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MEchaNIZMY fUNKcjONOWaNIa STREfY EURO

Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Zielono-
-górskiego oraz Narodowy Bank Polski 2 lipca 2013 r. za-
prosili na wykład otwarty dr. Ryszarda Petru pt. Perspek-
tywy strefy euro na najbliższą dekadę. Wykład odbył się 
w ramach zakończenia IV edycji studiów podyplomowych 
Mechanizmy funkcjonowania strefy euro. Po wykładzie te-
goroczni absolwenci odebrali dyplomy. 

Ryszard Petru - przewodniczący Towarzystwa Ekonomi-
stów Polskich (od 13 maja 2011 r.), ekonomista ds. Polski 
i Węgier w Banku Światowym w latach 2001-2004, główny 
ekonomista w Banku BPH do 2008 r., dyrektor BRE Banku  
i PKO BP. W grudniu 2011 został partnerem w firmie Pri-
cewaterhouseCoopers, aktualnie doradca marszałka woje-
wództwa dolnośląskiego ds. gospodarczych.

Studia finansowane były przez Narodowy Bank Polski, 
słuchacze uiścili jedynie opłatę rekrutacyjną w wysokości 
300 zł. Zajęcia odbywały się w cyklu 15 spotkań sobotnio-
-niedzielnych obejmujących od 10 do 15 godzin zajęć (wy-
kładów i ćwiczeń). W ramach każdego spotkania przewi-
dziany był komentarz aktualnych wydarzeń ekonomicznych  
(w wymiarze krajowym i międzynarodowym) wpływających 
na zachowania rynków finansowych i gospodarki.

Wszyscy absolwenci studiów podyplomowych Mechani-
zmy funkcjonowania strefy euro mają możliwość uczest-
nictwa w bazie NBP i w momencie ustalenia daty wejścia 
Polski do Unii Gospodarczej i Walutowej mogą zostać za-
trudnieni jako eksperci w trakcie przeprowadzania kam-
panii informacyjnej w tym zakresie, jak również później 
w innych podmiotach pracując tam przy dostosowaniu mo-
netarnym.

Studia zakończyły się egzaminem centralnym w formie 
pisemnej. Egzamin składał się z testu i eseju, zarówno te-
maty eseju i pytania przygotowane zostały przez NBP.

Studia podyplomowe Mechanizmy funkcjonowania stre-
fy euro realizowane są w całej Polsce (po jednym ośrodku 
akademickim w każdym województwie). Celem studiów 
jest edukacja ekonomiczna elit na temat zasad funkcjono-
wania strefy euro oraz historii Unii Gospodarczej i Waluto-
wej. Głównym celem jest przekazanie uczestnikom studiów 
podyplomowych wszechstronnej wiedzy na temat procesu 
wymiany narodowej waluty oraz mechanizmów funkcjono-
wania strefy euro, albowiem perspektywa wejścia Polski do 
tego obszaru to (obok rozpoczęcia transformacji gospodar-
czej na początku lat 90. i uzyskania członkostwa w Unii Eu-
ropejskiej w 2004 r.) jedno z najważniejszych wydarzeń dla 
naszego kraju. Doświadczenia innych krajów wskazują, że 
wzrost społecznego poparcia dla wprowadzenia europej-
skiej waluty, jak i zmniejszenie obaw przed ewentualny-
mi niekorzystnymi skutkami zastąpienia waluty narodowej 
przez euro zależy przede wszystkim od poziomu wiedzy  
o wspólnej walucie i o przebiegu procesu wymiany.

Studia prowa-
dzone są w trybie 
niestacjonarnym 
– zajęcia odby-
wają się w sobo-
ty i niedziele. W 
trakcie zjazdów 
studenci wypeł-
niają ankietę - 
zadowolenie ze 
studiowania oraz 
anonimowo oce-
niają wszystkich 
wykładowców. 
W IV edycji stu-
diowało 65 osób 
(do tej pory, 
w sumie przez 
4 lata, studia 
podyplomowe 
ukończyło ponad 
250 osób). Kadra 
wykładowców 
pochodzi z róż-
nych ośrodków 
akademickich: 
Szkoła Główna 
Handlowa w Warszawie, Uniwersytet Ekonomiczny we Wro-
cławiu, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 
Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Technologiczno – Hu-
manistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu oraz 
Uniwersytet Zielonogórski.

Studenci studiów podyplomowych Mechanizmy funkcjo-
nowania strefy euro otrzymują dwa świadectwa ich ukoń-
czenia. Pierwszym jest standardowy dyplom ukończenia 
studiów podyplomowych na Uniwersytecie Zielonogórskim 
(z jedną oceną na świadectwie). Drugim jest dyplom ukoń-
czenia studiów podyplomowych wspólny dla wszystkich 
krajowych ośrodków akademickich uczestniczących w tym 
projekcie – z logo danej Uczelni i NBP ( z dwoma ocenami 
na świadectwie – z testu i eseju).

Sześciu najlepszych absolwentów z IV edycji studiów 
podyplomowych Mechanizmy funkcjonowania strefy euro 
pojedzie 24 września 2013 r. do Warszawy na galę wręcze-
nia dyplomów najlepszym absolwentom studiów, która od-
będzie się w trakcie konferencji naukowej PERSPECTIVES 
OF ECONOMIC AND MONETARY INTEGRATION IN CRISIS TIME. 
WHERE IS THE EUROZONE HEADING?

Rekrutacja do V edycji studiów podyplomowych Mecha-
nizmy funkcjonowania strefy euro rozpoczęła się 25 czerw-
ca 2013 r. i potrwa do 10 października 2013 r.

MechanizMy 
funkcjonowania strefy euro 
zakończenie iV edycji studiów podyploMowych
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