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Przyjęcie perspektywy strategicznej do 2020 roku było z góry zamierzone, po to 
aby najważniejszy dokument strategiczny uczelni wykraczał poza kadencję władz 
rektorskich. Takie podejście ma wzmacniać rozwój uniwersytetu.

Przetarty szlak
Strategia Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Poznaniu na lata 2013-2020

  Marian Gorynia

S
trategia Uniwersytetu Ekono-
micznego w  Poznaniu na lata 
2013-2020 to już drugi doku-
ment strategiczny przyjęty do re-

alizacji w tej uczelni. Poprzedni, opra-
cowany w 2009 roku, obejmował swym 
zakresem lata 2009-2013 i był jednym 
z  pierwszych tego rodzaju dokumen-
tów w  uczelniach publicznych w  Pol-
sce. W  2009 roku plan strategiczny 
Uniwersytetu Ekonomicznego w  Po-
znaniu był tworzony w sytuacji, gdy na 
rynku wydawniczym w  zasadzie nie 
było pozycji literaturowych odnoszą-
cych się do projektowania i wdrażania 
strategii w publicznych szkołach wyż-
szych w Polsce. Niełatwo było znaleźć 
także przykłady praktyczne odnoszące 
się do polskich uczelni. Można więc 

stwierdzić, że Uniwersytet Ekono-
miczny w Poznaniu „przecierał szlak” 
formułowania i  wdrażania strategii 
w uczelni publicznej w Polsce.

Doświadczenia z  projektowa-
nia i  wdrażania Strategii Uniwersy-
tetu Ekonomicznego w  Poznaniu na 
lata 2009-2012, wsparte pogłębionymi 
studiami literaturami oraz badaniami 
empirycznymi nad zarządzaniem stra-
tegicznym w  publicznych szkołach 
wyższych w  Polsce, posłużyły do na-
pisania monogra�i Model projektowa-
nia i wdrażania strategii rozwoju w pu-
blicznych szkołach wyższych w  Polsce 
(red. C. Kochalski), wydanej nakładem 
Wydawnictwa Uniwersytetu Ekono-
micznego w Poznaniu. Publikacja sta-
nowi zwieńczenie realizacji projektu 

badawczego �nansowanego ze środ-
ków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego.

Ciągłość i rozwój
Realizacja Strategii Uniwersytetu Eko-
nomicznego w Poznaniu na lata 2009-
2012 zakończyła się planowo, z  upły-
wem grudnia 2012 roku. Zapewnie-
nie ciągłości rozwoju strategicznego 
uczelni skłoniło władze rektorskie do 
uruchomienia z  odpowiednim wy-
przedzeniem prac nad kolejnym pla-
nem strategicznym, tym razem na ko-
lejne osiem lat. Przyjęcie perspektywy 
strategicznej do 2020 roku było z góry 
zamierzone, po to aby najważniejszy 
dokument strategiczny uczelni wykra-

czał poza kadencję władz rek-
torskich. Takie podejście ma 
wzmacniać rozwój Uniwer-
sytetu Ekonomicznego w Po-
znaniu, który dokonuje się 
ewolucyjnie i w sposób zrów-
noważony od 1926 roku.

Również przyjęcie 4-let-
niej perspektywy w  po-
przedniej Strategii, obejmu-
jącej swoim zakresem lata 
2009-2012, było zamierzone. 
Miała ona charakter przede 
wszystkim modernizacyjny, 
przygotowujący do sprosta-
nia antycypowanym wyzwa-
niom, w tym wynikającym ze 
zmian demogra�cznych oraz 
konieczności działania w wa-
runkach narastającej konku-
rencji na rynku edukacyjnym 
i naukowym.

Strategia Uniwersytetu 
Ekonomicznego w  Pozna-
niu na lata 2013-2020 została 
opracowana przez pracowni-
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ków uczelni w  ramach prac Zespołu 
ds. Strategii. Co ważne, w pracach brali 
udział przedstawiciele wszystkich grup 
zawodowych pracowników, łącznie po-
nad 20 osób, a sam dokument był wie-
lokrotnie konsultowany z całym środo-
wiskiem akademickim, w tym z dokto-
rantami i studentami.

Strategia Uniwersytetu Ekonomicz-
nego w Poznaniu na lata 2013-2020 zo-
stała uchwalona przez Senat 25 stycz-
nia 2013 r. Stanowiła ona zwieńczenie 
wielomiesięcznych prac. Ostateczny 
kształt Strategii odzwierciedla Dom 
Strategiczny UEP (patrz rysunek).

Wizja i misja
Strategia Uniwersytetu Ekonomicz-
nego w Poznaniu na lata 2013–2020 za-
wiera: wizję rozwoju do 2020 roku, mi-
sję demonstrującą najważniejsze war-
tości uczelni, cele strategiczne, zestaw 
działań i  decyzji służących osiągnię-
ciu celów strategicznych oraz kata-
log mierników do pomiaru postępów 
w trakcie jej realizacji.

Zgodnie z  zapisami wizji, „dzięki 
zaangażowaniu całej społeczności aka-
demickiej umocniona zostanie silna 
pozycja naukowa i  dydaktyczna Uni-
wersytetu Ekonomicznego w  Pozna-
niu. Jako czołowa uczelnia ekono-
miczna w  Polsce Uniwersytet Ekono-
miczny w  Poznaniu zwiększy swoje 
znaczenie na arenie międzynarodowej. 
W  2020 roku będzie nowoczesnym 
i  szeroko rozpoznawalnym uniwersy-
tetem, który stwarza dogodne warunki 
do prowadzenia badań naukowych 
i kształcenia studentów i doktorantów. 
Priorytet będą miały te badania na-
ukowe oraz kierunki i formy aktywno-
ści edukacyjnej, które umacniają PRE-
STIŻ Uczelni, dają wysokie szanse po-
zyskiwania źródeł �nansowania oraz 
zapewniają absolwentom dobrą pozy-
cję na konkurencyjnym rynku pracy.

Będąc jedną z najstarszych uczelni 
ekonomicznych w Polsce, poważaną za 
wysoką jakość prowadzonej działalno-
ści naukowej i edukacyjnej, Uniwersy-
tet Ekonomiczny w  Poznaniu będzie 
dążył do wzmocnienia swojej roli opi-
niotwórczej i doradczej.

Uniwersytet Ekonomiczny w  Po-
znaniu będzie instytucją sprawnie za-
rządzaną, która potra� sprostać nie-
korzystnym tendencjom wynikającym 
z niżu demogra�cznego. Będzie Uczel-
nią wyznaczającą sobie takie cele, które 
umożliwiają jak najlepsze uwzględnie-
nie potrzeb lokalnej, krajowej i  mię-
dzynarodowej gospodarki. Jako atrak-
cyjny pracodawca, Uniwersytet Ekono-
miczny w Poznaniu umożliwi realiza-
cję aspiracji pracowników, doktoran-
tów i studentów Uczelni”.

Społeczność akademicka UE w Po-
znaniu, jako wspólnota, określiła swoją 

rolę, jaką chce pełnić na rzecz swoich 
interesariuszy. Dała temu wyraz w tre-
ści misji, w której czytamy, że chce „bu-
dować PRESTIŻ Uniwersytetu Ekono-
micznego w  Poznaniu, prowadzić ba-
dania naukowe, które istotnie wzboga-
cają wiedzę z zakresu nauk ekonomicz-
nych i pokrewnych, a przez kształcenie 
studentów przygotowywać na wyso-
kim poziomie kadry zdolne skutecz-
nie sprostać wyzwaniom rynku pracy. 
Identy�kując się z  Uniwersytetem 
Ekonomicznym w Poznaniu, który jest 
jedną z czołowych uczelni ekonomicz-
nych w Polsce o coraz większym zna-
czeniu na arenie międzynarodowej, 
chce zabierać głos opiniotwórczy i do-
radczy w istotnych sprawach gospodar-
czych”.

Naczelnymi wartościami Uniwer-
sytetu Ekonomicznego w Poznaniu są:

P – prawda,
R – rzetelność,
E – efektywność,
S – szacunek,
T – transparentność,
I – innowacyjność,
Ż – życzliwość.
Cele strategiczne Uniwersy-

tetu Ekonomicznego w  Poznaniu zo-
stały sformułowane zgodnie z  zasadą 

SMART (Simple, Measurable, Achie-
vable, Relevant, Timely de�ned) co 
oznacza, że są: jednoznaczne, mie-
rzalne, osiągalne, istotne i  określone. 
Głównymi celami strategicznymi są:

Stworzenie kompleksowej i  przej-
rzystej oferty edukacyjnej, zorientowa-
nej na potrzeby głównych interesariu-
szy UEP;

Osiągnięcie głównej pozycji wśród 
ekonomicznych ośrodków naukowych 
w  Polsce (poprzez podniesienie jako-
ści i umiędzynarodowienie badań na-
ukowych);

Stanie się atrakcyjnym pracodawcą, 
zatrudniającym dzięki dobrym wa-
runkom pracy kompetentną, pozytyw-
nie umotywowaną, lojalną i zaangażo-
waną kadrę;

Stworzenie systemu skutecznej 
i  efektywnej komunikacji z głównymi 
grupami interesariuszy UEP.

Osiągnięcie przyjętych do reali-
zacji celów strategicznych Uniwersy-
tetu Ekonomicznego w  Poznaniu bę-
dzie wymagało podjęcia wielu działań 
i decyzji. Zbiór takich działań i decyzji 
określono w Karcie strategicznej.

Prof. dr hab. Marian Gorynia, ekonomista, jest 
rektorem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
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Nauki humanistyczne i społeczne

11-14 WRZEŚNIA 2014. Poznań. 
47th Annual Meeting of the Societas Linguistica Europaea, SLE 2014. 

Organizatorzy: Wydział Anglistyki i Instytut Językoznawstwa UAM w Pozna-
niu. Przewodnicząca konferencji: prof. dr hab. Katarzyna Dziubalska-Koła-
czyk. Doroczna konferencja największego europejskiego stowarzyszenia języ-
koznawców, zrzeszająca członków z całego świata, zagości w Poznaniu. SLE 
stanowi prestiżowe forum naukowe obejmujące badania z wszystkich dziedzin 
językoznawstwa. Wykłady plenarne wygłoszą: Laurie Bauer (Victoria Univer-
sity of Wellington), Martin Haspelmath (MPI for Evolutionary Anthropology, 
Leipzig), Francesca Masini (University of Bologna) i Katarzyna Dziubalska-
-Kołaczyk (UAM, Poznań, prezydent stowarzyszenia Societas Linguistica Eu-
ropaea). Termin nadsyłania zgłoszeń tematycznych sesji warsztatowych – do 
1 grudnia 2013, termin nadsyłania abstraktów – do 15 stycznia 2014. Więcej 
informacji na stronie internetowej: http://sle2014.eu/ kontakt: SLE2014@
wa.amu.edu.pl.

Nauki techniczne

6-8 GRUDNIA. Poznań. 
1. Ogólnopolska Studencka Konferencja Akustyków OSKA 2013. 

Organizator: Studenckie Koło Akustyków UAM w Poznaniu. Więcej informa-
cji na: http://ska.home.amu.edu.pl/OSKA-2013/.
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