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Szanowni Państwo,
Życzenia, życzenia… Koniec roku to czas życzeń –
świątecznych, noworocznych. Czego życzymy innym? Czy
nie przypadkiem tego, o co sami zabiegamy? Zagonieni
więc życzą innym spokoju, schorowani – zdrowia, strato-
wani przez kryzys – stabilności finansowej. Często, po pro-
stu życzymy sobie uśmiechu losu, odmiany.

Wielkie umysły mają cele, inni – życzenia. Wśród nas
są osoby, które zamiast życzeń mają bardzo konkretne
cele. Wielu z nich przedstawiamy w tym numerze pisma
Portal. Są wśród nich laureaci nagród międzynarodowych,
państwowych, akademickich i branżowych, są nomino-
wani i wybrani do największych krajowych instytucji
naukowych, są osoby odnoszące sukcesy za działalność
w nienagradzalnych dyscyplinach, np. społecznej i poli-
tycznej, są zdobywcy laurów sportowych. Uznano w kraju
i na świecie ich autorytet, wiedzę, zdolności, wyobraźnię.
Wszystkim osobom, którym się „chciało chcieć” – gratu-
lujemy i dziękujemy. Ich osiągnięcia budują renomę
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

W piśmie zapowiadamy zbliżający się jubileusz uczelni.
3 lutego 2012 r. będziemy świętować 65 rocznicę
wykładu inauguracyjnego rozpoczynającego działalność
Wyższej Szkoły Handlowej. Wygłosił go prof. Wincenty
Styś, późniejszy rektor Wyższej Szkoły Ekonomicznej,
kolejna postać, która zamiast życzeń stawiała sobie cele.
Zapraszamy na uroczystość.

Życząc Państwu w 2012 roku nowych celów i zdrowia
do ich realizacji, powtarzamy za Bułatem Okudżawą:
Panie, ofiaruj każdemu z nas,
czego mu w życiu brak:
Mędrcowi darować głowę racz,
tchórzowi dać konia chciej.
Sypnij grosza szczęściarzom
i nas w opiece swej miej.

Redakcja
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Doktorat honoris causa
Uniwersytetu Wileńskiego

dla Profesora Andrzeja Gospodarowicza

Profesor Birutė Galinienė w swoim wystąpieniu
prezentującym sylwetkę prof. Andrzeja Gospodarowicza
powiedziała m.in.: O nadanie honorowego tytułu doktora
Uniwersytetu Wileńskiego Profesorowi Uniwersytetu
Ekonomicznego we Wrocławiu, Przewodniczącemu Komi-
tetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk, znanemu
ekonomiście wnioskowała Rada Wydziału Ekonomii.
Profesor Andrzej Gospodarowicz jest współinicjatorem
współpracy między uczelniami wileńską i wrocławską. Jest
osobą, która umożliwiła efektywną współpracę i realizowa-
nie wspólnych badań naukowych. Współpraca uczelni za-

częła się w 1988 roku. Obejmowała ona staże naukowe i wi-
zyty wykładowców. W 2007 r. delegacja naszych profesorów,
przebywając we Wrocławiu w murach Uniwersytetu Ekono-
micznego, podpisała umowę o współpracy. Jej efektem są
doroczne konferencje odbywające się naprzemiennie we
Wrocławiu lub w Wilnie. Profesor Gospodarowicz jest szcze-
gólnie aktywny jako członek rady redakcyjnej czasopisma
naukowego „Economy”, w którym publikują naukowcy za-
równo litewscy, jak i polscy. Profesor Gospodarowicz swoim
zaangażowaniem gwarantuje skuteczną, wielowymiarową
współpracę naukową między naszymi uniwersytetami.
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Uniwersytet Wileński i jego społeczność
akademicka do listy honorowych doktorów
od 20 września 2011 dodaje dwa nowe na-
zwiska: profesora Andrzeja Gospodarowicza
prorektora Uniwersytetu Ekonomicznego
we Wrocławiu (Polska) i profesora Roberta
Hubera, laureata Nagrody Nobla, pracow-
nika niemieckiego Instytutu Biochemii
Maksa Plancka, emerytowanego dyrektora
Politechniki Monachijskiej.

Vilniaus Universiteto akademinė bendruo-
menė į garbės daktarų sąrašą rugsėjo 20 d.
įrašė dar dvi naujas pavardes – VU garbės
daktaro vardas iškilmingame Vilniaus
universiteto Senato posėdyje suteiktas
Vroclavo ekonomikos universiteto (Lenkija)
profesoriui Andrzejui Gospodarowicziui
ir Nobelio premijos laureatui, Vokietijos
Maxo Plancko biochemijos instituto direkto-
riui emeritui ir Miuncheno technikos univer-
siteto profesoriui Robertui Huberiui.

Senat Uniwersytetu Wileńskiego 29 marca 2011 r. przyznał prof. zw. dr. hab.
Andrzejowi Gospodarowiczowi ten zaszczytny tytuł w uznaniu Jego międzyna-
rodowej działalności naukowej oraz wieloletniej współpracy z Wydziałem
Ekonomicznym litewskiego uniwersytetu. Uroczystość odbyła się 20 września
2011 r. w kościele uniwersyteckim św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty
w Wilnie. Promotorem doktoratu honoris causa była prof. Birutė Galinienė,
dziekan Wydziału Ekonomii Uniwersytetu w Wilnie.

Promotor doktoratu honoris causa prof. Birutė Galinienė
i prof. Andrzej Gospodarowicz
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Poniżej zamieszczamy tekst wystąpienia
prof. Andrzeja Gospodarowicza

podczas uroczystości.

Magnificencjo, Dostojny Senacie, Szanowni i Drodzy
Państwo!

Bardzo dziękuję Panu Rektorowi i Wysokiemu Sena-
towi za nadanie mi zaszczytnego tytułu doktora honoris
causa Uniwersytetu Wileńskiego – najwyższej godności
akademickiej, którą przyjmuję z ogromnym wzruszeniem
i głęboką wdzięcznością. Jest to dla mnie wielki zaszczyt,
powód do wielkiej satysfakcji i radości. Dziękuję jedno-
cześnie Radzie Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu
Wileńskiego za wysunięcie wniosku o nadanie mi tytułu
doktora honoris causa.

Tytuł honorowy został mi nadany przez Uczelnię,
z którą utrzymuję kontakty naukowe, zwłaszcza
z pracownikami Wydziału Ekonomicznego, od ponad
dwudziestu lat. Wielokrotnie uczestniczyłem w konferen-
cjach naukowych organizowanych przez pracowników
Wydziału Ekonomicznego. W imieniu władz mojej uczelni
– Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu – kilka lat
temu podpisywałem umowę o współpracy z Wydziałem
Ekonomicznym Uniwersytetu Wileńskiego. Pozwoliła ona
na znaczne rozszerzenie współpracy naukowej, która
wcześniej ograniczała się do moich współpracowników
i mojej osoby. Wspólnie z Panią Dziekan prof. Birutė
Galinien podjęliśmy decyzję o organizowaniu we wrześ-
niu, na przemian w Wilnie i we Wrocławiu, konferencji nau-
kowych. Kolejna, czwarta konferencja odbędzie się za
tydzień we Wrocławiu. Organizatorem tych konferencji
z naszej strony jest prof. Maria Piotrowska, która czyni to

z wielkim zaangażowaniem. W konferencjach uczestniczyło
kilkudziesięciu pracowników naukowych naszej uczelni.
Wiem, że wiele osób zaprzyjaźniło się z pracownikami
Wydziału Ekonomicznego. Stwarza to dobre perspektywy
do rozwijania naszej współpracy w przyszłości. Szczególnie
cieszy mnie, że kontakty naukowe nawiązały osoby młode.
Podpisana umowa o współpracy umożliwiła również
wymianę studentów. Dotychczasowe doświadczenia wska-
zują, że należy ją rozwijać, poszukując nowych form. O tym
m.in. dyskutował z naszymi studentami prof. Povilas Gylys
podczas pobytu wiosną tego roku we Wrocławiu.

Osobiście szczególnie sobie cenię współpracę
z prof. Birutė Galinienė, dziekan Wydziału Ekonomicznego.
Bardzo wysoko oceniam dorobek naukowy Pani Dziekan,
co wyraziłem w recenzji przygotowanej dla władz Uni-
wersytetu. Dzięki wielkiej życzliwości prof. Birutė Galinienė
udaje się bardzo szybko załatwiać wiele spraw związanych
z naszą współpracą. Niezmiernie owocna jest też moja
współpraca z prof. Lakisem i prof. Gylysem. W latach dzie-
więćdziesiątych, gdy byłem dziekanem Wydziału Za-
rządzania i Informatyki, prof. Lakis prowadził wykłady
na tym Wydziale. Z mojej inicjatywy wiosną tego roku
Uniwersytet Ekonomiczny gościł prof. Gylysa. W trakcie
pobytu przeprowadził on wykłady zarówno dla naszych
studentów, jak i pracowników naukowych. Odwiedził
również zamiejscowy Wydziale Gospodarki Regionalnej
i Turystyki w Jelenie Górze. W trakcie pobytu we Wrocławiu
brał udział w spotkaniu z minister nauki i szkolnictwa
wyższego prof. Barbarą Kudrycką. Profesorowie Birutė
Galinienė, Lakis i Gylys są niewątpliwie moimi przyja-
ciółmi. Rozmowy z nimi pozwoliły mi lepiej poznać histo-
rię Litwy, uwarunkowania jej rozwoju gospodarczego.
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Ceremonia uwierzytelnienia dyplomu doktora honoris causa pieczęcią Uniwersytetu w Wilnie.
Na zdjęciu: prof. Andrzej Gospodarowicz, prof. Benediktas Juodka – rektor, prof. Domas Kaunas – przewodniczący Senatu
i prof. Jonas Naujalis – wiceprzewodniczący Senatu
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Przyznanie mi godności doktora honoris causa, którą
uważam za wielkie wyróżnienie, stwarza mi nowe możli-
wości, a jednocześnie zobowiązuje do dalszego roz-
wijania współpracy. Będę niewątpliwie ambasadorem
litewskiej nauki, w szczególności nauk ekonomicznych, na
terenie Polski. Chciałbym w tym miejscu dodać, że od pra-
wie dwudziestu lat utrzymuję również kontakty naukowe
z Wydziałem Ekonomicznym Uniwersytetu Rolniczego
w Kownie. Pełniąca obecnie funkcję jego dziekana
prof. Neringa Stonciuviene często gościła w naszej uczelni,
a ja wielokrotnie jeździłem do Kowna. Wcześniej
współpracowałem przez wiele lat z nieżyjącym już
prof. Kazusem Pucinkasem, kierownikiem Katedry Finan-
sów Uniwersytetu Rolniczego w Kownie.
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Chcę również podkreślić rolę mojego
Nauczyciela prof. Zdzisława Hellwiga w in-
spirowaniu moich kontaktów z nauką li-
tewską. Profesor Hellwig urodził się
niedaleko Wilna. Do szkoły podstawowej
i średniej uczęszczał w Wilnie. Już jako do-
rosły mężczyzna w roku 1945 wyjechał
z Wilna do Wrocławia. Tutaj po ukończe-
niu naszej uczelni pracował przez prawie
50 lat, a obecnie jest na emeryturze.

Wspomnę również o moich przod-
kach, którzy wywodzili się z Litwy. Na
Litwie spędzałem także wraz z rodziną
urlopy, które pozwoliły mi bliżej poznać
ten przepiękny kraj i jego mieszkańców.
Spotkania z Litwinami wzruszały nas
zawsze serdecznością przyjęcia i zadzi-
wiały życzliwością.

Teraz chciałbym nawiązać do niektó-
rych aktualnych problemów finansów
i dyscypliny, którą się zajmuję od wielu lat,
ale uczynię to w krótkiej, skondensowanej
formie.

W Polsce w ciągu ostatniego dwu-
dziestolecia nastąpił burzliwy rozwój
nauki o finansach. Parę lat temu finanse
zostały wyróżnione jako dyscyplina w ra-
mach nauk ekonomicznych. Ostatnio nau-
kom ekonomicznym, a zwłaszcza nauce o
finansach, stawiane są pytania o miejsce,
jakie zajmuje w nich moralność i etyka.
Pytania te stały się bardzo aktualne w
związku z kryzysem na rynkach finanso-
wych w latach 2007-2009. W większości
publikacji ukazujących się na Zachodzie
jako najbardziej istotną przyczynę tego głębokiego kry-
zysu wymienia się ludzką chciwość i egoizm zarządza-
jących instytucjami finansowymi. Szczególnie było to
widoczne w działalności inwestorów ukierunkowanych na
jedynie krótkoterminową maksymalizację zysków, co
połączone jest z reguły z zanikiem moralności i odpowie-
dzialności społecznej. Odpowiedzią na to powinno być
inwestowanie społecznie odpowiedzialne (Socially Res-
ponsible Investing – SRI), które zainteresowane jest przede
wszys-tkim długoterminową maksymalizacją zysków,
troską o drugiego człowieka oraz troską o środowisko na-
turalne.

W publikacjach ostatnich kilku lat w krajach zachod-
nich coraz częściej pojawiają się definicje tego pojęcia, a
także jego form i strategii działania. Wśród inwestorów na
Zachodzie wzrasta zainteresowanie inwestycjami społecz-
nie odpowiedzialnymi. W Europie są to głównie inwesto-
rzy instytucjonalni: fundusze emerytalne czy też firmy

ubezpieczeniowe, w Stanach Zjednoczonych zaś znaczny
jest udział inwestorów indywidualnych.

Przeciwstawną formą do inwestycji społecznie odpo-
wiedzialnych jest inwestowanie nieetyczne, polegające
głównie na inwestowaniu w spółki działające w branży al-
koholowej, tytoniowej oraz w przemyśle hazardowym.

W Polsce wiedza na temat społecznie odpowiedzial-
nego inwestowania jest bardzo mała. W praktyce finanso-
wej tego rodzaju inwestycje nie są realizowane. Inwes-
torzy ciągle jeszcze postrzegają giełdę jako miejsce
osiągania krótkoterminowych zysków bez uwzględniania
uwarunkowań etycznych czy też socjalnych.
Podobna sytuacja jest, jak się wydaje, we wszystkich kra-
jach postkomunistycznych. W naszym kraju istnieje pilna
potrzeba prowadzenia badań z zakresu inwestycji społecz-
nie odpowiedzialnych. Mamy w Polsce swoje uwarunko-
wania historyczne, kulturalne i społeczne, zatem nie ma
sensu mechaniczne naśladowanie wzorców z krajów
wysoko rozwiniętych.
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„Przyznanie mi godności doktora honoris causa, którą uważam za wielkie wyróżnienie, stwarza mi nowe
możliwości, a jednocześnie zobowiązuje do dalszego rozwijania współpracy pomiędzy naszym uniwersytetem
i Wydziałem Ekonomii Uniwersytetu Wileńskiego. Będę niewątpliwie ambasadorem litewskiej nauki,
w szczególności nauk ekonomicznych, na terenie Polski” – powiedział prof. Andrzej Gospodarowicz.

Profesor Gospodarowicz mówił także o swoich litewskich korzeniach – jego pradziadowie bowiem pochodzą
z Litwy. Wspominał wakacje spędzane z rodziną na Litwie. „Zawsze nawiązywałem bardzo dobre relacje z Litwinami.
W czasie wędrówek po Litwie spotykam się zawsze z ich wielką serdecznością” – mówił prof. Gospodarowicz.
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Z inwestycjami społecznie odpowiedzialnymi jest
ściśle związana odpowiedzialność instytucji finansowych
(Corporate Social Responsibility – CSR), która polega
na tym, że dobrowolnie uwzględniają one w swojej
działalności kwestie społeczne i ekologiczne. Koncepcja
idei społecznej odpowiedzialności instytucji finansowej
koresponduje z koncepcją zrównoważonego rozwoju
gospodarczego. W krajach zachodnich rozwinęły się
w ostatnich latach badania empiryczne i statystyczno-
ekonometryczne nad wdrożeniem społecznej odpowie-
dzialności instytucji finansowych do praktyki, głównie
w bankach.

W Polsce badania z tego zakresu są w fazie początko-
wej. Podobnie jest, jak się wydaje, w większości europej-
skich krajów postkomunistycznych. Problematyka ta jest
szczególnie ważna właśnie w tych krajach, właścicielem
bowiem większości banków jest kapitał zagraniczny.

W krajach postkomunistycznych mamy obecnie
do czynienia z jeszcze jednym ważnym problemem
społecznym w finansach, głównie w bankowości. Chodzi
o wykluczenie finansowe, czyli stan charakteryzujący się
brakiem dostępu obywatela do niezbędnych usług finan-
sowych. W naszym kraju funkcjonuje kilka definicji tego
pojęcia. W zależności od przyjętej definicji szacuje się, że
wykluczeniu finansowemu podlega od 15% – 25%
dorosłej populacji w Polsce. Potrzebne są nam szerokie
badania na temat przyczyn wykluczenia finansowego;
ważne jest aby następnie określić specyficzne dla Polski
sposoby częściowej eliminacji tego groźnego społecznie
zjawiska.

Sądzę, że te trzy ważne problemy z zakresu finansów
mogłyby być przedmiotem wspólnych badań pracowni-
ków naukowych Polski i Litwy, oba nasze kraje bowiem
wykazują szereg istotnych podobieństw dotyczących
warunków społecznych i kulturalnych. Zbliżone są rów-

nież pod względem poziomu rozwoju gospodarczego.
Kończąc moje krótkie wystąpienie, chciałbym po-

dziękować wszystkim Paniom i Panom, którzy swoją obec-
nością uświetnili dzisiejszą uroczystość. Odbieram ją jako
dowód przyjaźni i życzliwości.

Pozwólcie Państwo, że podziękuję szczególnie Rekto-
rowi Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, mo-
jemu przyjacielowi prof. Bogusławowi Fiedorowi, który
pomimo wielu pilnych obowiązków przybył do Wilna.

Magnificencjo, Dostojny Senacie, Szanowni Państwo
jeszcze raz bardzo dziękuję za nadanie mi zaszczytnego
tytułu i za uwagę.

Po uroczystości nadania honorowego tytułu prof. dr
hab. Benediktas Juodka, rektor Uniwersytetu Wileńskiego,
gratulując wyróżnienia, podziękował prof. Andrzejowi
Gospodarowiczowi za wystąpienie poruszające tak ważne
problemy dzisiejszej rzeczywistości gospodarczej –
niepokojące nie tylko specjalistów finansowych – doty-
czące kryzysu finansowego i gospodarczego, edukacji
finansowej i konieczności podjęcia badań mogących
zapobiegać takim zjawiskom w przyszłości.

Ceremonii nadawania tytułu doktora honoris causa
Uniwersytetu Wileńskiego towarzyszył Chór Akademicki
„Gaudeamus”, któremu akompaniował organista Świerk
Šeduikytė Korienės.

Od 1979 r. Uniwersytet Wileński przyznał doktorat
honoris causa 50 osobom z różnych krajów – wybitnym
naukowcom i osobom publicznym, którzy swoją pracą
przyczynili się do wspierania rozwoju Uniwersytetu
Wileńskiego. W gronie tym są m.in.: Vaclav Havel (1996),
Zbigniew Brzeziński (1998), Andrzej Stanisław Zoll (2000),
Aleksander Kwaśniewski (2005), Helmut Kohl (2006).
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Uniwersytet w Wilnie, jeden z naj-
starszych i najbardziej znanych oś-
rodków edukacji wyższej w Europie
Środkowej i Wschodniej, założony w
1579 r. (statut króla Stefana Batorego
przekształcił otwarte kilka lat wcześ-
niej kolegium jezuickie w instytucję
szkolnictwa wyższego: Academia et
Universitas Vilnensis Societatis Jesu;
transformacja była potwierdzona
przez papieża Grzegorza XIII). Uni-
wersytet funkcjonował przez długi
czas jako jedyna uczelnia na Litwie,
był miejscem kultywowania tradycji
kulturowych i naukowych Litwy i kra-
jów sąsiednich. W ciągu ponad
czterech wieków swego istnienia Uni-
wersytet w Wilnie miał okresy wzrostu
i upadku, odrodzenia i zamknięcia.

Z Uniwersytetem jest związanych
wiele znanych nazwisk, m.in. autor
pierwszej historii Litwy Albertas Vij-
ūkas-Kojelavičius, profesor Martin
Smiglecki, autor książki „Logika”,
słynni lekarze z Wiednia Johann Peter

Frank i jego syn Joseph Frank, histo-
ryk i osoba publiczna Joachim Lele-
wel, poeci Adam Mickiewicz i Juliusz
Słowacki, historyk Simonas Daukan-
tas, noblista Czesław Miłosz. W okre-
sie międzywojennym pod auspicjami
polskimi funkcjonował jako Uniwer-

sytet Stefana Batorego.
Uniwersytet Wileński rozpoczął

uwalnianie się od ideologii sowieckiej
w 1988 r., dwa lata przed odzyska-
niem przez Litwę niepodległości. Uni-
wersytet odzyskał autonomię i przyjął
swój własny statut.

Z dniem 1 września 2011 r. rek-
tor prof. Bogusław Fiedor ponow-
nie objął funkcję przewod-
niczącego Kolegium Rektorów
Uczelni Wrocławia, Opola, Częs-
tochowy i Zielonej Góry.

3 września rektor uczestniczył w
inauguracyjnym spotkaniu z orga-
nizatorami obozu adaptacyjnego
dla studentów naszej uczelni.

9 września w murach uczelni odbyło się pod patronatem
prof. Fiedora spotkanie członków Klubu Partnerów.
Do grona instytucji współpracujących z naszą uczelnią
przystąpili nowi członkowie: Dolnośląska Grupa Aptek,
Bank PeKaO SA i ABC Serwis. Podczas spotkania, pierwszy
prezydent Klubu Partnerów – Paweł Zawadzki, prezes
firmy Zaberd, krótko podsumował swoją prezydencję i po-
dziękował za roczną współpracę. Przez aklamację wybrano
nowego prezydenta Klubu Partnerów. Został nim Romuald
Szeliga, prezes Credit Agricole. Pan Paweł Zawadzki
wystąpił z propozycją prezentowania studentom profilu

działalności firm zrzeszonych w Klubie Partnerów. Pomysł
tzw. Dni otwartych dla Partnerów podchwycił nowy pre-
zydent Klubu Pan Romuald Szeliga. Podjęto zobowiązanie
o przygotowaniu się zrzeszonych firm do udziału w takiej
prezentacji.

Rektor prof. Fiedor uczestniczył w tym dniu także w uro-
czystościach Europejskiego Kongresu Kultury zorganizo-
wanego we Wrocławiu. Uczestniczył także w spotkaniu

Wybrane z kalendarium
R e k t o r a p r o f . B o g u s ł a w a F i e d o r a
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Romuald Szeliga – nowo wybrany prezydent Klubu Partnerów
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przygotowanym z inicjatywy europosła Piotra Borysa z
członkami delegacji Komisji Kultury i Edukacji Parlamentu
Europejskiego CULT i rektorami publicznych uczelni
Wrocławia dyskutujacymi na temat przyszłości szkolnictwa
wyższego w Europie w ramach strategii Europa 2020.

13 września rektor otworzył Konferencję Katedr Finansów
2011, której komitetowi naukowemu przewodniczył prof.
Krzysztof Jajuga. Wydarzenie odbywało się pod honoro-
wym patronatem Komitetu Nauk o Finansach PAN i JM
Rektora.

14 września rektor uczestniczył w inauguracji zajęć dla
obcokrajowców realizowanych w ramach projektu „Teraz
Wrocław” (więcej w artykule na stronie 77).

16 września rektor wziął
udział w spotkaniu prof.
Elżbiety Mączyńskiej,
prezesa Polskiego Towa-
rzystwa Ekonomicznego
z prezesem KGHM Pol-
ska Miedź SA Herber-
tem Wirthem. Uczestniczył także w 16 inauguracji roku
akademickiego w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym
w Głogowie, którego pełnomocnikiem jest prof. Mirosława
Kwiecień.

24 września rektor uczestniczył w inauguracji kolejnego
roku akademickiego projektu Kuźnia Kadr – Człowiek, naj-
lepsza inwestycja.

26 września rektor wziął udział w międzynarodowej kon-
ferencji naukowej “The 4th International Conference Eco-
nomic Challenges for the CEE Countries” zorganizowanej
wspólnie przez Katedrę Ekonomii Matematycznej, kiero-
waną przez prof. Marię Piotrowską i Wydział Ekonomii
Uniwersytetu Wileńskiego. Uczestniczył także w inaugu-
racji roku akademickiego 2011/2012 na Politechnice
Wrocławskiej.

28 września prof. Bogusław Fiedor otworzył nowy obiekt
nazwany DCINiE oraz poprowadził inaugurację roku aka-
demickiego na naszej uczelni, podczas której nadano
prof. Markowi Belce – wybitnemu teoretykowi i prakty-
kowi w dziedzinie ekonomii, autorowi cennych publikacji
naukowych z zakresu ekonomii stosowanej oraz współ-
czesnej myśli ekonomicznej, w tym z zakresu teorii pie-
niądza oraz polityki antyinflacyjnej krajów rozwijających
się – tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Ekono-
micznego we Wrocławiu.

29 września prof. Bogusław Fiedor wziął udział w inaugu-
racji roku akademickiego na Uniwersytecie Ekonomicznym
w Poznaniu.

30 września rektor wziął udział w uroczystości inauguracji
na Politechnice Opolskiej.

3 października prof. Bogusław Fiedor uczestniczył w uro-
czystości inauguracji roku akademickiego na Uniwersytecie
Wrocławskim. Po południu wystąpił na wrocławskim
Rynku w imieniu akademickiego środowiska Wrocławia,
jako przewodniczący Kolegium Rektorów w oficjalnej,
transmitowanej przez telewizję ogólnopolską inauguracji
roku akademickiego 2011/2012.

4 października rektor wziął udział w inauguracji roku
akademickiego na SGH Warszawie.

5 października prof. Bogusław Fiedor uczestniczył
w mszy świętej w intencji wrocławskiego środowiska kon-

celebrowanej przez
arcybiskupa Mariana
Gołębiewskiego.

6 października rektor
uczestniczył w inaugura-
cji roku akademickie-
go2011/2012 na Wy-

dziale Gospodarki Regionalnej i Turystyki w Jeleniej Górze.

10 października rektor wziął udział w spotkaniu w ramach
projektu „Pociąg do Ukrainy”, uczestniczył także w inau-
guracji roku akademickiego na Papieskim Wydziale Teo-
logicznym.

11 października prof. dr hab. Bogusław Fiedor spotkanie
w Klubie radnego EIT+.
12-14 października prof. Bogusław Fiedor w gronie blisko
100 rektorów z całej Polski uczestniczył w obradach
Zgromadzenia Plenarnego KRASP. Rektorzy dyskutowali
o przepisach Ustawy o szkolnictwie wyższym, na temat
działalności Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz
Narodowego Centrum Nauki, o systemie kształcenia na
poziomie doktorskim.
14 października rektor uczestniczył w inauguracji roku
akademickiego na Uniwersytecie Przyrodniczym we
Wrocławiu i w centralnych uroczystościach w związku
z jubileuszem 60-lecia istnienia uczelni we Wrocławiu.
W 2011 r. przypada też 155. i 130. rocznica utworzenia
jego poprzedniczek – Wyższej Szkoły Rolniczej w Dubla-
nach i Akademii Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie.
Rok 2011 to także 130. rocznica nauk rolniczych we
Wrocławiu. Uczelnia zatrudnia 1,6 tysiąca pracowników,
w tym ponad 220 profesorów i doktorów habilitowanych.
Na pięciu wydziałach, w 37 instytutach i katedrach kształci
się około 10,4 tysiąca studentów studiów stacjonarnych
i niestacjonarnych oraz 1,7 tysiąca słuchaczy studiów po-
dyplomowych i doktoranckich. Rocznie Uniwersytet pro-
wadzi ponad 240 projektów badawczych finansowanych
przez MNiSW i podmioty gospodarcze.

17 października prof. Bogusław Fiedor uczestniczył w uro-
czystej Gali Credit Agricole.
18 października prof. Bogusław Fiedor jako przewod-
niczący KRUWOCZ prowadził posiedzenie Kolegium Rek-
torów, którzy obradowali w Świdnickiej Kurii Biskupiej na
zaproszenie ks. biskupa prof. Ignacego Deca.

24 października prof. dr hab. Bogusław Fiedor jako prze-
wodniczący kapituły przyznającej Dolnośląskie Gryfy

W dniach 19-21 września rektor w towarzystwie przedsta-
wicieli naszej uczelni przebywał w Wilnie i uczestniczył

w uroczystości nadania prof. Andrzejowi Gospodarowiczowi
tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Wileńskiego.
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uczestniczył w uroczystej Gali VIII edycji Konkursu „Dol-
nośląski Gryf – Nagroda Gospodarcza”.

27 października rektor wziął udział w spotkaniu w Salonie
Śląskim w otwarciu wystawy w Gabinecie Wrocławskich
Osobistości. Na ścianach Salonu zawisło 58 portretów
z archiwów historycznych i z rodzinnych albumów, osób
środowiska akademickiego, które tworzyły powojenny
Wrocław. Są tam postacie światowej rangi, jak: matematyk
Hugo Steinhaus, lekarz i immunolog Ludwik Hirszfeld
czy reformator teatru Jerzy Grotowski. Są fotografie mala-
rzy, historyków, fizyków, lekarzy: Stanisława Tołpy – bota-
nika, Andrzeja Markowskiego – kompozytora i twórcy
Wratislavii Cantans, Józefa Dudka – matematyka i twórcy
znanego Salonu, Eugeniusza Geta-Stankiewicza – grafika
Jest portret prof. Kamila Stefko, pierwszego rektora
Wyższej Szkoły Handlowej. Gabinet Wrocławskich Oso-
bistości otworzyli jego inspiratorzy, prezydent Rafał Dut-
kiewicz i prof. Zdzisław Latajka, wspólnie z kardynałem
Henrykiem Gulbinowiczem.

3 listopada w Oratorium Marianum Uniwersytetu
Wrocławskiego odbyły się uroczystości z okazji 20-lecia
Business Centre Club. Prezes, Marek Goliszewski wraz
z Markiem Woronem, Kanclerzem Loży Dolnośląskiej BCC
wręczyli prof. Bogusławowi Fiedorowi dyplom Honoro-
wego Członka BCC. Laudację wygłosił prof. Tadeusz Luty,
Honorowy Przewodniczący KRASP, pełnomocnik prezy-
denta Wrocławia ds. współpracy z uczelniami. Business

Centre Club istnieje od 1991 r. Jest pres-
tiżowym Klubem przedsiębiorców i naj-
większą w kraju organizacją indywidualnych
pracodawców. Do BCC należy 2500 człon-
ków (osób i firm). Członkowie BCC, repre-
zentujący blisko 250 miast, skupiają się w 24
lożach regionalnych na terenie całej Polski.
Do BCC należą przedstawiciele wszystkich
branż, międzynarodowe korporacje, instytu-
cje finansowe i ubezpieczeniowe, firmy te-
lekomunikacyjne, najwięksi polscy produ-
cenci, uczelnie wyższe, koncerny wydawni-
cze i znane kancelarie prawne. Honorowymi
członkami BCC są m.in.: José Manuel Bar-
roso, Leszek Balcerowicz, George Bush,
Jerzy Buzek, Jacques Chirac, Bill Clinton,

Janusz Lewandowski, Margaret Thatcher, Władysław Bar-
toszewski i Lech Wałęsa.

8 listopada prof. Bogusław Fiedor przedstawił swoje
przemyślenia w temacie konferencji naukowej „Chrześci-
jaństwo – demokracja – rynek” przygotowanej przez
Katedrę Mikroekonomii i Ekonomii Instytucjonalnej oraz
NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Ekonomicznego we
Wrocławiu.

10 listopada rektor uczestniczył w spotkaniu z pracowni-
kami Dolnośląskiego Centrum Informacji Naukowej i Eko-
nomicznej.
14 listopada rektor uczestniczył w święcie Uniwersytetu
Przyrodniczego we Wrocławiu.

15 listopada rektor wziął udział w uroczystościach zorga-
nizowanych z okazji Święta Nauki Wrocławskiej, m.in. w
uroczystości złożenia kwiatów pod Pomnikiem Martyrolo-
gii Profesorów Lwowskich na Skwerze Kazimierza Ida-
szewskiego. Uczestniczył także w święcie Uniwersytetu
Wrocławskiego i obchodach jubileuszu 200-lecia po-
wołania we Wrocławiu pierwszego w historii miasta pań-
stwowego uniwersytetu. Przewodniczył także otwartemu
posiedzeniu Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia,
Opola, Częstochowy i Zielonej Góry w Auli Leopoldyń-
skiej, podczas którego wręczono nagrody Kolegium. Lau-
reatem Nagrody KRUWOCZ im. prof. Józefa Dudka w
2011 roku za integrację środowiska akademickiego,
a w szczególności za wieloletnie zaangażowanie w pracach
Rady Naukowej i Komitetu Redakcyjnego Studium Ge-
nerale Universitatis Wratislaviensis są prof. Ewa Dobie-
rzewska-Mozrzymas i prof. Adam Jezierski. Laudację
na część laureatów wygłosił JM Rektor Uniwersytetu
Wrocławskiego prof. Marek Bojarski. Przypomniał historię
seminarium i sięgającą średniowiecza tradycję, do której
się odwołuje, oraz osobę założyciela – Profesora Jana Moz-
rzymasa. Dzięki wysiłkom prof. Ewy Dobierzewskiej-Moz-
rzymas, żony Jana Mozrzymasa i prof. Adama Jezierskiego
przedsięwzięcie po śmierci twórcy jest kontynuowane.
Odczyty i dyskusje, popularyzujące ideę naukowej syntezy
i interdyscyplinarnego spojrzenia na problemy badawcze,
odbywają się zawsze we wtorki popołudniu. – Są dowo-
dem na to – mówił rektor Bojarski – że nawet najbardziej
skomplikowane problemy można przedstawić w sposób
przystępny i zrozumiały dla szerokiego grona słuchaczy.
Podkreślił, że laureaci nie tylko sprawują opiekę meryto-Marek Goliszewski i Marek Woron wręczają prof. Bogusławowi

Fiedorowi dyplom Honorowego Członka BCC

Ogólnopolska inauguracja roku akademickiego
na wrocławskim Rynku (3 października)
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ryczną na spotkaniami, ale także wzięli na siebie trud
redagowania roczników dokumentujących działalność
seminarium. Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia,
Opola, Częstochowy i Zielonej Góry na posiedzeniu w
dniu 17 czerwca 2011 r. ustanowiło Nagrodę za szcze-
gólne działania w środowisku studenckim, w tym w szcze-
gólności za działalność naukową, kulturalną, artystyczną,
sportową, dobroczynną lub inną społecznie użyteczną.
Decyzją Kolegium Rektorów z dnia 2 listopada 2011 r.
Laureatem Nagrody KRUWOCZ w 2011 r. za szczególne
działania w środowisku studenckim jest Centralny Ośro-
dek Duszpasterstwa Akademickiego „Maciejówka”. Lau-
dację wygłosił JM Ksiądz-Rektor prof. Waldemar Irek.
Podczas posiedzenia Kolegium odbyła się także uroczys-
tość wręczenia dyplomów przyznanych, w ramach
Studenckiego Programu Stypendialnego Prezydenta
Wrocławia, doktorantom uczelni publicznych i niepub-
licznych oraz placówek naukowych, wyróżniającym się
szczególnymi osiągnięciami w swoim obszarze wiedzy.
Formuła Programu Stypendialnego została w części
dotyczącej studentów studiów III stopnia zmieniona.

Program został skategoryzowany w trzech dziedzi-
nach, nawiązujących do zakresu działalności wiel-
kich wrocławskich naukowców profesorów:
Ludwika Hirszfelda, Hugona Steinhausa i Maxa
Borna.

16 listopada rektor uczestniczył w uroczystości
Święta Politechniki Wrocławskiej

21 listopada rektor prof. Fiedor otworzył konfe-
rencję Azja – Pacyfik pt. „Faces of Competitiveness
in Asia Pacific. Region – Country – Enterprises”
przygotowaną pod opieką naukową prof. Bogus-
ławy Drelich-Skulskiej przez Katedrę Międzyna-
rodowych Stosunków Gospodarczych i Koło Nau-
kowe CARGO. Gośćmi specjalnymi konferencji
byli: Ruth Pearce ambasador Australii w Polsce,
Makoto Yamanaka, ambasador Japonii, prof. Yos-
hiaki Sato z Seikei University i Harvard University.

30 listopada rektor prof. Bogusław Fiedor uczestniczył
w spotkaniu z Romualdem Szeligą, prezesem Credit
Agricole, pełniącym w tym roku akademickim funkcję pre-
zydenta Klubu Partnerów Uniwersytetu Ekonomicznego
we Wrocławiu.

1 grudnia prof. Bogusław Fiedor wziął udział w uroczys-
tości wręczenia tytułu doktora honoris causa José Manu-
elowi Barroso, przewodniczącemu Komisji Europejskiej
nadanego przez Politechnikę Wrocławską. Po południu
uczestniczył w Gali Pracodawców – instytucji współpra-
cujących z naszą uczelnią w ramach europejskiego
projektu Kuźnia Kadr.

2 grudnia rektor uczestniczył w uroczystościach jubileu-
szu 40-lecia wrocławskiego Oddziału Polskiej Akademii
Nauk oraz w święcie Barbórki w KGHM Polska Miedź S.A.

6 grudnia rektor wziął udział w III Konferencji Naukowo-
Technicznej Stowarzyszenia Inży-nierów i Techników
Przemysłu Spożywczego NOT organizowanej we współ-
pracy z Wydziałem Inżynieryjno-Ekonomicznym Uniwer-
sytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Dolnośląskim
Oddziałem Wojewódzkim SIiTPS i Wrocławską Radą
Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT
z cyklu Nauka – praktyce pt. „Jakość i bezpieczeństwo pro-
duktów żywnościowych”.

10

Laureaci 2011 r. nagród Kolegium Rektorów: prof. Ewa Dobie-
rzewska-Mozrzymas i prof. Adam Jezierski – Nagroda KRU-
WOCZ im. prof. Józefa Dudka przyznana za działalność na rzecz
integracji środowiska akademickiego, ksiądz Mirosław Maliński,
Magdalena Burzan i Piotr Marek przyjęli w imieniu Centralnego
Ośrodka Duszpasterstwa Akademickiego „Maciejówka” Nagrodę
KRUWOCZ za szczególne działania w środowisku studenckim
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Goście konferencji Azja – Pacyfik

Święto Uniwersytetu Wrocławskiego
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Rektorzy zrzeszeni w KRUWOCZ na audiencji u Kardynała Tarcisio Bertone, Sekretarza Stanu Stolicy Apostolskiej
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23 listopada 14 rektorów i prorekto-
rów uczelni zrzeszonych w Konferen-
cji Rektorów Uczelni Wrocławia,
Opola, Częstochowy i Zielonej Góry
podczas audiencji generalnej w Wa-
tykanie przekazało Ojcu św. Bene-
dyktowi XVI wyróżnienie „Laur Aka-
demicki”, który wyraża uznanie
środowiska akademickiego dla dzia-
łalności naukowej i pasterskiej kardy-
nała Josefa Ratzingera i papieża
Benedykta XVI. W grupie rektorów
byli: przewodniczący KRUWOCZ
prof. Bogusław Fiedor oraz prof.
Marek Bojarski, prof. Krystyna Czaja,
prof. Józefa Chrzanowska, ks. prof.

Waldemar Irek, prof. Krystian Kiełb,
prof. Krzysztof Kuliński, prof. Elżbieta
Lonc, prof. Czesław Osękowski, prof.
Andrzej Rokita, prof. Jerzy Skubis,
prof. Jacek Szewczyk, płk. prof. Ma-
riusz Wiatr i prof. Tadeusz Więckow-
ski. W audiencji generalnej uczes-
tniczył również prezydent Wrocławia
Rafał Dutkiewicz, który wręczył Ojcu
Świętemu miniaturę pomnika Krzyża
Pokoju dedykowanego pamięci wroc-
ławianki – św. Edyty Stein. Papież
Benedykt XVI podczas audiencji
generalnej powitał rektorów w języku
polskim i podziękował za przyznanie
mu wyróżnienia, które dotychczas

otrzymał tylko papież Jan Paweł II.
Pozdrawiam rektorów uczelni Wroc-
ławia, Opola, Częstochowy i Zielonej
Góry. Raz jeszcze dziękuję za przy-
znany mi honorowy Laur Akademicki.
Wiem, że dotychczas otrzymał go tylko
błogosławiony Jan Paweł II. Dlatego
jest dla mnie szczególnym wyróżnie-
niem. Kolegium Rektorów, przedsta-
wicielom uczelni, ich wspólnotom
akademickim i wszystkim tu obecnym
z serca błogosławię – powiedział
Benedykt XVI.

W Watykanie Rektorzy uczestniczyli
także w mszy św. przy grobie Jana

Pawła II koncelebrowanej
przez Księdza-Rektora prof.
Waldemara Irka i księdza
dr. Grzegorza Sokołowskiego.
Zostali także przyjęci przez
Prefekta Kongregacji, Kardy-
nała Zenona Grocholewskiego,
w Kongregacji Edukacji Kato-
lickiej. 24 listopada 2011 r.
Rektorzy zostali w Watykanie
przyjęci na audiencji przez
Jego Eminencję Kardynała
Tarcisio Bertone, Sekretarza
Stanu Stolicy Apostolskiej.

(Zdjęcia z uroczystości w Wa-
tykanie zamieścilismy także
na okładce pisma).

Spotkanie z kardynałem Zenonem Grocholewskim, Prefektem Kongregacji Edukacji Katolickiej
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Całej społeczności Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu,

Partnerom i Przyjaciołom uczelni

z okazji Nowego 2012 Roku

życzę, aby nadchodzącym dniom towarzyszyły

radość, szczęśliwe doznania,

spełniające się marzenia oraz satysfakcja z własnych dokonań.

W imieniu własnym i kierownictwa Uniwersytetu

Rektor

Profesor Bogusław Fiedor

7 grudnia rektor uczestniczył w posiedzeniu Dolnośląskiej
Rady Przedsiębiorczości i Nauki.

13 grudnia rektor uczestniczył w Warszawie w pracach
Centralnej Komisji ds. Tytułów i Stopni, oraz w spotkaniu
wigilijnym Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia, Opola,
Częstochowy i Zielonej Góry na Papieskim Wydziale
Teologicznym.

14 grudnia rektor uczestniczył w spotkaniu z dr Gott-
friedem Zeitzem, Konsulem Generalnym Niemiec we
Wocławiu. Wziął także udział w opłatkowym spotkaniu
zorganizowanym przez Zachodnią Izbę Gospodarczą,
Dolnośląską Izbę Gospodarczej i BCC.

15 grudnia rektor prof. Bogusław Fiedor uczestniczył
w obradach Kapituły Science Wratislaviensis .

16 grudnia rektor uczestniczył w otwarciu siedziby Aca-
demia Europaea (najbardziej prestiżowej organizacji
naukowej starego kontynentu, zrzeszającej około 2,5 tys.
naukowców, w tym 50 noblistów. Powstała w 1988 roku.
W założeniach ma być naukowym ciałem doradczym
i opiniującym.

19 grudnia rektor spotkał się na wigilijnych wieczerzach
z seniorami naszej uczelni oraz przedstawicielami Rady
Uczelnianej Samorządu Studenckiego.

21 grudnia rektor podpisał z Ryszardem Brząkałą i Ry-
szardem Gawronem umowę partnerską o współpracy
w ramach Klubu Partnerów. Kolejną stowarzyszoną firmą
jest ABC Serwis.

22 grudnia rektor spotkał się na uczelnianym opłatku
z pracownikami Studium Wychowania Fizycznego.

23 grudnia 2011 r. rektor prof. Bogusław Fiedor w imie-
niu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu i Mateusz
Morawiecki, prezes Zarządu Bank Zachodni WBK podpi-
sali Umowę ramową o współpracy.

Przedmiotem Umowy jest współpraca w zakresie
realizacji inicjatyw, programów, projektów lub usług o cha-
rakterze akademickim, technologicznym i naukowym
wspierających m.in. przedsiębiorczość i transfer technolo-
gii. Celem współpracy obu stron jest także zwiększenie
dostępności i jakości usług m.in. naukowych, kulturalnych
i sportowych kierowanych do społeczności akademickiej
oraz promowanie usług finansowych dla studentów i pra-
cowników naszej uczelni. Zakres współpracy obejmuje:
realizację projektów mających na celu podniesienie jakości
edukacji, wspieranie działalności badawczej, realizacje
projektów oraz publikacje ich wyników, usprawnienie
zarządzania instytucjonalnego ośrodkami akademickimi,
zwiększenie dostępności programów szkoleniowych,
promowanie wymiany międzynarodowej, popularyzację
programów współpracy. Uniwersytet Ekonomiczny zobo-
wiązał się do uczestniczenia oraz do inicjowania własnych
lub wspólnych z uczelniami należącymi do globalnej sieci
„Santander Universidades” projektów badawczych, staży,
wymian studentów, doktorantów i pracowników Uczelni.
Bank Zachodni WBK należy do globalnej grupy finansowej
Santander współpracującej z uczelniami. Utworzony
w 1996 r., program współpracy z uczelniami Global Divi-
sion „Santander Universidades” to unikatowy na świecie
sojusz między środowiskami akademickimi i biznesowymi.
Program jest obecny w 20 krajach, zrzesza ponad 930
uniwersytetów na świecie.



Wybrane fragmenty przemówienia inauguracyjnego
JM Rektora prof. Bogusława Fiedora
(pełny tekst jest dostępny na stronie: www.ue.wroc.pl/ak-
tualnosci/5377/uroczystosc_inauguracji_roku_akademic-
kiego_2011_2012.html)

FINANSE
Sytuacja finansowa Uczelni od kilku lat jest dobra i sta-
bilna. W roku 2010 Uczelnia nie tylko osiągnęła dodatni
wynik finansowy na poziomie ok. 9 mln zł – przy przy-
chodach łącznych blisko 150 mln zł (czyli około 8 mln zł
więcej niż w roku 2009), ale także, co nie było łatwe,
zbilansowała swoją działalność w podstawowym obszarze
działalności operacyjnej, czyli w dydaktyce. Udział dotacji
budżetowej w finansowaniu działalności dydaktycznej
Uczelni wyniósł ok. 54%, co oznacza, że uczelnia ma
bardzo wysoki udział źródeł pozadotacyjnych w finanso-
waniu tej działalności (sięgający 46%).

INWESTYCJE
W uroczysty sposób oddaliśmy dzisiaj do użytkowania Dol-
nośląskie Centrum Informacji Naukowej i Ekonomicznej,
którego główną część stanowi biblioteka Uczelni. Ten
piękny, nowoczesny, funkcjonalny i bogato nasycony no-
woczesną informatyką gmach to największy wybudowany
w historii Uczelni obiekt infrastrukturalny, najnowocześ-
niejsza tego rodzaju placówka na Dolnym Śląsku. Powstała
w zaledwie 22 miesiące, przy istotnym wsparciu finanso-
wym UE w ramach RPO, ale także budżetu MNiSzW.
Jeszcze raz składam serdeczne podziękowania wszystkim
osobom i instytucjom, dzięki których wsparciu i pracy
można było w tak krótkim czasie sfinalizować tę inwestycję.
Skala ilościowa kształcenia na studiach stacjonarnych i nie-
stacjonarnych, a także na studiach podyplomowych, po-
woduje, że baza infrastrukturalna Uczelni musi być uznana
za niewystarczającą, zwłaszcza jeśli się weźmie pod uwagę
stan techniczny i wyposażenie wielu pomieszczeń dydak-

Inauguracja roku akademickiego 2011/2012
na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu

28 WRZEŚNIA 2011 ROKU ODBYŁA SIĘ 65 INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO NA NASZEJ UCZELNI.

Tegoroczne wydarzenie miało szczególnie uroczysty charakter i składało się z dwóch części. Bohaterem pierwszej
części był nowo otwarty budynek DCINIE i jego budowniczowie. Punktem kulminacyjnym drugiej części było
nadanie tytułu doktora honorowego profesorowi Markowi Belce.

13

JM Rektor, prof. Bogusław Fiedor powitał imiennie wiele osób przybyłych na uroczystość inauguracji: przedstawicieli
świata nauki, gospodarki i polityki, pracowników uczelni czynnych zawodowo oraz będących już na emeryturze
oraz serdecznie powitał studentów. Tradycją inauguracji jest przedstawienie podsumowania działań podejmowanych
w Uczelni w minionym roku akademickim.
Jestem głęboko przekonany, że mijający rok akademicki był bardzo udany i owocny z punktu widzenia realizacji
wizji rozwoju naszego Uniwersytetu zawartej w przyjętej w maju roku 2010 Strategii rozwoju na lata 2010-2020 –
powiedział rektor prof. Bogusław Fiedor.
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tycznych. W tej sytuacji kierownictwo Uczelni podjęło już
w końcu roku 2008 – za zgodą Senatu – prace preinwe-
stycyjne, dotyczące nowego, dużego obiektu dydaktycz-
nego. Budowa Centrum Kształcenia Ustawicznego
rozpoczęła się w sierpniu tego roku i zostanie zakończona
w ciągu 12 miesięcy. Obiekt będzie zatem oddany do
użytku przed inauguracją następnego roku akademickiego.
REKRUTACJA
Rok akademicki 2010/2011 był kolejnym rokiem nieko-
rzystnej z punktu widzenia szkół wyższych sytuacji demo-
graficznej, czyli spadku liczby absolwentów szkół średnich,
naszych potencjalnych studentów. W tej sytuacji za suk-
ces Uczelni uznać należy bardzo niewielki spadek łącznej
liczby studentów. Liczba studentów ogółem na koniec
2007 roku wyniosła 17.100, pod koniec roku 2008 –
18.200, a pod koniec roku 2009 – 17.200. Na początek
roku akademickiego 2010/2011 zanotowaliśmy 16.700
osób, z czego 8600 stanowili studenci studiów stacjonar-
nych, a 8100 – niestacjonarnych. Nie ma jeszcze osta-
tecznych danych o poziomie rekrutacji w tym roku
akademickim, ze względu na nie zakończony jeszcze
nabór na studia niestacjonarne, ale można przypuszczać,
że łączna liczba studentów utrzyma się na poziomie
zbliżonym do roku akademickiego 2010/2011.
Podobnie jak w trzech poprzednich latach – mieliśmy ok.
10 tys. kandydatów na ok. 2750 miejsc na studiach sta-
cjonarnych I i II stopnia. W trzech poprzednich latach,
zgodnie z oficjalnymi danymi MNiSzW, byliśmy najczęś-
ciej wybieraną przez abiturientów publiczną uczelnią
ekonomiczną w Polsce.

OFERTA DYDAKTYCZNA
Kontynuowaliśmy działania rozwojowe w obszarze dy-
daktyki o charakterze nisko kosztowym, między innymi
w ramach Otwartego Forum Ekonomicznego, służącego
szeroko rozumianej popularyzacji nauki i wiedzy ekono-
micznej, oraz portalu elektronicznego Otwarty Uniwersy-
tet Ekonomiczny, w ramach Forum Edukacji Biznesowej, a
także dzięki kontynuacji programu służącego do wzboga-
cania i uatrakcyjniania oferty dydaktycznej szkoły: Uni-
wersytet Ekonomiczny we Wrocławiu kuźnią kadr dla
nowoczesnej opartej na wiedzy gospodarki. Jest to jeden
z największych w kraju programów edukacyjnych finanso-
wanych ze środków Unii Europejskiej, Funduszu Społecz-
nego w ramach PO KL. W trakcie jego czterech edycji
uzyskaliśmy ponad 55 mln zł, a liczba ostatecznych bene-
ficjentów przekracza 6 tys.
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu jest od wielu już
lat największym centrum kształcenia podyplomowego
w naszym mieście i w całym regionie, a liczba słuchaczy
tych studiów oscyluje od kilku lat wokół 2,5 tys., przy przy-
chodach rocznych rzędu 10-12 mln zł. Obecnie tworzony
jest zupełnie nowy, zintegrowany system zarządzania
studiami podyplomowymi na Uczelni, z zachowaniem au-
tonomii programowo-merytorycznej poszczególnych
katedr jako inicjatorów określonych studiów. Jako pierwsza
uczelnia we Wrocławiu utworzyliśmy wiosną tego roku
nowoczesny portal internetowy do organizacyjnej i mery-
torycznej obsługi tych studiów.

DZIAŁALNOŚĆ STUDENCKA
Wiele wskazanych faktów dowodzi, że jesteśmy uczelnią
o wysokiej jakości kształcenia oraz instytucją edukacyjną,
która jest postrzegana jako coraz bardziej przyjazna dla
studenta. Mogę z satysfakcją powiedzieć, że w ostatnich
trzech latach zrealizowano wiele służących temu przed-
sięwzięć: kompletny remont stołówki studenckiej, urucho-
mienie sieci bezprzewodowego internetu wraz z jego
podłączeniem do światowej sieci EduRam, gruntowny
remont i modernizacja klubu Simplex, gruntowny remont i
modernizacja dwóch domów studenckich, wspieranie
Studenckiego Biura Informacji Kulturalno-Sportowej, czy
więcej niż podwojenie budżetu RUSS w latach 2008-2010.
Jest on obecnie blisko sześciokrotnie wyższy niż w roku
2005, niezależnie od dodatkowego wsparcia niektórych
szczególnych inicjatyw, np. telewizji studenckiej TV Cam-
pus, Chóru Akademickiego Ars Cantandi czy uczestnictwa
studentów w prestiżowych krajowych i międzynarodowych
wydarzeniach o charakterze dydaktycznym i badawczym.

JM Rektor zwrócił się do reprezentantów braci studenckiej
słowami:
Droga młodzieży akademicka!
Rozpoczynacie dzisiaj nowy rok akademicki. Studiujecie
w uczelni z dużymi tradycjami, a zarazem nowoczesnej,
oferującej Wam produkt dydaktyczny wysokiej próby.

Na koniec swego przemówienia JM Rektor złożył życzenia:
Szanowni Państwo. Pracownicy naszej Almae Matris.
Wszystkim z głębi serca życzę sukcesów zawodowych i –
co nie mniej ważne – radości z ich osiągania w rozpoczy-
nającym się roku akademickim 2011/2012. Niech Opatrz-
ność nie poskąpi też Wam i Waszym Rodzinom dobrego
zdrowia oraz szczęścia i pomyślności w życiu osobistym.

W programie uroczystości znalazły się także przemówie-
nia przedstawiciela Samorządu Studenckiego – Jacka
Fabianowicza oraz przewodniczącego Stowarzyszenia
Absolwentów WSE, WSH, AE i UE – profesora Andrzeja
Kalety.

Kierownictwo Uczelni stara się docenić osoby, których
nauka, praca i zaangażowanie dla rozwoju Uczelni są
szczególnie wyróżniające. W czasie uroczystości najlep-
szym absolwentom wszystkich czterech wydziałów
wręczono nagrody i dyplomy gratulacyjne. Nagrodą
„Zasłużony dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroc-
ławiu” uhonorowano pracowników wyjątkowo zaanga-
żowanych w budowę DCINiE – Barbarę Żmigrodzką,
dyrektor Biblioteki i Adama Szopę, koordynatora inwesty-
cji w ramach Biura Realizacji Inwestycji DCINiE.

Od 2009 r. nasza Uczelnia przyznaje także honorowe
nagrody Kryształowy Alumnus – absolwentom, którzy
działają na rzecz regionu i kraju, sławiąc imię swojej
Almae Matris. Tegorocznymi laureatami zostali: prof. zw.
dr hab. Stanisława Bartosiewicz – za całokształt osiągnięć,
mgr Jacek Krzykała – za osiągnięcia sportowe i mgr
Mateusz Morawiecki – za sukces zawodowy.



Ważnym punktem uroczystości było
przyznanie odznaczeń państwowych.

Złotym Medalem za Długoletnią Służbę
zostali odznaczeni:
dr hab. Adela Barabasz, prof. UE
mgr Elżbieta Bojkiw
Wiesław Borowski
dr Barbara Ćwierz-Matysiak
inż. Teresa Deperas
dr inż. Bogusław Masłowski
Krystyna Mączka
Elżbieta Pyrzanowska
mgr Elżbieta Rogalska
dr inż. Paweł Wolak
prof. dr hab. Stefan Wrzosek

Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę
zostali odznaczeni:
Irena Demuth
mgr Beata Dośpiał
dr hab. Bogusława Drelich-Skulska, prof. UE
dr Jolanta Jasińska
dr Przemysław Skulski
dr hab. Jarosław Woźniczka, prof. UE

Brązowym Medalem za
Długoletnią Służbę zostali
odznaczeni:
dr Dorota Bednarska-Olejniczak
dr Agnieszka Becla
Małgorzata Czupryńska
dr Zbigniew Dokurno
dr inż. Robert Golej
mgr Elżbieta Grzelak
dr Karol Kociszewski
dr Joanna Koczar
dr Joanna Krupowicz
dr Agata Pietroń-Pyszczek
dr Piotr Paszko

dr Joanna Zuchewicz
mgr Inetta Zubko
Odznaczenia wyróżnionym
osobom wręczał Aleksander
Marek Skorupa, wojewoda
dolnośląski.

Medal Komisji Edukacji
Narodowej przyznano
dr Mai Jedlińskiej.
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Kulminacyjnym punktem programu inauguracji było
nadanie tytułu doktora honoris causa Prezesowi Narodo-
wego Banku Polskiego profesorowi Markowi Belce.

Do naszego dzisiejszego doktoranta w pełnym zakresie ma
zastosowanie słynne zdanie Bertranda Russella, że dobrze
popularyzować naukę mogą tylko wybitni uczeni – pod-
kreślił w laudacji prof. Bogusław Fiedor, rektor Uniwer-
sytetu Ekonomicznego.

Rektor przypomniał funkcje pełnione przez Laureata:
Dorobek naukowy, a także krajowa i międzynarodowa re-
noma prof. Marka Belki były z całą pewnością podstawą
powierzenia mu w 1992 r., a więc gdy miał zaledwie 40
lat, niezwykle prestiżowej funkcji dyrektora Instytutu Nauk
Ekonomicznych PAN, którą pełnił do 2007 roku. Do dzisiaj
jest członkiem Rady Naukowej tego instytutu. Od wielu lat
jest też członkiem Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN.

Profesor Marek Belka dobrze wpisuje się w
starą definicję liberalnego ekonomisty, iż jest
to człowiek, który ma rozum z prawej
strony, serce zaś z lewej – mówił rektor.
Recenzentami doktoratu honorowego byli
prof. dr hab. Marek Ratajczak i prof. zw. dr
hab. Stanisław Owsiak. Nieobecna na uro-
czystości minister nauki i szkolnictwa
wyższego Barbara Kudrycka w liście
przesłanym do prof. Marka Belki i do władz
Uczelni napisała, że cieszy się, iż wrocław-
ski uniwersytet uhonorował właśnie Profe-
sora, Jego bowiem dorobek naukowy
i polityczny, również jako Prezesa Narodo-
wego Banku Polskiego, zasługuje na naj-
wyższe uznanie.
Jesteśmy pierwszą polską uczelnią, która
doceniła w ten sposób byłego wicepremiera
i obecnego Prezesa Narodowego Banku
Polskiego. Po laudacji i pasowaniu Laureat
serdecznie dziękował za wyróżnienie:

Jestem wdzięczny i bardzo wzruszony. Tytuł nadany
przez uczelnię jest w pewnym sensie ważniejszy niż jakakol-
wiek nagroda państwowa, to nagroda „od swoich”.
Ktoś, kto nie był pracownikiem naukowym, nauczycielem
ten nie zrozumie, jakim wielkim wyróżnieniem za to, co w
życiu się czyni, jest ta godność, którą Uniwersytet mi dzisiaj
przyznaje – mówił profesor Belka. Jestem wdzięczny
i bardzo wzruszony, szczególnie że jest to pierwszy dok-
torat honorowy, jaki w Polsce otrzymałem. Ten jest najważ-
niejszy. Jest ważniejszy od tych zagranicznych, bo w końcu
najbardziej cieszą sukcesy w kraju.

Po laudacji i pasowaniu Laureat wygłosił wykład
pt. „Zmiany w strefie euro a przyszłe członkostwo Polski”.
Uroczystość zakończył krótki recital Chóru Ars Cantandi.
65 rok akademicki w historii naszej Uczelni został oficjal-
nie rozpoczęty!

Szczególne osiągnięcia Uczelni w roku akademickim 2010/2011 w dziedzinie internacjonalizacji nauczania.
• Na studia zagraniczne w ramach Programu LLP Erasmus wyjechało w roku akademickim 2010/2011 157 studen-
tów, a 16 młodych pracowników nauki wyjechało jako wykładowcy. Uczelnia przyjęła w ramach programu 167
studentów, wobec 123 w roku poprzedzającym, a także 11 nauczycieli akademickich.
• Od 13 lat Uczelnia stosuje Europejski System Transferu Punktów (European Credit Transfer System). W ramach tego
systemu w roku 2010/2011 oferowano 137 przedmiotów w językach obcych (głównie angielskim), wobec 116
w roku poprzedzającym. Zajęcia bez dodatkowych opłat są dostępne również dla studentów polskich.
• Kształcono studentów zagranicznych, w tym kilkanaście osób z Chin, w ramach programów anglojęzycznych: Ba-
chelor/Master Studies in Finance, a ponadto International Business, Business Adminstration oraz Corporate Finance
i Financial Management.
• We współpracy z kilkoma uniwersytetami zagranicznymi, w tym m.in. Hasselt University (Belgia) oraz University of
Limerick (Irlandia), realizowana jest edycja anglojęzyczna magisterskich studiów typu Executive MBA. Od roku aka-
demickiego 2007/2008 wspólnie z Uniwersytetem Paryż 13, specjalizującym się głównie w naukach medycznych
i naukach ekonomicznych, oraz we współpracy z wrocławską Akademią Medyczną, prowadzone są studia magister-
skie w zakresie zarządzania jednostkami służby zdrowia i opieki zdrowotnej. Absolwenci studiów otrzymują dyplomy
ukończenia studiów uczelni polskiej i francuskiej. Przygotowujemy się do uruchomienia kolejnych studiów MBA we
współpracy z Uniwersytetem Cagliari.
• Kształcimy słuchaczy studiów doktoranckich (głównie z Niemiec) w ramach anglojęzycznych studiów European
Doctoral Program in Economics, Mnagement and Finance.
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Nadanie tytułu doktora honoris causa profesorowi Markowi Belce
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Polska droga do euro
Wykład inauguracyjny doktora honoris causa Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Przyszłość strefy euro jest jak krzywa wieża w Pizie. Jest wciąż intrygująca, ale wymaga dodatkowych wzmocnień,
które zapobiegłyby jej dalszemu przechylaniu się. Gdy proces wzmacniania strefy euro zostanie zakończony,
będzie można powrócić do rozważań dotyczących momentu wejścia Polski do strefy euro.
Tak rozpoczął swój wykład – wykład inaugurujący 65. rok akademicki na naszej Uczelni – prof. Marek Belka,
doktor honoris causa Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Wykład Laureata podzielony był na dwie części.
W pierwszej profesor zadał pytania o przyczyny kryzysu
zadłużeniowego w strefie euro, w drugiej – o członkostwo
Polski w tej strefie.

Przyczyny kryzysu zadłużeniowego w strefie euro
Profesor Marek Belka uważa, że główną przyczyną trud-
nej sytuacji, w jakiej znalazła się strefa euro w ostatnim
czasie, jest niedostatek koordynacji polityki gospodarczej.
Od lat pisał o tym Paul De Grauwe. Prawie od samego po-
czątku – od momentu utworzenia strefy euro – zaczął się
proces różnicowania się konkurencyjności gospodarek
wewnątrz strefy euro, powodujący stałe pogarszanie się
konkurencyjności kilku jej gospodarek w stosunku do
gospodarki niemieckiej. Proces stopniowej utraty konku-
rencyjności przez część krajów strefy euro wzmacniały
występujące w ich gospodarkach niestabilne boomy kredy-
towe na rynkach hipotecznych – przekonywał Laureat.
Padły też pytania o to, dlaczego nie udało się skutecznie
ograniczyć skali boomów kredytowych Hiszpanii
i Irlandii oraz dlaczego w momencie wybuchu kryzysu
fiskalnego w Grecji strefa euro nie dysponowała
żadnym mechanizmem ratunkowym?
Przed długi czas boomy te nie budziły obaw, ponieważ wie-
rzono, że nowo utworzony (po wielu latach negocjacji)
system wymogów kapitałowych (Bazylea II) sprawi, iż banki
będą skutecznie dostosowywać wielkość swych kapitałów

do wielkości potencjalnych strat, co będzie skutecznie chro-
nić je przed ryzykiem niewypłacalności.
Jako sposób na złagodzenie kryzysu zadłużeniowego
w strefie euro Laureat proponował emisję wspólnych
euroobligacji. Najbardziej znanym wariantem tej koncep-
cji byłaby emisja wspólnych „niebieskich” euroobligacji, w
której kraje członkowskie mogłyby uczestniczyć dopóty,
dopóki relacja ich długu publicznego do PKB nie przekra-
czałaby 60%. Powyżej tego pułapu musiałyby emitować
obligacje „czerwone”, które byłyby znacznie wyżej opro-
centowane, ponieważ ich spłata nie miałaby wspólnej gwa-
rancji wszystkich krajów członkowskich1. Emisja wspólnych
obligacji byłaby dla strefy euro bardzo korzystna. Powstałby
bardzo duży i bardzo płynny rynek obligacji, na które byłby
duży popyt na rynku globalnym.

Członkostwo Polski w strefie euro
Druga część wykładu Laureata poświęcona była m.in.
ewentualnym skutkom pozostawania poza strefą euro np.
wahaniom kursu walutowego.
Kurs walutowy jest najmniej prognozowalną zmienną, jaką
można sobie wyobrazić. Można jednak przypomnieć,
co działo się w ostatnim czasie ze złotym. Otóż w latach
2005–2007 złoty był zaskakująco stabilny, aprecjonując
stopniowo zgodnie z tempem aprecjacji kursu równowagi,
co pomagało stabilizować inflację bez pogarszania się kon-
kurencyjności polskiego eksportu. W trakcie globalnego kry-
zysu bankowego złoty silnie osłabł, ale razem z innymi
walutami krajów wschodzących. Od dłuższego zaś czasu
złoty ponownie jest stabilny, jakkolwiek wzrost premii
za ryzyko na międzynarodowych rynkach finansowych
wstrzymał jego aprecjację.
Na zamykające wykład pytanie, kiedy Polska wejdzie do
strefy euro, Profesor Marek Belka odpowiedział: Do czasu,
gdy nastąpią zmiany w systemie zarządzania strefą euro
i w europejskim systemie nadzoru bankowego, które
zdecydują m.in. o tym, w jakim stopniu będziemy mogli
wykorzystywać politykę nadzorczą do ograniczania nad-
miernego tempa wzrostu akcji kredytowej, rozwiązaniem,
które jest dobrze dostosowane do naszej sytuacji, jest
stosowanie zmiennego kursu walutowego i dokonywanie
reform strukturalnych, które sprawią, że wejdziemy do
strefy euro z gospodarką nowoczesną, wydajną i odporną
na zewnętrzne szoki.
Prof. Marek Belka tak podsumował eurorozważania:
Osobiście wierzę w to, że strefa euro, do której wejdziemy,
to będzie nowa, zmieniona unia walutowa, której przy-
szłość będzie równie jasna jak ta, którą znaliśmy wcześniej
– przed globalnym kryzysem finansowym.
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Chciałem wszystkich powitać na otwarciu Dolnośląskiego
Centrum Informacji Naukowej i Ekonomicznej i Informacji
Europejskiej – licznie zebranych gości zebranych w prze-
stronnym holu nowo otwartego budynku przywitał JM
Rektor prof. Bogusław Fiedor.
Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że w zaplanowanym terminie
przy rozsądnych kosztach udało się wybudować ten piękny
obiekt. To jest spełnienie planów i marzeń, o jakich mówiło
się już dawno, jeszcze za moich czasów studenckich.
Chciałbym podziękować ludziom, którzy wnieśli wielki
wkład w jego realizację. Jest to obiekt piękny, nowoczesny,
bardzo nasycony informatyką. Jest to chyba najnowocześ-
niejszy obiekt na Dolnym Śląsku. Został wybudowany
w ciągu 22 miesięcy i – co pragnę podkreślić – w żadnym
momencie budowy ten termin nie był zagrożony. Było to
możliwe dzięki wsparciu funduszy unijnych, wsparciu
Ministerstwa oraz zaangażowaniu środków własnych.
Myślę, że nie będzie przesadą stwierdzenie, że jest to wkład
naszej Almae Matris w budowanie społeczeństwa i gospo-
darki opartej na wiedzy.

Rektor skierował słowa podziękowania do pracowników
uczelni zaangażowanych w budowę Centrum, realizato-
rów: firm BUDUS i Archimedia, oraz inżynierów
kontraktu, pracowników Urzędu Marszałkowskiego odpo-
wiedzialnych za nadzorowania inwestycji. W następnej ko-
lejności usłyszeliśmy wiceprezydenta Wrocławia, Adama
Grehla:

Piękna słoneczna pogoda i radość w naszym sercu, że
wzmacnia się siła akademicka Wrocławia poprzez tę inwe-
stycję. Siłą Wrocławia jest jego oferta akademicka. Chcemy,
żeby było to miasto przyjazne, o wysokiej jakości życia,
miasto, w którym ludzie chcieliby mieszkać. Początek tej
drogi jest tutaj – na uczelni.
Panu rektorowi życzę kolejnych marzeń, bo widać, że tutaj
warto marzyć, bo we Wrocławiu marzenia się spełniają.

Ważnym głosem było wystąpienie dyrektor biblioteki
Barbary Żmigrodzkiej:
Chciałam wyrazić swoją radość, spowodowaną głównie
tym, że udało nam się spełnić nasze marzenia. Marzenia
o budowie nowej biblioteki tak naprawdę stały się realne
w momencie uruchomienia funduszy europejskich.
Początkiem realizacji był rok 2006, początek budowy
przypada na lato 2009 roku – minął więc naprawdę krótki
czas od zamysłu do realizacji.
To centrum, które w tej chwili otwieramy, jest – mogę to
z całą odpowiedzialnością powiedzieć – biblioteką o stan-
dardach europejskich. Przed fazą projektową, z polecenia
naszego rektora odwiedziłam kilkadziesiąt europejskich
bibliotek – nie chcieliśmy, żeby nasza była gorsza, i zapew-
niam, że nie jest.
W poprzednim miejscu mieliśmy 2 tys. m2, tutaj ponad
8 tys. To ważne, jako że nasza biblioteka była zawsze
biblioteką otwartą dla wszystkich. Jako jednostka uczelni
ekonomicznej mamy także dodatkowe zadanie kształcenia

18

Dolnośląskiego Centrum Informacji Naukowej
i Ekonomicznej – otwarte

28 września 2011 r. w ramach obchodów inauguracji roku akademickiego 2011/2012 na naszej uczelni otwarto
budynek Dolnośląskiego Centrum Informacji Naukowej i Ekonomicznej. Ma w nim siedzibę Biblioteka Uczelni,
Czytelnia Europejska wraz z Centrum Dokumentacji Europejskiej oraz regionalna baza informacyjna z dziedziny
nauk ekonomicznych.
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w zakresie zagadnień
ekonomicznych, czyli
udzielania informacji
ważnych dla małych
przedsiębiorców i wiel-
kich firm. Mamy za-
soby, mamy informacje,
nie mieliśmy warun-
ków, aby je udostęp-
niać. Teraz posiadamy
100 komputerów, 300
miejsc. Dodam, że
dysponujemy wykwali-
fikowaną obsługą i
wsparciem pracowni-
ków naukowych naszej

uczelni, abyśmy tych informacji mogli udzielać jak najlepiej,
adekwatnie do potrzeb naszych użytkowników.
Swoje wystąpienie pani dyrektor zakończyła meldunkiem:
Panie Rektorze, zadanie wykonane!
Rektor zwrócił się do arcybiskupa księdza Henryka
Gulbinowicza słowami: Kto tę budowę pobłogosławił,
ten musi dzieło skończyć.
Jego Eminencja złożył życzenia i pobłogosławił nowy
obiekt, przypominając:
Biblioteka jest sercem każdej uczelni, a czym jest dla
organizmu serce – nie muszę tłumaczyć. Oddajemy więc to
serce Uniwersytetu Ekonomicznego Bogu i ludziom.
Niech księgozbiór ubogaca wszystkich, którzy będą chcieli
z niego korzystać.
Integralną częścią DCINiE jest Czytelnia Europejska, JM
Rektor poprosił więc o zabranie głosu panią dyrektor Ewę
Synowiec, przedstawiciela Komisji Europejskiej w Polsce.

Jest mi bardzo miło włożyć naszą cegiełkę do tej inwestycji.
Takich centrów, jak to zlokalizowane w tym pięknym
nowym budynku, jest w całej Polsce już 18. To nie tylko
miejsce, gdzie jest dostępna informacja, ale to miejsce,
gdzie można uzyskać poradę, dowiedzieć się, jakie są prio-

rytety komunikacyjne, na czym się skupia uwaga wielkich
bossów Unii Europejskiej, jak będziemy porządkować
finanse publiczne, sektor energii, zmiany klimatyczne
– o tym wszystkim można zasięgnąć tu informacji. Życzę
Państwu dobrego pożytku z tego centrum.

Po słowach nadszedł czas na czyny. Przedstawiciele władz
wspólnie przecięli wstęgę, symbolicznie otwierając
podwoje DCINiE dla odbiorców. Goście mieli także okazję
obejrzenia wystawy z realizacji budowy, którą przygoto-
wało Biuro Promocji Uczelni.

Dyrektor biblioteki
Barbara Żmigrodzkia

Oficjalne otwarcie DCINiE. Wstęgę przecinają: Ewa Synowiec, przedstawiciel Komisji Europejskiejw Polsce, Arkadiusz Kuberek,
dyrektor Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego Budus SA, prof. Bogusław Fiedor, rektor i Marek Łapiński,
wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego
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16 inauguracja roku akademickiego w Zamiejscowym
Ośrodku Dydaktycznym w Głogowie

Z okazji jubileuszu Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycz-
nego w Głogowie zapraszamy Państwa do wspomnień,
refleksji i podsumowań.

15-lecie – co można stworzyć w ciągu 15 lat?, czy był to
znaczący „wycinek” w historii Głogowa? – takie pytania
formułuje wiele osób związanych z ZOD w Głogowie: ab-
solwenci, studenci, nauczyciele akademiccy prowadzący
zajęcia dydaktyczne, jak również inne osoby. Jaki był
wpływ 15-letniego oddziaływania uniwersyteckiego
ośrodka dydaktycznego dla głogowian, dla Głogowa, dla
mikroregionu? Odpowiedź na to pytanie jest trudna, bo
jakie kryteria oceny należałoby przyjąć?
Wczorajszy dzisiejszemu dzień mistrzem – był Jan z
Głogowa (mistrz Mikołaja Kopernika), było wielu uczonych
działających i tworzących w kolejnych stuleciach tożsamość
głogowian i Głogowa. A czy my, nauczyciele akademiccy
mamy istotny, znaczący wpływ na współczesnych głogo-
wian? Czy nasza oferta dydaktyczna determinuje kapitał
ludzki? Takie pytania obecnie formułuje pełnomocnik
Rektora ds. studiów niestacjonarnych w Głogowie – prof.
Mirosława Kwiecień.

Trochę historii
Z długoterminowych planów rozwoju KGHM Polska Miedź
SA (największego pracodawcy na Dolnym Śląsku) wynikało
zapotrzebowanie na kadrę wykwalifikowaną zawodowo w
dziedzinie finansów i rachunkowości. Ówczesne władze
KGHM Polska Miedź SA podjęły więc wobec różnych

ośrodków akademickich starania o przygotowanie oferty
dydaktycznej. Akademia Ekonomiczna im. O. Langego
przedstawiła swoją propozycję w zakresie kształcenia za-
wodowego, uwzględniającą nowe realia życia gospodar-
czego, a zwłaszcza zmiany w regulacjach prawnych
rachunkowości. Zapotrzebowanie na wykwalifikowaną
kadrę „spotkało” się z aspiracjami samorządowców.

Wspomina Jan Kazimierz Zubowski – były dyrektor
III Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Wester-
platte, obecnie prezydent Głogowa.

Wrzesień 1995 r. – pod-
czas Święta Szkoły
III Liceum Ogólno-
kształcącego Zygmunt
Włodarczyk, wiceprezy-
dent Głogowa (odpo-
wiedzialny za sprawy
oświaty i kultury) w imie-
niu władz miasta składa
„oświadczenie woli” o
utworzeniu w Głogowie
filii wrocławskiej uczelni.
W gabinecie dyrektora
liceum, wiceprezydent
ujawnia, że Akademia

Ekonomiczna przy współpracy z KGHM Polska Miedź SA
przygotowała ofertę dydaktyczną zadawalającą samorząd.
Październik 1995 r. – prof. zw. dr hab. Jerzy Jakubczyc
jako pełnomocnik Rektora prowadzi rozmowy negocja-
cyjne z Jackiem Zielińskim – prezydentem Głogowa i Ka-
tarzyną Muszkat – wiceprezesem KGHM Polska Miedź SA.
21 marca 1996 r. – podpisano trójstronną umowę po-
między: Akademią Ekonomiczną (obecnie Uniwersytet
Ekonomiczny we Wrocławiu), Gminą Miejską Głogów i
Kuratorium Oświaty w Legnicy. Przedmiot umowy – utwo-
rzenie i zasady funkcjonowania zawodowych studiów
wieczorowych w Głogowie. Kwiecień-czerwiec 1996 r. –
przygotowania do pierwszego naboru; w III Liceum Ogól-
nokształcącym realizowane są prace remontowe sal dy-
daktycznych. Dzięki pomocy finansowej KGHM Polska
Miedź SA, Urzędu Miasta Głogów powstaje pierwsza w
Głogowie sala wykładowa na 140 miejsc i nowoczesne la-
boratorium komputerowe. Także wiele głogowskich firm,
za magiczne słowo dziękujemy wspomaga to przedsięw-
zięcie; na szczególne uznanie zasługują m.in.: firma „Elfaz”
Bracia Wróblewscy, firma Pana Modzelewskiego, „Famba”.
Lipiec 1996 r. – po pisemnym i ustnym egzaminie wstęp-
nym przyjęto 73 osoby. 28 września 1996 r. – inauguracja

Mirosława Kwiecień
16 września 2011 r. w Sali Rajców w głogowskim Ratuszu odbyła się 16 inauguracja roku akademickiego.
Była to inauguracja szczególna. Dlaczego? Otóż w roku 2011 zmieniły się – wraz z nowelizacją ustawy o szkolnic-
twie wyższym – uwarunkowania prawne funkcjonowania uczelni i zamiejscowych ośrodków dydaktycznych.
Również Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Głogowie, który w 2011 r. obchodził jubileusz 15-lecia
kształcenia akademickiego w Głogowie.

Jan Zubowski – prezydent Głogowa

Starosta wręcza medale 10-lecia powiatu głogowskiego.
Na zdjęciu od lewej: prof. Marek Nowiński – prodziekan, prof.
Elżbieta Mączyńska – prezes PTE, Rafael Rokaszewicz – starosta
powiatu głogowskiego, prof. Bogusław Fiedor – rektor UE, prof.
Mirosława Kwiecień – pełnomocnik Rektora ds. studiów niesta-
cjonarnych w Głogowie, prof. Robert Kowalak – prodziekan.
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roku akademickiego w Zamku Książąt Głogowskich, brzmi
Gaudeamus igitur. Nastrój wzruszenia – łzy w oku Rektora
uczelni prof. Andrzeja Baborskiego, Katarzyny Muszkat,
moim, a przede wszystkim pierwszych studentów. Takiego
wzruszenia ani przed tą inauguracją, ani na innych nie wi-
działem (może podobne są łzy w oczach absolwentów z lat
2002-2010 licznie przybyłych na dzisiejszą inaugurację).
Pierwsze legitymacje studenckie, indeksy, pierwsze wpadki.
Wykład inauguracyjny prof. Andrzeja Baborskiego bez tytułu,
ale z mottem „lepszy rozum bez nauki niż nauka bez ro-
zumu”. Lipiec 1999 – przymusowe „przeniesienie” do
I Gimnazjum w Głogowie. Wspomina Anna Brok (absol-
wentka z numerem 1 dyplomu studiów: licencjackich
(2000), magisterskich (2002), pracownik Akademii Eko-
nomicznej (1999 – 2007), starosta powiatu Głogowskiego,
obecnie kierownik projektu pn. ochrona środowiska
KGHM Polska Miedź SA).
Nabór 540 studentów zdeterminował przeniesienie siedziby
uczelni z LO nr III. Od 1999 r. „stacjonujemy” w I Gimnaz-
jum (dziekanat), biblioteka zaś mieściła się w budynku
będącym w zarządzie Urzędu Miejskiego w Głogowie. Bez
pomocy Oddziału KGHM Polska Miedź SA – Huty Miedzi
Głogów, które wsparły remont sal w budynku przy Jedności
Robotniczej 11a nie było by 1400 absolwentów jednolitych
studiów magisterskich. Pamiętam determinację prof.
Mirosławy Kwiecień, pełnomocnika studiów, przy nadzorze
prac remontowych. Codziennie od 15 lipca do 30 sierpnia
1999 r. dojeżdżała z Wrocławia do Głogowa. I udało się!
1 października 1999 r. dziekanat, biblioteka i czytelnia zos-
tały udostępnione studentom, studiowało ich wtedy ok. 900.

Relacje głogowskiego ZOD z otoczeniem (wspomina
Anna Brok)

Studencka społeczność
uniwersytecka w Głogo-
wie potrafiła łączyć
pracę zawodową, stu-
dia niestacjonarne z ak-
tywnym uczestnictwem
w „życiu” miasta. Nie
ma formalnej organizacji
studenckiej, ale studenci
wraz z nauczycielami aka-
demickimi przygotowali
wiele akcji aktywizują-
cych dzieci z głogowskich
domów dziecka.
Od 2002 r. dwa razy w

roku akademickim organizowano dla społeczności głogow-
skiej aukcje, podczas których sprzedawano wyroby (np.
ozdoby choinkowe lub wielkanocne itp.) przygotowywane
przez dzieci z Państwowego Domu Dziecka oraz dwóch
domów rodzinnych. Pozyskane z aukcji środki pieniężne
przeznaczono na leczenie, wycieczki lub zakup książek.
Blisko 70 dzieci – podopiecznych uczelni wspólnie ze
studentami uczestnicząc w takich akcjach uczyło się przed-
siębiorczości. Studenci byli dla nich przykładem jak
organizować zadania, jak pracować, jak „prowadzić” dom,
jak się uczyć. Jeden z rodzinnych domów dziecka w 2009 r.
wygrał w teleturnieju Familiada pieniądze na remont dachu.
Pełniłam wtedy funkcję starosty powiatu głogowskiego
i Starostwo zorganizowało dzieciom wycieczkę do War-
szawy. Radość dzieci była dla mnie największą nagrodą.

Innym przykładem aktywności społecznej były: udział
studentów w organizacji Dnia Dziecka, współpraca z od-
działem dziecięcym szpitala głogowskiego, uczestnictwo
w akcji krwiodawczej w ramach Wampiriady (wspólnie
z NZS we Wrocławiu).
Również nauczyciele akademiccy prowadzący zajęcia dy-
daktyczne w Głogowie angażują się w działania na rzecz
społeczności organizując, m.in. cyklicznie spotkania
przygotowujące uczniów do konkursów o przedsiębior-
czości, prowadząc zajęcia „wyrównawcze” z matematyki.
Aktywnie współpracują z Hutą Głogów Oddział KGHM
Polska Miedź SA, ze starostwem powiatu głogowskiego,
z wieloma firmami regionalnymi. Od 2002 r. ZOD Głogów
organizuje dla społeczności głogowskiej koncerty nowo-
roczne – występują wirtuozi, np. wrocławscy gitarzyści
o światowej sławie: Krzysztof Pełech i Jarema Klich, finalista
konkursu szopenowskiego Jacek Kortus, orkiestra symfo-
niczna Leopoldinum. W ramach zajęć dydaktycznych
z controllingu studenci organizując koncerty jednocześnie
się uczyli procedur przygotowania wydarzenia muzycznego,
zasad negocjowania wynagrodzenia, prawnego formułowa-
nia umów. Studenci przygotowywali również przedsięwzię-
cie – projekt przedszkola, finansowane ze środków Gminy
Miejskiej Głogów. Na zajęciach ze sprawozdawczości finan-
sowej rozwiązywano wiele problemów dotyczących norm
ujawnienia i prezentacji informacji finansowej przez jedno-
stkę samorządu terytorialnego.
ZOD Głogów podjął także współpracę z ośrodkiem
zagranicznym – Międzynarodowym Instytutem Uniwersy-
teckim w Zittau (Żytawa), podpisano umowę partnerską
z jednostką macierzystą i innymi uczelniami. Profesor Albert
Löhr wygłosił cykl wykładów na temat etyki w ekonomii.
Kilkoro absolwentów studiów I stopnia ZOD Głogów pod-
jęło studia II stopnia w tej uczelni. Na podkreślenie zasługuje
także współpraca studentów z Towarzystwem Porozumie-
nia Polsko-Niemieckiego (współpraca Gminy Miejskiej
Głogów z Gemeinschaft für deutsch polnische Verständigung
Münster). Studenci (ok. 10 osób rocznie) uczestniczy
w konferencjach organizowanych przez Towarzystwo. ZOD
Głogów współpracuje z parlamentarzystami mającymi biura
poselskie w Głogowie, m.in. z Lidią Geringer de Oedenberg.
Dwoje studentów wyróżniających się wysoką średnią ocen
odbyło praktykę w Parlamencie Europejskim.
Wzrusza i cieszy mnie fakt, że w wielu instytucjach
finansowych, samorządach spotykam absolwentów
głogowskiego ZOD. Z dumą dostrzegam absolwentów
w strukturach organizacyjnych KGHM Polska Miedź SA.
Marzy nam się Uniwersytet Koncernowy.
W Głogowie od 2004 r. działa Państwowa Wyższa Szkoła
Zawodowa. Uczestniczyłam w pracach zespołu przygoto-
wującego (w zakresie ekonomii) program edukacyjny tej
szkoły. Jestem przekonana, że szkoła ta powstała w dużej
mierze dzięki zaangażowaniu zespołu, kierowanego przez
prof. Mirosławę Kwiecień. Jest więc także „dorobkiem” ZOD.
Profesor Mirosława Kwiecień, w rozmowach dotyczących
ZOD Głogów często używa określenia – szkoła przetrwania.
W procesie dydaktycznym tej placówki uczestniczy od
1996 r. W 1998 r. jako pełnomocnik Rektora ds. studiów
niestacjonarnych podjęła wyzwanie dokonując zmiany
kierunku studiów z „zarządzanie i marketing” na „finanse
i bankowość”, przeniesienia lokalizacji placówki, rozszerze-
nia formuły studiów o studia uzupełniające magisterskie
i jednolite studia magisterskie.

Anna Brok – pierwsza absolwentka
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Kolejne zmiany przepisów prawnych spowodowały, że
placówka kształcenia funkcjonująca do 2005 r. jako „sale
dydaktyczne” zmieniła nazwę na Zamiejscowy Ośrodek
Dydaktyczny, w którym obecnie prowadzone są studia
I stopnia (na kierunku finanse i rachunkowość). Podsumo-
wując dorobek jednostki warto podkreślić, że programy
nauczania i baza dydaktyczna podlegały w 2005 i 2009 r.
ocenie akredytacyjnej (Komisji środowiskowej, dwukrotnie
Państwowej Komisji Akredytacyjnej) uzyskując ocenę pozy-
tywną, a w roku 2009 ocenę wyróżniającą!

Fakty i liczby
W ośrodku studiowało 2500 studentów, studia ukończyło
– według stanu w dniu uroczystości – 1998 osób. W pierw-
szym roku funkcjonowania placówki dydaktycznej w zaję-
ciach uczestniczyły 73 osoby, które zakwalifikowały się na
studia po ustnych egzaminach wstępnych. W roku akade-
mickim 1996/1997 nauczanie realizowano na studiach
wieczorowych i trzyletnich zawodowych (licencjackich) –
na kierunku marketing i zarządzanie, o specjalności ra-
chunkowość i finanse przedsiębiorstw. Pierwsza inaugura-
cja odbyła się na Zamku Książąt Głogowskich, pierwszy
wykład wygłosił prof. Jerzy Przybyła. Pierwszym pełno-
mocnikiem rektora ds. studiów w Głogowie był prof. Jerzy
Jakubczyc. W drugim roku funkcjonowania placówki
opiekę nad ośrodkiem objęła prof. Mirosława Kwiecień.
Zmienił się – za zgodą studentów – kierunek kształcenia na
finanse i bankowość. Z każdą kolejną rekrutacją rosła liczba
chętnych na studia. Apogeum zainteresowania studiami
przypadło na rok 1999, kiedy to aplikowało na jednolite
studia magisterskie prawie 540 osób.
Profesor Mirosława Kwiecień powiedziała, że suma kilo-
metrów, jakie pokonali prowadzący zajęcia, przyjeżdżając
do Głogowa, jest wielkością zbliżoną do 70-krotnego okrą-
żenia kuli ziemskiej!

Miejsce tworzą ludzie
Prawdziwego ducha
w działania ośrodka
tchnęła prof. Mirosława
Kwiecień, która objęła
funkcję pełnomocnika
ds. ośrodka głogow-
skiego w 1998 r. Funkcję
tę sprawuje Pani Profe-
sor nieprzerwanie. Wy-
siłek w trakcie negocjacji
z władzami samorządu
terytorialnego, z nauczy-
cielami akademickimi,
z dyrektorami szkół, w
których odbywają się za-

jęcia dydaktyczne, oraz czterogodzinny dojazd na zajęcia
w dni weekendowe – wszystko to wymagało wielkiego
samozaparcia, zaangażowania i olbrzymiej chęci, aby prze-
trwać. Profesor Mirosława Kwiecień w swoich wypowie-
dziach często stwierdza, że wyzwanie podjęte w 1998 r.
związane z powołaniem jej na pełnomocnika ds. ośrodka
głogowskiego stało się spełnieniem jej marzeń o udziale
w „szkole przetrwania”.
Jednak idea bez zaangażowania wielu osób nie przy-
niosłaby konkretnych działań. Studentom stworzono
warunki do słuchania wykładów i odbywania zajęć z naj-

lepszymi pedagogami i naukowcami wrocławskiego Uni-
wersytetu Ekonomicznego. Prowadzili je m.in. profesoro-
wie: Wanda Ronka-Chmielowiec, Krzysztof Jajuga, Jerzy
Jakubczyc, Andrzej Kardasz, Mirosława Kwiecień, Stefan
Linek, Edward Nowak, Antoni Smoluk, Jerzy Rymarczyk,
dr Andrzej Oryński, pracownicy Studium Języków Obcych
i wiele, wiele innych charyzmatycznych postaci naszej
uczelni. W budowanie prestiżu ZOD i serdecznych relacji
ze studentami także angażowali się pracownicy biura
obsługi studiów – Katarzyna Jasińska, Stanisława Brusk,
Tomasz Turczański i Anna Madalińska. Bez wsparcia władz
samorządowych i instytucji gospodarczych, bez aktywności
studentów (współpracujących charytatywnie i uczest-
niczących w różnych społecznych i kulturalnych akcjach)
nie byłoby takiego sukcesu. Wszyscy pracowali na dobre
imię ośrodka.
Absolwenci
Dziś, po piętnastu latach edukacji, ośrodek zamiejscowy
szczyci się prawie dwoma tysiącami absolwentów. Piastują
oni odpowiedzialne stanowiska, m.in. jako dyrektorzy
finansowi, naczelnicy, menedżerowie z zakresu rachunko-
wości finansowej, rachunkowości zarządczej, controllingu
itp., w spółkach kapitałowych, m.in. w KGHM Polska
Miedź SA i w jego oddziałach, w urzędach skarbowych,
jednostkach samorządu terytorialnego, w bankach, biurach
rachunkowych, a także pracują jako menedżerowie we
własnych firmach.
Na przykład w Urzędzie Miasta Głogowa pracuje 12 osób
będących absolwentami ośrodka, w Starostwie zatrudnio-
nych jest 18 osób, 350 osób to pracownicy zajmujący sta-
nowiska w różnych strukturach KGHM Polska Miedź SA.

***
15 lat trwał czas rządów pierwszego cesarza Chin, Qin
Shihuang’a. Z woli władcy ujednolicono w całym pań-
stwie: pismo, system pieniężny, system miar i wag, a nawet
rozmiary osi kół wozów – przyjęto normy Qin. Według
historyków te fakty miały istotne znaczenie dla rozwoju
Chin, wystarczyły by stworzyć podwaliny imperium.
15 lat pracy zamiejscowego ośrodka Uniwersytetu Ekono-
micznego we Wrocławiu z siedzibą w Głogowie na pewno
wpłynęło na kondycję gospodarczą jednego z najbogat-
szych regionów w Polsce, regionu głogowskiego, którego
budżet na 2011 rok wyniósł blisko 100 mln zł. Stworzenie
ośrodka umożliwiło także mieszkańcom sąsiadujących
z Głogowem miast, m.in. Nowej Soli i Wschowy, naukę, a
co za tym idzie, wyrównywanie różnic potencjału rozwoju
tych miejscowości.
Radość z dotychczasowych osiągnięć i czas świętowania
mąci brak jasnego scenariusza dla funkcjonowania ośrodka
w przyszłości, wobec nowych zasad wprowadzonych
znowelizowaną ustawą o szkolnictwie wyższym. Profesor
Mirosława Kwiecień jest jednak optymistką. Zwracając się
do byłych prezydentów miasta i obecnie pełniącego tę
funkcję: panów Jacka Zielińskiego, Zygmunta Włodarczaka
i Jana Zubowskiego, powiedziała: Mieliśmy już w naszej
działalności kilka ostrych zakrętów, za którymi była nie-
pewność. Ale mijaliśmy je zawsze. Myślę, że teraz też ten
zakręt pokonamy. Z sukcesem. Mamy bowiem nadzieję, że
jesteśmy potrzebni innym i w podejmowanych przez nas
działaniach wszyscy widzą sens.

Prof. Mirosława Kwiecień
– pełnomocnik Rektora ds. studiów
w Głogowie
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Uroczystość zaszczycili: prezydent Miasta Jelenia Góra –
Marcin Zawiła oraz zastępcy prezydenta – Zofia Czernow
i Hubert Papaj, byli także starosta jeleniogórski – Jacek
Włodyga i posłanki na Sejm RP – Marzena Machałek
i Elżbieta Zakrzewska.
Ze szczególną serdecznością dziekan Wydziału prof. dr
hab. Marek Walesiak przywitał przedstawicieli środowisk
akademickich specjalnie przybyłych z regionu i z zagranicy
na tę uroczystość, przedstawicieli szkół średnich, a także
instytucji i podmiotów gospodarczych, dzięki którym stu-
denci mogą w trakcie staży i praktyk zdobywać doświad-
czenie zawodowe.
W tym roku na Wydział GRiT przyjęto 504 nowych stu-
dentów (w tym 336 osób na studia stacjonarne I i II stop-
nia oraz 168 osób na studia niestacjonarne I i II stopnia).
Studia w roku akademickim 2011/2012 na Wydziale Gos-
podarki Regionalnej i Turystyki w Jeleniej Górze podjęło
1866 studentów.
Inaugurację tradycyjnie rozpoczął hymn narodowy.
Następnie wystąpili: JM Rektora prof. dr hab. Bogusław
Fiedor i dziekan prof. dr hab. Marek Walesiak. Dziekan
przedstawił w liczbach dorobek Wydziału: Rada Wydziału
nadała dwa stopnie doktora habilitowanego oraz trzy
stopnie doktora w dziedzinie nauk ekonomicznych w dys-
cyplinie ekonomia, duża jest aktywność kadry akademic-
kiej Wydziału biorącej udział w wielu konferencjach
międzynarodowych i ogólnopolskich (pracownicy zorgani-

zowali 5 konferencji naukowych, w tym 2 międzynaro-
dowe), znaczący jest dorobek publikacyjny (w 2010 r. 100
pracowników naukowo-dydaktycznych zatrudnionych na
Wydziale opublikowano ponad 400 pozycji naukowych),
katedry realizowały 14 (w tym 6 nowych) projektów ba-
dawczych własnych i promotorskich finansowanych przez
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (wartość przy-
znanych na te cele środków wynosiła 272 900 zł), po-
twierdzeniem wysokiej jakości kształcenia jest wydana
7 kwietnia 2011 r. przez Państwową Komisję Akredyta-
cyjną pozytywna ocena dla kierunku ekonomia. Dziekan
mówił także o możliwościach podejmowania studiów
za granicą przez studentów Wydziału GRiT. Obecnie
studiują oni na uniwersytetach w Selcuk i Sakaraya w Tur-
cji, na uniwersytetach w La Mancha, Huelva i Walencji
w Hiszpanii oraz na Uniwersytecie w Maja w Portugalii.
Wydział ściśle współpracuje również z uczelniami
wyższymi Euroregionu Nysa.
W dalszej części wystąpienia dziekan poinformował
o inwestycjach, remontach i zakupach zrealizowanych
w ubiegłym roku akademickim ze środków finansowych
z dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz
środków Uczelni.
Kończąc wystąpienie prof. dr hab. Marek Walesiak złożył
młodzieży akademickiej oraz pracownikom życzenia, po-
dziękował także kierownictwu Uczelni za troskę o Wydział
Gospodarki Regionalnej i Turystyki w Jeleniej Górze.

Justyna Adamczuk
6 października 2011 r. Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki w Jeleniej Górze świętował rozpoczęcie
43 roku akademickiego.

Inauguracja – Wydział Gospodarki Regionalnej
i Turystyki
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W imieniu braci studenckiej nowych żaków przywitała
Inga Mączka, przewodnicząca Wydziałowej Rady Samo-
rządu Studenckiego. W przemówieniu do swoich kolegów
zaznaczyła, iż studia dla wielu z nich będą przygodą
życiową, z dala od domu bowiem będą musieli zmierzyć
się z problemami życia codziennego, a wybory jakich do-
konają będą miały wpływ nie tylko na życie zawodowe,
ale także osobiste. Podkreśliła iż wybór studiów na jele-
niogórskim Wydziale jest właściwy „Studia (...) to przede
wszystkim ludzie, którzy tu pracują i studiują, ich sposób
życia, ich zaangażowanie, dzięki nim tworzy się unikatowa
dla tego Wydziału atmosfera.” Kończąc swoje wystąpienie
zachęcała każdego żaka do tego, aby lata spędzone na je-
leniogórskim Wydziale były nie tylko czasem zdobywania
wiedzy, ale także czasem radości i odkrywaniem siebie na
nowo, aby każdy kończąc studia mógł powiedzieć
„niczego nie żałuję”.
Immatrykulacji studentów dokonali Jego Magnificencja
Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
prof. dr hab. Bogusław Fiedor, prorektor ds. Dydaktyki

prof. dr hab. inż. Stefan Wrzosek oraz prodziekan
Wydziału ds. Studiów Stacjonarnych dr Maja Jedlińska.
Miłym akcentem tegorocznej inauguracji roku akademic-
kiego były uroczyste promocje na stopień doktora habili-
towanego oraz promocje doktorskie. Dyplomy uroczyście
otrzymali: dr hab. Agnieszka Skowrońska, dr hab. Michał
Żemła oraz dr Krzysztof Chlebowski.
Tradycyjnie Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego wyczytał
nazwiska pracowników, którym przyznał nagrody indywi-
dualne za osiągnięcia naukowe, dydaktyczno-wychowaw-
cze i organizacyjne.
Jak co roku z rąk prof. dr. hab. inż. Stefana Wrzoska, pro-
rektora ds. Dydaktyki, dyplomy uznania za bardzo dobre
wyniki w nauce w minionym roku akademickim otrzymali
studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.
Wykład inauguracyjny wygłosił dr hab. Jacek Potocki
pt. „Budowa autostrad a ład zintegrowany”.
Na zakończenie uroczystości zgromadzeni wspólnie
zaśpiewali pieśń Gaudeamus Igitur.
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7 października 2011 r. odbyła się uroczystość inauguracji XIX edycji Magisterskich Studiów Menedżerskich Master
of Business Administration.

Inauguracja – program MBA

Profesor Ewa Konarzewska-Gubała – dyrektor i koordyna-
tor programu – przedstawiła historię studiów MBA na świe-
cie, pokazując, na podstawie liczby wydanych dyplomów
MBA (w 1965 roku w USA – wydano ich 5 tys. a 5 lat
później było to już 20 tys. dyplomów), jak wzrastała ich
popularność.
Profesor Ewa Konarzewska-Gubała przypomniała również
jak na polskim rynku edukacyjnym rozwijał się program
studiów MBA przez ostatnie 20 lat. Swoją działalność –
z różnym szczęściem rozwinęło około 45 programów. Na
naszej Uczelni program powstał dzięki wsparciu ówczes-
nego dziekana Wydziału ZIF prof. Andrzeja Gospodaro-
wicza. Rozpoczęliśmy z grupą 50 osób, a doczekaliśmy
dziewiętnastej edycji i dziś możemy pochwalić się 770 ab-
solwentami – powiedziała prof. Ewa Konarzewska-Gubała.
W 1995 r. równolegle ruszyła opcja międzynarodowa pro-
gramu. Na studia w roku akademickim 2011/2012 przy-
jęto 42 osoby, w tym wielu słuchaczy z różnych krajów.

Od początku misją naszego programu było wspomaganie
kadry menedżerskiej regionu, tym bardziej że życie gospo-
darcze dostarcza wciąż nowych problemów, w tym pro-
blemy przystosowawcze związane z przystąpieniem do Unii
Europejskiej. Potrzebni są specjaliści rozumiejący zjawiska
gospodarcze i potrafiący je kształtować w sposób kontrolo-
wany. Uczestniczymy w procesie nazwanym w literaturze
przekształcaniem uniwersytetu badawczego w uniwersytet
przedsiębiorczy, a wiec urynkowiony, skierowany na
bezpośrednie potrzeby rynku pracy – mówiła prof. Ewa
Konarzewska-Gubała.
Obecny na uroczystości prorektor ds. Nauki – prof.
Andrzej Gospodarowicz zapoznał studentów z wieloma
faktami o działaniach podejmowanych w uczelni,
o osiągnięciach badawczych i dydaktycznych oraz o pla-
nach inwestycyjnych.

Profesorowie: Józef Dziechciarz, Ewa Konarzewska-Gubała,
Marek Nowiński i Zdzisław Pisz
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Uroczystość inauguracji poprowadził prof. dr hab. inż. Jan
Skalik, pełniący funkcję pełnomocnika Rektora Uniwersy-
tetu Ekonomicznego ds. polsko-francuskich studiów. Przy-
witał przedstawicieli kierownictwa uczelni, studentów i
przybyłych gości. Władze Uniwersytetu Ekonomicznego
we Wrocławiu reprezentowali: JM Rektor prof. zw. dr hab.

Bogusław Fiedor, dziekan Wydziału
Nauk Ekonomicznych – dr hab. Andrzej
Graczyk, prof. UE i prodziekan Wy-
działu NE ds. studiów niestacjonarnych
i podyplomowych – dr hab. Ewa
Pancer-Cybulska, prof. UE. Akademię
Medyczną im. Piastów Śląskich we
Wrocławiu – współorganizatora studiów
reprezentowali: prorektor ds. Dydaktyki
– prof. dr hab. Michał Jeleń oraz pełno-
mocnik Rektora ds. studiów polsko-
-francuskich prof. dr hab. Bernarda Ka-
zanowska. Stronę francuską reprezento-
wali: wiceprezydent Uniwersytetu Paryż
13 – prof. Andre Tardieu, prof. Ali Smid
oraz prof. dr hab. Jan Stępniewski,
koordynator tych studiów z ramienia

Uniwersytetu Paryż 13.
Profesor Jan Skalik w swoim wystąpieniu poinformował
zebranych o planowanych zmianach programowych
kształcenia oraz o osiągnięciach zawodowych absolwen-
tów. Wystąpienia inauguracyjne mieli również przedsta-
wiciele władz wszystkich trzech uczelni. Podkreślali oni

Jan Skalik
Odegraniem hymnów Republiki Francuskiej i Rzeczypospolitej Polskiej rozpoczęła się w dniu 14 października
2011 r. uroczysta inauguracja piątej edycji międzyuczelnianych polsko-francuskich studiów II stopnia „Zarządza-
nie instytucjami opieki zdrowotnej i społecznej”.

Słuchacze XIX edycji programu Executive MBA:
• 82 osoby, w tym 42 osoby w programie międzynarodowym (20 pań)
• 23 osoby – absolwenci politechnik
• w gronie studentów są osoby z: Włoch, Litwy, Portugalii, Republiki Mołdawii, Niemiec, Korei, Egiptu, Turcji i USA

oraz pracownicy m.in. Banku Zachodniego WBK, EIT+, Parku Wodnego, Global E-Business Operations Sp. z o.o.

Profesor Józef Dziechciarz, dziekan Wydziału ZIiF zwrócił
się do nowych studentów ze słowami: Gratuluję Państwu
decyzji o inwestowaniu w siebie i swoją przyszłość. Ta de-
cyzja spowodowała, że stanęliście przed wyborem – gratu-
luję, że potrafiliście dobrze wybrać – wybraliście bowiem
najlepszy uniwersytet ekonomiczny w Polsce, a w tym uni-
wersytecie najlepszy wydział, a na tym wydziale najlepszy
program. Taka decyzja świadczy o waszej zdolności oceny
i umiejętności wyboru, a to rokuje, że osiągniecie sukces.
Dziekan podziękował i pogratulował także twórcom pro-
gramu, wspomniał postać rektora prof. Andrzeja Babor-
skiego, „który w trudnych i niejasnych czasach startu
programu zaryzykował i poparł to przedsięwzięcie”. Nie
zabrakło słów szacunku skierowanych do wykładowców,

bardzo wysoko ocenianych przez kierownictwo szkoły
i kolejne roczniki słuchaczy. Podkreślił, że studenci Execu-
tive MBA Programme, a później jego absolwenci należą
do elitarnej grupy, dyplomy ukończenia Magisterskich
Studiów Menedżerskich MBA bowiem rocznie otrzymuje
50-60 osób, podczas gdy uczelnia co roku wydaje blisko
3 tysiące dyplomów na pozostałych kierunkach studiów.
Oficjalnie przyjęcie w poczet studentów Magisterskich
Studiów Menedżerskich MBA nastąpiło z chwilą wręczenia
im specjalnych listów gratulacyjnych.
Uroczystość zakończył pierwszy wykład tej edycji pro-
gramu Executive MBA wygłoszony przez prof. zw. dr. hab.
Zdzisława Andrzeja Pisza pt. Polityka społeczna a odpo-
wiedzialność społeczna przedsiębiorstwa.

Inauguracja międzyuczelnianych
polsko-francuskich studiów II stopnia
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Inauguracja – w ZOD w Bolesławcu

znaczenie tych studiów i walor ich społecznej misji.
Dziękowali za harmonijny charakter współpracy między-
uczelnianej. Po tych wystąpieniach studenci pierwszego
roku studiów złożyli ślubowanie, absolwenci studiów zaś
z rąk wiceprezydenta Uniwersytetu Paryż 13 prof. Andre
Tardieu otrzymali francuskie dyplomy ukończenia studiów.
Wygłoszenie przez JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicz-
nego we Wrocławiu prof. dr. hab. Bogusława Fiedora
łacińskiej sentencji Quod bonum felix faustum fortuna-
tumque sit! Zainaugurowało nowy rok akademicki

2011/2012, a pierwszy wykład pt. „Mistrz i uczeń – wiedza
jako treść życia i obowiązek jej przekazywania” wygłosił
prof. dr hab. Wojciech Witkiewicz, dyrektor Wojewódz-
kiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu oraz
wykładowca na studiach polsko-francuskich.
Odegranie pieśni akademickiej Gaudeamus Igitur zakoń-
czyło uroczystości inaugurujące piąty rok międzyuczelnia-
nych studiów II stopnia „Zarządzanie instytucjami opieki
zdrowotnej i społecznej”.

Gości tegorocznej inauguracji przywitali prof. dr hab.
Jarosław Witkowski, prorektor ds. Współpracy z Zagranicą
i dr Zygmunt Bobowski, prodziekan ds. Studiów Niesta-
cjonarnych.
Lokalną społeczność miasta reprezentował Piotr Roman,
prezydent Bolesławca.
W programie uroczystości było wystąpienie przedstawi-
ciela słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Głos
zabrała mgr Wiesława Olczyk. Podkreślała iż kolejny rok na
studiach UTW jest – dla słuchaczy tworzących wspólnotę
ludzi aktywnych – wyborem świadomym, ich działaniom
przyświeca bowiem hasło „Człowiek jest w rozwoju niedo-
kończony, wciąż się staje i wciąż jest w drodze”.
Immatrykulacji słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku
dokonał prof. Jarosław Witkowski i dr Artur Zaborski,
pełnomocnik Rektora ds. Zamiejscowego Ośrodka
Dydaktycznego w Bolesławcu.

Jak co roku uhonorowano najlepszych studentów. Z rąk
prof. Jarosława Witkowskiego za bardzo dobre wyniki
w nauce dyplomy uznania otrzymali studenci studiów nie-
stacjonarnych pierwszego stopnia. Wręczono również
dyplomy ukończenia studiów wyższych absolwentom
ZOD w Bolesławcu.
Podsumowaniem uroczystości był interesujący wykład
inauguracyjny pt. „Społecznie odpowiedzialny biznes
a kraje Europy Środkowo-Wschodniej”, który w tym roku
wygłosiła dr hab. Agnieszka Skowrońska.
Władze Wydziału Gospodarki Regionalnej i Turystyki
życzą wszystkim studentom powodzenia w nowym
roku akademickim oraz samych sukcesów podczas sesji
egzaminacyjnych.

Dział Informacji i Rozwoju na Wydziale GRiT

15 października uroczystość inauguracji obchodził Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Bolesławcu. Studenci
przywitali dwunasty rok akademicki, a dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku była to już piąta uroczystość.

Liczba absolwentów studiów
• I edycja (rok 2007-2009) – 30 osób
• II edycja (rok 2008-2010) – 42 osoby

• III edycja (rok 2009-2011) – 30 osób
• IV edycja (rok 2010) – studiuje 38 osób
• V edycja (rok 2011) – rozpoczęło 21 osób

Profesorowie: Andre Tardieu, Ali Smid, Bernarda Kazanowska
i Jan Stęniewski

Pasowanie na studenta
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Inauguracja programu Bachelor Studies
in Finance i Master Studies in Finance

10 października 2011 r. już po raz piąty odbyła się
inauguracja roku akademickiego dla programów
Bachelor Studies in Finance i Master Studies in
Finance – stacjonarnych studiów w języku angiel-
skim na kierunku „finanse i rachunkowość” realizo-
wanych pod merytoryczną opieką Wydziału
Zarządzania, Informatyki i Finansów.
W uroczystości udział wzięli prof. dr hab. Krzysztof
Jajuga – opiekun naukowy programów i dr hab.
Józef Dziechciarz, prof. UE – dziekan Wydziału Za-
rządzania, Informatyki i Finansów, którzy w swoich
wystąpieniach gratulowali studentom decyzji podję-
cia studiów na unikatowym na uczelni programie
kształcenia. Wśród gości zagranicznych był Steve
Farlese (Head of Global Service Delivery, Bank New
York Mellon Alternative Investment Services), który
wygłosił wykład inauguracyjny pt. Opportunities
in Alternative Investments Industry.
Studia pierwszego stopnia w roku akademickim
2011/2012 rozpoczęło 69 osób, na studia drugiego
stopnia przyjęto 42 osoby. W tym roku zaintereso-
wanie studiami Bachelor Studies in Finance było tak
duże, a kandydaci reprezentowali tak wysoki po-
ziom, że (po raz pierwszy) w trakcie rekrutacji nie
obniżono progu punktowego! Wśród studentów są
obcokrajowcy z Grecji, Indii, Rumunii, Ukrainy
(część osób to uczestnicy programu „Teraz
Wrocław”).

Wykład wygłasza Steve Farlese, obok siedzą prof. Krzysztof Jajuga i prof. Józef Dziechciarz
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XIV Dolnośląski
Festiwal Nauki odby-
wał się we Wrocławiu
w dniach 16-21 wrześ-
nia 2011 r. Jak infor-
mował biuletyn DFN:
W stolicy Dolnego
Śląska odbyło się
ponad 800 imprez, a
wiele z nich – ze
względu na ogromną
popularność – powta-

rzano kilkakrotnie.
Festiwal gościł także w innych miastach Dolnego
Śląska – Legnicy, Zgorzelcu, Jeleniej Górze, Bystrzycy
Kłodzkiej, Wałbrzychu, Ząbkowicach Śląskich,
Dzierżoniowie i Głogowie. Królową tegorocznej
edycji była chemia.

DFN na Uniwersytecie Ekonomicznym
we Wrocławiu
W XIV edycji Dolnośląskiego Festiwalu Nauki na naszej
Uczelni zorganizowano ogółem 36 imprez, z powtórze-
niami było ich 45. Imprezy miały miejsce we Wrocławiu,
Jeleniej Górze, Zgorzelcu, Bystrzycy Kłodzkiej i w Wałbrzy-
chu. Nasza Uczelnia reprezentowana była na także na im-
prezie odbywającej się w sobotę i niedzielę pod nazwą Park
Wiedzy – w Parku Staromiejskim przy Teatrze Lalek we
Wrocławiu.
Najaktywniejszym wrocławskim wydziałem na festiwalu
był Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny, który przygotował
11 imprez (kilka wielokrotnie powtarzanych)! Bardzo ak-
tywny był też w tym roku nasz Wydział Gospodarki Regio-
nalnej i Turystyki. Pracownicy przygotowali 14 imprez do
edycji regionalnej (prezentowali wybrane wykłady i pokazy,
m.in. w Wałbrzychu, Bystrzycy Kłodzkiej i Ząbkowicach).
Uczestniczyło w nich około 400 osób. Studenci z Koła Nau-
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Nauka przez zabawę
X I V D o l n o ś l ą s k i F e s t i w a l N a u k i

Tamara Chorążyczewska
Jakiej wiedzy byśmy nie posiedli, nie będzie ona wiele warta, jeśli nie przekażemy jej społeczeństwu – powiedział
w swoim przemówieniu, rozpoczynającym XIV Dolnośląski Festiwal Nauki, pełniący funkcję przewodniczącego
Konferencji Rektorów Uczelni Wrocławia, Opola, Częstochowy i Zielonej Góry, rektor Uniwersytetu Ekonomicz-
nego we Wrocławiu prof. Bogusław Fiedor. Uroczystość inaugurująca XIV DFN odbyła się 15 września 2011 r.
w Auli Leopoldina, zaszczycili ją przedstawiciele biznesu i nauki, przedstawiciele władz miasta i wrocławskich
uczelni. Przybyła także młodzież zainteresowana wykładem inauguracyjnym.
Wszystkich serdecznie powitał Środowiskowy Koordynator Dolnośląskiego Festiwalu Nauki, prof. Kazimierz
Orzechowski.

Profesor Bogusław Fiedor, przewodniczący Kolegium Rektorów przemawia na inauguracji XIV edycji Dolnośląskiego Festiwalu Nauki
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kowego LoGRiT poprowadzili warsztaty zatytułowane
„I Ty możesz zostać logistykiem”. Przyjechało na nie aż
50 osób z Jawora (uczniów szkoły o profilu logistyka).
Uczestnicy byli bardzo zadowoleni i pytali o zasady dosta-
nia się na studia na Wydział GRiT.
Także na spotkaniach wrocławskich odnotowaliśmy duże
zainteresowanie szkół spoza naszego miasta. Na warsztaty
przyjeżdżali uczniowie szkół z Legnicy, Polkowic, Mirska,
Dobrzenia Wielkiego k. Opola.
W organizację festiwalu zaangażowały się nie tylko wy-
działy, ale także inne jednostki naszej Uczelni: Studium
Języków Obcych, Biuro Karier, Biuro Promocji oraz koła
naukowe: Koło Naukowe Chemików, działające przy Ka-
tedrze Chemii Bioorganicznej.
Studium Języków Obcych przygotowało warsztaty
A ESCENA, które są propozycją skierowaną do rozpoczy-
nających naukę języka hiszpańskiego. W tym roku w warsz-
tatach uczestniczyła młodzież z wrocławskich liceów: IX LO
oraz Liceum Ekonomicznego przy ulicy Worcella.
Co roku do wrocławskich szkół średnich wysyłamy nasz
program i indywidualne zaproszenia. Na większość zajęć
warsztatowych obowiązywały zapisy. Największe zaintere-
sowanie było warsztatami dotyczącymi autoprezentacji,
zarządzania czasem i poszukiwania pracy.

Ekonomiści o chemi?
Królową tegorocznej edycji DFN była chemia. Nasza eko-
nomiczna uczelnia kształci specjalistów inżynierów-ekono-
mistów, stąd w programie festiwalu znalazły się także
spotkania w laboratoriach chemicznych. W tym roku węd-
rowaliśmy z licznym gronem licealnych gości po świecie
niskich temperatur, wykonując doświadczenia z ciekłym
azotem, mogliśmy zobaczyć jak wygląda suchy lód, dowie-
dzieć się o najniższych notowanych na Ziemi temperatu-
rach. Poznawaliśmy także znane tylko z podręczników

Twórcy programu DFN na Uniwersytecie
Ekonomicznym we Wrocławiu
mgr Justyna Gruszczyńska-Wolak – warsztat Jak sprzedać
kota w worku, czyli profesjonalne przygotowanie się do pre-
zentacji i wystąpień publicznych
dr inż. Joanna Harasym – wykłady Co zboże może – wartość
owsa, a co może pseudozboże – zalety gryki i Beta-glukan –
cukier, który faktycznie krzepi
dr Krzysztof Hauke – wykłady Telepraca jako nowa forma
pracy zawodowej i Nauczanie na odległość – ewolucja w pro-
cesie kształcenia
dr Grzegorz Jokiel – gra logistyczna „Byczy bicz”
dr Cyprian Kozyra – wykład pokaz, gra Natura zmienną jest
– tako rzecze statystyka
dr hab. inż. Tomasz Lesiów, prof. UE i mgr inż. Kamila
Orzechowska-Przybyła – wykład i prezentacja Tajemnice
dobrej żywności
dr inż. Agnieszka Orkusz – wykład, warsztat, konkurs Co ma
Egipt wspólnego ze zdrowiem?
dr Katarzyna Piwowar-Sulej – warsztat Nie tylko rozmowa
kwalifikacyjna – czyli o różnych technikach selekcji kandydatów
na stanowiska pracy
dr Wojciech Sąsiadek i Koło Naukowe Chemików działające
przy Katedrze Chemii Bioorganicznej – pokaz W świecie
niskich temperatur
dr Wojciech Sąsiadek i dr inż. Edyta Kucharska – pokazy
O świeceniu ciał – luminescencja i Tajemnicze reakcje redoks
mgr Urszula Sokolnicka – warsztat A ESCENA
dr hab. inż. Katarzyna Szołtysek, prof. UE i mgr Agnieszka
Piekara – warsztat Od ziarenka do bochenka
mgr Magdalena Ryś – warsztat Skok w dorosłość – zaplanuj
swoją karierę
mgr inż. Marta Wilk i dr inż. Elżbieta Gąsiorek – wykład
Jak zagospodarować stałe oraz płynne produkty uboczne
z wytwarzania biodiesela?
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Warsztaty „Od ziarenka do bochenka”



tajemnicze reakcje red-oks, a laboratorium „O świeceniu
ciał – luminescencja” było najbardziej widowiskową che-
miczną imprezą ekonomistów. Podjęliśmy także inne te-
maty techniczne np. Jak zagospodarować stałe oraz
płynne produkty uboczne z wytwarzania biodiesela?
Wdzięcznymi gośćmi byli najmłodsi uczestnicy – dzieci
przedszkolne i z pierwszych klas szkoły podstawowej. Dla
nich przygotowaliśmy łącznie 11 imprez! Dzieci miały
okazję w prezentacji „Od ziarenka do bochenka” dowie-
dzieć się jak powstaje chleb. Wyedukowaliśmy w tej dzie-
dzinie osiem 15-osobowych grup dziecięcych. Na
spotkaniu pt. Co ma Egipt wspólnego ze zdrowiem? dzieci
uczyły się tworzyć, a potem rywalizowały w budowie swo-
ich piramid żywieniowych. Na koniec wszystkie „ekspo-
naty” zjadły karmiąc nie tylko umysł, ale i ciało. Było
smacznie i mądrze.

Refleksje pofestiwalowe
Obserwuję nasz regionalny Festiwal Nauki od ponad 10 lat.
Jako organizator przyglądam się także jego ewolucji.
W 2000 r. niewielu słuchaczy znało tajniki Internetu –
pamiętam jak uczyliśmy seniorów wyszukiwania haseł
w przeglądarkach, robienia zakupów w sieci. W tegorocz-
nym festiwalu nie zabrakło imprez, których tematem jest
problem zmiany naszego postrzegania świata w związku z
rewolucją internetową. Nasza Uczelnia od kilku lat z po-
wodzeniem proponuje coraz bardziej aktualne tematy
związane z tymi przemianami – wykłady pt. Nauczanie na
odległość i Telepraca. Zmniejszyła się jednak np. popu-
larność paneli dyskusyjnych, jakby Internet przejął na siebie
funkcję wymiany poglądów. Może powinniśmy organizo-
wać więcej czatów, np. z ekonomistami?

Festiwal ewoluuje. Wydaje się, że jego przyszłością jest
forma warsztatowa oraz ekspansja imprez do miast Dol-
nego Śląska. Całoroczna szeroka oferta zajęć edukacyjnych
we Wrocławiu sprawia, że jesteśmy nieco „rozpieszczeni”,
festiwal nie jest już – jak kiedyś – jedyną okazją do obco-
wania z nauką, uczniowie bowiem także poza festiwalem
odwiedzają laboratoria wyższych uczelni.
Tymczasem głód wiedzy i samych wydarzeń – mądrych
i widowiskowych – w mniejszych miastach regionu jest
ogromny. Spotykamy się z koordynatorami festiwalu w tych
miasteczkach na naszych festiwalowych zebraniach robo-
czych – to prawdziwi aktywiści, animatorzy.
Bardzo dobrze odbierane są imprezy weekendowego Parku
Wiedzy – to oferta dla rodzin, np. w weekend 17 i 18
września zainteresowanych ofertą tegorocznego Parku
Wiedzy było kilka tysięcy odbiorców. Naukowcy, artyści,
żołnierze i studenci z pasją wyjaśniali tajniki otaczającego
nas świata, a pogoda sprzyjała spacerom po Parku Staro-
miejskim.
Nasza Uczelnia coraz mocniej stawia na „naukę przez doś-
wiadczanie”, przygotowaliśmy liczne warsztaty i laboratoria.
W tym roku przygotowaliśmy także grę logistyczną –
i tu spotkało nas zaskoczenie. Wiodące licea wrocławskie
nie były zainteresowane udziałem w tej edukacyjnej zaba-
wie. Podobno nauczyciele coraz częściej zastanawiają się
czy poświęcać dzień na imprezę pozaszkolną. Podobne
poglądy prezentowali nauczyciele podczas targów eduka-
cyjnych. Chyba nadchodzi czas „misyjny”, czyli przybywa-
nie „z dobrym słowem” do samych zainteresowanych.
Organizatorom gwarantuje to frekwencję (a nie zawsze jest
ona przewidywalna), a szkołom – maksymalne wykorzys-
tanie czasu uczniów. Takie formy pokazów wiążą się z inną
organizacją i wydatkami m.in. na transport. Już teraz przez
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Laboratorium „W świecie niskich temperatur” przygotowane przez pracowników Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego
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Wydział Oświaty finansowane są pokazy interaktywne
odbywające się bezpośrednio w szkołach.

Co dalej? Organizacja Narodów Zjednoczonych ogłosiła rok
2012 Rokiem Spółdzielczości. Rezolucja ONZ wzywa kraje
członkowskie, aby podjęły wysiłki w celu podniesienia
świadomości na temat spółdzielczości oraz aby ją promo-
wały. W szczególny sposób zostało podkreślone znaczenie
spółdzielni rolniczych oraz spółdzielni usług finansowych.
Już dzisiaj zapraszamy do zgłaszania imprez związanych
z tym tematem (i nie tylko) do Biura Promocji!

DFN – edycja zamiejscowa
W dniach 6-7 października 2011 r. Wydział Gospodarki
Regionalnej i Turystyki w Jeleniej Górze Uniwersytetu Eko-
nomicznego we Wrocławiu kolejny raz współorganizował
i uczestniczył w XIV Dolnośląskim Festiwalu Nauki. Tego-
roczna oferta przygotowana przez pracowników wydziału
obejmowała zarówno wykłady otwarte, jak i warsztaty szko-
leniowe. Poza Jelenią Górą pracownicy Wydziału dzielili
się swoją wiedzą w Ząbkowicach Śląskich, Zgorzelcu,
Wałbrzychu oraz Bystrzycy Kłodzkiej.
Oferta Wydziału Gospodarki Regionalnej i Turystyki w ra-
mach XIV DFN prezentowała się następująco:
• prof. dr hab. Tadeusz Borys – warsztat „W poszukiwa-

niu sensownej jakości życia”
• dr hab. Jacek Potocki – wykład „Gdzie najchętniej

spędzamy urlop? Nowe spojrzenie na regiony tury-
styczne Polski”

• dr Marek Obrębalski – wykład „Strategia rozwoju miast
i gmin. Teoria w zdarzeniu z rzeczywistością”

• dr Andrzej Raszkowski – wykład „Strategia Promocji
Miasta”

• dr Beata Bal-Domańska – wykład. „Dlaczego potrze-
bujemy danych statystycznych? Współczesne bazy da-
nych jako źródło informacji o świecie”

• dr Anetta Zielińska – warsztat „Sztuka negocjacji w biz-
nesie”

• dr Małgorzata Markowska – wykład „Polska przestrzeń
w klasyfikacji NUTS. Zróżnicowanie przestrzeni regio-
nalnej UE”

• dr Mirosława Sztemberg-Lewandowska oraz dr Małgo-
rzata Sej-Kolasa – wykład „Potęga liczb”

• dr Anna Baraniecka oraz Dawid Waligóra, Bartek
Świdzińskii i Sylwia Matyja z Koła Naukowego „Lo-
-GRiT” – warsztat „I Ty możesz zostać logistykiem.
Wizerunek i kompetencje współczesnego logistyka”

• mgr Justyna Adamczuk – warsztat „ Biznesowy savoir-
vivre”

• mgr Marcin Drzazga – warsztaty „Aktywne metody po-
szukiwania pracy” oraz „Autoprezentacja w biznesie”.

Wykłady i warsztaty cieszyły się bardzo dużym zaintereso-
waniem. W ciągu zaledwie dwóch dni odwiedziło nas
blisko 350 osób.
Koordynatorzy zajmujący się organizacją tej imprezy na
Wydziale GRiT pragną serdecznie podziękować wszystkim
prowadzącym wykłady i warsztaty za przygotowanie i prze-
prowadzenie ciekawych zajęć. Mamy nadzieję, że w przy-
szłym roku uda nam się przygotować równie ciekawą ofertę
spotkań z młodzieżą w trakcie Dolnośląskiego Festiwalu
Nauki.

Dział Informacji i Rozwoju na Wydziale GRiT

Współcześnie środki przekazu sprzyjają przystępności wiedzy i atrakcyjności jej upowszechniania. Postulat nauki przez
osobiste doświadczenie i zabawę – stał się realny. Dlatego tak wielkim powodzeniem na świecie cieszą się festiwale
i muzea nauki.
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Ideą Targów było jak co roku umożliwienie studentom
i absolwentom zdobycia niezbędnej wiedzy na temat kie-
runków rozwoju firm między innymi z branży finansowej,
IT oraz branży produkcyjnej. „Spotkania z pracodawcą”
dały możliwość bezpośredniego kontaktu studentów
i absolwentów z interesującymi ich pracodawcami. Mieli
oni szansę zdobyć potrzebne informacje dotyczące rekru-
tacji, kultury organizacji czy warunków pracy w firmie.
Pracodawcy natomiast mogli odnaleźć spośród przybyłych
studentów i absolwentów swoich przyszłych pracowników.
XII edycja Targów Pracy odbyła się po raz pierwszy
w nowo otwartym budynku Dolnośląskiego Centrum In-
formacji Naukowej i Ekonomicznej. W „Spotkaniach z Pra-
codawcami” wzięło udział niemal 40 pracodawców oraz
8 patronów medialnych (Pracuj.pl, Kariera, Absolvent.pl,
Students.pl, Eurostudent.pl, Słowo Wrocławian, InfoPraca,
LinguaJob.pl). Targi cieszyły się popularnością przede
wszystkim dużych, dobrze prosperujących firm, takich jak:
Deloitte, PwC, KPMG, Ernst&Young, Google, Hewlett
Packard czy Nestle. W Spotkaniach z Pracodawcami
uczestniczyli licznie studenci oraz absolwenci Uniwersy-
tetu Ekonomicznego, którzy mieli możliwość osobiście
porozmawiać z pracodawcami, poznać zasady rekrutacji,
zapytać o wolne wakaty i pozostawić swoje CV.

Magdalena Ryś
XII edycja Targów Pracy „Spotkania z Pracodawcą” odbyła się na Uniwersytecie Ekonomicznym 19 października
2011 roku. Targi realizowane były w ramach projektu “Kuźnia Kadr 3, czyli wzmocnienie potencjału rozwojowego
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu poprzez rozszerzenie oferty edukacyjnej i lepsze przygotowanie
studentów i absolwentów do wejścia na rynek pracy” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.

X I I e d y c j a
T a r g ó w P r a c y

Pracodawcy obecni na XII edycji Targów Pracy
„Spotkania z Pracodawcą”: Deloitte Audit Sp. z
o.o., PwC Polska Sp. z o.o., KPMG Sp. z o.o., Ernst
& Young Audit Sp. z o.o., Google Poland Sp. z o.o.,
Hewlett - Packard Sp. z o.o., BNY Mellon (Poland)
Sp. z o.o.,Grupa Allegro Sp. z o.o, UPS Polska Sp.
z o.o., CARGILL (Polska) Sp. z o.o., Nestle Polska
SA, LG Display Poland Sp. z o.o., SENTE Systemy
Informatyczne Sp. z o.o., FagorMastercook SA,
Sitech Sp. z o.o., CRISIL Irevna Poland Sp. z o.o.,
Credit Suisse (Poland) Sp. z o.o., Bank Zachodni
WBK SA, Euro Bank SA, Invest-Bank SA, ING Bank
Śląski, TUiR WARTA S.A. i Kredyt Bank SA, LKW
Walter Internationle Transportorganisation AG, Dol-
nośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu
Filia we Wrocławiu, Innovation Technology Group
SA, Call Center Inter Galactica AG TEST HR, ELICA
GROUP POLSKA Sp. z o.o., EXTERNAL WAY Sp.
z o.o., Kancelaria Finansowa CreditFinance, OVB
All Finanz, Pozarządowy Ośrodek Kariery, Kariera
w Finansach.pl Sp. z o.o., AXA Polska SA, Pollux
Sp. z o.o., JR Holding AG, Cyclad Sp. z o.o, Poland
Germany Consult Winiarski, Akademickie Inkuba-
tory Przedsiębiorczości.

Przemówienie mgr Magdaleny Kuźnickiej, p.o. Kierownika Biura
Karier i Promocji Zawodowej podczas uroczystego otwarcia
XII edycji Targów Pracy „Spotkania z Pracodawcą”

Rektor prof. Marek Łyszczak kroi tort z okazji 5-lecia Biura Karier
i Promocji Zawodowej
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Targi Pracy były ponadto dobrą okazją do świętowania
5-lecia Biura Karier i Promocji Zawodowej na naszym Uni-
wersytecie. Razem z zaproszonymi gośćmi, pracownikami
Uniwersytetu, pracodawcami i studentami uczciliśmy te

owocne 5 lat pracy Biura, podziękowaliśmy za wsparcie
i pomoc przy realizacji naszych celów oraz wyraziliśmy
nadzieję na dalszą współpracę.

A kademia Ta lentów
r u s z y ł a d r u g a e d y c j a

Michał Gawlik – laureat pierwszej edycji Akademii
Talentów (nagrodzony stażem w Powszechnym
Domu Kredytowym SA) tak ocenia swój udział:
Uczestnictwo w I edycji Akademii Talentów, organizowa-
nej przez Forum Edukacji Biznesowej Uniwersytetu
Eko-nomicznego, umożliwiło mi odbycie płatnego stażu
w Powszechnym Domu Kredytowym SA – jednej ze spółek
znanego inwestora Leszka Czarneckiego. […] Trzy miesiące
spędzone w PDK SA ukazały mi namiastkę kultury jaka

panuje w korporacjach. Warto podkreślić, że osoby, które
poznałem oraz z którymi miałem możliwość współpraco-
wać, wykazały się życzliwością i nieodpartą chęcią pomocy
przy rozwiązywaniu bieżących zadań. Po ukończeniu stażu,
mój osobisty bagaż doświadczeń wyraźnie się zwiększył,
zauważyłem jak istotna w życiu jest umiejętność efektyw-
nego zarządzania czasem, zyskałem również nowych
znajomych oraz otrzymałem propozycję dalszej współpracy
w firmie.

W drugiej edycji nieco zmieniono cykl zmagań o laury. Formalnie konkurs rozpoczął się 8 listopada 2011 r.,
po uruchomieniu elektronicznych zapisów do etapu pierwszego. Kolejne etapy to:

etap I – indywidualne rozwiązywanie studium przypadku – 23 listopada 2011roku,
etap II – gra biznesowa – 7 grudnia 2011 roku,
etap III – zespołowe rozwiązanie problemu badawczego z zakresu zarządzania i finansów – 14 grudnia 2011 roku,
etap IV – symulacje procesu rekrutacji i sporządzenie listy rankingowej laureatów II edycji Akademii Talentów
– 11 stycznia 2012 roku.

Więcej informacji na stronie: www.at.ue.wroc.pl
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Studenci i patroni medialni oraz pracodawcy uczestniczący w XII edycji Targów Pracy

Akademia Talentów zrodziła się z inicjatywy grupy studentów Wydziału Zarządzania, Informatyki i Finansów,
wspieranych przez prof. Jerzego Niemczyka. Organizatorzy postawili sobie za cel służenie pomocą studentom,
którzy są zainteresowani (co zweryfikują kolejne niełatwe etapy Akademii) w zdobywaniu pierwszych doświadczeń
zawodowych.
W pierwszej edycji wzięło udział 120 osób. Finałowa dwunastka została wyłoniona w styczniu 2011 r. Przyznano
20 nagród – staże, praktyki, kursy, mentoringi. Do grona Rady Prezesów i Dyrektorów AT dołączyły nowe firmy:
Credit Agricole, reprezentowany przez wiceprezes Beatę Janczur, i TSP Institute, reprezentowany przez
prezesa Tomasza Szpikowskiego.



B
Ę

D
Z

IE

34

I IGala Pracodawców
P ł o m i e ń K u ż n i K a d r d l a z a a n g a ż o w a n y c h

Patrycja Spychalska
Na Galę zaproszeni zostali Pracodawcy, którzy w ramach projektu Kuźnia Kadr 3 we współpracy z Sekcją Obsługi
Projektów Rozwojowych zapewnili staże zawodowe studentom Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

1 grudnia 2011 r. sala konferencyjna Dolnośląskiego
Centrum Informacji Naukowej i Ekonomicznej Uniwersy-
tetu Ekonomicznego we Wrocławiu gościła wyjątkowych
gości – pracodawców, którzy umożliwili studentom
odbycie w swoich firmach staży, a co za tym idzie zdoby-
cie im pierwszych szlifów na drodze profesjonalnej kariery.
Projekt Kuźnia Kadr 3 przewiduje formę podziękowania
pracodawcom za udział w programie płatnych staży,
zaoferowanie miejsca odbywania stażu oraz bogatego
i różnorodnego programu stażu jak i za czas poświęcony
studentom. Certyfikat może otrzymać pracodawca, który
przygotował co najmniej pięć miejsc stażu dla studentów
i absolwentów UE w minionym roku akademickim
2010/2011. Oceny pracodawców dokonano na podstawie
ankiet ewaluacyjnych wypełnianych przez stażystów oraz
za całokształt współpracy.
Certyfikaty dla nominowanych oraz nagrody w postaci
Pło-mienia Kuźni Kadr, firmom uznanym za najlepsze, wrę-
czali JM Rektor Uczelni prof. zw. dr hab. Bogusław Fiedor
oraz Menedżer Projektu dr inż. Dorota Kwiatkowska-
-Ciotucha. Goście wzięli udział w przygotowanym spe-
cjalnie na ten wieczór bankiecie, a oprawę artystyczną
zapewnił muzyk Wiktor Golc, który wykonał koncert
na kubańskich i afrykańskich bębnach.

Honorowe certyfikaty za udział w programie stażowym
przyznano następującym firmom: Kredyt Bank SA, Invest-
-Bank SA, Tauron Dystrybucja SA, Manpower Polska
Sp. z o.o., Biuro Rachunkowe LIBRUM Sp. z o.o.
Płomień Kuźni Kadr w kategorii Ocena realizacji staży
w przedsiębiorstwach otrzymali:
1. Eurobank SA
2. nFinity Sp. z o.o.
3. Tauron EkoEnergia Sp. z o.o
Płomień Kuźni Kadr w kategorii Ocena realizacji staży
w urzędach otrzymali:
1. Urząd Skarbowy Wrocław Stare Miasto
2. Urząd Miasta Wrocławia
3. Urząd Skarbowy Wrocław Fabryczna
Płomień Kuźni Kadr w kategorii Skuteczność na rynku
otrzymali:
1. Cargill (Polska) Sp. z o.o.
2. HP Global Business Center Wrocław
3. Impel SA
Nagroda Specjalna
Płomień Kuźni Kadr dla honorowego partnera Kuźni Kadr 3
przypadł firmie KGHM Polska Miedź SA.

Statuetki dla uhonorowanych
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N a s z e s u k c e s y
Nagroda Ministra
Profesor Barbara Kudrycka, minister Nauki i Szkolnictwa
Wyższego nagrodziła pracowników naszej uczelni.
W prestiżowym gronie uhonorowanych Nagrodą Ministra
dla Nauczyciela Akademickiego za całokształt dorobku
jest prof. dr hab. Aniela Styś.
W gronie nauczycieli wyróżnionych Nagrodą Ministra
za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne
uzyskane w 2010 r. są:
dr hab. Romuald Jończy – Nagroda indywidualna II stop-
nia za osiągnięcia naukowe,
prof. dr hab. Bogusław Fiedor, dr Wiktor Szydło, mgr
Bogdan Piątkowski, dr Karol Kociszewski, dr Zbigniew
Jakubczyk, dr Zbigniew Dokurno, dr Agnieszka Becla
oraz dr hab. Zbigniew Wiktor (Uniwersytet Wrocławski)
i dr Johannes Platje (Uniwersytet Opolski) – nagroda
zespołowa za osiągnięcia dydaktyczne.

Honorowe członkostwo BCC dla JM Rektora
Profesor Bogusław Fiedor został Honorowym Członkiem
Business Centre Club. Podczas uroczystości z okazji
20-lecia BCC prezes Marek Goliszewski i Marek Woron,
kanclerz Loży Dolnośląskiej BCC wręczyli prof.
Bogusławowi Fiedorowi dyplom Honorowego Członka
BCC. Laudację wygłosił prof. Tadeusz Luty, Honorowy
Przewodniczący KRASP, pełnomocnik prezydenta
Wrocławia ds. współpracy z uczelniami.

Profesor Stanisław Urban uhonorowany
Profesor dr hab. inż. Stanisław Urban, doktor honoris
causa Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, został człon-
kiem honorowym Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa
i Agrobiznesu. Zarząd Stowarzyszenia przyznał prof.
Urbanowi ten honorowy tytuł w podziękowaniu i uznaniu
za wieloletnie zaangażowanie i twórczą pracę na rzecz in-
tegracji środowiska naukowego ekonomistów rolnictwa.

Nagroda PTE im. Edwarda Lipińskiego
Profesor Bożena Borkowska została laureatem konkursu
Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego im. prof. Edwarda
Lipińskiego. Nagrodzono książkę prof. Borkowskiej
pt. „Regulacja monopolu naturalnego w teorii i praktyce”
wydaną przez Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicz-
nego we Wrocławiu w 2009 r. Nagroda PTE im. prof.
Edwarda Lipińskiego jest przyznawana corocznie przez
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne za książkę wnoszącą
nowe wartości do dorobku nauk ekonomicznych w Pol-
sce, opublikowaną w dwóch kolejnych latach poprze-
dzających rok, w którym nagroda jest przyznawana.

Powołania
Profesor dr hab. Leszek Maciaszek, dyrektor Instytutu
informatyki Ekonomicznej, został 16 grudnia 2011 r.
powołany na lata 2012–2014 w skład rządowej Rady
Informatyzacji IV kadencji działającej przy Ministrze
Administracji i Cyfryzacji Michale Bonim.
Dr Andrzej Raszkowski z Wydziału Gospodarki Regio-
nalnej i Turystyki w Jeleniej Górze został wybrany do Rady
Młodych Naukowców II kadencji. RMN jest organem

pomocniczym ministra NiSW. Jej głównym zadaniem jest
wspieranie rozwoju karier młodych naukowców.
Dr inż. Małgorzata Krzywonos z Katedry Inżynierii Bioproce-
sowej Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego została po-
wołana na eksperta w 7 PR w konkursie „People” na 2011 rok.

Prestiżowe wyróżnienie dla mgr Agnieszki Pietrus-Rajman
W dniu 28. września 2011 mgr Agnieszka Pietrus-
-Rajman otrzymała Europejski znak innowacyjności
w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych
(ELL). Ten europejski certyfikat jakości jest wyróżnieniem
za innowacyjne techniki kształcenia oraz osiągnięcia me-
todyczno-dydaktyczne i przyznawany jest w drodze kon-
kursu za oryginalne i twórcze inicjatywy o wymiarze
europejskim, wykorzystujące nowatorskie rozwiązania
w dziedzinie nauczania i uczenia się języków.

Inauguracja projektu TALARIA
1 października 2011 r. uruchomiono projekt TALARIA
(Teaching and E-Learning Advances in European Mobility
Space), zgłoszony w ramach naboru do programu Leo-
nardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie”. Projekt
realizowany jest przez Centrum E-learningu Uniwersytetu
Ekonomicznego we Wrocławiu wspólnie z partnerami
zagranicznymi: Universität Duisburg-Esseniversiteit Leuven
(Belgia), Dublin City University (Irlandia) i Universidad
de Salamanca (Hiszpania). Kierownikiem projektu jest
dr Andrzej Niesler.

Laureaci nagrody I stopnia WR FSNT NOT
19 października 2011 r., w ramach Inauguracji XXXVII
Wrocławskich Dni Nauki i Techniki wręczono nagrody
w konkursie „Za wybitne osiągnięcia w dziedzinie tech-
niki za 2010 r.” Laureatem nagrody I stopnia została
dr inż. Joanna Harasym z Katedry Biotechnologii Żyw-
ności wraz z zespołem w składzie: mgr inż. Jerzy Brach,
dr Jerzy Lech Czarnota, prof. dr hab. inż. Maciej Cho-
rowski, dr inż. Agnieszka Kowalska, mgr Anna Madera,
mgr Józef Rać, mgr inż. Andrzej Słabisz i mgr inż. Marek
Winkowski. Nagrodzone rozwiązanie nosiło tytuł „Zestaw
i sposób produkcji beta-glukanu, preparatu białek owsa
i błonnika nierozpuszczalnego”. Nagrody wręczył prezes
Wrocławskiej Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Tech-
nicznych Naczelnej Organizacji Technicznej dr hab. inż.
Czesław Szczegielniak. Wręczono również podziękowa-
nie dla prof. Jerzego Pietkiewicza, kierownika Katedry
Biotechnologii Żywności za stwarzanie przyjaznych
warunków do rozwoju innowacyjności w ramach prac
Katedry.

Laureaci konkursu Naukowego Towarzystwa Informa-
tyki Ekonomicznej na najlepsze prace dyplomowe
Absolwenci i pracownicy naszego Uniwersytetu (Wydział
Zarządzania, Informatyki i Finansów, Instytut Informatyki
Ekonomicznej) odnieśli sukces zdobywając nagrody w XV
edycji konkursu na najlepsze prace dyplomowe w obsza-
rze informatyki ekonomicznej. Konkurs odbywa się
corocznie i prace w trzech kategoriach (licencjackie,
magisterskie i doktorskie) są nadsyłane z całej Polski.
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W grupie prac magisterskich laureatami zostali:
I miejsce (równorzędnie z pracą UE Poznań) praca Adama
Adamkiewicza pt. Propozycja nowej formy komunikacji
w Internecie, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,
promotor – prof. dr hab. Jadwiga Sobieska-Karpińska,
II miejsce (równorzędnie z pracą UE Poznań) praca
Waltera Łuszczyka pt. Wizualna eksploracja łańcuchów
transakcji bankowych, promotor – prof. dr hab. Jerzy
Korczak, III miejsce praca Adama Pukocza pt. Proces
wdrażania zintegrowanych systemów informatycznych klasy
ERP na przykładzie systemu XL firmy Comarch, promotor –
prof. dr hab. Adam Nowicki.
W grupie prac doktorskich:
I miejsce rozprawa Moniki Kaczmarek pt. Selection of
Semantic WEB Services for Business Processes, Uniwersytet
Ekonomiczny w Poznaniu, promotorzy: prof. dr hab.
Witold Abramowicz i prof. dr hab. Leszek Maciaszek
(UE Wrocław),
II miejsce rozprawa Agaty Filipowskiej pt. Spatial Indexing
for Creating Company Profiles, promotorzy: prof. dr hab.
Witold Abramowicz i prof. dr hab. Leszek Maciaszek
(UE Wrocław).

Sukcesy studentów UE w ogólnopolskim Konkursie
Amatorów Rachunkowości „Uczelniada 2011”

W dniach 16-18 listopada 2011 r. w Sopocie odbył się
IX Ogólnopolski Konkurs Amatorów Rachunkowości
„Uczelniada 2011” zorganizowany przez Koło Naukowe
Rachunkowości AUDYTOR, działające na Wydziale
Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Udział w konkur-
sie wymagał wykazania się szeroką wiedzą z zakresu
rachunkowości finansowej, rachunkowości zarządczej,
podatków oraz praktycznego zastosowania metod i tech-
nik wykorzystywanych podczas badania sprawozdań
finansowych.
Drużyna Koła Naukowego Audytor Uniwersytetu Ekono-
micznego we Wrocławiu w składzie: Emilia Serwicka,
Paulina Rząsa, Lidia Sobańska zajęła 1. miejsce. Opieku-
nem KN Audytor oraz drużyny jest dr hab. Mirosława
Kwiecień, prof UE.
Sukces osiągnęła również drużyna z KNRZ Controller zaj-
mując 3. miejsce. Skład drużyny: Mariola Kotłowska,
Marta Kalisz, Joanna Murzyńska. Opiekunem KNRZ Con-
troller oraz drużyny jest dr hab. Bartłomiej Nita, prof. UE.

Laury studentów UE w Ogólnopolskim Teście Wiedzy
o Inwestowaniu

W Ogólnopolskim Teście Wiedzy o Inwestowaniu student
kierunku Master Study in Finance, Michał Skuza zajął
drugie miejsce w klasyfikacji indywidualnej. Drużyna UE
we Wrocławiu w składzie: Michał Skuza (MSIF), Krzysztof
Kubiszewski (MSIF), Marta Szudzichowska (MSIF)

i Joanna Wieleba (MSIF) zajęła trzecie miejsce w klasyfi-
kacji drużynowej.

FunEnglish.pl
– firma założona przez naszych studentów – została
wyróżniona jako laureat w kategorii Instytucja w tegorocz-
nej edycji prestiżowego, europejskiego znaku jakości
i innowacyjności w dziedzinie nauczania i uczenia się
języków obcych – European Language Label.

Nagrodzeni absolwenci i ich prace magisterskie
W IV Edycji Konkursu Prezesa Narodowego Banku Pol-
skiego na najlepszą pracę magisterską wyróżnienie otrzy-
mała Marta Karaś za pracę Monetary Policy in the face
of global financial crisis 2007-2009, promotorem pracy jest
prof. dr hab. Krzysztof Jajuga. Marta Karaś jest absol-
wentką Master Studies in Finance, a obecnie doktorantką
w Katedrze Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem.

Najlepszy dyplom roku
Zarząd Województwa Dolnośląskiego utworzył nagrodę
pn. „Najlepszy Dyplom Roku”. Komisja uczelniana wybrała
z grona studentów naszej uczelni najlepszego absolwenta.
Wyróżniono Beatę Kisielewicz z Wydziału Nauk Ekono-
micznych za pracę magisterską Wpływ integracji europej-
skiej na rozwój społeczno-ekonomiczny województwa
opolskiego oraz za wyniki w nauce (średnia ocen 4,81), a
także za działalność w kołach naukowych i udział w ogól-
noświatowym konkursie kreatywności „Odyseja Umysłu”.

Laureaci konkursu im. Wincentego Stysia
Jury konkursu na najlepszą pracę magisterską z dziedziny
ekonomii wyróżniło dwoje naszych absolwentów: Martę
Uchmanowicz za pracę magisterską pt. „Efekty funkcjono-
wania Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Invest-Park” (zdobyła II miejsce) i Piotra Panka za pracę
magisterską pt. „Międzynarodowa emigracja zarobkowa
na przykładzie studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we
Wrocławiu” (wyróżnienie). Obie prace zostały napisane
pod opieką naukową dr hab. Bogusławy Drelich-
-Skulskiej, prof. UE.

Prezydent Bolesławca nagrodził naszą absolwentkę
Kapituła nagrody za najlepszą pracę magisterską lub
doktorską z zakresu historii i współczesności miasta Bo-
lesławiec przyznała II nagrodę Alicji Karolinie Stempnie-
wicz, absolwentce Wydziału Gospodarki Regionalnej
i Turystyki w Jeleniej Górze. Doceniono pracę magisterską
pt. „Wykorzystanie środków europejskich przez samorząd
lokalny na przykładzie gminy miejskiej Bolesławiec” na-
pisaną pod kierunkiem dr. Jerzego Ładysza z Katedry
Gospodarki Przestrzennej.

N a s z e s u k c e s y



„Prawdziwe życie zaczyna się po czterdziestce” mówili
uczestnicy uroczystości gratulując prof. Anieli Styś jubileuszu

Uroczystość rozpoczęła prof. Krystyna Mazurek-Łopaciń-
ska, dyrektor Instytutu Marketingu witając dostojną jubi-
latkę oraz gości przybyłych z ośrodków akademickich,
z którymi od lat współpracuje Pani Profesor Aniela Styś.
Profesor Krystyna Mazurek-Łopacińska, podziękowała
prof. Anieli Styś za sukcesy w działalności naukowej, za
umiejętność wyszukiwania nowatorskich kierunków ba-
dawczych, za otwartość na problemy i zjawiska gospodar-
cze, oraz za serdeczne, miłe i bezpośrednie traktowanie
współpracowników, za wspieranie ich aktywności i zachę-
canie do rozwijania zainteresowań nie tylko w obszarze
dyscyplin naukowych.
Prof. Krystyna Mazurek-Łopacińska mówiła o wrocławskiej
szkole marketingu i rozwijanych w jej ramach nurtach ba-
dawczych. Podkreślała, że Instytut Marketingu swoje suk-
cesy zawdzięcza właśnie osobowości prof. Anieli Styś –
wrażliwej nie tylko na sprawy ludzi, ale także środowiska

akademickiego, szczególnie zaś uczelni, z którą związała
swoje całe życie zawodowe. Profesor Krystyna Mazurek-
-Łopacińska podkreślała charyzmatyczny styl zarządzania
Instytutem przez Panią Profesor Anielę Styś przejawiający
się m.in. aktywnością w dyskusjach naukowych i do-
tyczących dydaktyki, przekazywaniem pracownikom
informacji o podstawach podejmowanych decyzji, sku-
tecznymi działaniami interwencyjnymi w sprawach
Instytutu Marketingu, Wydziału Nauk Ekonomicznych,
Uczelni i całego środowiska akademickiego.
Podsumowując swoje wystąpienie prof. Krystyna Mazurek-
-Łopacińska powiedziała „Szanowna Pani Profesor, stwo-
rzyła Pani Instytut kreatywny i otwarty. Dała nam Pani dużo
wiary w nasze umiejętności, które przygotowały nas do
trudnych, ważnych wyzwań. Dziękujemy serdecznie,
życzymy dużo dobra, dużo dalszych sukcesów, wiele ra-
dości. Kosz czerwonych róż jest symbolem wdzięczności
całego Instytutu.”
W imieniu swoim i kierownictwa Uczelni życzenia
i podziękowania złożył JM Rektor prof. Bogusław Fiedor.
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Powiedział m.in.: „Pragnę Pani Profesor złożyć serdeczne
podziękowanie za wieloletnią pracę na rzecz naszej Almae
Matris. Tworząc przez ponad czterdzieści pięć lat wielkość
i dumę dzisiejszego Uniwersytetu Ekonomicznego, udo-
wadnia Pani Profesor słowa Ludwika Hirszfelda, który
powiedział kiedyś, że „Należy być optymistą na początku
pracy, a krytycznym na końcu”.
Optymizm towarzyszył Pani przez
całą zawodową drogę, i dzisiaj
może Pani Profesor swój dorobek
śmiało poddać krytycznemu
oglądowi. Jest z czego być dumnym.
Dowodzi tego i ponad dwieście
opublikowanych prac, i wiele wyda-
nych książek, i wypromowani dok-
torzy…
Znana dolnośląska pisarka, Olga
Tokarczuk stwierdziła kiedyś: „Czas
porządkuje rzeczywistość. Nie ma
powodu, by się go bać”. Nie boimy
się czasu, gdy przychodzi czas jubi-
leuszy i rocznic, czas podsumowań
i obrachunków z samym sobą,
z wybraną drogą zawodową i dokonaniami, kamieniami
milowymi na tej drodze. One również – jak chce pisarka
– porządkują rzeczywistość. Jestem przekonany, że dla
Pani Profesor takim kamieniem milowym było zarówno
uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk ekonomicz-
nych w 1970 roku za pracę o podstawach określenia
popytu na usługi dla ludności, jak i współpraca z profeso-
rem Kosteckim z Uniwersytetu w Neuchatel w ramach
grantu pt. „Zarządzanie marketingowe w sferze usług”.
Takim kamieniem milowym było pełnienie funkcji członka
Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego w latach
1982-1990, jak i otrzymanie Krzyża Kawalerskiego Orderu
Odrodzenia Polski.
Trzeba kształcić się tak, by się stać zajmującym towarzy-
szem dla siebie samego – powiedział kiedyś Tadeusz Ko-
tarbiński, jedna z najwybitniejszych postaci polskiej nauki.
Ten rys osobowości Pani Profesor będzie nam stale towa-
rzyszył. Ciepło, poczucie humoru, życzliwość dla innych,
otwartość na idee i poglądy innych okazywały się powo-

dami, dla których wykłady i seminaria Pani Profesor cie-
szyły się takim zainteresowaniem – niezależnie od stopnia
atrakcyjności prowadzonego przedmiotu. (...) Życzę Pani
Profesor dalszych sukcesów na drodze naukowej, jak rów-
nież w życiu osobistym, życzę uśmiechu i pogody ducha –
my zawsze taką Panią Profesor mamy w swej pamięci.

Po oficjalnym otwarciu uroczystości wystąpiła prof. Aniela
Styś obchodząca jubileusz 45-lecia pracy zawodowej na
naszej uczelni. Było to wystąpienie nietypowe, gdyż
prof. Aniela Styś opowiadała o swoim życiu zawodowym,
działalności publicznej i aktywności niepublicznej doku-
mentując te wydarzenia materiałem fotograficznym.
Pokazywane na zdjęciach osoby, miejsca i epizody wy-
woływały spontaniczne reakcje osób na sali i komentarze
uczestników tych wydarzeń. Prof. Aniela Styś dziękowała
wszystkim osobom, z którymi miała możliwość i przyjem-
ność współpracować. Podkreślała znaczącą rolę prof.
Stanisława Stysia w swoim życiu zawodowym i (oczywiś-
cie) osobistym.

Następnie wystąpiły zaproszone osoby z ośrodków akade-
mickich Katowic, Koszalina, Poznania, Szczecina, War-
szawy i Wrocławia.
Było wiele retreospekcyjnych wspomnień, chwil wzruszeń,
zadumy. Wspominano czas wspólnie rozwiązywanych
„problemów węzłowych”, działania wspierające awanse
kadr naukowych. Dziękowano Pani Profesor za krytyczne
lecz budujące recenzje naukowe, za twórcze i kompe-
tentnie organizowane konferencje. Goście uroczystości
życzyli Pani Profesor Anieli Styś kolejnych ciekawych
zadań do realizacji, sił i zapału do kontynuowania życia
z modelowym wręcz temperamentem naukowym, twór-
czych pomysłów oraz satysfakcji i radości z sukcesów
osiąganych w życiu zarówno zawodowym, jak i osobistym.
Powtarzając za Gabrielem Marquesem cytowano jego
słowa: Być może dla świata jesteś tylko człowiekiem, ale
dla niektórych ludzi jesteś całym światem.
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Rozmawiamy z Panią Profesor o książce i pracy w naszej
uczelni

Pani Profesor proszę powiedzieć, co zadecydowało
o wyborze kierunku studiów? Jak ewoluowały Pani
zainteresowania?

Jestem Wrocławianką z urodzenia, ale moi rodzice, jak
większość powojennych mieszkańców Wrocławia, przy-
byli tutaj z różnych stron Polski: tato ze wschodniej Polski,
mama z okolic Kielc. Rodzice nie wpływali na moje de-
cyzje o wyborze studiów. Ja rozważałam studia prawnicze
na Uniwersytecie Wrocławskim lub ekonomię na naszej
uczelni. Wybrałam studia na nowo utworzonym Wydziale
Zarządzania i Informatyki na kierunku cybernetyka eko-
nomiczna i informatyka. Miałam szczęście trafić na wspa-
niałą grupę studentów. O jej atutach pisała Pani prof.
Stanisława Bartosiewicz w Portalu nr 1 (3) z 2009 roku.

Warto powiedzieć, że 11 osób z tej grupy zostało nauczy-
cielami akademickimi, a kilka rozwinęło swoją karierę nau-
kową. Studiowałam m.in. razem z Marią Piotrowską (na
studiach Stolcman), Teresą Jajugą (na studiach Jakobsche),
Anną Błaczkowską (na studiach Bartosiewicz), Krzysztofem
Jajugą, Ireneuszem Kuropką, Ryśkiem Gumińskim, Pawłem
Kubiakiem i Januszem Szponarskim – naukowcami pra-
cującymi na naszej uczelni, oraz z Małgorzatą Misińską
i Danutą Kowalską, które rozpoczęły karierę naukową na
Uniwersytecie Wrocławskim, ale wkrótce zmieniły miejsce
pracy, podobnie jak niektórzy koledzy z naszej uczelni.

Program studiów mocno akcentował znaczenie przed-
miotów ścisłych, wykorzystujących matematykę. Sprzyjał
kształceniu ekonomistów, którzy podobnie jak przedsta-
wiciele nauk przyrodniczych, tworzą modele, za pomocą
których próbują nie tylko wyjaśniać, ale także przewidy-P
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P r o f e s o r B o ż e n y B o r k o w s k i e j

Książka dr hab. Bożeny Borkowskiej, prof. UE pt. Regulacja monopolu naturalnego w teorii i praktyce, wydana przez
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w 2009 r., została nagrodzona w XX edycji konkursu
o nagrodę Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego im. Edwarda Lipińskiego.

Wręczenie Nagrody PTE podczas uroczystego posiedzenia władz krajowych Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie.
Na zdjęciu: prof. Bożena Borkowska, prof. Elżbieta Mączyńska (prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego), prof. Eugeniusz
Rychlewski (przewodniczący Sądu Konkursowego) i prof. Zdzisław Sadowski



wać przyszłość gospodarczą. Z perspektywy dzisiejszej
wiedzy można twierdzić, że lansowane w ekonomii
sformalizowane modele okazują się zawodne w przewi-
dywaniu procesów i zjawisk ekonomicznych. Potrafimy
wyjaśnić pewne zdarzenia po ich zaistnieniu, ale nie jes-
teśmy w stanie dokładnie prognozować przebiegu zjawisk
ekonomicznych. Już na studiach okazało się, że zmatema-
tyzowany nurt wiedzy ekonomicznej nie jest mi bliski.
Szukałam innych dziedzin ekonomii. Z naszej grupy
studenckiej kilka osób dostało propozycję pracy na
uczelni. Ja podjęłam starania o pracę w Instytucie Ekono-
mii Politycznej. Zostałam zatrudniona czasowo dzięki
poręczeniu Pani prof. Stanisławy Bartosiewicz (dowie-
działam się o tym dopiero kilka lat później). W tym czasie
bowiem bez przynależności do PZPR szanse na zatrudnie-
nie były znikome. A ja nie chciałam się angażować
w działalność polityczną. Miałam szczęście, trafiłam na
ostatnią dekadę funkcjonowania systemu PRL, był to bo-
wiem rok 1979. Zatrudniono mnie 1 kwietnia, do pa-
ździernika następnego roku. Przedłużenie angażu,
ponieważ do partii się nie zapisałam, wisiało na włosku.
„Uratowały” mnie sierpniowo-wrześniowe strajki 1980
roku. Dzięki nim mogłam kontynuować pracę w Zakładzie
Socjalizmu.

Powoli następował proces rozluźniania „gorsetu” partyj-
nych nakazów i zakazów. Podczas zajęć ze studentami
można było prezentować różne koncepcje ekonomiczne,
wykazywać defekty socjalistycznej gospodarki oraz zwra-
cać uwagę na znaczenie własności prywatnej i wolności
wyborów dla efektywności gospodarowania. Wiele argu-
mentów, którymi wówczas dysponowałam, zgromadziłam
w wyniku badań empirycznych, które prowadziłam jako
członek zespołu kierowanego przez Panią prof. Danutę
Misińską. Badania te, prowadzone w ramach tzw. proble-

mów węzłowych, dotyczyły centralnego kierowania
przedsiębiorstwami i miały istotne znaczenie dla moich za-
interesowań badawczych, które zaczęły się koncentrować
wokół problemów związanych z oddziaływaniem państwa
na przedsiębiorstwa. Zagadnienia te były przedmiotem
mojej pracy doktorskiej i pracy badawczej prowadzonej
w transformującej się gospodarce polskiej, w której
początkowo skoncentrowałam uwagę na zagadnieniach
związanych z prywatyzacją przedsiębiorstw, rozwojem
rynków i ich regulacją w Polsce i w krajach o rozwiniętej
gospodarce rynkowej. Dlatego też, gdy w czasie ostatnich
kilkunastu lat gospodarka polska poddawana była liberali-
zacji i pojawiło się pytanie co robić z monopolami
naturalnymi, zainteresował mnie właśnie ten problem
badawczy, ponieważ okazał się istotny nie tylko w gospo-
darkach poddanych transformacji, ale także w dojrzałych
gospodarkach rynkowych. W nagrodzonej w XX edycji
konkursu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego im.
Edwarda Lipińskiego książce pt. Regulacja monopolu na-
turalnego w teorii i praktyce analizuję problemy regulacji
monopoli naturalnych w Stanach Zjednoczonych, w Wiel-
kiej Brytanii i Polsce.

Proszę wyjaśnić, co kryje się pod terminem monopol
naturalny.

Monopol naturalny to rynek, na którym jedno przedsi-
ębiorstwo może zaspokoić popyt rynkowy, wytwarzając
dane dobro po niższym koszcie przeciętnym niż dwa lub
więcej przedsiębiorstw. Wiąże się to z rosnącymi korzy-
ściami skali, oznaczającymi, że wraz ze wzrostem skali
działania przedsiębiorstwa produkcja wzrasta w większym
stopniu niż nakłady, tak więc spada koszt jednostkowy wy-
tworzenia tego dobra. Na takim rynku w sposób „natu-
ralny” – niewymagający interwencji państwa – powstają
silne bariery wejścia na rynek dla konkurencji, takie jak
np. bardzo wysokie nakłady inwestycyjne i duże koszty
stałe. Przykładami gałęzi, gdzie występują monopole na-
turalne, są: energetyka, gospodarka wodno-ściekowa,
telekomunikacja, transport kolejowy.

Jak obecnie w Polsce kształtuje się zjawisko monopoli-
zacji? Czy są jeszcze obszary gospodarki, w których ono
występuje? Jaka przyszłość w opinii Pani Profesor czeka
monopole naturalne?

W Polsce w związku z transformacją prywatyzacja i libe-
ralizacja stanowiły warunki konieczne tworzenia rynków
i działania mechanizmu rynkowego. Taki kierunek zmian
zaplanowano także w branżach o właściwościach mono-
polu naturalnego, ponieważ uznano, że ma on charakter
rezydualny i występuje tylko w tzw. sieciowych segmen-
tach rynków dotychczas zmonopolizowanych, tj. w do-
starczaniu dobra za pomocą sieci: gazowej, ciepłowniczej,
energetycznej, kolejowej. Te segmenty są w dalszym ciągu
poddane regulacji. Natomiast w produkcji energii elek-
trycznej, w świadczeniu usług kolejowego transportu to-
warowego i osobowego nie występują znaczące korzyści
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