
Employees of the Poznań University of Economics, composed of: 

• Professor Marzena Remlein, 
• Barbara Borusiak, PUEB Professor, 
• Bartłomiej Pierański, PUEB Professor, 
• Dariusz Nowak, PUEB Professor, 
• Iwona Olejnik, PUEB Professor, 
• Magdalena Stefańska, PUEB Professor, 
• Robert Romanowski, PUEB Professor, 
• Sylwester Białowąs, PUEB Professor 

on September 26 - October 2, 2021, as part of the Central European Network for Sustainable and 
Innovative Economy project, they completed a research internship at the International Innovation 
Center in Kiev.  

 

 

The trainees got acquainted with the scientific-research profile of the Center, its structure, tasks and 
strategic goals. 

 

The Director of the International Innovation Centre in Kiev, Prof. Vasyl Zalisko, emphasised that 
within the Centre there are units: dealing with the education of children and young pupils, improving 
professional qualifications and employee skills of various enterprises and institutions, and support for 
the development of micro and small enterprises. 



 

 

Director of the International Innovation Center in Kiev, prof. Vasyl Zalisko emphasized that the 
Center has units for educating children and young people, improving the professional qualifications 
of employees and supporting the development of micro and small enterprises. 

 

As part of the training, the Centre's Director, Prof. Vasyl Zalizko, invited the trainees to participate in 
lessons conducted at the International Innovation School, which is one of the units at the 
International Innovation Centre. The participants got acquainted with the teaching programme and 
the way of organising lessons and didactics. It is worth noting that the maximum number of 
schoolchildren in a class is 12. According to Prof. Vasyl Zalizko, this number is optimal, as the teacher 
has the opportunity to work individually with each pupilt. 

 



 

Practical activities aimed at business were also very interesting. Within this area, the International 
Innovation Centre offers courses in negotiation, marketing, financial consultancy and accounting. 
Special attention is also given to digital support. 

 

 

In addition, the participants of the internship had the opportunity to listen to a lecture by Prof. Viktor 
Ivanovich Litvinenko, PhD, a distinguished lawyer of Ukraine, Rector of the Academy of Labor, Social 
Relations and Tourism. The lecturer focused primarily on aspects related to corruption and measures 
to prevent corruption. After the lecture, the participants of the internship took a commemorative 
photo with Prof. Viktor Ivanovich Litvinenko. 



 

The internship also included discussions on the exchange of knowledge and experience, especially in 
the field of innovation and entrepreneurship. The aim of the talks was to develop the research team, 
which has so far published 2 articles. The aspects related to the organization of the innovation 
workshops, which will take place in March 2022 for all participants of the project, were also 
discussed. 

 

An important part of the internship was the summary of a monograph published in e-book form 
entitled Production-operation management. The chosen aspects, in which the Centre's employees 
were co-authors of two chapters. 



 

 

The internship participants also had the opportunity to learn about the culture and customs of the 
Ukrainian people. As part of broadening their horizons, Prof. Vasyl Zalsko guided the group of 
researchers to Kyiv's Orthodox monastery, Pechersk Lavra, which is the seat of the head of the 
Ukrainian Orthodox Church of the Moscow Patriarchate. 

 

The interns also listened to symphony no. 2 "Resurrection" by Gustav Mahler at the Taras 
Shevchenko National Opera of Ukraine, performed by the symphony orchestra and choir of the 
National Opera of Ukraine. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The interns also listened to symphony No. 2 "Воскресіння" by Густав Малер at the Taras 
Shevchenko National Opera of Ukraine, in виконанні симфонічного оркестру та хору Національної 
опери України. 

 

Pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, w składzie: 



w dniach 26 września  - 2 października 2021 roku, w ramach projektu Central European Network for 
Sustainable and Innovative Economy wzięli udział w stażu naukowym w !"#$%"&#'("&)*!""(+&#'("*,$"#%$*'"*-'$+. 
Uczestnicy stażu zapoznali się z profilem naukowo-badawczym Centrum, a także jego strukturą, 
zadaniami oraz strategicznymi celami. Dyrektor  !"#$%"&#'("&)*!""(+&#'("*,$"#%$*'"*-'$+.*/%(01*2&34)*5&)'36(*/(76%$8)'9.*:$*;*
%&<&=>*,$"#%?< funkcjonują komórki  dotyczące kształcenia dzieci i młodzieży, podnoszenia kwalifikacji 
zawodowych pracowników oraz wsparcia rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw. W ramach 
szkolenia Dyrektor Centrum prof. Vasyl Zalizko zaprosił stażystów do udziału w lekcjach 
prowadzonych w International Innovation School będącej jedną z komórek at the International 
Innovation Centre. Uczestnicy zapoznali się z programme i organizajcą nauczania. Na uwagę 
zasługuje fakt, że maksymalna liczba uczniów w klasie wynosi 12. Według prof. Vasyla 
Zalizko taka liczba jest optymalna, nauczyciel ma bowiem możliwość indywidualnej pracy z 
kazdym uczniem.  

Bardzo ciekawe okazały się również działania praktyczne skierowane w stronę biznesu. W 
ramach tego obszaru the International Innovation Centre oferuje kursy z negoacjacji, 
marketingu, doradztwa finansowego oraz rachunkowości. Szczególna uwaga poświęcona jest 
również wsparciu cyfrowemu. 

Uczestnicy stażu mieli możliwość wysłuchania wykładu pana prof. Viktor Ivanovich Litvinenko, 
doktora nauk prawnych, zasłużonego prawnika Ukrainy,  rektora Academy of Labor, Social 
Relations and Tourism. Wykładowaca skupił się przede wszystkim na aspektaych związanych z 
korupcją i działaniami zapobiegającymi korupcji. Po wykładzie uczestnicy stażu zrbnili sobie 
z prof. Viktor Ivanovich Litvinenko pamiątkowe zdjęcie.  

Przedmiotem stażu były również rozmowy dotyczące wymiany wiedzy i doświadczeń, zwłaszcza w 
zakresie dotyczacym innwacji i przedsiębiorczości. Celem rozmów był rozwój zespołu badawczego, 
który dotychczas opublikował 2 artykuły. Omówiono również aspekty związane z organizacją 
warsztatów innwacji, które odbędą się w marcu 2022 roku dla wszystkich uczetsników projektu. 

 

 

Istotnym punktem stażu było podsumowanie monografii wydanej w formie e-book pt. Production-
operation management. The chosen aspects, w któ®ej pracownicy Centrum byli 
współautorami dwóch rozdziałów.  
 

Uczestnicy stażu mieli również możliwość zapoznania się z kulturą i zwyczajami mieszkańców 
Ukrainy. W ramach poszerzania horyzontów prof. Vasyl Zalsko oprowadził grupę naukowców po 
prawosławnym klasztorze w Kijowie, Ławra Peczerska, która jest siedzibą zwierzchnika 
Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego Patriarchatu Moskiewskiego. 

Stażyści wysłuchali również symfonii nr 2 «Воскресіння»  Густав Малер w Operze Narodowej 
Ukrainy im. Tarasa Szewczenki, w виконанні симфонічного оркестру та хору Національної 
опери України. 

 



 

 

 


