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Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu należy do najstarszych i najbardziej prestiżowych uczelni
ekonomicznych w Polsce. Jako placówka naukowo-dydaktyczna posiada w swojej ofercie 16
kierunków studiów (12 kierunków w języku polskim i 4 kierunki w języku angielskim), mieszczących
się w pięciu dyscyplinach naukowych: ekonomii, informatyce, gospodarce międzynarodowej,
naukach o zarządzaniu i towaroznawstwie. Każdemu spośród 11 tysięcy studentów Uniwersytet
Ekonomiczny w Poznaniu zapewnia edukację według wzorców kształcenia menedżerskiego w
oparciu o aktualny stan badań naukowych oraz najefektywniejsze metody prowadzenia zajęć. Ponad
500 nauczycieli akademickich, w tym prawie 160 profesorów – ludzi pełnych pasji, zaangażowania i
otwartości, na co dzień dzieli się ze studentami swoją wiedzą i doświadczeniem. Nastawienie na
praktyczny wymiar nauki, staże studenckie oraz stała współpraca z biznesem i zagranicznymi
ośrodkami akademickimi dają studentom możliwość pewnego wejścia na rynek pracy z dyplomem
prestiżowej Uczelni. Spośród absolwentów UEP rekrutuje się najlepsza kadra menedżerska kraju
zarówno w administracji państwowej, biznesie, jak i przedsiębiorstwach państwowych oraz
prywatnych. Absolwenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu znajdują się w gronie najlepiej
zarabiających osób, które ukończyły publiczną uczelnię ekonomiczną.

W strukturach Uniwersytetu funkcjonuje Centrum Edukacji Menedżerskiej – jednostka
wyspecjalizowana w budowaniu portfela usług edukacyjnych kierowanych do praktyków życia
gospodarczego. Oferta edukacyjna Centrum obejmuje studia MBA, studia podyplomowe,
szkolenia i kursy.
Na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu prowadzone są trzy programy MBA:
- Executive MBA,
- MBA Poznań – Atlanta,
- MBA w języku polskim.
Studia MBA kształtują kompleksowe kompetencje menedżerskie, na które składa się zarówno
gruntowna wiedza o funkcjonowaniu przedsiębiorstw, jak i zbiór praktycznych umiejętności, w tym
umiejętności przywódczych i planowania strategicznego.

Oferta studiów podyplomowych obejmuje ok. 70 kierunków studiów w 15 obszarach
tematycznych: Administracja publiczna, Analityka ﬁnansowa, Finanse, Handel i sprzedaż,
Kompetencje menedżerskie, Logistyka, Marketing i PR, Nieruchomości, Opieka zdrowotna, Prawo i
podatki, Rachunkowość, Strategia, Unia Europejska, Zarządzanie, Zarządzanie zasobami ludzkimi.
Programy studiów podyplomowych uwzględniają współczesne trendy zachodzące w gospodarce, a
zajęcia w znacznym stopniu mają wymiar praktyczny. Średnio ok. 40% zajęć prowadzonych jest
przez praktyków biznesu.

Oferta szkoleń i kursów obejmuje 35 programów w 10 obszarach tematycznych (Analityka
biznesowa, Finanse, HR, Sprzedaż i obsługa klienta, Zarządzanie, Zarządzanie jakością,
Kompetencje menedżerskie, Marketing, Prawo, Rozwój osobisty). Uniwersytet organizuje zarówno
szkolenia otwarte, jak i szkolenia in-company, dostosowane do indywidualnych potrzeb ﬁrmy
zamawiającej. Stosowane metody szkoleniowe obejmują warsztaty, wykłady, ćwiczenia indywidualne i
grupowe, gry szkoleniowe i treningi, dyskusje. Zajęcia prowadzą doświadczeni i uznani trenerzy.

