek władz Międzynarodowej Federacji 
Księgowych (IFAC) w obradach 36. Rocznego 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ordinary 
Meeting of the Council członków Międzynaro-
dowej Federacji Księgowych (IFAC) w Seulu.

16 grudnia
Profesor dr hab. Aldona Kamela-Sowińska, 

prof. zw. UEP, kierownik Katedry Rachunko-
wości brała udział w benefisie doktora Zdzi-
sława Fedaka z okazji jego 90. urodzin. Doktor 
Zdzisław Fedak to znana postać polskiej 
rachunkowości. Niekwestionowany autorytet, 
autor wielu artykułów i publikacji książko-
wych oraz wieloletni dyrektor Departamentu 
Rachunkowości w Ministerstwie Finansów, 
związany z miesięcznikiem „Rachunkowość” 
od początku istnienia pisma, a od 1981 r. jego 
redaktor naczelny.

Katedra Technologii Informacyjnych

1–5 grudnia
Doktor inż. Jacek Chmielewski uczestniczył 
w międzynarodowej konferencji „The 11th 
International Conference on Advances in 
Mobile Computing & Multimedia MoMM 
2013”, odbywającej się w ramach konfe-
rencji „The 15th International Conference 
on Information Integration and Web-ba-
sed Applications & Services IIWAS 2013” 
w Wiedniu. W trakcie konferencji dr inż. 
Jacek Chmielewski wygłosił referat pt. 
„Web-safe Fonts for Device-independent 
Mobile Web Applications”.

2 grudnia
Doktor hab. inż. Jarogniew Rykowski, prof. 
nadzw. UEP, uczestniczył w Warszawie w po-
siedzeniu Zespołu interdyscyplinarnego ds. 

współpracy z zagranicą działającym przy mini-
strze nauki i szkolnictwa wyższego.

*

W wydaniu papierowym Gazety Wyborczej 
nr 280.8009 na s. 23 w dziale „Biznes – Ludzie 
– Pieniądze” ukazał się kolejny, czternasty felie-
ton prof. dra hab. Wojciecha Cellarego, prof. zw. 
UEP, pt. Dylemat chińskiego oficera – przyjaźń 
czy honor?. Tematem felietonu był problem po-
wszechnej otwartości danych osobowych gro-
madzonych przez różne instytucje zbierające 
dane osobowe i możliwość nadużyć ze strony 
pracowników tych firm. Felieton jest dostępny 
on-line pod adresem: http://wyborcza.biz/
biznes/1,100897,15057181,Dylematy_chinskie-
go_oficera__przyjazn_czy_honor.html.

5 grudnia
Doktor inż. Adam Wójtowicz wziął udział 
w konferencji „Kształtowanie bezpieczeństwa 
wewnętrznego – 10-lecie Polskiej Platformy 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Kierunki na 
lata 2014–2020”, która odbyła się w Ośrodku 
PAN w Będlewie k. Poznania.

9–13 grudnia
Doktor hab. inż. Willy Picard uczestniczył 
w charakterze recenzenta w publicznej obronie 
rozprawy doktorskiej Erica Simone pt. „Towards 
Bridging the Gap Between Representation 
and Formalism in the Context of Systems Life 
Cycle Management Processes”. Obrona odbyła 
się 11 grudnia 2013 r. w Institut du Manage-
ment de l’Information, Université de Neuchâtel 
(w  Szwajcarii). Doktor hab. inż. Willy Picard od-
był również wiele spotkań z pracownikami In-
stitut du Management de l’Information w celu 
nawiązania współpracy naukowej w ramach 
nowego programu Komisji Europejskiej Ho-
ryzont 2020. Udzielił również indywidualnych 
konsultacji młodym pracownikom Instytutu.

10–13 grudnia
Doktor hab. inż. Krzysztof Walczak, prof. nadzw. 
UEP, wziął udział w międzynarodowej konfe-
rencji „The 5th Joint Virtual Reality Conference 
JVRC 2013”, która odbyła się w Paryżu. W trakcie 
konferencji dr hab. inż. Krzysztof Walczak 
wygłosił referat pt. „Semantic Modelling of In-
teractive 3D Content” (współautor: J. Flotyński). 
Profesor Walczak wziął również udział w do-
rocznym spotkaniu europejskiego stowarzy-
szenia EuroVR Association, jednego z głównych 
organizatorów konferencji. K. Walczak jest 
członkiem zarządu stowarzyszenia EuroVR.

12–13 grudnia
Profesor dr hab. inż. Wojciech Cellary, prof. zw. 
UEP, wziął udział w międzynarodowym spo-
tkaniu „Horizon 2020 Workshop”, które odbyło 
się w Koblencji. Organizatorem spotkania był 

Institute for Information Systems at Koblenz-
-Landau University.

16 grudnia
Profesor dr hab. inż. Wojciech Cellary, prof. zw. 
UEP, i dr inż. Wojciech Wiza udzielili wywiadu 
dla „Teleskopu Ekonomicznego” TVP Poznań 
na temat bezpieczeństwa płatności kartami 
w Internecie oraz bezpieczeństwa transakcji 
internetowych. Program można obejrzeć pod 
adresem: http://www.tvp.pl/poznan/infor-
macja-i-publicystyka/teleskop-ekonomiczny/
wideo/16122013/13347623.

18 grudnia
Profesor dr hab. inż. Wojciech Cellary, prof. zw. 
UEP, uczestniczył w posiedzeniu Rady Wydziału 
Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 
podczas której rozpatrywano wniosek o nada-
nie tytułu profesora nauk ekonomicznych 
drowi hab. Marcinowi Sikorskiemu. Profesor 
Cellary pełnił funkcję recenzenta wyznaczone-
go przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytu-
łów.

19 grudnia
Profesor dr hab. inż. Wojciech Cellary, prof. zw. 
UEP, uczestniczył w Warszawie w posiedzeniu 
Rady ds. Informatyzacji Edukacji działającej 
jako ciało doradcze ministra edukacji narodo-
wej.

23 grudnia
W wydaniu papierowym Gazety Wyborczej 
nr 298.8027 na s. 21 w dziale „Biznes – Ludzie 
– Pieniądze” ukazał się kolejny, piętnasty felie-
ton prof. dra hab. Wojciecha Cellarego, prof. 
zw. UEP, pt. Internet rzeczy. Tematem felietonu 
były technologia Internetu rzeczy oraz wy-
zwania i zagrożenia z nią związane. Felieton 
jest dostępny on-line pod adresem: http://
wyborcza.biz/biznes/1,100897,15180365,In-
ternet_rzeczy__Jaka_bedzie_siec_przyszlo-
sci_.html.
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Katedra Towaroznawstwa Żywności

24 grudnia
Ogłoszono wyniki kolejnej edycji międzyna-
rodowego rankingu Eduniversal.  
W 30 kategoriach wyróżniono 4000 pro-
gramów nauczania w uczelniach ekono-
micznych ze 154 krajów świata. Specjalność 

kształtowanie jakości produktów spożyw-
czych, koordynowana przez Katedrę Towa-
roznawstwa Żywności UEP, po raz kolejny 
została wyróżniona w rankingu: zajęła 16. 
miejsce w kategorii Luxury Management: 
Food and Beverage.

Katedra Ubezpieczeń

Doktor hab. Jacek Lisowski, prof. nadzw. 
UEP, został powołany w skład Rady 

Naukowej periodyku Rozprawy Ubezpie-
czeniowe.

Katedra Zarządzania Międzynarodowego

Ukazała się monografia pióra prof. dra hab. 
Henryka Mruka, prof. zw. UEP, oraz dr hab. 
 Beaty Stępień, prof. nadzw. UEP, pt. Tworzenie 
wartości dla klienta z perspektywy konsumen-
tów i przedsiębiorstw (Warszawa 2013), która 
jest efektem badań prowadzonych w ramach 
zakończonego grantu NCN. Ukazał się również 
tekst pióra prof. Henryka Mruka pt. Zachowa-
nia pacjentów a wydatki na ochronę zdrowia 
(Problemy Zarządzania, t. 2, vol. 11, nr 1 (41), 
Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszaw-
skiego, s. 160–173). W miesięczniku Stomatolo-
gia (listopad – grudzień 2013, s. 86–91) ukazał 
się artykuł pióra prof. Henryka Mruka, Sposoby 
wyróżniania się gabinetu na rynku.

12 grudnia
Profesor dr hab. Henryk Mruk, prof. zw. UEP, 
miał wykład pt. „Rozwój – magiczna formuła 
czy ciężka praca?” na konferencji zorganizo-
wanej w Wyższej Szkole Zawodowej przez 
Leszczyński Klaster Budowlany.

18 grudnia
W pawilonie 15 na Międzynarodowych Targach 
Poznańskich, w salach 11A i 11B, odbyły się pre-
zentacje studentów III roku (specjalność: biznes 
międzynarodowy) na temat „Macierz Ansoffa 
w przemyśle targowym”, przygotowane w ra-
mach wykładu „Targi i wystawy międzynarodo-
we”, prowadzonego przez prof. dra hab. Henryka 
Mruka, prof. zw. UEP. Prezentacje były oceniane 
przez dwa składy jury, grupujące pracowników 
Urzędu Miasta Poznania, MTP, PIPT, wykonaw-
ców stoisk targowych oraz pracowników UEP. 
Przyznano dwie nagrody i dwa wyróżnienia.

*

Na prośbę Wydziału Zarządzania Uniwersytetu 
Łódzkiego profesor dr hab. Henryk Mruk, prof. 
zw. UEP, przygotował ocenę dorobku naukowe-
go, dydaktycznego i organizacyjnego dra hab. 
Jacka Otto, prof. nadzw. Politechniki Łódzkiej, 
w związku z wszczętą procedurą nadania mu 
tytułu profesora nauk ekonomicznych.

Katedra Zarządzania Strategicznego

Z inicjatywy kierownika Katedry Zarządzania 
Strategicznego prof. dr hab. Elżbiety Urbanow-
skiej-Sojkin, prof. zw. UEP, na Wydziale Zarzą-
dzania, na kierunku zarządzanie, na pierwszym 
i drugim stopniu studiów, uruchomiono nową 

specjalność: zarządzanie projektami. Celem 
specjalności jest przygotowanie poszukiwanej 
na rynku kadry menedżerskiej specjalizującej 
się w kierowaniu projektami i zespołami projek-
towymi oraz zarządzającej przedsiębiorstwem 

przez projekty. W programie znajdują się przed-
mioty oparte na nowoczesnej wiedzy, obejmu-
jącej konkretne metody i narzędzia zarządzania 
projektami oraz umożliwiające nabycie i do-
skonalenie umiejętności niezbędnych przy ich 
realizacji. Zajęcia będą prowadzone z użyciem 
nowoczesnych technik audiowizualnych, z na-
stawieniem na wysoki poziom interaktywności. 
Zajęcia nowej specjalności rozpoczną się już 
w bieżącym roku akademickim.

4 grudnia
SKN Compertus zorganizowało warsztaty 
szkoleniowe pt. „Audyt wewnętrzny”, przepro-
wadzone przez mgr Ewę Myszkowską repre-
zentującą Kompanię Piwowarską SA.

11 grudnia
SKN Compertus zorganizowało warsztaty szko-
leniowe pt. „Due diligence finansowe a cena 

nabycia przedsiębiorstwa”, poprowadzone 
przez dyrektora finansowego poznańskiej firmy 
produkcyjnej, Macieja Wolnego.

12 grudnia
Doktor hab. Justyna Światowiec-Szczepańska, 
prof. nadzw. UEP, prowadziła na UEP wykład 
pt. „Strategie najbardziej podziwianych firm” 
dla młodzieży gimnazjalnej w ramach Akade-
mii Młodego Ekonomisty prowadzonej przez 
Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków 
Ekonomicznych z Warszawy.

14 grudnia
Odbyły się wybory do organów reprezen-
tujących doktorantów na Wydziale Zarzą-
dzania. Do Rady Doktorantów wybrano 
mgra Macieja Koszela. Do Wydziałowego 
Kolegium Elektorów powołano mgra Adama 
Weinerta.
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3 grudnia
Biblioteka zajęła drugie miejsce w konkursie 
firmy doradczej KPMG Polska na najpopu-
larniejszą bibliotekę akademicką. Sukces nie 
byłby możliwy bez naszych użytkowników 
i oddanych przez nich głosów.

8–10 grudnia
Magister Michał Grzesiak (z Sekcji Obsługi 
i Informacji Czytelni Czasopism) uczestniczył 
w XVII Konferencji Sieci Centrów Dokumentacji 
Europejskiej w Polsce. Spotkanie zorganizo-
wało Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej 
w Polsce oraz Centrum Europejskie Uniwersy-
tetu Warszawskiego.

12 grudnia
Magister Katarzyna Regulska (kierownik 
Oddziału Opracowania Zbiorów) uczestniczy-
ła w spotkaniu bibliotekarzy systemowych 
bibliotek współpracujących z Centrum NUKAT, 
które odbyło się w Bibliotece Uniwersytetu 
Warszawskiego.

*

W sali konferencyjnej Biblioteki odbyła się 
prezentacja nowej wersji bazy EMIS. W spotka-
niu przeprowadzonym przez pana Krzysztofa 
Malatyńskiego z firmy Euromoney Polska wzięli 
udział pracownicy naukowi i doktoranci UEP 
oraz pracownicy Biblioteki.

19 grudnia
W sali konferencyjnej Biblioteki odbyło się 
spotkanie wigilijne obecnych i byłych człon-
ków Koła Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 
przy Bibliotece UEP. Udział w nim wziął między 
innymi emerytowany wieloletni dyrektor 
Biblioteki prof. dr hab. Jan Sójka.

*

Biblioteka pozyskała bezpłatne dostępy testowe:
•	 do kolekcji biznesowych studiów przypad-

ków (case studies) w bazie danych Eme-
rald (test trwał od 3 grudnia do 6 grudnia 
2013 r.)

•	 do bazy danych EIKON Thomson Reuters, 
służącej do analizy światowych rynków 
finansowych i towarowych (test trwał od 
4 grudnia do 31 grudnia 2013 r.).

*

W Bibliotece prezentowana jest wystawa „Sta-
tystyka w Wielkopolsce” przygotowana przez 
Urząd Statystyczny w Poznaniu. Ekspozycja 
przybliża dorobek statystyki wielkopolskiej ze-
brany na przestrzeni kilku wieków, przedstawia 
ludzi, instytucje, publikacje i dokumenty z nią 
związane. Wystawę można oglądać w Czytelni 
Czasopism do 31 marca 2014 r.

Z działalności Biblioteki Głównej
Decyzją z 6 grudnia 2013 r. Rada Wydziału 
Ekonomii nadała stopień naukowy doktora 
habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscy-
plinie: ekonomia dr Katarzynie Szarzec. W skład 
komisji habilitacyjnej w postępowaniu habilita-
cyjnym dr Katarzyny Szarzec weszli:
•	 prof. dr hab. Krzysztof Jajuga – przewodni-

czący,
•	 dr hab. Barbara Pogonowska, prof. nadzw. 

UEP – sekretarz,
•	 prof. dr hab. Janina Godłów-Legiędź – 

recenzent,
•	 prof. dr hab. Andrzej Wojtyna – recenzent,
•	 prof. dr hab. Marek Ratajczak, prof. zw. 

UEP – recenzent,
•	 prof. dr hab. Irena Kotowska – członek 

Komisji,
•	 prof. dr hab. Wacław Jarmołowicz, prof. zw. 

UEP – członek Komisji.

*

Na posiedzeniu 13 grudnia 2013 r. Rada Wy-
działu Zarządzania nadała drowi Andrzejowi 
Kozłowskiemu stopień naukowy doktora habili-
towanego w dziedzinie nauk ekonomicznych 
w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu. W skład 
komisji habilitacyjnej w postępowaniu habilita-
cyjnym dra Andrzeja Kozłowskiego weszli:
•	 prof. zw. dr hab. Stanisław Owsiak – prze-

wodniczący,
•	 prof. dr hab. Ireneusz Rutkowski, prof. 

nadzw. UEP – sekretarz,
•	 prof. zw. dr hab. Maria Romanowska – 

recenzent,
•	 prof. zw. dr hab. Bogdan Nogalski – recen-

zent,
•	 prof. dr hab. Szymon Cyfert, prof. nadzw. 

UEP – recenzent,
•	 prof. zw. dr hab. Mariusz Bratnicki – członek 

Komisji,
•	 dr hab. Zygmunt Waśkowski, prof. nadzw. 

UEP – członek Komisji.

*

Decyzją z 6 grudnia 2013 r. Rada Wydziału 
Informatyki i Gospodarki Elektronicznej nadała 
stopień doktora nauk ekonomicznych mgrowi 
Konstantemu Haniewiczowi. Promotorem 
rozprawy mgra Konstantego Haniewicza 
pt. „Web Service Representation and Retrieval 
Designed for Service Oriented Enterprises” był 
prof. dr hab. Witold Abramowicz, prof. zw. UEP. 
Recenzje przygotowali prof. dr hab. Beata Czar-
nacka-Chrobot ze Szkoły Głównej Handlowej 
oraz prof. dr Torsten Weymann z Universität 
Bayreuth. Publiczna obrona rozprawy doktor-
skiej odbyła się 27 listopada 2013 r.

*

Decyzją z 13 grudnia 2013 r. Rada Wydziału 
Zarządzania nadała stopień doktora nauk 
ekonomicznych mgrowi Dawidowi Garstec-
kiemu. Promotorem rozprawy mgra Dawida 
Garsteckiego pt. „Sprawozdanie z instrumen-
tów finansowych narzędziem ochrony interesu 
publicznego” była prof. dr hab. Aldona Kamela-
-Sowińska, prof. zw. UEP. Recenzje przygotowali 
prof. dr hab. Waldemar Gos z Uniwersytetu 
Szczecińskiego oraz prof. dr hab. Wiktor Gabru-
sewicz, prof. zw. UEP. Publiczna obrona rozpra-
wy doktorskiej odbyła się 5 grudnia 2013 r.

*

Decyzją z 13 grudnia 2013 r. Rada Wydziału 
Zarządzania nadała stopień doktora nauk 
ekonomicznych mgrowi Marianowi Adamkowi. 
Promotorem rozprawy mgra Mariana Adamka 
pt. „Determinanty funkcjonowania sektorów 
inżynieryjnych w gospodarce komunalnej na 
przykładzie miasta i gminy Pleszew” był prof. dr 
hab. Henryk Sobolewski, prof. zw. UEP.

Recenzje przygotowali dr hab. Zbigniew 
Grzymała, prof. nadzw. Szkoły Głównej Handlo-
wej, dr hab. Krzysztof Janasz, prof. nadzw. Uni-
wersytetu Szczecińskiego, oraz dr hab. Dariusz 
Nowak, prof. nadzw. UEP. Publiczna obrona roz-
prawy doktorskiej odbyła się 12 grudnia 2013 r.

Rozwój kadr naukowych
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*

W dniu 3 grudnia 2013 r. odbyła się publiczna 
obrona rozprawy doktorskiej mgr Marzeny 
Mielcarek. Promotorem rozprawy mgr Marzeny 
Mielcarek pt. „Kohortowe ujęcie sytuacji kobiet 
i mężczyzn na rynku pracy” była dr hab. Elżbie-
ta Gołata, prof. nadzw. UEP. Recenzje przygo-
towali dr hab. Jolanta Kurkiewicz, prof. nadzw. 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz 
dr hab. Maria Chromińska, prof. nadzw. WSHiR 
w Poznaniu.

*

W dniu 3 grudnia 2013 r. odbyła się publiczna 
obrona rozprawy doktorskiej mgra Łukasza 
Bryla. Promotorem rozprawy mgra Łukasza 
Bryla pt. „Znaczenie »nowej gospodarki« we 
współczesnych przedsiębiorstwach międzyna-
rodowych” był prof. dr hab. Tomasz Rynarzew-
ski, prof. zw. UEP. Promotorem pomocniczym 
była dr Ewa Mińska-Struzik z UEP. Recenzje 
przygotowali dr hab. Marzenna Weresa, prof. 
nadzw. Szkoły Głównej Handlowej, oraz prof. 
dr hab. Jan Rymarczyk, prof. zw. Uniwersytetu 
Ekonomicznego we Wrocławiu.

*

W dniu 5 grudnia 2013 r. odbyła się publiczna 
obrona rozprawy doktorskiej mgra Marcina Wy-
sockiego. Promotorem rozprawy mgra Marcina 
Wysockiego pt. „Informacje jawne i niejawne 
w zachowaniach uczestników rynku kapitało-
wego” był prof. dr hab. Jan Sikora, prof. nadzw. 
UEP. Recenzje przygotowali prof. dr hab. Jacek 
Grzywacz ze Szkoły Głównej Handlowej w War-
szawie oraz prof. dr hab. Alfred Janc, prof. zw. 
UEP.

*

W dniu 18 grudnia 2013 r. odbyła się 
publiczna obrona rozprawy doktorskiej 
mgra Marcina Jurczaka. Promotorem roz-
prawy mgra Marcina Jurczaka „Integracja 
i konkurencja jako sposoby kształtowania 
publicznego transportu zbiorowego na 
przykładzie aglomeracji poznańskiej” był dr 
hab. Jan Długosz, prof. nadzw. UEP. Recen-
zje przygotowali dr hab. Robert Tomanek, 
prof. nadzw. Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Katowicach oraz prof. dr hab. Marek 
Ciesielski, prof. zw. UEP.

Obsługa działalności naukowo-
-badawczej

Na zaproszenie Katedry Logistyki Między-
narodowej 2 grudnia 2013 r. Iwona Lisiecka, 
pracownik DBNiWZ, przedstawiła informacje 
na temat obecnie odbywających się konkur-
sów NCN oraz omówiła najważniejsze zasady 
obowiązujące przy składaniu wniosków.

W dniu 16 grudnia 2013 r. na UEP odby-
ło się szkolenie pt. „Jak znaleźć stypendium 
zagraniczne? Oferta Wspólnotowego Centrum 
Badawczego Komisji Europejskiej, portalu 
EURAXESS i L’Oréal Polska” adresowane do 
pracowników naukowych uczelni, doktorantów 
i studentów zainteresowanych pozyskaniem 
dofinansowania na zagraniczne pobyty badaw-
cze. Uczestnicy szkolenia mieli okazję zapoznać 
się z ciekawą ofertą stypendialną, a także z do-
świadczeniami z pobytów za granicą, którymi 
podzielili się stypendyści: dr Marta Szajnik-
-Szczepański (stypendium L’Oréal Polska) oraz 
dr Bartosz Tylkowski (stypendium IOF, Program 
Marie Curie). Organizatorami spotkania byli: 
Regionalne Centrum Informacji dla Naukow-
ców EURAXESS wraz z Regionalnym Punktem 
Kontaktowym PR UE oraz Lokalnym Punktem 
Kontaktowym (DBNiWZ) UEP.

Współpraca z zagranicą

Na przełomie listopada i grudnia 2013 r. zakoń-
czono kwalifikację do programu Erasmus na 
wyjazdy pracowników z wykładami i na szkole-
nia. W 2013 r. zgłosiło się prawie 90 osób – dwa 
razy tyle co w roku ubiegłym. Zakwalifikowano 
24 wykładowców na wyjazdy z wykładami 

i 16 pracowników na wyjazdy szkoleniowe 
(w tym 8 pracowników administracyjnych).

W dniu 5 grudnia 1013 r. Katarzyna Jaku-
biak i Anna Ostrowska z DBNiWZ wygłosiły 
prelekcję „Czas studiów oknem na świat – 
możliwość wyjazdów za granicę (studia, kursy, 
praca)” podczas debaty „Wyjazd za granicę 
atutem na rynku pracy? Mobilność między-
narodowa studentów”. Debatę zorganizowały 
Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodo-
wej Stowarzyszenie Instytut Zachodni oraz 
Katedra Europeistyki. Ponadto w spotkaniu 
wzięli udział reprezentanci Ministerstwa Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych, Fundacji Rozwoju Systemu 
Edukacji oraz przedstawicielka fundacji „Jeden 
Świat”.

Dnia 17 grudnia 2013 r. odbyło się spo-
tkanie informacyjne dla studentów z przed-
stawicielami Ambasady Australii w Polsce na 
temat możliwości podejmowania studiów 
i kształcenia zawodowego w Australii. Prezen-
tację, zorganizowaną przez DBNiWZ, poprze-
dziło spotkanie gości z ambasady z zespołem 
pracowników DBNiWZ i rozmowa na temat 
obszarów potencjalnej współpracy z uczelnia-
mi australijskimi.

Komisja Europejska – Education, Audio-
visual and Culture Executive Agency – 
poinformowała rektora prof. dra hab. Mariana 
Gorynię, prof. zw. UEP, o przyznaniu Uniwersy-
tetowi Ekonomicznemu w Poznaniu Erasmus 
Charter for Higher Education na cały okres 
realizacji Programu Erasmus, tj. do 2020 r. 
Powyższa decyzja jest konsekwencją opraco-
wania i złożenia dokumentacji aplikacyjnej, 
przygotowanej przez DBNiWZ.

Współpraca z zagranicą
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Wyjazdy pracowników i doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Imię, nazwisko,
katedra/jednostka

organizacyjna

Kraj, miasto, 
uczelnia, 

organizator 
konferencji, 

spotkania

Termin Cel wyjazdu

1 2 3 4
Mgr Elżbieta Bukowska
doktorantka
Katedra Informatyki 
Ekonomicznej

Szwecja, Jönköping
Organizator: 
Uniwersytet 
Jönköping

1– 3.12.2013 Udział w spotkaniu uczestników 
projektu COBIT

Prof. dr hab. Andrzej 
Czyżewski, prof. zw. UEP
Katedra Makroekonomii 
i Gospodarki 
Żywnościowej

Belgia, Bruksela
Organizator: 
Katedra Makroeko-
nomii i Gospodar-
ki Żywnościowej, 
Studenckie Koło Na-
ukowe Gospodarki 
Żywnościowej

1– 5.12.2013 Opiekun grupy studentów Koła 
Naukowego Gospodarki Żywno-
ściowej oraz studentów Wydzia-
łu Ekonomii, specjalności polityka 
i gospodarka żywnościowa, wyjazd 
seminaryjno-studyjny do siedzi-
by Komisji Europejskiej w Brukseli 
wraz z grupą 42 studentów

Dr hab. Aleksander 
Grzelak, prof. nadzw. 
UEP
Katedra Makroekonomii 
i Gospodarki 
Żywnościowej

Belgia, Bruksela
Organizator: 
Katedra Makroeko-
nomii i Gospodar-
ki Żywnościowej, 
Studenckie Koło Na-
ukowe Gospodarki 
Żywnościowej

1– 5.12.2013 Opiekun grupy studentów Koła 
Naukowego Gospodarki Żywno-
ściowej oraz studentów Wydzia-
łu Ekonomii, specjalności polityka 
i gospodarka żywnościowa, wyjazd 
seminaryjno-studyjny do siedzi-
by Komisji Europejskiej w Brukseli 
wraz z grupą 42 studentów

Dr Anna Matuszczak
Katedra Makroekonomii 
i Gospodarki 
Żywnościowej

Belgia, Bruksela
Organizator: 
Katedra Makroeko-
nomii i Gospodar-
ki Żywnościowej, 
Studenckie Koło Na-
ukowe Gospodarki 
Żywnościowej

1– 5.12.2013 Opiekun grupy studentów Koła 
Naukowego Gospodarki Żywno-
ściowej oraz studentów Wydzia-
łu Ekonomii, specjalności polityka 
i gospodarka żywnościowa, wyjazd 
seminaryjno-studyjny do siedzi-
by Komisji Europejskiej w Brukseli 
wraz z grupą 42 studentów

Dr Katarzyna Smędzik-
-Ambroży
Katedra Makroekonomii 
i Gospodarki 
Żywnościowej

Belgia, Bruksela
Organizator: 
Katedra Makroeko-
nomii i Gospodar-
ki Żywnościowej, 
Studenckie Koło Na-
ukowe Gospodarki 
Żywnościowej

1– 5.12.2013 Opiekun grupy studentów Koła 
Naukowego Gospodarki Żywno-
ściowej oraz studentów Wydzia-
łu Ekonomii, specjalności polityka 
i gospodarka żywnościowa, wyjazd 
seminaryjno-studyjny do siedzi-
by Komisji Europejskiej w Brukseli 
wraz z grupą 42 studentów

1 2 3 4
Mgr Marta Śmigla
doktorantka
Katedra Makroekonomii 
i Gospodarki 
Żywnościowej

Belgia, Bruksela
Organizator: 
Katedra Makroeko-
nomii i Gospodar-
ki Żywnościowej, 
Studenckie Koło Na-
ukowe Gospodarki 
Żywnościowej

1– 5.12.2013 Opiekun grupy studentów Koła 
Naukowego Gospodarki Żywno-
ściowej oraz studentów Wydzia-
łu Ekonomii, specjalności polityka 
i gospodarka żywnościowa, wyjazd 
seminaryjno-studyjny do siedzi-
by Komisji Europejskiej w Brukseli 
wraz z grupą 42 studentów

Mgr Adam Majchrzak
doktorant
Katedra Makroekonomii 
i Gospodarki 
Żywnościowej

Belgia, Bruksela
Organizator: 
Katedra Makroeko-
nomii i Gospodar-
ki Żywnościowej, 
Studenckie Koło Na-
ukowe Gospodarki 
Żywnościowej

1– 5.12.2013 Opiekun grupy studentów Koła 
Naukowego Gospodarki Żywno-
ściowej oraz studentów Wydzia-
łu Ekonomii, specjalności polityka 
i gospodarka żywnościowa, wyjazd 
seminaryjno-studyjny do siedzi-
by Komisji Europejskiej w Brukseli 
wraz z grupą 42 studentów

Mgr Michał Borychowski
doktorant
Katedra Makroekonomii 
i Gospodarki 
Żywnościowej

Belgia, Bruksela
Organizator: 
Katedra Makroeko-
nomii i Gospodar-
ki Żywnościowej, 
Studenckie Koło Na-
ukowe Gospodarki 
Żywnościowej

1– 5.12.2013 Opiekun grupy studentów Koła 
Naukowego Gospodarki Żywno-
ściowej oraz studentów Wydzia-
łu Ekonomii, specjalności polityka 
i gospodarka żywnościowa, wyjazd 
seminaryjno-studyjny do siedzi-
by Komisji Europejskiej w Brukseli 
wraz z grupą 42 studentów

Dr inż. Jacek Chmie-
lewski
Katedra Technologii 
Informacyjnych

Austria, Wiedeń
Organizator: 
@ WAS: International 
Organization for In-
formation and WEB-
-based Applications 
& Services

1–5.12.2013 Udział w „The 11th International 
Conference on Advances In Mo-
bile Computing & Multimedia Mo 
MM 2013”; tytuł artykułu: „Web-safe 
fonts for device-independent mo-
bile web applications”

Dr Paweł Kliber
Katedra Ekonomii Mate-
matycznej

Francja, Nancy
Organizator: 
Université de Lorraine

2–6.12.2013 Wyjazd w celu przeprowadzenia 
cyklu wykładów na Université de 
Lorraine

Dr Agata Filipowska
Katedra Informatyki 
Ekonomicznej

Francja, Paryż
Organizator: 
Orange Labs

5–6.12.2013 Udział w spotkaniu partnerów pro-
jektu Dynamic Social Networks

Dr Anna Leszczyłowska
Katedra Finansów 
Przedsiębiorstw

Australia, Canberra
Organizator: 
Międzynarodowe 
Stowarzyszenie Mik-
rosymulacji, College 
of Business and Eco-
nomics Australian Na-
tional University

8–15.12.2013 Udział w IV Generalnej Konferencji 
Międzynarodowego Stowarzysze-
nia Mikrosymulacji; tytuł referatu 
„Fiscal and distributional effects 
of corporate income tax Poland – 
a simulation analysis based on mi-
crodata”
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1 2 3 4
Dr hab. Małgorzata 
Kokocińska, prof. 
nadzw. UEP
Katedra Mikroekonomii

Hiszpania, Vigo
Organizator: 
Universidad de Vigo

9 –13.12.2013 Wyjazd w celu uzgodnienia warun-
ków programu podwójnego dyplo-
mu na studiach II stopnia w ramach 
specjalności „przedsiębiorczość 
w małej i średniej firmie”

Dr Hanna Nowak
Katedra Mikroekonomii

Hiszpania, Vigo
Organizator: 
Universidad de Vigo

9 –13.12.2013 Wyjazd w celu uzgodnienia warun-
ków programu podwójnego dyplo-
mu na studiach II stopnia w ramach 
specjalności „przedsiębiorczość 
w małej i średniej firmie”

Dr hab. inż. Willy Picard
Katedra Technologii 
Informacyjnych

Szwajcaria, Neuchâtel
Organizator: 
Université de Neu-
châtel

9–13.12.2013 Udział w charakterze recenzen-
ta w publicznej obronie rozprawy 
doktorskiej autorstwa Erica Simo-
na pt. „Towards Bridging the Gap 
Between Representation and For-
malism in the Context of Systems 
Life Cycle Management Process”, 
spotkania dotyczącego współpracy 
naukowej w ramach program UE 
Horyzont 2020

Dr Alicja Hadryś-Nowak
Katedra Zarządzania 
Strategicznego

Wielka Brytania, 
Oxford
Organizator: 
Oxford University

9–13.12.2013 Udział w spotkaniu z Prof. Lalit 
 Johri – dyrektorem Oxford Advan-
ced Management and Leadership 
Programme oraz odbycie kwerendy 
bibliotecznej

Prof. dr hab. inż. 
Krzysztof Walczak, prof. 
nadzw. UEP
Katedra Technologii 
Informacyjnych

Francja, Paryż
Organizator: 
Euro VR Association

10–13.12.2013 Udział w „5th Joint Virtual Reality 
Conference JVRC 2013”; tytuł refe-
ratu: „Semantic Modelling of Inte-
ractive 3D Content”

Prof. dr hab. Marian 
Gorynia, prof. zw. UEP,
Katedra Konkurencyjno-
ści Międzynarodowej
Rektor

Niemcy, Bremen
Organizator: 
European Internatio-
nal Business Academy 
(EIBA)

11–15.12.2013 Udział w 39th EIBA Annual Con-
ference „Transnational firms, mar-
kets and institutions”; tytuł referatu: 
„On the motives and modes of out-
ward FDI from emerging econo-
mies: Evidence from Poland”

Dr hab. Rafał Śliwiński, 
prof. nadzw. UEP
Katedra Zarządzania 
Międzynarodowego

Niemcy, Bremen
Organizator: 
European Internatio-
nal Business Academy 
(EIBA)

11–15.12.2013 Udział w 39th EIBA Annual Con-
ference  „Transnational firms, 
markets and institutions”; tytuł 
artykułu: „Foreign entry strategies 
of Polish fast growing firms”

Dr Magdalena Śliwińska
Katedra Europeistyki

Niemcy, Bremen
Organizator: 
European Internatio-
nal Business Academy 
(EIBA)

11–15.12.2013 Udział w 39th EIBA Annual Con-
ference „Transnational firms, mar-
kets and institutions”; tytuł artykułu 
„Extending the market power of 
MNEs in accordance with the EU 
antitrust rules”

1 2 3 4
Dr Marlena Dzikowska
Katedra Konkurencyjno-
ści Międzynarodowej

Niemcy, Bremen
Organizator: 
European Internatio-
nal Business Academy 
(EIBA)

11–15.12.2013 Udział w 39th EIBA Annual Con-
ference „Transnational firms, mar-
kets and institutions”; tytuł referatu: 
„Evolution of a subsidiary role in 
the value chain of a multinational 
enterprise – a qualitative study”

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

Niemcy, Koblencja
Organizator: 
Institute for Informa-
tion Systems at Ko-
blenz University

11–13.12.2013 Udział w międzynarodowym spo-
tkaniu „Horizon 2020 Workshop”

Mgr Marcin Soniewicki
Katedra Marketingu 
Międzynarodowego

Niemcy, Bremen
Organizator: 
European Internatio-
nal Business Academy 
(EIBA)

12–15.12.2013 Udział w 39th EIBA Annual Con-
ference „Transnational firms, mar-
kets and institutions”; tytuł referatu: 
„The characteristics and intensity of 
knowledge management and mar-
ket orientation in the internation-
alization process of Polish private 
and state owned enterprises (re-
search results)”; kwerenda biblio-
teczna w The State and University 
Library Bremen

Mgr Piotr Trąpczyński
Katedra Konkurencyjno-
ści Międzynarodowej

Niemcy, Bremen
Organizator: 
European Internatio-
nal Business Academy 
(EIBA)

12–14.12.2013 Udział w 39th EIBA Annual Con-
ference „Transnational firms, mar-
kets and institutions”; tytuł referatu: 
„On the motives and modes of out-
ward FDI from emerging econo-
mies: Evidence from Poland”

Dr Łukasz Puślecki
Katedra Zarządzania 
Międzynarodowego

Niemcy, Bremen
Organizator: 
AIB Central and 
Eastern Europe 
Chapter

12–14.12.2013 Udział w posiedzeniu zarządu filii 
Academy of International Business 
na Europę Środkową i Wschodnią

Mgr Michał Staszków
doktorant
Katedra Zarządzania 
Międzynarodowego

Niemcy, Bremen
Organizator: 
AIB Central and 
Eastern Europe 
Chapter

12–14.12.2013 Udział w posiedzeniu zarządu filii 
Academy of International Business 
na Europę Środkową i Wschodnią

Dr Ida Musiałkowska
Katedra Europeistyki

USA, Los Angeles
Organizator: 
Regional Studies 
Association

14–20.12.2013 Udział w Regional Studies Asso-
ciation International Conference 
2013 Global Urbanisation: Challen-
ges and prospects; tytuł referatu: 
„EU-China regional policy dialogue: 
unpacking the mechanisms of an 
unlikely policy transfer”
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Przyjazdy gości zagranicznych na Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Imię, nazwisko
Kraj, miasto, 

uczelnia/
organizator

Termin Cel przyjazdu

Dr inż. Marek Botek Czechy, Praga, 
Institute of Chemical 
Technology
Organizator:  
dr hab. Jacek Łuczak, 
prof. nadzw. UEP

9–13.12.2013 Wygłoszenie wykładów w ramach 
programu LLP/Erasmus

Dr inż. Olga 
Kutnohorska

Czechy, Praga, 
Institute of Chemical 
Technology
Organizator:  
dr hab. Jacek Łuczak 
prof. nadzw. UEP

9–13.12.2013 Wygłoszenie wykładów w ramach 
programu LLP/Erasmus

Bożena Świerbutowicz 
Business Development 
Manager

Australia, Australian 
Government, Trade 
Commission, Austra-
lian Embassy
Organizator:  
DBNiWZ

17.12.2013 Spotkanie z zespołem DBNiWZ, 
prezentacja UEP przez pracowni-
ków DBNiWZ, rozmowy nt. moż-
liwości współpracy z uczelniami 
australijskimi. Prezentacja dla stu-
dentów dotyczące podejmowania 
studiów w Australii

Steve Rank
Counsellor, Senior Trade 
Commissioner, Central 
Europe

Australia, Australian 
Government, Trade 
Commission, Austra-
lian Embassy
Organizator:  
DBNiWZ

17.12.2013 Spotkanie z zespołem DBNiWZ, 
prezentacja UEP przez pracowni-
ków DBNiWZ, rozmowy nt. moż-
liwości współpracy z uczelniami 
australijskimi. Prezentacja dla stu-
dentów dotycząca podejmowania 
studiów w Australii

(Priorytet IV – Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.1 – „Wzmocnienie i rozwój 
potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów o kluczo-
wym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”, Poddziałanie 4.1.1.– „Wzmoc-
nienie potencjału dydaktycznego Uczelni”)

Grudzień 2013

Zadanie 3
Wykłady otwarte
W grudniu 2013 r. odbyło się sześć wykładów 
otwartych:
•	 Mariusz Kędziora, Microsoft, „Windows 8.1 – 

ciągła Rewolucja”,
•	 Andrzej Matłosz, Rule Financial, „Aplikacje 

dla ludzi, projektowanie interfejsu użytkow-
nika”,

•	 Ewelina Malarowska, Grupa Pracuj Solutions 
(portal Pracuj.pl), „Create your own career – 
sposób na karierę w IT”

•	 Adam Zygadlewicz, Fundacja Polak 2.0, 
„Kompetencje w e-handlu. Jak zostać 
specjalistą?”

•	 Natalia Koszyczanek, Grupa Allegro Sp. 
z o.o., „Wysyłka towarów do klienta: jak 
zredukować koszty i usprawnić wysyłkę 
zamówień?”,

•	 Marcin Herra, PL.2012+ Sp. z o.o., „Przemysł 
czasu wolnego na przykładzie Stadionu 
Narodowego w Warszawie”.

Warsztaty specjalistyczne
W grudniu (od 28 listopada 2013 r.) zorganizo-
wano łącznie 16 warsztatów (z których odbyło 
się 15):
•	 w warsztatach „Pomiary geodezyjne jako 

element procesu inwestycyjnego” (8 h), 
które odbyły się 29 listopada 2013 r., wzięło 
udział 14 osób (na 15, które złożyły apli-
kacje), w tym: 13 z Wydziału Zarządzania 
i jedna z Wydziału Towaroznawstwa,

•	 w warsztatach „Czynności geodety w proce-
sie inwestycyjnym – ćwiczenia praktyczne” 
(8 h), które odbyły się 29 listopada 2013 r., 
wzięło udział 10 osób (na 14, które złożyły 
aplikacje), w tym: 8 z Wydziału Zarządzania, 
jedna z Wydziału Ekonomii i jedna z Wydzia-
łu Informatyki i Gospodarki Elektronicznej,

•	 w warsztatach „Określenie wartości 
nieruchomości – ćwiczenia praktyczne” 
(8 h), które odbyły się 29 listopada 2013 r., 
wzięło udział 15 osób (na 27, które złożyły 
aplikacje, łącznie z listą rezerwową), w tym: 
11 z Wydziału Zarządzania oraz 4 z Wydziału 
Ekonomii,

•	 w warsztatach „Wycena nieruchomości 
lokalowych w świetle obowiązujących 
przepisów prawa” (8 h), które odbyły się 
29 listopada 2013 r., wzięło udział 16 osób 
(na 26, które złożyły aplikacje, łącznie z listą 
rezerwową), w tym: 15 z Wydziału Zarządza-
nia i jedna z Wydziału Ekonomii,

•	 w warsztatach „Przegląd metod i narzędzi 
rekrutacji i selekcji” (8 h), które odbyły się 
5 grudnia 2013 r., wzięło udział 14 osób 
(na 23, które złożyły aplikację), w tym: 
7 z Wydziału Zarządzania, jedna z Wydziału 
Ekonomii, 2 z Wydziału Gospodarki Między-
narodowej i 3 z Wydziału Towaroznawstwa,

•	 w warsztatach „Obróbka zdjęć oraz two-
rzenie grafiki na potrzeby stron WWW” 
(8 h), które odbyły się 5 grudnia 2013 r., 
wzięło udział 19 osób (na 25, które złożyły 
aplikacje), w tym: 9 z Wydziału Zarządzania, 
8 z Wydziału Ekonomii, 2 z Wydziału Gospo-
darki Międzynarodowej.

Sprawozdanie z realizacji zadań projektu
Kadry dla Gospodarki
finansowanego w całości ze środków PO KL
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•	 warsztaty „Wykorzystanie Manufacturing 
Resource Planning w procesie zarządzania” 
nie odbyły się z powodu wyjazdu służbo-
wego prowadzącego; warsztaty odbędą się 
w semestrze letnim.

W ramach cyklu warsztatów „Transakcje ryn-
ków finansowych” odbyło się 5 warsztatów:
•	 w warsztatach „Zaawansowane strategie 

zarządzania ryzykiem walutowym, złożone 
terminowe transakcje rynku walutowego” 
(16 h), które odbyły się 30 listopada oraz 
5 grudnia, wzięło udział 11 osób (na 26, 
które złożyły aplikacje), w tym: 6 z Wydziału 
Ekonomii, 3 z Wydziału Gospodarki Między-
narodowej oraz 2 z Wydziału Informatyki 
i Gospodarki Elektronicznej.

•	 w warsztatach „Zarządzanie konfliktem 
w organizacji, tworzenie procedur włą-
czających nowe algorytmy postępowań 
w istniejące, zastane systemy zarządzania” 
(8 h), które odbyły się 6 grudnia 2013 r., 
wzięło udział 15 osób (na 23, które złożyły 
aplikacje), w tym: 7 z Wydziału Zarządzania, 
4 z Wydziału Ekonomii, 2 z Wydziału Gospo-
darki Międzynarodowej oraz 2 z Wydziału 
Towaroznawstwa.

•	 w warsztatach „Wybrane aspekty zarządza-
nia zespołem, przykłady z praktyki i ćwicze-
nia” (8 h), które odbyły się 6 grudnia 2013 r., 
wzięło udział 18 osób (na 27, które złożyły 
aplikacje), w tym: 8 z Wydziału Zarządzania, 
6 z Wydziału Ekonomii, 4 z Wydziału Gospo-
darki Międzynarodowej.

•	 w warsztatach „Możliwe źródła finanso-
wania firmy, jak wybrać właściwe. Zarzą-
dzanie należnościami i zobowiązaniami 
ze szczególnym uwzględnieniem kredytu 
kupieckiego i kredytów bankowych (aspekt 
praktyczny” (8 h), które odbyły się 20 grud-
nia 2013 r., wzięło udział 12 osób (na 26, 
które złożyły aplikacje), w tym: 7 z Wydziału 
Zarządzania oraz 5 z Wydziału Ekonomii.

•	 w warsztatach „Terminowe transakcje wa-
lutowe jako narzędzia ograniczania ryzyka 
niekorzystnych zmian kursowych i ich wpły-
wu na wynik finansowy firmy” (8 h), które 

odbyły się 20 grudnia 2013 r. wzięło udział 
21osób (na 30, które złożyły aplikacje), 
w tym: 11 z Wydziału Zarządzania, 5 z Wy-
działu Ekonomii, 4 z Wydziału Gospodarki 
Międzynarodowej i jedna z Wydziału Infor-
matyki i Gospodarki Elektronicznej.

W ramach cyklu warsztatów „MŚP i ich stra-
tegie biznesowe” odbył się jeden warsztat: 
•	 „Płacić za pracę. Modele wynagrodzeń – jak 

wybrać właściwy dla danej grupy pracowni-
ków?” (8 h); warsztaty odbyły się 11 grudnia 
2013 r. i wzięło w nich udział 18 osób (na 26, 
które złożyły aplikacje), w tym: 6 z Wydziału 
Zarządzania oraz 12 z Wydziału Ekonomii.

W ramach cyklu warsztatów „Praktyczne 
problemy zarządzania finansami przedsię-
biorstw” odbyły się trzy warsztaty:
•	 w warsztatach „Zakończenie roku obra-

chunkowego w bilansie i podatkach. Prace 
bilansowe w praktyce. Ustalanie wyniku 
finansowego podatkowo i bilansowo, rozli-
czenie z US” (8 h), które odbyły się 28 listo-
pada 2013 r. wzięło udział 15 osób (na 30, 
które złożyły aplikacje), w tym: 7 z Wydziału 
Zarządzania, 7 z Wydziału Ekonomii oraz 
jedna z Wydziału Informatyki i Gospodarki 
Elektronicznej.

•	 w warsztatach „Środki trwałe a tarcza po-
datkowa” (8 h), które odbyły się 13 grudnia 
2013 r. udział wzięło 19 osób (na 26, które 
złożyły aplikacje), w tym: 9 z Wydziału Za-
rządzania, 10 z Wydziału Ekonomii.

•	 w warsztatach „Zarządzanie finansami 
w przedsiębiorstwie. Praktyczne aspekty 
funkcji pieniądza w czasie” (8 h), które 
odbyły się 18 grudnia 2013 r. udział wzięło 
16 osób (na 27, które złożyły aplikacje), 
w tym: 10 z Wydziału Zarządzania, 5 z Wy-
działu Ekonomii i jedna z Wydziału Informa-
tyki i Gospodarki Elektronicznej.
Łącznie w okresie sprawozdawczym od 

28 listopada przeprowadzono 136 h warszta-
tów (15), w których udział wzięły 232 osoby na 
371, które złożyły aplikację, co stanowi 62,53%. 
Średnio w jednych warsztatach uczestniczyło 
15,5 osób.

Udział według wydziałów:
•	 Wydział Zarządzania – 128 osób,
•	 Wydział Ekonomii – 75 osób,
•	 Wydział Gospodarki Międzynarodowej – 

17 osób,
•	 Wydział Informatyki i Gospodarki Elektro-

nicznej – 6 osób,
•	 Wydział Towaroznawstwa – 6 osób.

Ponadto w miesiącu sprawozdawczym pro-
wadzono dokumentację, organizowano zapisy 
na warsztaty, wydawano dokumentację (certy-
fikaty uczestnictwa) itp. działania organizacyjne.

Zadanie 4 
Staże studenckie i absolwenckie
W okresie sprawozdawczym wykonano nastę-
pujące prace:
•	 Przygotowywano dokumentację staży, 

które rozpoczną się po ostatniej rekrutacji 
(28 października – 8 listopada 2013 r.). Będą 
to staże u różnych pracodawców w I i II 
kwartale 2014 r.

•	 Kolejne rekrutacje:
 – marzec 2014 r. – na staże w II kwartale 

tylko u Partnera Projektu,
 – maj 2014 r. – na staże w III i IV kwartale 

u różnych pracodawców.
Zapraszamy zainteresowanych kandydatów 

do zapoznania się z informacjami o stażach 
w ramach projektu – warto zajrzeć na stronę 
dotyczącą staży (http://kdg.ue.poznan.pl/
staze) i jej podstrony. Przypominamy, że każdy 

kandydat aplikujący na staż w ramach projektu 
musi mieć zaświadczenie o odbyciu konsulta-
cji CV i listu motywacyjnego (które odbywają 
się w Biurze Projektu, XIV piętro w budynku 
Altum). Warto zaplanować staż i na konsultacje 
zapisać się wcześniej, gdyż w okresie rekrutacji 
na konsultacjach zazwyczaj nie ma już miejsc.
•	 Pracodawców zainteresowanych nawiąza-

niem współpracy w ramach realizacji staży 
zapraszamy do zapoznania się z informa-
cjami na stronie http://kdg.ue.poznan.pl/
pracodawcy i jej podstronach. Najbliższa 
rekrutacja odbędzie się w maju 2014 r.

•	 Cały czas są rozbudowywane i aktualizo-
wane informacje o zadaniu nr 4 na stronie 
internetowej projektu „Kadry dla Gospo-
darki”, tj. www.kdg.ue.poznan.pl/staze (i jej 
podstronach), która dotyczy organizowa-
nych staży studenckich i absolwenckich. 
Zapraszamy do odwiedzenia witryny 
projektu!

Zadanie 5 
Rozwój Biura Karier
1.  Badanie profilu potencjału zawodowego 

studentów
 – badaniem objęto 20 studentów zrekru-

towanych w listopadzie,
 – przeprowadzono działania organiza-

cyjne związane z przeprowadzeniem 
badania – przekazano dokumenty 
studentów firmie IPK, odebrano fakturę, 
ankiety ewaluacyjne oraz dokumentację 
związaną z przeprowadzeniem badania,

 – przeprowadzana jest akcja informacyj-
na podczas zapisów na inne działania 
Wsparcia Karier oraz warsztaty specja-
listyczne – studenci są informowani, 
dlaczego badanie jest ważne dla ich 
przyszłej kariery zawodowej; informacje 
te uzyskują również podczas konsultacji,

 – kolejna rekrutacja w styczniu i lutym na 
badanie w marcu – zgodnie z harmono-
gramem.

2. Giełda tematów prac dyplomowych (GTPD)
 – do tej pory w wyszukiwarce widać 16 

firm, jedna firma wycofała się z giełdy,
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 – do tej pory chęć udziału w GTPD wyrazi-
ło 148 promotorów,

 – trwa zbieranie dokumentacji od studen-
tów chcących skorzystać z oferty GTPD,

 – trwa zbieranie dokumentacji do 
zgłoszeń od firm oraz instytucji, które 
samodzielnie dokonały rejestracji,

 – trwa udzielanie informacji firmom oraz 
instytucjom zainteresowanym przyłą-
czeniem się do giełdy tematów prac 
dyplomowych.

 – firmom są przekazywane zgłoszenia 
studentów,

 – studentom jest udzielana pomoc w na-
wiązywaniu współpracy z firmami,

 – realizowany jest plan promocji giełdy 
tematów prac dyplomowych.

3. Kursy e-learningowe
 Aktywność studentów na platformie 
kdg-moodle od dnia uruchomienia kursów

Analiza finansowa przedsiębiorstwa 
Zapisanych użytkowników: 494

Analiza i projektowanie aplikacji interneto-
wych 
Zapisanych użytkowników: 264

Audytor wewnętrzny zintegrowanego 
systemu zarządzania 
Zapisanych użytkowników: 132

Analiza rynku i badania marketingowe 
Zapisanych użytkowników: 133

Badania konsumenckie 
Zapisanych użytkowników: 129

Bancassurance 
Zapisanych użytkowników: 36

Kryzysy gospodarcze i spór o rolę państwa 
Zapisanych użytkowników: 60

Optymalizacja czasowo-kosztowa projektów 
Zapisanych użytkowników: 63

Polityka pieniężna w dobie kryzysu gospo-
darczego 
Zapisanych użytkowników: 83

Rynek finansowy 
Zapisanych użytkowników: 127

Techniki sprzedaży 
Zapisanych użytkowników: 263

Strategie konkurencyjności przedsiębior-
stwa 
Zapisanych użytkowników: 73

Techniki wielowymiarowe we wspomaga-
niu decyzji biznesowych 
Zapisanych użytkowników: 168

Wybrane metody wielowymiarowej analizy 
złożonych zjawisk gospodarczych 
Zapisanych użytkowników: 25

Zarządzanie innowacjami 
Zapisanych użytkowników: 81

Zarządzanie płynnością finansową przed-
siębiorstwa 
Zapisanych użytkowników: 81

Zarządzanie produktem 
Zapisanych użytkowników: 164

Zarządzanie projektem. Zarządzanie zaso-
bami ludzkimi 
Zapisanych użytkowników: 185

Zarządzanie strategiczne 
Zapisanych użytkowników: 123

Zasady opodatkowania przedsiębiorców 
w Polsce w warunkach konkurencji i harmo-
nizacji podatkowej. 
Zapisanych użytkowników: 336

4. Prezentacje sylwetek absolwentów
 W zakładce „Sylwetki absolwentów” – 
„U progu kariery” znajdują się profile 
jedenastu osób, w zakładce „Znani i rozpo-
znawani” umieszczono profile pięciu osób.

5.  Poradnictwo zawodowe, wsparcie studen-
tów i absolwentów w procesie szukania 
pracy

 – Przeprowadzono indywidualne i grupo-
we konsultacje w zakresie poprawnego 
tworzenia dokumentów aplikacyjnych 
dla 12 osób, dla 2 w zakresie rozmowy 
kwalifikacyjnej. Nie było chętnych na 
konsultacje z zakresu poszukiwania 
pracy oraz planowania kariery zawodo-
wej, na konsultacjach indywidulanych 
udostępniono 15 miejsc, a na grupo-
wych 60 miejsc.

 – Z programu komputerowego umożli-
wiającego diagnozę inteligencji emocjo-

nalnej (PKIE) skorzystało 9 studentów, 
9 osób odebrało wynik; udostępniono 
24 miejsca.

 – Warsztaty wsparcia karier; przeprowa-
dzono warsztaty: „Skuteczna autopre-
zentacja podczas rozmowy kwalifi-
kacyjnej”, warsztaty „Zagraj w Pokera 
Osobowości – dowiedz się jak funk-
cjonujesz w nowej grupie!”, nie odbyły 
się – mimo zapełnionej listy głównej 
i osób zapisanych na liście rezerwowej 
– w dniu warsztatów pojawiło się zbyt 
mało osób.

 – Przeprowadzono testy psychologiczne – 
grupowe poradnictwo zawodowe:  
CwP – nikt się nie zgłosił (na 10 do-
stępnych miejsc), CISS – 5 osób (na 10 
dostępnych miejsc), OMNIBUS – jedna 
osoba (na 5 dostępnych miejsc), TUS – 
nikt się nie zgłosił (na 10 dostępnych 
miejsc), KKS – 3 osoby (na 10 dostęp-
nych miejsc),  APIS-Z – jedna osoba (na 5 
dostępnych miejsc).

 – Po uprzednim uzyskaniu zgody osoby 
prowadzącej zajęcia dydaktyczne 
odwiedzono 4 grupy studentów w celu 
rozdania wyników i interpretacji testów 
grupowych.

 – W indywidualnym doradztwie zawodo-
wym wzięło udział: w spotkaniu wstęp-
nym – 4 osoby (2 kolejne osoby zapisały 
się na 20 grudnia 2013 r.), w testach psy-
chologicznych – 3 osoby, w spotkaniu 
podsumowującym – 2 osoby. Udostęp-
niono 15 miejsc na spotkania wstępne/
podsumowujące.

 – Studenci mogą korzystać z Czytelni 
Wsparcia Karier. Studenci zapisujący się 
na warsztaty umiejętności miękkich oraz 
uczestniczący w doradztwie i konsul-
tacjach otrzymują informację, że mogą 
wzbogacić swoją wiedzę korzystając 
z Czytelni.

 – W salce komputerowej kierunku go-
spodarka turystyczna zainstalowano 
dwa nowe, pięciostanowiskowe testy 
komputerowe z obszaru poradnictwa 

zawodowego – testy kariery: „Czy jestem 
przedsiębiorczy?”, „Test preferencji i pre-
dyspozycji zawodowych”.

Salka będzie użyczana zadaniu 5 przez jeden 
dzień w tygodniu. Pierwsze badania zaplano-
wano na styczeń.
Warsztaty umiejętności miękkich (interper-
sonalnych)
•	 W grudniu przeprowadzono warsztaty:

 – „Zarządzanie sobą w czasie, czyli 
efektywne stawianie celów, planowanie 
i organizacja czasu – prosta droga do 
sukcesu zawodowego”,

 – „Autoprezentacja i wystąpienia pu-
bliczne jako kompetencje niezbędne 
we współczesnym życiu zawodowym – 
poziom podstawowy”,

 – „Autoprezentacja i wystąpienia pu-
bliczne jako kompetencje niezbędne 
we współczesnym życiu zawodowym – 
poziom zaawansowany”,

 – „Zarządzanie zespołem – podstawowe 
elementy zarządzania zespołem”,

 – „Zarządzanie zespołem – zaawansowa-
ne elementy zarządzania zespołem”,

 – „Skuteczny Lider. Komunikacja i zarzą-
dzanie projektem”,

 – „Skuteczny Lider. Przywództwo sytuacyj-
ne i budowanie zespołu”,

 – „Budowanie poczucia własnej wartości – 
warsztat rozwojowy i motywacyjny”,

 – „Assessment Center jako metoda oceny 
umiejętności miękkich kandydatów do 
pracy”,

•	 Przygotowano zaświadczenia dla stu-
dentów uczestniczących w warsztatach 
w grudniu.

Zadanie 6. Otwarcie i realizacja kierunku 
gospodarka turystyczna
•	 zebranie członków koła naukowego kie-

runku,
•	 podsumowanie wizyty prof. Davida Aireya 

na UEP,
•	 aktualizacja strony internetowej KdG 

w części dotyczącej kierunku gospodarka 
turystyczna.
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Monitoring mediów – statystyki – grudzień 2013

Liczba informacji o UEP
Typ Liczba informacji

Internet 528
Prasa 114
Radio 40
Telewizja 111
Suma 793

Prasa
Źródło Periodyk Nakład Liczba informacji

GAZETA WYBORCZA – POZNAŃ dziennik 17190 16
POLSKA – GŁOS WIELKOPOLSKI dziennik 43130 15
GAZETA WYBORCZA dziennik 272870 10
GAZETA UBEZPIECZENIOWA tygodnik 3000 5
TYGODNIK POWSZECHNY tygodnik 34750 4
PRZEGLĄD ORGANIZACJI miesięcznik 15000 4
FORUM AKADEMICKIE miesięcznik 3500 4
GAZETA POMORSKA dziennik 52120 3
NASZ DZIENNIK dziennik 130000 3
GOŚĆ NIEDZIELNY tygodnik 198390 3

Internet
Źródło Unikatowi użytkownicy Liczba informacji

www.wyborcza.pl 2283920 22
www.poznan.gazeta.pl 319650 21
www.epoznan.pl 179880 15
www.poznan.pl 351000 15
www.wpolityce.pl 1089650 12
www.gloswielkopolski.pl 225650 12
www.wiadomosci.gazeta.pl 4099450 11
www.radiomerkury.pl 24850 10
www.mmpoznan.pl 199810 9
www.naszdziennik.pl 199110 8

Radio
Źródło Nakład Liczba informacji

Polskie Radio Merkury Poznań regionalny 21
Radio TOK FM ogólnopolski 5
Radio ESKA Poznań regionalny 4
Radio ZET ogólnopolski 3
Polskie Radio Program 3 ogólnopolski 2
RMF MAXXX Warszawa regionalny 1
Polskie Radio Program 4 ogólnopolski 1
Radio KOLOR Warszawa regionalny 1
Radio VOX FM Warszawa regionalny 1
Radio Maryja ogólnopolski 1

Telewizja
Źródło Nakład Liczba informacji

TVP Poznań regionalny 37
WTK regionalny 33
TVP Regionalna ogólnopolski 12
TVN24 ogólnopolski 7
Polsat News ogólnopolski 7
TVP Info ogólnopolski 4
TVN CNBC (obecnie TVN24 BiŚ) ogólnopolski 3
Polsat ogólnopolski 2
TVN ogólnopolski 2
TVP2 ogólnopolski 2
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Biosensory DNA
do wykrywania
mikroorganizmów
chorobotwórczych
w żywności

Mariusz Tichoniuk

Wydawnictwo
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
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Skuteczne zapewnienie bezpieczeństwa żywności wymaga 
szybkiej i wiarygodnej oceny zagrożeń płynących z zanie-
czyszczenia jej niepożądaną mikroflorą chorobotwórczą. 
W niniejszej książce przedstawiono konwencjonalne oraz 
alternatywne metody wykrywania bakterii patogennych 
w produktach spożywczych. W szczególności zaprezentowa-
no możliwości wykorzystania biosensorów DNA do detekcji 
kwasów nukleinowych specyficznych dla poszukiwanych 
mikroorganizmów. Omówiono też podstawowe elementy 
składowe istotne w konstrukcji i funkcjonowaniu elektroche-
micznego biosensora DNA do wykrywania chorobotwórczych 
drobnoustrojów. 

W części doświadczalnej książki zaprezentowano wyniki 
prac nad przygotowaniem elektrochemicznego biosensora 
DNA do wykrywania drobnoustroju o rosnącej istotności jako 
mikroorganizmu potencjalnie chorobotwórczego – bakterii 
Aeromonas hydrophila. Przedstawiono między innymi sposób 
wykorzystania mieszanych samoorganizujących się mono-
warstw w warstwie detekcyjnej urządzenia oraz zastosowanie 
elektroaktywnych wskaźników w ocenie wyników hybrydyzacji 
kwasów nukleinowych. Opracowany biosensor został z powo-
dzeniem zastosowany do wykrywania bakterii A. hydrophila 
w próbkach żywności.

W niniejszej książce przedstawiono konwencjonalne oraz 
alternatywne metody wykrywania bakterii patogennych 
w produktach spożywczych. Zaprezentowano też wyniki 
prac nad przygotowaniem elektrochemicznego biosensora 
DNA przeznaczonego do wykrywania mikroorganizmów 
patogennych występujących w żywności. 

Celem monografii było przedstawienie w możliwie jasny 
sposób złożonej problematyki budżetu i wieloletnich ram 
finansowych Unii Europejskiej, aby była ona pomocna i inte-
resująca dla szerokiego grona odbiorców. W szczególności 
skierowana jest do studentów kierunków ekonomicznych 
(w tym studentów finansów, stosunków międzynarodowych, 
makroekonomii, europeistyki i prawa europejskiego), praw-
nych i politologicznych.

W listopadzie ukazał się 7. numer czasopisma Studia Oeconomica Posnaniensia.

Nakładem Wydawnictwa UEP ukazały się również następujące pozycje:

Matematyka w ekonomii 
Teoria i zastosowanie

Matematyka w ekonomii. Teoria i zastosowanie

Redakcja naukowa
Emil Panek

„Nauka powinna wypowiadać się w języku jednoznacznym, niepozo-
stawiającym miejsca na różne możliwe interpretacje. Nie znaczy to, 
że w nauce w ogóle, a w naukach ekonomicznych w szczególności, 
możemy się obejść bez stawiania różnych hipotez, ale chodzi o to, 
by hipotezy miały dokładnie określony sens. Zagadnienie z zakresu 
dowolnej dyscypliny ekonomicznej dopiero wtedy staje się zagadnie-
niem naukowym, gdy potrafimy je jednoznacznie sformułować, a to 
w odniesieniu do zjawisk mierzalnych oznacza matematyczne wymo-
delowanie zagadnienia. Stąd sympatia do modeli matematycznych, 
której jednak z drugiej strony towarzyszy krytycyzm, wynikający  
z dobrze znanego […] faktu, że matematyczne modele dają – czasem 
mniej, a czasem więcej – ale zawsze tylko uproszczony, przybliżony 
obraz rzeczywistości. Pewne cechy rzeczywistych obiektów pomija-
ją, inne «idealizują» […]” 

Zbigniew Czerwiński, Moje zmagania z ekonomią 
Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2002

ISBN: 978-83-7417-784-9

Monografia zawiera najnowsze wyniki badań pracow-
ników i doktorantów Wydziału Informatyki i Gospodarki 
Elektronicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 
z zakresu zastosowań nowoczesnych metod matematycz-
no-statystycznych w ekonomii. Tematyka opracowań mieści 
się w trzech nurtach: ekonomii matematycznej, ekonometrii 
(finansowej) i badań operacyjnych.

Wydawnictwo
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Metody  
i zastosowania

w gospodarce, finansach 
i szkolnictwie wyższym

badań
operacyjnych

Redakcja naukowa
Wojciech Sikora
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Przedstawiona monografia dotyczy szeroko rozumianej 
tematyki badań operacyjnych. Omawiane są zarówno meto-
dy badań operacyjnych, jak i ich zastosowania w gospodarce, 
finansach oraz szkolnictwie.
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Z głębokim żalem, pogrążeni w smutku zawiadamiamy, że 13 grudnia 2013 r. odszedł od nas nagle, 
nieodżałowanej pamięci 

śp.  
Profesor dr hab. Jerzy handschke, prof. nadzw. UEP

długoletni, zasłużony nauczyciel akademicki Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, kierownik 
Katedry Ubezpieczeń, wybitny znawca problematyki ubezpieczeń, członek wielu wydziałowych ko-
misji, pełniący również liczne funkcje poza Uczelnią, między innymi arbiter Sądu Polubownego przy 
Rzeczniku Ubezpieczonych, wiceprezes Zarządu Izby Gospodarczej Ubezpieczeń i Obsługi Ryzyka, 
redaktor naczelny ,,Wiadomości Ubezpieczeniowych”.

W Zmarłym Uczelnia straciła nie tylko jednego z grona swoich zacnych profesorów, lecz przede 
wszystkim niezwykle pracowitego dydaktyka, serdecznego przyjaciela młodzieży akademickiej, bu-
dzącego powszechny szacunek i sympatię, o niespożytej energii i niezmiernie twórczego do ostat-
nich swoich dni.

PAMIĘĆ O NIM NA ZAWSZE POZOSTANIE WŚRÓD NAS

REKTOR, SENAT I SPOŁECZNOŚĆ 
UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU
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