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1. Wprowadzenie 
 

Raport z realizacji Strategii Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach za lata 2018-2020 

(Raport z realizacji Strategii 2018-2020) stanowi opracowanie otwierające prace nad stworzeniem 

skoordynowanego systemu wdrażania i sprawozdawczości dla kluczowego dokumentu Uczelni 

określającego priorytety i cele strategiczne jej działalności. 

Sprawozdawczością objęto pierwszy okres wdrażania Strategii Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego 

w Katowicach, tj. od momentu uchwalenia tego dokumentu w marcu 2018 roku do zakończenia 

poprzedniej kadencji Władz Uczelni, tj. do września 2020 roku.  

Prace nad przygotowaniem pierwszego Raport z realizacji Strategii 2018-2020, który stanowi de facto 

raport jej monitoringu, rozpoczęto zgodnie z zapisami Strategii odnoszącymi się do procesu jej 

wdrażania. Dotyczy to w szczególności powiązania poszczególnych jednostek Uczelni z priorytetami, 

celami i przedsięwzięciami zapisanymi w Strategii, a następnie przygotowania przez te jednostki 

syntetycznej informacji na temat działań: zrealizowanych, kontynuowanych, rozpoczętych po 1 

października 2020, planowanych.  

Tego rodzaju bezpośrednie odniesienie jednostek organizacyjnych Uniwersytetu do zapisów Strategii 

wraz z dynamicznym podejście do monitorowania realizowanych działań (zrealizowane - planowane) 

stanowi pierwszy krok w kierunku wprowadzenia systemowego podejścia do monitoringu i ewaluacji 

kluczowego dokumentu Uczelni.  
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2. Metodyka prac 
 

Zakres  Raportu z realizacji Strategii 2018-2020 obejmuje te działania podejmowane w ramach 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, które w sposób bezpośredni wpisują się w ustalenia 

Strategii na poziomie jej poszczególnych priorytetów, celów oraz przedsięwzięć rozwojowych. Tym 

samym nie obejmują działań o charakterze bieżącym. 

Prace nad Raportem z realizacji Strategii 2018-2020 zostały poprzedzone:  

− wyznaczeniem przez Władze Uczelni Koordynatora ds. Wdrażania Strategii Rozwoju Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Katowicach wraz z Komitetem Sterującym, 

− przeprowadzeniem serii spotkań roboczych z Władzami Uczelni w listopadzie i grudniu 2020 roku; 

− przeprowadzeniem serii spotkań informacyjno-konsultacyjnych w ramach poszczególnych 

Kolegiów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, wśród pracowników administracyjnych 

oraz reprezentantów studentów w styczniu i lutym 2021 roku. 

Raport z realizacji Strategii 2018-2020 poza zebraniem informacji na temat zrealizowanych w latach 

2018-2020 działań jest także pierwszym etapem prac nad wdrożeniem zintegrowanego systemu 

monitoringu i ewaluacji Strategii Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach na lata 2018-

2025. Tym samym poza informacją na temat działań zrealizowanych w minionym okresie 

obowiązywania strategii, przygotowano także sygnalizowane powyżej zestawienie działań:  

(i) kontynuowanych, (ii) podjętych od 1 października 2020 oraz (iii) planowanych.  

Biorąc pod uwagę sprawność przygotowania i zarządzania informacją w ramach prac nad Raportem  

z realizacji Strategii 2018-2020 dokonano przypisania poszczególnych jednostek organizacyjnych 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach do korespondujących z zakresem ich działalności 

priorytetów, celów oraz przedsięwzięć rozwojowych Strategii. W ten sposób dokonano także 

merytorycznego przypisania jednostek organizacyjnych Uczelni do zapisów Strategii. 

Dokument raportu składa się z dwóch części. W pierwszej dokonano zestawienia działań 

zrealizowanych, kontynuowanych, podjętych od 1 października 2020, planowanych w układzie 

poszczególnych priorytetów, celów i przedsięwzięć rozwojowych. W drugiej części zdefiniowano 

wnioski wynikające z w/w przeglądu działań. 
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3. Priorytet P1: Dydaktyka – Studenci i Wykładowcy 
 

Cele 

strategiczne 

Przedsięwzięcia rozwojowe 

dla Priorytetu P1: Dydaktyka 

Najważniejsze – w relacji do danego przedsięwzięcia - 

działania zrealizowane w okresie: marzec 2018-wrzesień 

2020 

Podmiot odpowiedzialny za dostarczenie 

informacji  

C1.1. 

Nowoczesne 

metody 

dydaktyczne  

PR 1.1.1. Nowoczesna 

dydaktyka: weryfikacja 

programów studiów w 

kontekście upowszechnienia w 

ramach studiów I i II stopnia 

praktycznych zajęć 

dydaktycznych oraz kształcenia 

pozaformalnego: spotkania, 

wizyty studyjne poza 

kampusami, np. w parku 

technologicznym, w firmach, 

instytucjach 

Zrealizowane: 

− Modyfikacja i dopasowanie wszystkich programów 

studiów do wymogów nowej ustawy o szkolnictwie 

wyższym  

− Porządkowanie powielających się kierunków studiów 

związanych z MSG, Logistyką, likwidacja części 

powielających się specjalności  

− Opracowanie zasad realizacji i dofinansowania zajęć dla 

studentów z niepełnosprawnościami  

− Wprowadzenie do programu kształcenia w Szkole 

Doktorskiej zajęć warsztatowych, praktycznych oraz 

technik multimedialnych 

− Organizacja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej 

Doktorantów i Młodych pracowników Nauki Trójstyk 

(Seminaria w ramach Konferencji) 

− Weryfikacja programów nauczania języków obcych i 

usprawnienie poziomowania grup językowych pod kątem 

spójności z CEFR 

− Wykłady praktyków w ramach realizowanych 

przedmiotów (na zaproszenie prowadzącego) w Szkole 

Studiów I i II Stopnia 

− Realizacja wizyt studyjnych (Logistyka, IB) 

− Prowadzenie zajęć przez praktyków (w ramach 

przydzielonych obciążeń) FiR, RiP, DiKS 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: 

− Prorektor ds. Edukacji i 

Internacjonalizacji 

 

JEDNOSTKI GROMADZĄCE I PRZEKAZUJĄCE 

INFORMACJE: 

− Dziekan Szkoły Studiów I i II Stopnia 

− Dyrektor Szkoły Doktorskiej 

− Prodziekan Szkoły – Filia w Rybniku 

− Biuro Strategii i Jakości Kształcenia 

− Biuro Zarządzania Dydaktyką 

− Centrum Języków Obcych  

− Centrum Karier i Współpracy z 

Absolwentami 

− Centrum Kształcenia przez Całe Życie 

− Centrum Wychowania Fizycznego i 

Sportu 



5 
 

Kontynuowane: 

− Akredytacje branżowe kierunków 

− Wykłady praktyków w ramach realizowanych 

przedmiotów (na zaproszenie prowadzącego) w Szkole 

Studiów I i II Stopnia 

− Wprowadzenie do programu studiów IB (specjalność 

MERCURI) consultancy project jako praktycznych zajęć 

dydaktycznych 

− Realizacja wizyt studyjnych (Logistyka, IB) 

− Prowadzenie zajęć przez praktyków (w ramach 

przydzielonych obciążeń) FiR, RiP, DiKS 

Podjęte po 1.10.2020: 

− Porządkowanie przedmiotów swobodnego wyboru, które 

nie uruchamiały się przez trzy ostatnie lata  

− Wprowadzenie nowych przedmiotów w ramach SW o 

nachyleniu praktycznym i metodycznym (Informatyka, 

Logistyka) 

− wykłady praktyków oferowane przez KSSE i Kuratora 

Zrządzania pt.: Megatrendy w światowej gospodarce i 

zarządzaniu- umowa wieloletnia 

− Organizacja II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej 

Doktorantów i Młodych pracowników Nauki Trójstyk 

− Prowadzenie dodatkowych zajęć z nordic walking z lekcją 

poglądową na temat roli ruchu w każdym wieku, 

uwzględniając różne ograniczenia ruchowe (zajęcia 

koedukacyjne, łączone z zajęciami dla osób z 

niepełnosprawnością ruchową) 

− Przygotowanie propozycji oferty współpracy 

Uniwersytetu z absolwentami i/lub firmami oraz 

instytucjami  

Planowane: 
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− Ujednolicenie w ramach Szkoły Studiów I i II stopnia 

realizacji i zasad wyboru przedmiotów do wyboru dla 

wszystkich oferowanych kierunków  

− Integracja programu studiów dla studentów 

krótkoterminowych z programem studiów dla studentów 

długoterminowych  

− Wprowadzenie koncepcji projektu konsultacyjnego jako 

obowiązkowej części zajęć w ramach kierunku IB 

− Wprowadzenie firm wiodących/opiekunów każdego 

kierunku/specjalności (udział w Radach Programowych, 

prowadzenie zajęć, oferowanie praktyk) 

− Aktywizacja kuratorów i menedżerów kierunków w 

zakresie kształcenia pozaformalnego na wszystkich 

kierunkach studiów 

− Realizacja projektów edukacyjno-doradczych we 

współpracy z firmami i instytucjami Zajęcia warsztatowe 

w programie kształcenia w Szkole Doktorskiej w j. 

angielskim 

− Spotkania i szkolenia dla doktorantów prowadzone w j. 

angielskim 

− Zajęcia w Szkole Doktorskiej z wykładowcami z uczelni 

zagranicznych 

− Wprowadzenie kierunku studiów w języku angielskim w 

Szkole Doktorskiej  

PR 1.1.2. E-learning: pilotaż 

zdalnych zajęć dydaktycznych z 

wykorzystaniem technologii 

ICT 

Zrealizowane: 

− Wprowadzenie pełnego trybu pracy zdalnej (ze względu 

na COVID19) 

− Dostosowanie metod weryfikacji efektów uczenia się do 

warunków prowadzenia zajęć w sposób zdalny 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: 

− Prorektor ds. Edukacji i 

Internacjonalizacji 

 

JEDNOSTKI GROMADZĄCE I PRZEKAZUJĄCE 

INFORMACJE: 

− Dziekan Szkoły Studiów I i II Stopnia 
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− Zakup nakładki Windows na komputery Mac – Paralese 

for Mac (umożliwiające komunikację komputerów MAX z 

oprogramowaniem Windows) 

− Licencje G-Suite Enterprise pozwalające na prowadzenie 

wykładów dla grupy większej niż 250 

− Dostosowanie platformy Moodle do przeprowadzania 

egzaminów w formie zdalnej 

Kontynuowane: 

− Realizacja pełnego trybu pracy zdalnej (ze względu na 

COVID19), w tym zajęcia zdalne również dla uczestników 

programów edukacyjnych dla dzieci Ekonomiczny 

Uniwersytet Dziecięcy (EUD), dla młodzieży Ekonomia dla 

Liceum i Technikum (ELiT) oraz seniorów Ekonomiczny 

Uniwersytet Trzeciego Wieku (UETW) 

− Rozwijanie funkcjonalności platform e-learningowych 

(licencje G-Suite, system egzaminów Moodle i inne) 

− Aktualizacja instrukcji i FAQ w zakresie kształcenia na 

odległość 

− Wykorzystanie obrazu w postaci filmików obrazujących 

poszczególne elementy ruchu, jak i całe fragmenty 

ćwiczeń, tablic poglądowych i środków audiowizualnych 

w zajęciach z wychowania fizycznego. 

− Aktualizacja oprogramowania specjalistycznego 

wykorzystywanego w procesie kształcenia na wszystkich 

poziomach studiów  

Podjęte po 1.10.2020: 

− Podjęcie prac nad opracowanie polityki dydaktycznej w 

Uczelni 

− Podjęcie prac nad opracowanie systemu doskonalenia 

jakości kształcenia w Uczelni  

− Dyrektor Szkoły Doktorskiej 

− Prodziekan Szkoły – Filia w Rybniku 

− Biuro Strategii i Jakości Kształcenia 

− Biuro Zarządzania Dydaktyką 

− Centrum Języków Obcych 

− Centrum Karier i Współpracy z 

Absolwentami 

− Centrum Kształcenia przez Całe Życie 

− Centrum Wychowania Fizycznego i 

Sportu 

− Centrum Informatyczne 
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− Wdrożenie oprogramowania SPHINX w celu prowadzenia 

procesów ewaluacyjnych (w tym zajęć dydaktycznych) 

− Przygotowanie platformy do publikacji dobrych praktyk w 

zakresie kształcenia na odległość 

− Powołanie w ramach UKJK zespołu ds. opracowania 

zaleceń dla zajęć e-learningowych  

− Aktualizacja regulaminu kształcenia na odległość 

− Pilotaż projektów edukacyjnych realizowanych w formie 

zdalnej przez Centrum Karier i Współpracy z 

Absolwentami  

Planowane: 

− Wprowadzanie narzędzi do prowadzenia zajęć zdalnych –

doskonalenie procesu 

− Wprowadzenie mobilności wirtualnej w Szkole 

Doktorskiej 

− W prowadzenie do programu kształcenia w Szkole 

Doktorskiej w j. angielskim tzw. blended learning  

− Opracowanie systemu doskonalenia jakości kształcenia, 

w tym zajęć zdalnych w Szkole Doktorskiej  

− Kontynuacja realizacji projektów edukacyjno-doradczych 

w formie zdalnej w Centrum Karier i Współpracy z 

Absolwentami 

− Cykl szkoleń z zakresu dobrych praktyk w kształceniu na 

odległość 

− Usystematyzowanie zasad kształcenia na odległość 

(regulaminy, zarządzenia) 

− Wdrożenie koncepcji „Forum kształcenia” w ramach 

poszczególnych obszarów tematycznych  

− Wdrożenie systemu szkoleń metodycznych dla 

nauczycieli akademickich  
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PR 1.1.3. Narzędzia 

informatyczne: weryfikacja 

programów studiów w 

kontekście upowszechnienia 

na każdym kierunku i w 

ramach każdej specjalności 

wykorzystania programów 

komputerowych 

Zrealizowane: 

− Systematyczne wprowadzenie narzędzi informatycznych 

na każdym kierunku studiów 

− Wprowadzenie - jako stałej praktyki lektorów w Centrum 

Języków Obcych- korzystania z nowoczesnych platform i 

aplikacji mobilnych dedykowanych nauczaniu języków 

obcych 

− Udostępnienie oprogramowania specjalistycznego (w 

tym na licencji) m.in. Statistica, SAS, SPSS oraz ok. 100 

innych aplikacji wykorzystywanych na wszystkich 

kierunkach studiów i udostępniane studentom bezpłatnie 

Kontynuowane: 

− Indywidualny dostęp wszystkich studentów kierunku IB 

(III rok – licencjat, II rok – magisterskie) do kont 

programu badawczego Sphinx Declic w celu realizacji 

badań bezpośrednich wykorzystywanych w pracach 

dyplomowych 

− Udostępnienie oprogramowania specjalistycznego (w 

tym na licencji) m.in. Statistica, SAS, SPSS oraz ok. 100 

innych aplikacji wykorzystywanych na wszystkich 

kierunkach studiów i udostępniane studentom bezpłatnie 

− Doskonalenie programów studiów pod kątem 

wykorzystania nowoczesnych narzędzi komputerowych – 

współpraca kuratorów i menedżerów kierunków z 

Centrum Informatycznym 

Podjęte po 1.10.2020: 

− Udostępnienie kursów e-learningowych z j. obcych na 

platformie Moodle dla wszystkich studentów UEKat 

− Weryfikacja programów studiów pod kątem zwiększenia 

liczby zajęć w formie laboratoriów komputerowych 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: 

− Prorektor ds. Edukacji i 

Internacjonalizacji  

 

JEDNOSTKI GROMADZĄCE I PRZEKAZUJĄCE 

INFORMACJE: 

− Dziekan Szkoły Studiów I i II Stopnia 

− Dyrektor Szkoły Doktorskiej  

− Biuro Strategii i Jakości Kształcenia 

− Biuro Zarządzania Dydaktyką 

− Centrum Języków Obcych 

− Centrum Wychowania Fizycznego i 

Sportu 

− Centrum Karier i Współpracy z 

Absolwentami 

− Centrum Kształcenia przez Całe Życie 

− Centrum Informatyczne 

− Kuratorzy Kierunków 
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− Aktualizacja sylabusów pod kątem wykorzystania 

oprogramowania specjalistycznego 

Planowane: 

− Aktualizacja programów studiów pod kątem 

wykorzystania nowoczesnych narzędzi informatycznych i 

oprogramowania  

C1.2. 

Indywidualizacja 

ścieżki rozwoju 

Studenta 

PR 1.2.1.Mentoring, tutoring, 

coaching w ramach ścieżki 

edukacyjnej studenta w całym 

cyklu kształcenia,  

tj. opracowanie i doskonalenie 

systemu kształtowania ścieżki 

edukacyjnej studenta: „od 

kandydata przez absolwenta 

po kształcenie lifelong 

learning” 

Zrealizowane: 

− Wprowadzenie programu Tutoringu Akademickiego 

stwarzającego możliwość rozwijania przez uzdolnionych 

studentów zainteresowań naukowych  

− Wprowadzenie programu Indywidualnej Ścieżki 

Edukacyjnej dającej możliwość ubiegania się przez 

uzdolnionych studentów studiów II stopnia o realizacje 

indywidualnego programu i planu studiów   

− Rezygnacja z coachingu   

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: 

− Prorektor ds. Edukacji i 

Internacjonalizacji 

 

JEDNOSTKI GROMADZĄCE I PRZEKAZUJĄCE 

INFORMACJE: 

− Dziekan Szkoły Studiów I i II Stopnia 

− Dyrektor Szkoły Doktorskiej  

− Biuro Strategii i Jakości Kształcenia 

− Biuro Zarządzania Dydaktyką 
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− Wprowadzenie do kształcenia Szkoły Doktorskiej 

tutoringu metodycznego  

Kontynuowane: 

− Możliwość rozwijania przez uzdolnionych studentów 

zainteresowań naukowych w ramach programu 

Tutoringu Akademickiego 

− Możliwość ubiegania się przez uzdolnionych studentów 

studiów II stopnia o realizacje indywidualnego programu i 

planu studiów w ramach program Indywidualnej Ścieżki 

Edukacyjnej 

Podjęte po 1.10.2020: 

− Wydzielenie w strukturze organizacyjnej Uczelni Centrum 

Karier i Współpracy z Absolwentami – jako jednostki 

odpowiedzialnej za rozwój karier i aktywizację zawodową 

studentów oraz współpracę z absolwentami  

Planowane: 

− Opracowanie polityki w zakresie rozwijania umiejętności 

zawodowych oraz kompetencji językowych poza 

obowiązkowym programem kształcenia  

− Opracowanie nowej koncepcji prac licencjackich i 

magisterskich  odpowiadających na potrzeby 

upraktycznienia i unaukowienia studiów  

− Centrum Karier i Współpracy z 

Absolwentami 

PR 1.2.2. Wsparcie poza-

dydaktycznej aktywności 

studenckiej: zasady wsparcia 

przez UE Katowice projektów / 

wydarzeń studenckich 

realizowanych przez koła 

naukowe i organizacje 

studenckie w dziedzinie: 

Zrealizowane: 

− Realizacja projektu dydaktycznego finansowanego przez 

UE Erasmus+: Partnerstwo strategiczne/ Consume Aware 

wraz z Intensive Programmes (Katedra Badań 

Konsumpcji) 

− Realizacja projektu dydaktycznego finansowanego ze 

środków UE Erasmus+: Partnerstwo 

strategiczne/Prominence wraz z Intensive Programmes 

(Katedra Badań Konsumpcji) 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: 

− Prorektor ds. Edukacji i 

Internacjonalizacji 

 

JEDNOSTKI GROMADZĄCE I PRZEKAZUJĄCE 

INFORMACJE: 

− Dziekan Szkoły Studiów I i II Stopnia 

− Dyrektor Szkoły Doktorskiej 

− Biuro Strategii i Jakości Kształcenia 
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naukowej, kulturalnej, 

sportowej, społecznej 
− Organizacja programu typu International Week at UE 

Katowice (Katedra Informatyki) 

− Realizacja projektu ECONET (Katedra Informatyki) 

− Organizacja projektu typu International Week, New 

Frontiers in Finance and Accounting 

− Organizacja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej 

Doktorantów i Młodych pracowników Nauki Trójstyk 

− Kolokwia Noblowskie, w których uczestniczą doktoranci 

Kontynuowane:  

− Organizacja programu typu International Week at UE 

Katowice (Katedra Informatyki) 

− Realizacja projektu dydaktycznego finansowanego ze 

środków UE Erasmus+: Partnerstwo strategiczne/brandY 

wraz z Intensive Programmes (Katedra Badań 

Konsumpcji) 

− Udział studentów w grze symulacyjnej Markstrat 

(kierunek IB) - projekt międzynarodowy 

− Kolokwia Noblowskie, w których uczestniczą doktoranci 

− Wsparcie finansowe uczelni dla organizacji studenckich i 

kół naukowych (promocja przedsięwzięć studenckich, w 

tym organizacji i kół naukowych na stronie UE oraz w 

mediach społecznościowych, wsparcie przedsięwzięć 

studenckich poprzez  uczelniane materiały i gadżety 

promocyjne) 

− Patronat Rektora dla poszczególnych wydarzeń 

studenckich o zasięgu lokalnym i ogólnokrajowym 

− Udostępnianie informacji o bezpłatnych 

projektach/wydarzeniach edukacyjno-doradczych 

realizowanych i skierowanych do studentów na 

FanPage’u „Twoja Kariera - UE Katowice" prowadzonym 

przez Centrum Karier i Współpracy z Absolwentami  

− Biuro Zarządzania Dydaktyką 

− Centrum Języków Obcych 

− Centrum Karier i Współpracy z 

Absolwentami 

− Centrum Kształcenia przez Całe Życie 

− Centrum Wychowania Fizycznego i 

Sportu 

− Centrum Wsparcia Osób 

Niepełnosprawnych 

− Chór Uniwersytetu Ekonomicznego w 

Katowicach 

− Ośrodek Historii i Tradycji UE Katowice 

− Stowarzyszenie Absolwentów UE 

Katowice 

− Zespół Pieśni i Tańca Silesianie 

− Parlament Studencki UE Katowice 

− Koła Naukowe 

Rada Organizacji Studenckich 
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Podjęte po 1.10.2020: 

− Wsparcie organizacyjne i informacyjne w przygotowaniu 

wniosków do programów ogłaszanych przez MEiN ( np. 

„Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”) 

− Organizacja II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej 

Doktorantów i Młodych pracowników Nauki Trójstyk 

− Kolokwia Noblowskie, w których uczestniczą doktoranci 

− Rozpoczęcie działalności klubu konwersacyjnego j. 

niemieckiego 

Planowane: 

− Powołanie Rady Organizacji Studenckich  

− Udostępnianie informacji o bezpłatnych 

projektach/wydarzeniach edukacyjno-doradczych 

realizowanych i skierowanych do studentów na 

FanPage’u "Twoja Kariera - UE Katowice" prowadzonym 

przez Centrum Karier i Współpracy z Absolwentami  

− organizacja turniejów siatkówki i koszykówki (3x3 

zarówno kobiet jak i mężczyzn), a także Akademickich 

Mistrzostw Śląska na nowo wyremontowanym basenie 

Uniwersytetu oraz organizacja mityngu pływackiego 

połączonego z wykładem na temat roli ruchu w każdym 

wieku 

PR 1.2.3. Stypendia 

dziedzinowe: opracowanie 

zasad udzielania stypendiów 

za osiągnięcia, tj. 

indywidualnie za osiągnięcia 

naukowe, sportowe, 

artystyczne, aktywność na 

rzecz organizacji studenckich 

Zrealizowane: 

− Uruchomienie programu stypendialnego  Uniwersytetu 

Talentów dla najzdolniejszych kandydatów i studentów  

− Wprowadzenie systemu funduszy na konkurs dla 

doktorantów  

Kontynuowane: 

− Konkurs na najlepsze prace dyplomowe na kierunku IB z 

nagrodami finansowymi  

Podjęte po 1.10.2020: 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: 

− Prorektor ds. Edukacji i 

Internacjonalizacji 

 

JEDNOSTKI GROMADZĄCE I PRZEKAZUJĄCE 

INFORMACJE: 

− Dziekan Szkoły Studiów I i II Stopnia 

− Dyrektor Szkoły Doktorskiej 

− Biuro Strategii i Jakości Kształcenia 
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− Brak 

Planowane: 

− Powołanie Funduszu Stypendialnego dla najlepszych 

studentów/absolwentów  

− Opracowanie i wdrożenie biznesowego systemu 

stypendialnego  

− Opracowanie zasad konkursu dla najzdolniejszych 

doktorantów 

− Biuro Zarządzania Dydaktyką 

− Parlament Studencki UE Katowice 

− Centrum Karier i Współpracy z 

Absolwentami 

C1.3.  

Biznesowo-

zorientowane 

programy  

i specjalizacje 

PR 1.3.1. Monitoring potrzeb 

edukacyjnych rynku pracy – 

cykliczne konsultowanie oferty 

studiów z sektorem biznesu i 

instytucjami publicznymi 

Zrealizowane: 

− Monitoring realizowany na poziomie Rad Programowych 

kierunków 

Kontynuowane: 

− Konsultacje potrzeb rynku pracy realizowane w ramach 

Rad Programowych kierunków 

− Udział przedstawicieli środowiska biznesowego w 

pracach Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia 

Podjęte po 1.10.2020: 

− Brak 

Planowane: 

− Opracowanie kompleksowego systemu monitoringu 

potrzeb edukacyjnych rynku pracy  

− Testowanie narzędzia pozwalającego na diagnozę luki 

kompetencyjnej studentów (w stosunku do kompetencji 

wymaganych na kilkunastu stanowiskach pracy w 

logistyce, wskazanych przez biznes) – na kierunku 

Logistyka w biznesie, a następnie rozszerzenie na 

pozostałe kierunki, narzędzie przygotowane we 

współpracy z UE Wrocław 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: 

− Prorektor ds. Edukacji i 

Internacjonalizacji 

 

JEDNOSTKI GROMADZĄCE I PRZEKAZUJĄCE 

INFORMACJE: 

− Dziekan Szkoły Studiów I i II Stopnia 

− Biuro Strategii i Jakości Kształcenia 

− Biuro Zarządzania Dydaktyką 

− Uczelniana Komisja Jakości Kształcenia 

− Kuratorzy kierunków 

− Centrum Badań i Rozwoju 

 

PR 1.3.2. Dedykowane 

branżowo kierunki i 

specjalizacje studiów, w tym 

Zrealizowane: 

− Wprowadzenie do oferty Uczelni kierunków 

praktycznych: I, BwB, RiP, GMIN 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: 

− Prorektor ds. Edukacji i 

Internacjonalizacji 
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studiów podyplomowych - 

weryfikacja programów 

studiów w kontekście 

tworzenia wspólnych 

programów dydaktycznych z 

biznesem, instytucjami 

publicznymi, w tym 

patronackie kierunki i 

specjalizacje 

Kontynuowane: 

− Realizacja wszystkich kierunków praktycznych   

Podjęte po 1.10.2020: 

− Doskonalenie programów studiów w ramach systemu 

zarządzania kierunkami studiów – udział przedstawicieli 

środowiska gospodarczego w radach programowych 

kierunków  

Planowane: 

− Wdrożenie koncepcji biznesowych partnerów 

strategicznych  

− Opracowanie systemu wykorzystania wiedzy 

przedstawicieli środowiska gospodarczego w 

konstruowaniu oferty programowej uczelni 

− Włączenie do Wewnętrznego Systemu Jakości Kształcenia 

procesu komunikacji z kandydatem poprzez  kontakt z 

otoczeniem biznesowym, administracją publiczną, 

szkołami 

− Powołanie Rady UETW oraz zaangażowanie 

przedstawicieli biznesu i instytucji publicznych 

 

JEDNOSTKI GROMADZĄCE I PRZEKAZUJĄCE 

INFORMACJE: 

− Dziekan Szkoły Studiów I i II Stopnia 

− Biuro Strategii i Jakości Kształcenia 

− Biuro Zarządzania Dydaktyką 

− Uczelniana Komisja Jakości Kształcenia 

− Kuratorzy kierunków 

− Centrum Badań i Rozwoju 

PR 1.3.3. Programy praktyk 

zawodowych, wypracowanie 

modelu praktyki zawodowej w 

oparciu o stałą współpracę z 

sektorem biznesu (wiodące 

firmy) i instytucjami 

publicznymi wraz z 

opracowaniem/aktualizacją 

baza firm/instytucji 

„patronackich” 

Zrealizowane: 

− Opracowanie i wdrożenie koncepcji zagranicznych 

praktyk zawodowych  

Kontynuowane: 

− Realizacja praktyk krajowych według tradycyjnego 

modelu   

Podjęte po 1.10.2020: 

− Uproszczenie procedury zaliczania praktyk 

− Doprecyzowanie w Wewnętrznym Systemie Jakości 

Kształcenia zasad weryfikacji efektów uczenia się w 

zakresie praktyk zawodowej 

Planowane: 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: 

− Prorektor ds. Edukacji i 

Internacjonalizacji 

 

JEDNOSTKI GROMADZĄCE I PRZEKAZUJĄCE 

INFORMACJE: 

− Dziekan Szkoły Studiów I i II Stopnia 

− Biuro Strategii i Jakości Kształcenia 

− Biuro Zarządzania Dydaktyką 

− Uczelniana Komisja Jakości Kształcenia 

− Kuratorzy kierunków 
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− Opracowanie nowoczesnego modelu krajowych praktyk 

zawodowych  

− Hospitacje praktyk 

− Wprowadzenie elektronicznego systemu organizacji i 

zatwierdzania praktyk 

− Wprowadzenie w ramach koncepcji biznesowych 

partnerów strategicznych firm „patronackich”, gdzie 

studenci będą odbywać praktyki w ramach danego 

kierunku 

− Powołanie opiekuna praktyk 

PR 1.3.4. Flagowy program 

studiów „post-graduate” dla 

menedżerów z Europy 

Środkowej 

Zrealizowane: 

− Brak 

Kontynuowane: 

− Brak 

Podjęte po 1.10.2020: 

− Brak 

Planowane 

− Opracowanie koncepcji umiędzynarodowienia studiów 

podyplomowych oraz uruchomienie 2 programów MBA 

w j. polskim i 1 w j. angielskim w roku ak. 2021/2022 

− Weryfikacja możliwości realizacji programu studiów z 

NBP 

− Weryfikacja możliwości realizacji wspólnych studiów 

podyplomowych w zakresie zarządzania projektami z 

Uniwersytetem w Quebec  

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: 

− Prorektor ds. Edukacji i 

Internacjonalizacji 

 

JEDNOSTKI GROMADZĄCE I PRZEKAZUJĄCE 

INFORMACJE: 

− Centrum Badań i Rozwoju (w zakresie 

studiów podyplomowych) 

− Prodziekan Szkoły - Filia UE w Rybniku 

 

C1.4. 

Wysoka jakość  

i efektywność 

procesów 

dydaktycznych 

PR 1.4.1. Cykliczna ewaluacja 

oferty dydaktycznej UE, w tym 

ocena: aktualności, 

popularności, opłacalność, 

tendencji zmian wraz z 

opracowaniem rekomendacji 

Zrealizowane: 

− Analiza rentowności kierunków – w ramach prac Komisji 

ds. opracowania modelu kalkulacji kosztów kształcenia 

Kontynuowane: 

− Wdrażanie Systemu Zarządzania Kierunkami – 

doskonalenie programów studiów  

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: 

− Prorektor ds. Edukacji i 

Internacjonalizacji 

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: 

− Dziekan Szkoły Studiów I i II Stopnia 
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Podjęte po 1.10.2020: 

− Wykreślanie z oferty przedmiotów SW jak i specjalności, 

które nie uruchomiły się co najmniej 3 lata 

Planowane: 

− Opracowanie systemu bilansowania godzin zajęć 

dydaktycznych nauczycieli a jakość kształcenia  

− Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu 

badania programów studiów i świadczonych usług przez 

studentów i nauczycieli  

− Opracowanie systemu wskaźników i mierników w ramach 

Wewnętrznego Systemu Jakości Kształcenia 

− Opracowanie systemu benchmarkingu kierunków   

− Biuro Strategii i Jakości Kształcenia 

− Uczelniana Komisja ds. Jakości 

Kształcenia  

− Rada ds. Dydaktyki i Jakości Kształcenia 

PR 1.4.2. Standaryzacja 

systemu podnoszenia jakości 

kształcenia: jednolite 

procedury obsługi studenta, 

sposoby egzaminowania, 

zaliczenia wraz ze szkoleniami 

dla osób prowadzących zajęcia 

dydaktyczne i dla studentów 

Zrealizowane: 

− Ujednolicenie warunków hospitacji zajęć 

− Ujednolicenie wytycznych dla zestandaryzowania formy 

prezentacji podstawowych treści na Classroom - 

elektronicznej platformie wymiany informacji i 

materiałów dydaktycznych ze studentami  

− Zmiana zasad oceniania ćwiczeń określonych w piśmie 

okólnym tj. rezygnację z osobnej oceny z 

ćwiczeń/laboratoriów i osobnej z wykładu na rzecz jednej 

oceny z przedmiotu 

− Wprowadzenie systemowej weryfikacji (przez kuratorów) 

aktualności treści programowych, efektów uczenia się, 

literatury itd. zamieszczonej w sylabusach, aby stały się 

one faktycznym kanałem komunikowania studentom o 

zakresie przedmiotu i oczekiwaniach wobec studentów 

− Wprowadzenie Rada ds. Dydaktyki i Jakości Kształcenia 

(Kuratorzy) 

Kontynuowane: 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: 

− Prorektor ds. Edukacji i 

Internacjonalizacji 

 

JEDNOSTKI GROMADZĄCE I PRZEKAZUJĄCE 

INFORMACJE: 

− Dziekan Szkoły Studiów I i II Stopnia 

− Biuro Strategii i Jakości Kształcenia 

− Biuro Zarządzania Dydaktyką 

− Uczelniana Komisja Jakości Kształcenia 
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− Systemowa weryfikacja (przez kuratorów) aktualności 

treści programowych, efektów kształcenia, literatury itd. 

zamieszczonych w sylabusach 

Podjęte po 1.10.2020: 

− Podjęcie prac nad Zintegrowanym Systemem 

Doskonalenia Jakości przez Uczelnianą Komisję ds. 

Jakości Kształcenia 

− Wprowadzenie wirtualnego Festiwalu Specjalności 

− Wybór promotorów a jakość kształcenia w powiązaniu z 

funkcją Kuratora (wpływ na obsadę seminariów) 

− Tworzenie Wewnętrznego Systemu Jakości Kształcenia (w 

ramach 5 procesów opartych na PDCA) 

− Upowszechnianie projakościowych uwag i zaleceń PKA 

wśród kuratorów i menedżerów kierunków oraz 

jednostek administracyjnych  

− Wprowadzenie jakości prowadzenia zajęć (i inne 

aktywności doskonalące uczenie się studentów) jako 

istotnej składowej oceny nauczycieli akademickich 

Planowane: 

− Wprowadzenie nowej struktura organizacyjnej w zakresie 

doskonalenia jakości (nauka, badanie jakości, wsparcie 

metodyczne) 

− Zakup i wdrożenie nowego systemu elektronicznego 

obsługi studentów  

− Zakup i wdrożenie nowego system informatyczny dla 

sylabusów 

− Standaryzacja raportów kuratorów kierunków i 

aktywizacja systemu doskonalenia kierunków kształcenia  

− Stworzenie platformy (dla kuratorów, menedżerów, 

władz UE) do komunikacji, wymiany informacji, 
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rozpowszechniania dobrych praktyk w zakresie dydaktyki, 

raportów PKA 

− Powołanie i współpraca Rady Centrum Kształcenia przez 

Całe Życie, włączenie Centrum w proces doskonalenia 

jakości  UE 

PR 1.4.3. Wyższe progi 

punktowe w procesie 

rekrutacji – ustalenie wyższych 

progów przyjęć na 

poszczególne kierunki studiów 

Zrealizowane: 

− Wprowadzono wyższe progi punktowe na poszczególne 

kierunku studiów 

− 2019 – minimalna liczba punktów rekrutacyjnych w 

Katowicach: 100 

− 2020 – minimalna liczba punktów rekrutacyjnych: 95 

(wpływ pandemii – gorsze wyniki maturalne) 

− Do 2020 – minimalna ocena na dyplomie: 3,5 

− ARIMA, FAIB – kryterium rekrutacyjne: pozytywny wynik 

rozmowy kwalifikacyjnej 

Kontynuowane: 

− ARIMA, FAIB – kryterium rekrutacyjne: pozytywny wynik 

rozmowy kwalifikacyjnej 

Podjęte po 1.10.2020: 

− Wprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych do programu 

MERCURI 

− Optymalizacja procesu rekrutacji obcokrajowców w celu 

pozyskania najlepszych kandydatów 

Planowane: 

− Opracowanie i wdrożenie nowoczesnej promocji oferty 

studiów – UEKat uczelnią pierwszego wyboru   

− Opracowanie i wdrożenie nowoczesnej promocji oferty 

studiów za granicą, w tym rozwoju systemu rekruterów  

− Rozszerzenie kryterium rozmów kwalifikacyjnych na 

wszystkie programy anglojęzyczne 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: 

− Prorektor ds. Edukacji i 

Internacjonalizacji  

 

JEDNOSTKI GROMADZĄCE I PRZEKAZUJĄCE 

INFORMACJE: 

− Dziekan Szkoły Studiów I i II Stopnia 

− Biuro Strategii i Jakości Kształcenia 
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4. Priorytet P2: Badania naukowe – Naukowcy  
 

Cele 

strategiczne 

Przedsięwzięcia rozwojowe dla 

Priorytetu P2: Badania naukowe 

Najważniejsze – w relacji do danego przedsięwzięcia - 

działania zrealizowane w okresie: marzec 2018-wrzesień 

2020 

Podmiot odpowiedzialny za dostarczenie 

informacji 

C2.1. 

Koncentracja 

działalności 

naukowo-

badawczej  

PR 2.1.1. Strategia Naukowa UE – 

ocena zakresu, znaczenia i zasięgu 

dotychczasowych badań 

prowadzonych na UE wraz ze 

wskazaniem kluczowych specjalizacji 

naukowych (KSN) UE Katowice 

dających szanse 

umiędzynarodowienia (por. PR2.2.1.) 

Zrealizowane: 

− Brak 

Kontynuowane: 

− Brak 

Podjęte po 1.10.2020: 

− Rozpoczęcie prac ukierunkowanych na wyłonienie 

KSN 

Planowane: 

− Sformułowanie Strategii Naukowej UE oraz Wydziałów 

(Kolegiów) 

− Objęcie doktorantów pracami badawczymi 

prowadzonymi przez Katedry 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: 

− Prorektor ds. Nauki i Rozwoju 

 

JEDNOSTKI GROMADZĄCE I 

PRZEKAZUJĄCE INFORMACJE: 

− Przewodniczący Kolegiów 

− Biuro Badań i Projektów Naukowych 

− Dział Parametryzacji i Pozycjonowania 

Uniwersytetu  

PR 2.1.2. Współczesne trendy badań 

– monitoring w wymiarze 

międzynarodowym obecnych trendów 

badań w dziedzinie ekonomii, 

zarządzania i obszarach pokrewnych 

wraz ze wskazaniem możliwości 

finansowania projektów badawczych i 

pożądanych partnerów współpracy 

naukowo-badawczej 

Zrealizowane: 

− Organizacja wydarzeń (Dni Internacjonalizacji) 

poświęconych możliwościom finansowania 

międzynarodowych projektów badawczych  

Kontynuowane: 

− Organizacja szkoleń na temat możliwości 

finansowania projektów badawczych w ramach 

programów ramowych Unii Europejskiej 

− Stałe informowanie pracowników o ogłoszonych 

konkursach na projekty międzynarodowe poprzez 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: 

− Prorektor ds. Nauki i Rozwoju 

 

JEDNOSTKI GROMADZĄCE I 

PRZEKAZUJĄCE INFORMACJE: 

− Przewodniczący Kolegiów 

− Biuro Badań i Projektów Naukowych 

− Dział Parametryzacji i Pozycjonowania 

Uniwersytetu  
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stronę internetową oraz za pośrednictwem poczty 

elektronicznej 

− Realizacja projektu innowacyjnego (innovation action) 

ze środków Komisji Europejskiej jako pierwszego tego 

typu przedsięwzięcia na Uczelni w konsorcjum 

międzynarodowym – projekt Eco-Bot (Personalised 

ICT-tools for the Active Engagement of Consumers 

towards Sustainable Energy) 

Podjęte po 1.10.2020: 

− Analiza oczekiwań nauczycieli akademickich odnośnie 

wsparcia w procesie pozyskiwania środków na 

badania w konkursach zewnętrznych 

Planowane: 

− Wzmocnienie jednostek organizacyjnych 

odpowiedzialnych za monitorowanie możliwości 

finansowania projektów badawczych oraz 

wspomaganie nauczycieli akademickich 

przygotowujących aplikacje w krajowych i 

międzynarodowych konkursach na projekty naukowe 

C2.2. Nowe 

warunki dla 

rozwoju 

kluczowych 

specjalizacji 

naukowych na 

rzecz wysokich 

kategorii 

naukowych 

PR 2.2.1. Kluczowe specjalizacje 

naukowe: „Centra Doskonałości 

Naukowej UE Katowice”– stałe 

wsparcie organizacyjno-finansowe 

zespołów naukowych 

międzykatedralnych i 

międzywydziałowych oraz sieci 

międzyuczelnianych prowadzących 

działania i projekty badawcze o dużym 

poziomie umiędzynarodowienia  

w ramach kluczowych specjalizacji 

naukowych UE Katowice 

Zrealizowane: 

− Złożenie wniosku w konkursie Regionalna Inicjatywa 

Doskonałości obejmującego m.in. działania 

ukierunkowane na stworzenie Centrów  Doskonałości 

Naukowej (projekt nie uzyskał dofinansowania) 

Kontynuowane: 

− Brak 

Podjęte po 1.10.2020: 

− Sformułowanie zasad finansowania projektów 

interdyscyplinarnych  

Planowane: 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: 

− Prorektor ds. Nauki i Rozwoju 

 

JEDNOSTKI GROMADZĄCE I 

PRZEKAZUJĄCE INFORMACJE: 

− Przewodniczący Kolegiów 

− Biuro Badań i Projektów Naukowych 

− Dział Parametryzacji i Pozycjonowania 

Uniwersytetu  
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− Podpisanie porozumienia z czterema pozostałymi 

publicznymi uczelniami ekonomicznymi dotyczącego 

realizacji wspólnych projektów naukowych 

− Ogłoszenie konkursu na projekty interdyscyplinarne 

PR 2.2.2. Inkubowanie „Centrów 

Doskonałości Naukowej UE 

Katowice” - określenie warunków 

organizacyjno-finansowych oraz 

kryteriów oceny na rzecz zgłaszania 

propozycji nowych „Centrów 

Doskonałości Naukowej UE Katowice” 

opartych o działania i projekty 

posiadające potencjał zawiązywania 

współpracy międzykatedralnej i 

międzywydziałowej / 

międzykolegialnej oraz 

międzyuczelnianej (sieciowanie o 

dużym potencjale 

umiędzynarodowienia wyników 

badań) 

Zrealizowane: 

− Brak  

Kontynuowane: 

− Brak 

Podjęte po 1.10.2020: 

− Brak 

Planowane: 

− Określenie warunków organizacyjnych oraz 

finansowych funkcjonowania Centrów Doskonałości 

Naukowej UE Katowice 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: 

− Prorektor ds. Nauki i Rozwoju 

 

JEDNOSTKI GROMADZĄCE I 

PRZEKAZUJĄCE INFORMACJE: 

− Przewodniczący Kolegiów 

− Biuro Badań i Projektów Naukowych 

C2.3. 

Popularyzacja 

wyników 

badań 

PR 2.3.1. Platforma nauki – stały 

program seminariów, konferencji i 

kongresów zarówno lokalnych, 

krajowych, jak i międzynarodowych 

realizowanych przy wsparciu instytucji 

naukowych, lokalnego sektora biznesu 

i sektora publicznego 

Zrealizowane: 

− Brak systemowego rozwiązania – organizacja 

wydarzeń w formule ‘oddolnej’ – kalendarium 

wydarzeń  

Kontynuowane: 

− Brak 

Podjęte po 1.10.2020: 

− Brak 

Planowane: 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:  

− Prorektor ds. Nauki i Rozwoju 

 

JEDNOSTKI GROMADZĄCE I 

PRZEKAZUJĄCE INFORMACJE: 

− Przewodniczący Kolegiów 

− Biuro Badań i Projektów Naukowych 
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− Stworzenie platformy zawierającej informacje o 

wydarzeniach i konferencjach naukowych 

organizowanych na uczelni 

PR 2.3.2. Pełny dostęp na zasadach 

open access do wszystkich publikacji 

naukowych wydawanych przez 

Wydawnictwo Uczelniane 

Zrealizowane: 

− Otwarty dostęp na licencji CC BY-NC 4.0 do wszystkich 

artykułów naukowych  

w czasopismach Studia Ekonomiczne, Journal of 

Economics and Management oraz Multiple Criteria 

Decision Making.  Treści publikowane na stronie 

internetowej UE w Katowicach, oznakowane licencją. 

Kontynuowane: 

− Sformułowanie „Instytucjonalnej Polityki Otwartości 

UE w Katowicach” na potrzeby tworzonego 

Repozytorium prac naukowych 

Podjęte po 1.10.2020: 

− Rozszerzenie polityki otwartości na repozytoria 

zewnętrzne  

Planowane: 

− Stworzenie polityki wydawniczej dotyczącej otwartego 

dostępu do treści książek (głównie monografii 

naukowych)  

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:  

− Prorektor ds. Nauki i Rozwoju 

 

JEDNOSTKI GROMADZĄCE I 

PRZEKAZUJĄCE INFORMACJE: 

− Wydawnictwo UE Katowice 

PR 2.2.3. Profesjonalne i prestiżowe 

czasopisma UE Katowice – 

zapewnienie warunków 

organizacyjno-finansowych na rzecz 

wzrostu cytowalności czasopism UE 

Katowice wraz z pełną obsługą on-line 

procesu wydawniczego 

Zrealizowane: 

− Journal of Economics and Management: nadawanie 

identyfikatorów  DOI, dostęp do serwisu Similarity 

Check by CrossRef, profesjonalny proofreading, 

profesjonalna redakcja językowa i korekta 

Kontynuowane: 

− Journal of Economics and Management: podjęcie 

decyzji o zmianie formuły wydawania – na tryb ciągły 

(Open Volume) 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:  

− Prorektor ds. Nauki i Rozwoju 

 

JEDNOSTKI GROMADZĄCE I 

PRZEKAZUJĄCE INFORMACJE: 

− Wydawnictwo UE Katowice 

− Redaktorzy czasopism wydawanych  

w UE Katowice 
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Podjęte po 1.10.2020: 

− Stworzenie nowego czasopisma z przeznaczeniem dla 

młodych naukowców (Academic Review of Business 

and Economics) – w procesie 

− Określenie nowej koncepcji czasopisma Studia 

Ekonomiczne 

Planowane: 

− Journal of Economics and Management: Podjęcie 

współpracy z platformą Sciendo (De Gruyter) – 

wsparcie w indeksacji 

− Wprowadzenie obsługi procesu on-line w 

czasopismach poprzez dedykowane oprogramowanie 

Open Journal System (OJS) 

− Multiple Criteria Decision Making – zmiana formuły 

publikowania 

PR 2.3.4. Digitalizacja i udostępnienie 

on-line zbiorów CINiBA wraz z 

zapewnieniem przyjaznego miejsca 

korzystania z zasobów wiedzy, tj. 

Biblioteki w CNTI - przez społeczność 

akademicką w ramach kampusu 

Bogucicka i Adamskiego 

Zrealizowane: 

− Zapewnienie nowoczesnych i komfortowych 

warunków dla czytelników w CINiBA oraz bibliotece 

CNTI 

Kontynuowane: 

− Rejestracja prac doktorskich w systemie PROLIB 

− Indeksowanie czasopism UE w międzynarodowych 

bazach danych 

− Rozbudowa zasobów  BazEkon, ŚBC oraz bazy CEJSH 

Podjęte po 1.10.2020: 

− … 

Planowane: 

− Budowa uczelnianego repozytorium  w oparciu o 

oprogramowanie dSpace 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: 

− Prorektor ds. Nauki i Rozwoju 

 

JEDNOSTKI GROMADZĄCE I 

PRZEKAZUJĄCE INFORMACJE: 

− Wydawnictwo UE Katowice 

− Biblioteka Główna 

− Centrum Informacji Naukowej  

i Biblioteka Akademicka  
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5. Priorytet P3: Relacje z otoczeniem – Partnerzy biznesowi i instytucjonalni, eksperci 
 

Cele 

strategiczne 

Przedsięwzięcia rozwojowe dla 

Priorytetu P3: Relacje z otoczeniem 

Najważniejsze – w relacji do danego przedsięwzięcia - działania 

zrealizowane w okresie: marzec 2018-wrzesień 2020 

Podmiot odpowiedzialny za 

dostarczenie informacji 

C3.1. 

Podwyższenie 

wartości 

kapitału 

relacyjnego UE  

PR 3.1.1. Budowanie trwałych relacji 

B2B: UE - biznes - sektor publiczny – 

instytucje oraz stowarzyszenia 

naukowe i branżowe na rzecz rozwoju 

i promocji Uczelni. Przedsięwzięcie 

zakłada: uczestnictwo przedstawicieli 

UE w gremiach opiniotwórczych, 

instytucjach i komitetach naukowych, 

udział w wydarzeniach 

organizowanych przez podmioty 

otoczenia, tworzenie 

międzyinstytucjonalnych zespołów 

zadaniowych ds. realizacji 

przedsięwzięć rozwojowych, 

zapraszanie przedstawicieli otoczenia 

na wydarzenia i wykłady 

organizowane przez UE, rozwijanie 

sieci kontaktów 

Zrealizowane: 

− Projekty: 

o EEC LEaders of Tommorow  

o Corporate Readiness Certificate (CRC)  

o Silesia HR trends  

o European Startup Days  

o Baza Usług Rozwojowych 2018, 2019, 2020 

o Projekty Edukacyjne (Akademia Kariery,  Akademia 

Biznesu) 

o Spotkania edukacyjno-doradcze  

o Coaching kariery - cykl wykładów  

o SPA  

o Makro Day, 

o PWC Days 

o ABSL ACADEMY 

o Rozwijanie Sieci kontaktów Uczelnia-Biznes 

o zapraszanie przedstawicieli otoczenia gospodarczego do 

prowadzenia zajęć na studiach podyplomowych (rok 

akademicki 2018/2019; 2019/2020) 

− nawiązanie współpracy z międzynarodową grupą audytorską UHY 

ECA z siedzibą w Londynie 

Kontynuowane: 

− Rozwijanie sieci kontaktów Uczelnia-Biznes 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: 

− Rektor 

 

JEDNOSTKI GROMADZĄCE I 

PRZEKAZUJĄCE INFORMACJE: 

− Prorektorzy 

− Rada Uczelni 

− Centrum Badań i Rozwoju (od 

01.10.2020) 

− Biuro Współpracy z 

Gospodarką i Absolwentami 

(do 30.09.2020) 

− Centrum Karier i Współpracy  

z Absolwentami  

− Przewodniczący Kolegiów (do 

30.09.2020)  
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− zapraszanie przedstawicieli otoczenia gospodarczego do 

prowadzenia zajęć na studiach podyplomowych (rok akademicki 

2020/2021) 

− Realizacja i obsługa współpracy w oparciu o: „Porozumienie 

dotyczące partnerskiej współpracy w zakresie wsparcia w wejściu 

na rynek pracy oraz aktywizacji zawodowej studentów, 

absolwentów i doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego w 

Katowicach” oraz „Umowę o współpracy w ramach Programu 

System Przywilejów Absolwenta (SPA)” 

− Partner Programu Corporate Readiness Certificate (CRC) – 

prestiżowy program szkoleniowy dla studentów i absolwentów – 

szkolenia prowadzone przez przedstawicieli firm: IBM, ING Tech 

Poland, Accenture, Ernst & Young (EY) 

− Organizacja spotkań edukacyjno-doradczych  ramach projektów: 

Akademia Biznesu, Akademia Kariery 

− Współpraca z firmami i instytucjami w celu pozyskiwania i 

upowszechnianie ofert rekrutacyjnych oraz udostępniania 

informacji o rynku pracy i możliwościach podnoszenia kwalifikacji 

zawodowych studentom i absolwentom Uniwersytetu;  

− Monitorowanie otoczenia gospodarczego Uniwersytetu, ze 

szczególnym uwzględnieniem działalności absolwentów 

Uniwersytetu i ocena możliwości nawiązania współpracy 

− Współpraca ze Stowarzyszeniem Absolwentów Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Katowicach „COLLEGIUM” 

− Pozyskiwanie bezpłatnych publikacji dot. rozwoju zawodowego i 

kariery od przedstawicieli firm i instytucji w celu udostępniania 

ich studentom i absolwentom Uniwersytetu 

− Uczestnictwo w spotkaniach i rozmowach ABK 

− Sprawozdawanie z działań podjętych przez Centrum na potrzeby 

Komisji KRASP 
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Podjęte po 1.10.2020: 

− zawarte umowy o współpracy przy organizacji studiów 

podyplomowych z 5 podmiotami 

− zawarte porozumienia o współpracy z podmiotami: DTŚ S.A, 

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, Biuro Projektowania 

Systemów Cyfrowych Sp. z o.o. 

− Wprowadzenie nowej umowy, a co za tym idzie rozszerzenie 

oferty współpracy z firmami i instytucjami w oparciu o nową 

„Umowę ramową o współpracy w zakresie krajowych praktyk 

studenckich i/lub projektów badawczych skierowanych do 

studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach – cel 

baza stałych ofert praktyk i/lub projektów badawczych  

− Podpisanie porozumień z nowymi partnerami: Axis Services Sp. z 

o.o. (Veo Worldwide Services), NOTAX Prowadzenie Ksiąg 

Rachunkowych Stachnik i spółka, Spółka jawna, Visual Effect 

Sebastian Pawlica, HR-ME Sp. z o.o., Rudzka Agencja Rozwoju 

"Inwestor" Sp. z o.o. 

− Przygotowanie propozycji oferty współpracy Uniwersytetu z 

absolwentami i/lub firmami oraz instytucjami  

− Realizacja wywiadów z przedstawicielami firm i instytucji, którzy 

są absolwentami naszej Uczelni w ramach inicjatywy „Ścieżki 

karier studentów i absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w 

Katowicach”  

Planowane: 

− intensyfikacja działań w celu zawierania umów o współpracy przy 

organizacji studiów podyplomowych  

− intensyfikacja działań w celu zawierania porozumień o 

współpracy w innych działaniach UE 

− poszerzenie grona firm i instytucji z którymi współpracujemy w 

oparciu o porozumienia i umowy obsługiwane przez Centrum 

− kontynuacja realizacji działań obsługiwanych Centrum 
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PR 3.1.2. Cykliczne spotkania z 

biznesem, instytucjami publicznymi, 

instytucjami i stowarzyszeniami 

naukowymi na rzecz kreowania 

kierunków rozwoju UE Katowice, 

pozyskiwania środków na badania, 

kreowania ścieżek współpracy, 

identyfikacji wzajemnych potrzeb, w 

tym realizacji projektów naukowych, 

badawczo-eksperckich, dydaktycznych 

Zrealizowane: 

− Działalność UE Katowice w ABSL  

− Spotkania z inwestorami i podmiotami zewnętrznymi 

− Współpraca ze stowarzyszeniami zrzeszającymi przedsiębiorców 

− Obsługa Polskiej Rady Biznesu 

− Sporządzanie raportów dot. instytucji szkoleniowych i agencji 

zatrudnienia 

− Udział w targach pracy i targach edukacji 

− Udział w Śląskiej Radzie Innowacji 

− Udział w seminariach oraz debatach organizowanych przez 

podmioty zewnętrzne 

− organizacja seminarium dla studentów z przedstawicielami 

otoczenia gospodarczego 

Kontynuowane: 

− Stała współpraca z Instytutem Logistyki i Magazynowania w 

Poznaniu w zakresie badań i doświadczeń przedsiębiorstw 

− Konsultacje z przedstawicielami biznesu 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: 

− Rektor 

 

JEDNOSTKI GROMADZĄCE I 

PRZEKAZUJĄCE INFORMACJE: 

− Prorektorzy 

− Rada Uczelni 

− Centrum Badań i Rozwoju 

− Biuro Współpracy z 

Gospodarką i Absolwentami 

(do 30.09.2020) 

− Przewodniczący Kolegiów (do 

30.09.2020)  

− Biuro Badań i Projektów 

Naukowych 

 

PR 3.1.3. Partnerzy rozwoju UE 

Katowice – stworzona na podstawie 

PR3.1.2. Cyklicznych spotkań z 

biznesem, instytucjami publicznymi, 

stowarzyszeniami naukowymi baza 

podmiotów partnerskich służąca 

realizacji m.in. projektów: PR3.1.1. 

Budowanie trwałych relacji B2B oraz 

PR1.3.1. Monitoring potrzeb 

edukacyjnych rynku pracy, PR1.3.2. 

Dedykowane branżowo kierunki i 

specjalizacje studiów, w tym studiów 

Zrealizowane:  

− Działalność UE Katowice w ABSL, 

− Działalność w Silesian Universities Network 

− Współpraca z otoczeniem UE  

− Monitoring potrzeb edukacyjnych rynku pracy – pozyskiwanie 

ofert rekrutacyjnych  

− Rozszerzanie bazy Partnerów SPA 

− Założenie i uczestnictwo w Klubie im. K. Adamieckiego 

− Akredytacja ACCA studiów podyplomowych  

− Współpraca przy organizacji studiów podyplomowych z 

otoczeniem gospodarczym 

Kontynuowane: 

− Współpraca z otoczeniem UE 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:  

− Rektor 

 

JEDNOSTKI GROMADZĄCE I 

PRZEKAZUJĄCE INFORMACJE: 

− Prorektorzy 

− Rada Uczelni 

− Centrum Badań i Rozwoju (od 

01.10.2020) 

− Biuro Współpracy z 

Gospodarką i Absolwentami 

(do 30.09.2020) 
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podyplomowych, PR1.3.3. Programy 

praktyk zawodowych 
− Akredytacja ACCA studiów podyplomowych  

− Współpraca przy organizacji studiów podyplomowych z 

otoczeniem gospodarczym 

− Uczestniczenie w spotkaniach i rozmowach dot. współpracy z 

firmami, instytucjami, stowarzyszeniami itp. oraz realizacja 

działań wynikających z ww. 

Podjęte po 1.10.2020:  

− Nowe kierunki studiów podyplomowych: 

„Akademia zwinnego lidera” 

„Audyt śledczy” 

„Krajowe standardy rachunkowości z      

  wykorzystaniem systemów informatycznych”   

„Sustainability leader/Lider zrównoważonego  

  rozwoju” 

Planowane:  

− uruchomienie studiów MBA 

− Przewodniczący Kolegiów (do 

30.09.2020)  

− Centrum Karier i Współpracy  

z Absolwentami 
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C3.2. Znaczące 

projekty  

z partnerami 

otoczenia UE 

Katowice 

PR 3.2.3. Projekty ekspercko–

wdrożeniowe i naukowe na rzecz 

biznesu, instytucji publicznych oraz 

stowarzyszeń branżowych 

Zrealizowane: 

− realizacja 17 prac eksperckich na zlecenie organów ścigania 

− realizacja 20 prac naukowo-badawczych na zlecenie podmiotów 

otoczenia biznesowego 

− realizacja 3 prac naukowo-badawczych na zlecenie jednostek 

samorządu terytorialnego 

− realizacja 3 prac naukowo-badawczych na zlecenie innych uczelni 

Kontynuowane: 

− realizacja 5 prac eksperckich na zlecenie organów ścigania 

− realizacja 2 prac naukowo-badawczych na zlecenie podmiotów 

otoczenia biznesowego 

− realizacja prac naukowo-badawczych na zlecenie jednostek 

samorządu terytorialnego 

− realizacja prac naukowo-badawczych na zlecenie innych uczelni 

Podjęte po 1.10.2020: 

− realizacja 3 prac eksperckich na zlecenie organów ścigania 

− realizacja 3 prac naukowo-badawczych na zlecenie podmiotów 

otoczenia biznesowego 

− realizacja 2 prac naukowo-badawczych na zlecenie jednostek 

samorządu terytorialnego 

− realizacja 2 prac naukowo-badawczych na zlecenie innych uczelni 

Planowane: 

− poszukiwanie nowych partnerów biznesowych do współpracy 

− oferta UE dla przedstawicieli organów ścigania 

− oferta UE dla jednostek samorządu terytorialnego  

− pogłębienie współpracy z innymi jednostkami akademickimi w 

kraju 

− przygotowanie projektów naukowych we współpracy z innymi 

jednostkami akademickimi w kraju i start w ogólnopolskich 

konkursach badawczych 

− Centrum Badań i Rozwoju (do 

30.09.2020 Centrum Badań i 

Transferu Wiedzy) 
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PR 3.2.4. Liderzy współpracy– 

organizacja modelu komunikacji UE 

Katowice z podmiotami otoczenia,  

w tym warunki współpracy, zakres 

patronatów, weryfikacja istniejących 

porozumień, dbałość o relacje 

Zrealizowane: 

− Prowadzenie rejestru umów i porozumień 

− Nawiązywanie współpracy Uczelnia-Biznes 

− Budowanie relacji  Uczelnia-Biznes 

− Dbałość o Markę Uniwersytetu 

− Absolwenci Sukcesu- budowanie relacji z Absolwentami 

− Współpraca przy organizacji studiów podyplomowych z 

otoczeniem gospodarczym 

Kontynuowane: 

− Prowadzenie rejestru umów i porozumień 

− Nawiązywanie współpracy i budowanie relacji Uczelnia-Biznes 

Podjęte po 1.10.2020:  

− weryfikacja i aktualizacja listy zawartych porozumień o 

współpracy, 

− nawiązanie kontaktów z partnerami biznesowymi celem 

odświeżenia współpracy, propozycje renegocjacji umów 

− podpisanie dwóch umów o współpracy  

Planowane:  

− Podpisanie porozumień o współpracy z członkami rad wszystkich 

kierunków studiów – we współpracy z Dziekanem i Kuratorami 

Kierunków 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: 

− Rektor 

 

JEDNOSTKI GROMADZĄCE I 

PRZEKAZUJĄCE INFORMACJE: 

− Prorektorzy 

− Kuratorzy - Rady Kierunków 

− Centrum Badań i Rozwoju (od 

01.10.2020) 

− Biuro Współpracy z 

Gospodarką i Absolwentami 

(do 30.09.2020) 

− Przewodniczący Kolegiów (do 

30.09.2020)  
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6. Priorytet PH1: Internacjonalizacja – Partnerzy zagraniczni 
 

Cele strategiczne 
Przedsięwzięcia rozwojowe dla 

Priorytetu PH1: Internacjonalizacja 

Najważniejsze – w relacji do danego przedsięwzięcia - 

działania zrealizowane  

w okresie: marzec 2018-wrzesień 2020,  

a także kontynuowane i planowane 

Podmiot odpowiedzialny za 

dostarczenie informacji 

CH1.1.  

Międzynarodowe 

sieci i projekty 

badawcze 

PRH 1.1.1. Strategia 

internacjonalizacji UE Katowice – 

wskazanie celów strategicznych oraz 

przedsięwzięć rozwojowych w 

zakresie internacjonalizacji Uczelni 

Zrealizowane: 

− Opracowanie i przyjęcie przez Senat Strategii 

Internacjonalizacji UE Katowice w marcu 2018 roku  

Podjęte po 1.10.2020: 

− Opracowanie propozycji działań mających na celu 

umiędzynarodowienie Szkoły Doktorskiej 

− Opracowanie koncepcji umiędzynarodowienia 

kierunków studiów w Uczelni  

Planowane: 

− Opracowanie koncepcji umiędzynarodowienia studiów 

podyplomowych oraz uruchomienie 2 programów MBA 

w j. polskim i 1 w j. angielskim w roku ak. 2021/2022 

JEDNOSTKA PODPOWIEDZIANA:  

− Prorektor ds. Edukacji  

i Internacjonalizacji 

 

JEDNOSTKI GROMADZĄCE I 

PRZEKAZUJĄCE INFORMACJE: 

− Biuro Strategii Internacjonalizacji  

− Biuro Współpracy 

Międzynarodowej  

PRH 1.1.2. Liderzy współpracy 

międzynarodowej UE – wyznaczenie 

osób odpowiedzialnych za 

utrzymywanie aktywnych kontaktów 

z partnerami zagranicznymi 

Zrealizowane: 

− Weryfikacja wszystkich umów międzynarodowych pod 

kątem realizacji misji Uczelni i aktualności  

− Nieprzedłużanie „nieaktywnych” umów 

międzynarodowych  

− Wyznaczenie liderów współpracy z partnerami 

zagranicznymi – promotorów umów   

− Opracowanie wzorów różnego rodzaju umów 

międzynarodowych  

Kontynuowane: 

− Wyznaczenie promotorów współpracy dla każdej  

z nowo zawieranych umów  

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: 

− Prorektor ds. Edukacji  

i Internacjonalizacji 

 

JEDNOSTKI GROMADZĄCE I 

PRZEKAZUJĄCE INFORMACJE: 

− Biuro Strategii Internacjonalizacji  

− Biuro Współpracy 

Międzynarodowej 
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Planowane: 

− Opracowanie zasad nawiązywania i realizacji 

współpracy z partnerami międzynarodowymi   

PRH 1.1.3. Wsparcie 

długookresowych wyjazdów 

zagranicznych pracowników UE 

(staże, badania), w tym finansowe, 

organizacyjne związane z pobytem za 

granicą pracownika wraz z rodziną 

Zrealizowane: 

− Przegląd ofert stypendialnych oraz udział w szkoleniach 

NAWA, Fulbright itp. pod kątem poszukiwania 

zewnętrznych źródeł finansowania 

− Opracowanie „Instrukcji w sprawie zasad kierowania za 

granicę pracowników, doktorantów i studentów 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w celach 

naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych” 

(Zarządzenie JM Rektora nr 72/19 z dn. 9.07.2019) 

Planowane: 

− Uruchomienie dedykowanej stażom długookresowym 

sekcji informacyjnej na stronie internetowej Uczelni  

− Opracowanie polityki w zakresie realizacji staży 

długoterminowych pracowników 

− Opracowanie instrukcji postępowania pracowników w 

sytuacjach kryzysowych za granicą  

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: 

− Prorektor ds. Edukacji  

i Internacjonalizacji 

 

JEDNOSTKI GROMADZĄCE I 

PRZEKAZUJĄCE INFORMACJE: 

− Biuro Strategii Internacjonalizacji 

− Biuro Współpracy 

Międzynarodowej 

 

PRH 1.1.4. Internacjonalizacja 

środowiska akademickiego UE 

Katowice – cykliczne spotkanie, 

dyskusje z zagranicznymi studentami 

i wykładowcami 

Zrealizowane: 

− Organizacja wydarzeń międzynarodowych z udziałem 

studentów i wykładowców zagranicznych m.in. 

tygodnie międzynarodowe, konferencje, Erasmus+ 

Open Day, Dzień Internacjonalizacji, wykłady i zajęcia 

prowadzone przez wykładowców itp.  

− Uruchomienie programu dla absolwentów 

zagranicznych „UEKat for life” 

Kontynuowane: 

− Organizacja wydarzeń międzynarodowych i wizyt gości 

zagranicznych 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: 

− Prorektor ds. Edukacji  

i Internacjonalizacji 

 

JEDNOSTKI GROMADZĄCE I 

PRZEKAZUJĄCE INFORMACJE: 

− Biuro Strategii Internacjonalizacji 

− Biuro Współpracy 

Międzynarodowej 
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− Rozwój programu dedykowanego absolwentom 

zagranicznym  

Podjęte po 1.10.2020: 

− Utworzenie nowej jednostki, której jednym z zadań jest 

wsparcie kadry akademickiej w zakresie pozyskiwania 

źródeł finansowania projektów mających na celu rozwój 

umiędzynarodowienia 

− Nawiązanie współpracy z Górnośląsko-Zagłębiowską 

Metropolią w ramach programu „Metropolitalny 

Fundusz Wspierania Nauki”  

− Złożenie wniosków do programu Welcome to Poland 

NAWA na rozwój systemu budowania relacji z 

absolwentami zagranicznymi 

− Budowa serwisu internetowego anglojęzycznego  

− Zatwierdzenie Uniwersytetu Ekonomicznego w 

Katowicach jako jednostki przyjmującej cudzoziemców 

w celu prowadzenia badań naukowych lub prac 

rozwojowych (decyzja Ministra Spraw Wewnętrznych i 

Administracji z dn. 5.01.2021r.) 

− Zatwierdzenie Uniwersytetu Ekonomicznego w 

Katowicach jako jednostki przyjmującej cudzoziemców 

w celu podjęcia stażu (decyzja Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dn. 17.03.2021r.) 

Planowane: 

− Wypracowanie wzorcowego modelu wizyty różnych 

rodzajów gości zagranicznych  

− Szkolenia z języka angielskiego i różnic kulturowych dla 

pracowników administracyjnych 

− Uruchomienie Welcome Point 
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− Uruchomienie sekcji dziekanatu dedykowanej 

studentom zagranicznym krótkoterminowym 

długoterminowym    

− Wdrożenie elektronicznego systemu dziekanatowego w 

języku angielskim  

− Opracowanie instrukcji postępowania w przypadkach 

kryzysowych dotyczących gościa zagranicznego  

PRH 1.1.5. Nowe umowy o 

współpracy naukowej i dydaktycznej 

z wiodącymi uczelniami na świecie 

(weryfikacja partnerów na podstawie 

rankingów uczelni), w tym przegląd 

istniejących porozumień) 

Zrealizowane: 

− Zawarto 10 nowych ramowych umów 

międzynarodowych w zakresie współpracy naukowej i 

dydaktycznej 

Kontynuowane: 

− Rozwój współpracy w ramach umów o podwójnym / 

wielokrotnym dyplomie z partnerami zagranicznymi  

Planowane: 

− Weryfikacja partnerów zagranicznych na podstawie 

rankingów (opis uczelni zagranicznej, z którą planowane 

jest zawarcie umowy o współpracy zawierać będzie 

także informacje o miejscu uczelni w rankingu, ta 

informacja będzie brana pod uwagę przez Komisję ds. 

Współpracy Międzynarodowej) 

− Audyt partnerów zagranicznych na poziomie 

programów studiów 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:  

− Prorektor ds. Edukacji  

i Internacjonalizacji 

 

JEDNOSTKI GROMADZĄCE I 

PRZEKAZUJĄCE INFORMACJE: 

− Biuro Strategii Internacjonalizacji  

− Biuro Współpracy 

Międzynarodowej 

PRH 1.1.6. Uczestnictwo UE 

Katowice w renomowanych 

międzynarodowych instytucjach 

naukowych, sieciach instytucji 

Zrealizowane: 

− Opracowanie listy sieci, stowarzyszeń 

międzynarodowych, do których należy Uniwersytet 

− Opracowanie zasad finansowania udziału 

instytucjonalnego i indywidualnego w sieciach i 

stowarzyszeniach międzynarodowych   

Kontynuowane: 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:  

− Prorektor ds. Edukacji  

i Internacjonalizacji 

 

JEDNOSTKI GROMADZĄCE I 

PRZEKAZUJĄCE INFORMACJE: 

− Biuro Strategii Internacjonalizacji  
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− Coroczna aktualizacja listy sieci i stowarzyszeń 

międzynarodowych   

Planowane: 

− Przystąpienie do konsorcjum w ramach Uniwersytetów 

Europejskich   

− Biuro Współpracy 

Międzynarodowej 

 

PRH 1.1.7. Międzynarodowe 

projekty badawcze i dydaktyczne 

Zrealizowane: 

− Realizacja 2 badawczych projektów międzynarodowych 

( 1 projekt Horyzont, 1 projekt Międzynarodowy 

Fundusz Wyszehradzki) 

− Realizacja 28 dydaktycznych projektów 

międzynarodowych (8 projektów Erasmus+ Akcja 1, 10 

projektów Erasmus+ Akcja 2, 4 projekty POWER, 4 

projekty CEEPUS, 1 projekt Erasmus Mundus, 1 projekt 

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki)  

− Pozyskanie jako lider 2 projektów w ramach programu 

Erasmus+ Partnerstwa Strategiczne 

Kontynuowane: 

− Prace projektowe w ramach realizowanych projektów 

międzynarodowych 

Podjęte po 1.10.2020: 

− Pozyskanie i realizacja nowego projektu z 

Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego 

− Wprowadzenie regulacji dot. przygotowania oraz 

sposobu realizacji projektów finansowanych ze źródeł 

zewnętrznych (Zarządzenie JM Rektora nr 167/20 z dn. 

14.12.2020) 

Planowane: 

− Opracowanie polityki w zakresie pozyskiwania i 

realizacji  międzynarodowych projektów badawczych i 

dydaktycznych  

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: 

− Prorektor ds. Edukacji  

i Internacjonalizacji 

 

JEDNOSTKI GROMADZĄCE I 

PRZEKAZUJĄCE INFORMACJE: 

− Biuro Strategii Internacjonalizacji 

− Biuro Współpracy 

Międzynarodowej 

− Biuro Badań i Projektów 

Naukowych 
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CH1.2.  

Międzynarodowa 

oferta dydaktyczna  

PRH 1.2.1. Nowe kierunki studiów w 

języku angielskim – wzmocnienie i 

aktualizacja oferty dydaktycznej w 

kontekście międzynarodowym 

Zrealizowane: 

− Uruchomienie kierunku E-commerce 

Podjęte po 1.10.2020: 

− Uruchomienie specjalności MERCURI 

Planowane: 

− Wyodrębnienie specjalności Interculture na kierunku IB 

i pozyskanie podwójnego / wielokrotnego dyplomu dla 

absolwentów specjalności  

− Wyodrębnienie programów FAB i FAIB jako odrębnego 

kierunku studiów 

− Wyodrębnienie programu ARIMA jako odrębnego 

programu studiów   

− Uruchomienie polsko i angielsko-języcznych programów 

MBA  

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: 

− Prorektor ds. Edukacji  

i Internacjonalizacji 

 

JEDNOSTKI GROMADZĄCE I 

PRZEKAZUJĄCE INFORMACJE: 

− Biuro Strategii Internacjonalizacji  

− Biuro Współpracy 

Międzynarodowej 

− Kuratorzy kierunków  

− Biuro Zarządzania Dydaktyką 

− Biuro Strategii i Jakości 

Kształcenia  

PRH 1.2.2. Wsparcie wyjazdów 

zagranicznych studentów UE 

(ERASMUS+, CEEPUS), w tym: 

większa elastyczność  

w uznawaniu przedmiotów 

studiowanych za granicą oraz lepsze 

przygotowanie językowe 

Zrealizowane: 

− Coroczne pozyskiwanie funduszy na realizację 

projektów międzynarodowych w ramach programów 

Erasmus+ i CEEPUS   

− Coroczne spotkania z Dziekanami w sprawie 

doskonalenia procesu uznawania przedmiotów 

realizowanych za granicą   

− Umożliwienie realizacji studiów w uczelni zagranicznej 

w trybie online, 

− Usprawnienie procesu i opracowanie infografik dla 

studentów: „Jak wyjechać na Erasmusa. Krok po kroku”, 

„Przewodnik dla zakwalifikowanych studentów”, „Jak 

wypełnić Learning Agreement?”, „How to apply for 

Erasmus+ a scholarship. Step by step” 

Kontynuowane: 

− Organizacja spotkań promocyjno-informacyjnych dla 

studentów zainteresowanych wyjazdem zagranicznym 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:  

− Prorektor ds. Edukacji i 

Internacjonalizacji 

 

JEDNOSTKI GROMADZĄCE I 

PRZEKAZUJĄCE INFORMACJE: 

− Biuro Strategii Internacjonalizacji 

− Biuro Współpracy 

Międzynarodowej 
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Podjęte po 1.10.2020: 

− Modyfikacja zasad realizacji programu studiów za 

granicą, w tym umożliwienie studentom 

przebywającym na wymianie zagranicznej wzięcia 

udziału w rekrutacji na kolejny rok akademicki 

− Modyfikacja systemu rekrutacji studentów na wyjazdy, 

w tym ustalenie nowych progów średnich oceny ze 

studiów oraz rozszerzenie warunkowej zgody Dziekana 

na wyjazd 

Planowane 

− Uszczegółowienie oferty wyjazdowej dla studentów pod 

kątem kierunków studiów w ścisłej współpracy z 

kuratorami i managerami kierunków 

− Stworzenie jednosemestralnego okna mobilnościowego 

dla każdego poziomu studiów 

PRH 1.2.3. Wsparcie 

krótkookresowych wyjazdów 

zagranicznych pracowników UE 

(ERASMUS+, CEEPUS), w tym 

finansowe, organizacyjne, np. 

modułowy plan zajęć na Uczelni 

uwalniający od konieczności 

odrabiania zajęć 

Zrealizowane: 

− Opracowanie „Instrukcji w sprawie zasad kierowania za 

granicę pracowników, doktorantów i studentów 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w celach 

naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych” 

(Zarządzenie JM Rektora nr 72/19 z dn. 9.07.2019), 

− Usprawnienie zasad wyjazdu pracowników na wyjazdy 

krótkoterminowe, w tym opracowanie infografiki dla 

pracowników: „Wyjazd nauczyciela akademickiego do 

krajów programu w celach dydaktycznych. Krok po 

kroku” 

− Realizacja mobilności w krajach poza Unią Europejską 

(współpraca z krajami partnerskimi) 

− Opracowanie zasad realizacji zajęć dydaktycznych w 

Uczelni w innym terminie względem okresu wyjazdu 

krótkoterminowego 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: 

− Prorektor ds. Edukacji  

i Internacjonalizacji 

 

JEDNOSTKI GROMADZĄCE I 

PRZEKAZUJĄCE INFORMACJE: 

− Biuro Strategii Internacjonalizacji  

− Biuro Współpracy 

Międzynarodowej 

− Dział Planowania Dydaktyki  
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Kontynuowane: 

− Zaliczanie godzin zajęć przeprowadzonych w uczelniach 

partnerskich do pensum dydaktycznego 

− Dofinansowanie kosztów podróży w ramach programu 

Erasmus+ w wysokości do 500 zł ze środków 

dydaktycznych Uczelni 

Podjęte po 1.10.2020: 

− Opracowanie zasad i wdrożenie realizacji mobilności 

(przeprowadzania zajęć w uczelni zagranicznej) w 

formie online 

Planowane: 

− Zwiększenie liczby wyjazdów zagranicznych przez 

pracowników w ramach programu Erasmus+ w jednym 

roku akademickim (w ramach krajów programu) 

PRH 1.2.4. Międzynarodowe 

akredytacje kierunków 

dydaktycznych – uzyskanie 

międzynarodowych akredytacji 

kierunków studiów na rzecz 

podniesienia ich rangi i 

międzynarodowej rozpoznawalności 

Zrealizowane  

− Pozyskanie środków z MNiSW na realizację działań 

związanych z pozyskiwaniem akredytacji CEEMAN IQA, 

AACSB oraz EFMD 

− Pozyskanie akredytacji CEEMAN IQA (International 

Quality Accreditation)  

− Pozyskanie LOGO HR  

− Nagroda instytucji akredytującej CIMA Prize-Winner 

Excellence Award - Regional Gold 2020 

− Akredytacja ACCA (the Association of Chartered 

Certified Accountants) dla kierunku Finanse I 

Rachunkowość (drugi stopień) 

− Akredytacja CFA (Chartered University Recognition 

Program) dla specjalności ARIMA 

− Akredytacja CIMA (Chartered Institute of Management 

Accountants) dla kierunku Finanse i rachunkowość, 

studia drugiego  

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: 

− Prorektor ds. Edukacji  

i Internacjonalizacji 

 

JEDNOSTKI GROMADZĄCE I 

PRZEKAZUJĄCE INFORMACJE: 

− Biuro Strategii Internacjonalizacji  

− Biuro Współpracy 

Międzynarodowej 

− Kuratorzy kierunków 
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Kontynuowane: 

− Rozpoczęcie i realizacja procesu ubiegania się o 

akredytację AACSB  (The Association to Advance 

Collegiate Schools of Business), w tym uzyskanie 

eligibility   

− RozpoczęcieiI realizacja procesu ubiegania się o 

akredytację EFMD Programme Accreditation dla 

kierunku International Business (2. Stopień), w tym 

uzyskanie eligibility  

Podjęte po 1.10.2020: 

− Wdrażanie zaleceń komisji CEEMAN IQA na podstawie 

raportu  

Planowane: 

− Wdrażanie kolejnych zaleceń komisji CEEMAN 

pozwalające na ubieganie się o reakredytację 

− Przygotowanie raportów samooceny na potrzeby 

AACSB oraz EFMD 

− Uruchomienie Bazy Wiedzy UE Katowice 

PRH 1.2.5. Nowe umowy o 

współpracy naukowej i 

dydaktycznej* 

Zrealizowane: 

− Zawarto 10 nowych ramowych umów 

międzynarodowych w zakresie współpracy naukowej i 

dydaktycznej 

Kontynuowane: 

− Rozwój współpracy w ramach umów o podwójnym / 

wielokrotnym dyplomie z partnerami zagranicznymi  

Planowane: 

− Weryfikacja partnerów zagranicznych na podstawie 

rankingów (opis uczelni zagranicznej, z którą planowane 

jest zawarcie umowy o współpracy zawierać będzie 

także informacje o miejscu uczelni w rankingu, ta 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:  

− Prorektor ds. Edukacji i 

Internacjonalizacji 

 

JEDNOSTKI GROMADZĄCE I 

PRZEKAZUJĄCE INFORMACJE: 

− Biuro Strategii Internacjonalizacji  

− Biuro Współpracy 

Międzynarodowej 
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informacja będzie brana pod uwagę przez Komisję ds. 

Współpracy Międzynarodowej) 

− Audyt partnerów zagranicznych na poziomie 

programów studiów 

PRH 1.2.6. Wspólne programy 

studiów w powiązaniu z 

renomowanymi uczelniami 

zagranicznymi, m.in. w zakresie 

podwójnych dyplomów 

Zrealizowane: 

− Studia w ramach specjalności ARIMA z podwójnym 

dyplomem  

Kontynuowane: 

− j.w. 

Podjęte po 1.10.2020: 

− Uruchomienie specjalności MERCURI z podwójnym 

dyplomem  

Planowane: 

− Wyodrębnienie specjalności Interculture na kierunku IB 

i pozyskanie podwójnego / wielokrotnego dyplomu dla 

absolwentów specjalności  

− Wyodrębnienie programów FAB i FAIB jako odrębnego 

kierunku studiów i pozyskanie partnera dla podwójnego 

dyplomu  

− Uruchomienie polsko i angielsko-języcznych programów 

MBA z wiodącymi partnerami zagranicznymi  

Jednostka odpowiedzialna: 

− Prorektor ds. Edukacji  

i Internacjonalizacji 

 

JEDNOSTKI GROMADZĄCE I 

PRZEKAZUJĄCE INFORMACJE: 

− Biuro Strategii Internacjonalizacji  

− Biuro Współpracy 

Międzynarodowej 

− Kuratorzy kierunków 
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7. Priorytet PH2: Sprawność zarządzania – Administracja 
 

Cele strategiczne 

Przedsięwzięcia rozwojowe dla 

Priorytetu  PH2: Sprawność 

zarządzania 

Najważniejsze – w relacji do danego przedsięwzięcia - działania 

zrealizowane w okresie: marzec 2018-wrzesień 2020,  

a także kontynuowane i planowane 

Podmiot odpowiedzialny za 

dostarczenie informacji 

CH2.1.  

Nowe ścieżki 

kariery w UE 

Katowice  

PRH 2.1.1. Nowe modele 

aktywności akademickiej: (1) 

naukowy, (2) dydaktyczny, (3) 

ekspercko-biznesowy - 

wprowadzenie nowych form 

zatrudnienia (wraz z możliwością 

ich łączenia), oceny i motywacji 

dla pracowników UE Katowice, 

wraz  

z aktualizacją regulaminu 

własności intelektualnej 

Zrealizowane: 

− Dostosowanie Statutu UE do wymogów ustawy 2.0 w zakresie 

zasad zatrudniania nauczycieli akademickich 

− Wprowadzenie nowych zasad rekrutacji nauczycieli 

akademickich 

− Opracowanie i wprowadzenie Regulamin wynagradzania 

uwzględniającego elementy motywowania nauczycieli 

(dodatki motywacyjne – badawcze, dydaktyczne i rozwojowe) 

− Uszczegółowienie procedur awansów naukowych - Uchwały 

Senatu w przedmiocie sposobu postepowania w  sprawie 

nadania stopnia doktora oraz doktora habilitowanego  

(122/2018/2019 oraz 123/2018/2019) 

Kontynuowane: 

− Prace związane z realizacją zobowiązań przyjętych w planie 

działań sformułowanym w ramach LOGO HR 

− aktualizacja procedur w ramach zmieniających się podstaw 

prawnych 

Podjęte po 1.10.2020: 

− Wprowadzenie nowego systemu oceny okresowej nauczycieli 

akademickich 

− Wprowadzenie zmian w systemie wynagradzania nauczycieli 

akademickich (wprowadzenie dodatku za pracę zdalną, 

zmiana zasad wyceny osiągnięć stanowiących podstawę do 

naliczania nagrody Rektora) 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: 

− Rektor 

 

JEDNOSTKI GROMADZĄCE I 

PRZEKAZUJĄCE INFORMACJE: 

− Kanclerz  

− Prorektorzy 

− Przewodniczący Kolegiów 

− Dziekan Szkoły Studiów I i II 

Stopnia 

− Biuro Zarządzania Kadrami  

− Samodzielne Stanowisko ds. 

Rozwoju i Awansu Zawodowego 

− Dział Wsparcia Komitetów 

Dyscyplinowych 

− Biuro Badań i Projektów 

Naukowych  

− Dział Parametryzacji i 

Pozycjonowania Uniwersytetu 

− Centrum Badań i Rozwoju 
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− Uszczegółowienie procedur awansów naukowych - Uchwały 

Senatu w przedmiocie sposobu postepowania w  sprawie 

nadania stopnia doktora oraz doktora habilitowanego 

(25/2020/2021 oraz 40/2020/2021) 

− Opracowanie procedur oraz wzorów dokumentacji, 

aktualizacja strony www w tym zakresie 

Planowane: 

− Dostosowanie do standardu AACSB 

− Wprowadzenie zmodyfikowanych zasad zatrudniania 

pracowników do statutu UE  

− Przygotowanie nowej polityki kadrowej UE Katowice 

− Wprowadzenie nowych zasad wyceny osiągnięć jako 

podstawy do przyznania grantów rektorskich 

PRH 2.1.2. Ścieżka kariery 

zawodowej samodzielnych 

pracowników nauki UE 

Katowice: MISTRZ – określenie: 

warunków organizacyjno-

finansowych, minimum 

publikacji, cytowalności, systemu 

awansów, tworzenia zespołów 

badawczych i opieki nad 

doktorantami 

Zrealizowane: 

− Częściowo w ramach projektu LOGO HR i nowego regulaminu 

pracy 

− Zdefiniowanie zasad awansowania po uzyskaniu stopnia 

naukowego doktora habilitowanego 

− Uszczegółowienie procedur awansów naukowych - Uchwały 

Senatu w przedmiocie sposobu postepowania w  sprawie 

nadania stopnia doktora oraz doktora habilitowanego  

(122/2018/2019 oraz 123/2018/2019) 

Kontynuowane: 

− aktualizacja procedur w ramach zmieniających się podstaw 

prawnych 

Podjęte po 1.10.2020: 

− Rozpoczęcia prac nad nową polityką kadrową UE Katowice 

− Uszczegółowienie procedur awansów naukowych - Uchwały 

Senatu w przedmiocie sposobu postepowania w  sprawie 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: 

− Rektor 

 

JEDNOSTKI GROMADZĄCE I 

PRZEKAZUJĄCE INFORMACJE: 

− Kanclerz  

− Prorektorzy 

− Przewodniczący Kolegiów 

− Dziekan Szkoły Studiów I i II 

Stopnia 

− Biuro Zarządzania Kadrami  

− Samodzielne Stanowisko ds. 

Rozwoju i Awansu Zawodowego 

− Dział Wsparcia Komitetów 

Dyscyplinowych  

− Biuro Badań i Projektów 

Naukowych  
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nadania stopnia doktora oraz doktora habilitowanego 

(25/2020/2021 oraz 40/2020/2021) 

− Opracowanie procedur oraz wzorów dokumentacji, 

aktualizacja strony www w tym zakresie 

Planowane: 

− Dostosowanie do standardu AACSB 

− Dział Parametryzacji i 

Pozycjonowania Uniwersytetu 

− Centrum Badań i Rozwoju 

PRH 2.1.3. Ścieżka kariery 

naukowej asystentów, 

adiunktów i doktorantów UE 

Katowice: UCZEŃ – określenie 

warunków organizacyjno-

finansowych, pożądanego profilu 

zawodowego, minimum 

publikacji, cytowalności, systemu 

szkoleń, awansów 

Zrealizowane: 

− Częściowo w ramach projektu LOGO HR i nowego regulaminu 

pracy 

− Zdefiniowanie zasad awansowania po uzyskaniu stopnia 

naukowego doktora 

− Uszczegółowienie procedur awansów naukowych - Uchwały 

Senatu w przedmiocie sposobu postepowania w  sprawie 

nadania stopnia doktora oraz doktora habilitowanego  

(122/2018/2019 oraz 123/2018/2019) 

Kontynuowane: 

− aktualizacja procedur w ramach zmieniających się podstaw 

prawnych 

Podjęte po 1.10.2020: 

− Rozpoczęcia prac nad nową polityką kadrową UE Katowice 

− Uszczegółowienie procedur awansów naukowych - Uchwały 

Senatu w przedmiocie sposobu postepowania w  sprawie 

nadania stopnia doktora oraz doktora habilitowanego 

(25/2020/2021 oraz 40/2020/2021) 

− Opracowanie procedur oraz wzorów dokumentacji, 

aktualizacja strony www w tym zakresie 

Planowane: 

− Dostosowanie do standardu AACSB 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: 

− Rektor 

 

JEDNOSTKI GROMADZĄCE I 

PRZEKAZUJĄCE INFORMACJE: 

− Kanclerz  

− Prorektorzy 

− Przewodniczący Kolegiów 

− Dziekan Szkoły Studiów I i II 

Stopnia 

− Biuro Zarządzania Kadrami  

− Samodzielne Stanowisko ds. 

Rozwoju i Awansu Zawodowego 

− Dział Wsparcia Komitetów 

Dyscyplinowych 

− Biuro Badań i Projektów 

Naukowych  

− Dział Parametryzacji i 

Pozycjonowania Uniwersytetu 

− Centrum Badań i Rozwoju 



45 
 

PRH 2.1.4. Ścieżka kariery 

dydaktycznej dla pracownika 

dydaktycznego UE Katowice: 

WYKŁADOWCA – określenie 

warunków organizacyjno-

finansowych, pożądanego profilu 

zawodowego, pensów, systemu 

szkoleń i awansów  

Zrealizowane: 

− Częściowo w ramach projektu LOGO HR i nowego regulaminu 

pracy 

− Stworzenie możliwości awansu pracownika dydaktycznego na 

stanowisko profesora uczelni 

− Określenie nowych wymagań kwalifikacyjnych dla nauczycieli 

akademickich zatrudnianych w grupie dydaktycznej 

Kontynuowane: 

− Brak 

Podjęte po 1.10.2020: 

− Rozpoczęcia prac nad nową polityką kadrową UE Katowice 

Planowane: 

− Dostosowanie do standardu AACSB 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: 

− Rektor 

 

JEDNOSTKI GROMADZĄCE I 

PRZEKAZUJĄCE INFORMACJE: 

− Kanclerz  

− Prorektorzy 

− Przewodniczący Kolegiów 

− Dziekan Szkoły Studiów I i II 

Stopnia 

− Biuro Zarządzania Kadrami  

− Samodzielne Stanowisko ds. 

Rozwoju i Awansu Zawodowego 

− Dział Wsparcia Komitetów 

Dyscyplinowych 

− Biuro Badań i Projektów 

Naukowych  

− Dział Parametryzacji i 

Pozycjonowania Uniwersytetu 

PRH 2.1.5. Ścieżka kariery 

eksperckiej pracownika UE 

Katowice: EKSPERT – określenie 

warunków organizacyjno-

finansowych, pożądanego profilu 

zawodowego, minimum 

projektów eksperckich, systemu 

szkoleń i awansów 

Zrealizowane: 

− Częściowo w ramach projektu LOGO HR i nowego regulaminu 

pracy 

− Stworzenie systemu promowania osób  realizujących zadania 

w charakterze eksperta 

Kontynuowane: 

− Brak 

Podjęte po 1.10.2020: 

− Rozpoczęcia prac nad nową polityką kadrową UE Katowice 

Planowane: 

− Dostosowanie do standardu AACSB 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: 

− Rektor 

 

JEDNOSTKI GROMADZĄCE I 

PRZEKAZUJĄCE INFORMACJE: 

− Kanclerz  

− Prorektorzy 

− Przewodniczący Kolegiów 

− Dziekan Szkoły Studiów I i II 

Stopnia 

− Biuro Zarządzania Kadrami  
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− Samodzielne Stanowisko ds. 

Rozwoju i Awansu Zawodowego 

− Dział Parametryzacji i 

Pozycjonowania Uniwersytetu 

− Centrum Badań i Rozwoju 

PRH 2.1.6. Ścieżka kariery 

administracyjnej pracownika UE 

Katowice: DYREKTOR - 

KIEROWNIK / SPECJALISTA / 

REFERENT – określenie 

warunków organizacyjno-

finansowych, pożądanego profilu 

zawodowego, systemu szkoleń i 

awansów 

Zrealizowane: 

− Częściowo w ramach projektu LOGO HR i nowego regulaminu 

pracy 

− Modyfikacja systemu wynagradzania pracowników 

administracyjnych 

− Realizacja szkoleń podnoszących kompetencje miękkie i 

twarde pracowników administracyjnych  w ramach projektu  

„Blisko – Międzynarodowo – Przez Całe Życie. Kompleksowy 

program zrównoważonego rozwoju Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Katowicach” 

Kontynuowane: 

− Brak 

Podjęte po 1.10.2020: 

− Rozpoczęcia prac nad nową polityką kadrową UE Katowice 

− Porządkowanie struktury wynagrodzeń (niwelowanie różnic 

pomiędzy stawkami w danej kategorii) 

Planowane: 

− Dostosowanie do standardu AACSB 

− Dostosowanie wymagań kwalifikacyjnych do ścieżek kariery 

przyjętych w ramach projektu LOGO HR i nowej  polityki 

kadrowej  

− Opracowanie i przyjęcie polityki szkoleniowej 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: 

− Rektor 

 

JEDNOSTKI GROMADZĄCE I 

PRZEKAZUJĄCE INFORMACJE: 

− Kanclerz 

− Prorektorzy 

− Przewodniczący Kolegiów 

− Dziekan Szkoły Studiów I i II 

Stopnia 

− Biuro Zarządzania Kadrami  

− Samodzielne Stanowisko ds. 

Rozwoju i Awansu Zawodowego 

CH2.2.  

Przyjazne 

przestrzenie 

PRH 2.2.1. Kampus Katowicki - 

Bogucicka – stworzenie 

wizytówkowej, przyjaznej 

przestrzeni publicznej w ramach 

Zrealizowane: 

− Wyburzenie budynku „D” w oparciu o przyjęte „Studium 

zagospodarowania terenów Uniwersytetu Ekonomicznego w 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: 

− Kanclerz 
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publiczne UE 

Katowice  

obiektów UE Katowice 

zlokalizowanych przy ul. 

Bogucickiej, w tym dla osób 

niepełnosprawnych wraz z 

modernizacją infrastruktury  

Katowicach zlokalizowanych w Katowicach, przy ul. 1 

Maja oraz ul. Bogucickiej w perspektywie 20 lat”  

− Remont basenu wraz z dostosowaniem do osób z 

dysfunkcjami zgodnie z Ustawą o zapewnianiu dostępności 

osobom ze szczególnymi potrzebami 

− Montaż identyfikacji wizualnej „Uniwersytet Ekonomiczny w 

Katowicach” na elewacji budynku L 

− Oznakowanie poziome trzech miejsc parkingowych dla osób 

niepełnosprawnych przy głównym wejściu do budynku A 

− Montaż stojaka rowerowego przy głównym wejściu do 

budynku A 

− Zainstalowanie sześciu ogólnodostępnych dystrybutorów 

wody pitnej w budynkach A, B, CNTI, L i R 

Kontynuowane: 

− Zniesienie barier architektonicznych zgodnie z Ustawą o 

zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 

− Prace nad dostępnością parkingów i ciągów pieszych z 

uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych w ramach 

Zespołu ds. opracowania zasad parkowania na parkingach UE 

Podjęte po 1.10.2020: 

− Remont sanitariatów męskich wraz z dostosowaniem do osób 

z dysfunkcjami zgodnie z Ustawą o zapewnianiu dostępności 

osobom ze szczególnymi potrzebami 

− Dostosowanie wind w bud. A,CNTI,N do osób z dysfunkcjami 

zgodnie z Ustawą o zapewnianiu dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami 

− Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Centrum Obsługi 

studentów i pracowników zagranicznych („Welcome point„) 

oraz dziekanatu studiów anglojęzycznych 

JEDNOSTKI GROMADZĄCE I 

PRZEKAZUJĄCE INFORMACJE: 

− Kwestor 

− Biuro Gospodarki Majątkiem 

− Biuro Techniczne 

− Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i 

Higieny Pracy oraz Ochrony 

Przeciwpożarowej  
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− Doprowadzenie do zgodnych z obowiązującymi przepisami 

parametrów dróg pożarowych w pobliżu budynków B i C, w 

ramach koncepcji przebudowy części komunikacyjnej 

budynków A, B, C 

− Doposażenie obiektów A oraz CNTI w plany tyflograficzne, 

ułatwiające poruszanie się po budynku osobom niewidzącym i 

słabowidzącym 

Planowane: 

− Oznakowanie poziome i pionowe nowych miejsc 

parkingowych dla osób niepełnosprawnych przy budynkach A 

i F 

− Dojazdowe oznakowanie parkingów Uczelni – przy  

ul. Bogucickiej 

− Montaż przewijaków ściennych dla niemowląt w wybranych 

budynkach Uczelni – przy ul. Bogucickiej 

− Wykonanie pochylni przed bud. A dla osób z dysfunkcjami 

zgodnie z Ustawą o zapewnianiu dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami 

− Montaż wind w bud. B i C wraz zagospodarowaniem terenu 

zgodnie z Ustawą o zapewnianiu dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami 

− Przebudowa bud. E i L  wraz z dostosowaniem do osób z 

dysfunkcjami zgodnie z Ustawą o zapewnianiu dostępności 

osobom ze szczególnymi potrzebami i przyjętym „Studium 

Zagospodarowania Terenu Uniwersytetu Ekonomicznego w 

Katowicach” 

− Dalsze doposażanie obiektów UE w plany tyflograficzne 

PRH 2.2.2. Kampus Katowicki - 

Adamskiego – stworzenie 

wizytówkowej, przyjaznej 

przestrzeni publicznej przy 

Zrealizowane: 

− Utworzenie strefy studenckiej ze środków programu Erasmus+ 

w budynku N 

− Montaż nowych ławek przed budynkiem N od ul. Adamskiego 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: 

− Kanclerz 
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współpracy z Akademią Sztuk 

Pięknych w ramach ul. 

Adamskiego i ul. Koszarowej 

− Zainstalowanie dwóch ogólnodostępnych dystrybutorów 

wody pitnej w budynku N 

Kontynuowane: 

− Prace nad dostępnością  parkingów i ciągów pieszych z 

uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych w ramach  

Zespołu ds. opracowania zasad parkowania na parkingach UE 

Podjęte po 1.10.2020: 

− Drobne prace remontowe 

Planowane: 

− Montaż przewijaka ściennego dla niemowląt w budynku N 

JEDNOSTKI GROMADZĄCE I 

PRZEKAZUJĄCE INFORMACJE: 

− Kwestor 

− Biuro Gospodarki Majątkiem 

− Biuro Techniczne 

− Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i 

Higieny Pracy oraz Ochrony 

Przeciwpożarowej  

PRH 2.2.3. Kampus Rybnicki – 

podejmowanie projektów na 

rzecz dalszego wzmacniania 

atrakcyjności przestrzeni 

publicznej kampusu w oparciu o 

współpracę z Miastem Rybnik 

Zrealizowane: 

− Ograniczone możliwości ze względu na własność obiektu 

− Modernizacja tarasu w budynku Filii, naprawa uszczelnienia, 

modernizacja systemu nawadniającego, nasadzenie nowej 

roślinności oraz wymiana poszycia ławek 

− Wymiana poszycia ławek na terenie kampusu wraz z wymianą 

oraz zwiększeniem ilości koszy na śmieci 

Kontynuowane: 

− Brak 

Podjęte po 1.10.2020: 

− Przygotowanie stanowisk komputerowych dla studentów (3 

szt.) w tzw. "części rekreacyjnej" (przyziemie) 

Planowane: 

− Koncepcja postawienia totemu reklamowego przed wejściem 

do budynku, co ma wpłynąć na zwiększenie rozpoznawalności 

Uczelni w mieście. Sprawa wymaga zgody konserwatora 

zabytków (zachowanie spójności wizerunkowej kampusu) 

− Doposażenie obiektu w plan tyflograficzny, ułatwiający 

poruszanie się po budynku osobom niewidzącym i słabo 

widzącym 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: 

− Kanclerz 

 

JEDNOSTKI GROMADZĄCE I 

PRZEKAZUJĄCE INFORMACJE: 

− Prodziekan Szkoły – Filia UE w 

Rybniku 

− Kwestor 

− Biuro Gospodarki Majątkiem 

− Biuro Techniczne 

− Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i 

Higieny Pracy oraz Ochrony 

Przeciwpożarowej  
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CH2.3. 

Wysoka 

rozpoznawalność 

UE w otoczeniu  

PRH 2.3.1. UE Katowice w mass 

mediach: wypracowanie 

rozwiązań organizacyjnych na 

rzecz zwiększenia obecności 

pracowników UE Katowice w 

mediach 

Zrealizowane:  

− Działania podejmowane przez Rzecznika Prasowego 

Uniwersytetu (Marek Kiczka), w tym w mediach 

społecznościowych, prasa, radio TV 

− Baza ekspertów mediowych 

− Raporty z monitoringu mediów 

− Ustanowienie Pełnomocnika Rektora ds. relacji z mediami w 

okresie od 1.01.2020-21.09.2020 (Zarządzenia Nr 1/20 i Nr 

99/20) 

− Likwidacja stanowiska Rzecznika Prasowego z dniem 

6.03.2020 (Zarządzenie Nr 26/20) 

− Przywrócenie jednostki organizacyjnej Rzecznik Prasowy w 

pionie Rektora z bezpośrednią podległością służbową i 

merytoryczną; z mocą obowiązującą od 1.10.2020 

(Zarządzenie Nr 97/20) 

− Pilotaż i wdrożenie projektu „Proaktywne komentarze 

ekspertów UE Katowice”; bieżąca realizacja 

− Pilotaż i wdrożenie projektu „Eksperci UE Katowice na 

żądanie”; bieżąca realizacja 

− Przygotowywanie rocznych analiz medialnych na podstawie 

danych z monitoringu mediów: 

o Liczba wzmianek (prasa, radio, TV, Internet): 

1.10.2018-30.09.2019 (łącznie +46% r/r) 

Prasa (-7% r/r) 

Radio (+87% r/r) 

TV (+57% r/r) 

Internet (+48% r/r) 

1.10.2019-30.09.2020 (łącznie -8% r/r) 

Prasa (-5% r/r) 

Radio (+73% r/r) 

TV (-23% r/r) 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:  

− Rektor  

 

JEDNOSTKI GROMADZĄCE I 

PRZEKAZUJĄCE INFORMACJE: 

− Dział Nowych Mediów 

− Rzecznik Prasowy 

− Dział Parametryzacji i 

Pozycjonowania Uniwersytetu  
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Internet (-11% r/r) 

o Liczba wzmianek wg profilu mediów: 

1.10.2018-30.09.2019 

ogólnoinformacyjne (67% [+2 p.p. r/r]) 

ekonomiczne (23% [+3 p.p. r/r]) 

pozostałe (10% [-5 p.p. r/r]) 

1.10.2019-30.09.2020 

ogólnoinformacyjne (65% [-2 p.p. r/r]) 

ekonomiczne (26% [+3 p.p. r/r]) 

pozostałe (8% [-2 p.p. r/r]) 

o Dotarcie: 

1.10.2018-30.09.2019 (łącznie -3% r/r) 

1.10.2019-30.09.2020 (łącznie +22% r/r) 

o Zasięg: 

1.10.2018-30.09.2019 

ogólnokrajowy (+34% r/r) 

regionalny (+71% r/r) 

1.10.2019-30.09.2020 

ogólnokrajowy (-5% r/r) 

regionalny (-3% r/r); 

− Przygotowywanie doraźnych - sytuacyjnych ocen medialnych 

dla władz Uniwersytetu 

Kontynuowane: 

− Stałe prowadzenie rejestru kontaktów dziennikarskich (brak 

danych z okresu 16.12.2019 -17.09.2020) 

− Stałe przygotowywanie materiałów informacyjnych i 

udzielanie wypowiedzi o działalności Uniwersytetu dla 

mediów 

Podjęte po 1.10.2020: 

− Cykliczne (miesięcznie) dostarczanie mediom analiz 

przygotowywanych przez zespół ekspertów UE Katowice w 
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ramach projektu „Komentarz do sytuacji w gospodarce 

regionalnej - województwo śląskie” 

− Odnowienie kontaktów Rzecznika Prasowego z 

dziennikarzami (po przerwie w okresie 16.12.2019 -

17.09.2020) 

− Aktualizacja bazy kontaktowej dziennikarzy 

− Aktualizacja bazy ekspertów UE Katowice (do wypowiedzi dla 

mediów) 

− Weryfikacja i aktualizacja listy (mailingowej) odbiorców 

biuletynu z monitoringiem mediów 

− Aktualizacja adresów listy mailingowej dziennikarzy do 

wysyłki Newslettera EBU 

− Podjęcie stałej współpracy z serwisem naukawpolsce.pap.pl 

w obszarze promowania wyników badań pracowników 

naukowo-dydaktycznych 

− Udzielanie wsparcia, w tym merytorycznego, władzom 

Uczelni w wypowiedziach dla mediów (wywiady itp.) 

− Pełnienie funkcji doradczej dla władz Uniwersytetu w 

kreowaniu polityki informacyjnej i kształtowaniu wizerunku, 

w tym w sytuacjach problemowych i kryzysowych 

− Utworzenie Zespołu ds. społecznej odpowiedzialności Uczelni 

(Zarządzenie Nr 12/21) 

Planowane: 

− Zwiększenie obecności UE Katowice w mediach w obszarze 

społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju 

poprzez informacje prasowe i kontakty z dziennikarzami 

− Przejęcie aktualizowania zakładki „Nasi eksperci w mediach” 

− Identyfikacja najważniejszych stałych dni oraz wydarzeń 

gospodarczych w roku kalendarzowym, związanych z 

obszarami naukowo-dydaktycznymi Uniwersytetu; wzmożenie 

działań w zakresie komentarzy eksperckich z nimi związanych 
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PRH 2.3.2. UE Katowice w 

mediach społecznościowych – 

aktywna obecność Uczelni w 

mediach społecznościowych, w 

tym grupach społecznościowych 

wraz z wykorzystaniem aplikacji 

mobilnych i opracowaniem 

standardów w zakresie obecności 

pracowników UE w mediach 

społecznościowych (Social Media 

Policy) 

Zrealizowane:  

− Zwiększenie częstotliwości publikowania informacji w 

wybranych kanałach (LinkedIn, Twitter) 

− Ustalenie zasad współpracy Uniwersytetu z administratorem 

zewnętrznym grupy Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 

na Facebooku 

− Automatyzacja procesu odpowiedzi na wiadomości w mediach 

społecznościowych  

− Uruchomienie płatnych wizerunkowych kampanii 

promocyjnych w języku polskim i angielskim 

− Publikowanie kluczowych dla społeczności akademickiej 

informacji organizacyjnych związanych z pandemią  

w mediach społecznościowych (Zarządzenia, Komunikaty) 

Kontynuowane: 

− Stały kontakt z kandydatami, studentami i nauczycielami 

akademickimi w mediach społecznościowych (w tym 

organizowanie sesji Q&A na żywo z kandydatami) 

− Zintensyfikowanie relacjonowania najważniejszych wydarzeń i 

przedsięwzięć na Uczelni w mediach społecznościowych, w 

tym komunikaty na tzw. „stories” 

− Zwiększenie częstotliwości  publikowania materiałów 

multimedialnych (w tym filmów video, transmisji na żywo) 

− Podejmowanie działań z zakresu RTM (Real Time Marketingu) 

w mediach społecznościowych mających na celu zwiększenie 

zasięgów postów i systematyczne powiększanie liczby fanów  

Podjęte po 1.10.2020: 

− Przygotowanie zaleceń dotyczących obecności pracowników 

uczelni w mediach społecznościowych 

− Realizowanie transmisji i relacji video najważniejszych 

uroczystości organizowanych na Uniwersytecie w trybie 

zdalnym (z wykorzystaniem kanału YouTube) 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:  

− Rektor 

 

JEDNOSTKI GROMADZĄCE I 

PRZEKAZUJĄCE INFORMACJE: 

− Dział Nowych Mediów 

− Rzecznik Prasowy 

− Dział Parametryzacji i 

Pozycjonowania Uniwersytetu 
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Planowane: 

− Opracowanie spójnego dokumentu przedstawiającego 

politykę obecności pracowników UE Katowice w mediach 

społecznościowych (Social Media Policy) 

− Rozszerzenie promocji płatnej na Facebooku i Instagramie o 

wybrane kraje Unii Europejskiej, Azji i Ameryki Północnej 

− Uruchomienie nowego kanału w mediach społecznościowych  

− Opracowanie ujednoliconych zasad zakładana i prowadzenia 

profili w mediach społecznościowych przez jednostki 

organizacyjne Uczelni 

PRH 2.3.3. USP Promocji UE 

Katowice: wypracowanie 

atrakcyjnego i wyrazistego USP 

UE Katowice w oparciu o 

elementy związane z priorytetami 

Strategii, tj.: Dydaktyka – Nauka – 

Współpraca – 

Umiędzynarodowienie 

Zrealizowane:  

− Zrealizowane częściowo w ramach wizualizacji wartości 

wynikających ze Strategii UE Katowice 

− Przygotowanie cyklu wykładów w postaci materiałów video 

pt. „Eksperci UE Katowice zdalnie” mającego na celu 

zaprezentowanie oferty dydaktycznej Uniwersytetu 

− Zrealizowanie promocyjnego materiału filmowego „Follow me 

to UE Katowice” przedstawiającego atuty Uniwersytetu 

− Zorganizowanie pierwszego seansu filmowego na terenie 

Uczelni (działanie wizerunkowe) 

− Ukazywanie w mediach społecznościowych zdjęć 

nowoczesnego kampusu Uniwersytetu w sercu Metropolii  

− Zintensyfikowanie prac z zakresu pozycjonowania strony 

Uniwersytetu w wyszukiwarkach internetowych (oferta 

dydaktyczna na stronie www.ue.katowice.pl pojawia się na 

pierwszych miejscach w wynikach wyszukiwania) 

Kontynuowane: 

− Zintensyfikowanie komunikatów dotyczących współpracy 

Uniwersytetu z otoczeniem biznesowym i lokalnym  

− Zwiększenie częstotliwości publikowania komunikatów 

dotyczących sukcesów naukowych pracowników (artykuły w 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:  

− Rektor  

 

JEDNOSTKI GROMADZĄCE I 

PRZEKAZUJĄCE INFORMACJE: 

− Dział Nowych Mediów 

− Rzecznik Prasowy 

− Dział Parametryzacji i 

Pozycjonowania Uniwersytetu 
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renomowanych czasopismach, pozyskiwanie grantów) oraz 

udziału pracowników Uniwersytetu w prestiżowych 

wydarzeniach (międzynarodowe kongresy, konferencje, 

seminaria, wyjazdy w ramach programu Erasmus+, itp.) 

− Przygotowywanie materiałów graficznych w spójnej linii 

graficznej mających na celu wzmocnienie marki Uczelni 

Podjęte po 1.10.2020: 

− Przygotowanie planu promocji i strategii komunikacji 

programów anglojęzycznych 

− Zrealizowanie wizerunkowej sesji zdjęciowej władz Uczelni 

Planowane: 

− Zwiększenie częstotliwości publikowanych komunikatów  

w j. angielskim w obszarach priorytetowych (dydaktyka, 

nauka, współpraca z biznesem) 

− Rozwój sekcji „Biznes” w serwisie www Uczelni (podkreślenie 

współpracy z otoczeniem biznesowym) 

− Uruchomienie płatnych kampanii Google Ads w Polsce i za 

granicą (rozszerzenie kampanii o kandydata zagranicznego) 

− Przygotowanie przekazu jubileuszowego (opracowanie 

komunikatów dotyczących najważniejszych wartości  

i priorytetów Uniwersytetu oraz  zaprojektowanie 

dedykowanej linii graficznej) 

CH2.4.  

Integracja i 

wysoki standard 

procesów 

zarządzania UE 

Katowice  

PRH 2.4.1. Standardy pracy 

naukowo-dydaktycznej i 

administracyjnej UE Katowice: 

wypracowanie / zaktualizowanie 

zasad: konsultacji, prowadzenia 

wykładów i ćwiczeń, zwracania 

się do studentów, relacji 

pomiędzy pracownikami 

Zrealizowane: 

− Opracowano zasady realizacji konsultacji i wprowadzono 

system ich ewidencji  

− Wprowadzono zasady realizacji wykładów, ćwiczeń i 

seminariów w trybie zdalnym  

Kontynuowane: 

− Brak 

Podjęte po 1.10.2020: 

− Aktualizacja Kodeksu Etyki 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:  

− Prorektor ds. Nauki i Rozwoju 

− Prorektor ds. Edukacji  

i Internacjonalizacji  

− Kanclerz 

 

JEDNOSTKI GROMADZĄCE I 

PRZEKAZUJĄCE INFORMACJE: 
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naukowymi, ekspertami a 

administracją 

Planowane: 

− Opracowanie systemu komunikacji wewnętrznej 

− Dziekan Szkoły Studiów I i II 

Stopnia 

− Dyrektor Szkoły Doktorskiej 

− Centrum Wsparcia Osób 

Niepełnosprawnych 

− „Zespół” ds. Kodeksu etycznego 

PRH 2.4.2. Modułowy system 

kształcenia: wprowadzenie 

rozwiązań w zakresie tworzenia 

bloków zajęć dydaktycznych 

skoncentrowanych w czasie 

Zrealizowane:  

− Opracowano zasady planowania zajęć na studiach 

stacjonarnych i niestacjonarnych wyznaczające ramy czasowe 

i zasady blokowania zajęć 

− Opracowano system odwoływania i odrabiania zajęć    

Kontynuowane: 

− Doskonalenie systemu planowania zajęć  

Podjęte po 1.10.2020: 

− brak 

Planowane: 

− brak 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: 

− Prorektor ds. Edukacji  

i Internacjonalizacji  

 

JEDNOSTKI GROMADZĄCE I 

PRZEKAZUJĄCE INFORMACJE: 

− Dziekan Szkoły Studiów I i II 

Stopnia  

− Dyrektor Szkoły Doktorskiej 

− Dział Planowania Dydaktyki 

PRH 2.4.3. Integracja 

pracowników UE Katowice: 

opracowanie cyklu wspólnych 

wydarzeń integrujących 

społeczność akademicką UE 

Katowice (naukowcy, eksperci, 

dydaktycy, administracja, 

studenci, doktoranci, absolwenci, 

przedstawiciele otoczenia) 

Zrealizowane: 

− Obchody Święta Uczelni przypadającego na 11 stycznia 

każdego roku,  

− Opłatkowe spotkania świąteczne, 

− Dzień Nauczyciela,  

− UE Kato Open Air -  projekt Parlamentu Studenckiego 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, mający na celu 

integrację studentów i kadry akademickiej.  

Kontynuowane: 

− Przerwa z uwagi na sytuację epidemiczną 

Podjęte po 1.10.2020: 

− Z uwagi na sytuację epidemiczną cykl zdalnych spotkań władz 

UE z pracownikami 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: 

− Rektor 

 

JEDNOSTKI GROMADZĄCE I 

PRZEKAZUJĄCE INFORMACJE: 

− Prorektorzy  

− Kanclerz 

− Biuro Rektorskie 

− Związki Zawodowe 

− Parlament Studencki 

− Rada Organizacji Studenckich 
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Planowane: 

− Obchody Jubileuszu 85-lecia Uniwersytetu 

PRH 2.4.4. Sprawność obsługi 

internacjonalizacji: zapewnienie 

odpowiednich rozwiązań ICT w 

zakresie mobilności 

międzynarodowej oraz wsparcia 

językowego obejmującego: 

zajęcia, konsultacje i konwersacje  

z języka angielskiego dla 

zainteresowanych pracowników 

UE Katowice, a także wsparcie 

„native speakera” w tłumaczeniu 

dokumentów i informacji 

związanych z UE Katowice 

Zrealizowane: 

− Aktualizacja oraz przetłumaczenie stron student oraz 

pracownik www na język angielski (w ramach projektu 

POWER) 

Kontynuowane: 

− Rekrutacja studentów wyjeżdżających na studia w ramach 

programu Erasmus+ poprzez dedykowany system 

informatyczny 

− Rekrutacja i obsługa studentów zagranicznych 

krótkoterminowych przyjeżdżających na studia w ramach 

programów międzynarodowych i umów bilateralnych oraz 

studentów długoterminowych poprzez dedykowany system 

informatyczny 

Podjęte po 1.10.2020: 

− Wydzielenie w dziekanacie Szkoły Studiów 1 i 2 stopnia 

jednostki do obsługi kierunków anglojęzycznych 

− Rozpoczęcie działań mających na celu stworzenie punktu 

obsługi studentów i pracowników zagranicznych Welcome 

Point 

− Zintensyfikowanie działań mających na celu pozyskanie 

środków finansowych na rozwój i poprawę obsługi 

internacjonalizacji (opracowanie wniosków projektowych do 

NAWA) 

Planowane: 

− Organizacja szkoleń z obsługi studentów zagranicznych oraz z 

różnic kulturowych i komunikacji międzykulturowej dla 

pracowników administracyjnych Uczelni zajmujących się 

obsługą studentów i gości zagranicznych, 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: 

− Prorektor ds. Edukacji  

i Internacjonalizacji 

 

JEDNOSTKI GROMADZĄCE I 

PRZEKAZUJĄCE INFORMACJE: 

− Biuro Strategii Internacjonalizacji 

− Biuro Współpracy 

Międzynarodowej 
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− Przeprowadzenie przez firmę zewnętrzną kursu języka 

angielskiego dla 30 pracowników kadry administracyjnej 

Uczelni. 

PRH 2.4.5. Obsługa procesów 

dydaktycznych: nowoczesna, 

profesjonalna obsługa studenta i 

kadry w zakresie procesów 

dydaktycznych, 

umiędzynarodowienia, rozwoju 

zainteresowań, wsparcia ścieżki 

kariery zawodowej, wyboru 

promotora/mentora  

Zrealizowane: 

− Wprowadzono standaryzację procedur w Szkole I i II Stopnia 

− Wprowadzono standaryzację procedur w Szkole Doktorskiej  

− W obszarze umiędzynarodowienia wprowadzono standardy 

mobilności międzynarodowej i obsługi programów 

międzynarodowych 

− Wdrożenie i koordynacja działań związanych z 

umiędzynarodowieniem w ramach udziału w sieciach NAWA, 

EAIE, SUN, organizacja wydarzeń międzynarodowych  

− Opracowanie zasad budowania relacji z zagranicznymi 

absolwentami) 

− Wdrożono staże dydaktyczne krajowe dla nauczycieli 

akademickich w celu podniesienia kompetencji 

Planowane: 

− Kontynuowanie realizacji staży dydaktycznych krajowych i 

zagranicznych dla nauczycieli akademickich w celu 

podniesienia kompetencji (również w formie online) 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: 

− Prorektor ds. Edukacji  

i Internacjonalizacji  

− Kanclerz 

 

JEDNOSTKI GROMADZĄCE I 

PRZEKAZUJĄCE INFORMACJE: 

− Dziekan Szkoły Studiów I i II 

Stopnia 

− Dyrektor Szkoły Doktorskiej 

− Prodziekan Szkoły – Filia UE w 

Rybniku 

− Biuro Strategii Internacjonalizacji 

− Biuro Współpracy 

Międzynarodowej  

PRH 2.4.6. Obsługa projektów 

naukowych: nowoczesna, 

profesjonalna obsługa 

pracowników naukowych 

związana z pomocą w 

przygotowaniu, realizacji i 

rozliczeniu projektów 

badawczych, w tym: spotkania, 

warsztaty związane z 

Zrealizowane:  

− Organizacja szkolenia „STANDARDY PISANIA ARTYKUŁÓW 

NAUKOWYCH DO PRESTIŻOWYCH CZASOPISM” prowadzone 

przez prof. E. Ziembę 4 kwietnia 2019 r 

− Organizacja szkolenia „Jak skutecznie przygotować wniosek o 

projekt naukowo-badawczy (część merytoryczna)” 

prowadzone przez dr hab. Katarzynę Czernek – Marszałek, 

22.10.2019 r. 

Kontynuowane: 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: 

− Prorektor ds. Nauki i Rozwoju 

− Kanclerz 

 

JEDNOSTKI GROMADZĄCE I 

PRZEKAZUJĄCE INFORMACJE: 

− Biuro Badań i Projektów 

Naukowych 
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przekazywaniem informacji o 

konkursach, możliwościach 

finansowania, informacjach nt 

potencjalnych partnerów 

współpracy naukowej, 

informacjach na temat wysokości 

standardowych kosztów 

projektów badawczych – 

profesjonalne biuro projektów 

naukowych 

− Ustalenie katalogu dobrych praktyk dotyczących zadań biura 

badań w oparciu o standardy projektu Dialog MNiSzW; 

−  Stały udział pracowników biura w szkoleniach, warsztatach 

dotyczących wnioskowania i realizacji projektów , Dniach 

NCN; Dniach Internacjonalizacji;  

− Umieszczanie bieżących ogłoszeń o konkursach dotyczących 

możliwości finansowania badań naukowych na stronie 

internetowej Biura; 

− Informacje o konkursach wysyłane poprzez listy mailingowe; 

− Przekazywanie informacji o możliwościach finansowania 

bezpośrednio pracownikom, biorąc pod uwagę obszary 

tematyczne oferty konkursowej; 

− Stała współpraca z Regionalnym Punktem Kontaktowym 

Programów Ramowych UE  w ramach szkoleń, konkursów 

oraz wymiany doświadczeń; 

− Udział/współpraca z kierownikiem projektu podczas tworzenia 

wniosku w zakresie kosztorysu oraz strony formalnej wniosku 

Podjęte po 1.10.2020: 

− Szkolenie "Horyzont Europa - wprowadzenie" prowadzone  

przez RPK ,8.12.2020 

− „STANDARDY PISANIA ARTYKUŁÓW NAUKOWYCH DO 

PRESTIŻOWYCH CZASOPISM” Edycja II prowadzone przez prof. 

E. Ziembę 3 marca 2021 r. 

Planowane 

− Szkolenie prowadzone przez Koordynatora dyscyplin HS 

Narodowego Centrum Nauki z zakresu oferty konkursowej 

oraz oceny wniosków 9 kwietnia 2021   

− Szkolenie w zakresie prawa własności intelektualnej w 

działalności naukowo-badawczej Uniwersytetu; 

− Kolejne edycje szkoleń dotyczące standardów pisania 

artykułów naukowych. 
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PRH 2.4.7. Doposażenie 

sprzętowe i programowe wraz z 

okresową wymianą sprzętu i 

oprogramowania sal 

dydaktycznych, laboratoriów 

komputerowych, a także struktur 

organizacyjnych obsługujących 

procesy administracyjne, 

dydaktyczne, eksperckie i 

naukowe UE Katowice 

Zrealizowane:  

− Opracowanie dokumentu standaryzacji systemów audio-

wizualnych sal dydaktycznych na terenie Uczelni 

− Wdrożenie standaryzacji systemów audio-wizualnych sal 

dydaktycznych (etap I) 

− Doposażenie budynków Uczelni w dostępne dla pracowników 

kserokopiarki w ilości 23 sztuki  

− Rozbudowa zasobów SAN w CNTI - macierz Lenovo V3700 poj. 

22TB 

− Rozbudowa zasobów serwerowych CNTI o 3 serwery Lenovo 

Flex System x240 M5 

− Wdrożenie sytemu kopii zapasowych Veeam Backup&Restore 

− Rozbudowa zasobów serwerowych CNTI o 3 serwery Lenovo 

ThinkSystem SN550 

− Zakup serwera NAS do przechowywania i udostępniania 

dokumentów dla pracowników UE 

− Zmiana funkcji użytkowania pomieszczeń nr 124 i 125 w 

budynku A. Utworzono dwie sale komputerowe 24 

stanowiskowe - zakup nowego umeblowania 

− Wymiana umeblowania w salach komputerowych 24 

stanowiskowych nr 143 i 145 w budynku A 

− Wymiana katedr wykładowcy w budynku L – sale dydaktyczne 

5, 6, 11, 12, 13 

− Wymiana tablic zielonych we wszystkich budynkach Uczelni – 

zakup 99 sztuk nowych białych tablic  

− Wymiana rolet okiennych w kasetach w części pomieszczeń 

biurowych oraz sal dydaktycznych  

− Wymiana komputerów w administracji – 100 szt. 

− Zakup stanowisk dla bud R (komputer / monitor 24”) – 25 szt. 

− Wymiana komputerów w lab. komp. – 3x25szt. 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:  

− Kanclerz 

 

JEDNOSTKI GROMADZĄCE I 

PRZEKAZUJĄCE INFORMACJE: 

− Biuro Gospodarki Majątkiem 

− Centrum Informatyczne 
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− 2 nowe lab. komp. (A124 i A 125) – 2x25szt. (sieć LAN + 

stanowiska) 

− Zakup 25 zest. dla osób z dysfunkcjami (dotykowy monitor 24” 

/ słuchawki z mikrofonem / podświetlana klawiatura) – po 

jednym stanowisku w każdym lab. komp.  

− Zakup 15 zest. dla osób z dysfunkcjami (komputer / dotykowy 

monitor 24” / słuchawki z mikrofonem / podświetlana 

klawiatura) – wyposażenie czytelni multimedialnej CNTI.  

− Zakup stacji graficznych dla 2 lab. kom. w CNTI (6/14, 6/16) – 

62 szt. 

− Zakup stanowisk dla katedr (komputer / monitor 24”) – 60 szt. 

− Zakup laptopów dla nauczycieli – 50 szt.  

Kontynuowane: 

− Wymiana rolet okiennych w kasetach w kolejnych 

pomieszczeniach biurowych oraz salach dydaktycznych  

− Wdrożenie kolejnych etapów standaryzacji systemów audio-

wizualnych sal dydaktycznych na terenie Uczelni 

Podjęte po 1.10.2020: 

− Zmiana funkcji użytkowania pomieszczenia nr 137 w budynku 

A. Adaptacja pomieszczenia na potrzeby Radia Studenckiego 

AS Radio – studio nagrań 

− Wymiana umeblowania w budynku A - sala wykładowa 418 

oraz sala komputerowa 233, w budynku B – sala wykładowa 

314 

− Wymiana katedr wykładowcy w budynku A - sala dydaktyczna 

227,  w budynku B – sale dydaktyczne 7, 121, 214, 215, 420, 

422  

− Wymiana umeblowania recepcji basenu w budynku C oraz 

pomieszczenia biurowego nr 112 w budynku B 

− Zakup lic. GSuite Enterprise dla Edukacji (300 szt.) 
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− Aktualizacja wersji platformy elearningowej Moodle + 

integracja z bezpiecznymi egzaminami (SEB) i systemem 

spotkań wideo (BBB) 

− Zakup laptopów dla nauczycieli – 20 szt. 

− Rozbudowa zasobów SAN w CNTI - macierz Lenovo DE4000F 

poj. 34TB 

− Zakup monitorów multimedialnych (24”, kamera, głośniki, 

mikrofon) do pracy zdalnej dla katedr – 60 szt. 

− Uruchomienie aplikacji mPracownik  

− Wymiana jednego z zasilaczy awaryjnych UPS w serwerowni 

141A 

− Wykonanie podtrzymania zasilania przez generator spalinowy 

dla serwerowni CNTI  

− Wdrożenie standaryzacji systemów audio-wizualnych sal 

dydaktycznych (etap II) (etap I) 

Planowane: 

− Zmiana struktury organizacyjnej celem kompetencyjnego 

wzmocnienia obsługi administracyjnej   

− Wymiana rolet okiennych w kasetach w kolejnych 

pomieszczeniach biurowych i salach dydaktycznych  

− Wymiana umeblowania w budynku A – sala dydaktyczna 227 i 

w budynku B – sale dydaktyczne 7, 315 

− Doposażenie budynków Uczelni w kolejne dostępne dla 

pracowników kserokopiarki 

− Zakup 100 laptopów dla pracowników administracji 

− Zakup systemu archiwizacji poczty 

− Zakup infrastruktury serwerowej na potrzeby systemu 

dziekanatowego 

− Wdrożenie nowego systemu dziekanatowego USOS 

− Uruchomienie systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów 
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− Udostępnienie platformy SAP S/4HANA na potrzeby dydaktyki 

− Wdrożenie standaryzacji systemów audio-wizualnych sal 

dydaktycznych (kolejne etapy) 
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8. Wnioski i rekomendacje  
 

PRIORYTET P1. DYDAKTYKA 

− w okresie sprawozdawczym marzec 2018 – wrzesień 2020 działania w zakresie dydaktyki były 

realizowane z dużą intensywnością co było z jednej strony związane z wymogami stawianymi 

przez reformę szkolnictwa wyższego, z drugiej zaś wiązało się z wykorzystaniem tych zmian  

do porządkowania programów i specjalności oferowanych przez UE Katowice; 

− w tym kontekście znaczący postęp prac osiągnięto dla wszystkich przedsięwzięć rozwojowych 

objętych priorytetem P1. Dydaktyka, w szczególności w zakresie: porządkowania i tworzenia 

programów nauczania, wykorzystania narzędzi informatycznych w procesie dydaktycznym (w 

tym szczególnie e-learningu, mentoringu, wsparcia poza-dydaktycznej aktywności studentów, 

stypendiów, cyklicznej ewaluacji oferty dydaktycznej, standaryzacji systemu podnoszenia 

jakości; 

− w ujęciu rekomendacji na przyszłe lata, istotne z punktu widzenia wdrażania Strategii są 

działania związane z:  

o dalszymi akredytacjami branżowymi kierunków, 

o dalszym porządkowaniem oferty przedmiotów swobodnego wyboru, 

o włączaniem praktyków w proces dydaktyczny, 

o wprowadzeniem firm/instytucji publicznych jako partnerów strategicznych każdego 

kierunku studiów, 

o włączaniem zagranicznych naukowców w proces dydaktyczny w Szkole Doktorskiej,  

o stworzeniem modelu nauczania ‘po-COVID’, 

o aktualizacją oprogramowania, 

o wyłanianiem najzdolniejszych doktorantów, 

o opracowaniem kompleksowego systemu monitoringu potrzeb edukacyjnych rynku 

pracy, 

o rozszerzeniem oferty dedykowanych branżowo kierunków i specjalizacji studiów, 

o opracowaniem modelu praktyki zawodowej studenta, 

o uruchomieniem studiów MBA, 

o wprowadzeniem nowej struktury organizacyjnej w zakresie doskonalenia jakości. 
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PRIORYTET P2. BADANIA NAUKOWE 

− w okresie sprawozdawczym marzec 2018 – wrzesień 2020 realizacja przedsięwzięć 

wynikających z priorytetu P2. Badania naukowe była mniej intensywna, szczególnie w relacji 

do działań zrealizowanych w obrębie priorytetu 1. Dydaktyka, a także pozostałych priorytetów 

Strategii; 

− we wskazanym okresie sprawozdawczym podjęto częściowo realizację przedsięwzięć 

związanych z: zapewnieniem pełnego dostępu na zasadach open access do artykułów 

naukowych czasopism wydawanych przez UE Katowice, stopniowej cyfryzacji zbiorów CNTI  

i CINIBA; 

− za najistotniejsze dla przyszłego wdrażania zapisów priorytetu P2. Badania naukowe należy 

uznać: 

o przygotowanie Strategii Naukowej UE Katowice, 

o weryfikację i wskazanie przyszłych trendów badań naukowych, 

o wskazanie kluczowych specjalizacji naukowych UE Katowice wraz z określeniem zasad 

powstawania i finansowania Centrów Doskonałości Naukowej Uniwersytetu, 

o podejmowanie działań na rzecz podnoszenia prestiżu i punktacji czasopism 

wydawanych przez UE Katowice, 

o stworzenie systemowego rozwiązania w zakresie platformy nauki. 

 

PRIORYTET P3. RELACJE Z OTOCZENIEM 

− intensywność działań wpisujących się w priorytet P3. Relacje z otoczeniem w okresie marzec 

2018 – wrzesień 2020 należy uznać za znaczącą. Dużej aktywności w tworzeniu relacji B2B nie 

towarzyszą działania systemowe integrujące partnerów biznesowych i samorządowych 

Uniwersytetu, 

− w trakcie okresu sprawozdawczego zrealizowano szereg projektów adresowanych do, lub we 

współpracy z podmiotami prywatnymi szczególnie w wymiarze przedsięwzięć kierowanych do 

studentów (m.in. wykłady prowadzone przez praktyków, wydarzenia realizowane wspólnie  

z biznesem dla studentów, wspólne studia podyplomowe, targi pracy), 

− przyszłe działania w zakresie priorytetu P3, mając na uwadze zapisy strategii, powinny zostać 

ukierunkowane na: 

o stworzenie bardziej systemowego podejścia do kreowania relacji z otoczeniem m.in. 

w postaci rady biznesu lub konwentu, który powinien zostać zaangażowany w 

kreowanie projektów wspólnych z otoczeniem Uniwersytetu. Istotną rolę w tego 

rodzaju systemowym podejściu do współpracy powinna odgrywać Rada Uczelni, 

o wyznaczenie partnerów strategicznych rozwoju UE Katowice wraz z wspólną realizacją 

przedsięwzięć związanych z cyklicznymi spotkaniami z biznesem, budowaniem 

trwałych relacji B2B, tworzeniem dedykowanych branżowo kierunków studiów, w tym 

MBA, 
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o zdefiniowanie oferty konsultingowej UE Katowice adresowanej do różnych sektorów  

i branż gospodarki, 

o ustalenie zasad funkcjonowania w strukturach Uniwersytetu liderów współpracy B2B, 

tj. osób odpowiedzialnych za aktywne utrzymywanie kontaktów i inicjowanie 

projektów z otoczeniem. 

 

PRIORYTET P3. INTERNACJONALIZACJA  

− działania związane z priorytetem P3. Internacjonalizacja w okresie sprawozdawczym (marzec 

2018 – wrzesień 2020) cechuje wysoki poziom intensywności i pełne ukierunkowanie na 

poszczególne przedsięwzięcia rozwojowe zawarte w Strategii UE Katowice, 

− w pełni zostały zrealizowane przedsięwzięcia odnoszące się do przygotowania Strategii 

internacjonalizacji UE Katowice, wyznaczenia liderów współpracy międzynarodowej UE 

Katowice, zawierania nowych umów o współpracy, 

− wysoki stopień zaawansowania posiadają przedsięwzięcia dotyczące: wsparcia 

długookresowego wyjazdów zagranicznych pracowników, internacjonalizacji środowiska 

akademickiego Uczelni, zawierania nowych umów o współpracy naukowej i dydaktycznej, 

wprowadzania nowych kierunków studiów w języku angielskim, wsparcia wyjazdów 

zagranicznych studentów, międzynarodowych akredytacji Uczelni oraz kierunków 

dydaktycznych, wspólnych programy studiów (ARIMA), 

− do przyszłych działań realizujących analizowany priorytet powinny należeć: 

o kontynuacja prac nad pozyskaniem akredytacji międzynarodowych Uczelni,  

w szczególności AACSB, 

o wypracowanie modelu wizyty gości zagranicznych na Uczelni, 

o stworzenie serwisu internetowego w języku angielskim wraz z sekcją dziekanatu 

dedykowaną studentom zagranicznym, 

o dążenie do uczestnictwa w renomowanych międzynarodowych sieciach naukowych, 

konsorcjach, 

o realizacja międzynarodowych projektów badawczych, 

o profilowanie wyjazdów zagranicznych studentów w kontekście ich macierzystych 

kierunków. 
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PH2. SPRAWNOŚĆ ZARZĄDZANIA 

− realizacja działań wdrażających priorytet PH2. Sprawność zarządzania w okresie 

sprawozdawczym, tj. marzec 2018 – wrzesień 2020 następowała z różną intensywnością w 

zależności od rodzaju podejmowanych przedsięwzięć, 

− w okresie sprawozdawczym zainicjowano realizację przedsięwzięć związanych z:  

o nowymi modelami aktywności akademickiej (w ramach projektu LOGO HR) 

związanych ze ściekami kariery: mistrz, uczeń, wykładowca, ekspert, dyrektor – 

kierownik – specjalista – referent;  

o porządkowaniem i tworzeniem przyjaznej przestrzeni w ramach Kampusu 

Katowickiego (m.in. wyburzenie budynku D, przygotowanie studium 

zagospodarowania terenów UE, remont basenu, stopniowe znoszenie barier, 

architektonicznych, inwestycje w małą architekturę, poprawa dostępności 

parkingów), 

− w sposób znaczący zaawansowano przedsięwzięcia związane z: 

o zwiększeniem obecności Uczelni w mass mediach,  

o wizualizacją elementów Strategii Uniwersytetu,  

o standaryzacją pracy naukowo-dydaktycznej i modułowego systemu kształcenia, 

o sprawnością obsługi procesów internacjonalizacji, obsługi procesów dydaktycznych, 

o doposażeniem sprzętowym 

 

− działania które należy podjąć w przyszłości na rzecz realizacji priorytetu PH2 obejmują: 

o dostosowanie modeli aktywności akademickiej – zatrudnienia do standardu AACSB  

o przygotowanie nowej polityki kadrowej, w tym oceny pracowników  

o kontynuowanie remontów budynków Uniwersytetu wraz z dostosowaniem do 

potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami,  

o zwiększenie obecności Uniwersytetu w mass mediach (w tym społecznościowych) w 

obszarze społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju  

o opracowanie dokumentu definiującego zasady obecności pracowników Uniwersytetu 

w mediach społecznościowych  

o integracji pracowników Uniwersytetu  

o standaryzacji obsługi projektów naukowych  

o kontynuacji stopniowej wymiany wyposażenia.  

Biorąc pod uwagę zmiany programowane dla województwa śląskiego na lata 2021-2027 związane  

z transformacją energetyczną istotnego znaczenia nabiera zidentyfikowanie przedsięwzięcia 

wpisującego Uniwersytet w obszar sprawiedliwej transformacji, zarówno w wymiarze tzw. projektów 
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twardych (obiekty, wyposażenie), jak i miękkich (współpraca z innymi uczelniami, sektorem B+R, 

przedsiębiorstwami, jednostkami samorządu terytorialnego) na rzecz modelowania biznesowego 

zmian. 


