
Uchwała nr   41/2009/2010 
 

Senatu Akademii Ekonomicznej  im. Karola Adamieckiego w Katowicach 
z dnia 23 września 2010 roku  

w sprawie przyjęcia  zmian do Statutu Uczelni  

Na podstawie art. 56 ust. 1 i 2  oraz art. 62 ust. 1 pkt. 1  ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365 
z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1 

1.  W związku z zapisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o nadaniu nowej nazwy Akademii Ekonomicznej im. 
 Karola Adamieckiego w Katowicach (Dz.U. 2010 nr 165 poz. 1117) we wszystkich zapisach Statutu Uczelni 
 dotychczasową nazwę Uczelni zastępuję się nazwą Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. 

2.  Dotychczasowy zapis §1  ust. 4  o treści :  „W kontaktach międzynarodowych stosuje się pisownię obcojęzyczną  
 i właściwe odpowiedniki językowe: 

1) w języku angielskim: Karol Adamiecki University of Economics in Katowice 
2) w języku niemieckim: Karol-Adamiecki-Wirtschaftsuniversität Katowice 
3) w języku francuskim: Université d'Économie Karol Adamiecki de Katowice 
4) w języku rosyjskim: Государственный Зкономический Университет им. Карольа Адамецкого в Катовицах.” 

 
Zastępuje się zapisem: 
 
 „W kontaktach międzynarodowych stosuje się pisownię obcojęzyczną i właściwe odpowiedniki językowe: 

1) w języku angielskim: University of Economics in Katowice 
2) w języku niemieckim: Wirtschaftsuniversität Katowice 
3) w języku francuskim: Université d'Économie de Katowice 
4) w języku rosyjskim: Экономический Университет в Катовицах » 

 
3.       Dotychczasowy zapis § 2 uzupełnia się o zdanie:    
 
 „ 5 sierpnia 2010 Sejm RP przyjął ustawę o nadaniu Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach 
 nazwy Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach z obowiązującą mocą od 1 października 2010 roku (Dz. U. Nr 165,  poz. 
1117).” 

 

§ 2 

Zmianie ulegają ponadto poniższe zapisy Statutu: 

1.  Dotychczasowy zapis § 28 ust. 3  pkt. 1 o treści :  

 „umowy Akademii z podmiotami krajowymi i zagranicznymi, na zawarcie których senat wyraził  zgodę.”  

zastępuje się zapisem:  

 „umowy Uniwersytetu z podmiotami krajowymi i zagranicznymi, ratyfikowane przez  senat” 

2.   Wykreśla się dotychczasowe zapisy § 95, § 96 ust. 5, §97 - §99, §101 i §103. 

3.   W związku z wprowadzonymi zmianami odpowiedniej zmianie  ulega  numeracja paragrafów rozpoczynając od §95, 

4.   W załączniku 1 Statutu: pn.  Tradycje akademickie,  zmianie ulegają: 

5.   dotychczasowy zapis  § 1  

 „1. Godło Akademii stanowi najstarsza tradycyjna pieczęć Uczelni przedstawiająca zamknięty   
 w kole wizerunek, który symbolizuje orła z otwartą księgą. Po wewnętrznej stronie obwodu znajduje się w pierwszym polu 
 nazwa: SIGILLUM ACADEMIAE OECONOMICAE, w  drugim polu  na wewnętrznym obwodzie:  
 CATOVICIENSIS 1937” 
 



 
zostaje zastąpiony zapisem: 

 „1. Godło Uniwersytetu  Ekonomicznego  stanowi najstarsza tradycyjna pieczęć uczelni  przedstawiająca zamknięty  

 w kole wizerunek symbolizujący orła z otwartą księgą. Po wewnętrznej stronie obwodu znajduje się w pierwszym 

 polu nazwa: SIGILLUM  UNIVERSITATIS OECONOMICAE, w drugim polu na wewnętrznym obwodzie: 

 CATOVICIENSIS 1937.” 

6. Dotychczasowy  zapis  § 4 ust.5 : 

 „5. Poczet sztandarowy jest obecny przy podniosłych uroczystościach:  
 − jubileuszach Akademii obchodzonych w dziesiętnice jej powołania,” 

    zastępuje się zapisem: 

 „5. Poczet sztandarowy jest obecny przy podniosłych uroczystościach: 
      - jubileuszach Uniwersytetu” 
 

7. Dotychczasowy  zapis § 7 ust.1  

„1. Wydziały posiadają odrębną kolorystykę: 
· Wydział Ekonomii – kolor zielony 
· Wydział Finansów i Ubezpieczeń  - kolor starozłoty 
· Wydział  Zarządzania – kolor niebieski” 

zastępuje się zapisem  

„1. Wydziały posiadają odrębną kolorystykę: 
· Wydział Ekonomii – kolor zielony 
· Wydział Finansów i Ubezpieczeń  - kolor starozłoty 
· Wydział Informatyki i Komunikacji  - kolor turkusowy 
· Wydział  Zarządzania – kolor niebieski” 

8. Wykreśla się  zapis  § 7 ust.2 

9. W  zapisie  § 13 ust.3 wykreśla się słowa : 

„jubileusze Akademii obchodzone w dziesiętnice jej powołania” 

§ 3 

Jednolity tekst Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach stanowi załącznik  do niniejszej uchwały. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2010 roku. 

 
 
          Przewodniczący Senatu  
 
           Rektor  
          prof. AE dr hab. Jan Pyka 
 
 
 
 


