Przedstawiciele WIZ z wizytą na uczelniach w Kijowie

Kolejnym etapem dobrze rozwijającej się współpracy naukowej i dydaktycznej
między WIZ a Uniwersytetem Bankowym (Banking University) na Ukrainie była wizyta
delegacji naszego Wydziału w Kijowie – prof. PP dr hab. inż. Magdaleny Wyrwickiej,
dziekan WIZ oraz prof. PP dr hab. Marka Szczepańskiego, zastępcy dyrektora Instytutu
Logistyki. Podczas pobytu w Kijowie przedstawiciele WIZ prowadzili również rozmowy
na dwóch wydziałach Politechniki Kijowskiej, które otwierają drogę do współpracy przy
wspólnych projektach badawczych, konferencjach naukowych, a także poszerzeniu
wymiany kadry naukowej i studentów w ramach programu Erasmus+ dla państw
partnerskich, obejmującego również Ukrainę.

Podczas spotkania z Panią Rektor Uniwersytetu Bankowego, prof. dr Anzhelą
Kuznetsovą oraz prorektorami i dziekanami tej uczelni, pani Dziekan prof. W. Wyrwicka
przedstawiła obszerną prezentację, uwzględniającą aktualną strukturę organizacyjną WIZ,
prowadzone kierunki studiów i obszary badań naukowych oraz dotychczasowe osiągnięcia.
Nasi partnerzy z Ukrainy są bardzo zainteresowani prowadzeniem wspólnych badań
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ekonomiczno-finansowych oraz rozwoju regionalnego. Podczas spotkania także możliwości
publikacji w czasopismach naukowych wydawanych przez obie uczelnie, a także wspólnych
seminariów, wykładów gościnnych i wspólnego aplikowania o granty z projektów
finansowanych ze środków UE i z innych źródeł. Rozmowy przebiegały w bardzo dobrej
atmosferze, a gospodarze zademonstrowali duże zainteresowanie rozwijaniem współpracy
z Politechniką Poznańska, a zwłaszcza z WIZ.
Polska delegacja w roli gości honorowych uczestniczyła także w uroczystości
absolutorium i wręczenia dyplomów dla absolwentów Uniwersytetu Bankowego – w tym
licznej grupy absolwentów studiów niestacjonarnych prowadzonych metoda e-learningu.
Ponadto prof. PP Marek Szczepański wygłosił wykład dla doktorantów Uniwersytetu
Bankowego pt. „Economic development in Poland since transformation – achievments and
threats”, po którym odpowiadał na szczegółowe pytania dotyczące czynników wzrostu polskiej
gospodarki i możliwości stymulowania gospodarki ukraińskiej (w 1990 r. oba kraje startowały
z podobnego poziomu rozwoju gospodarczego, od 1990 Polska znacznie wyprzedziła pod tym
względem Ukrainę dzięki realizacji radyklanych reform rynkowych i wstąpieniu do Unii
Europejskiej).
Na podkreślenie zasługuje bardzo dobra organizacja pobytu delegacji WIZ w Kijowie,
którzy zapewnili także realizację programu kulturalnego. Szczególne podziękowania należą się
prof. Tetianie Girschenko, która była głównym organizatorem po stronie ukraińskiej spotkań
na Uniwersytecie Bankowym (poprzednio gościła też w ramach programu Eramus+ na WIZ).
Bardzo intensywne i interesujące były również spotkania na Politechnice Kijowskiej (pełna
nazwa: National Technical University of Ukraine „Igor Sikorsky Kyiv Politechnic Institute) –
na Wydziale Socjologii i Prawa, z zespołem pod kierunkiem Dziekana prof. Anatolya
Melnyczenko oraz na Wydziale Zarządzania i Marketingu, z zespołem pod kierunkiem
Dziekana prof. Oleha A. Havrysha. Podczas obu spotkań prof.M.Wyrwicka przedstawiła
szczegółową prezentację naszego Wydziału, a ich gospodarze przekazali zaproszenia do
udziału w międzynarodowych konferencjach naukowych oraz publikowania (w j.angielskim)
w liczących się czasopismach naukowych wydawanych na Politechnice Kijowskiej. Podobnie
tak na Uniwersytecie Bankowym omawiano możliwości rozwoju współpracy naukowej
i dydaktycznej oraz wspólnych wniosków o granty na badania naukowe.
W trakcie krótkiego spaceru po obszernym campusie Politechniki Kijowskiej można
było m.in. podziwiać pomniki wybitnych uczonych z tej uczelni (w tym ojca radzieckiej
kosmonautyki, ukraińskiego inżyniera mechanika Siergieja Korolowa), znakomicie
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wyposażoną bibliotekę uczelnianą oraz znajdujący się na terenie uczelni dom kultury. Podczas
obu spotkań obecny był główny organizator wizyty na Politechnice Kijowskiej, prof. Serhij
V.Voitko, dyrektor Katedry Ekonomii Międzynarodowej. Ze strony polskiej w przygotowaniu
tych spotkań uczestniczyła dr Oksana Erdeli.
Na podkreślenie zasługuje gościnność gospodarzy ukraińskich oraz zbieżność tematyki
badań. Pobyt w Kijowie przedstawicieli WIZ otwiera nowe możliwości współpracy dla
pracowników naszego wydziału z uczelniami na Ukrainie, z których warto skorzystać.

Marek Szczepański
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