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JUBILEUSZ 80-LECIA AKADEMII EKONOMICZNEJ
W POZNANIU

Obchodząca w 2006 r. Jubileusz 80-lecia Akademia Ekonomiczna powstała 
w 1926 r. jako uczelnia prywatna, powołana do życia z inicjatywy Izby 
Przemysłowo-Handlowej. Jej zadaniem było kształcenie kadr dla coraz dyna
miczniej rozwijającego się w Poznaniu i w Wielkopolsce, przemysłu i handlu 
po odzyskaniu niepodległości. Inauguracja pierwszego roku akademickiego 
w Wyższej Szkole Handlowej (taką nazwę wówczas Uczelnia nosiła), odbyła się 
12 października z udziałem ministra Eugeniusza Kwiatkowskiego. W 1938 r. 
Uczelnia uzyskała prawo do nadawania stopnia magistra i przyjęła nazwę: 
Akademia Handlowa. Wspierana początkowo kadrą profesorską Uniwersytetu 
Poznańskiego, przygotowywała pracowników do prowadzenia własnych badań 
oraz kształcenia studentów. W 1950 r. uczelnia została upaństwowiona i na
dano jej nazwę: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, a w 1974 r. przemianowano ją  na 
Akademię Ekonomiczną. W roku jubileuszowym Uczelnia zatrudnia 650 
pracowników naukowo-dydaktycznych, w tym 127 profesorów. W jej murach 
kształci się prawie 14 tysięcy studentów, 612 doktorantów i ponad 2,5 tysiąca 
osób na studiach podyplomowych. Studiuje tutaj ponad 90 studentów z innych 
krajów, natomiast 306 osób z Akademii studiuje poza granicami kraju. Jest to 
efekt współpracy Uczelni z ponad 100 uniwersytetami z całego świata oraz 
trzech podpisanych umów o podwójnych oraz potrójnych dyplomach.

W czasie 80 lat istnienia Akademia Ekonomiczna nadała dyplomy ukoń
czenia studiów ponad 72 tysiącom słuchaczy. Ponad 600 osób uzyskało stopień 
doktora, a 1700 osób uzyskało dyplomy programów MBA. Akademia prowadzi
4 programy MBA we współpracy z Wielką Brytanią, USA, Niemcami i Francją. 
Działalność publikacyjna pracowników w tym okresie zamyka się liczbą 25 520 
prac zwartych, podręczników oraz artykułów. Akademia Ekonomiczna 
w Poznaniu od wielu lat jest klasyfikowana na drugim miejscu wśród uczelni 
ekonomicznych w Polsce i na dziesiątym miejscu wśród wszystkich uczelni.

Celem obchodów Jubileuszu 80-lecia Akademii Ekonomicznej w Poznaniu 
było wzmocnienie jej wizerunku w kraju i w świecie, zintegrowanie ogółu 
pracowników, studentów i absolwentów, a także podjęcie działań na rzecz 
dalszego rozwoju Uczelni. Kontynuując proces umacniania marki, a zarazem 
tworzenia przewag konkurencyjnych, powołano z dniem 1 września 2006 r. dwa 
nowe wydziały, a mianowicie Wydział Gospodarki Międzynarodowej oraz 
Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej. Dzięki temu Uczelnia 
posiada strukturę pięciowydziałową (dotąd były trzy wydziały: Ekonomii, 
Zarządzania i Towaroznawstwa), a po uzyskaniu uprawnień do nadawania 
stopni doktorskich w sześciu dziedzinach, będzie mogła rozpocząć procedurę 
przekształcania się w Uniwersytet Ekonomiczny. Uzasadnieniem do powołania
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nowych wydziałów są zarówno potrzeby gospodarki, jak i posiadane zasoby 
kadrowe. Na świecie jest coraz większe zapotrzebowanie na absolwentów, 
którzy znają zasady działania w skali globalnej, potrafią pracować w środowisku 
międzynarodowym, a także posiadają znajomość nowoczesnych technologii.

Centralnym punktem obchodów Jubileuszu 80-lecia Akademii Ekono
micznej w Poznaniu była inauguracja nowego roku akademickiego, która odbyła 
się w dniu 6 października 2006 r. oraz Zjazd Absolwentów w dniach 6-8 
października. W czasie inauguracji, która ze względu na dużą liczbę gości oraz 
duże zainteresowanie pracowników i studentów odbyła się w auli UAM, 
Akademia nadała -  w swojej historii już dwudziesty -  doktorat honoris causa 
prof. Leszkowi Balcerowiczowi. Trwający przez wiele miesięcy proces przygo
towań zakończył się wygłoszeniem laudacji przez prof. Wacława Wilczyńskiego 
oraz zreferowaniem opinii recenzentów zewnętrznych w osobach prof. 
Bogusława Fiedora z Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu i prof. Leszka 
Zienkowskiego z Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Rektor Akademii 
Ekonomicznej w Poznaniu, prof. Witold Jurek, wręczył prof. Leszkowi Bal
cerowiczowi dokument nadający tytuł Doktora Honoris Causa. Zgodnie ze 
zwyczajem, zgromadzeni wysłuchali wykładu Doktora Honoris Causa, który był 
poświęcony zagadnieniom praworządności, pieniądzowi oraz demokracji. Prof. 
Leszek Balcerowicz skupił się na rozwinięciu tezy, która dotyczyła tego, że 
wartości nie bronią się same, że potrzebują one strażników. Budowanie podstaw 
rozwoju gospodarczego i społecznego wymaga obrony zasad praworządności, 
utrzymywania pozycji pieniądza oraz przestrzegania reguł demokracji. Treść 
wykładu spotkała się z głębokim zrozumieniem w środowisku, które od 80 lat 
angażuje się w rozwijanie przedsiębiorczości wyrastającej z zasad tworzonych 
przez prawo i etykę.

Nieco inny, bardziej kameralny charakter miała kolacja z prof. Leszkiem 
Balcerowiczem, wydana przez Rektora Uczelni, prof. Witolda Jurka,
5 października 2006 r. w auli Akademii Ekonomicznej. Uczestniczyli w niej -  poza 
władzami i profesorami Uczelni -  zaproszeni goście, reprezentujący władze 
miasta Poznania i województwa wielkopolskiego oraz prezesi przedsiębiorstw 
tworzących Klub Partnera Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Do Klubu 
Partnera należą największe przedsiębiorstwa z obszaru miasta i regionu, które 
tworzą forum współpracy w zakresie prowadzenia badań, kształcenia studentów, 
organizowania praktyk studenckich oraz wykładów otwartych, przygotowywa
nych przez przedstawicieli praktyki gospodarczej.

Istniejące od 1929 r. Stowarzyszenie Absolwentów Akademii Ekonomicznej 
w Poznaniu zorganizowało kolejny zjazd, tym razem z okazji 80-lecia istnienia 
Uczelni. Wielu absolwentów przybyło z całego kraju oraz ze świata już na 
Inaugurację w dniu 6 października, chociaż uroczystość centralna miała miejsce 
7 października na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Była ona 
poprzedzona (godziny przedpołudniowe) Msząśw. odprawioną w Kościele Ojców 
Dominikanów oraz spotkaniami z profesorami w salach Uczelni. Uroczysty bal 
absolwentów, także na terenach MTP, dobiegł końca wraz ze wschodem słońca 
w dniu 8 października.

Jubileusz 80-lecia Akademii Ekonomicznej został także uświetniony 
wydawnictwami okolicznościowymi, wystawami, konferencjami oraz semi-
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nariami. Wśród wydawnictw zwartych należy wymienić Złotą Księgę Jubileu
szową, zawierającą biogramy pracowników i władz Uczelni w latach 1926-2006 
oraz publikację Byli wśród nas, przygotowaną pod redakcją prof. Zenobii 
Knakiewicz, przybliżającą sylwetki i osiągnięcia zmarłych profesorów Aka
demii. Tradycją stało się organizowanie Zaduszek przez prof. Wacława 
Jarmołowicza. W roku 2006 zorganizowano je  w dniu 10 listopada.

W roku jubileuszowym zorganizowano kilkadziesiąt konferencji oraz 
seminariów. Większość z nich miała charakter międzynarodowy i skupiła 
badaczy zarówno z krajów Europy Zachodniej, jak i Wschodniej. Na szczególne 
podkreślenie zasługuje zorganizowana w grudniu 2006 r., międzynarodowa 
konferencja, na której zostały przedstawione wyniki badań na temat znaczenia 
inwestycji zagranicznych w rozwoju gospodarczym Wielkopolski, prowadzonych 
przez zespół pracujący pod kierunkiem prof. Lucyny Wojtasiewicz. W proces 
obchodów Jubileuszu włączyli się również studenci, organizując seminaria 
poświęcone takim zagadnieniom, jak: społeczna odpowiedzialność biznesu, 
marketingowe zarządzanie sportem, techniki negocjacji, metody kreatywności, 
a także Przegląd Amatorskich Filmów Krótkometrażowych Studenckich Kół 
Naukowych. W działaniach promujących Jubileusz uczestniczyły wszystkie 
komórki Uczelni, zgodnie z programem obchodów opracowanym przez Komitet 
Organizacyjny. Biblioteka zorganizowała kilka wystaw tematycznych, nato
miast katedry odwoływały się do swoich osiągnięć w materiałach prezento
wanych studentom w formie wydawnictw okolicznościowych oraz w Internecie. 
Zarówno program obchodów, jak i sprawozdania z uroczystości, a także inne 
informacje jubileuszowe, są zamieszczone na stronie internetowej AE.

W ramach Jubileuszu, a jednocześnie aktywności społecznej w listopadzie 
2006 r. zorganizowano dwie debaty z kandydatami na urząd prezydenta miasta 
Poznania, prowadzone przez dr. Krzysztofa Gołatę.

Jubileusz 80-lecia Akademii Ekonomicznej jest jednym z kamieni milowych 
na drodze jej rozwoju. Z jednej strony pozwala na refleksje nad dokonaniami 
i osiągnięciami, a z drugiej jest okazją do spojrzenia w przyszłość. Integrując 
pracowników, studentów i absolwentów z podmiotami otoczenia podkreśla 
znaczenie wiedzy i osobowości ludzi, którzy wspólnie budują rzeczywistość 
gospodarczo-społeczną. Nawiązując do słów Peryklesa, możemy powiedzieć, że 
Akademia Ekonomiczna w Poznaniu to nie gmachy, sale wykładowe i kompu
tery, ale jej pracownicy, studenci i absolwenci.
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