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MarIaN gOryNIa*

90 lat istnienia 
Uniwersytetu Ekonomicznego  

w Poznaniu

Niniejszy tekst poświęcono jubileuszowi jednej z najstarszych i najlepszych pol-
skich uczelni ekonomicznych, jaką jest Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. 
Części artykułu ułożono w nietypowej kolejności – pierwszą poświęcono obcho-
dom roku jubileuszowego, w drugiej zarysowano najważniejsze okoliczności zwią-
zane z powstaniem i zmianami nazwy Uczelni, a w trzeciej uwagę skupiono na 
podsumowaniu osiągnięć i dniu dzisiejszym.

1. Rok jubileuszowy

Rok akademicki 2015/2016 upłynął na Uniwersytecie Ekonomicznym w Pozna-
niu pod znakiem obchodów jubileuszu 90-lecia. Program obchodów był bogaty 
i stworzył szansę na dokonanie podsumowań i zebranie najważniejszych osiągnięć. 
W kalendarzu wydarzeń jubileuszowych znalazły się różnorodne wydarzenia, pod-
czas których Uniwersytet odwiedziło wielu znamienitych gości z całego świata.

30 września 2015 r.

Uroczystością oficjalnie rozpoczynającą obchody jubileuszu 90-lecia Uniwersyte-
tu Ekonomicznego w Poznaniu była inauguracja roku akademickiego 2015/2016. 
Wykład inauguracyjny pt. „Odkrywanie na nowo dobra wspólnego” wygłosiła 
prof. dr hab. Małgorzata Słodowa-Hełpa.

* Prof. dr hab. Marian Gorynia – b. Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w latach 2008–
2012 i 2012–2016; e-mail: m.gorynia@ue.poznan.pl
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16 października 2015 r. 

Swój jubileusz obchodziło także Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu Ekono-
micznego w Poznaniu. W murach Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z okazji 
85–lecia działalności Stowarzyszenia spotkało się ponad 100 absolwentów. Wśród 
zaproszonych gości najliczniej stawili się dawni studenci Wyższej Szkoły Ekonomicz-
nej, którzy odebrali odnowione dyplomy z okazji 50–lecia ukończenia studiów.

22–23 października 2015 r. 

Na temat strategii rozwoju imprez biegowych debatowano w murach UEP pod-
czas III Ogólnopolskiej Konferencji Metodycznej, zorganizowanej przez Katedrę 
Strategii Marketingowych. W konferencji udział wzięło blisko 120 zaproszonych 
gości z całego kraju – prelekcje wygłosili m.in.: dyrektor Poznań Maratonu Łukasz 
Miadziołko, dyrektor Wrocław Maratonu Wojciech Gęstwa i dziennikarz spor-
towy TVP Przemysław Babiarz. Wydarzenie swoim patronatem objęło Polskie 
Naukowe Towarzystwo Marketingu.

24 października 2015 r.

Z okazji 90-lecia Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu zostało zorganizowa-
ne niecodzienne wydarzenie sportowe – I edycja Biegu po schodach Collegium 
Altum. Biegacze mieli do pokonania 392 stopnie – meta biegu znajdowała się 
na 18. piętrze wieżowca. W ramach biegu odbyły się również Mistrzostwa Policji 
w biegu po schodach pod patronatem Komendanta Miejskiego Policji w Poznaniu 
insp. Romana Kustera, Mistrzostwa Państwowej Straży Pożarnej oraz Mistrzostwa 
Polski Studentów i Nauczycieli Akademickich.

10–12 listopada 2015 r.

O strategicznym wymiarze dynamicznych zdolności polskich przedsiębiorstw dys-
kutowali uczestnicy ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej przez Katedrę 
Teorii Organizacji i Zarządzania UEP oraz Towarzystwo Naukowe Organizacji 
i Kierownictwa w Poznaniu. W konferencji pt. „Strategiczny wymiar dynamicz-
nych zdolności polskich przedsiębiorstw” udział wzięli naukowcy reprezentujący 
wszystkie najważniejsze uniwersytety ekonomiczne w Polsce: w Krakowie, Pozna-
niu, Wrocławiu, Katowicach, a także warszawską Szkołę Główną Handlową oraz 
Uniwersytet Gdański.

6 lutego 2016 r. 

W ostatnią sobotę karnawału odbył się coroczny Bal Seledynowy. Korzenie balu 
sięgają 1933 r. W tym roku zabawa odbyła się w konwencji karnawału w Rio de 
Janeiro. Bal miał charakter charytatywny – zebrane fundusze zostały przeznaczo-
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ne na wsparcie inicjatyw edukacyjnych i pomocowych organizowanych przez Fun-
dację Akademicką Gaudeamus Igitur na rzecz studentów uczelni poznańskich.

24–25 lutego 2016 r.

W ramach VIII Dni UEP został zorganizowany cykl warsztatów oraz debat na 
temat miastotwórczej roli uniwersytetów. W dyskusji wzięli udział: zastępca pre-
zydenta Miasta Poznania Mariusz Wiśniewski, dyrektor Biura Obsługi Inwesto-
rów Marcin Przyłębski, prezes Nickel Development Dagmara Nickel, architekt 
Marian Urbański (ATRIUM Autorskie Studio Architektury), plastyk miejski 
Piotr Libicki, przedstawiciel Centrum Badań Metropolitalnych UAM prof. To-
masz Kaczmarek oraz prof. Wanda Gaczek z Katedry Ekonomiki Przestrzennej 
i Środowiskowej UEP. Podczas VIII Dni UEP zorganizowany został wernisaż 
pokonkursowej wystawy plakatów nt. „Dlaczego woda jest tańsza od diamen-
tów?”, przygotowanych przez studentów Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. 
W Centrum Edukacyjnym Usług Elektronicznych zaprezentowano 25 prac mło-
dych artystów. Zwieńczeniem VIII Dni UEP była uroczysta gala, podczas której 
aula Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na jeden wieczór zamieniła się 
w scenę teatralną. Artyści Teatru Muzycznego w Poznaniu wystawili spektakl pt. 
„Nie ma jak lata 20., lata 30.”. Podczas Gali VIII Dni UEP pracownicy Uczelni 
otrzymali odznaczenia państwowe, medale za długoletnią służbę oraz zasługi dla 
UEP. W trakcie uroczystości wręczono również nagrody Fundacji UEP za najlep-
sze prace licencjackie, magisterskie i doktorskie oraz stypendium sportowe dla 
Patrycji Wyciszkiewicz, studentki, olimpijki z Rio, przyznane przez Radę Progra-
mową Klubu Partnera UEP. 

10 kwietnia 2016 r.

W ramach „Ekonomicznej Piątki” odbył się bieg oraz marsz nordic walking wo-
kół Jeziora Maltańskiego. Podczas VI edycji biegu „Volkswagen Ekonomiczna 
Piątka” na starcie pojawiło się 800 biegaczy. W ramach biegu odbyły się również 
Otwarte Mistrzostwa Wielkopolski w biegu ulicznym. Tuż przed biegiem „Volks-
wagen Ekonomiczna Piątka” odbył się „Enea Ekonomiczny Marsz Na Piątkę”. 
Uczestnicy marszu mieli do pokonania tę samą trasę co biegacze – 5 km wokół 
Jeziora Maltańskiego. Podczas zawodów Rektor UEP prof. dr hab. Marian Go-
rynia został odznaczony przez Polski Komitet Olimpijski srebrnym medalem „Za 
zasługi dla Polskiego Ruchu Olimpijskiego”. Patronat honorowy nad zawodami 
objęli: prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak oraz marszałek województwa wielko-
polskiego Marek Woźniak.

12–13 maja 2016 r.

III Dni Wydziału Towaroznawstwa zainaugurowała konferencja „Środowisko 
i technologia w biznesie”. W ramach wydarzenia zorganizowano XI Dni Mło-
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dych Towaroznawców, podczas których studenci i przedstawiciele kół naukowych 
przedstawili wyniki przygotowanych prac magisterskich i inżynierskich. Podczas 
XII Forum Studenckich Kół Naukowych przedstawiono 65 prac naukowych, któ-
re weszły w skład monografii Młodzi Towaroznawcy 2016. Finałem tegorocznych 
Dni Wydziału Towaroznawstwa była Sesja Sprawozdawcza Doktorantów UEP. 
Patronat nad wydarzeniem objęli: rektor UEP prof. dr hab. Mariana Gorynia oraz 
prezydent miasta Poznania Jacek Jaśkowiak.

13–21 maja 2016 r.

Jubileuszowy koncert chóru żeńskiego „Sonantes” z  okazji 45-lecia otworzył 
główne obchody Jubileuszu 90-lecia Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. 
Wydarzenie muzyczne nosiło tytuł „Jak nie my, to kto”. Rektor UEP prof. dr 
hab. Marian Gorynia wręczył chórzystkom okolicznościowe dyplomy. Rektor 
UEP wręczył też medale i odznaczenia pracownikom UEP. Wiceprezydent Towa-
rzystwa im. Hipolita Cegielskiego dr Szczepan Gawłowski wręczył pracownikom 
UEP medale Labor Omnia Vincit oraz medale Młodego Pozytywisty.

Msza Święta z okazji rocznicy utworzenia uczelni ekonomicznej w Poznaniu 
odbyła się w Katedrze Poznańskiej 15 maja 2016 r. Uroczystości przewodniczył 
arcybiskup Stanisław Gądecki, metropolita poznański.

Z okazji święta Uczelni została przygotowana wystawa w Centrum Edukacyj-
nym Usług Elektronicznych oraz na Starym Rynku pt. „Widok na miasto”. Wysta-
wa pokazała różne formy obecności uczelni w mieście. Rozwinięciem wystawy jest 
jubileuszowa publikacja pt. Części składowe. 90 lat Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Poznaniu.

W trakcie jubileuszu Czytelnia Czasopism w Bibliotece UEP otrzymała imię 
Hanny Maciejewskiej, która była wieloletnim dyrektorem biblioteki i zasłużo-
nym bibliografem Uczelni i dorobku jej pracowników. W czytelni została otwarta 
również wystawa przedstawiająca historię Biblioteki Głównej Uniwersytetu, nie-
przerwanie działającego do dzisiaj zakładu ówczesnej Wyższej Szkoły Handlowej. 
Integralną częścią ekspozycji jest fragment poświęcony Hannie Maciejewskiej.

17 maja 2016 r. przy Gmachu Głównym oraz w hali sportowej UEP odbył się 
Dzień Sportu organizowany przez Klub Uczelniany AZS UEP. Dzień później Par-
lament Studencki UEP wraz z Radą Uczelnianą Samorządu Studenckiego AWF 
zorganizowali dla żaków festiwal kulturalno-sportowy „Integralia”.

Panel dyskusyjny pt. „Polska gospodarka: osiągnięcia, porażki i szanse rozwo-
jowe” z udziałem: prof. Andrzeja Matysiaka (Uniwersytet Przyrodniczy we Wro-
cławiu), prof. Witolda Orłowskiego (Politechnika Warszawska), prof. Ryszarda 
Rapackiego (Szkoła Główna Handlowa), prof. Andrzeja Wojtyny (Uniwersytet 
Ekonomiczny w Krakowie) oraz prof. Anny Zielińskiej-Głębockiej (Uniwersytet 
Gdański), odbył się w Centrum Edukacyjnym Usług Elektronicznych 18 maja 2016 r.

19 maja 2016 r. odbyło się uroczyste nadanie tytułu doktora honoris causa Uni-
wersytetu Ekonomicznego w Poznaniu dr. Andrzejowi Byrtowi. Senat UEP wy-
różnił tytułem DHC wybitnego organizatora przedsiębiorczości międzynarodowej, 
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skutecznego lidera biznesu, sprawnego negocjatora i dyplomatę, budowniczego re-
lacji nauki z praktyką, a także uznanego mówcę i propagatora wartości ekonomicz-
nych w społecznościach międzynarodowych. Po uroczystości na Międzynarodowych 
Targach Poznańskich odbył się spektakl jubileuszowy Polskiego Teatru Tańca pt. 
„Czterdzieści” (reżyseria, choreografia, scenografia i teksty: Jo Strømgren).

By uczcić pamięć osób zaangażowanych w rozwój uczelni utworzono Salę Pa-
mięci. 20 maja 2016 r. otwarto tam wystawę, na której zostały przedstawione dzie-
je Uczelni od momentu jej powstania do chwili obecnej.

Główne obchody jubileuszu 90-lecia Uniwersytetu Ekonomicznego w Pozna-
niu zakończyło wydarzenie pt. „Wolny targ, czyli wykładamy to co najlepsze”. Po-
nadto w auli UEP odbył się także koncert chóru Economic Singers pod dyrekcją 
Magdaleny Szczeniawskiej, który działa przy Otwartej Wszechnicy Ekonomicznej 
„Erga Omnes”.

16–18 maja 2016 r.

Pracownicy naukowi wszystkich ośrodków naukowych w Polsce oraz przedstawiciele 
najważniejszych instytucji rynku ubezpieczeniowego wzięli udział w X Międzynaro-
dowej Konferencji Naukowej „Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku”. Podczas 
trzydniowego wydarzenia odbyło się pięć sesji plenarnych oraz jedna plakatowa. Or-
ganizatorem konferencji były Katedra Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Poznaniu oraz Katedra Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocła-
wiu. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli rektorzy obu uniwersytetów.

8 czerwca 2016 r.

Na UEP zorganizowano pierwszą konferencję naukową w Polsce poświęconą 
równocześnie praktyce funkcjonowania CSR w instytucjach bankowych, pośred-
nictwa finansowego i doradztwa finansowego. Organizatorem konferencji „CSR 
Financial Day 2016. Społeczna odpowiedzialność instytucji finansowych” było 
Studenckie Koło Naukowe Bankowości i Pośrednictwa Finansowego, działające 
przy Katedrze Pieniądza i Bankowości. Patronat honorowy nad konferencją obję-
ła Komisja Nadzoru Finansowego i rektor UEP, a patronat merytoryczny – Kon-
ferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, Związek Firm Doradztwa Finan-
sowego, Europejska Federacja Doradców Finansowych EFFP Polska, Europejska 
Akademia Planowania Finansowego, Związek Maklerów i Doradców, Polska Izba 
Pośredników Ubezpieczeniowych i Finansowych, Związek Firm Pożyczkowych 
i Fundacja na rzecz Standardów Doradztwa Finansowego EFPA Polska.

30 sierpnia–3 września 2016 r.

Podczas 32. Światowego Kongresu Marketingu – Industrial Marketing and Purcha-
sing Group (IMP) 2016, który odbył się na Uniwersytecie Ekonomicznym w Pozna-
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niu, zostały podjęte tematy wchodzenia firm na rynki międzynarodowe, budowania 
gospodarki opartej na silnych relacjach przedsiębiorstw, a także rozwijania powią-
zań pomiędzy biznesem a nauką. W ramach kongresu na Uniwersytecie Ekono-
micznym w Poznaniu odbyły się dodatkowo dwa wydarzenia – Business Day oraz 
Doctoral Colloquium. Uczelnię odwiedziło 220 uczestników z ponad 20 krajów.

14 września 2016 r. 

II konferencja poznańskich bibliotek naukowych odbyła się pod hasłem „Bibliote-
ki, bibliotekarze, zbiory – historia zawsze żywa”. Konferencja była poświęcona hi-
storii bibliotek i ich szczególnie cennym zbiorom oraz wspomnieniom o ludziach, 
którzy na stałe zapisali się w dziejach poznańskiego bibliotekarstwa.

12 października 2016 r.

Pierwsza inauguracja roku akademickiego odbyła się 12 października 1926 r. 
Nowy rok akademicki został zainaugurowany dokładnie 90 lat później, wień-
cząc tym samym obchody Jubileuszu Uczelni. Wykład inauguracyjny pod tytułem 
„Komercjalizacja kształcenia ekonomistów a dostojeństwo uniwersytetu” wygło-
sił prof. dr hab. Jan Szambelańczyk.

16–18 października 2016 r.

Na UEP zorganizowano XXXV Ogólnopolską Konferencję Naukową im. prof. 
Władysława Bukietyńskiego. „Metody i zastosowania badań operacyjnych 2016”. 
Wydarzenie było okazją dla teoretyków i praktyków dyscypliny do wymiany myśli 
na temat najnowszych osiągnięć dotyczących metod oraz nowoczesnych zastoso-
wań badań operacyjnych.

19–21 października 2016 r.

Celem konferencji International Conference on Accounting, Finance and Finan-
cial Institutions. Theory Meets Practice (ICAFFI 2016) było umożliwienie wymia-
ny doświadczeń i poglądów zarówno środowiska akademickiego, jak i biznesowe-
go w obszarze wyzwań stojących współcześnie przed podmiotami gospodarczymi.

2. Początki Uczelni, podstawy prawne oraz zmiany nazwy

Szkoła powstała w 1926 r. z inicjatywy Izby Przemysłowo-Handlowej w Poznaniu, 
przy poparciu Kuratorium Okręgu Szkolnego Poznańskiego, jako czwarta – po 
uczelni warszawskiej (obecnie Szkoła Główna Handlowa) powstałej jako Pry-
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watne Kursy Handlowe Męskie Augusta Zielińskiego w 1906 r., Wyższej Szkole 
Handlu Zagranicznego we Lwowie powstałej w 1922 r. i Wyższym Studium Han-
dlowym w Krakowie (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) powstałym 
w 1925 r. – prywatna wyższa uczelnia ekonomiczna w odradzającym się po ponad 
120 latach niewoli państwie polskim. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu jest 
więc obecnie trzecią pod względem czasu istnienia polską uczelnią ekonomiczną. 

Pierwsza nazwa Uczelni brzmiała Wyższa Szkoła Handlowa (WSH) w Pozna-
niu. Utworzeniu Uczelni, mającej za zadanie dostarczenie wyzwolonej spod za-
boru pruskiego Wielkopolsce wykształconej kadry ekonomistów, sprzyjało wcze-
śniejsze powołanie w 1919 r. Uniwersytetu Poznańskiego, który w pierwszych 
latach istnienia wspierał nowo powstałą uczelnię wysoko wykwalifikowaną kadrą 
naukowo-dydaktyczną.

W chwili założenia WSH w Poznaniu była jednowydziałową uczelnią, wspiera-
ną finansowo przez Poznańską Izbę Przemysłowo-Handlową, organy samorządu 
terytorialnego, organizacje gospodarcze oraz osoby prywatne. Podstawowym źró-
dłem utrzymania było czesne pobierane za naukę.

Gromadzeniem środków finansowych na rzecz Uczelni zajmowała się powoła-
na w tym celu Fundacja Wyższej Szkoły Handlowej, nad którą nadzór sprawował 
minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego (WRiOP). Władze Fun-
dacji powoływane lub zatwierdzane przez Radę Profesorów, Izbę Przemysłowo-
-Handlową, prezydenta miasta Poznania i ministra WRiOP, tworzyły Kuratorium 
Fundacji oraz jej zarząd.

Uczelnia w chwili założenia nie posiadała uprawnień do nadawania tytułu za-
wodowego magistra. Uprawnienia te uzyskała w 1938 r. na mocy rozporządzenia 
Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. Z dniem 10 listopada 
1938 r. Uczelnia została przemianowana na Akademię Handlową w Poznaniu 
w rozumieniu ustawy o szkołach akademickich z 1933 r.

Dekretem z 26 października 1950 r. Akademia Handlowa w Poznaniu zosta-
ła przekształcona w państwową wyższą szkołę akademicką, która (wstecznie, od 
1 września 1950 r.) przyjęła nazwę: Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Poznaniu. Po-
stanowieniem Rady Ministrów z 29 kwietnia 1974 r., z dniem 1 października tegoż 
roku nastąpiła zmiana nazwy czterech wyższych uczelni ekonomicznych w kraju, 
w tym uczelni poznańskiej, na Akademię Ekonomiczną.

Posiadanie przez Akademię Ekonomiczną w Poznaniu 6 uprawnień do nadawania 
stopnia doktora dało Uczelni ustawowe podstawy do ubiegania się o zmianę statusu. 
Z dniem 27 grudnia 2008 r., na mocy ustawy z 23 października 2008 r., Akademia 
Ekonomiczna w Poznaniu zmieniła nazwę na Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.

3. Podsumowanie 90-lecia  
oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu dziś

W ciągu 90 lat funkcjonowania Uniwersytet nadał dyplomy ukończenia studiów 
bez mała 96 tysiącom słuchaczy. Stopień doktora uzyskało około 1340 osób, a sto-
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pień doktora habilitowanego ponad 350 osób. Uczelnia wypromowała także po-
nad 120 profesorów tytularnych. Liczba absolwentów studiów podyplomowych 
wynosi prawie 38 tysięcy, w tym ponad 2 tysiące z kilku realizowanych programów 
Master of Business Administration (MBA).

Obecna struktura organizacyjna Uczelni została ukształtowana w 2006 r., 
kiedy to powołano dwa nowe wydziały: Wydział Gospodarki Międzynarodowej 
(WGM) oraz Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej (WIiGE), któ-
re dołączyły do trzech wcześniej istniejących jednostek wydziałowych: Wydzia-
łu Ekonomii (WE), Wydziału Towaroznawstwa (WT) i Wydziału Zarządzania 
(WZ). W ramach wydziałów funkcjonują katedry, których liczba w 2016 r. wyno-
si: WE – 12, WGM – 8, WIiGE – 7, WT – 7, WZ – 14. Wydział Ekonomii posiada 
uprawnienia do nadawania stopnia doktora i stopnia doktora habilitowanego 
w dyscyplinach ekonomia oraz finanse, Wydział Gospodarki Międzynarodowej 
uprawnienia do nadawania stopnia doktora i stopnia doktora habilitowanego 
w dyscyplinie ekonomia oraz stopnia doktora w dyscyplinie nauki o zarządza-
niu, Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej uprawnienia do nadawa-
nia stopnia doktora i stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie ekonomia, 
Wydział Towaroznawstwa uprawnienia do nadawania stopnia doktora i stopnia 
doktora habilitowanego w dyscyplinie towaroznawstwo, a Wydział Zarządzania 
posiada zarówno uprawnienia doktorskie, jak i habilitacyjne w trzech dyscypli-
nach: ekonomia, finanse, nauki o zarządzaniu. W ocenie parametrycznej jedno-
stek naukowych cztery wydziały (WE, WIiGE, WT i WZ) otrzymały kategorię 
A, a jeden (WGM) kategorię B.

W 2016 r. Uczelnia zatrudniała ponad 950 pracowników ogółem, w tym 520 
nauczycieli akademickich, spośród których 175 to tzw. samodzielni nauczycie-
le akademiccy. W murach Uniwersytetu kształci się na studiach stacjonarnych 
i niestacjonarnych I i II stopnia około 10,5 tys. studentów, bez mała 500 dokto-
rantów (stacjonarni, niestacjonarni oraz środowiskowi) i około 1400 słuchaczy 
studiów podyplomowych. Całkowita liczba studiujących obcokrajowców wyno-
si około 350 osób, w tym na studiach całościowych – około 200 osób, a około 
150 osób na studiach częściowych (Erasmus, umowy bilateralne). W minionym 
roku akademickim 2015/2016 ponad 220 studentów UEP wyjechało za granicę 
(studia, praktyki). Dzisiaj UEP oferuje nie tylko studia I i II stopnia, lecz także 
studia doktoranckie, zajęcia dla osób dorosłych w ramach Uniwersytetu III Wie-
ku – Erga Omnes oraz dla najmłodszych, którzy chętnie uczestniczą w progra-
mie „Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy” i „Akademia Młodego Ekonomisty”. 
Osobom, które chciałyby uzupełnić swoje wykształcenie Uczelnia oferuje studia 
podyplomowe w Centrum Edukacji Menedżerskiej. Niezwykle ważnym elemen-
tem współpracy UEP z otoczeniem regionalnym jest rozwijanie inicjatywy klas 
akademickich, która oznacza rozbudowane, intensywne więzi współpracy z wybra-
nymi klasami ze szkół średnich położonych w Wielkopolsce. Dzięki tej współpracy 
Uczelnia pozyskuje dobrych, silnie zmotywowanych i w pełni świadomych doko-
nanego wyboru kandydatów na studia. Na podkreślenie zasługuje także prężny 
rozwój studiów anglojęzycznych. W szczególności należy odnotować, że w roku 
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akademickim 2011/2012 uruchomiono po raz pierwszy m.in. program Doctoral 
Seminars in English, w całości prowadzony w języku angielskim, zorientowany 
głównie na współpracę z doktorantami pochodzącymi z zagranicy. Po kilku latach 
liczba uczestników programu wynosi bez mała 60 osób. W latach 2015 i 2016 miały 
miejsce pierwsze trzy obrony doktorskie w tym programie. Warto też odnotować, 
że Uczelnia współpracuje na polu naukowym i dydaktycznym z prawie 200 uni-
wersytetami z całego świata, przede wszystkim z Europy, ale także z Azji, Afryki, 
Ameryki Północnej i Południowej.

Warto też zwrócić uwagę na dynamiczny rozwój infrastruktury badawczej 
Uczelni, m.in. ze środków pochodzących z Unii Europejskiej. W oddanym do 
użytku w 2015 r. Centrum Edukacyjnym Usług Elektronicznych Uniwersytet dys-
ponuje nowoczesnym wyposażeniem, które pomaga w zdobywaniu wiedzy studen-
tom, a nauczycielom pozwala nauczać zgodnie z najwyższymi standardami. Dzięki 
projektom unijnym udało się zbudować i uruchomić laboratoria na miarę XXI w., 
m.in. laboratorium Wirtualnej i Wzbogaconej Rzeczywistości, Internetu Rzeczy, 
Interakcji Człowiek–Komputer, Energetyki Odnawialnej, Badań Konsumenckich, 
Platform i Usług Korporacyjnych, Oceny Oddziaływania na Środowisko, które są 
wyposażone w najnowocześniejszy w skali światowej sprzęt i oprogramowanie. 
UEP uczestniczył w wielu projektach dydaktycznych i badawczych finansowa-
nych ze środków zagranicznych oraz programów ramowych i operacyjnych Unii 
Europejskiej (m.in. Kadry dla Gospodarki, projekt współpracy ponadnarodowej, 
projekty stażowe, „Energia”, „Mam dziecko – pracuję”, FESSUD czy InnoUEP). 
Warto podkreślić, że w latach 2008–2016 było realizowanych 36 projektów o cha-
rakterze niebadawczym, które uzyskały dofinansowanie z Unii Europejskiej i in-
nych źródeł zewnętrznych o łącznej wartości około 93 mln zł. Co jednak cieszy 
najbardziej, to wzrost liczby projektów zamawianych przez środowisko biznesowe, 
które powinno być największym beneficjentem działalności naukowo-badawczej 
uczelni wyższych.

Dla studentów wybierających UEP równie ważne jak program nauczania 
i szanse na zdobycie uznanego dyplomu jest zaplecze infrastrukturalne. Niewąt-
pliwie najważniejszą inwestycją ostatnich ośmiu lat była wspomniana już budowa 
Centrum Edukacyjnego Usług Elektronicznych, które oficjalnie zostało otwarte 
25 lutego 2015 r. podczas VII Dni UEP. Ponadto odnowiono ponad 250 pomiesz-
czeń i sal dydaktycznych, we wszystkich salach dydaktycznych wprowadzono mul-
timedia, poddano termomodernizacji budynek C, odnowiono fasadę zabytkowego 
budynku głównego, wyremontowano dachy, odnowiono i zmodernizowano klatki 
schodowe, korytarze, a także inne pomieszczenia.

W latach 2008–2016 Uczelnia była także miejscem dynamicznych zmian zacho-
dzących w sposobie jej funkcjonowania. Tytułem przykładu spośród rozmaitych 
zrealizowanych inicjatyw na hasłową tylko wzmiankę zasługują co najmniej niżej 
wymienione przedsięwzięcia: realizacja projektów „Kadry dla gospodarki” oraz 
„Nowoczesne techniki analityczne w podnoszeniu jakości kształcenia na studiach 
ekonomicznych”; rozwój uczelnianych publikacji „Economics and Business Re-
view” oraz „Studia Oeconomica Posnaniensia”; wykłady profesorskie; otwarte 
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seminaria doktorskie, otwarte seminaria habilitacyjne; restrukturyzacja i kon-
solidacja katedr, parametryzacja zatrudnienia w dziekanatach, parametryzacja 
zatrudnienia pracowników naukowo-technicznych; wprowadzenie możliwości 
telepracy; utworzenie żłobka pracowniczego; budżet partycypacyjny; utworzenie 
i dynamiczny rozwój Spółki Celowej UEP; utworzenie gabinetów dla emerytowa-
nych profesorów; utworzenie sekretariatów międzykatedralnych; cykl koncertów 
„Ile się da wyciągnąć dla muzyki” oraz „Naucz się kochać skrzypce”; konkursy 
i wystawy plakatowe w ramach współpracy z Uniwersytetem Artystycznym; skom-
ponowanie hejnału UEP.

Uczelnia kładzie ogromny nacisk na współpracę z  biznesem i  samorządem. 
W tym celu w 2003 r. utworzono Klub Partnera UEP, który obecnie zrzesza już 71 
największych firm i organizacji nie tylko z regionu Wielkopolski, ale z całej Polski. 
Dzięki współpracy z Klubem Partnera każdego roku realizujemy wiele cennych pro-
jektów, takich jak m.in. stypendium menedżerskie firmy Żabka o łącznej wartości 12 
tys. zł na osobę, otwarcie dwóch laboratoriów tradingowych (z firmą OSTC Poland), 
wsparcie finansowe dla studentów tworzących czasopismo „Challenger” czy ufundo-
wanie stypendium sportowego dla studentki, olimpijki z Rio, Patrycji Wyciszkiewicz. 
Ponadto w ostatnich ośmiu latach odbyło się prawie 600 wykładów otwartych dla stu-
dentów, w większości z udziałem przedstawicieli Klubu Partnera, w których uczest-
niczyło ponad 60 tysięcy osób. To bardzo cenne źródło mądrości biznesowej, bo 
pochodzące od praktyków, którzy zdobytą wiedzę wykorzystują w codziennej pracy.

O pozycji Uczelni świadczą przyznane akredytacje krajowe: Polskiej Komi-
sji Akredytacyjnej, Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, 
a także zagraniczne: jedna z najbardziej prestiżowych i cenionych w obszarze edu-
kacji menedżerskiej – CEEMAN, równie wartościowa akredytacja EPAS – dla 
programu Executive MBA i AMBA – także dla prowadzonego programu MBA. 
We wrześniu 2016 r. odbyła się na UEP wizyta Komisji Akredytacyjnej z Europe-
an Foundation for Management Development w sprawie uzyskania akredytacji 
EQUIS. Każdego roku UEP plasuje się wysoko w publikowanych rankingach. 
W roku akademickim 2015/2016 Uniwersytet utrzymał drugą pozycję w ogólno-
polskim rankingu „Perspektyw” w kategorii uczelni ekonomicznych. UEP zdobył 
też drugie miejsce w konkursie na „Najbardziej Prodoktorancką Uczelnię PRO-
DOK” wśród wszystkich polskich uczelni oferujących studia doktoranckie. W mi-
nionych czterech latach w konkursie PRODOK Uczelnia trzy razy zajmowała 
pierwsze miejsce i jeden raz trzecie miejsce w Polsce. Z kolei na arenie między-
narodowej UEP odnotował sukces w rankingu Eduniversal, w którym awansował 
do kategorii 4 Palm, uzyskując tym samym tytuł „TOP business school with signi-
ficant international influence”. Tytuł ten otrzymuje tylko 200 najlepszych uczelni 
z całego świata poddawanych ocenie.

***
W zakończeniu tego jubileuszowego tekstu należy podkreślić, że z perspektywy 
dłuższego okresu, a takim niewątpliwie jest okres 90 lat działania Uniwersytetu 
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Ekonomicznego w Poznaniu, warto jest postawić zagadnienie związków pomiędzy 
przeszłością a przyszłością Uczelni. W tym miejscu stosowne będzie nawiązanie 
do koncepcji, która jest określana w naukach społecznych jako zależność od prze-
bytej ścieżki (path dependence). Można ją w największym uproszczeniu streścić 
w stwierdzeniu, że historia jest ważna, przyszłość jakiejkolwiek instytucji, w tym 
także uniwersytetu, powiązana jest z jego przeszłością, a zbiór decyzji podejmowa-
nych w odniesieniu do przyszłości jest często w mniejszym lub większym stopniu 
zależny od decyzji, jakie zapadły w przeszłości.

Wydaje się, że dotychczasowa 90-letnia historia Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Poznaniu jest dobrą egzemplifikacją tej koncepcji. Zagadnienie to z pewnością 
zasługiwałoby na głębszą i bardziej zaawansowaną refleksję, ale w dużym uprosz-
czeniu można je sprowadzić do kilku przykładowych, wybranych inicjatyw dla po-
twierdzenia znaczenia historii. W 2010 r. została powołana Rada Programowa 
ds. Upowszechniania Tradycji i Historii UEP; w 2011 r. przed Uniwersytetem 
Ekonomicznym w Poznaniu stanęły dwa pomniki: prof. Edwarda Taylora i prof. 
Zbigniewa Zakrzewskiego; w latach 2008–2016 cztery sale wzbogaciły się o swoich 
patronów; w 2016 r. oddano do użytku Salę Historii. To w największym skrócie 
okazanie respektu współczesnej, dzisiejszej Uczelni dla dokonań poprzedników. 
Warto więc jeszcze raz powtórzyć: historia też jest ważna.

Z kolei z myślą o przyszłości Uczelni, o jej misji, wizji i celach, które UEP chce 
osiągnąć w nadchodzących latach, w roku akademickim 2008/2009 opracowano 
„Strategię Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na lata 2009–2012”, a na-
stępnie jej kontynuację, czyli „Strategię Uniwersytetu Ekonomicznego w Pozna-
niu na lata 2013–2020”. To niezwykle ważny dokument, który wyraża stosunek 
UEP do fundamentalnych kwestii w obszarze dydaktyki, nauki, relacji z otocze-
niem oraz funkcjonowania organizacji. Strategia jest swego rodzaju pomostem, 
jaki współcześni przerzucają między tym, co było oraz co jest, a tym, co praw-
dopodobnie będzie. Trzeba tylko pamiętać, że „dziś” jutro stanie się „wczoraj”, 
a „jutro” stanie się dziś. Stąd z punktu widzenia sprawnego przechodzenia od 
przeszłości i teraźniejszości do przyszłości nie tyle najważniejsze są kolejne wersje 
dokumentu nazywanego „Strategią”, ile sam proces tworzenia strategii i umiejęt-
ność zaangażowania w jego permanentne prowadzenie wszystkich interesariuszy 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
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