Powołanie Biura
25 lutego 1994 decyzją Pana Rektora prof. dr hab. Jerzego Mikułowskiego Pomorskiego
zostaje powołane Biuro Programów Zagranicznych.

Główne zadania powołanej jednostki:
- uruchomienie międzynarodowej wymiany studenckiej;
- nawiązanie współpracy z zagranicznymi instytucjami naukowymi;
- opracowanie nowych programów szkoleniowych w oparciu o krajowe i zagraniczne
źródła finansowania.
Powyższy zakres działań jest realizowany do dzisiaj, dodatkowo powiększony m.in. o
koordynację studiów w języku angielskim oraz krótkich programów edukacyjnych.
Dotychczasowi kierownicy Biura
dr Lesław Piecuch – 1994 – 2004
mgr Małgorzata Grzelewska (zastępca) 1994 - 2003
dr Michał Patkaniowski – 2004 – 2008
mgr inż. Agnieszka Nowak – 2008 - obecnie
mgr Sylwia Rutkowska (zastępca) – 2010 - obecnie
Liczba pracowników Biura oscylowała w ciągu 20 lat od 10 do 15 osób, obecnie w BPZ
zatrudnionych jest 11 osób.

Dokument powołujący Biuro

Projekty Biura
Punkt wyjścia działalności Biura – kwiecień 1994 r. – ogólnopolska konferencja
„Modernizacja kształcenia w dziedzinie zarządzania i ekonomii w ramach programu
TEMPUS”.
Założeniem konferencji było zainicjowanie wymiany doświadczeń związanych z
realizacją programów TEMPUS oraz współpracą z partnerami zagranicznymi w kontekście
zmieniających się realiów społecznych.
1994 - 1996 – zarządzanie w imieniu Akademii Ekonomicznej ośrodkiem
informacyjnym Free Enterprise Transition Centre (FETC) utworzonym dla potrzeb
wolontariuszy Amerykańskiego Korpusu Pokoju;
1994 – przystąpienie do programu współpracy Europy Centralnej i krajów
bałkańskich CEEPUS;
1994-1996 –realizacia projektu TEMPUS „Post-Graduate Management
Programme for Training in Curriculum Design”;
1994-1996 – seminaria dla wykładowców Uczelni, „Case study method”;
1995-1997 – projekt TEMPUS „Creation of a Network of International Relations
Offices”;
W roku 1996, w związku z ograniczeniem działalności Korpusu Pokoju w Polsce,
decyzją dyrektora Korpusu, FETC zostało w całości włączone do BPZ;
1996 – pojawiają się pierwsze materiały promocyjne uczelni w języku angielskim i
języku polskim, opracowane i wydane sumptem BPZ;
1996 – współuczestnictwo w tworzeniu międzynarodowej sieci uczelni
ekonomicznych i szkół biznesowych NIBES;
1996 – uruchomienie jednosemestralnego programu studiów
w języku angielskim „POLAND – Economy in Transition” (obecny English Track);
1996-1999 – projekt TEMPUS „Student Exchange in the Area of Management”;
1997-2000 – projekt TEMPUS „Creation of a three bachelor’s degree in English”;
1998 – projekt CME „Creation of a Placement Office”;
1998-2007 – wdrożenie na Uczelni pakietu programu SOCRATES;
1998 – pierwsze stypendia rządu japońskiego w Hiroshima University of
Economics;
1999 – przystąpienie do programu LEONARDO da VINCI – umożliwiającego
wyjazdy studentów na praktyki zagraniczne;
1999-2000 – projekt TEMPUS „Regional Centre for European Integration”.
Rezultatem projektu było utworzenie na Uczelni Regionalnego Centrum Informacji
Integracji Europejskiej, które zajmowało się promocją integracji Polski z Unią, szkoleniem

specjalistów z zakresu wiedzy o integracji europejskiej na poziomie Regionu, doradztwem
dla osób zarządzających programami europejskimi, organizowaniem szkoleń i
warsztatów. W ramach Centrum zrealizowano następujące projekty: Szkolenia „Kadry dla
Europy” - objęte patronatem honorowym ówczesnej minister prof. Danuty Hübner,
szkolenia „Trening dla trenerów”, studia podyplomowe – Integracja europejska;
2000-2001– wzbogacenie oferty o realizację szkół letnich dla studentów uczelni
partnerskich;
2000 – przystąpienie do konsorcjum European Management and Business
Sciences (EMBS);
2001 – utworzenie Akademickiego Centrum Kariery - odrębnej jednostki
uczelnianej zajmującej się stażami i praktykami zagranicznymi, przeznaczonymi dla
studentów naszej Uczelni;
2001 – utworzenie programu pomocy studentom goszczącym w UEK - TUTOR
(obecnie MENTOR);
2001 – organizacja Międzynarodowego Tygodnia Uczelni, który stał się punktem
wyjścia do corocznej organizacji Międzynarodowego Dnia Otwartego UEK;
2002 – organizacja spotkania partnerów z konsorcjum EMBS w Krakowie;
2002 – organizacja kursu języka szwedzkiego oraz towarzyszącego mu projektu
HEY z uczelnią HANKEN. Obecnie projekt funkcjonuje na zasadach komercyjnych
(Scandinavian Module);
2002 - 2003 – pierwszy Intensive Programme – „Building cross-cultural
competences in Europe”;
2002 – PHARE ACCESS: „Zwiększone możliwości integracji osób
niepełnosprawnych z mniej uprzywilejowanych obszarów Małopolski” realizowany we
współpracy ze Stowarzyszeniem na rzecz osób niepełnosprawnych w Tymbarku;
2002 – projekt LEONARDO CIEL;
2003 – PHARE ACCESS: „System wsparcia dla osób z autyzmem” realizowany we
współpracy z Fundacją „Wspólnota Nadziei”;
2003 – szkoła zimowa w Finlandii dla studentów i wykładowców w Haaga Institute
Polytechnic;
2003 – pierwszy program podwójnych dyplomów z FH Kiel.
2003 – 2007 – wspólny program studiów licencjackich „International Business
and Management” realzowany we współpracy z Breda Business School;
2003 – obecnie - rozpoczęcie realizacji projektu „Szkoła letnia kultury i języka
niemieckiego i polskiego” we współpracy z University of Applied Sciences Burgenland;
2005 - 2009 – koordynacja kursów języków obcych dla kadry dydaktycznej;

2005 – wdrożenie zarządzania programami w języku angielskim poprzez bazy
danych;
2005 - 2007 – projekt ZPORR - Kurs biznesowego języka angielskiego dla
pracowników małych i średnich przedsiębiorstw;
2007 - obecnie – koordynacja studiów International Business;
2006 – pierwsza edycja Międzynarodowego Dnia Otwartego UEK;
2006 - 2009 – Projekt TEMPUS z Uniwersytetem w Grenoble, la Sapienza w
Rzymie - Economy of Enterprises and International Integration - stworzenie programu
oraz bazy dydaktycznej w FINEC w St. Petersburgu;
2007 – konferencja „Seminarium Bolońskie” dla pracowników UEK;
2007 - 2014 – program ERASMUS;
2008 – Intensive Programme „Entrepreneurship in the Baltic Sea Region”;
2008 – realizacja projektu szkoły letniej: „The Central and Eastern European
Studies Program” dla studentów Auburn University, USA;
2008 – przystąpienie do program STAIR Atlantis - Studies in Trans-Atlantic
International Relations;
2008 – przystąpienie do programu Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy;
2008 - 2009 – realizacja krótkiego programu edukacyjnego „Seminars with
Professionals”;
2009 – przystąpienie do programu wymiany krajowej studentów szkół
ekonomicznych – TRANSEKONOMIK;
2010 – rozpoczęcie współpracy z agencjami rekrutacyjnymi;
2010 – realizacja Intensive Programme „The European Dimension of International
Entrepreneurship”;
2011 – obecnie – koordynacja studiów Corporate Finace and Accounting;
2011 – wdrożenie Erasmus Intensive Language Course - kursu języka polskiego
dla studentów zagranicznych przyjeżdżających w ramach programu Erasmus;
2011 – zapoczątkowanie realizacji program Erasmus Staff Training;
2012 – Intensive Programme „Socio-Economic Implication of Global Economic
Crises for European Youth”;
2012 – realizacja Erasmus Intensive Language Course – projektu wyróżnionego
przez Agencję Narodową jako przykład dobrych praktyk;
2012 – pierwsza edycja studiów doktoranckich w języku angielskim;
2012 – spotkanie konsorcjum EMBS w UEK;

2013 – pierwsza edycja kursu „Polish Path”;
2014 – przystąpienie do programu Erasmus+

BPZ w liczbach
Wyjazdy i przyjazdy studentów – programy wymiany w latach 1998 - 2013
Wyjazdy studentów UEK – 3807 osób
Przyjazdy studentów do UEK – 2635 osób
Studia i krótkie programy edukacyjne
Kurs języka szwedzkiego – 378 uczestników
Polish Path – 46 kursantów
Studia doktoranckie – 23 studentów, w tym 17 studentów zagranicznych.
Transekonomik – wyjeżdżający studenci – 120 osób, przyjeżdżający – 140 osób
Studenci, którzy ukończyli studia z podwójnym dyplomem - 200 studentów
Studenci, którzy otrzymali certyfikat EMBS – 56 studentów
Studenci szkół letnich – 450 osób
Studenci studiów International Business – 1513 osób, w tym 298 studentów
zagranicznych
Studenci studiów Corporate Finance and Accounting – 90 osób
Pozyskane środki finansowe
SOCRATES/ERASMUS, IP, EILC – 6.393.535 €
Projekty TEMPUS oraz LEONARDO CIEL - 1.403.941 €
Projekt TEMPUS CD JEP – 76.678,92 €
Projekt STAIR – 408.000 €
Szkoła letnia języka niemieckiego – 232.394,70 €
Studia doktoranckie w języku angielskim – 130.500 €
ZPORR – kurs języka angielskiego – 434.750,20 PLN
Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy – 788.028,80 PLN
Wysokość dotacji ministerialnej na jednego studenta wyjeżdzającego – 682 PLN
Wysokość dotacji ministerialnej na jednego studenta przyjeżdżającego – 1878
PLN

Przykładowe ścieżki kariery beneficjentów
wyjazdów stypendialnych oraz absolwentów studio w
języku angielskim

Business Manager, Global Banking and Markets w HSBC
Director of Marketing w Malarky's
SGA Controller France at OTIS - United Technologies Corporation
Finance Manager at Procter & Gamble
Compensation & Benefits Specialist at Amadeus
HR Advisor at Hitachi Data Systems
Program Coordinator, Latin America and the Caribbean at Center for International
Private Enterprise
Research Collaboration Coordinator w firmie CSCS (Swiss National
Supercomputing Centre), ETH Zurich
I sekretarz wydziału polityczno – ekonomicznego ambasady RP w Japonii
Project Manager at Euronet Worldwide
Conference & Event Manager w firmie Harvard Business Review
Senior Key Manager w firmie Johnson & Johnson
General Manager MGDF Sp. z o.o.
Senior Consultant in Strategy Shell United Arab Emirates
IFS NAV Manager, Officer at State Street Singapore

