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W przy�szłym� mie�sią�cu� mi�ną

dwa�la�ta�od chwi�li,�gdy�Aka�de�-

mia�Eko�no�micz�na prze�kształ�ci�ła�się

w Uni�wer�sy�tet� Eko�no�micz�ny.� Co

da�ła�uczel�ni�ta�zmia�na?�

Mia ła ona przede wszyst kim wy -
dźwięk for mal ny i zwią za na by ła
z re gu la cja mi za war ty mi w usta wie
o szkol nic twie wy ższym z 2005 ro -
ku, ale ta kże z de cy zja mi in nych
uczel ni w kra ju, zwłasz cza aka de mii
eko no micz nych w Kra ko wie i Wro -
cła wiu, któ re ja ko pierw sze sko rzy -
sta ły z mo żli wo ści stwo rzo nych
przez usta wę. 
Sko�ro� tą� dro�gą� po�szedł� Kra�ków

i Wro�cław,�nie�mo�gli�ście�być�gor�si

– wszak� je�ste�ście� dru�gą,� po war�-

szaw�skiej� Szko�le� Głów�nej� Han�dlo�-

wej,�naj�lep�szą�uczel�nią�eko�no�micz�-

ną�w kra�ju…

Ta po zy cja w ran kin gach nas bar -
dzo cie szy. By na dą żyć za zmie nia -
ją cym się ryn kiem edu ka cyj nym,
pod ję li śmy sta ra nia o prze kształ -
ce nie aka de mii w uni wer sy tet.
Daw nym aka de miom: kra kow skiej
i wro cław skiej by ło jed nak ła twiej,
bo one z po wo du wła ści wej licz by
wy dzia łów po sia da ją cych upraw -
nie nia do nada wa nia stop ni dok -
tor skich, nie mal au to ma tycz nie
otrzy ma ły no wy sta tus . Na na szej
uczel ni mu sie li śmy utwo rzyć dwa
no we wy dzia ły – go spo dar ki
między na ro do wej oraz in for ma ty ki
i go spo dar ki elek tro nicz nej. Po
uzy ska niu upraw nień dok tor skich
na tych wy dzia łach speł ni li śmy już
wszyst kie kry te ria, by zo stać tak
zwa nym uni wer sy te tem przy miot -
ni ko wym.
No�we�wy�dzia�ły�po�wsta�ły�więc�z po�-

wo�dów�for�mal�nych?

Po mo gły speł nić for mal ne kry te ria
w ubie ga niu się o sta tus uni wer sy te -
tu. Ale z dru giej stro ny, w związ ku
z co raz więk szym umię dzy na ro da -
wia niem się pol skiej go spo dar ki
oraz ze wszech obec ną in for ma ty za -
cją za ist nia ła też na tu ral na po trze ba
wy od ręb nie nia się ta kich no wych
wy dzia łów. 
Co,�pa�trząc�z dwu�let�niej�per�spek�ty�-

wy,�da�ła�ta�zmia�na?�Czy�uni�wer�sy�-

tet� po�sze�rzył� do�tych�cza�so�we� po�la

dzia�łal�no�ści�uczel�ni?�

Z pew no ścią tak. Ten uni wer sy tec ki
cha rak ter wi dać choć by we współ -
pra cy z uczel nia mi kra jo wy mi i za -
gra nicz ny mi. Od ubie głe go ro ku,
z Po li tech ni ką Po znań ską i Uni wer -
sy te tem imie nia Ada ma Mic kie wi -
cza, pro wa dzi my no wy, uni ka to wy
kie ru nek stu diów – tech nicz ne za -
sto so wa nia In ter ne tu. Za czy na my
ta kże roz wi jać ko lej ne, no we kie run -
ki – eko lo gię pro duk tów, eko no fi zy -

kę oraz stu dia praw no -eko no micz ne
– dwa ostat nie we współ pra cy
z UAM. Roz wa ża ne są też wspól ne
dzia ła nia z Uni wer sy te tem Me dycz -
nym oraz Aka de mią Wy cho wa nia
Fi zycz ne go, a na wet z Uni wer sy te -
tem Ar ty stycz nym. 
Po sze rza my ofer tę, sta ra my się
pew ne za gad nie nia trak to wać in ter -
dy scy pli nar nie, ale nie za mie rza my
mieć u sie bie wszyst kich wy dzia łów
tra dy cyj nych uni wer sy te tów. Zaw -
sze bę dzie my uni wer sy te tem pro fi -
lo wa nym, któ re go głów ne kie run ki
dy dak tycz ne i ba daw cze do ty czą
eko no mii, fi nan sów, za rzą dza nia
i to wa ro znaw stwa, choć poj mo wa -
nych co raz sze rzej. 
Uni�wer�sy�tet� Eko�no�micz�ny� jest

uczel�nią�no�wo�cze�sną?

Tak. Po pierw sze, ma my no wo cze -
sne, po rów ny wal ne ze zna czą cy mi
ośrod ka mi aka de mic ki mi na świe -
cie, pla ny i pro gra my stu diów.
Po dru gie, po słu gu je my się no wo -
cze sną me to dy ką na ucza nia.
Po trze cie, dys po nu je my no wo cze -
sną in fra struk tu rą do pro wa dze nia
za jęć – nie mal 90 pro cent na szych
sal wy po sa żo nych jest w naj now -
szą mul ti me dial ną apa ra tu rę
do pro wa dze nia za jęć. Po czwar te
– w po dej mo wa nych przez nas ba -
da niach sto su je my naj now sze
meto dy ba daw cze. Po pią te – no -
wo cze sny jest też sys tem zor ga ni -
zo wa nia i funk cjo no wa nia uczel ni.
Po szó ste wresz cie – je ste śmy
uczel nią no wo cze sną z punk tu wi -
dze nia spo so bów ko mu ni ko wa nia
się za rów no z oto cze niem ze -
wnętrz nym, jak i we wnątrz uczel ni,
z je go stu den ta mi i pra cow ni ka mi.
To wszyst ko mie ści się oczy wi ście
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w stra te gii roz wo ju na szej uczel ni,
któ rą opra co wa li śmy na la ta 2009-
-2012 i kon se kwent nie re ali zu je my.
Ona wy ty cza nam kie run ki zrów no -
wa żo ne go roz wo ju ma ją ce go po go -
dzić za da nia na uko we i dy dak tycz -
ne z funk cją, ja ką uczel nia peł ni
w re gio nie. 
Czy�to�wła�śnie�z ro�lą�uczel�ni�w re�-

gio�nie�wią�żą�się�za�ję�cia�otwar�te?

To je den z jej prze ja wów. Sa ma,
na wet naj le piej po da na teo ria, nie
po mo że na szym stu den tom w póź -
niej szym zna le zie niu się na ryn ku
pra cy. Dla te go do za jęć dy dak tycz -
nych wpro wa dzi li śmy tak zwa ne
za ję cia otwar te, pro wa dzo ne przez
prak ty ków biz ne su. Od by wa ją się
one przy naj mniej raz w ty go dniu,
a pro wa dzą je wy bit ni me ne dże ro -
wie, fi nan si ści, księ go wi, ban kow -
cy, oso by za rzą dza ją ce ka dra mi...
Z kil ku dzie się ciu ta kich wy kła dów
w ka żdym se me strze ko rzy sta kil ka
ty się cy stu den tów. Za ję cia pro wa -
dzą mię dzy in ny mi przed sta wi cie le
kil ku dzie się ciu naj więk szych firm
wiel ko pol skich sku pio nych w Klu -
bie Part ne ra Uni wer sy te tu Eko no -
micz ne go. Klub ma umac niać więź
mię dzy na uką i go spo dar ką. Dzię ki
nie mu po sze rza my ofer tę dy dak -
tycz ną, pro wa dzi my ba da nia dla
na szych part ne rów, ofe ru je my stu -
dia po dy plo mo we i szko le nia do -
sto so wa ne do ich po trzeb. W za -
mian za to otrzy mu je my mię dzy
in ny mi sta że i prak ty ki stu denc kie,
in for ma cje do ty czą ce zmian w śro -
do wi sku go spo dar czym, któ re po -
ma ga ją nam uela stycz niać pro gra -
my na ucza nia, a ta kże ma te rial ne
wspar cie – dzię ki nim wy re mon to -
wa li śmy część sal dy dak tycz nych
i wy po sa ży li śmy je w apa ra tu rę
mul ti me dial ną. 
To�współ�pra�ca�o cha�rak�te�rze�kra�jo�-

wym.� Na ja�kość� uczel�ni� pa�trzy� się

jed�nak� czę�sto� przez� pry�zmat� jej

współ�pra�cy�mię�dzy�na�ro�do�wej...

Jest ona bar dzo sze ro ka i do ty czy
za rów no współ pra cy dy dak tycz nej,
ba daw czej, jak i wy mia ny stu den -
tów i pra cow ni ków. Z kil ko ma
uczel nia mi w Eu ro pie ma my pod -
pisa ne umo wy o po dwój nych,
a w jed nym przy pad ku na wet po -
trój nych dy plo mach. Ozna cza to, że
nasz stu dent, od by wa jąc część stu -
diów u na sze go part ne ra, ma mo żli -
wość uzy ska nia dwóch dy plo mów
– Uni wer sy te tu Eko no micz ne go
w Po zna niu i na przy kład Tech ni -
sche Uni ver sität Ber ga ka de mie we
Fre iber gu czy ESCP Eu ro pe w Pa ry -
żu, a na wet trzech – na szej uczel ni,
Uni wer sy te tu Via dri na i Uni wer sy -
te tu w Metz we Fran cji.
To oczy wi ście nieje dy na ofer ta mię -
dzy na ro do wa dla stu den tów. Ma my
bar dzo sze ro ko roz bu do wa ny pro -
gram Era smus oraz wie le in nych
form za gra nicz nej wy mia ny, dzię ki
cze mu co trze ci stu dent stu diów
sta cjo nar nych wy je żdża „po na uki”
przy naj mniej na je den se mestr
za gra ni cę. A na stu diach dru gie go
stop nia co naj mniej je den obo wiąz -
ko wy przed miot wy kła da ny jest
w ję zy ku ob cym. To oczy wi ście wię -
cej kosz tu je, ale nie wy obra żam so -
bie dziś no wo cze snej uczel ni bez ta -
kich za jęć. 
Oszczę�dza�cie� za to� na skró�ce�niu

przerw�w za�ję�ciach.�

Dzię ki krót szym prze rwom i o kil ka
mi nut wcze śniej za czy na ją cym się
po ran nym za ję ciom nie mu si my wy -
naj mo wać sal w in nych in sty tu cjach,
a to da je oszczęd no ści kil ku set ty się -
cy zło tych rocz nie. 
Mo�żna� rzec,� że� uczel�nia� dzia�ła...

eko�no�micz�nie...

Oczy wi ście, że tak. Mó wiąc pół żar -
tem, pół se rio – na zwa zo bo wią zu je.
A na po wa żnie – uwa żam, że pod -
staw eko no mii i za rzą dza nia wszy -
scy po win ni się na uczyć. Dla te go
obok stu diów – li cen cjac kich, ma gi -
ster skich i dok to ranc kich – na na szej

uczel ni ma my ofer tę oko ło 70 róż -
nych kie run ków stu diów po dy plo mo -
wych i wie lu szko leń, a ta kże pre sti -
żo we stu dia MBA.
O pre�sti�żu�uczel�ni�świad�czą�też�or�-

ga�ni�zo�wa�ne� przez� nią� kon�fe�ren�cje.

Na Uni�wer�sy�te�cie� Eko�no�micz�nym

po�ja�wia�ją�się�na nich�sła�wy�eko�no�-

mii� z pierw�szych� stron� ga�zet,� nie

tyl�ko�pol�skich...

To praw da. W czerw cu te go ro ku by -
li śmy or ga ni za to ra mi 17. Glo bal Fi -
nan ce Con fe ren ce, któ rej go ściem by -
li mię dzy in ny mi no bli sta, pro fe sor
Ro bert Mun dell, na zy wa ny oj cem eu -
ro oraz pro fe sor Le szek Bal ce ro wicz.
Or ga ni za cja tej pre sti żo wej kon fe ren -
cji by ła dla nas du żym za szczy tem. 
Ale sko ro o pre sti żu mo wa, to na na -
szej uczel ni sło wo to ma szcze gól ną
wy mo wę. 
Prestiż to sło wo klucz mi sji na szej
uczel ni, a jed no cze śnie skrót nazw
wa żnych cech: P – praw da,
R – rze tel ność, E  – eli tar ność,
S – sza cu nek, T – trans pa rent -
ność, I – in no wa cyj ność, Ż – życz li -
wość. Wszyst kie je sta ra my się
na co dzień re ali zo wać. 
Ma�Pan�rek�tor�skie�ma�rze�nia?

Gdy bym ich nie miał, od ra zu mógł -
bym po dać się do dy mi sji. W za kre -
sie dy dak ty ki chciał bym, aby śmy
za dwa la ta uzy ska li mię dzy na ro do -
wą akre dy ta cję EQU IS. W ba da niach
na uko wych chciał bym, by śmy sku pi -
li się na naj wa żniej szych pro jek tach
eu ro pej skich i by pra cow ni cy uczel ni
pu bli ko wa li swe pra ce wy łącz nie
w re no mo wa nych cza so pi smach.
W za kre sie or ga ni za cji uczel ni – by -
śmy w przy szłym ro ku, zgod nie
z pla nem, roz po czę li bu do wę Cen -
trum Edu ka cyj ne go Usług Elek tro -
nicz nych przy uli cy To wa ro wej, fi -
nan so wa ną ze środ ków mar szał ka
wo je wódz twa wiel ko pol skie go. Ten
gmach wresz cie po pra wi nam wa -
run ki lo ka lo we. 

Roz�ma�wia�ła�An�na Plen�zler
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