uczelnia

Gratulujemy raz jeszcze nie tyle wyboru, ile podjęcia się przez Pana funkcji Rektora, gdy idą trudniejsze czasy, by
wspomnieć tylko niż demograficzny, nasycenie rynku ekonomistami czy rysującą się konkurencję...
Wiele przesłanek wskazuje, że lata 2012-2016 mogą okazać
się okresem niełatwym. Odnoszę to do wszystkich uczelni w Polsce. Aspirując do stanowiska Rektora cztery lata temu, zwracałem
uwagę na wspomniane przez Panią utrudnienia. Widzę je też dzisiaj,
tym bardziej, że ujawniają się w warunkach kryzysu ogólnoświatowego. Mógłbym również wskazać na inne, chociażby wynikające
z obniżającego się poziomu edukacji w Polsce. Myślę o przyszłości
naszej uczelni przede wszystkim w kategoriach szans i mam pewność, że nie jest to tylko myślenie życzeniowe. Poza tym podejścia
ekonomicznego potrzeba w każdym zawodzie i nie ukrywam, że
w tym upatruję wielkie zadanie dla Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu.

Reelekcja:
Z profesorem Marianem Gorynią, Rektorem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, rozmawia Mariola Zdancewicz
Podczas poprzedniej kadencji w międzynarodowym
rankingu Eduniversal 2009 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu był notowany jako najlepsza szkoła w kategorii Excellent
business schools. Czy mógłby Pan się do tego odnieść?
Miejsce w gronie uprzywilejowanego klubu najlepszych szkół
biznesu w stu pięćdziesięciu trzech państwach świata oraz fakt, że
jesteśmy jedyną uczelnią z Poznania wyróżnioną w tym rankingu,

z pewnością nobilituje, ale i zmusza do działania. Mamy to szczęście,
że studia na naszym uniwersytecie od lat cieszą się niesłabnącym
zainteresowaniem kandydatów, którzy potrafią docenić bardzo wysoką jakość oferowanych im studiów.
Jesteśmy jedną z najstarszych i najbardziej prestiżowych uczelni ekonomicznych w Polsce, w której europejska jakość kształcenia
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Polskiej Akademii Nauk czy naukowe medium PAN-u – czasopismo „Studia Ekonomiczne”, których jest Pan członkiem?
Generalnie zauważa się obniżenie poziomu tzw. przeciętnego kandydata przyjmowanego na studia. Niepokój budzą bardzo
umiarkowane kompetencje maturzystów, w szczególności matematyczne. Dotyczy to też znajomości języków obcych i umiejętności posługiwania się komputerem. W każdym społeczeństwie jest
jakiś odsetek ludzi wybitnych, przeciętnych i słabych. Ze względu m.in. na procesy demograficzne, ale także z powodu aspiracji edukacyjnych społeczeństwa, jako uczelnie wyższe zaczynamy w coraz większym zakresie korzystać z naboru kandydatów
reprezentujących różny poziom kwalifikacji intelektualnych, czasem nadspodziewanie dobry.
Problem jest bardzo ważny i z uwagi na to analizujemy go
we wszystkich gremiach, które w istotny sposób stanowią o losie
i przyszłości szkolnictwa wyższego w Polsce.

na dynamicznym rynku pracy. Zatem myślę, że w pełni zasłużyliśmy na ten zaszczytny tytuł.
Ilu zagranicznych studentów uczy się obecnie na
UEP? Czy będzie Pan starał się przyciągnąć młodych ludzi
z zagranicy do swojej uczelni? Jeśli tak, to w jaki sposób? Czy
kierunek wschodni jest atrakcyjny?
Bardzo nam zależy na pozyskiwaniu studentów zagranicznych,
cieszy mnie więc fakt, że z roku na rok rośnie liczba tych młodych,
studiujących u nas ludzi. W semestrze letnim 2011/2012, w ramach
programu LLP/Erasmus oraz umów międzyuczelnianych, gościmy
sto pięćdziesiąt cztery osoby m.in. z Francji, Niemiec, Hiszpanii,
Portugalii i innych krajów Unii Europejskiej oraz z Kanady, Rosji,
Ukrainy i Chin. Każdym studentem z zagranicy w trakcie pobytu
u nas zajmuje się indywidualny opiekun.
Doskonale rozwija się współpraca uczelni z organizacją studencką ESN (ERASMUS Student Network), która promuje wymianę
międzynarodową i w istotny sposób służy pomocą w opiece nad
studentami zagranicznymi. Organizuje także liczne spotkania i wycieczki regionalne oraz krajowe.
Program Unii Europejskiej ERASMUS jest najbardziej popularną i znaną formą współpracy z partnerami zagranicznymi. Obecnie w jego ramach współpracujemy z ponad setką uczelni partnerskich z dwudziestu sześciu państw europejskich. Systematycznie
wzrasta także zainteresowanie obcokrajowców podjęciem częściowych studiów u nas.
Z roku na rok zwiększamy liczbę międzynarodowych projektów naukowo-badawczych oraz listę specjalności i przedmiotów
w językach obcych. W ofercie dydaktycznej znajdują się specjalności i studia doktoranckie w językach obcych.
Jeżeli chodzi o „kierunek wschodni”, to młodzi studenci zza
wschodniej granicy coraz częściej wybierają Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu jako uczelnię, na której chcą zdobywać wyższe
wykształcenie. Studia u nas stwarzają im o wiele większe możliwości, począwszy od wyjazdów zagranicznych, poprzez praktyki w firmach zagranicznych, a kończąc na dyplomie uznawanym
w Unii Europejskiej.
Znane są problemy z niedokształceniem kandydatów na studia nie tylko na Pańskiej uczelni. Co jest przyczyną
tego stanu rzeczy? Czy rozważa się go w takich szacownych
gremiach, jak Komitet Nauk Ekonomicznych, Rada Naukowa

Jeszcze w tym roku ruszy budowa nowego obiektu przy ulicy Towarowej. Pierwotnie miała kosztować 100 mln zł. Mówi
się o oszczędnościach rzędu 30 mln... Czy zatem będzie realizowany cały projekt?
Tak. Nasze wieloletnie starania o pozyskanie środków na sfinansowanie budowy Centrum Edukacyjnego Usług Elektronicznych zostały uwieńczone sukcesem. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało nam brakujące 11 mln zł, 45 mln
zł przekaże Marszałek Województwa Wielkopolskiego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a 18 mln zł wyłożymy
z własnych środków. Całkowity koszt budowy wyniesie 74 mln zł.
Pierwsze prace rozpoczną się w wakacje, a Centrum będzie gotowe w 2014 roku. Na pięciu kondygnacjach zmieszczą się trzy sale

uczelnia

poparta jest certyfikatami i akredytacjami. Programy nauczania
opierają się na światowych wzorcach edukacji menedżerskiej i najnowszych trendach biznesu. Zajęcia prowadzą autorytety nauki
i praktyki biznesu. Nie wahamy się więc powiedzieć, że to uczelnia
z absolutnej czołówki rankingowej. Specjalizujemy się w kształceniu wysoko wykwalifikowanych kadr menedżerskich, ekspertów
gospodarczych oraz pracowników korpusu administracji rządowej,
samorządowej i unijnej.
Platforma Moodle, elektroniczny protokół zaliczania przedmiotów oraz system ankietyzacji zajęć dydaktycznych przez studentów m.in. zapewniają najlepszą jakość prowadzonych zajęć.
Obecnie proces dydaktyczny jest prawie w całości wspierany przez
materiały elektroniczne, a nasi studenci mogą korzystać z pierwszego w Polsce urządzenia do powielania notatek SkanboX. Realizujemy też wielkie projekty edukacyjne finansowane przez Unię
Europejską, które zwiększają atrakcyjność naszych absolwentów

ciągłość zadań

audytoryjne (na 280 osób każda), 12 sal dydaktycznych, 12 laboratoriów komputerowych oraz pomieszczenia konsultacyjne. Korzystać z nich będzie mogło jednocześnie 2 tysiące studentów i pracowników Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej. Pod
powierzchnią znajdzie się parking na 120 samochodów.
Za Państwem jubileuszowa, XV edycja Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki, którego byli Państwo w tym roku
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gospodarzem. W przygotowanym programie widniały propo- poznać szczegóły dotyczące pobytu w Polsce byłej premier Wielzycje służące lepszemu zrozumieniu otaczającej rzeczywisto- kiej Brytanii, o których opowiedzieli nam inicjatorzy i reżyserzy jej
ści gospodarczej i współczesnych zjawisk ekonomicznych...
przyjazdu: profesorowie Bohdan Gruchman i Romuald Zalewski –
Festiwal to nie tylko doskonała promocja najważniejszych ówcześni Rektor i Prorektor.
Tak udany dzień musiał zapewne mieć równie miłe
osiągnięć współczesnej nauki i techniki wśród mieszkańców Poznania i regionu, ale także „żywa” forma rozbudzenia zaintereso- zakończenie...
Oczywiście, wraz z prezesem Targów wydałem uroczystą
wań nauką, kulturą i sztuką. W ramach tego święta poznańskie
publiczne uczelnie wyższe oraz Polska Akademia Nauk otwarły kolację, w czasie której nastąpiło podpisanie umowy z dwoma
swoje podwoje, pracownie naukowe i laboratoria dla wszystkich nowymi członkami Klubu Partnera, tj. Kariną Gizińską, Prezchętnych. Życzyłbym sobie, żeby dzięki interesującym wykładom, esem Zarządu Bukowianka S.A., oraz Jerzym Witkowskim
warsztatom i wydarzeniom artystycznym czy muzycznym udało reprezentującym Prezesa Zbigniewa Drzymałę i firmę Inter Groclin Auto S.A.
nam się zaszczepić bakcyla nauki.
Chciałabym wrócić do niedawnych Dni UczelDrugi dzień rozpoczął się od sympozjonu na temat
ni. W tym roku rozpoczęły się bardzo romantycznie, bo „Metafizycznych wątków w ekonomii”...
walentynkowo...
Moderowała go profesor Halina Zboroń, a uczestnikami byli
Tak, wieczorem poezji. Mieliśmy liryczne entrée do naszych m.in.: profesor Ryszard Domański, doktor Kristof Zorde – autor
obchodów. Wnętrza Biblioteki Głównej zamieniły się w scenę te- książki pod tym samym tytułem, oraz gość z Wrocławia, profesor
atralną, na której młodzi aktorzy i studenci przy akompaniamen- Andrzej Matysiak z tamtejszego Uniwersytetu Ekonomicznego.
cie lutnisty, profesora Henryka Kasperczyka, recytowali poezję.
Po raz kolejny zawitał też profesor Leszek Balcerowicz, który
Specjalnymi gośćmi byli członkowie Stowarzyszenia Biblioteka- wyłożył nam zagadki wzrostu gospodarczego, a o szczegóły morzy Polskich.
gli go zapytać podczas biznes lunchu zaproszeni goście. Swoją
Obchody „właściwe” rozpoczął wykładem były prezydent RP wiedzą podzielił się również Prezes Business Center Club, Marek
Aleksander Kwaśniewski, który poruszył problemy gospodarcze Goliszewski.
i polityczne świata z perspektywy Davos.
To tak z grubsza... Potem był jeszcze koncert galowy, podczas
Wykład prezydenta cieszył się dużym zainteresowa- którego Wojewoda Wielkopolski Piotr Florek wręczył odznaczenia
niem, ale to nie jedyne wydarzenie z jego udziałem.
państwowe, medale „Za Zasługi dla Uniwersytetu Ekonomicznego
Odbyła się też konferencja prasowa, obejrzeliśmy wspólnie w Poznaniu”, medale i wyróżnienia Towarzystwa im. Hipolita Cestadion miejski przy ulicy Bułgarskiej, gdzie podjęły nas władze gielskiego w Poznaniu oraz nagrody Fundacji Uniwersytetu Ekoi właściciel Klubu KKS Lech Poznań.
nomicznego w Poznaniu. Zgodnie z tradycją wręczenie odznaczeń
W tym samym czasie w auli paneliści tej rangi, co dr Andrzej odbywa się zazwyczaj podczas uroczystości inaugurującej nowy
Byrt – Prezes Zarządu Międzynarodowych Targów Poznańskich, rok akademicki, jednak Koncert Galowy stanowił równie dobrą ku
dr Andrzej Malinowski – Prezydent Organizacji Pracodawcy RP temu okazję.
oraz dr Ryszard Petru z PricewaterhouseCoopers, przy udziaNasz uniwersytet został uhonorowany statuetką „Hipolile moderatora, profesora Tomasza Rynarzewskiego – Dziekana ta” za prowadzenie badań naukowych na światowym poziomie,
Wydziału Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonom- kształcenie studentów oraz pełnienie funkcji prestiżowego nauicznego w Poznaniu, starali się znaleźć odpowiedź na nurtujące kowego ośrodka opiniotwórczego i doradczego dla potrzeb
dziś wszystkich pytanie: „Czy rynki same odzyskują równowagę?”. współczesnej gospodarki.
Popołudniu w kinie Muza odbyła się uczelniana premiera filW części artystycznej wystąpiła orkiestra Poznań Ekonomicmu „Żelazna Dama”, opowiadającego o losach Margaret Thatch- ka Dehovka, zespół Prochy oraz Anna Zimmerman – sopran
er – pamiętajmy, że otrzymała ona doktorat honoris causa nasze- Teatru Wielkiego w Łodzi. Całość poprowadził profesor Andrzej
go Uniwersytetu w 1996 roku. Przed projekcją mieliśmy okazję Sokołowski z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
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