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O PO ZNAŃ SKIEJ I WIEL KO POL SKIEJ 
SO LID NO ŚCI UNI WER SY TE TU EKO NO MICZ -

NE GO W PO ZNA NIU ŚWIAD CZY JEGO 
SIL NA PO ZY CJA NA UKO WA, IDĄCA 

W PARZE Z WY SO KĄ JA KOŚCIĄ 
DY DAK TY KI, RZE TEL NO ŚCIĄ, DO BRĄ 

OR GA NI ZA CJĄ I OTWAR CIEM NA ŚWIAT. 
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– W ob cho dach 90-le cia UEP szcze gól nie
pod kre ślia Pan Rek tor mia sto twór czy
i spo łecz ny wpływ Uczel ni na oto cze nie.
Co kon kret nie chce cie wy eks po no wać i czy
wy ni ka to z ro li uczel ni w hi sto rii re gio nu?

– Tak, we dług mnie ro lą szkół wyż szych jest
ge ne ro wa nie no wych war to ści, a wy zwa niem
sta je się nie wąt pli wie współ pra ca z oto cze -
niem, w któ rej szcze gól ną ro lę od gry wa ją
part ner skie re la cje z sa mo rzą dem mia sta i re -
gio nu. Dla te go też w uro czy sto ściach ju bi le -
uszo wych za pla no wa no wy da rze nia od by wa -
ją ce się nie tyl ko na te re nie UEP, ale tak że
na Sta rym Ryn ku, w Par ku Ka ro la Mar cin kow -
skie go, na Mię dzy na ro do wych Tar gach Po -
znań skich. Chce my po ka zać nasz do ro bek,
przy po mnieć spo łe czeń stwu na sze do ko na -
nia, a tak że po dzie lić się pla na mi na przy -
szłość. Ale je ste śmy tak że otwar ci na wy słu -
cha nie gło su oto cze nia od no śnie te go, cze go
od nas ocze ku je – stąd na sze spo tka nia
z przed sta wi cie la mi biz ne su, sa mo rzą du, ad -
mi ni stra cji, or ga ni zo wa nie wy kła dów otwar -
tych, tak że dla osób spo za uczel ni. 

Trze ba tu taj wresz cie pod kre ślić na szą słu żeb -
ną ro lę w sto sun ku do oto cze nia, któ ra spro wa -
dza się nie tyl ko do róż nych form dzia łal no ści
edu ka cyj nej (stu dia wyż sze na wszyst kich moż -
li wych po zio mach, kształ ce nie kadr me ne dżer -
skich, Aka de mia Mło de go Eko no mi sty, Eko no -
micz ny Uni wer sy tet Dzie cię cy, Otwar ta
Wszech ni ca Eko no micz na „Er ga Omnes” itp.),
ale tak że ak tyw ny udział w przy go to wa niu
wszel kie go ro dza ju pla nów, pro gnoz, stu diów
i stra te gii za rów no na po zio mie mia sta, jak i re -
gio nu, a nie kie dy tak że Pol ski. Ogrom nie waż ne
są z te go punk tu wi dze nia pro wa dzo ne na UEP
ba da nia na uko we, a zwłasz cza war te pod kre -
śle nia są te, któ rych od dzia ły wa nie prze kra cza
gra ni ce Wiel ko pol ski i Pol ski. Po nad to przed sta -
wi cie le Uczel ni za sia da ją we wszel kie go ro dza -

Ma ter mu si trwać – to Pana sło wa. A te
fun da men ty to… 

– Wbrew po zo rom z tej per spek ty wy waż niej -
sze wy da ją się pod wa li ny in te lek tu al ne i du cho -
we – przy dat ność dla oto cze nia i słu że nie mu,
dzia ła nie na rzecz go spo dar ki, mia sta, re gio nu
i Pol ski. Fun da men tem trwa nia Uczel ni jest jej
funk cjo nal ność w sto sun ku do spo łe czeń stwa,
z te go wy wo dzi się ra cja do tych cza so wych 90 lat
ist nie nia, a tak że pod sta wy dal sze go trwa nia.
Dla te go tak du żą wa gę przy wią zy wa łem w trak -
cie peł nie nia urzę du rek to ra do pod kre śla nia cią -
gło ści ist nie nia Uczel ni, kon ty nu acji i eks po no wa -
nia do rob ku po przed ni ków, z jed no cze snym
sil nym ak cen tem na wzbo ga ca nie i roz wi ja nie ich
osią gnięć. W mo im prze ko na niu re cep ta na po -
myśl ność Uni wer sy te tu na dłu gą me tę win na na -
wią zy wać do umie jęt ne go wy ko rzy sty wa nia mą -
dro ści po przed nich po ko leń oraz ro zum ne go
wpro wa dza nia zmian wy ni ka ją cych z du cha cza -
su i ogól ne go po stę pu, tak że w ska li świa to wej
i mię dzy na ro do wej. W tym sen sie uni wer sy tet
po wi nien być otwar ty na świat. 

Oczy wi ście mu szą te mu to wa rzy szyć do bre
pod sta wy in fra struk tu ral ne i fi nan so we, ale
bu do wa nie wy łącz nie na nich fun da men tów
uczel ni by ło by nie po ro zu mie niem. Wy da je
się, że tak że w sfe rze ma te rial nej punkt wyj -
ścia UEP do ko lej nych dzie się cio le ci przed sta -
wia się do brze. Uczy ni li śmy zna czą ce po stę py
w roz wi ja niu i po lep sza niu sub stan cji ma te rial -
nej, na przy kład zbu do wa li śmy Cen trum Edu -
ka cyj ne Usług Elek tro nicz nych, prze pro wa -
dzi li śmy pra ce re mon to we w star szych
bu dyn kach, a sy tu acja fi nan so wa Uczel ni jest
zdro wa i sta bil na.

– Jed ną z mi sji UEP jest uczyć stu den -
tów nie tyl ko roz wią zań, któ re już ist nie -
ją, lecz przede wszyst kim roz wią zań,
któ re do pie ro bę dą wpro wa dza ne w ży -
cie. W ja ki spo sób?

Wielkopolska
solidność

ju gre miach eks perc kich, do rad czych, kon sul ta -
cyj nych, oce nia ją cych, ka pi tu łach, ra dach itp.,
sta no wiąc tym sa mym waż ny skład nik ży cia in -
te lek tu al ne go na sze go re gio nu. Na po kre śle nie
za słu gu je wresz cie sil ne za an ga żo wa nie Uczel ni
w sty mu lo wa nie twór czo ści na uko wej i roz po -
wszech nia nie jej wy ni ków – ma my du że osią -
gnię cia w or ga ni za cji kon fe ren cji, sym po zjów,
warsz ta tów itp., czę sto o za się gu mię dzy na ro -
do wym.

– Czy ist nie je coś ta kie go jak po znań -
skość UEP i w czym to się wy ra ża?

– Jest wie le prze ja wów po znań sko ści al bo
sze rzej wiel ko pol sko ści na szej Uczel ni. Po
pierw sze, zo sta li śmy w 1926 ro ku po wo ła ni
przez Izbę Prze my sło wo -Han dlo wą w Po zna -
niu i Ku ra to rium Okrę gu Po znań skie go 
ja ko uczel nia au to no micz na i zo rien to wa na
na przy go to wa nie kadr dla pro wa dze nia dzia -
łal no ści go spo dar czej w od ro dzo nej Pol sce.
Po dru gie – świad czy o tym istot ny udział
w re kru ta cji na stu dia osób z Wiel ko pol ski.
Po trze cie – du ża część na szych ab sol wen tów
za si la go spo dar kę re gio nu. Po czwar te wresz -
cie, moż na chy ba mó wić o po znań skiej i wiel -
ko pol skiej so lid no ści w od nie sie niu do na szej
Uczel ni – sil na po zy cja na uko wa, wy so ka ja -
kość  dy dak ty ki idą ce w pa rze z rze tel no ścią,
do brą or ga ni za cją i otwar ciem na świat.
Po pią te – roz bu do wa na, ak tyw na współ pra ca
z or ga ni za cja mi sku pia ją cy mi głów nie biz nes
Po zna nia i Wiel ko pol ski, co umoż li wia stu den -
tom do tar cie do sta ży, prak tyk, sty pen diów
itp. I po szó ste – je ste śmy istot nym, li czą cym
się pra co daw cą na po znań skim ryn ku pra cy
da ją cym pra cę oko ło 1000 osób, ofe ru ją cym
sta bil ne za trud nie nie i nie złe wy na gro dze nie.

– Naj więk sze wy zwa nie to za pew nić
uczel ni fun da men ty do brej i po myśl nej
przy szło ści wy bie ga ją cej po za mo ją ka -
den cję. My odej dzie my, ale Na sza Al ma <

Rozmowa z prof. dr. hab. Marianem Gorynią, 
rektorem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 
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WIELKOPOLSKA SOLIDNOŚĆ
– Py ta nie na wią zu je za pew ne do pro wa dzo -

nej sze ro ko dys ku sji na te mat re la cji mię dzy
teo rią a prak ty ką w na ucza niu uni wer sy tec kim.
Uni wer sy tet uczy my śleć. Tak by ło, jest i bę -
dzie. 50, 40 czy na wet 10 lat te mu nie by li śmy
w sta nie na uczyć na szych stu den tów dzi siej -
szych roz wią zań, gdyż część z nich nie ist nia ła.
Ale lo gicz ne, kry tycz ne, a tak że otwar te i twór -
cze my śle nie, to umie jęt no ści, któ re war to roz -
wi jać na uczel ni, bo one za wsze się przy da dzą.
Ab sol wen ci z otwar ty mi gło wa mi, na wy kli
do my śle nia, ra cjo na li zmu i dys po nu ją cy do dat -
ko wo wy obraź nią po ra dzą so bie w każ dych
wa run kach. I to się li czy na dłuż szą me tę. 

Na krót ką me tę waż ne są umie jęt no ści prak -
tycz ne, któ re moż na bu do wać, re kon fi gu ro wać
i re se to wać do wol ną licz bę ra zy, jak tyl ko wy -
ma ga ją te go od nas zmia ny ota cza ją cej nas rze -
czy wi sto ści. W tym kie run ku wy ko na li śmy tak że
ol brzy mią pra cę, cho ciaż by w ra mach war te go
kil ka na ście mi lio nów zło tych i re ali zo -
wa ne go przez po nad 3 la ta pro jek tu
„Ka dry dla Go spo dar ki”. Chciał bym
jed nak pod kre ślić, że ze ro -je dyn ko we,
an ta go ni stycz ne pod cho dze nie
do związ ków mię dzy teo rią a prak ty ką
w dzia łal no ści uni wer sy tec kiej jest nie -
po ro zu mie niem. Ko niecz ne jest po szu ki wa nie
rów no wa gi po mię dzy ty mi dwo ma waż ny mi
kom po nen ta mi wie dzy i je stem prze ko na ny, że
nam to się uda je. Naj le piej świad czą o tym suk -
ce sy na szych ab sol wen tów na ryn ku pra cy oce -
nia ne w dłuż szej per spek ty wie cza so wej.

– Wzo rem, je śli cho dzi o bu do wa nie re -
la cji z oto cze niem go spo dar czym, jest
dla Uni wer sy te tu Eko no micz ne go w Po -
zna niu Uni wer sy tet Ha rvar da. Dla cze go
wła śnie Ha rvard?

– Jest kil ka po wo dów po te mu. Po pierw sze,
je śli już ko rzy stać z wzor ców, to na le ży brać
pod uwa gę naj lep sze, oczy wi ście do sto so wu jąc
dzia ła nie do na szej spe cy fi ki. Po dru gie, re alia
Harvard Business School są do brze zna ne kil ku
na szym pro fe so rom, któ rzy prze by wa li na HBS
na sty pen diach. Stwa rza to do bre pod ło że do
zro zu mie nia i ada pta cji tam tej szych roz wią zań.
Po trze cie wresz cie, współ pra ca z HBS jest
kon ty nu owa na choć by w po sta ci po ro zu mie -
nia, na pod sta wie któ re go na na szej Uczel ni
pro wa dzo ny jest pro gram Mi cro eco no mics of
Com pe ti ti ve ness przy go to wa ny przez ze spół
pro fe so ra Mi cha ela Por te ra. Wy mie nio ne oko -
licz no ści sta no wi ły in spi ra cję do nada nia przez
UEP ty tu łu dok to ra ho no ris cau sa pro fe so ro wi
Mi cha elo wi Por te ro wi. Se nat UEP pod jął w tej

spra wie sto sow ną uchwa łę w ma ju 2015 ro ku.
Te raz po szu ku je my spo sob no ści do wrę cze nia
te go wy róż nie nia.

– I ja kie są efek ty w bu do wa niu re la cji
UEP z oto cze niem w ro ku ju bi le uszu? 

– Na sze pod sta wo we za ło że nie to bli skie
związ ki z prak ty ką go spo dar czą i z na szy mi
ab sol wen ta mi. Ma ją one cha rak ter prze my śla -
ny i do brze zor ga ni zo wa ny, przy świe ca im
idea od no sze nia obo pól nych, wza jem nych ko -
rzy ści. Waż nym „na rzę dziem” bu do wa nia
związ ków z oto cze niem jest nasz Klub Part -
ne ra. W ro ku ju bi le uszo wym Klub Part ne ra,
któ ry dzia ła na na szej Uczel ni od 2003 r., zy -
skał sze ściu no wych part ne rów – w su mie
w or ga ni za cji jest 69 firm i in sty tu cji. Dzię ki
współ pra cy Uczel ni z oto cze niem go spo dar -
czym po wsta ją ini cja ty wy uwzględ nia ją ce za -
rów no in te re sy chcą cych od no sić suk ce sy
na kon ku ren cyj nych ryn kach przed się bior -

ców, jak i na ukow ców sta ra ją cych się o za sto -
so wa nie swo jej bo ga tej wie dzy w prak ty ce.
Klub Part ne ra UEP  nie tyl ko za pew nia przed -
się bior com roz wią za nia do pa so wa ne do ich
po trzeb, ale tak że two rzy prze strzeń do
otwar te go dia lo gu, wy mia ny opi nii i do świad -
czeń na rzecz wspól ne go opra co wy wa nia in -
no wa cji oraz pod no sze nia po ten cja łu go spo -
dar cze go na sze go re gio nu. Klub Part ne ra da je
na szym stu den tom sze ro ki do stęp do prak ty -
ki go spo dar czej – sta że, sty pen dia, prak ty ki,
a tak że część za jęć pro wa dzo na jest przez
wy bit nych przed sta wi cie li ży cia go spo dar cze -
go. To stwa rza at mos fe rę sym bio zy i wza jem -
ne go zro zu mie nia oraz sza cun ku. 

– Trze ba tak że wspo mnieć o na szej Spół ce
Ce lo wej, któ rej dzia łal ność sku pia się na
sprze da ży prak ty ce go spo dar czej wie dzy
eks perc kiej na szych pra cow ni ków. Tu taj ma ją
oni szan sę prak tycz nej, uty li tar nej we ry fi ka cji
swo ich kom pe ten cji, a przy oka zji osią gnię cia
do dat ko wych do cho dów, uzu peł nie nia uwa -
ża nych za dość skrom ne pen sji uni wer sy tec -
kich. Uwa żam, że dba ją cy o swo ich pra cow -
ni ków Uni wer sy tet po wi nien stwa rzać te go
ro dza ju oka zje do bu do wa nia ich po myśl no ści
ma te rial nej. Nam wy cho dzi to nie źle.

– Czy ist nie nie Stra te gii UEP uła twia
bie żą ce za rzą dza nie uczel nią? Któ ry
z czte rech ce lów stra te gicz nych – dy dak -
ty ka, na uka, funk cjo no wa nie, oto cze -
nie – uda je się najszybciej zre ali zo wać?

– Wy zna ję po gląd, że do brze przy go to wa na,
spi sa na i przy ję ta przez spo łecz ność uni wer sy -
tec ką Stra te gia jest Uczel ni po trzeb na. War to
jed nak za zna czyć, że jed no to stra te gia ja ko pro -
ces, a dru gie to stra te gia ja ko do ku ment. Pro ces
two rze nia i re ali za cji stra te gii ma cha rak ter cią gły.
Ozna cza cią głe ana li zo wa nie Uczel ni i jej oto cze -
nia pod ką tem za cho dzą cych zmian i jak naj lep -
sze go wy ko rzy sta nia za so bów. Ten pro ces jest
war to ścią sam w so bie, gdyż ozna cza sta łe mo ni -

to ro wa nie sy tu acji i umoż li wia
re ak cję na to, co się dzie je
w oto cze niu. Al bo da je tak że
moż li wość po dej mo wa nia dzia -
łań wy prze dza ją cych. 

Do ku ment stra te gicz ny na -
to miast jest waż nym skład ni -

kiem po dej mo wa nia de cy zji krót ko okre so wych
i śred nio okre so wych, jest swe go ro dza ju bu so -
lą, wska zu ją cą, co z punk tu wi dze nia przy ję tej
stra te gii jest po żą da ne, a z cze go po win ni śmy
zre zy gno wać. Ja ko ta ki nie mo że jed nak sta no -
wić swe go ro dza ju kaj dan ków, unie moż li wia ją -
cych do ko ny wa nie po trzeb nych zwro tów. Stąd
tak waż ne jest kro czą ce ak tu ali zo wa nie stra te -
gii. Przy go to wu jąc stra te gię i na stęp nie wdra ża -
jąc ją sta ra łem się, aby do wszyst kich jej ob sza -
rów pod cho dzić w spo sób zrów no wa żo ny, nie
fa wo ry zu jąc jed nych, a za nie dbu jąc in ne, choć -
by w sen sie mniej sze go za an ga żo wa nia uwa gi.
W tym zna cze niu nie po tra fię kwan ty fi ko wać
stop nia re ali za cji stra te gii w po szcze gól nych ob -
sza rach, mię dzy in ny mi dla te go, że za pi sa ne ce -
le ma ją róż ny sto pień zna cze nia. Pod su mo wu -
jąc moż na by po wie dzieć, że wszę dzie
osią gnę li śmy nie ma ło, ale w każ dym ob sza rów
zo sta wia my po le do po pi su dla na stęp ców.

– Ja ko uczel nia eko no micz na nie ustan -
nie ści ga my się, je śli chce my osią gnąć
suk ces, mu si my być za wsze krok przed
in ny mi – tak mó wił Pan kil ka lat te mu.
Uda je się… 

– Edu ka cja, w tym tak że wyż sza, to nie tyl ko
mi sja, to tak że biz nes. Ry nek edu ka cyj ny wy mu -
sza na nas po rów na nia, nie uciek nie my przed

{ {Fun da men tem trwa nia Uczel ni jest jej 
funk cjo nal ność w sto sun ku do spo łe czeń stwa.

Z te go wy wo dzi się ra cja do tych cza so wych 90 lat
ist nie nia, a tak że pod sta wy dal sze go trwa nia. 
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do cza su „wy bie gał” Pan ja kiś cen ny po -
mysł. Bar dzo je ste śmy cie ka wi – ja ki?

Ani ma sa na in cor po re Sa no – w zdro wym
cie le zdro wy duch. Ta ła ciń ska mak sy ma jest
w mo im prze ko na niu szcze gól nie przy dat -
na w dzi siej szych cza sach. Ale nie wy star czy ją
znać i po wta rzać. Trze ba tak że da wać przy -
kład stu den tom i współ pra cow ni kom, za chę -
cać do dzia ła nia. Ta kie my śle nie za wsze mi
przy świe ca ło. A je śli cho dzi o po my sły, któ re
uda ło mi się „wy bie gać”, to jest ich na praw dę
du żo. Sport, w tym bie ga nie, to coś w ro dza -
ju prysz ni ca dla mó zgu, re set po ca łym dniu
in ten syw nej pra cy. Po zwa la na chwi lę za po -
mnieć o drob nych tro skach co dzien no ści, aby
za mo ment móc po wró cić do spraw na praw -
dę waż nych. 

Przy kła dy „wy bie ga nych po my słów”… to
m.in. wpro wa dze nie tra dy cji or ga ni zo wa nia
co rocz nie Dni Uni wer sy te tu Eko no micz ne go
w Po zna niu (od by ło się już 8 edy cji), za ini cjo -
wa nie bie gu uczel nia ne go na 5 km pod na zwą

Prof. dr hab. Ma rian Go ry nia, ur. 1956,
ab sol wen t wy dzia łu Eko no mi ki i Or ga ni za cji Han -
dlu Za gra nicz ne go Aka de mii Eko no micz nej w Po -
zna niu (wcze śniej sza na zwa UEP). Spe cja li zu je się
w za gad nie niach biz ne su mię dzy na ro do we go. Dok -
to rat 1985, ha bi li ta cja 1995, ty tuł pro fe so ra na uk
eko no micz nych 2000.

1999-2002 pro dzie ka n Wy dzia łu Za rzą dza nia
AEP, w 2002 zo stał pro rek to rem do spraw na uki
i współ pra cy z za gra ni cą, od 2008 rek to r Uni wer -
sy te tu Eko no micz ne go w Poznaniu. 

Eko no micz na Piąt ka (od by ło się już 6 edy cji),
pro po zy cja przy zna nia dok to ra tu ho no ris cau sa
od UEP dla prof. Mi cha ela Por te ra z Ha rvard
Bu si ness Scho ol. Nie kie dy w trak cie bie ga nia
przy cho dzą mi do gło wy tak że kon cep cje na pi -
sa nia ar ty ku łów na uko wych czy opra co wań pu -
bli cy stycz nych. Z te go punk tu wi dze nia bie ga -
nie jest na praw dę pro duk tyw ne.

– Cze go ży czy Pan swo jej Uczel ni na
100-le cie?

– Ży cze nia mo gą się wią zać z ma rze nia -
mi – ma rzę więc, a jed no cze śnie wie rzę, że
UEP mo że być jesz cze lep szy, je śli umie jęt nie
wy ko rzy sta do ro bek kil ku po prze dza ją cych
po ko leń, ale jed no cze śnie umie jęt nie wpi sze
się w cią gle przy spie sza ją ce pro ce sy zmian
w spo łe czeń stwie, go spo dar ce i kul tu rze. 
Ży czę więc Uczel ni, by swo ją mi sję opie ra ła
na służ bie dla sze ro ko ro zu mia ne go oto cze -
nia. To się opła ca.

– Dzię ku ję za roz mo wę.
Roz ma wia ła LI DIA JA STRZĘB SKA

ni mi, ale też nie moż na tu taj prze sa dzać. Nie da -
je się być naj lep szym pod każ dym wzglę dem
na dłu gą me tę. Na sze aspi ra cje spro wa dza ją się
do te go, by być w ści słej czo łów ce. W ran kin gu
Per spek tyw znaj du je my się na dru gim miej scu
wśród uczel ni eko no micz nych, na dzie wią tym
miej scu w in nym ogól no pol skim ran kin gu po ka -
zu ją cym, któ re uczel nie ukoń czy li sze fo wie naj -
więk szych pol skich przed się biorstw, awan so wa -
li śmy do ka te go rii „TOP bu si ness scho ol with
si gni fi cant in ter na tio nal in flu en ce” w mię dzy na -
ro do wym ran kin gu EDUNIVERSAL. Oprócz
ran kin gów li czą się tak że akre dy ta cje, za rów no
kra jo we, jak i mię dzy na ro do we. Kil ka wy róż nia -
ją cych akre dy ta cji kra jo wych, akre dy ta cja
CEEMAN dla ca łej Uczel ni, akre dy ta cje EQUIS
i AMBA dla na szych pro gra mów MBA oraz za -
awan so wa ny pro ces ubie ga nia się o akre dy ta cję
EQUIS dla UEP ja ko ca ło ści – to na sze naj więk -
sze osią gnię cia z ostat nich kil ku lat.

– Mó wił Pan tak że na wią zu jąc do swo jej
pa sji, ja ką jest bie ga nie, że od cza su

31
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Jest rok 1918. W oswo bo dzo nej spod za bo -
rów Pol sce za czy na roz wi jać się han del,
umac nia się go spo dar ka. W dy na micz nie roz -
kwi ta ją cej Wiel ko pol sce po ja wia się po trze ba
utwo rze nia pla ców ki przy go to wu ją cej teo re -
tycz nie i prak tycz nie wy so ko wy kwa li fi ko wa -
nych urzęd ni ków ma ją cych za si lić prze mysł,
han del oraz usłu gi. Po wsta je plan uru cho mie -
nia ośrod ka dy dak tycz ne go i na uko we go
o cha rak te rze szko ły wyż szej, w któ ry an ga -
żu ją się pro mi nen ci wiel ko pol skie go świa ta
go spo dar cze go. 

Dro gą kon kur su wy ło nio ny zo sta je dy rek -
tor uczel ni – prof. dr Le onard Gla bisz, po stać
ce chu ją ca się po nad prze cięt ną wi tal no ścią,
ani ma tor roz wo ju szko ły. Dzię ki de ter mi na -
cji i sil nej wo li gru py dzia ła czy go spo dar -
czych, kup ców i prze my słow ców sku pio nych
w pręż nie dzia ła ją cej ów cze snej Po znań skiej
Izbie Prze my sło wo -Han dlo wej 19 lip ca 1926
r. po wo ła na zo sta je Wyż sza Szko ła Han dlo -
wa w Po zna niu, czwar ta po WSH (obec nie
SGH) w War sza wie, WSHZ we Lwo wie
i Wyż szym Stu dium Han dlo wym (obec nie
UE) w Kra ko wie, pry wat na wyż sza uczel nia
eko no micz na w Pol sce. Jest dru gą po Uni -
wer sy te cie Po znań skim uczel nią wyż szą
w mie ście. 

1926 — Wyższa Szkoła Handlowa
Uro czy sta in au gu ra cja pierw sze go ro ku aka -

de mic kie go Wyż szej Szko ły Han dlo wej w Po -
zna niu od by wa się 12 paź dzier ni ka 1926 r.
z udzia łem mi ni stra Eu ge niu sza Kwiat kow -
skie go. Jest to szko ła pry wat na, ofe ru ją ca
trzy let ni pro gram na ucza nia, bez pra wa nada -
wa nia stop nia ma gi stra. Zgod nie z §1 sta tu tu
uczel ni, Wyż sza Szko ła Han dlo wa by ła po wo -
ła na w ce lu …krze wie nia na uk i umie jęt no ści
han dlo wych po przez do star cza nie mło dzie ży
wyż sze go wy kształ ce nia za wo do we go, pie lę gno -
wa nia ba dań i prac na uko wych, sze rze nia wie dzy
spe cjal nej w spo łe czeń stwie. Pierw sze za ję cia
roz po czy na 441 stu den tów w nie du żej, trzy -
pię tro wej, zdo bio nej se ce syj ną or na men ty ką
ka mie ni cy przy al. Mar cin kow skie go 3.

W chwi li za ło że nia WSH w Po zna niu by ła
jed no wy dzia ło wą uczel nią, wspie ra ną fi nan so -
wo przez Po znań ską Izbę Prze my sło wo -Han -
dlo wą, or ga ny sa mo rzą du te ry to rial ne go, or -
ga ni za cje go spo dar cze oraz oso by pry wat ne.
Pod sta wo wym źró dłem utrzy ma nia by ło cze -
sne po bie ra ne za na ukę. Po cząt ko wo stu dia
by ły trzy let nie, i obej mo wa ły dzia ły: han dlo -
wy, ban ko wy, ubez pie cze nio wy, ko mu ni ka cyj -
ny, kon su lar ny, spół dziel czy i pe da go gicz ny.
Ab sol wen ci otrzy my wa li dy plom da ją cy tzw.
pra wo pierw szej ka te go rii do pra cy w pań -

stwo wej służ bie cy wil nej. Do pie ro w 1934 ro -
ku wpro wa dzo ny zo stał (fa kul ta tyw ny)
czwar ty rok na uki, umoż li wia ją cy za in te re so -
wa nym ab sol wen tom trzy let nich stu diów za -
wo do wych po głę bie nie wie dzy i spe cja li za cję
w ra mach czte rech kur sów wyż szych: pe da -
go gicz ne go, dzien ni kar skie go, ubez pie czeń
spo łecz nych oraz księ go wych i re wi den tów.
W pierw szych la tach WSH gro no na uczy cie li
aka de mic kich by ło głów nie za si la ne przez pra -
cow ni ków na uko wo -dy dak tycz nych Uni wer -
sy te tu Po znań skie go. W 1930 ro ku uczel nia
za trud nia ła już 34 wła snych na uczy cie li aka de -
mic kich, w tym 7 pro fe so rów.

1 lip ca 1932 ro ku zo stał od da ny do użyt ku
no wy gmach uczel ni w sa mym ser cu Po zna -
nia. Oka za ła bu dow la z fa sa dą zdo bio ną
ośmio ma strze li sty mi ko lum na mi. Bu dy nek
za pro jek to wał wy bit ny po znań ski ar chi tekt
inż. Adam Bal len stedt. Dzi siaj Gmach
Głów ny Uni wer sy te tu rów nież przy da je
splen do ru alei Nie pod le gło ści, jed nej z cen -
tral nych ulic Po zna nia. 

1938 – Aka de mia Han dlo wa
Ko lej nym prze ło mem jest rok 1938.

Przy zna nie uczel ni je sie nią 1938 ro ku praw
aka de mic kich sta ło się waż nym im pul sem jej

Hi sto rycz ne 
in sy gnia z cza sów 

Aka de mii 
Han dlo wej są 

uży wa ne do dziś.

Od Wyższej 
Szkoły Handlowej 
do Uniwersytetu
Ekonomicznego
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dal sze go roz wo ju. 10 li sto pa da 1938 ro ku
uczel nia zo sta ła prze mia no wa na na Aka de -
mię Han dlo wą w Po zna niu w ro zu mie niu
usta wy o szko łach aka de mic kich z 1933 ro ku.
Ten wiel ki suk ces nie zdą żył się jed nak prze -
ło żyć na jej dzia łal ność na uko wo -dy dak tycz ną
z po wo du wy bu chu woj ny. Gmach przej mu je
NSDAP (Na ro do wo so cja li stycz na Nie miec ka
Par tia Ro bot ni ków) utwo rzo no tam re gio nal -
ny dom szko le nio wy dla Par tii. 

Aka de mia wzno wi ła dzia łal ność po woj -
nie, 16 kwiet nia 1945 ro ku, pierw szy, po wo -
jen ny, skró co ny rok aka de mic ki trwał do koń -
ca wrze śnia. Do 1950 ro ku Aka de mia
Han dlo wa po zo sta wa ła uczel nią nie pań stwo -
wą. W la tach 1945-1950 obo wią zy wał, po -
dob nie jak do ro ku 1939, trzy let ni pro gram
na ucza nia, któ re go za li cze nie, wraz z obro ną
pra cy dy plo mo wej i zda niem koń co we go eg -
za mi nu, upraw nia ło do uzy ska nia dy plo mu
na uk han dlo wych. Dy plo mo wa ni ab sol wen ci
Aka de mii mo gli ubie gać się o sto pień i dy -
plom ma gi stra na uk eko no micz no -han dlo -
wych, pod wa run kiem zło że nia pra cy ma gi -
ster skiej i eg za mi nu koń co we go.

1950 – Wyż sza Szko ła Eko no micz na
w Po zna niu

De kre tem z 26 paź dzier ni ka 1950 ro ku Aka -
de mia Han dlo wa w Po zna niu zo sta ła prze -
kształ co na w pań stwo wą wyż szą szko łę aka de -
mic ką, któ ra przy ję ła na zwę: Wyż sza Szko ła
Eko no micz na w Po zna niu. W la tach 50. uczel nia
zdo by wa ła w śro do wi sku po znań skim i w ca -
łym kra ju co raz wyż szą ran gę. Jej ro la znacz nie
wzro sła, zwłasz cza po zli kwi do wa niu w 1951

ro ku Sek cji Eko no micz nej na Uni wer sy te cie Po -
znań skim. Wyż sza Szko ła Eko no micz na w Po -
zna niu sta ła się od tąd je dy ną uczel nią po znań ską
kształ cą cą wy so ko wy kwa li fi ko wa nych eko no -
mi stów dla re gio nów: wiel ko pol skie go, zie lo no -
gór skie go i byd go skie go. 

1974 – Aka de mia Eko no micz na
W 1974 r. uczel nia otrzy mu je na zwę Aka de -

mia Eko no micz na z jed no cze snym przy zna -
niem upraw nień do nada wa nia stop nia dok to ra
i dok to ra ha bi li to wa ne go. La ta dzie więć dzie sią -
te są okre sem naj więk szych w hi sto rii uczel ni
prze obra żeń edu ka cyj nych, pro gra mo wych
i or ga ni za cyj nych. Wpro wa dzo ny zo sta je 
no wo cze sny pro gram kształ ce nia, szyb ko przy -
ra sta licz ba sa mo dziel nych pra cow ni ków 
na uko wych, na wią za na zo sta je sze ro ka współ -
pra ca z wie lo ma ośrod ka mi za gra nicz ny mi.
Zmia nie ule ga struk tu ra or ga ni za cyj na uczel ni.

W 1950 r. Uczel nia zo sta je upań stwo wio na
i prze mia no wa na na Wyż szą Szko łę Eko no micz ną.

Ofi cjal ne otwar cie no wo cze sne go bu dyn ku – Cen trum Edu ka cyj ne go
Usług Elek tro nicz nych – od by ło się 25 lu te go 2015 r. 
Znaj du je się tu 12 sal wy kła do wych, kil ka na ście la bo ra to riów 
kom pu te ro wych z pię cio ma ser we row nia mi oraz 3 sa le 
au dy to ryj ne z bli sko 280 miej sca mi każ da.

Dzia łal ność in au gu ru je Wiel ko pol ska Szko ła
Biz ne su utwo rzo na w ra mach Fun du szu
Know -How oraz Cen trum Ba dań i Do ku men -
ta cji Wspól not Eu ro pej skich. Uru cho mio na zo -
sta je Pol sko -Ame ry kań ska Let nia Szko ła Eko -
no mii przy współ pra cy z Mi ni ster stwem
Edu ka cji Na ro do wej oraz Agen cją In for ma cyj -
ną Sta nów Zjed no czo nych. Po wsta je Cen trum
Fran cu sko -Pol skich Stu diów w za kre sie Za rzą -
dza nia (we współ pra cy z Ren nes I), uru cho mio -
ny zo sta je pro gram szko le nia po dy plo mo we go
na sto pień Ma ster of Bu si ness Ad mi ni stra tion
(MBA) we współ pra cy z Geo r gia Sta te Uni ver -
si ty w Atlan cie (USA) oraz Eu ro pa ische 
Wirt scha ft shoh schu le w Ber li nie. 

2008 – Uni wer sy tet Eko no micz ny
w Po zna niu

Pierw sze la ta XXI wie ku ma ją wy jąt ko wy
cha rak ter dla roz wo ju po znań skiej Al mae Ma -
tris. Dzia ła jąc w no wej rze czy wi sto ści hi sto -
rycz nej, ja ką by ło przy stą pie nie Pol ski do Unii
Eu ro pej skiej, uczel nia wkra cza w Eu ro pej ską
Prze strzeń Aka de mic ką oraz Eu ro pej ską
Prze strzeń Ba dań Na uko wych. W ro ku ju bi le -
uszu 80-le cia Uczel ni, ob fi tu je w ko lej ne głę -
bo kie i ra dy kal ne prze mia ny. Zmia nie ule ga
ukształ to wa na w po przed nich la tach struk tu -
ra or ga ni za cyj na i no wy rok aka de mic -
ki 2006/2007 Szko ła roz po czy na ja ko uczel nia
pię cio wy dzia ło wa. Dwa la ta póź niej, 27 grud -
nia 2008 r. uczel nia otrzy ma ła sta tus uni wer -
sy te tu i swo ją osta tecz ną na zwę – Uni wer sy -
tet Eko no micz ny w Po zna niu. 

LJ
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Uczelnia 
w świecie
biznesu 

i finansów


UEP co raz ści ślej współ pra cu je ze świa tem

biz ne su i fi nan sów. W tym ce lu zo stał po wo ła ny
Kon went UEP, w skład któ re go wcho dzą
przed sta wi cie le władz pań stwo wych i sa mo rzą -
do wych oraz prak ty cy biz ne su. Kon went jest
or ga nem, do za dań któ re go na le ży m.in. wy ra -
ża nie opi nii do ty czą cych kie run ków roz wo ju
uczel ni, po dej mo wa nie ini cja tyw słu żą cych roz -
wo jo wi prak tyk stu denc kich, two rze nie roz wią -
zań pro mu ją cych za trud nia nie ab sol wen tów
UEP, wspie ra nie kon ku ren cyj no ści uczel ni,
a tak że pro mo wa nie jej w kra ju i za gra ni cą. 

Klub Part ne rów UEP
Nie zwy kle waż ną ro lę w bu do wa niu re la cji

uczel ni z oto cze niem oraz za pew nia ją cym trwa -
łość re la cji z prak ty ką go spo dar czą jest Klub
Part ne ra, sku pia ją cy w swym gro nie li de rów
wio dą cych przed się biorstw i in sty tu cji Wiel ko -
pol ski. Obec nie li czy 69 firm. Mi sją klu bu
utwo rzo ne go w 2003 ro ku jest umac nia nie
wię zi mię dzy na uką a go spo dar ką, po przez
po sze rza nie ofer ty dy dak tycz nej o za ję cia
z prak ty ka mi biz ne su, ofe ro wa nie sta ży
i prak tyk stu denc kich, świad cze nie part ne -
rom usług ba daw czych i do rad czych. 

34

12 lat trwa ły pra ce nad po wsta niem no we go bu -
dyn ku Uczel ni – Col le gium Al tum. Na 22 kon dy -
gna cjach znaj du je się 485 po miesz czeń. Bu dy nek
we dług pro jek tu Le cha Ster na la, Wi tol da Mi lew -
skie go i Zyg mun ta Skup nie wi cza z masz tem te le -
wi zyj nym ma wy so kość 103,35 m do mi nu je
nad Po zna niem.

UEP wie, jak nadążać za 
zmianami rynkowymi 

i przygotować studentów 
zarówno teoretycznie, 

jak i praktycznie do podjęcia 
pracy zawodowej. 

To wyzwanie ułatwia budowanie
relacji uczelni 

z otoczeniem gospodarczym, 
takich jak Konwent UEP, 

Klub Partnerów 
oraz Spółka Celowa. 

W 2015 ro ku UEP, ja ko je den z nie licz nych
uni wer sy te tów na świe cie, awan so wał w ran -
kin gu Edu ni ver sal z ka te go rii „Excel lent Bu si -
ness Scho ol with re in for cing in ter na tio nal in -
flu en ce” (3 pal my), uwzględ nia ją cej 400
uczel ni biz ne so wych, do wyż szej ka te go rii,
któ rą otrzy mu je 200 naj lep szych uczel ni. 

W naj więk szym z ran kin gów Edu ni ver sal po -
rów ny wa nych jest 1000 uczel ni biz ne so wych
ze 154 kra jów. Miej sca są przy zna wa ne z po -
dzia łem na re gio ny geo gra ficz ne. Do re gio nu
„Eu ro pa Wschod nia” przy po rząd ko wa no 81
uczel ni biz ne so wych z 21 kra jów, w tym 11
z Pol ski, któ re po dzie lo ne są na pięć ka te go rii,

a każ dej z nich przy po rząd ko wa no od 1 do 5
palm. Ko lej ność w ran kin gu oraz licz ba palm
przy zna wa na jest na pod sta wie kry te riów umię -

dzy na ro do wie nia uczel ni.
Ty tuł „Top Bu si ness Scho ol” jest

po twier dze niem co raz lep szej re -
pu ta cji, ja ką uczel nia cie szy się
w mię dzy na ro do wym śro do wi sku. 

Edu ni ver sal pro wa dzi rów nież ran -
kin gi, w któ rych oce nia 4000 pro gra -
mów stu diów ma gi ster skich oraz
MBA „Edu ni ver sal Ran king of the
best Ma ster & MBA”. Ich obec ność

w ze sta wie niu jest wy ni kiem uzy ska nia wy so kich
not od dzia łów HR wio dą cych firm i sa mych stu -
den tów. Me to do lo gia stwo rzo na przez Edu ni -
ver sal uwzględ nia rów nież wy so kość wy na gro -
dzeń stu den tów w ich pierw szym miej scu pra cy.
W tym ran kin gu Uni wer sy tet Eko no micz ny
w Po zna niu rów nież od niósł suk ces – na li stach
naj lep szych pro gra mów zna la zło się aż 19
z uczel ni. Ta kim wy ni kiem nie mo że po szczy cić
się żad na in na pol ska uczel nia.

Uczel nia otrzy ma ła tak że pre sti żo wą na gro dę,
przy zna wa ną przez mię dzy na ro do wy por tal in -
ter ne to wy Study Portals i zo sta li do ce nie ni przez
za gra nicz nych stu den tów, któ rzy od wie dzi li 

W przed dzień ob cho dów 90-le cia naj więk szym suk ce sem 
Uni wer sy te tu Eko no micz ne go w Po zna niu był awans w mię dzy na ro do wym
ran kin gu Edu ni ver sal do ka te go rii 4 Palm. UEP uzy skał ty tuł „TOP bu si ness

scho ol with si gni ficant in ter na tio nal in flu en ce”, któ ry otrzy mu je je dy nie
200 naj lep szych uczel ni na świe cie. 

W jubileuszowym
roku – awans 

w lidze światowej
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Człon ko wie klu bu czę sto gosz czą w uczel ni,
prze ka zu jąc stu den tom do świad cze nia prak -
tycz ne z za kre su za rzą dza nia fir ma mi, wpro wa -
dza nia zmian, prze zwy cię ża nia kry zy sów, w tzw.
za jęć otwar tych. W ten spo sób roz wa ża nia teo -
re tycz ne, któ re stu den ci pro wa dzą na co dzień,
po par te są prak tycz nym do świad cze niem me -
ne dże rów. Dzię ki współ pra cy z jed nym z je go
człon ków uru cho mio no np. spe cjal ność: ope ra -
cje fi nan so we fun du szy in we sty cyj nych. Stu -
den ci tej spe cjal no ści ma ją szan se po znać praw -
dzi wy świat fi nan sów – część za jęć od by wa się
we współ pra cu ją cej z uczel nią fir mie. Hoj ność
part ne rów prze kła da się tak że na mo der ni za cję
sal dy dak tycz nych, wy po sa żo nych w sprzęt au -
dio wi zu al ny naj now szej ge ne ra cji. 

Dzię ki dzia łal no ści Klu bu Part ne ra zor ga ni -
zo wa no dla stu den tów po nad 150 spo tkań
z prak ty ka mi biz ne su, człon ko wie klu bu
umoż li wia ją stu den tom zdo by wa nie do świad -
czeń pod czas prak tyk i sta ży, a naj lep szym
fun du ją sty pen dia.

Od świe że nie for mu ły Klu bu Part ne ra spra -
wia, że po ja wia ją się ini cja ty wy o cha rak te rze
przed się wzięć pu blicz no -pry wat nych, któ re
słu żą roz wo jo wi uczel ni w każ dym wy mia rze

jej dzia łal no ści: dy dak tycz nym, na uko wo -ba -
daw czym, in fra struk tu ral nym i spon sor skim.

Idea wspól nej wy mia ny do świad czeń przy ję ła
się w śro do wi sku biz ne so wym, bo wiem z ro ku
na rok w dzia łal ność Klu bu Part ne ra włą cza ją
się ko lej ne przed się bior stwa. 

Spół ka Ce lo wa
Od po nad ro ku dzia ła rów nież Spół ka Ce lo -

wa, któ ra ma prze ku wać w prak ty kę re la cje za -
wią za ne w Klu bie Part ne rów. Jej funk cjo no wa -
nie wpi su je się w dzia ła nia na rzecz bar dziej
efek tyw nej współ pra cy uczel ni ze sfe rą go spo -
dar ki. Per spek ty wicz ny roz wój dzia łal no ści na -
kre śli ły czte ry cen tra kom pe ten cji: Cen trum Po -
li tyk Pu blicz nych – sku pia ją ce eks per tów z kil ku
ośrod ków na uko wych i zaj mu ją ce się stra te gicz -
ny mi pro jek ta mi dla jed no stek sa mo rzą do wych;
Cen trum Ba dań To wa ro znaw czych – kon cen -
tru ją ce się na kształ to wa niu ja ko ści oraz roz wo -
ju no wych pro duk tów spo żyw czych i prze my -
sło wych, Cen trum Przed się biorstw Ro dzin nych,
któ re m.in. pro wa dzi ba da nia zle co ne na po trze -
by firm do rad czych ob słu gu ją cych przed się bior -
stwa ro dzin ne, a tak że Cen trum Biz ne su 
Mię dzy na ro do we go, któ re go ce lem jest kom -

plek so we wspar cie dzia łal no ści przed się biorstw
na ryn kach za gra nicz nych. 

Od wrze śnia 2014 r. Spół ka Ce lo wa UEP
zre ali zo wa ła 38 pro jek tów roz wo jo wych, za -
trud nia jąc do ich re ali za cji po nad 80 na ukow -
ców i stu den tów, dla ta kich firm jak: Aqu anet,
Be lin, Czer wo na To reb ka, Enea, Kom pu tro -
nik, MARmite, Mon di, NaviExpert, Prin gles,
Pro fi, TFP, Upri ght Gro up czy Vian do. Spół ka
re ali zu je obec nie du ży pro jekt ba daw czy dla
Urzę du Mia sta Po zna nia, po świę co ny dia gno -
zie po trzeb miesz ka nio wych po zna nia ków.

– Oprócz sku tecz ne go po zy ski wa nia i ko or dy no -
wa nia pro jek tów biz ne so wych, w któ rych klu czo wą
ro lę od gry wa know -how pra cow ni ków na uko wych
i stu den tów, po dej mu je my pra ce zwią za ne z ko mer -
cja li za cją wy ni ków ba dań, m.in. w for mie za kła da -
nia spół ek od pry sko wych. Chce my tak że utwo rzyć
pierw sze wspól ne cen tra ba daw czo - roz wo jo we
z part ne ra mi biz ne so wy mi, dzię ki cze mu Uni wer sy -
tet w re al ny spo sób po mo że w roz wo ju i umię dzy na -
ro do wie niu dzia łal no ści przed się biorstw, w pierw szej
ko lej no ści z ob sza ru Wiel ko pol ski – wy ja śnia dr inż.
Ja kub Ja si czak, pre zes Za rzą du Spół ki Ce lo wej
UEP na ła mach pe rio dy ku uczel ni Biu le ty nu UEP.

LJ 
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Po znań w pro gra mie Era smus+. Do sta li 9,5
punk tu w 10-stop nio wej ska li, zdo by wa jąc na -
gro dę Out stan ding In ter na tio nal Stu dent Sa tis fac -
tion Award 2015.

Na dal wy so ko oce nia ją UEP dok to ran ci, co
po twier dzi ła VIII edy cja Kon kur su na Naj bar -
dziej Pro dok to ranc ką Uczel nię PRODOK
2015, or ga ni zo wa ne go przez Kra jo wą Re pre -
zen ta cję Dok to ran tów. Uni wer sy tet od pierw -
szych edy cji zaj mu ję czo ło we miej sca. 

Wy so kie miej sce wśród zna czą cych wy da -
rzeń zaj mu je tak że ofi cjal ne otwar cie Cen -
trum Edu ka cyj ne go Usług Elek tro nicz nych,
bu dyn ku na mia rę XXI wie ku, wy po sa żo ne go
w no wo cze sny sprzęt i apa ra tu rę, któ re od by -
ło się w 2015 ro ku. Po nad to w ra mach pro -
jek tu „La bo ra to rium In ter dy scy pli nar nych Ba -
dań Na uko wych UEP – InnoUEP” po wsta ło 7
spe cja li stycz nych pra cow ni ba daw czych.
Dzię ki no wo cze snej in fra struk tu rze ba daw -
czej UEP znaj du je się obec nie w czo łów ce in -
sty tu cji z naj lep szą ba zą de dy ko wa ną na uce.

Czy moc nym ak cen tem ju bi le uszo we go ro ku
bę dzie zdo by cie 5 pal my, czy mo że pre sti żo wej
świa to wej akre dy ta cji uczel ni biz ne so wych
EQUIS? Czas po ka że. Waż ne, że UEP zna lazł się
na dłu giej dro dze do uzy ska nia zna ku naj wyż szej

ja ko ści szkół biz ne su i da je wej ście do eli tar ne go
gro na naj lep szych szkół biz ne su na świe cie. To
z ko lei zde cy do wa nie zwięk szy ło by za in te re so -
wa nie stu dio wa niem na UEP, wspól ny mi stu dia -
mi, współ pra cą na uko wą itd. Dla przy kła du,
wzrost licz by stu den tów z za gra ni cy mo że
w znacz nym stop niu zre kom pen so wać spa dek
licz by pol skich stu den tów. W tym sen sie pra ce
nad akre dy ta cją to in we sty cja z bar dzo wy mier -
ny mi ko rzy ścia mi dla nas wszyst kich.

– Or ga ni za cja przy zna ją ca akre dy ta cję EQUIS
– Eu ro pe an Fo un da tion for Ma na ge ment De ve lop -
ment (EFMD), do kład nie spraw dzi ła, czy speł nia my
wstęp ne kry te ria. Do kład nie rok te mu zo sta li śmy do -
pusz cze ni do ubie ga nia się o akre dy ta cję. Obec nie
pra cu je my nad ra por tem sa mo oce ny. W pra ce za an -
ga żo wa nych jest bar dzo wie le osób, bo wiem akre dy -
ta cja do ty czy prak tycz nie wszyst kich aspek tów funk -
cjo no wa nia uczel ni. Do lip ca przy szłe go ro ku (2016)
mu si my wy słać ra port sa mo oce ny. W koń cu wrze -
śnia 2016 r. bę dzie my go ści li ze spół akre dy ta cyj ny.
De cy zja o akre dy ta cji za pad nie w grud niu przy szłe go
ro ku – opo wia dał w paź dzier ni ku 2015 r. na ła -
mach Biu le ty nu UEP prof. Ma ciej Żu kow ski,
pro rek tor ds. na uki i współ pra cy z za gra ni cą UEP,
a obec nie rek tor -elekt na ka den cję 2016-2020. 
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