
 
Uchwała nr 13/14/15 

Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych UWM w Olsztynie 
z dnia 19 listopada 2014 r. 

w sprawie wystąpienia do Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego o przyznanie 
statusu honorowego profesora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego  

Profesorowi Richardowi Merkowi zatrudnionemu w Fachhochschule des Mittelstands 
(FHM) w Bielefeld 

 
 

na podstawie § 5 ust 1 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Rada 
Wydziału Nauk Ekonomicznych uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
Rada Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego wnosi  
o przyznanie statusu honorowego profesora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 
Profesorowi dr. Richardowi Merkowi. 
 

§ 2 
Profesor Richard Merk urodził się 24 stycznia 1951 r. Po okresie pracy  
w administracji państwowej (w urzędzie pracy w Soest, a także w Federalnej Delegaturze 
Urzędu Pracy w Jugosławii) studiował pedagogikę, dydaktykę nauk ekonomicznych oraz 
psychologię na Uniwersytecie w Münster. W 1989 r. uzyskał stopień doktora nauk 
pedagogicznych. Do 1997 r. zajmował stanowiska dyrektora zarządzającego w takich 
instytucjach jak: Izba Handlowo-Przemysłowa Wschodniej Westfalii w Bielefeld i Centrum 
Kształcenia Gospodarki Wschodniej Westfalii-Lippe, północnonadreński oddział 
stowarzyszenia Wirtschaftsjunioren oraz Akademia Administracji i Ekonomii Westfalii 
Wschodniej-Lippe.  
W kolejnych latach Profesor Merk rozwijał swoją karierę w sferze kształcenia ustawicznego 
związanego z gospodarką, kierując Ponadzakładowym Centrum Kształcenia Ekonomicznego  
w Elmshorn oraz uznanym Instytutem Organizacji Przedsiębiorstwa i Technik 
Informacyjnych InBit. Jako członek zarządu Fundacji „Edukacja i Rzemiosło” („Stiftung 
Bildung und Handwerk”) Profesor Merk od 1999 r. jest współodpowiedzialny za działania 
jednego z większych koncernów z obszaru kształcenia zawodowego w Niemczech. Zdobyte 
doświadczenia oraz znajomość branży profesor Merk wykorzystał przy opracowywaniu 
koncepcji Fachhochschule des Mittelstands (FHM) w Bielefeld (założonej wspólnie z 
Fundacją w 2000 r.), w której do dziś pełni funkcję dyrektora zarządzającego, jest również 
przedstawicielem władz rektorskich FHM oraz wykładowcą w zakresie zakładania 
przedsiębiorstw i kierowania nimi. Kulminacją prowadzonej przez wszystkie te lata 
działalności naukowej Richarda Merka było powołanie Go w 2003 r. na stanowisko profesora 
zwyczajnego FHM. W latach 2010–2013 Profesor Merk piastował dodatkowo funkcję 
Dziekana Wydziału Ekonomii.  
Jego działalność zawodowa i naukowa koncentruje się na rozwoju FHM i uczynieniu z niej 
wiodącej Zawodowej Szkoły Wyższej Klasy Średniej w Niemczech. Naukowym 
fundamentem tej działalności są badania nad modelami biznesowymi zakładania i kupowania 
przedsiębiorstw w kraju i za granicą oraz rozwijanie nowych koncepcji w tym zakresie. Poza 
placówką w Bielefeld utworzono sześć oddziałów zamiejscowych: w Kolonii, Pulheim, 
Hanowerze, Rostocku, Schwerinie i Bambergu. Przy FHM działa wiele instytutów, w ramach 
których prowadzone są głównie projekty badawcze i rozwojowe, w tym również we 
współpracy z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. 



Profesor Merk jest cenionym członkiem Klubu Przemysłowo-Handlowego Westfalia 
Wschodnia-Lippe, a także Rady Gospodarczej partii CDU. W latach 2005–2010 powierzono 
mu również funkcję członka zarządu Związku Prywatnych Szkół Wyższych w Niemczech. 
Do dziś Profesor Merk jest także członkiem zarządu Fundacji „Edukacja i Rzemiosło” 
(„Stiftung Bildung und Handwerk”) w Paderborn oraz redaktorem wydawanego przez tę 
instytucję czasopisma „Blickpunkt Bildung”. Profesor Merk współpracuje z Fundacją 
Konrada Adenauera i na jej zlecenie w październiku 2005 r. wygłosił dwa referaty na 
Uniwersytecie Północno-Zachodnim Xi´an w Chinach. Z ramienia FHM był także 
organizatorem kilkunastu konferencji branżowych.  

 
§ 3 

Prof. dr Richard Merk od wielu lat wspiera naukowo i dydaktycznie Wydział Nauk 
Ekonomicznych UWM w Olsztynie. Od kilku lat skutecznie realizuje wspólnie  
z pracownikami Katedry Polityki Gospodarczej i Regionalnej projekty międzynarodowe 
współfinansowane przez Komisję Europejską, m.in. z programów: Tempus, Leonardo da 
Vinci, lub Polsko-Niemiecką Fundację na rzecz Nauki (PNFN). Dzięki tym projektom 
pracownicy Katedry od kilku lat uczestniczą w badaniach i seminariach naukowych, 
współpracując z naukowcami z innych państw (Finlandii, W. Brytanii, Łotwy, Grecji, 
Słowenii czy Turkmenistanu). Działalność Profesora dr. Richarda Merka na rzecz Wydziału 
Nauk Ekonomicznych w pełni uzasadnia przyznanie mu statusu honorowego profesora 
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. 

 
§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 Przewodniczący Rady Wydziału 

        Dziekan 
 
 
 

              dr hab. Janusz Heller, prof. UWM 
 

 


