Z profesorem Marianem Gorynią, rektorem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, rozmawia Mariola Zdancewicz

Jubileusz 85-lecia istnienia
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu to okazja do spojrzenia wstecz,
chwili refleksji nad dotychczasowymi
dokonaniami zacnego Jubilata.
12 października 1926 roku to dla nas
bardzo ważna data, bowiem w tym dniu po
raz pierwszy swe podwoje otworzyła dla
studentów Wyższa Szkoła Handlowa w Poznaniu. Przez osiemdziesiąt pięć lat przeszła wiele przeobrażeń. Z jednowydziałowej szkoły prywatnej, oferującej trzyletni
program nauczania, bez prawa do nadawania tytułów zawodowych oraz stopni
naukowych, przekształciła się w prężny
ośrodek naukowo-dydaktyczny zaliczany

Piękną tradycją stało się nadawanie
imion wybitnych profesorów i rektorów
najbardziej reprezentacyjnym salom dydaktycznym. Uhonorowaliśmy w ten sposób profesora Władysława Rusińskiego, rektora w latach 1962-1965, nadając czytelni
na II piętrze Biblioteki Głównej UEP jego
imię. Poparliśmy również starania Oddziału Kaliskiego Polskiego Towarzystwa Historycznego, aby stał się patronem jednej
z ulic Kalisza. W roku jubileuszowym sali
dydaktycznej swego imienia „doczekał” się
również profesor Zbigniew Czerwiński, wybitny uczony, który pionierskimi pracami
na temat zastosowań matematyki w ekonomii stworzył podwaliny pod poznańską
szkołę ekonometrii i badań ilościowych.
Swoimi imionami sale dydaktyczne „obdarzyli” również rektorzy – profesorowie: Antoni Peretiatkowicz, Witold Skalski, Janusz

do ścisłej czołówki uczelni ekonomicznych
w kraju, o dużym znaczeniu międzynarodowym. Przez te wszystkie lata uczelnia
z uporem i determinacją „walczyła” o swój
prestiż i renomę. Czterokrotnie też zmieniła nazwę, by dziś z dumą nosić miano Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
Tym, którzy niestrudzenie nadawali kształt, z jakiego dziś jesteśmy dumni,
należy się największy szacunek i pamięć.
W uczelni jest wiele miejsc upamiętniających profesorów, absolwentów i studentów, w tym również tych, którzy zginęli
bohaterską śmiercią w II wojnie światowej.
Dzięki inicjatywie Społecznego Komitetu
Budowy Rzeźb Profesorów: Edwarda Taylora i Zbigniewa Zakrzewskiego oraz hojności społeczności akademickiej i przyjaciół
naszej uczelni Gmach Główny zdobią dziś
rzeźby tych dwóch wielkich uczonych.

Wierzbicki i Zbigniew Zakrzewski, którego
wielkie zasługi stolicy Wielkopolski podkreślono, nadając mu tytuł Honorowego
Obywatela Miasta Poznania oraz nazywając jego imieniem skwer u zbiegu ulic Zielonej i Strzeleckiej. Podobnie jedną z ulic
przylegających do uczelni nazwano imieniem profesora Edwarda Taylora.
Twórcy historycznego gmachu Uniwersytetu, architektowi Adamowi Ballensteadtowi, ufundowaliśmy tablicę pamiątkową
na frontonie.
Tradycyjnie już celebrują Państwo zmianę nazwy Akademii Ekonomicznej w Poznaniu na Uniwersytet
Ekonomiczny w ramach tzw. DNI UEP.
To wydarzenie przyciąga do nas znamienitych gości. Podczas uroczystego posiedzenia Senatu, związanego ze zmianą nazwy uczelni, doktorat honorowy odebrała
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profesor Danuta Hübner, a w następnym
roku profesor Stanisław Gomułka.
W sposób szczególny świętujemy również okrągłe jubileusze, nadając honorowe
doktoraty wybitnym osobowościom nauki
i polityki. Siedemdziesiąte urodziny obchodziliśmy nadaniem honorowego doktoratu „żelaznej damie” brytyjskiej gospodarki,
Lady Margaret Thatcher. Jej wizyta otworzyła prawdziwy worek z nazwiskami wielkich osobistości, które od tej pory odwiedzały uczelnię przy różnych okazjach. Byli
wśród nich m.in. prezydent RP Aleksander
Kwaśniewski, Jan Krzysztof Bielecki, Waldemar Pawlak oraz profesorowie Marek Belka,
Jerzy Hausner, Grzegorz Kołodko. „Stałym
bywalcem” jest profesor Leszek Balcerowicz,
a niedawno gościliśmy Ministra Finansów
Jacka Rostowskiego i Ministra Skarbu Państwa Aleksandra Grada. Przyciągamy najbardziej gorące nazwiska, z profesorem Robertem Mundellem – laureatem Nagrody Nobla
w dziedzinie ekonomii – na czele.
Okrągły jubileusz 80-lecia uczelni celebrowaliśmy honorowym doktoratem dla
profesora Leszka Balcerowicza, a w nasze
osiemdziesiąte piąte urodziny godność tę
otrzymał były Wicekanclerz Niemiec, HansDietrich Genscher, który dołączył do grona
społeczności Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu jako jego dwudziesty trzeci
doktor honoris causa.
Pielęgnujecie Państwo kontakty z firmami skupionymi wokół Klubu Partnera przy Uczelni...
Silne więzi z praktyką gospodarczą
dało się zauważyć niemal od pierwszych lat
istnienia. Jesteśmy dumni z doskonale rozwijającej się współpracy w Klubie, w którym znalazły się wiodące wielkopolskie firmy, a że spore grono prezesów tych firm
to nasi absolwenci, śmiało można rzec, że
kształcimy elitę polskiego biznesu. Trudno
przecenić korzyści partnerstwa, a namacalne dowody to fakt, że wiele sal dydaktycznych zostało wyremontowanych i wyposażonych w najnowocześniejszy sprzęt ich
hojną ręką.
Przedmiotem Państwa troski była i jest dbałość o wysoki poziom
techniczny, zaplecze i infrastrukturę
uczelni.
Dziś dysponujemy sześcioma nowocześnie wyposażonymi i wyremontowanymi
obiektami dydaktycznymi oraz trzema domami studenckimi. Jednak nie zawsze tak
było. Wyższa Szkoła Handlowa, jako własność Izby Przemysłowo-Handlowej w Poznaniu, w chwili utworzenia nie miała własnego
obiektu dydaktycznego. W pierwszych latach
wykłady odbywały się w wynajętych lokalach,
w budynku hotelu APOLLO oraz w Collegim
Minus Uniwersytetu Poznańskiego. Obecny
Gmach Główny oddano do użytku dopiero

w 1932 roku. W latach 1956-1957 dobudowano do niego nowe skrzydło. W 1958 roku
pozyskaliśmy budynek Banku Rolnego przy
ulicy Armii Czerwonej (obecny św. Marcin),
a następnie budynek przy ulicy Towarowej.
W 1995 roku ukończyliśmy budowę wieżowca pod nazwą Collegium Altum, w którym
znalazła się najnowocześniejsza wówczas
w Europie Wschodniej Biblioteka Główna.
W 1998 roku wzbogaciliśmy się o budynek
przy ulicy Taczaka, gdzie mieści się Studium
Praktycznej Nauki Języków Obcych.
Dziś zadaniem o priorytetowym znaczeniu jest dla nas budowa nowego obiektu dydaktycznego pod nazwą Centrum
Edukacyjne Usług Elektronicznych UEP
przy ulicy Towarowej.
Mówią Państwo, że uczelnia
gwarantuje swoim studentom nowoczesne interdyscyplinarne wykształcenie. Co to oznacza?
W ramach pięciowydziałowej struktury prowadzimy studia na jedenastu kierunkach zarówno po polsku, jak i po angielsku.
Dzięki szerokiemu profilowi nauczania
uzyskujemy efekt synergiczny wynikający
z wzajemnego przenikania się kierunków
studiów. Absolwenci naszego Wydziału
Towaroznawstwa wiedzą więcej niż inni
o zarządzaniu, finansach i ekonomii, a absolwenci kierunku zarządzanie i ekonomia
mają większą niż inni wiedzę z dziedziny towaroznawstwa. Studenci mając to wszystko
„pod jednym dachem”, częstokroć wybierają studia na dwóch kierunkach. Interdyscyplinarny, ale skoncentrowany na biznesie
i zarządzaniu profil uczelni oraz doskonała
znajomość języków obcych stwarzają naszym absolwentom przewagę na polskim
i międzynarodowym rynku pracy.
Obecnie posiadamy status autoryzowanego centrum egzaminacyjnego na certyfikaty językowe: z języków angielskiego,
niemieckiego, rosyjskiego oraz francuskiego, a nasi studenci odnoszą spektakularne
sukcesy, uczestnicząc w konkursach językowych na całym świecie.
Wielką wagę przywiązujemy również
do rozwoju studiów podyplomowych,
a zwłaszcza prestiżowych programów MBA,
które nadal cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Długoletnią tradycję ma też
kształcenie ustawiczne, zawsze odgrywało
ono istotną rolę w uzupełnianiu oferty edukacyjnej uczelni. Działania tego typu Akademia Handlowa w Poznaniu zainicjowała zaraz po wojnie, organizując specjalne
kursy dla kierowników życia gospodarczego. Na pierwszy półroczny Kurs Organizacji i Kierownictwa Przedsiębiorstw, zorganizowany w 1945 roku, zapisało się 126
osób. Dziś realizujemy 71 edycji zróżnicowanych tematycznie studiów podyplomowych z udziałem aż 2795 słuchaczy.

Bardzo dużym zainteresowaniem cieszy się uruchomiona w ubiegłym roku
akademickim pozaszkolna forma edukacji
ustawicznej pod nazwą Otwarta Wszechnica Ekonomiczna „ERGA OMNES”. Rozszerzyliśmy naszą ofertę edukacyjną na
najmłodszych studentów, uruchamiając
Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy dla
uczniów 5 i 6 klas szkół podstawowych i ich
rodziców. Od nowego roku akademickiego
ruszył jego siostrzany program pod nazwą
Akademia Młodego Ekonomisty, na który
uczęszczać mogą uczniowie szkół gimnazjalnych, również wespół z rodzicami.
Dziś uczelnia ma szerokie
międzynarodowe kontakty i studentów
z zagranicy, ale nie zawsze tak było...
Tak, o początkach internacjonalizacji procesu kształcenia można mówić dopiero po upaństwowieniu uczelni w 1950
roku, a pierwsze jej symptomy pojawiły
się de facto w latach 1962-64 zainicjowaniem współpracy z zagranicą w dziedzinie
praktyk studenckich. Jednak gruntowna
zmiana charakteru i kierunków internacjonalizacji procesów kształcenia oraz badań naukowych nastąpiła dopiero po roku
1990. W miejsce dominującego dotąd modelu współpracy, opartego na dwustronnych umowach o wymianie bezdewizowej, rozwinęły się różne formy współpracy
wynikające z międzynarodowych i narodowych programów pomocy. Dzięki nim
uczelnia włączyła się do sieci międzynarodowych powiązań naukowych i dydaktycznych istniejących w krajach zachodnich.
Aktywnie uczestniczyliśmy w wielu programach współpracy, takich jak np. TEMPUS czy CEEPUS.
W drugiej połowie lat 90. uruchomiliśmy wspomniane programy studiów
podyplomowych MBA we współpracy
z czterema renomowanymi uczelniami zagranicznymi: Nottingham Business School
w Wielkiej Brytanii, Uniwersytetem w Rennes we Francji, Europejską Wyższą Szkołą
Ekonomiczną w Berlinie oraz Georgia State
University w Atlancie w USA, wespół z którym realizujemy nasz sztandarowy obecnie
program, znajdujący się w pierwszej dziesiątce rankingu programów Master of Business Administration według magazynu
edukacyjnego „Perspektywy”.
Podobnie program SOCRATES/ERASMUS stworzył możliwość wymiany studentów i wykładowców, wspólne opracowywanie programów nauczania, a co
najważniejsze, wprowadzenie Europejskiego Systemu Transferu Punktów, który umożliwił uznawanie okresu studiów
i osiągnięć studenta niezależnie od miejsca ich odbywania.
Dzięki zakończonemu pozytywnie postępowaniu walidacyjnemu w przyszłym

roku akademickim wzbogacimy ofertę studiów o realizowany przez Wydział
Gospodarki Międzynarodowej oraz Nottingham Trent University (Nottingham
Business School) Programu Wspólnego
Dyplomu w Zakresie Biznesu Międzynarodowego i Zarządzania dla studentów
studiów II stopnia specjalności Biznes
Międzynarodowy.
Obecnie współpracujemy ze 145
uczelniami na całym świecie, sukcesywnie zwiększamy liczbę umów partnerskich oraz poszerzamy oferty wyjazdów
zagranicznych i działań realizowanych
we współpracy z partnerami zagranicznymi. Zintensyfikowaliśmy również działania mające na celu pozyskanie nowych
partnerów.
Czy wzrasta zainteresowanie studentów zagranicznych Państwa
uczelnią? Jeśli tak, to na ile?
Uczelnia cieszy się ich coraz większym
zainteresowaniem. Wzrósł też popyt na
ofertę wspólnych studiów w ramach ESCP
Europe Master in Management Programme, który zajął pierwsze miejsce w Europie w rankingu Financial Times 2010. Po ich
ukończeniu absolwenci uzyskują podwójne dyplomy: polski i francuski w Paryżu
i Berlinie, z możliwością uzyskania potrójnych, również niemieckiego.
Śmiało możemy stwierdzić, że po wielu latach intensywnej pracy nad reformą
i jakością studiów udało się nam uzyskać
trwałą przewagę konkurencyjną i zbudować silną markę na coraz bardziej konkurencyjnym rynku usług edukacyjnych.
Jestem głęboko przekonany, że nie
potrafilibyśmy zdobyć takiej renomy bez
ogromnego potencjału intelektualnego, jakim dysponuje kadra naukowo-dydaktyczna Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu.
Początki były bardzo trudne, bowiem
w 1926 roku uczelnia zatrudniała siedmiu profesorów, głównie Uniwersytetu
Poznańskiego, a dziś kadrę naukowo-dydaktyczną tworzy 530 nauczycieli akademickich. Wybitni eksperci naszej uczelni
zasiadają w uznanych gremiach eksperckich, uczestniczą w badaniach i ekspertyzach. Mamy swoich przedstawicieli we
wszystkich wiodących instytucjach i organizacjach naukowych.
Jak krótko można podsumować przeszłe osiemdziesiąt pięć lat?
Ujmę to słowem prestiż, w którym zawierają się podstawowe wartości, czyli P
jak prawda, R – rzetelność, E – elitarność,
S – szacunek, T – transparentność, I – innowacyjność, Ż – życzliwość. Byliśmy im
wierni przez ostatnie osiemdziesiąt pięć
lat, kształcąc 82749 absolwentów, i jesteśmy wierni nadal.
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