
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu i Credit Agricole podpisały umowę o współpracy 

 

Credit Agricole Bank Polska i Wydział Ekonomiczno-Społeczny Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Poznaniu podpisały umowę o wzajemnej współpracy. Umowa pozwoli 

na wymianę doświadczeń środowiska akademickiego z praktykami branży bankowej  

i otwiera nowe perspektywy naukowe. 

 

Grupa Crédit Agricole jest trzecią największą grupą finansową i liderem bankowości 

detalicznej w Europie. Obecnie funkcjonuje w 49 krajach na świecie i obsługuje ponad 52 

miliony klientów. W Polsce obecna jest od 2001 r. a należą do niej m.in.: bank Credit 

Agricole, Europejski Fundusz Leasingowy, Credit Agricole Ubezpieczenia oraz Amundi 

Polska TFI.  

 

Credit Agricole Bank Polska jest jednym z najczęściej polecanym banków w Polsce. 

Wyróżnia się na rynku budowaniem trwałych relacji z klientami, profesjonalnym i rzetelnym 

doradztwem oraz przyjazną obsługą. Działa w obszarze bankowości detalicznej, 

korporacyjnej, rolniczej, małych i średnich przedsiębiorstw oraz w obszarze Consumer 

Finance. Oferuje całą gamę produktów i usług bankowych, a także usług ubezpieczeniowych  

i assistance, dostępnych zdalnie przez serwisy CA24 (telefoniczny, internetowy, mobilny) 

oraz w sieci blisko 400 placówek bankowych i 350 biur kredytowych CA Express. 

Jednocześnie jest jednym z liderów rynku kredytów konsumenckich, dostępnych w ponad  

12000 punktach sprzedaży w całej Polsce. Z pełną ofertą banku można zapoznać się na 

stronie internetowej firmy: www.credit-agricole.pl. 

 

Podjęcie współpracy naszego wydziału z tak poważnym partnerem stanowi szansę rozwoju 

zarówno dla studentów, jak i pracowników naukowych. Życzliwość i ochota do współpracy 

ze strony banku otwiera zupełnie nowe perspektywy naukowe, badawcze i edukacyjne. 

Zapraszam wszystkich, zainteresowanych realizacją prac dyplomowych, praktyk i staży 

studenckich oraz projektów badawczych, podejmowanych we współpracy z Crédit Agricole, 

do kontaktu – zachęca dr Sylwia Klus, pełnomocniczka dziekana ds. współpracy z bankiem. 

 

Prowadzenie biznesu bankowego wymaga wyczucia zmieniających się trendów rynkowych  

i sposobu korzystania przez konsumentów z usług finansowych. Wsparcie partnera 

naukowego, jakim jest Wydział Ekonomiczno-Społeczny Uniwersytetu Przyrodniczego  

w Poznaniu, z pewnością pomoże nam jeszcze lepiej wsłuchiwać się w potrzeby naszych 

klientów i dostosowywać do nich ofertę i narzędzia – wyjaśnia Przemysław Przybylski, 

dyrektor Biura Komunikacji Korporacyjnej banku Credit Agricole.  

 

 

 

http://www.credit-agricole.pl/

