PATRZĄC Z NADZIEJĄ W PRZYSZŁOŚĆ
- spotkanie z prorektorem Jackiem Mizerką
Gościem październikowego zebrania Komisji Uczelnianej NSZZ ,,Solidarność”
był Prorektor ds. Finansów i Rozwoju dr hab. Jacek Mizerka, prof. nadzw. UEP. Został on
poproszony przez przewodniczącą KU dr Ewelinę Szajbę o przedstawienie informacji
o kondycji Uczelni u progu nowego roku akademickiego. Pan Prorektor zaczął swoje
wystąpienie od przypomnienia ogólnych faktów. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
składa się obecnie z pięciu wydziałów, z tego trzy są pierwszej kategorii naukowej, dwa
pozostałe drugiej.

- Mamy realne podstawy przypuszczać, że już w niedalekiej przyszłości również Wydział
Zarządzania dołączy do prestiżowej pierwszej kategorii. Spełnia obecnie prawie wszystkie
wymagane kryteria – zauważył prelegent.
Uczelnia kształci ponad 11 tys. studentów, kilkuset doktorantów. Od kilku lat
bardzo intensywnie rozwijane są studia podyplomowe. W tym roku tą formą kształcenia
jest zainteresowanych blisko 3 tys. słuchaczy. Jak zaznaczył prof. Jacek Mizerka
w nowym roku akademickim nastąpił kilkuprocentowy przyrost liczby studentów
stacjonarnych.

- Forma studiów zaocznych powoli się przeżywa. Wpływ na to ma niewątpliwie sytuacja
demograficzna, czyli spadek liczby maturzystów. Okazje się, że liczba miejsc oferowanych
przez uczelnie publiczne na studiach stacjonarnych zaczyna być wystarczająca dla kolejnych
roczników.
Jak wskazują najpoważniejsze rankingi Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu jest
niezmiennie w czołówce szkół ekonomicznych i wciąż cieszy się dużym prestiżem. Jest to
niewątpliwie silny magnes przyciągający kandydatów na studia. Co wyróżnia naszą
Uczelnię na tle innych szkół wyższych w Polsce?

– Przede wszystkim działalność naukowa i wysoki poziom nauczania. To widać choćby
po tym, że realizujemy najwięcej grantów w porównaniu z innymi uczelniami ekonomicznymi
– podkreślił prof. Mizerka. - Liczą się także pozytywne opinie pracodawców na temat
naszych absolwentów. Dzięki Klubowi Partnera UEP staramy się powiązać nasz system
nauczania z praktyką gospodarczą. Klub Partnera zrzesza obecnie firmy i instytucje ważne
dla gospodarki Wielkopolski i całego kraju.
Aby utrzymać się w czołówce szkół wyższych w kraju musimy wciąż udoskonalać
i unowocześniać system nauczania. Uczelnia odchodzi już od dotychczasowych
standardów nauczania na rzecz kształtowania sylwetki studenta.

- Na podstawie naszego potencjału naukowego sami będziemy decydować kogo chcemy
kształcić. To my, jako uniwersytet będziemy ustalać kierunki studiów.
Wspominając również o słabszych stronach Uczelni prof. Jacek Mizerka wskazał
na niedostateczny poziom internacjonalizacji. W stosunku do innych szkół ekonomicznych
wciąż mamy mniejszą liczbę studentów zagranicznych.
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- Pracujemy intensywnie nad formami zachęty do studiowania u nas obcokrajowców.
Do życia powołane zostało Biuro Studiów Anglojęzycznych. Podjęto także decyzję o obniżeniu
stawek czesnego. Mamy na przykład szansę na ściągnięcie dużej liczby studentów zza naszej
wschodniej granicy (np. z Kazachstanu), ale musimy uzyskać międzynarodową akredytację
EQUIS. Uzyskanie tej akredytacji skutkować będzie wzrostem znaczenia dyplomu UEP
w świecie. W niedalekiej przyszłości czeka więc nas ciężka praca, ale mam nadzieję,
że ten trud się opłaci.
Jak zaznaczył Prorektor Jacek Mizerka proces ten już się zaczął, czego przykładem może
być program podwójnego, a nawet potrójnego dyplomu, który jest obecnie realizowany.
Na Wydziale Zarządzania we współpracy z ESCP Europe prowadzone są studia, których
absolwenci mogą uzyskać podwójny, a nawet potrójny dyplom, pod warunkiem odbycia
studiów w wymiarze jednego roku w Paryżu lub Berlinie (możliwe są tu różne
kombinacje).
W nowym roku akademickim także na Wydziale Gospodarki
Międzynarodowej powołano studia anglojęzyczne. Absolwenci na zakończenie nauki
otrzymają podwójne dyplomy, naszej Uczelni i Nottingham Trent University, z którym
współpracujemy już od kilkunastu lat poprzez Wielkopolską Szkołę Biznesu.
W kwestii zatrudnienia prof. Jacek Mizerka przytoczył liczby podane
w ,,Sprawozdaniu Rektora za rok 2010/2011”. Uczelnia zatrudnia 1080 pracowników,
z czego 530 to nauczyciele akademiccy. Dążeniem władz jest zachowanie racjonalnych
proporcji pomiędzy pracownikami naukowymi, a pracownikami nie będącymi
nauczycielami akademickimi. W związku z tym wprowadzono zarządzenie Rektora
limitujące w katedrach liczbę pracowników naukowo-technicznych przypadających
na jednego nauczyciela.

- Chcemy trzymać się tych reguł. Naszym zamiarem jest stworzenie profesjonalnej obsługi
procesu naukowo-dydaktycznego.
Jeśli chodzi o rozwój infrastruktury, to nowy rok akademicki zaczynamy
z odnowioną elewacją Budynku C przy ul. Towarowej i wyremontowaną klatką schodową
w Budynku Głównym. W ubiegłym roku Uczelnia wzbogaciła się o kilkadziesiąt nowych sal
wykładowych i pomieszczeń dydaktycznych, które powstały na miejscu dawnej stołówki
i wypożyczalni w Budynku Głównym. Obecnie wszystkie większe sale na Uczelni
wyposażone są już w sprzęt audiowizualny. Dużo uwagi pan Prorektor poświęcił
omówieniu losów nowej inwestycji jaką ma być Centrum Edukacji Europejskiej
przy ul. Towarowej. Gotowy projekt z kolumnami na frontonie ma nawiązywać
do architektury sąsiadującego znad przeciwka Gmachu Głównego.

- To bardzo interesujący obiekt. Jego koncepcja powstała w nawiązaniu do kształtu budynku
głównego UEP autorstwa znakomitego polskiego architekta Adama Ballenstedta.
Kosztorys inwestycji wynosi około 100 mln zł. To bardzo duży koszt, na który wpływ
mają między innymi warunki geologiczne, które wymagają użycia specjalnych technologii
ścian szczelinowych przy stawianiu fundamentów. Poza tym ma to być nowoczesny,
wielofunkcyjny budynek, więc jego wyposażenie również podraża koszty. Wciąż trwają
intensywne starania o pozyskanie środków na budowę tego gmachu.
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- Pojawiają się pytania i wątpliwości dotyczące sensu rozpoczynania tak kosztownej
inwestycji. Władze Uczelni stoją jednak konsekwentnie na stanowisku, że warto inwestować
w nowoczesną infrastrukturę, gdyż dzięki temu wzrośnie prestiż Uczelni, co z kolei
przyciągnie do nas studentów – zapewnił prof. Jacek Mizerka.
Kontynuując wątek finansowy Pan Prorektor zapewnił, że obecne finanse szkoły
są stabilne i nie ma żadnych kłopotów z utrzymaniem płynności finansowej. Stopniowo
wprowadza się elementy systemu rachunkowości zarządczej, a to w znacznym stopniu
poprawia przejrzystość finansową Uczelni. Dzięki współpracy z Komisją Rektorską
ds. Rachunku Kosztów od dwóch lat sporządza się rachunek wyników dla poszczególnych
wydziałów.

- Jednak Uczelnia nie jest klasyczną firmą, gdzie zysk jest tą wartością nadrzędną. Owszem
można powiedzieć, że działalność niektórych wydziałów charakteryzuje się wysoką
rentownością, z kolei od wydziałów o słabszych wynikach finansowych oczekuje się bardzo
dobrych wyników naukowych. Nadrzędnym kryterium, które przyświeca nam przy
podejmowaniu decyzji jest wzrost prestiżu Uczelni.
Pytany przez członków Komisji Uczelnianej o to, co uważa za swój osobisty sukces
w czasie pełnienia funkcji prorektora prof. Mizerka wskazał na powołanie Biura
Pozyskiwania Funduszy (BPF) oraz Biura Kształcenia Ustawicznego (BKU). Dzięki Biuru
Pozyskiwania Funduszy m.in. powstał bardzo dobrze działający projekt edukacyjny
,,Kadry dla Gospodarki”, który uzyskał dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego. To pierwszy tak wielki projekt prowadzony
w naszej Uczelni nie będący projektem ściśle naukowym. Obejmuje szerokie spektrum
zagadnień od zajęć wyrównawczych z matematyki i fizyki, poprzez udział pracodawców
w dostosowaniu treści kształcenia do potrzeb rynku pracy, aż po ułatwienia
dla niepełnosprawnych (dostosowanie infrastruktury edukacyjnej do potrzeb osób
niepełnosprawnych). Dzięki programowi powstał nowy kierunek Gospodarka Turystyczna.

- To jedyny taki kierunek w Polsce. To również krok w kierunku internacjonalizacji, bo oferta
edukacyjna zawierająca m.in. możliwość studiowania tego kierunku, może przyciągnąć
studentów z zagranicy.
Z kolei dzięki BKU możliwa jest koordynacja studiów podyplomowych, co m.in. ogranicza
wewnętrzną konkurencję katedr w tym zakresie. Dzięki współpracy Rektorskiej Komisji
ds. Analizy Sytuacji Finansowej UEP i BKU opracowano i wdrożono nowe zasady
finansowania studiów podyplomowych.
W dalszej części spotkania członkowie Komisji Uczelnianej zadawali Panu
Prorektorowi pytania i poruszyli kilka ważnych spraw. Jedną z nich była kwestia w jaki
sposób Uczelnia dba i interesuje się losami swoich absolwentów. Odpowiadając
prof. Jacek Mizerka podkreślił, że nowa ustawa o szkolnictwie wyższym nakłada
na Uczelnię zobowiązania, które mają na celu troskę o losy absolwentów. Tworzone są
między innymi bazy danych w celu podtrzymywania kontaktów. Ze strony uczestników
spotkania padła propozycja przekształcenia Fundacji UEP w organizację pożytku
publicznego, tak aby można było przekazywać na ten cel jeden procent podatku.
Pozyskane w ten sposób fundusze można by było przeznaczyć na stypendia naukowe
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dla wybitnych studentów. Członkowie Komisji Uczelnianej zwrócili się również z prośbą,
aby w powstającym Ośrodku Historii UEP wydzielić specjalny dział poświęcony ruchowi
społecznemu ,,Solidarność” i jego powstaniu oraz działalności w Akademii Ekonomicznej
w latach 1980-81. Dobrze by było także upamiętnić akcje pomocy, jakie w minionych
latach organizowała przy współudziale władz Uczelni ,,Solidarność”. Chodzi tu głównie
o pomoc powodzianom, akcje pomocy materialnej polskim szkołom na Litwie oraz zakup
obiadów dla dzieci ze szkół specjalnych. Pan Prorektor z uwagą wysłuchał wszystkich
postulatów i obiecał daleko idącą pomoc w ich realizacji.
13. 10.2011 r.
(opracował Sławomir Stawny)
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