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WPROWADZENIE 

 

Uczelnia stoi przed nowymi wyzwaniami, wymagającymi zmian i przemyślanej polityki rozwojowej.  

Przekształcenie Uczelni w Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach to nie tylko kwestia zmiany nazwy. 

To przede wszystkim nowa wizja Uczelni oparta o wyznaczniki uniwersyteckości. Stabilne podstawy 

uniwersyteckości wiążą się z prestiżem i różnorodnością studiów oraz z badaniami naukowymi 

zarówno o charakterze podstawowym jak i aplikacyjnym. To umożliwia awanse akademickie, 

uzyskiwanie uprawnień akademickich oraz budowanie dobrego wizerunku i marki Uczelni. Do tego 

wszystkiego potrzeba sprzyjającego Uczelni otoczenia, pozwalającego na różne porozumienia 

partnerskie, konsorcja i alianse. Akademia potrzebuje przemyślenia swoich priorytetów rozwojowych.  

W nowo przygotowywanej strategii proponowanym priorytetom rozwojowym Uczelni odpowiada układ 

sześciu działalności strategicznych, w ramach których zapisane zostały cele i projekty rozwojowe. 

Prezentowany zapis strategii Uczelni powstał metodą prac warsztatowych. W pracach tych brali udział 

przedstawiciele różnych środowisk naukowych i studenckich ze wszystkich wydziałów Uczelni. Zapis 

strategii zawiera również zarys: horyzontalnych polityk realizacyjnych oraz działań wdrażających i 

monitoringu procesu realizacji strategii. 

W pracach nad strategią Uczelni przyjęto jako horyzont czasowy strategii rok 2017, z wyodrębnieniem 

podokresu 2010-2013. Wynika to z kilku powodów. W szkolnictwie wyższym strategia musi operować 

dłuższym, kilkuletnim horyzontem czasowym, wymagającym przyjęcia okresu pośredniego. W strategii 

Uczelni jest nim okres 2010-2013. To czas na tyle długi i na tyle bliski naszej zbiorowej wyobraźni, że 

można programować już działania operacyjne i planowanie inwestycyjne. Ta, sprawdzona już w naszej 

Uczelni droga, jest skutecznym sposobem konkretyzacji zapisów strategii. 
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I. MISJA UCZELNI 

  

 

 

 

 

Misją Uczelni jest tworzenie i upowszechnianie wiedzy oraz kształcenie dla 
gospodarki i administracji, bazujące na najnowszych badaniach naukowych 

i stosowanych pracach badawczo-rozwojowych prowadzonych w oparciu o kapitał 

społeczny. W Uczelni: 

 

− realizujemy programy kształcenia oparte o bogate doświadczenia badawcze 

i eksperckie kadry nauczającej, 

 

− kreujemy liderów innowacji – ludzi przedsiębiorczych, odpowiedzialnych za 
dobro wspólne, myślących krytycznie, przygotowanych do profesjonalnego 

funkcjonowania zawodowego, 

 

− rozwijamy kontakty i sieci współpracy wykorzystujące i pomnażające 

światowy dorobek nauki, 

 

− angażujemy się w sprawy ważne dla gospodarki i społeczeństwa, 

poczynając od macierzystego regionu. 
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II. WIZJA UCZELNI 

 

 

 

A. WARTOŚCI STRATEGICZNE W ZARZĄDZANIU ROZWOJEM UCZELNI 

 

 

 

B. STRATEGICZNE OBSZARY ROZWOJOWE 

 

 

  

WYRÓŻNIAJĄCE 
KOMPETENCJE                      
I NOWA WIEDZA 

 
PRESTIŻ STUDIÓW              
I REPUTACJA UCZELNI 

 
INNOWACYJNOŚĆ                       
I UŻYTECZNOŚĆ 

 

 

JAKOŚĆ  
KSZTAŁCENIA  

I BADAŃ NAUKOWYCH 

KARIERY AKADEMICKIE 
I ZAWODOWE ORAZ 
WSPÓŁPRACA 
PARTNERSKA  

TWÓRCZOŚĆ 
AKADEMICKA 
I BADANIA  
APLIKACYJNE 

UCZELNIA 
ŚRODOWISKIEM  
KREATYWNOŚCI  
I INNOWACJI 

 

UCZELNIA ŚRODOWISKIEM  

KREATYWNOŚCI I INNOWACJI 
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III. FUNKCJE I CELE GENERALNE STRATEGII UCZELNI 

 

A. FUNKCJE STRATEGII 

Strategia Uczelni na lata 2010-2017 spełnia trzy fundamentalne funkcje: 

Funkcja 1. Zdefiniowanie przyszłej pozycji Uczelni i koncentracja zbiorowego wysiłku na rzecz 
poprawy jej konkurencyjności. 

Funkcja 2. Kierunkowy przekaz o dziedzinach działalności strategicznej do wewnętrznego i 
zewnętrznego środowiska. 

Funkcja 3. Ukierunkowanie i uporządkowanie działań władz Uczelni dla osiągnięcia skuteczności 
zarządzania. 

 

 

B. CEL GENERALNY UCZELNI DO ROKU 2013 

 

 

 

C. CEL GENERALNY UCZELNI NA LATA 2014-2017 

 

 

Uniwersytet Ekonomiczny o poszerzonym profilu kształcenia 

Uniwersytet Ekonomiczny o wysokim prestiżu 

w społeczeństwie, środowiskach biznesowych  

i kręgach decyzyjnych sektora publicznego 

 

− Oferta studiów I i II stopnia atrakcyjna dla studentów i odpowiadająca 

oczekiwaniom biznesu i administracji 

− Oferta studiów doktoranckich dla wyróżniających się absolwentów  

− Zdywersyfikowane, wyróżniające kompetencje kadry akademickiej 

− Szkoły naukowo-badawcze  

− Wizytówkowe kampusy Uczelni 

− Przedsiębiorczość i innowacyjność studentów i absolwentów Uczelni 
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IV. ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE; MODUŁY SYSTEMU 
I DZIAŁALNOŚCI STRATEGICZNE UCZELNI DO ROKU 2017 

 

 A. MODUŁY SYSTEMU ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO UCZELNIĄ 

 

POTENCJAŁ 
INTELEKTUALNY, 
TECHNICZNY 

I ORGANIZACYJNY 

PROCESY EDUKACYJNE, 
BADAWCZE I ZARZĄDCZE 

PRODUKTY I RYNKI 
DOCELOWE 

− Kadra naukowo-
dydaktyczna 
i administracyjna 

− Kandydaci na studia 
i studenci wszystkich 
poziomów i form 
kształcenia 

− Infrastruktura edukacyjna, 
badawcza 

− Systemy zarządzania 
Uczelnią 

− Tradycje, doświadczenie i 
kultura akademicka 

− Absolwenci, Stowarzyszenie 
Absolwentów 

− Partnerzy instytucjonalni 

 

− Trójstopniowy system 
kształcenia 

− System studiów 
podyplomowych 

− System inicjowania, 
realizacji i promocji 
twórczości akademickiej 

− System organizacji, 
przygotowania i realizacji 
prac badawczych 

− System promocji awansów 
akademickich i 
stanowiskowych 

− Doradztwo i konsulting 

− Uczestnictwo w krajowych 
i międzynarodowych 
sieciach współpracy 

− System organizacji 
i realizacji współpracy 
międzynarodowej 

− Systemy decyzyjne; 
przepływy informacyjne 
i finansowe  

− System wydawniczy 
i poligraficzny  

− System współpracy 
z absolwentami 

− System kontroli jakości  

− System promocji 

 

− Konkurencyjność 
absolwentów na rynkach 
pracy 

− Projekty badawcze i prace 
eksperckie dla biznesu 
i administracji 

− Publikacje naukowe 
i podręczniki akademickie 
na rynku wydawniczym 

− Krajowe i międzynarodowe 
projekty edukacyjne 
i naukowe 

− Osobistości i renomowane 
zespoły 

− Nowe uprawnienia i awanse 
akademickie 

− Akredytacje i certyfikaty 
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B. DZIAŁALNOŚCI STRATEGICZNE UCZELNI. STRUKTURA STRATEGII 

 

 

PRZYSZŁOŚCIOWE  
I PRESTIŻOWE STUDIA  
W UKŁADZIE STOPNI, 
TRYBÓW I FORM 
KSZTAŁCENIA 

STOSOWANE BADANIA 
EKONOMICZNE  

I MENEDŻERSKIE  
NA RZECZ BIZNESU  
I ADMINISTRACJI 

TWÓRCZOŚĆ 
AKADEMICKA  

I DZIAŁALNOŚĆ 
WYDAWNICZA 

KARIERY I 
UPRAWNIENIA 
AKADEMICKIE 

PARTNERSTWA 
INTELEKTUALNE; 
FIRMY I INSTYTUCJE, 
ABSOLWENCI I 
PRZYJACIELE UCZELNI 

FUNDAMENTALNE 
PROJEKTY BADAWCZE  

I EDUKACYJNE 

 
PRIORYTETY 

 
STRATEGII 
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C. DZIAŁALNOŚCI STRATEGICZNE UCZELNI DO ROKU 2017 

 

DZIAŁALNOŚĆ STRATEGICZNA 1: PRZYSZŁOŚCIOWE I PRESTIŻOWE STUDIA 
W UKŁADZIE STOPNI, TRYBÓW I FORM KSZTAŁCENIA 

 

Potencjał intelektualny, 
techniczny 

i organizacyjny 

Procesy edukacyjne, 
badawcze i zarządcze 

Produkty i rynki docelowe 

− Kadra naukowo-
dydaktyczna 
i administracyjna 

− Kandydaci na studia 
i studenci wszystkich 
poziomów i form 
kształcenia 

− Tradycje, doświadczenie i 
kultura akademicka 

 

− Uczestnictwo w krajowych 
i międzynarodowych 
sieciach współpracy 

− System organizacji 
i realizacji współpracy 
międzynarodowej 

− System współpracy 
z absolwentami 

− System kontroli jakości 

− Trójstopniowy system 
kształcenia 

− System studiów 
podyplomowych  

− Konkurencyjność 
absolwentów na rynkach 
pracy 

− Publikacje naukowe 
i podręczniki akademickie 
na rynku wydawniczym 

− Krajowe i międzynarodowe 
projekty edukacyjne 
i naukowe 

− Akredytacje i certyfikaty 

Istota i treść działalności strategicznej nr 1.  

− Kierunki i specjalności studiów firmowane przez uznanych naukowców Uczelni i z instytucji 
partnerskich 

− Kandydaci i studenci o sprecyzowanych oczekiwaniach co do wiedzy i umiejętności oraz co 
do własnej kariery zawodowej 

− Środowiska naukowe o ugruntowanej kulturze akademickiej w wyróżnionych kierunkach 
studiów i badań 

− Kapitał intelektualny transferowany do Uczelni poprzez krajowe i międzynarodowe sieci 
współpracy 

− Krajowa i międzynarodowa wymiana wykładowców i studentów źródłem innowacji 
edukacyjnych 

− Kapitał społeczny tkwiący w sieciach współpracy Uczelni z absolwentami służący transmisji 
wiedzy praktycznej do programów kształcenia 

− Absolwenci z powodzeniem konkurujący na krajowym i europejskim rynku pracy 

− Publikacje naukowe i podręczniki akademickie w  sieciach dystrybucyjnych i bibliotekach 

− „Uczące” się kierunki i specjalności kształcenia w oparciu o krajowe i międzynarodowe 
projekty edukacyjne 

− Akredytacje i certyfikaty potwierdzające poziom i renomę kierunków i specjalności 
kształcenia 
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DZIAŁALNOŚĆ STRATEGICZNA 2: FUNDAMENTALNE PROJEKTY BADAWCZE 
I EDUKACYJNE 

 

Potencjał intelektualny, 
techniczny 

i organizacyjny 

Procesy edukacyjne, 
badawcze i zarządcze 

Produkty i rynki docelowe 

− Kadra naukowo-
dydaktyczna 
i administracyjna 

− Systemy zarządzania 
Uczelnią 

− Infrastruktura badawcza 

− Partnerzy instytucjonalni 

 

− System inicjowania, 
realizacji i promocji 
twórczości akademickiej 

− System organizacji, 
przygotowania i realizacji 
prac badawczych 

− Uczestnictwo w krajowych 
i międzynarodowych 
sieciach współpracy 

− Systemy decyzyjne; 
przepływy informacyjne 
i finansowe  

− System organizacji i 
realizacji współpracy 
międzynarodowej 

− System promocji awansów 
akademickich i 
stanowiskowych 

− Publikacje naukowe 
i podręczniki akademickie 
na rynku wydawniczym 

− Krajowe i międzynarodowe 
projekty edukacyjne 
i naukowe 

− Akredytacje i certyfikaty 

Istota i treść działalności strategicznej nr 2. 

− Rozwój szkół naukowych 

− Inicjowanie nowych projektów badawczych i edukacyjnych w kooperacji z partnerami 
krajowymi i zagranicznymi 

− Profesjonalne prowadzenie projektów badawczych i edukacyjnych przez liderów 

− Drożne procedury uczelniane stosowane w zarządzaniu projektami badawczymi 
i edukacyjnymi 

− Sprawna obsługa administracyjna przygotowanych i realizowanych projektów badawczych 
i edukacyjnych 

− Projekty badawcze i edukacyjne integrujące środowiska naukowe Uczelni 

− Projekty badawcze i edukacyjne podstawą publikacji naukowych i podręczników 
akademickich 

− Komercjalizacja publikacji naukowych i podręczników akademickich 
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DZIAŁALNOŚĆ STRATEGICZNA 3: STOSOWANE BADANIA EKONOMICZNE 
I MENEDŻERSKIE NA RZECZ BIZNESU I ADMINISTRACJI 

 

Potencjał intelektualny, 
techniczny 

i organizacyjny 

Procesy edukacyjne, 
badawcze i zarządcze 

Produkty i rynki docelowe 

− Kadra naukowo-
dydaktyczna 
i administracyjna 

− Systemy zarządzania 
Uczelnią 

− Partnerzy instytucjonalni 

− Infrastruktura badawcza 

− System studiów 
podyplomowych 

− System organizacji, 
przygotowania i realizacji 
prac badawczych 

− Doradztwo i konsulting 

− Uczestnictwo w krajowych 
i międzynarodowych 
sieciach współpracy 

− Systemy decyzyjne; 
przepływy informacyjne 
i finansowe  

− System wydawniczy 
i poligraficzny  

− System współpracy 
z absolwentami 

− System inicjowania, 
realizacji i promocji 
twórczości akademickiej 

− System organizacji i 
realizacji współpracy 
międzynarodowej 

 

− Projekty badawcze i prace 
eksperckie dla biznesu 
i administracji 

− Osobistości i renomowane 
zespoły 

− Akredytacje i certyfikaty 

Istota i treść działalności strategicznej nr 3. 

− Rozwój kadry eksperckiej i doradczej Uczelni we współdziałaniu z absolwentami mającymi 
doświadczenie badawczo-rozwojowe 

− Aktywne sposoby i kanały komunikowania się Uczelni z biznesem i administracją 

− Pozycjonowanie nowych studiów podyplomowych i projektów aplikacyjnych na rzecz 
biznesu i administracji 

− Rozwój zaplecza technicznego i organizacyjnego badań stosowanych 

− Angażowanie ekspertów i doradców z partnerskich uczelni/instytucji  do rozwiązywania 
problemów praktycznych 

− Biblioteka know-how z realizowanych badań stosowanych uzupełniana o raporty 
międzynarodowe 

− Prestiżowe badania aplikacyjne z udziałem pracowników Uczelni 
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DZIAŁALNOŚĆ STRATEGICZNA 4: TWÓRCZOŚĆ AKADEMICKA, DZIAŁALNOŚĆ 
WYDAWNICZA 

 

Potencjał intelektualny, 
techniczny 

i organizacyjny 

Procesy edukacyjne, 
badawcze i zarządcze 

Produkty i rynki docelowe 

− Kadra naukowo-
dydaktyczna 
i administracyjna 

− Infrastruktura edukacyjna, 
badawcza 

− Tradycje, doświadczenie i 
kultura akademicka 

− Partnerzy instytucjonalni 

− Studenci 

− Absolwenci 

− System studiów 
podyplomowych 

− System inicjowania, 
realizacji i promocji 
twórczości akademickiej 

− System promocji awansów 
akademickich i 
stanowiskowych 

− System wydawniczy 
i poligraficzny  

− System promocji 

− System organizacji i 
realizacji współpracy 
międzynarodowej 

 

− Publikacje naukowe 
i podręczniki akademickie 
na rynku wydawniczym 

− Osobistości i renomowane 
zespoły 

− Nowe uprawnienia i awanse 
akademickie  

− Akredytacje i certyfikaty  

Istota i treść działalności strategicznej nr 4. 

− Aktywność wydawnicza kadry naukowo-dydaktycznej na rynku krajowym 
i międzynarodowym 

− Przywództwo intelektualne wzmacniające tradycje akademickie i tożsamość Uczelni 

− Wysoki poziom edytorski publikacji akademickich 

− Zrównoważona struktura wiekowa i w przekroju stopni i tytułów kadry akademickiej 

− Rozwój kadry akademickiej budującej uprawnienia i uniwersyteckość Uczelni 

− Absolwenci studiów podyplomowych budujący markę i wizerunek Uczelni 

− Promocja twórczości akademickiej oraz zaangażowanie osobistości do promocji Uczelni 
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DZIAŁALNOŚĆ STRATEGICZNA 5: KARIERY I UPRAWNIENIA AKADEMICKIE 

 

Potencjał intelektualny, 
techniczny 

i organizacyjny 

Procesy edukacyjne, 
badawcze i zarządcze 

Produkty i rynki docelowe 

− Kadra naukowo-
dydaktyczna 
i administracyjna 

− Infrastruktura edukacyjna, 
badawcza 

− Systemy zarządzania 
Uczelnią 

− Tradycje, doświadczenie i 
kultura akademicka 

− System inicjowania, 
realizacji i promocji 
twórczości akademickiej 

− System promocji awansów 
akademickich i 
stanowiskowych 

− Uczestnictwo w krajowych 
i międzynarodowych 
sieciach współpracy 

− Projekty badawcze i prace 
eksperckie dla biznesu 
i administracji 

− Publikacje naukowe 
i podręczniki akademickie 
na rynku wydawniczym 

− Krajowe i międzynarodowe 
projekty edukacyjne 
i naukowe 

− Osobistości i renomowane 
zespoły 

− Nowe uprawnienia i awanse 
akademickie 

− Akredytacje i certyfikaty 

Istota i treść działalności strategicznej nr 5. 

− System zarządzania Uczelnią wspierający kariery akademickie 

− Infrastruktura edukacyjna i badawcza ułatwiająca rozwijanie współpracy Uczelni 
z otoczeniem 

− „Uczący się” system zarządzania Uczelnią na rzecz kreatywności kadry akademickiej 

− Tradycje i kultura akademicka czynnikiem napędowym karier akademickich ludzi młodych 

− System promocji awansów akademickich i stanowiskowych zorientowany na kreowanie 
osobistości i uprawnień akademickich 

− Uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych sieciach współpracy na rzecz nowych 
akredytacji i certyfikatów 

− Projekty badawcze i prace eksperckie dźwignią rozwoju karier akademickich 
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DZIAŁALNOŚĆ STRATEGICZNA 6: PARTNERSTWA INTELEKTUALNE; FIRMY 
I INSTYTUCJE, ABSOLWENCI I PRZYJACIELE UCZELNI 

 

Potencjał intelektualny, 
techniczny 

i organizacyjny 

Procesy edukacyjne, 
badawcze i zarządcze 

Produkty i rynki docelowe 

− Systemy zarządzania 
Uczelnią 

− Tradycje, doświadczenie i 
kultura akademicka 

− Partnerzy instytucjonalni 

− Absolwenci 

− System promocji awansów 
akademickich i 
stanowiskowych 

− Systemy decyzyjne; 
przepływy informacyjne 
i finansowe  

− System współpracy 
z absolwentami 

− Doradztwo i konsulting 

− System organizacji i 
realizacji współpracy 
międzynarodowej 

 

 

− Projekty badawcze i prace 
eksperckie dla biznesu 
i administracji 

− Osobistości i renomowane 
zespoły 

Istota i treść działalności strategicznej nr 6. 

− Systemy zarządzania podnoszące zdolność Uczelni do zawiązywania partnerstw 

− Tradycje i kultura akademicka podstawą partnerstw intelektualnych z absolwentami Uczelni 

− Elastyczne systemy decyzyjne Uczelni w służbie partnerskich relacji z firmami i instytucjami 

− Wzmacnianie partnerstw poprzez zewnętrzne awanse akademickie absolwentów Uczelni 

− Wspólne projekty badawcze i prace eksperckie w układach konsorcjalnych z firmami 
i instytucjami 
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V. CELE SPECYFICZNE I PROJEKTY ROZWOJOWE W PRZEKROJU 
DZIAŁALNOŚCI STRATEGICZNYCH 

 

DZIAŁALNOŚĆ STRATEGICZNA 1: PRZYSZŁOŚCIOWE I PRESTIŻOWE STUDIA 
W UKŁADZIE STOPNI, TRYBÓW I FORM KSZTAŁCENIA 

 

Cele specyficzne do roku 2013 

C1.1. Modele kształcenia w trójstopniowym systemie studiów ekonomicznych 

Kierunek 1. Zasilanie obszaru intelektualnego oddziaływania Uczelni w wysokiej klasy 
absolwentów 

Kierunek 2. Rozwój potencjału intelektualnego Uczelni 

Kierunek 3. Zdecentralizowane zarządzanie potencjałem edukacyjnym wydziałów Uczelni  

C1.2. Atrakcyjne kierunki i specjalności kształcenia, stanowiące rdzeń oferty edukacyjnej Uczelni 

Kierunek 1. Integracja (wewnętrznego) potencjału intelektualnego Uczelni dla tworzenia 
interdyscyplinarnych kierunków i specjalności kształcenia 

Kierunek 2. Rozwijanie współpracy z partnerami krajowymi na rzecz wytworzenia 
atrakcyjnej, rdzeniowej oferty edukacyjnej Uczelni 

C1.3. Rozwój studiów międzynarodowych we współpracy z uczelniami zagranicznymi 

Kierunek 1. Wykorzystanie ugruntowanych kontaktów międzynarodowych do budowania 
pozycji Uczelni w europejskiej przestrzeni edukacyjnej 

 

Cel specyficzny na lata 2014-2017 

C1.4. Nowe wydziały i kierunki studiów 

Kierunek 1. Wzmocnienie potencjału intelektualnego Uczelni na rzecz tworzenia nowych 
kierunków i wydziałów 

 

Projekty kluczowe 

P1.1. Wspólne studia z prestiżowymi partnerami zagranicznymi w tym studia międzynarodowe w 
Europie Środkowo-Wschodniej 

P1.2. Nowy model studiów doktoranckich w Uczelni 

P1.3. Profile studiów I i II stopnia 

P1.4. Powołanie nowych wydziałów 

P1.5. Budynek dydaktyczny dla rozwoju kierunków związanych z gospodarką wiedzy z 
laboratoriami komputerowymi dostosowanymi do wymagań różnych kierunków i specjalności 
kształcenia 

P1.6. Uczelniany system wspomagania aktywności naukowej studentów (indywidualnie i w kołach 
naukowych) 
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Pozostałe projekty rozwojowe 

P1.7. Projekt kierunków unikatowych w konsorcjach uczelnianych 

P1.8. Kształcenie specjalistyczne w zawodach „reglamentowanych” (licencjonowanych) 

P1.9. Studia międzykierunkowe i międzywydziałowe 

P1.10. Komercyjne studia dla obcokrajowców 

P1.11. Budżetowanie i kontrola kierunków i specjalności kształcenia 

P1.12. Projekt unikatowego kierunku dla Zespołu Szkół Wyższych w Rybniku 

P1.13. Polski Erasmus (wymiana studentów i młodych pracowników w kraju) 

P1.14. Projekt uzyskiwania akredytacji międzynarodowych 
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DZIAŁALNOŚĆ STRATEGICZNA 2: FUNDAMENTALNE PROJEKTY BADAWCZE 
I EDUKACYJNE 

 

Cele specyficzne do roku 2013 

C2.1. Duże projekty badawcze i edukacyjne 

Kierunek 1. Animacja i aktywizacja zespołów badawczych realizujących duże projekty 

Kierunek 2. Organizowanie dużych wydarzeń (np. kongresy, fora, itp.) naukowych i 
edukacyjnych w oparciu o zrealizowane fundamentalne projekty 

C2.2. Zaplecze instytucjonalne dla programowania i realizacji projektów badawczych i edukacyjnych 

Kierunek 1. Doskonalenie zarządzania projektami badawczymi i edukacyjnymi w pełnym 
cyklu (tworzenie, realizacja, wdrażanie) 

 

Cel specyficzny na lata 2014-2017 

C2.3. Nowe kompetencje wyróżniające Uczelni 

Kierunek 1. Wzbogacenie profilu kompetencyjnego Uczelni o nowe dziedziny nauki 
związane z naukami ekonomicznymi 

 

Projekty kluczowe 

P2.1. Multidyscyplinarne grupy badawcze realizujące projekty międzynarodowe 

P2.2. Wydarzenia naukowe (konferencje, seminaria) pozyskujące prestiżowych naukowców do 
współpracy z Uczelnią 

P2.3. Centrum obsługi projektów 

 

Pozostałe projekty rozwojowe 

P2.4. System wspierania stabilnych grup badawczych; katedralnych i międzykatedralnych 
w przyszłościowych dziedzinach 

P2.5. Raportowanie wyników projektów badawczych i doświadczeń z ich realizacji 

P2.6. Rdzeniowe grupy badawcze wokół silnych liderów i zespołów 

P2.7. Profil kompetencji wyróżniających Uczelni 
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DZIAŁALNOŚĆ STRATEGICZNA 3: STOSOWANE BADANIA EKONOMICZNE 
I MENEDŻERSKIE NA RZECZ BIZNESU I ADMINISTRACJI 

 

Cele specyficzne do roku 2013 

C3.1. Trwałe relacje wydziałów i katedr z firmami i instytucjami 

Kierunek 1. Tworzenie, marketing i sprzedaż oferty badawczej i eksperckiej na rzecz 
docelowych grup klientów Uczelni 

 

Cel specyficzny do roku 2017 

C3.2. Wzrost sprzedaży produktów intelektualnych Uczelni w partnerstwie z innymi jednostkami 
sektora B+R 

Kierunek 1. Tworzenie mechanizmu ewaluacji i wykorzystania własności intelektualnej 
Uczelni i jej pracowników 

 

Projekty kluczowe 

P3.1. Śląskie Centrum Komercjalizacji Wiedzy i Zarządzania Innowacjami  

P3.2. System zarządzania relacjami z otoczeniem 

P3.3. System promocji potencjału badawczego i ekspercko-doradczego Uczelni 

 

Pozostałe projekty rozwojowe 

P3.4. System oceny aktywności nauczycieli akademickich w badaniach, projektach i ekspertyzach 

P3.5. Badania celowe w aliansie z grupami kapitałowymi 
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DZIAŁALNOŚĆ STRATEGICZNA 4: TWÓRCZOŚĆ AKADEMICKA I DZIAŁALNOŚĆ 
WYDAWNICZA 

 

Cele specyficzne do roku 2013 

C4.1. Prestiżowe serie wydawnicze na rynku krajowym i zagranicznym 

Kierunek 1. Tworzenie i dystrybucja tematycznych serii wydawniczych  

C4.2. Rozwój zasobów i doposażenie techniczne biblioteki uczelnianej 

Kierunek 1. Gromadzenie i udostępnianie zbiorów z uwzględnieniem nowej infrastruktury 
bibliotecznej 

 

Cel specyficzny do roku 2017 

C4.3. Wzrost dostępności do zbiorów bibliotecznych i publikacji Uczelni 

Kierunek 1. Przekształcenie instytucjonalne w działalności wydawniczej i bibliotecznej 
Uczelni 

 

Projekty kluczowe 

P4.1. Digitalizacja zbiorów bibliotecznych i publikacji uczelnianych 

P4.2. Rozwój wydawnictw uczelnianych 

P4.3. Periodyk naukowy w języku angielskim wizytówką Uczelni  

P4.4. Funkcjonowanie Biblioteki Głównej w sieciach i zwiększenie dostępu do baz bibliotecznych 

P4.5. Funkcjonowanie Biblioteki Głównej w ramach Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki 
Akademickiej 

P4.6. Projekt nowego systemu bibliotecznego Uczelni  

P4.7. Seria wydawnicza publikacji zwartych w języku angielskim 

 

Pozostałe projekty rozwojowe 

P4.8. Nowe serie wydawnicze 

P4.9. System oceny osiągnięć naukowych wg kryterium nowości i innowacyjności 

P4.10. Uczelniany system promocji i ochrony własności intelektualnej, zapewniający jej zachowanie 
w procesie dystrybucji dzieł naukowych w formie cyfrowej 

P4.11. Projekt udostępniania zbiorów bibliotecznych w kampusach Uczelni 
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DZIAŁALNOŚĆ STRATEGICZNA 5: KARIERY I UPRAWNIENIA AKADEMICKIE 

 

Cele specyficzne do roku 2013 

C5.1. Pełne uprawnienia akademickie dla wszystkich wydziałów 

Kierunek 1. Powiększenie samodzielnej kadry akademickiej Uczelni 

C5.2. Obecność kadry akademickiej w życiu naukowym kraju oraz w życiu publicznym 

Kierunek 1. Kreowanie nauczycieli akademickich na „ambasadorów Uczelni” w życiu 
publicznym 

 

Cel specyficzny na lata 2014-2017 

C5.3. Nowe uprawnienia akademickie w zakresie nauk społeczno-humanistycznych i/lub 
techniczno-przyrodniczych 

Kierunek 1. Rozwój kadrowy Uczelni w oparciu o własny potencjał intelektualny i 
specjalistów pozyskiwanych z innych ośrodków 

 

Projekty kluczowe 

P5.1. Promocje doktorskie pracowników Uczelni w prestiżowych ośrodkach krajowych i 
zagranicznych 

P5.2. Nowe uprawnienia akademickie na istniejących wydziałach 

P5.3. Promocja osobistości naukowych Uczelni 

P5.4. Wzorzec kompetencyjny kandydata na pracownika Uczelni 

 
Pozostałe projekty rozwojowe 

P5.5. Nowe oblicze tradycji akademickiej i tożsamości Uczelni 

P5.6. Pozyskiwanie kadry naukowej spoza rodzimego środowiska akademickiego 

P5.7. Staże, studia, szkolenia, studia doktoranckie  

 

 



Strategia Uczelni na lata 2010-2017 

- 21 - 

DZIAŁALNOŚĆ STRATEGICZNA 6: PARTNERSTWA INTELEKTUALNE; FIRMY 
I INSTYTUCJE, ABSOLWENCI I PRZYJACIELE UCZELNI 

 

Cele specyficzne do roku 2013 

C6.1. Sieci współpracy z firmami, instytucjami, absolwentami i przyjaciółmi Uczelni 

Kierunek 1. Rozwijanie różnorodnych form współdziałania i współpracy  

C6.2. Nowe wydarzenia akademicko-biznesowe 

Kierunek 1. Tworzenie i rozwijanie trwałych kontaktów i partnerstw 

 

Cel specyficzny do roku 2017 

C6.3. Duże wydarzenia absolwenckie 

Kierunek 1. Wykorzystanie rozpoznawalnych w skali krajowej i międzynarodowej 
absolwentów do kreowania wizerunku i rozwoju Uczelni 

 

Projekty kluczowe 

P6.1. Portal uczelniany z nowoczesnymi rozwiązaniami społecznościowymi (absolwentów, firm, 
instytucji, pracowników i studentów Uczelni) 

P6.2. Forum „Uczelnia dla praktyki”  

 
Pozostałe projekty rozwojowe 

P6.3. Międzynarodowe spotkania absolwentów Uczelni 

P6.4. Zespoły doradcze ds. jakości kształcenia i uruchamiania nowych specjalności kształcenia 

P6.5. Biznes dla rozwoju zasobów Uczelni 

P6.6. Baza absolwentów o wybitnych karierach zawodowych.  
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VI. POLITYKI REALIZACYJNE (HORYZONTALNE) 

 

1. Polityka  kadrowa / zatrudnienia 

2. Polityka rekrutacji na studia wszystkich poziomów studiów 

3. Polityka przekształceń organizacyjnych w Uczelni  

4. Polityka i zarządzanie mieniem, w tym kampusami Uczelni 

5. Polityka wydawnicza Uczelni 

6. Polityka współpracy z otoczeniem instytucjonalnym – biznes, administracja, sektor obywatelski, 
absolwenci 

7. Polityka współpracy z uczelniami w regionie, kraju, zagranicznymi, studia międzyuczelniane 

8. Polityka naukowo-badawcza 

9. Polityka marketingowa 

 

Poszczególne polityki realizacyjne będą przygotowane w formie odrębnych dokumentów 
programowych przez władze rektorskie. Każda polityka będzie konsultowana w środowisku Uczelni i 
przedstawiona do realizacji bądź w formie odrębnej uchwały Senatu bądź zarządzenia Rektora. 

 

VII. DZIAŁANIA WDRAŻAJĄCE I MONITORING PROCESU 
REALIZACJI STRATEGII 

 

1. Podstawową metodą wdrażania strategii  Uczelni jest wdrażanie przez projekty. Oznacza to, że dla 
projektów uznanych w strategii za kluczowe będą opracowane karty projektowe.  

2. Przygotowanie kart projektów kluczowych zostanie powierzone powołanym odrębnie zespołom 
projektowym. 

3. Strategia będzie także wdrażana poprzez polityki realizacyjne wyprowadzone ze strategii, każda 
sformułowana w strategii polityka realizacyjna zostanie przygotowana jako dokument programowy 
akceptowany przez Rektora i/lub Senat Uczelni. 

4. Uruchomione zostaną różne formy zdecentralizowanego wdrażania strategii – przez wydziały 
Uczelni, wybrane jednostki ogólnouczelniane i międzywydziałowe oraz jednostki administracji 
Uczelni. 

5. Realizacja strategii wymaga opracowania wieloletniego planu finansowania, uwzględniającego 
różnorodność źródeł pozyskiwania środków. 

6. Monitoring realizacji strategii prowadzony będzie w podstawowym zakresie w oparciu o cele, 
„produkty” i efektywność realizacji projektów. Monitoring wymaga ustalenia mierników osiągania 
celów zapisanych w poszczególnych działalnościach strategicznych. Realizacja strategii Uczelni 
powinna być także monitorowana przez komisje senackie i rady wydziałów. 

7. Całość prac wdrożeniowych i monitorujących koordynuje grupa zadaniowa powołana przez 
Rektora. 


