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Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach kontynuuje misję, tradycje oraz zwyczaje Wyższego 
Studium Nauk Społeczno-Gospodarczych utworzonego na mocy dekretu Ministra Wyznań 
Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 3 grudnia 1936 roku (Nr IV U.P. 13279/36).  
Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1949 roku (Dz. U. R. P. z 1949 r.  
Nr 11, poz. 68) Wyższe Studium Nauk Społeczno-Gospodarczych zostało przekształcone  
w Państwową Wyższą Szkołę Administracji Gospodarczej w Katowicach. Następnie 
rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 października 1950 roku (Dz. U. z 1950 r. Nr 51,  
poz. 469) Uczelnia została przekształcona w Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Katowicach.  
Z dniem 1 października 1974 roku, na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 
1974 roku (Dz. U. z 1974 r. Nr 17, poz. 95), nazwa Uczelni została zmieniona na Akademię 
Ekonomiczną im. Karola Adamieckiego w Katowicach. Następnie z dniem 1 października  
2010 roku, na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 roku (Dz. U. z 2010 r. Nr 165,  
poz. 1117), nadano Akademii nazwę Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. 
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach w swojej działalności kieruje się najlepszymi 
tradycjami akademickimi, postępując i wychowując w duchu szacunku dla prawdy, 
poszanowania praw i godności człowieka, patriotyzmu i demokracji. 
 

DZIAŁ I 
SYMBOLE 

 
§ 1 

Godłem Uczelni jest najstarsza pieczęć Uczelni przedstawiająca zamknięty w kole rysunek 
symbolizujący skrzydła Merkurego z kaduceuszem i dołączoną otwartą księgą. Nad rysunkiem 
umieszczony jest napis CATOVICIENSIS 1937. Zewnętrzną część obwodu koła okala napis 
SIGILLUM UNIVERSITATIS OECONOMICAE zamknięty w okręgu. 
 

 

 
§ 2 

1. Pieczęć tradycyjna jest znakiem prawnie zastrzeżonym. 
2. Pieczęć jest odciskana na dokumentach szczególnej wagi, w szczególności na dokumentach 

związanych z nadaniem tytułu doktora honoris causa oraz odnowieniem doktoratu. 
3. O użyciu pieczęci decyduje rektor. 
 

§ 3 
1. Symbol pieczęci to wizerunkowy element systemu identyfikacji wizualnej Uczelni.  

W zestawieniu z nazwą Uczelni tworzy logo identyfikujące Uczelnię. 
2. Zasady umieszczania symbolu pieczęci oraz nazwy Uczelni, w szczególności  

w publikatorach, drukach oraz materiałach promocyjnych, określa system identyfikacji 
wizualnej Uczelni. 
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§ 4 
1. Sztandar Uczelni jest uroczystym symbolem Uczelni.  
2. W skład pocztu sztandarowego wchodzą przedstawiciele samorządu studenckiego.  

W szczególnych przypadkach w skład pocztu sztandarowego mogą wchodzić także 
pracownicy Uczelni. 

3. Członkowie pocztu sztandarowego występują w strojach galowych przepasanych biało-
czerwoną szarfą przewieszoną przez prawe ramię, w białych czapkach studenckich  
z granatowym daszkiem i otokiem ze sznurkiem oraz białych rękawiczkach. 

4. Poczet sztandarowy uczestniczy w uroczystościach akademickich, o których mowa w § 16. 
5. Poczet sztandarowy może za zgodą rektora uczestniczyć w uroczystościach poza Uczelnią, 

w szczególności w uroczystościach państwowych, międzyuczelnianych oraz  
w ceremoniach pogrzebowych zasłużonych pracowników Uczelni. 

6. Podczas ceremonii żałobnych sztandar jest przewiązany kirem. 
7. Wzór sztandaru określa senat. 

 
§ 5 

1. Flaga Uczelni jest podnoszona podczas świąt narodowych i uczelnianych. 
2. O użyciu flagi Uczelni decyduje rektor. 
3. Na znak żałoby wspólnoty Uczelni flagę Uczelni przepasaną kirem opuszcza się do połowy 

masztu. 
 

§ 6 
Symbolom Uczelni należy się szczególny szacunek ze strony członków wspólnoty Uczelni. 
 

DZIAŁ II 
GODNOŚCI, WYRÓŻNIENIA, ODZNACZENIA 

 
Rozdział 1 

Tytuł doktora honoris causa 
 

§ 7 
1. Tytuł doktora honoris causa jest najwyższym akademickim tytułem honorowym. 
2. Tytuł doktora honoris causa może być nadany osobie szczególnie zasłużonej dla życia 

naukowego, kulturalnego, gospodarczego lub społecznego, będącej powszechnie 
uznanym autorytetem, a jednocześnie o nieposzlakowanej postawie moralnej. 

3. Tytuł doktora honoris causa nadaje senat. 
4. Z wnioskiem o nadanie tytułu doktora honoris causa może wystąpić rektor lub rada 

wydziału. 
5. Wniosek, o którym mowa w ust. 4, powinien zawierać w szczególności: 

1) uzasadnienie i wskazanie motywacji wystąpienia z inicjatywą nadania tytułu doktora 
honoris causa; 

2) życiorys kandydata do tytułu doktora honoris causa. 
6. Wszczęcie postępowania w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa następuje  

na podstawie uchwały senatu podjętej zwykłą większością głosów. 
7. W uchwale senat wyznacza promotora i dwóch recenzentów, w tym co najmniej jednego 

spoza Uczelni. 
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8. Uchwałę w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa senat podejmuje po uzyskaniu 
dwóch opinii (recenzji) wyznaczonych recenzentów. Uchwała podejmowana jest 
większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy statutowego składu senatu. 

9. Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa przeprowadza się zgodnie  
z ceremoniałem akademickim. 

10. Nadanie tytułu doktora honoris causa wpisuje się do Honorowej Księgi Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Katowicach. 

 
Rozdział 2 

Tytuł profesora honorowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 
 

§ 8 
1. Zasłużonym dla Uczelni emerytowanym nauczycielom akademickim, zatrudnionym  

w Uczelni na stanowisku profesora lub profesora uczelni, a także profesorom innych 
krajowych lub zagranicznych uczelni i instytucji naukowych, którzy wnieśli znaczny wkład 
do współpracy z Uczelnią, może być nadany tytuł profesora honorowego Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Katowicach. 

2. Tytuł profesora honorowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nadaje senat. 
3. Z wnioskiem o nadanie tytułu profesora honorowego Uniwersytetu Ekonomicznego  

w Katowicach może wystąpić rektor lub rada wydziału. Wniosek wymaga pisemnego 
uzasadnienia. 

4. Uroczystość nadania tytułu profesora honorowego Uniwersytetu Ekonomicznego  
w Katowicach przeprowadza się zgodnie z ceremoniałem akademickim. 

5. Nadanie tytułu profesora honorowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 
wpisuje się do Honorowej Księgi Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. 

 
Rozdział 3 

Odnowienie doktoratu 
 

§ 9 
1. Doktor, któremu nadano stopień naukowy doktora w Uczelni, może dostąpić uroczystego 

odnowienia doktoratu po upływie 50 lat od daty nadania stopnia naukowego doktora. 
2. Uroczystego odnowienia doktoratu może dostąpić doktor Uczelni, który wyróżnił się 

nadzwyczajnymi osiągnięciami w pracy dla Uczelni oraz posiada wybitne osiągnięcia 
naukowe i dydaktyczne. 

3. Uchwałę o odnowieniu doktoratu podejmuje senat na wniosek rektora lub rady wydziału. 
4. Rada wydziału wyznacza promotora i dwóch recenzentów spośród osób posiadających 

tytuł profesora, w tym co najmniej jednego spoza Uczelni, oraz komisję przeprowadzającą 
przewód. 

5. Uroczystość odnowienia doktoratu przeprowadza się zgodnie z ceremoniałem 
akademickim.  

6. Odnowienie doktoratu wpisuje się do Honorowej Księgi Uniwersytetu Ekonomicznego  
w Katowicach. 
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Rozdział 4 
Wyróżnienia i odznaczenia 

 
§ 10 

1. Krajowym i zagranicznym osobom fizycznym lub prawnym szczególnie zasłużonym dla 
rozwoju Uczelni lub jej pozycji międzynarodowej może zostać przyznany „Medal im. Karola 
Adamieckiego Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”. 

2. Medal przyznaje senat na wniosek rektora. Wniosek wymaga uzasadnienia. 
3. Wzór medalu określa senat. 

 
§ 11 

1. Zasłużonym dla Uczelni członkom społeczności akademickiej oraz osobom spoza tej 
społeczności może być przyznana „Złota Odznaka Uniwersytetu Ekonomicznego  
w Katowicach”. 

2. Odznaka może być przyznana także krajowym i zagranicznym organizacjom i instytucjom. 
3. Odznakę przyznaje senat na wniosek rektora. Wniosek wymaga uzasadnienia. 
4. Wzór odznaki określa senat. 
 

§ 12 
1. Senat może nadawać jednostkom organizacyjnym, gmachom, audytoriom i salom imiona 

osób zasłużonych oraz uchwalać umieszczenie na terenie Uczelni pamiątkowych tablic  
i rzeźb. 

2. Senat może określić inne sposoby honorowania osób i podmiotów zasłużonych dla Uczelni, 
w szczególności nazywać ich imieniem ufundowane stypendia i nagrody. 

3. Miejscom tradycji należy się szczególny szacunek ze strony członków wspólnoty Uczelni. 
 

§ 13 
1. Uczelnia prowadzi Honorową Księgę Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. 
2. W księdze odnotowuje się: 

1) nadanie tytułu doktora honoris causa; 
2) nadanie tytułu profesora honorowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach; 
3) uroczyste odnowienie doktoratu; 
4) wyróżnienie „Medalem im. Karola Adamieckiego Uniwersytetu Ekonomicznego  

w Katowicach”; 
5) wyróżnienie „Złotą Odznaką Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”. 

 
DZIAŁ III 

STROJE I INSYGNIA 
 

§ 14 
1. Zgodnie z istniejącym zwyczajem rektor, prorektorzy, dziekan szkoły doktorskiej, dziekan 

kolegium studiów, profesorowie i doktorzy habilitowani, nauczyciele akademiccy oraz 
członkowie senatu niebędący nauczycielami akademickimi mają przywilej występowania 
podczas uroczystości akademickich w tradycyjnych togach z insygniami sprawowanych 
urzędów. 

2. Strój rektorski składa się z togi koloru czerwonego z ciemnopurpurowym obszyciem  
i mucetem, peleryny z gronostajów oraz czerwonego czworokątnego biretu. 
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3. Rektor, kończąc pełnienie funkcji, ma prawo dożywotnio zachować togę oraz biret. 
4. Rektorzy seniorzy mają prawo nosić w czasie uroczystości akademickich czerwone 

czworokątne birety. 
5. Na strój prorektora składa się toga koloru czarnego z czerwonym obszyciem i takiego 

samego koloru mucetem oraz czworokątnym biretem. 
6. Na strój dziekana wydziału składa się toga koloru czarnego z obszyciem i mucetem  

w kolorze wydziału oraz w takim samym kolorze biret.  
7. Wydziały posiadają odrębną kolorystykę: 

1) Wydział Ekonomii – kolor zielony; 
2) Wydział Finansów – kolor starozłoty; 
3) Wydział Informatyki i Komunikacji – kolor turkusowy; 
4) Wydział Zarządzania – kolor niebieski. 

8. Togi i birety doktorów honoris causa są czarne; doktor honoris causa nosi granatową szarfę 
z godłem Uczelni. 

9. Togi i birety profesorów i doktorów habilitowanych są koloru czarnego. 
10. Osoby promowane na stopień naukowy używają w czasie promocji czarnych tóg i biretów. 
11. Togi pedli są koloru granatowego bez mucetów, a birety miękkie okrągłe tego samego 

koloru. 
 

§ 15 
1. Oznakami godności, władzy i dostojeństwa władz Uczelni są odpowiednio: 

1) insygnia rektorskie: łańcuch, berło i pierścień; 
2) łańcuch prorektorski; 
3) łańcuch dziekana wydziału; 
4) łańcuch dziekana szkoły doktorskiej; 
5) łańcuch dziekana kolegium studiów. 

2. Insygnia są używane podczas uroczystości akademickich. 
3. Rektor, reprezentując Uczelnię, może używać samego łańcucha rektorskiego. 
4. Insygnia władzy rektorskiej przekazywane są podczas pierwszej uroczystej inauguracji roku 

akademickiego nowej kadencji władz rektorskich lub na pierwszym posiedzeniu senatu 
nowej kadencji.  

 
DZIAŁ IV 

UROCZYSTOŚCI AKADEMICKIE 
 

§ 16 
1. Wyrazem tradycji oraz zwyczajów akademickich są uroczystości akademickie. 
2. Stałymi uroczystościami w Uczelni są: 

1) inauguracja roku akademickiego; 
2) święto Uczelni obchodzone 11 stycznia dla upamiętnienia rocznicy pierwszej 

inauguracji, która odbyła się 11 stycznia 1937 roku; 
3) akt promocji doktorów i doktorów habilitowanych. 

3. Nadzwyczajnymi uroczystościami w Uczelni są:  
1) akt nadania tytułu doktora honoris causa; 
2) akt uroczystego odnowienia doktoratu; 
3) akt wręczenia „Medalu im. Karola Adamieckiego Uniwersytetu Ekonomicznego  

w Katowicach”. 
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4. W Uczelni mogą być organizowane inne uroczystości akademickie. 
5. Treść i forma uroczystości nawiązują do polskich tradycji i zwyczajów akademickich. Senat 

może określić przebieg uroczystości w drodze uchwały.  
 

DZIAŁ V 
ZWYCZAJE AKADEMICKIE 

 
§ 17 

1. Osobom pełniącym w przeszłości funkcję rektora wykonuje się portret, który umieszcza 
się w galerii portretów rektorów w budynku rektoratu. 

2. Osobom pełniącym w przeszłości funkcję prorektora, dziekana wydziału, dziekana szkoły 
doktorskiej i dziekana kolegium studiów wykonuje się pamiątkowe zdjęcie. 

3. W trosce o wartości i wysoki poziom etyczny swojego środowiska Uczelnia pielęgnuje 
tradycje akademickie poprzez organizowanie seminariów i spotkań środowiskowych 
utrwalających pamięć o ludziach i wydarzeniach, które były przedmiotem dumy 
pracowników i studentów, badania historyczne i stale uzupełnianą dokumentację historii 
Uczelni. Uczelnia może prowadzić jednostki muzealne (muzeum, izby pamięci, działy 
archiwalne itp.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


