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Co skła da się na suk ces, w wy ni ku któ re go Uni wer sy tet
Eko no micz ny w Po zna niu otrzy mał za szczyt ny ty tuł 
Kuź nia Kadr za naj więk sze po stę py w pro mo cji kadr na -
uko wych w ubie głym ro ku?

– Rze czy wi ście w ubie głym ro ku
mie li śmy licz ne pro mo cje pro fe sor -
skie, po dob nej licz by spo dzie wa my się
ta kże w obec nym – za po wia da prof.
dr hab. Ma rian Go ry nia, rek tor
UE. – To nie był jed no rocz ny „wy -
skok”, choć trze ba przy znać, że w 87
let niej hi sto rii uczel ni ta ki pik licz by
pro fe so rów ty tu lar nych tra fił się po
raz pierw szy. 

Jak zwy kle, na ta ki suk ces skła -
da ją się wie lo stron ne i odło żo ne
w cza sie dzia ła nia. Pierw szą
przy czy ną są we wnętrz ne mo ty -
wa cje na szych pra cow ni ków
– wy mie nia rek tor. To po pro stu
układ wie ku, wcze śniej szych
awan sów sprzy ja ją cych te mu, że -
by wła śnie w tym okre sie na stą -

pi ła erup cja wnio sków na ty tu ły
pro fe sor skie. 

Na to na ło ży ły się mo ty wa cje
wy ni ka ją ce ze stra te gii uczel ni,
dzia łań rek to ra i sys te mu na gród.
Jak przy zna je rek tor, co dwa la ta
re gu lar nie roz ma wia z kan dy da -
ta mi do ty tu łu. Oczy wi ście mo wa
o przy ja znych roz mo wach, któ re
mo ty wu ją do wy sił ku. Do brą
mo ty wa cją jest ta kże sys tem na -
gród rek to ra i eks tra pre mio wa -

któ rzy w szcze gól ny spo sób przy -
czy ni li się do roz wo ju i zna cze nia
na uk eko no micz nych, a od dwóch
lat (na 85 le cie UE) za sie dli na co -
ko łach u wej ścia do uczel ni i jej ki -
bi cu ją, te mu by przy kla snę li. 

Je śli cho dzi o pro ble ma ty kę ba -
daw czą i dy dak tycz ną, to Uni wer -
sy tet Eko no micz ny pro wa dzi ca łe
spek trum na uk eko no micz nych:
eko no mię, na uki o za rzą dza niu, fi -
nan se i to wa ro znaw stwo (ten kie -
ru nek ma ją tyl ko dwie uczel nie
eko no micz ne w Pol sce). Wśród
osób, któ re uzy ska ły w ubie głym
ro ku ty tuł pro fe so ra z to wa ro -
znaw stwa są trzy oso by. Ale roz -
kład wnio sków pro fe sor skich po -
mię dzy ró żne dys cy pli ny i po la
ba daw cze jest rów no mier ny
– mó wi rek tor – i nie ma szcze gól -
nych pól kon cen tra cji, cho ciaż
zda rza ją się przy pad ko we zbie gi
oko licz no ści. Np. w jed nej Ka te -
drze Kon ku ren cyj no ści Mię dzy na -
ro do wej są w tej chwi li pro ce do -
wa ne trzy wnio ski pro fe sor skie. 

Nie bez zna cze nia jest ta kże fakt,
że UEP zwy cię ży ła w kon kur sie
Kra jo wej Re pre zen ta cji Dok to ran -

ne uzy ska nie ty tu łu pro fe sor skie -
go. Du żą ro lę w sty mu lo wa niu
na uko wych aspi ra cji swo ich pra -
cow ni ków od gry wa ją rów nież
dzie ka ni, co jest ko niecz ne, po -
nie waż za wsze ja kaś część osób
nie do koń ca wia ry god nie oce nia
swój do ro bek i ten „kop” oka zu -
je się zba wien ny. 

W re zul ta cie ta „wy bu cho wa
mie szan ka” do pro wa dzi ła do wy -
jąt ko wych re zul ta tów – 56 pra -
cow ni ków z ty tu łem pro fe sor skim
w ogó le i 9 nowych nominacji
profesorskich w 2013 ro ku. Co
wię cej, rek tor Go ry nia ma na dzie -
ję, a na wet wię cej niż na dzie ję, że
ten pik nie bę dzie jed no ra zo wy,
zwłasz cza, że 8, 10 po ste po wań
jest w to ku i mo gą za koń czyć się
suk ce sem. 

Pew nie pro fe so rzy Edward
Tay lor i Zbi gniew Za krzew ski,

Pik 87 - lecia

KUŹNIA KADR 2014
Uniwersytet Ekonomiczny

w Poznaniu

www.ue.poznan.pl
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Rektor UE w Poznaniu 
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1  Uniwersytet Jagielloński                                                   100    87,13 62,83   22,01    97,14 83,52  100  61,74  41,83
2  Uniwersytet Warszawski                                                 97,51  78,29 52,62   38,59    81,27 75,47 91,65  100   38,34
3  Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie             86,86  80,41 63,93    7,81     94,70 84,29 96,63  0,87   26,81
4  Gdański Uniwersytet Medyczny                                     86,40  77,69 50,16   34,21    99,27 82,58 84,18  3,48   25,96
5  Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach                 85,98  75,24 63,70    8,02     91,77 93,73 92,44  4,35   25,12

6  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu                   82,45  88,07 55,57   14,76    65,54 71,89 86,17 12,17  18,11
7  Uniwersytet Wrocławski                                                 81,90  79,89 63,63   11,52    80,49 62,90 77,08 22,61  33,31
8  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku                           80,33  70,73 57,44    7,89     87,18 94,11 84,98  0,00   19,34
9  Uniwersytet Gdański                                                       80,31  69,40 49,23   46,73    46,93 69,06 77,66 30,43  29,46

10  Uniwersytet Medyczny  w Poznaniu                               78,99  70,34 62,64   11,99    86,97 77,36 76,15  8,70   14,52
11  Uniwersytet Medyczny w Łodzi                                      78,11  45,63 50,76   12,12     100    100  91,49 19,13  44,56
12  Uniwersytet Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie  77,98 94,06 74,40    2,05     24,20 54,49 81,27  0,00   30,81

13  Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie                    77,96  60,83 39,87   47,30    71,51 73,23 62,60 54,78  17,12

14  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu          76,32 71,43 65,27   26,65    56,61 51,64 59,44 36,52  19,57
15  Warszawski Uniwersytet Medyczny                               75,97  53,97 45,66   11,43    81,96 91,35 99,71 13,91  31,40
16  Politechnika Warszawska                                                74,66  48,37 40,69   37,40    71,94 63,87 73,63 74,78  20,91
17  Uniwersytet Medyczny w Lublinie                                  74,28  78,85 52,27   17,34    66,58 71,34 60,08  1,74   28,49
18  Politechnika Wrocławska                                                73,56  43,99 38,72   63,00    80,38 54,44 60,53 58,26  18,21
19  Uniwersytet Śląski w Katowicach                                   71,63  78,44 52,75    7,92     58,81 59,84 66,05 12,17  28,76
20  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu                           71,26  82,33 37,40   18,45    68,41 60,07 70,21  5,22   14,90

21  Politechnika Gdańska                                                      71,20  58,91 41,54   36,44    72,64 61,36 68,06 25,22  15,77
22  Uniwersytet w Białymstoku                                            69,29  75,41 31,44   29,79    37,82 71,25 79,09  0,87   14,28
23  Uniwersytet Łódzki                                                         68,27  55,37 41,97   24,06    40,55 73,53 85,68 17,39  21,01
24  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu                          66,53   100  58,33    7,23     11,07 34,69 47,20  0,87   30,73
25  Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu                           66,34  50,72 34,58   10,42    82,53 84,98 79,94  4,35   29,98
26  Politechnika Łódzka                                                        66,27 65,71 36,22   27,50    78,65 46,64 55,71 23,48  19,56

27  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie         65,42 66,44 40,56   24,28    47,52 57,40 63,83 11,30  20,63
28  Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie              64,70 30,29 27,38    100     49,86 55,34 59,34  3,48   18,06

29  Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie                         64,66  63,58 43,31    1,56     24,26 97,32 75,95  0,00   14,06
30  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II                 64,28  66,11 68,40    5,23      8,39   44,84 66,43  0,87   67,65

31  Zachodniopom. Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 63,18  66,62 27,33   32,51    90,75 33,22 46,10 26,09  21,34
32  Politechnika Częstochowska                                           63,12  83,96 34,77   12,40    50,19 38,23 54,54 13,91  24,51
33  Uniwersytet Rolniczy w Krakowie                                  62,81  80,79 34,54   14,62    52,67 47,11 57,28  2,61   13,06
34  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie  61,56  57,74 36,40   11,30    42,41 65,58 72,46 21,74  13,56

35  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu                      61,19 69,39 38,11   19,41    54,01 47,74 56,51  2,61   12,40
36  Politechnika Śląska w Gliwicach                                     59,88  61,88 37,27   19,25    48,04 45,26 51,97 31,30  13,79
37  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie                         59,10  71,87 55,35    5,04      8,46   33,93 56,90  8,70   49,71
38  Politechnika Poznańska                                                   57,45  42,43 33,66   25,31    51,94 48,01 64,79 35,65  16,66
39  Akademia Obrony Narodowej w Warszawie                 56,75  58,80  100     7,32      0,85   15,64 22,91  0,00   42,01

40  Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach              54,79  62,41 14,43   29,89    36,42 52,98 64,63  2,61    8,33
41  Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu        52,65  47,62 45,49   15,78    26,04 48,31 55,54  0,00   26,22
42  Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie            52,53  82,19 72,41    1,89      0,62    0,00   0,00   0,00    100
43  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie             51,17  58,72 31,37   13,52    37,04 43,38 48,79  6,09   13,04
44  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie                             50,63  60,29 31,56    8,26     57,23 39,56 43,58  2,61    7,53
44  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu                      50,63  54,22 39,84    4,72     14,76 46,00 64,54  0,00   24,54
46  Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach                      50,32  57,85 39,87    6,43      3,69   39,65 68,84  5,22    8,04

47  Politechnika Krakowska                                                  49,71 50,69 27,74   12,46    30,24 44,43 58,85 20,00   9,17
48  Uniwersytet Rzeszowski                                                 49,47  45,45 15,33   37,41    25,41 55,28 60,05  0,00   12,03

49  Politechnika Lubelska                                                      49,14  46,92 22,50   14,63    49,52 42,62 64,71 10,43   7,33
50  Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie               48,25  55,11 46,82    6,19      6,15   30,66 55,42  1,74   21,86

tów PRO DOK (r. akad. 2012/2013) na naj -
bar dziej pro dok to ranc ką uczel nię, co czar -
no na bia łym zna czy, o po mo cy dok to ran -
tom w uzy ski wa niu za gra nicz nych
gran tów, na wią zy wa niu współ pra cy z prze -
my słem, a ta kże po dwój nych dy plo mów
dok tor skich z uczel nia mi za gra nicz ny mi. 

To oczy wi ście nie je dy ny po wód do za -
do wo le nia. UEP ma na swo im kon cie trzy
pal my w ka te go rii Excel lent Bu si ness Scho -
ols w ran kin gu 1000 naj lep szych uni wer -
sy te tów i szkół biz ne su na świe cie. W lu -
tym 2013 ro ku, po wni kli wej oce nie
z za kre su stan dar dów kształ ce nia i pro -
wa dzo nych ba dań na uko wych, spraw no -
ści or ga ni za cyj nej i kie run kach roz wo ju
uni wer sy tet otrzy mał akre dy ta cję in sty tu -
cjo nal ną CE EMAN, jed ną z naj bar dziej 
ce nio nych w ob sza rze edu ka cji me ne -
dżer skiej. 

Ta kie osią gnię cia prze kła da ją się na pro -
mo cję uczel ni, któ ra w kil ku ostat nich la -
tach zwięk sza al bo utrzy mu je na tym sa -
mym po zio mie licz bę stu den tów na
stu diach sta cjo nar nych, co w do bie ni żu
de mo gra ficz ne go jest bar dzo cen ne. Tak
wy so kiej licz by stu den tów sta cjo nar nych,
ja ką ma ją w ostat nich dwóch la tach (8400
w ro ku 2012, 8201 w ro ku 2013) jesz cze
ni gdy nie by ło i ten fakt także pozytywnie
zadziwia. 

Naj młod si stu den ci już bę dą mo gli ko -
rzy stać z naj now szej in we sty cji, któ ra bę -
dzie od da na w koń cu br. – Cen trum 
Edu ka cyj ne go Usług Elek tro nicz nych, zo -
rien to wa ne go na kształ ce nie spe cja li stów
z po gra ni cza in for ma ty ki, tech no lo gii in -
for ma cyj nych, eko no me trii, ba dań ope ra -
cyj nych, go spo dar ki opar tej na wie dzy
w od nie sie niu do biz ne su i sze ro ko ro zu -
mia nej ad mi ni stra cji, jed nej ze spe cjal no -
ści uczel ni. 

Cze ka my na na stęp ny pik. 
LJ

15EDYCJA
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