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Protokół 
posiedzenia Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 

w dniu 30 listopada 2018 roku 
=========================================================================== 
Obecni: prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, dr hab. Elżbieta Gołata, prof. nadzw. 
UEP, dr hab. inż. Anna Gliszczyńska-Świgło, prof. nadzw. UEP, dr hab. Sławomir Kalinowski, 
prof. nadzw. UEP, prof. dr hab. Maciej Szymczak, prof. zw. UEP, prof. dr hab. Krzysztof 
Malaga, prof. zw. UEP, prof. dr hab. Kazimierz Krzakiewicz, prof. zw. UEP, prof. dr hab. inż. 
Wojciech Cellary, prof. zw. UEP, prof. dr hab. Waldemar  Czternasty, prof. zw. UEP,  
prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, prof. dr hab. Aldona Kamela-Sowińska, prof. zw. 
UEP, dr hab. inż. Jacek Łuczak, prof. nadzw. UEP, dr hab. Jacek Mizerka, prof. nadzw. UEP, 
prof. dr hab. Marek Ratajczak, prof. zw. UEP, prof. dr hab. Elżbieta Urbanowska-Sojkin, prof. 
zw. UEP, dr inż. Marta Biegańska, dr Marcin Gołembski, dr Łukasz Matuszak, dr Krzysztof 
Węcel, dr Yanina Dymitrowska, dr Judyta Cabańska, mgr Ewa Piasna-Kudyńska, Zuzanna 
Szylin, Stanisław Garstecki, Kacper Krotecki, Marcin Pioch, Michał Gerus, mgr Katarzyna 
Woźniak, mgr inż. Waldemar Bilski, mgr inż. Blanka Cimcioch, mgr Wojciech Zalewski, mgr 
Agnieszka Jędraszyk, dr Katarzyna Lis, mgr inż. Roman Tomaszewski. 
 
Zaproszeni goście: dr hab. Krzysztof Melski, prof. nadzw. UEP, dr hab. Piotr Michoń, 
prof. nadzw. UEP i prof. dr hab. Małgorzata Słodowa-Hełpa, prof. zw. UEP. 
 
Nieobecni usprawiedliwieni: dr inż. Marta Biegańska, Agnieszka Kubacka, prof. dr hab. 
Ryszard Zieliński, prof. zw. UEP. 
 
 Ad 1. JM Rektor prof. M. Żukowski powitał wszystkich zebranych, w szczególności 
nowych przedstawicieli studentów w Senacie UEP i zaproponował przyjęcie następującego 
porządku obrad: 

1. Zagajenie i przyjęcie porządku obrad. 
2. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia Senatu. 
3. Komunikaty. 
4. Wręczenie dekretu awansowego na stanowisko profesora nadzwyczajnego UEP doktorom 

habilitowanym: Krzysztofowi Melskiemu  i Piotrowi Michoniowi. 
5. Wręczenie dyplomów nagród jubileuszowych profesorom: Małgorzacie Słodowej-Hełpie 

 i  Sławomirowi Kalinowskiemu.  
6. Stwierdzenie wygaśnięcia mandatów przedstawicieli studentów w Senacie UEP w związku 

z upływem kadencji oraz informacja o wyborze nowych przedstawicieli studentów do 
Senatu. 

7. Uzupełnienie o przedstawicieli studentów składów komisji: Dyscyplinarnej  
dla Studentów i Odwoławczej Dyscyplinarnej dla Studentów. 

8. Uzupełnienie o przedstawiciela Wydziału Zarządzania składu Odwoławczej Komisji 
Dyscyplinarnej dla Doktorantów. 

9. Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (UEP_2.0). 
10. Sprawy bieżące oraz wolne głosy i wnioski. 
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 Rektor M. Żukowski zaproponował powołanie komisji skrutacyjnej  
w składzie: dr Yanina Dymitrowska i mgr Katarzyna Woźniak. Członkowie Senatu 
zaakceptowali propozycję Rektora M. Żukowskiego. 
 
Ad 2. Protokół posiedzenia Senatu z 26 października 2018 roku przyjęto bez uwag. 
  
Ad 3. Komunikaty. 
Rektor M. Żukowski poinformował, że:  

 Polska Komisja Akredytacyjna przyznała ocenę wyróżniającą dla dwóch kierunków 
prowadzonych na I i II stopniu na Wydziale Zarządzania UEP:  finansów i rachunkowości 
biznesu oraz zarządzania. Ocenę pozytywną otrzymał kierunek gospodarka turystyczna 
prowadzony na I i II stopniu na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej. 

  6 listopada Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło wyniki konkursu  
w programie Regionalna Inicjatywa Doskonałości (RID), przyznając UEP 3 miliony złotych 
na realizację projektu Ekonomia w obliczu Nowej Gospodarki. Wniosek został 
przygotowany pod kierownictwem prof. E. Gołaty, przy ogromnym zaangażowaniu  
prof. K. Marchewki-Batkowiak i prof. Pawła  Marszałka. 

 16 listopada 2018 roku Narodowe Centrum Nauki ogłosiło listy rankingowe konkursów: 
Opus i Preludium. Czterech naukowców (dr hab. Aleksander Grzelak, dr Jacek Jankiewicz, 
dr Dawid Szutowski i dr Jakub Staniszewski) otrzymało dofinansowanie na realizację 
projektów badawczych na łączną kwotę 1 073 660,00 zł. Otrzymano także dwa 
dofinansowania na pojedyncze działanie naukowe MINIATURA 2 na realizację projektów 
dr Anny Leszczyłowskiej i dr. Pawła Niszczoty.  

 Kolejny raz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu znalazł się w czołówce najlepszych 
uczelni ekonomicznych w kraju. Uczelnia zajęła ponownie trzecie miejsce  
w rankingu dziennika „Rzeczpospolita”, który ukazał się 8 listopada. 

 22 listopada odbyła się uroczystość 15-lecia Klubu Partnera Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Poznaniu. Z okazji jubileuszu przyznano nagrody Klubu Partnera UEP. 
Wręczono je firmom i absolwentom, szczególnie aktywnie wspierającym Uczelnię  
w wypełnianiu jej zadań edukacyjnych oraz rozwoju infrastrukturalnym. Jubileusz 
uświetniło spotkanie z ks. Adamem Bonieckim. 

 20 listopada  odbyła się (we współpracy z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza  
w Poznaniu),  XII Debata Akademicka pt. „Nierówności społeczne: stereotypy  
a rzeczywistość”. Tego dnia obyła się też Debata oksfordzka – Czy Twój głos ma wpływ na 
przyszłość Unii Europejskiej oraz wernisaż prac prof. Kazimierza Rogozińskiego  
pt. „Archeologia miejsca”.  

 26 listopada odbyło się kolejne spotkanie poświęcone wdrożeniu na UEP ustawy Prawo  
o szkolnictwie wyższym i nauce. Poddano pod dyskusję dwie kwestie: strukturę 
organizacyjną Uczelni oraz wybór dyscypliny naukowej w kontekście przyszłej ewaluacji 
Uczelni. 

 Prof. dr hab. Bogdan Sojkin, prof. zw. UEP wszedł w skład Zespołu interdyscyplinarnego 
do spraw projektów zgłoszonych w ramach programu „Wsparcie dla czasopism 
naukowych”. Powołania dokonał minister nauki i szkolnictwa wyższego na okres od dnia 
1 października 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. 

 Zespół studentów WIGE, działających w SKN Estymator, w składzie: Wojciech Dopieralski, 
Konrad Jadwiżyc i Agnieszka Piechocka, pod opieką dr. Łukasza Wawrowskiego z Katedry 



3 
 
 

Statystyki UEP, zajął 3. miejsce w Hackathonie organizowanym przez Główny Urząd 
Statystyczny w dniach 9-10 listopada 2018 r. 

 Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu - Piotr Bąkowski - zajął 1. miejsce  
w IV edycji ogólnopolskiego konkursu na pracę magisterską z zakresu międzynarodowych 
stosunków gospodarczych. Promotorem pracy pt. „Czynniki sukcesu ekspansji na rynek 
chiński wśród europejskich małych i średnich przedsiębiorstw branży jubilerskiej” była  
prof. Beata Stępień. 

 M. Gerus poinformował, że A. Kubacka została wybrana do Rady Studentów Parlamentu 
Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. 

 
 Ad 4. Rektor M. Żukowski wręczył dekrety awansowe na stanowisko profesora 
nadzwyczajnego UEP doktorom habilitowanym: Krzysztofowi Melskiemu i Piotrowi 
Michoniowi życząc dalszych sukcesów zawodowych oraz wszelkiej pomyślności w życiu 
osobistym. 
 
 Ad 5. Rektor M. Żukowski wręczył dyplom nagrody jubileuszowej profesor 
Małgorzacie Słodowej-Hełpie serdecznie gratulując z tej okazji i życząc dalszych sukcesów za-
wodowych oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. 
 
 Ad 6. Stwierdzenie wygaśnięcia mandatów przedstawicieli studentów w Senacie UEP  
w związku z upływem kadencji oraz informacja o wyborze nowych przedstawicieli studentów 
do Senatu. 
 Rektor M. Żukowski poinformował, że w wyniku wyborów Parlamentu Studenckiego, 
które odbyły się w dniach 26-28 października br., przedstawicielami studentów do Senatu na 
rok akademicki 2018/2019 zostali: Stanisław  Garstecki, Michał Gerus, Kacper Krotecki, 
Agnieszka Kubacka, Marcin Pioch i  Zuzanna Szylin. 
 Ponadto studenci wskazali imiennie swoich przedstawicieli do następujących komisji  
(na roczną kadencję): 
1. Senacka Komisja ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą: Kacper Krotecki; 
2. Senacka Komisja ds. Kształcenia: Michał Gerus i Stanisław  Garstecki; 
3. Senacka Komisja ds. Organizacyjno-Statutowych: Michał Gerus. 
 Rektor M. Żukowski jeszcze raz powitał i pogratulował nowo wybranym  członkom 
Senatu, jednocześnie życząc aktywnego udziału w pracach i posiedzeniach Senatu UEP. 
 
 
 Ad 7. Uzupełnienie o przedstawicieli studentów składów komisji: Dyscyplinarnej  
dla Studentów i Odwoławczej Dyscyplinarnej dla Studentów. 
 Rektor M. Żukowski zaproponował dwa oddzielne głosowania en bloc, a Senat nie 
zgłosił zastrzeżeń w tej kwestii. 
 
 Działając na podstawie art. 213 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo  
o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. 2016 poz. 1842,z późn. zm.) oraz § 88 Statutu UEP,  
w związku z art. 300 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 roku Przepisy wprowadzające ustawę – 
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Senat w głosowaniu tajnym, w obecności 29 osób  
z ogólnej liczby 33 członków statutowego składu, 29 głosami „tak” powołał do składu Komisji 
Dyscyplinarnej dla Studentów następujących przedstawicieli studentów na roczną kadencję: 
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 Stanisław Garstecki 

 Kacper Krotecki 

 Marcin Pioch 

 Ewa Rzeszewska 

 Zuzanna Wawrzyniak 
Komisję skrutacyjną stanowiły: dr Yanina Dymitrowska i mgr Katarzyna Woźniak 
 
 Działając na podstawie art. 213 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo  
o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. 2016 poz. 1842,z późn. zm.) oraz § 88 Statutu UEP,  
w związku z art. 300 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 roku Przepisy wprowadzające ustawę – 
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Senat w głosowaniu tajnym, w obecności 30 osób  
z ogólnej liczby 33 członków statutowego składu, 30 głosami „tak” powołał do składu 
Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów następujących przedstawicieli 
studentów na roczną kadencję: 

 Bartosz Gimzicki 

 Alicja Jastrzębska 

 Agnieszka Kubacka 

 Weronika Szymczak 

 Wojciech Wenclik. 
Komisję skrutacyjną stanowiły: dr Yanina Dymitrowska i mgr Katarzyna Woźniak 
 

 Ad 8. Uzupełnienie o przedstawiciela Wydziału Zarządzania składu Odwoławczej 
Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów. 
 Rektor M. Żukowski poinformował, że w związku z  wygaśnięciem stosunku pracy  
z prof. hab. Marią Trojanek, prof. zw. UEP, konieczne było uzupełnienie składu 
Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów – na to miejsce zaproponowano 
kandydaturę profesora Zygmunta Waśkowskiego. 

 
 Działając na podstawie art. 226 ust. 2, w związku z art. 213 ust. 1 ustawy z dnia 27 
lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U  
z 2016 r., poz. 1842)  oraz § 93 i § 88 ust. 2–8 Statutu UEP, w związku z art. 300 ust.1 ustawy 
z dnia 3 lipca 2018 roku Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym  
i nauce, Senat w głosowaniu tajnym, w obecności 30 osób z ogólnej liczby 33 członków 
statutowego składu, 30 głosami „tak” powołał dr. hab. Zygmunta Waśkowskiego, prof. 
nadzw. UEP do składu Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów w miejsce prof. 
dr hab. Marii Trojanek, prof. zw. UEP, w związku z wygaśnięciem stosunku pracy łączącego 
Panią Profesor z UEP.  
Komisję skrutacyjną stanowiły: dr Yanina Dymitrowska i mgr Katarzyna Woźniak 
 
 Ad 9.  Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (UEP_2.0). 
W ramach wprowadzenia do dyskusji rektor poinformował o trzech istotnych sprawach: 
1. Wskazanie dyscypliny naukowej. 
2. Informacja o trybie powołania Rady Uczelni. 
3. Struktura Uczelni (instytuty). 
 Prorektor E. Gołata podziękowała wszystkim zgromadzonym za dopełnienie 
obowiązku złożenia oświadczenia ws. wyboru dyscypliny. Z danych zebranych przed 
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posiedzeniem Senatu wynikało, że większość pracowników wskazało dyscypliny: ekonomia i 
finanse oraz nauki o zarządzaniu i jakości, zatem w tych dwóch dyscyplinach – na dzień 
dzisiejszy – Uczelnia byłaby ewaluowana. Rektor E. Gołata dodała, że w najbliższym czasie 
zwróci się z prośbą o złożenie oświadczenia upoważniającego podmiot zatrudniający  
do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową, tzw. liczby N.  
Rektor M. Żukowski poinformował, że dzięki przeprowadzonym spotkaniom z pracownikami 
Wydziałów: Informatyki i Gospodarczej Elektronicznej oraz Towaroznawstwa 
udało się wyjaśnić wątpliwości, a także dokonać wyboru dyscyplin, które zarówno z punktu 
widzenia zainteresowanego, jak i Uczelni wydają się być najkorzystniejsze. Rektor  
M. Żukowski jeszcze raz podziękował prorektor E. Gołacie za sprawne przeprowadzenie tego 
istotnego dla Uczelni procesu. Prof. M. Gorynia, zapytał jakie inne dyscypliny zgłaszali 
pracownicy w oświadczeniach. Prorektor E. Gołata wymieniła kilka dyscyplin m.in.: 
informatyka techniczna i telekomunikacja, inżynieria materiałowa, technologia żywności  
i żywienia, filozofia, matematyka, nauki prawne, nauki socjologiczne  itp.  Mgr inż. Roman 
Tomaszewski zapytał, czy poprawne było wskazanie przez bibliotekarzy dyplomowanych,  
dyscypliny nauki o komunikacji społecznej i mediach, ponieważ ta grupa pracowników była 
także zobligowana do wypełnienia oświadczenia o wyborze dyscypliny. Prorektor E. Gołata 
wyjaśniła, że konieczność wyboru dyscypliny dotyczy również pracowników biorących udział  
w działalności naukowej, a nie tylko prowadzących indywidualne badania, czyli zarówno 
bibliotekarzy, jak i osoby pracujące w laboratoriach np. na Wydziale Towaroznawstwa.  
Dorobek tych osób może zostać uwzględniony w ewaluacji, ale nie oznacza to, że ci 
pracownicy zostaną zaliczeni do liczby N.  
2. Rektor poinformował, że zgodnie z art. 230.1 Senat uczelni publicznej powołuje pierwszą 
radę uczelni w terminie do dnia 30 czerwca 2019 r. Wstępnie zakładano, że wybór rady 
uczelni nastąpi na majowym posiedzeniu Senatu, ale postanowiono to przyspieszyć ze 
względu na przepisy mówiące, że sposób powołania pierwszej rady uczelni określa senat, a w 
okresie od dnia powołania pierwszej rady uczelni do dnia wejścia w życie statutu, rada 
uczelni realizuje trzy zadania tj. opiniowanie projektu statutu, wskazywanie kandydatów na 
rektora po zaopiniowaniu przez Senat i uchwala regulamin określający tryb jej 
funkcjonowania. Uczelnia chce zatwierdzić nowy Statut na kwietniowym posiedzeniu Senatu, 
a dokument ten musi zostać wcześniej zaopiniowany przez radę uczelni. Zaproponowano, 
aby na styczniowym posiedzeniu Senatu przyjąć uchwałę regulującą sposób wyboru rady 
uczelni, następnie (w lutym) powołać pierwszą radę Uczelni, aby ta mogła zacząć 
funkcjonować od 1 marca 2019 roku, co  pozwoli wywiązać jej się z zadania zaopiniowania 
nowego Statutu UEP. Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w skład rady 
wchodzi 6 albo 8 osób powoływanych przez Senat i przewodniczący samorządu 
studenckiego. UEP nie jest dużą  Uczelnią zatem zaproponowano, aby na lutowym 
posiedzeniu Senatu wybrać 6 członków rady uczelni (w tym co najmniej 3 osoby spoza 
wspólnoty uczelni). Do zadań rady uczelni będzie należało m. in. monitorowanie gospodarki 
finansowej uczelni w tym opiniowanie planu rzeczowo-finansowego, zatwierdzanie 
sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego i zatwierdzanie sprawozdania 
finansowego. 
3. Odnośnie do struktury Uczelni zaproponowano wyłonienie instytutów (z obecnych 
wydziałów) grupowanych wokół subdyscyplin. Rozważa się od 6 do 9 instytutów, a w proces 
ich tworzenia zaangażowano dziekanów wydziałów, kierowników katedr i pracowników, 
którzy mają możliwość transferów między katedrami.  
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Prof. J. Łuczak wyraził niepokój dotyczący kwestii podziału przedmiotów i rozdzielenia 
godzin dydaktycznych. Rektor M. Żukowski wyjaśnił, że na tym etapie nie ma bezpośredniego 
powiązania między strukturą (instytutem) a dydaktyką (kierunki, przedmioty) dlatego nie 
powinno to mieć wpływu na dokonywany przez pracownika wybór katedry czy instytutu. 
Wybór powinien być oparty na wspólnej problematyce badawczej. Rektor dodał, że 
kluczowym wyzwaniem dla Uczelni będzie nowe zdefiniowanie funkcji dydaktycznych 
począwszy od kreowania oferty dydaktycznej poprzez ustalanie programów studiów do 
obsady zajęć. Zadania te realizować będzie rada programowa, która jest podmiotem 
opiniodawczym dla Senatu i koordynującym dydaktykę na Uczelni. Zrozumiałe jest, że 
zmiana struktury Uczelni wywołuje niepokój, zwłaszcza te obszary dotyczące dydaktyki, 
obsady zajęć, czy też centralizacja obsługi studentów. Te kwestie będą tematem kolejnego 
spotkania skierowanego do wszystkich pracowników UEP. Na koniec rektor dodał, że 
większość uczelni w Polsce musi zmierzyć się z tym trudnym zadaniem, które nie tylko jest 
wyzwaniem, ale także szansą dla Uczelni.  
   
 Ad  10. Sprawy bieżące oraz wolne głosy i wnioski. 

 M. Gerus poinformował, że 2 grudnia br. Parlament Studencki UEP organizuje spotkanie 
informacyjne dla studentów odnośnie do nowej ustawy Prawo  
i szkolnictwie wyższym i nauce. 

 Prof. J. Łuczak zwrócił uwagę na centralizację obsługi studiów  podyplomowych  
ze względu na bezpieczeństwo przechowywania danych osobowych osób podejmujących 
ten rodzaj studiów na UEP. Teczki z dokumentacją studenta znajdują się zarówno  
w katedrze, jak i biurze studiów podyplomowych, które de facto zostało powołane do 
obsługi administracyjnej studiów. Prof. J. Łuczak dodał, że Uczelnia przygotowuje się do 
zmiany struktury, zatem warto wrócić do tematu organizacji studiów podyplomowych, 
nie tylko ze względów wizerunkowych, ale przede wszystkim ze względu na 
bezpieczeństwo danych osobowych tych osób. Prorektor S. Kalinowski wyjaśnił, że mając 
na uwadze względy społeczne zdecydowano nie pozbawiać pracowników katedr 
dodatkowego dochodu z tytułu obsługi administracyjnej studiów podyplomowych, 
natomiast skupiono się na ujednoliceniu tego procesu. Prorektor nie wyklucza, że  
w niedalekiej przyszłości może pojawić się konieczność centralizacji obsługi studiów 
podyplomowych. Na czas tworzenia nowej struktury Uczelni, proces ten został odsunięty. 

 
 
Protokołowała                      Przewodniczył 

 
   (mgr Małgorzata Łagodzka)                                 (prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP) 


