Dzień Współpracy na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym UPP
W dniu 12 lutego 2020., na terenie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Wydział
Ekonomiczno-Społeczny zorganizował V edycję „Dnia Współpracy”. Wydarzenie dedykowane
było uczniom szkół średnich, województwa wielkopolskiego, z którymi WE-S podpisał umowy
partnerskie. Przedsięwzięcie spotkało się z ogromnym zainteresowaniem, uznaniem szkół –
swój udział zgłosiło ponad 950 uczniów oraz 54 nauczycieli z 26 placówek będących
partnerami Wydziału. Gościliśmy dyrektorów, nauczycieli, uczniów szkół partnerskich WE-S z
z następujących jednostek:
1. VI Liceum Ogólnokształcące im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu
2. VII Liceum Ogólnokształcącym im. Dąbrówki w Poznaniu
3. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 - X liceum Ogólnokształcące im. Przemysła II
w Poznaniu
4. IX Liceum Ogólnokształcące im. Karola Libelta w Poznaniu
5. XIV Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Poznaniu
6. XX Liceum Ogólnokształcące im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Poznaniu
7. XXV Liceum Ogólnokształcące im. Generałowej Jadwigi Zamoyskiej w Poznaniu
8. Publiczne Liceum Ogólnokształcące Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców
im. bł. Natalii Tułasiewicz w Poznaniu
9. Zespół Szkół Salezjańskich w Poznaniu
10. Technikum Środowiska w Poznaniu
11. Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1 im. Jana Kochanowskiego w Poznaniu
12. Zespół Szkół w Kórniku
13. Zespół Szkół Technicznych im. E. Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim
14. Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Grodzisku Wielkopolskim
15. Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu (I LO)
16. II Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Staniewskiego w Swarzędzu
17. Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Środzie Wielkopolskiej
18. Zespół Szkół im. Adama Mickiewicza w Objezierzu
19. Liceum ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Zespole Szkół nr 1 w Nowym
Tomyślu
20. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Ziemi Krobskiej w Krobi
21. I Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Wielkopolskich w Wągrowcu
22. Zespół Szkół w Opalenicy
23. Zespół Szkół Nr 3 im. Hugona Kołłątaja w Szamotułach
24. Zespół Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Casino we Wrześni
25. Zespół Szkół Ekonomicznych im. Maksymiliana Jackowskiego w Słupcy
26. II Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego w Koninie

Spotkanie już tradycyjnie rozpoczęło się w sali wykładowej Biocentrum przy ul. Dojazd.
Z uwagi na dużą liczbę uczestników część oficjalna, odbywała się trzykrotnie, o godz. 8.30, a
później o godz. 9.30 i 10.30. Otwarcia dokonał prof. dr hab. Walenty Poczta – dziekan
Wydziału, który przedstawił syntetycznie najważniejsze informacje o Wydziale i atutach
absolwentów WE-S na rynku pracy. W imieniu Władz Rektorskich przybyłych Gości w imieniu
władz rektorskich powitał prof. dr hab. Cezary Mądrzak, prorektor ds. studiów.

Do podjęcia studiów na Wydziale zachęcał młodzież prodziekan ds. studiów WE-S – prof. UPP
dr hab. Rafał Baum, który przedstawił ofertę dydaktyczną, perspektywy w zakresie mobilności
studentów (m.in. w ramach programu Erasmus), zasady rekrutacji na studia oraz możliwości
rozwoju zainteresowań i aktywności młodzieży w ramach czterech Wydziałowych Kół
Naukowych, organizacji studenckich, centrum kultury studenckiej oraz uczelnianego klubu
AZS. Zaprezentował również informacje o systemie pomocy materialnej dla studentów oraz o
konkursie „Zostań ekonomistą”. W trakcie sesji plenarnej głos zabrała także przedstawicielka
Samorządu Studenckiego Wydziału Ekonomiczno-Społecznego, Pani Karolina Kostrzewa,
która poinformowała uczniów o roli studentów i Samorządu w życiu Uczelni i Wydziału.
Po zakończeniu części plenarnej uczniowie wraz z nauczycielami zaproszeni zostali do
uczestnictwa w aktywnościach przewidzianych zgodnie z indywidualnymi programami
dedykowanymi szkołom partnerskim. Młodzież wraz z opiekunami przeszła z budynku
Biocentrum do Collegium Maximum, w którym odbywały się: wykłady, warsztaty tematyczne
oraz pokazy przygotowane specjalnie na ten dzień, liczne atrakcje przygotowane przez
doktorantów i samorząd wydziałowy. Z każdej szkoły 5 uczniów brało udział w Quzie
ekonomicznym. Ponadto młodzież szkolna zapoznawała się z ofertą Wydziałowych Kół
Naukowych, tj. Młodych Menedżerów, Ekonomistów Agrobiznesu, Myśli Gospodarczej,
Młodych Księgowych i Finansistów. Przybyli goście mieli także okazję zjeść smaczny obiad
przygotowany przez stołówkę studencką.
Tradycyjnie opiekunami i przewodnikami grup młodzieży na terenie kampusu UP byli
wydziałowi koordynatorzy współpracy z poszczególnymi szkołami oraz studenci WE-S.
Należy podkreślić, że opracowano indywidualne (dedykowane) programy dla każdej szkoły zajęcia zostały wcześniej wybrane z szerokiej oferty Wydziału.
W budynku Col. Maximum nauczyciele mogli spotkać się także z Przewodniczącą i
jednym z członków Kapituły ogólnopolskiego konkursu „Zostań ekonomistą” (IV edycja),
ogłoszonym przez Dziekana Wydziału Ekonomiczno-Społecznego Uniwersytetu
Przyrodniczego w Poznaniu1. W trakcie spotkania przybliżano zasady i regulamin konkursu,
rozwiewano wątpliwości.
Podkreślając znaczenie i umiejętność wykorzystania wiedzy w praktyce prof. UPP dr
hab. Wawrzyniec Czubak, koordynator unijnych programów rozwoju kompetencji dla
studentów WE-S, przedstawił założenia i charakter programów np.: „Studiujesz – praktykuj !”,
Najlepsi z natury! Przykładowo celem programu stażowego „Studiujesz – praktykuj !”, dla
studentów WES na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu realizowanym na lata 2018–
2022, jest wzrost kompetencji zawodowych i społecznych studentów dzięki realizacji
wysokiej jakości staży krajowych i zagranicznych, które zapewnią zdobycie praktycznego
doświadczenia zawodowego, niezbędnego zwłaszcza na początku kariery zawodowej. W
ramach programu studenci mogą brać udział w specjalistycznych warsztatach i kursach
zawodowych, uczestniczyć w wyjazdach studyjnych oraz odbywać szkolenia zawodowe jak i
staże zawodowe (krajowe i zagraniczne).
1

Szczegółowy regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej Wydziału (http://www.up.poznan.pl/wes/?q=zostan_ekon_2018).
Celem Konkursu jest wspieranie rozwoju ambitnych i wyróżniających się wiedzą ekonomiczną Uczniów szkół średnich, popularyzowanie
wiedzy ekonomicznej, podnoszenie świadomości gospodarczej uczestników Konkursu oraz zachęcanie do podjęcia studiów
ekonomicznych. W oparciu o Uchwałę nr 88/2017 Senatu UP w Poznania z dn. 31 maja 2017 r. (w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania
na studia laureatów konkursów ogólnopolskich) Laureaci Konkursu uzyskują maksymalną liczbę punktów przewidzianą w postępowaniu
kwalifikacyjnym na studia na kierunku Ekonomia oraz Finanse i Rachunkowość na WE-S UP Poznań.

Wspierając rozwój ambitnej i zainteresowanej problematyką ekonomiczną
młodzieży, popularyzując wiedzę ekonomiczną i podnosząc świadomość gospodarczą
uczestników, zaproszenie na „Dzień Współpracy” przyjęli także absolwenci naszego Wydziału:
mgr Justyna Stawna i mgr Kacper Mytko z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie,
oddział w Poznaniu, mgr Jolanta Gracz i mgr Maria Bator z Kleffmann & Partner Sp. z o.o., mgr
Małgorzata Kostera z Concordia Polska T.U. S.A.
Wsparli nas także praktycy z firm, z którymi WE-S ma podpisane umowy o współpracy.
Chętnie dzielili się swoim doświadczeniami z młodzieżą np.: firma GS1 Polska reprezentowana
przez Panią Hannę Walczak, HR Business Partner – Credit Agricole Bank Polska S.A.
reprezentowana przez Panią Nataszę Zielińską-Walerzak, Folwark Wąsowo reprezentowane
przez Panią Marię Hirowską.
Ostatecznie młodzież wybrała 13 wykładów oraz 14 warsztatów i pokazów (por.
wykaz poniżej).
Ogółem – ponieważ niektóre zajęcia powtarzane będą kilkukrotnie – podczas „Dnia
Współpracy” zrealizowanych zostało 64 zajęć o zróżnicowanej i szerokiej tematyce
społeczno-ekonomicznej, które trwały 2 880 minut, czyli blisko 50 godzin. Były to:
Wykłady:
1. Rolnictwo a rozwój cywilizacji ludzkiej
2. Jak integrowała się Europa?
3. Współczesne problemy demograficzne świata
4. Jak odnaleźć się na rynku pracy?
5. Bankowość elektroniczna i bezpieczne bankowanie
6. Krótka historia o pieniądzu czyli jak (nie) fałszować pieniędzy
7. Węgiel czy żywność ?
8. ASF u bram Wielkopolski i co dalej?
9. Kraina miodem i mlekiem płynąca - czyli dlaczego i jak chronić pszczoły i inne owady
zapylające w Polsce
10. Czy oldschool może być cool – czyli o standardach w logistyce
11. Handlować? Nie handlować? Oto jest pytanie
12. Między własnością a korzyściami - miejsce usług we współczesnym świecie
13. Nowe trendy na eko rynku
Warsztaty, prezentacje, pokazy:
1. Rola emocji w podejmowaniu decyzji
2. Ubezpieczyć czy nie ubezpieczyć? - oto jest pytanie
3. Komunikacja – Myślenie – Podejmowanie decyzji: rozrywkowe łamigłówki w praktyce
budowania zespołów
4. Sztuka negocjacji
5. Jak pytać o to czego konsumenci nie chcą powiedzieć – techniki jakościowe w
badaniach marketingowych
6. Polacy w świecie zakupów w XXI wieku
7. Celowe skażenie żywności - problem nie tylko producenta
8. Cudze chwalicie, swego nie znacie… Atrakcyjna wieś wielkopolska
9. Ekonomiada, czyli ekonomia na WESoło
10. "Made in" - realia handlu międzynarodowego

11. Akrobacje kulinarne Wielkopolski
12. Polska w liczbach
13. Zielony Szejk
14. Każdy może zostać INNOWATOREM - design thinking
W ramach programu dr Magdalena Śmiglak-Krajewska i mgr Dawid Jabkowski
przygotowali dla młodzieży quiz, w którym uczniowie reprezentujący poszczególne szkoły,
mieli okazję sprawdzić swoją wiedzę z zakresu ekonomii. W quizie uczestniczyło 130 uczniów,
z 26 szkół. Pytań w quzie było 12. Średnia liczba uzyskanych punktów wyniosła 8 617,99 na
20 000 (max). Łączne prawidłowe odpowiedzi ukształtowały się na poziomie 53%. Najlepszy
wynik wyniósł: 19 149 pkt. Średni czas udzielania odpowiedzi na pytanie wyniósł 4,5 sekundy,
a 8 osób dokonało odpowiedzi w przeciągu 0,1 sekundy (na różne pytania). W 2020 roku
najlepsi byli następujący uczniowie (decydowała liczba punktów i czas odpowiedzi):
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Nazwa Szkoły
IX Liceum Ogólnokształcące im. Karola Libelta w Poznaniu
XXV Liceum Ogólnokształcące im. Generałowej Jadwigi
Zamoyskiej w Poznaniu
LO im. Mikołaja Kopernika w Zespole Szkół nr 1 w Nowym
Tomyślu
Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Środzie
Wielkopolskiej
Zespół Szkół w Kórniku

Dzień Współpracy to projekt, który pozwala na popularyzację wiedzy ekonomicznej,
podnoszenie świadomości gospodarczej młodzieży szkolnej oraz promocję studiów
ekonomicznych.
W ramach zaproponowanej formuły dla tego wydarzenia uczniowie poznają ogólne
zasady i najważniejsze atuty studiowania na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym. Liczne
wykłady, warsztaty tematyczne, pokazy, prezentacje wydziałowych kół naukowych, quiz
ekonomiczny, stoiska edukacyjne, przybliżają profil kształcenia na WE-S.
Doświadczenia nasze i naszych absolwentów dowodzą, że posiadanie solidnej wiedzy
ekonomicznej, z jednoczesną znajomością specyfiki branży rolno-żywnościowej, wydatnie
poszerza możliwości zatrudnienia i wpisuje się w aktualne potrzeby gospodarki oraz życia
społecznego Wielkopolski, Kraju i Europy.
Organizacja Dnia Współpracy nie byłaby możliwa bez aktywnej postawy społeczności
Wydziału (ogółem zaangażowanych było ponad 130 osób):
- studentów (prezentacje wydziałowych kół naukowych: Młodych Menedżerów,
Ekonomistów Agrobiznesu, Myśli Gospodarczej, Młodych Księgowych i Finansistów,
opieka nad szkołami, organizacja quizu ekonomicznego),
- wydziałowego samorządu studenckiego (opieka nad szkołami, organizacja stoiska,
pokazy etc),
- nauczycieli akademickich i doktorantów (koordynatorzy współpracy ze szkołami i
prelegenci)

- oraz pracowników dziekanatu i poszczególnych katedr.
Wszystkim osobom zaangażowanym w przedsięwzięcie należą się duże wyrazy uznania
i podziękowania. Dzień Współpracy to największe wydarzenie o charakterze promocyjnym
organizowane przez Wydział Ekonomiczno-Społeczny Uniwersytetu Przyrodniczego w
Poznaniu. Tegoroczna edycja po raz kolejny dowodzi celowości współpracy partnerskiej –
mamy nadzieję, że nasze działania przyczyniają się do rozwoju osobowego uczniów i tworzenia
dobrze wykształconego młodego pokolenia w Wielkopolsce.
Więcej informacji i zdjęć z Dnia Współpracy można będzie znaleźć na stronie
internetowej Wydziału Ekonomiczno-Społecznego www.wespoznan.pl oraz na profilu
Wydziału na Facebooku.
Dziekan i Społeczność Wydziału Ekonomiczno-Społecznego

