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o realizacji pomysłu doskonalenia programu kształ.
cenia, stworzenia atrakcy|nej ofeĘ dydaĘcznej Skrrrony opis projek|u

na Wydzia|e Ekonomii, Zarządzania i TurysĘki w Je. zapropon{)wanegO przez W,vdzia|
leniej Górze rozmawiamy z dr hab. Elżbietą Sobczak, Ekonomii, Zarz4dz;rnia i Turystyki
prof. UE, współtwórcą nagrodzonego projektu. 

Kierunek: ekonomia, studia I stopnia
Gratu|ujemy wygranej Wśród metod dydaĘcznych stosowanych na tym

; J:.:::'.ffi " ", " "::'": :::T:r'ffj:"J:, JT,.1,! ;,;'.ilJ ".1j;r,#lijl.
projektu iosób wspól- dełowaiie czy odgrywanie ról w wirtua|nej firmie.
pracujących przy jego W ramach kierunku realizowany jest takze projekt
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z prof. dr hab. Danutq ciągłą komunikację osób zaangażowanych w proces

StrahI byłyśmy inicjator' kształcenia.

kami przystqpienia do konkursu. Nasze działania wsparli tę Sa|us. |ch nieoceniony wktad w fina|ny wniosek trud-
rektor prof.drhab. Andrzej Cospodarowicz (zzado- no pominqć. Uważam więc, zejest tosukces całego
wo|eniem przyją| wiadomość o naszej inicjatywie i wy- Wydziatu, gdyz na pozytywny efekt z|ożyta się praca
raził zgodę na przystqpienie do konkursu) i dziekan ko|egium dziekańskiego, wydziatowych komisji, Rady
prof. dr hab. Marek Walesiak, który Wystqpit z oficjal- Wydziału i współtwórców sy|abusów' Na taki sukces
nym wnioskiem. pracowaliśmy przez wie|e lat, a ostatnie miesiące pra.
Wniosek konkursowyzawierat dwie części: opis progra. cy nad przygotowaniem i wdrozeniem Krajowych Ram
mu kształcenia dotyczący wizji programu oraz kwestio- Kwalifikacii, dają dodatkowq saĘsfakcję.
nariusz Samooceny .iednostki. Każdą z nich opracował Część koncepcyjn4 opracowatyśmy z panią prof. Danutq
inny zespół. W przygotowaniu wniosku pomaga|i nam Strah|, przy wsparciu ,lo|anĘ Łojek, kierowniczki dzieka-
pracownicy administracji: dziekanatu i Działu Informacji natu, której pragnę vczegó|nie podziękowaĆza ogromną
i Rozwoju, kierowani przezm1r Jolantę Łojeki mgr Ane- pomoc. Wniosek dotyczy programu kształcenia na kie-

ogłoszenie wyników konkursu Ministerstwa Nauki i Szko|nictwa Wyzszego na naj|epsze programy studiów od.
było się dnia 21 |istopada 2012 r, Do konkursu przysĘpiło 2o7 vvydziałów i ucze|ni. Komisja, powotana przez
Minister prof. Barbarę Kudrycką, pod przewodnictwem prof. Zbigniewa Marciniaka,zudzia|em ekspertów, pra-
cowników Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyżvego, ekpertów zewnętrznych, nagrodziła 62 kierunki studiów,
prowadzone przez 37 ucze|ni z 17 po|skich miasĘ kóre dzięki nowoczesnym metodom nauczania i współpra-
cy z przedsiębiorcami udoskonality swoje programy kształcenia zgodne z Krajowymi Ramami Kwa|ifikacji oraz
wdroĄły |ub wdrażajq najbardziej zaawansowane systemy poprawy jakości kztałcenia. Wśród nich znalazło
się 9 ucze|ni niepub|icznych. Naj|epiej w konkursie wypadty: Uniwersytet Jagie||oński (5 nagrodzonych kierun-
ków) oraz Po|itechnika Warszawska i Akademia Córniczo.Hutnicza (po CZtery nagrodzone kierunki studiów).
Zwycięskie wydziaty będą mogty przeznaczyĆ otrzymany w ramach dotacji podmiotowej 1 m|n zt na wdrażanie
nagrodzonych programów np. doskona|enie ofeĄ dydaĘcznej sfinansowanie nowoczesnych technik i na'zędzi
stosowanych podczas wykładów i 6wiczeń, pokrycie kosztów praktyk zawodowych d|a studentów czy |epve
przygotowanie wyktadowców akademickich.(www' mnisw.gov.p|)
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runku ekonomia rea|izowanego na l stopniu studiów
Kryteria wymagaty, aby program był spójny, innowa-

ryjny, unikatoĘ, wskazujący na współpracę z praktyk4
gospodarczq. Jestem współtwórcą, a od ubiegłego roku
opieku nem specja| ności ekonomia menedżerska (wcze.
śniej jej opiekunem była prof. Danuta Strah|), rea|izowa-
nej na kierunku ekonomia. Dlatego wtaśnie skupityśmy
się na tej specjalności i efel<tach kztatcenia. Przy projek-
towaniu wizji programu należało wykazaĆ co najwyżej
10 szczegÓ|nie istotnych d|a programu efektów kształce-
nia, w Ęm co najmniej dwa efekty zkazdei z trzech ka-
tegori i : wiedzy, u m iejętności, kom petencj i społecznych,
a następnie podać nie więcej niż dwa najwazniejsze
moduły, przez które rea|izuje się kazdy ze wskazanych
efekrów ksztatcenia. Na|eżało przy tym uzasadnić włq-
czenie danego efektu kztałcenia w zakres programu,
np. z uwagi na zapotrzebowania otoczenia społecznego
ucze|n i, społeczeństwa obywate|skiego, pracodawców,
zainteresowania zgłaszane przez studentów. Wybra-
|iśmy _ przede wszystkim przedmioty specja|nościo.
we, a|e równiez kilka przedmiotów kierunkowych oraz
m.in. praĘki zawodowe. seminaria dyp|omowe * ra-
zem około 20 modułów.

Konkurs ogłoszono 21 czerwca 2012 roku. W jakim
czasie powstal wniosek konkursowy?
Wnioski konkursowe przyjmowano do 25 września
2012 roku. Mie| iśmy więc naopracowanie wniosku
3 miesiqce i był to okres wakacyjny. Do opracowania
20 modutów zaangazowato się, poza mną, 14 osób osób:
dr Beata Ba|-Domańska, dr Anna Baraniecka, dr Sła.
womir CzetwerĘński, dr Dariusz Ctuszczuk, dr Jerzy
Ładysz, dr Tomasz Kotakowski, dr Matgorzata Markow-
ska, mgr Ha|ina Nikiporowicz, mgr E|żbieta Piotrowska,
dr Andrzej Raszkowski, dr Magda|ena Rękas, dr Michat
Sosnowski, dr Crazyna Węgrzyn, dr Arkadiusz Żabiń-
ski. Cały zespół pracował z entuzjazmem, mimo że była
to pora ur|opowa. To byta wspaniała twórcza praca. Mo-
g|iśmy dać upust marzeniom i zaprojektować rózne roz-
wia7ania, korzystne d|a efektów edukacyjnych, majqc
w perspeĘwie do dyspozycji ogromne środki. Naszym
debatom przyświecało hasło: vvyobraź sobie, że możesz
zrealizawać swoje marzenia dydaktyczne. l rzeczywiście
kazdy proponował różnorodne formy zajęć: interaktyw-
ne wykłady, konwersatoria, warsztaq/, wizyty studyjne,
praktyki zawodowe. Wśród innowacyjnych metod dy-
daktycznych zna|azty się m.in. debary, dyskusje pane|o.
we, burze mózg6w, eseje, gry ekonomiczne, symulac-je
i ekperymenĘ mentoring, odgrywanie ró|. S4 to meto.
dy angażujące studentów, uczqce pracy w zespo|e, a ich
efektem jest lepsze przyswajanie wiedzy przez studen-
tów.

l tu chyba tkwi źródło sukcesu naszego wniosku ogrom-
ny entuzjazm i brak ograniczeń w opisywaniu nowych
propozycj i dydaktycznych.

Jaki czas macie Państwo na wykorzystanie dotacji?
Czy jest stworzony plan wydatków?
Pieniądze mają wpłynąć do nagrodzonych uczelni
do końca 2012 roku' Będq rvydane zgodnie zzasada-
mi konkursu, a więc środki z dotacji jednostka organi-
zacyjna przeznac^/ na pokrycie kosztów zwi4zanych
z rea|izacją nowego |ub zmodfikowanego programu
kształcenia i rozwijaniem systemu poprawy jakości
kształcenia (np. kosztów zwiqzanych z wprowadzaniem
innowacyjnych form rea|izacji programu studiów, w Ęm
równiez praktyk zawodowych, podnoszeniem umiejęt.
ności dydaĘcznych nauczycieli akademickich, wyna-
grodzeniami zapraszanych do współprary naukowców
i praktyków, rozwijaniem współpracy z interesariuszami
Zewnętrznymi, monitorowaniem Iosów absolwentów
itp.). Środki z dotacji muszą być wykorzystane wytqcznie
na ce|, na jaki zostaĘ pzYnane.
Są to pieniądze pub|iczne, oczekujemy szczegółowych
wyĘcznych doĘczqcych ich wydatkowania. Ponieważ
nasz projekt obejmuje studia licencjackie * przypuszcza-
my, ze będziemy mog|i te środki wydatkowaĆ wcałym
cyk|u kztałcenia, tzn. przez okres 3 |at.
Pragniemy kupić pomoce dydaktyczne, gry ekonomicz-
ne, tab|ice interakWne, doposażyć sa|e, Zorganizować
wirtua|ną firmę konsu|tingową i e-P|atformę Mobi|ne
obserwatorium Ekonomiczne. Będą to e|emenĘ stałe,
dostępne dla catego v'łydziału, nie Ę|ko dla wyróżnio.
nego kierunku.

Proszę nam opisać kilka z Ęch modułów dydaĘcz-
nych, które wdroĄcie w Ącie dzięki uzyskanemu
dofinansowaniu. Na początek proszę nam przybliżyć
ideę współp r acy z przedsi ębiorcam i, zaproponowa|i.
ście m.in. powołanie wydziałowej Rady Menedżerów
Biznesu.
Rada Wydziału juz we wrześniu br. powołała Radę Me-
nedżerów Biznesu i Ad min istracj i. Zaproszenia do prary
w Radzie wystosowa|iśmy do biznesmenów, pracow.
ników administracji samorzqdowej, m.in. starosĘ jele.
niogórskiego, prezesóW: Zarządu Karkonoskiej Agencji
Rozwoju Regiona| nego SA, Przedsiębiorstwa Wodocią-
gów i Kanalizacji ,,Wodnik,, sp. . o.o., Zarządu Kamien-
nogórskiej Specja|nej Strefy Ekonomicznej Małej Przed.
siębiorczości SA i Uzdrowiska Ciep|ice, dyrektorów:
E|ektrowni Turów w Bogatyni, KCHM Po|ska Miedź SA
Oddziat Huta Miedzi ,,Legnica", Dr Schneider Auto-
motive Po|ska sp. zo.o., oddziału PKo PB wJe|eniei
C6rze, PMPo|and SA, Urzędu Statysrycznego we Wro-



ctawiu. Cztonkami Rady będą również przedstawicie|e
Wydziału. Jej zadaniem będzie m.in. wspieranie wspóŁ
prary Wydziału z otoczeniem społeczno-gospodarczym
w zakresie prowadzenia badań naukowych i prac roz-
wojowych na rzecz podmiotów gospodarczych, uczest-
nictwo w ewa|uacji i doskona|eniu jakości programów
kztałcenia w ce|u ich dostosowania do potzeb rynku
pracy, uczestnictwo w realizacji procesu dydaktycznego,
W tym warsztaty zastosowań ekonomicznych. Pragnie-
my bowiem rea|izować program ksztatcenia dostoso-
wany do potrzeb rynku pracy. Chcemy, by nasi studenci
i absolwenci byli poszukiwanymi pracownikami. Rada
będzie oceniać nasze programy kształcenia pod kątem
przydatności w praĘce, w Ąciu gospodarczym. oczy.
wiście pragniemy, aby ta współpraca była wielokierun-
kowa, np. by studenci by|i zapraszani na praĘki zawo-
dowe i staże, a dla naj|epszych bly oferowane miejsca
pracy. Pragniemy takze zapraszaĆ do prowadzenia wy-
ktadów i warsztatów znanych ekonomistów, wybitnych
|udzi nauki i praĘków biznesu.

E-platforma - Mobil ne Obserwatori um Ekonomiczne
- to kolejny pomysł w Państwa projekcie. Proszę nam
wyiaśnić, co kryje się pod tymi hasłami?
To właśn i e ta propozycja - po mysł na i n n owacyj n e ksztaŁ
cenie, zna|azta nĄwyższe uznanie komisji konkursowej.
Wokół tej idei zgromadzi|iśmy kilkanaście pane|i. Pane|
wiedzy ma grupować mu|timedialne zasoby dydaĘcz-
ne _ będziemy nagrywać wykłady |ub ich fragmenty, wy-
Ępienia zarówno naszej kadry jak izaproszonych na-
ukowców. Fi|my te zamieszczone na e.p|afformie byłyby
dostępne d|a wszystkich studentów. Na e-p|atformie

Porta| ni .1 (1 ,1] Ż0,1 2
znĄdzie się obserwatorium statystyczne, gdzie studen-
ci otrzymają dostęp do baz statystycznych z po|skimi
i światowymi danymi statystycznymi. Bardzo aamza|eĄ,
aby także sami studenci budowa|i takie bazy, wykorzy-
stując m'in. wyniki badań ankietowych, kóre sami prze-
prowadzą.

Chcecie Państwo także stworzyć studencki bazar wie.
dry giełdę pomysłów, po|igon gier...
Na specja|ności ekonomia menedżerska prowadzimy
zĄęcia zwykorzystaniem gier symu|acyjnych, ale do-
tychczas nie mie|iśmy środków na zakupienie wie|u
tego typu produktów. Teraz mamy nadzieję, że uzyska-
ne środki pozwo|ą nam na takie zakupy i udoĘpnianie
gier na stronie internetowej Wydziału wszystkim na-
szym studentom. Każdy moduł e-p|atformy ma swojego
opiekuna, który będzie odpowiedzia|ny za jego rozwÓj
ifunkcjonowanie. Studenci ekonomii menedżerskiej
będą musie|i uczestniczyć w tworzeniu e-p|adormy
w ramach za|iczeń povczegó|nych przedmiotów, pozo-
sta|i studenci również będą mog|i się angażować w ten
projek zgodnie z zasadami zajęĆ fakultatywnych;

Studencka wińua|na firma konsultingowa _ to całko-
wicie nowa idea?
Ten panel został szczegó|nie doceniony przez Mini-
sterstwo/ chociaż nie jest prosty w realizacji. Jego idea
to umoż|iwienie studentom odgrywania w firmie ró| pra-
cowników, a jednocześnie interesariuszy. Pomysł spodo-
bał się studentom kół naukowych i usta|iliśmy wspó|nie,
że firma powinna mieć k|asyczne działy, np.: finanńw
(jego opracowaniem zajęłoby się istniejące u nas Koło
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Z
opis wyńżnionych kierunków bliskich ofercie kierunków na UE we Wroclawiu

Wydzia| Ekonomii (kierunek polĘka spo|eczna, studia I stopnia)
Przy v,ryborze specja|ności studiów, seminariów lub ścieżki studiów studenci mogą brać udział w otwaĄch spotkaniach, kon-
sultacjach, a także kontakować się poprzez |nternet z opiekunem kierunku, kierownikiem seminarium oraz ze studentami
starszych roczników.
Począwszy od roku akademickiego 2011l2o12, Uniwersytet wdraźa także system oceny kompetencji studentÓW które zwięk-
szają ich mof iwości 

.T ry:!" pracy. or.Ź system monitorowania |osów ab'so|wentów.

wydział Nauk o żyrr,no.ści (kierunek: technoIogia źywności i żywienie człowieka, studia ll stopnia)
W nowym programie kztałcenia wprowadzono jako obowiązkowe przedmioĘ rozwijające postawy przedsiębiorczości: ,,za-
rządzanie strategiczne,, i ,,konkurencyjność firm,'. lnne nowe pzedmioty to m.in. ,,bezpieczeństwo zdrowotne żywności',
i ,,a|ergeny pokarmowe',, studenci uczą się m.in. marketingowego spojzenia na zagadnienia związane z żywieniem oraz zdo-
bywają wiedzę o oddzialrJr,vaniu żywności na zdrowie człowieka. Prognm studiów został uzupełniony o 4-Ęgodniową praĘkę
zawodową, ktÓra będzie realizowana na rok pzed ukończeniem studiów.

(kierunek metody i|ościowe w ekonomii i systemy informacyjne, studia ll stopnia)
Kierunek poszerza tradycyjny zakres treści ekonometrycznych i informatycznych o problematykę aktuaria|ną, demograficzną,
podejmowania decyĄi, modelowania finansowego, ekonomii matemaĘcznej oraz teorii gier' Studenci uczestniczą w bada-
niach naukowych katedr i insĘtutów. W programie zna|aĄ się też wykłady o najnowszych osiągnięciach badawczych w eko-
nomii. Przygotowywane jest uruchomienie studiów w języku angie|skim.

Wydział 7arządzania,lnformaĘki i Nauk Społecznych (kierunek: informatyka, studia I stopnia)
Kztałcenie na Ęm kierunku opafte jest na metodzie PBL (Problem Baed Learning), polegającej na rea|izacji pzez studentów
praĘcznych pĄektów w środowisku pracy. a takze prac dyp|omowych we współpncy i pod nadzorem praĘków (w Ęm
pzypadku z dziedziny informaĘki). W roku akademickim 2o12l2o13 wprowadzono dodatkowe moduty: Ap|ikacje mobi|ne,
Programowanie oraz oprogramowanie systemów. We współpracy ze ś|ąskim oddziatem IBM prowadzony będzie moduł Sys-
temy bazodanowe.
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Finansista), |o$styki (Koło Logrit) i inne. oczywiście na-
sza oferta ,iest skierowana do wszystkich chętnych, a|e
wiemy, że najbardziej akVwni są właśnie studenci dzia-
łaiący w kołach naukowych.

|edną z propozycji jest współpraca z Uniwersytetem
Łódzkim. Na czym będzie ona po|egała?
Propozycje doskona|enia systemu jakości kształcenia
na Wydzia|e byĘ ko|ejnym e|ementem wniosku kon-
kursowego. Wśród wie|u procedur mających poprawić
system jakości kztałcenia zna|azty się pomysty związa-
ne z wie|ostopniową weryfikac.ią prac dyp|omowych.
Współpraca z Uniwersytetem Łódzkim ma doĘczyć
weryfikacji ocen prac dyplomowych. Wiadomo, że ich
wartość oceniają promotor i recenzenĘ zaproponowa-
liśmy również ocenę wybranych prac przez Wewnętrz-
ną komisję wydziałową. Nava propozycja współprary
dotyczy oceny losowo wybranych prac dyplomowych
absolwentów naszego wydziału przez kadrę naukowo-
dydaĘczną Wydziału Ekonomiczno-Socjo|ogicznęo
Uniwersytetu Łódzkiego, a prac dyp|omowych absol-

wentów Uniwersytetu Łódzkiego - przez naszych na-
uczycieli akademickich.
Pismo z propozycją nawiązania współprary wystosował
dziekan prof. Marek Wa|esiak. W październiku dziekan
Wydziatu Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu
Łódzkiego podziękował za ciekawą inicjaĘwę iwyrazi|
gotowość do współpracy. W chwili obecnej przygoto.
wany jest uczegó|ov,ty opis działań w Ęm zakresie. Taki
elsperyment może być bardzo ciekawy.

Czy konkurs był ogloszony po raz pierwszy? c-T,|
to konkurs cykliczny?
Tak, konkurs byt oglovony po raz pierwvy, jednak in-
tencją Ministerstwa jest Ęmulowanie rozwoju innowa-
cyjnych programów ksaałcenia, d|atego sądzę, że bę-
dzie on wznawiany.

|eszcze raz gratu|ujemy i liczymy na re|acje zwdraża.
nia pomyslów w życie.

Bardzo dziękuję za rozmowę
Tamara Chorązyczewska

Nobel
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Affred Nobel wtestamencie 227 listopada 1895 r. po-
stanowił, by odsetki od podarowanych przez niego
funduvy byty ,,corocznie rozdzie|ane w formie nagród
osobom, które w ubiegtym roku uczyniĘ najwięcej d|a
dobra ludzkości,,. Wymienił pięć dziedzin, w których
można coś uczynić d|a dobra ludzkości. Sąto: fizyka,
chemia, fizjologia albo medycyna, literatura oraz dzia-
łalność na rzecz,,braterstwa między narodami i znoue-
nia |ub ograniczenia istniejących armii oraz zwotywania
i rozpowvech n ian i a kongreńw pokojowych,,. E konom i i
w testamencie nie wymienił i na dokonania w tej dzie-
dzinie funduszy nie przeznae:y'.
Jednakod 1969 r. ekonomistom jestprzyznawana nagro-
da, którą niesłusznie n.uywa się nagrodą Nob|a w eko-
nomii. Nagrodę dla ekonomistów ufundowa|i bankowcy
w 1968 r. zokĄi 300 |at istnienia Centralnego Banku
Szwedzkiego . Pa raz piervvszy wręczono ją w 1969 roku.
Laureatami w dziedzinie ekonomii byli: Ragnar Frisch
z Norwegii oraz Jan Tinbergen z Holandii.

Nazwę nagrody w dziedzinie ekonomii zmieniano ki|-
kanaście razy. Do 1992 r. zmieniano ją prawie każdego
roku. od roku 2006 jej oficjalna nazwa w języku szwedz.
kim jest nasĘpująca: SverĘes rikbanks pris i ekonomisk
vetensl<ap till Alfred Nobel mine' Na język angie|ski pze-
tłumaczono ją naĘpująco: The Sveriges Riskbank Pri-
ze in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel,
czy|i Nagroda Kró|ewskiego Banku Szwecji w naukach
ekonomicznych ku pamięci A|freda Nobla.
Mimo iż nie jest to nagroda Nob|a, to jednak powszech-
nie traktuje się ją jako nagrodę Nobla w ekonomii. Prze.
ciwko temu nadużyciu występowało wie|u |udzi, mię-
dzy innymi Peter Nobel, wnuk Alfreda. Wyjaśniat on,
że zamieszanie wokół takiej nazwy stworzono umyś|nie,
i twierdził, że Królewski Bank Szwecji z|oż"y| swoje jajo
w gnieździe innego, bardzo szacownego ptaka, w ten
sposób naruszając ,,znak firmowy', Nob|a.
Do zamieszania, celowo wprowadzonego przez finansje-
rę, przyczynlt się też fakt, że nagrody banku szwedzkie-
8o Wręczone są podczas tej samej ceremonii' na której

nie Nobel

ialternatywny Nobel

WalelĘ Ostasiewicz
Tegoroczne nagroc|y Nob|a już są przyZnane, p'zyznano też nagrody ku pamięci Nob|a, a także
a|ternatywne nagrody Nob|a. o jednych jest głośno, o innych prawie nic nie wiemy. Przedstawmy
je pokrótce.


