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WPROWADZENIE 

 

Sprawozdanie rektora jest informacją o pracy Uniwersytetu Ekonomicznego  

w Katowicach w roku akademickim 2016/2017. Obejmuje wiele aspektów funkcjonowania 

Uczelni. Stąd jego rozległość i zapewne obszary pokrywające się oraz takie kwestie, które 

mogą wydawać się nie w pełni wyjaśnione. W tym roku Sprawozdanie zawiera aneksy 

pokazujące pracę pionu kanclerskiego oraz wielu jednostek, które były zwykle pomijane  

w Sprawozdaniu z lat poprzednich. To celowy zamiar mający zwiększenie transparentności 

Uczelni i zachodzących na niej procesów.  

Działalność Uniwersytetu w minionym roku akademickim była zdeterminowana programem 

rozwoju na kadencję 2016-2020 oraz podjętymi w roku bieżącym działaniami mającymi  

na celu dostosowanie Uczelni do zmian funkcjonowania sektora szkolnictwa wyższego  

w Polsce, w tym zwłaszcza diametralnej zmiany systemu finansowania uczelni. Podjęte 

działania znajdują odbicie w kolejnych punktach Sprawozdania, jednak należy na wstępie 

przedstawić ich istotę. 

 Obserwujemy już pierwsze, pozytywne efekty podjętych zmian dostosowawczych: 

- obniżenie kosztów wynagrodzeń spowodowane zmniejszeniem zatrudnienia (głównie 

w grupie pracowników nie będących nauczycielami akademickimi) - szacujemy  

że jeszcze w tym roku będzie to przynajmniej 2 mln PLN netto (po odliczeniu 

odpraw), 

- zmniejszyliśmy koszty zarządzania Uczelnią – tylko koszty związane z dodatkami  

i wynagrodzeniami rektora z prorektorami, kanclerza i wicekanclerzy wraz z biurem 

rektorskim i obsługą kanclerza i wicekanclerzy spadły o ok. 35%,  

- wynik finansowy po 6 miesiącach jest dodatni i wyższy o ponad 2,5 mln PLN niż  

w analogicznym okresie roku ubiegłego, 

- Uczelnia ma dobrą płynność finansową i jesteśmy przygotowani na zaradzenie 

ewentualnym trudnościom w tym zakresie. 

W szczególności: 

1. Zmniejszyliśmy limity przyjęć na studia stacjonarne o 30% w celu dostosowania  

się do wymogów algorytmu dotacyjnego, a przede wszystkim podniesienia jakości 

kandydatów na studia. Jednocześnie dopuściliśmy zmniejszenie liczebności grup 

studenckich. 
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2. Ogłoszono łącznie 43 konkursy, w tym 31 na stanowiska asystentów i adiunktów. 

Ponadto tam, gdzie są potrzeby dydaktyczne ogłoszono 8 konkursów na stanowiska 

wykładowców i starszych wykładowców.   

3. Wyłączamy z eksploatacji budynki D i P (najpóźniej do końca roku), obiekt  

w Młoszowej będzie przekazany Skarbowi Państwa albo wystąpimy na drogę sądową 

przeciw Skarbowi – do końca tego roku akademickiego. 

4. Do 01 października br. zmniejszyliśmy zatrudnienie o 69 pracowników administracji  

i obsługi UE Katowice (spadek o 14,08%), pozwoli to jeszcze w tym roku uzyskać 

netto ok. 1,8 mln PLN oszczędności. W tym trudnym procesie staraliśmy się  

w pierwszej kolejności rezygnować z zatrudniania osób, które osiągnęły uprawnienia 

emerytalne. 

5. Kończy się proces przesunięć obciążeń dydaktycznych, szacujemy, że już za bieżący 

rok akademicki spadek nadgodzin wyniesie około 10%, a w przyszłym nadgodziny 

będą miały marginalne znaczenie finansowe.  

6. Wykładowcy i starsi wykładowcy nie posiadający stopnia naukowego doktora 

zatrudnieni w Centrum Języków Obcych i Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu 

(47 osób) zostali przekwalifikowani na stanowiska lektorów i instruktorów,  

co oznacza wzrost pensum dydaktycznego i tym samym likwidację nadgodzin w tym 

jednostkach. Nie wykluczam otwarcia innych ścieżek awansu akademickiego dla 

pracowników tych jednostek w przyszłości.  

7. Zakończona została wieloetatowość – spośród ponad 500 nauczycieli akademickich 

zgodę na dodatkowe zatrudnienie uzyskało 8 osób (po spełnieniu warunków 

określonych w zarządzeniu rektora). 

8. Stopniowo rezygnujemy z zatrudniania nauczycieli, dla których Uniwersytet jest 

dodatkowym miejsce pracy (na podstawie umów o pracę). Zgodnie z zapowiedziami  

i obowiązującą Polityką kadrową – nie wykluczam kontynuacji współpracy z osobami 

o unikalnych kompetencjach i nadzwyczajnym zaangażowaniu organizacyjnych.  

9. W roku akademickim 2016/2017 na emerytury przeszło 22 pracowników naukowo-

dydaktycznych, w tym 11 profesorów i doktorów habilitowanych. Odchodzący na 

emerytury mogą pozostać w naszej wspólnocie akademickiej uczestnicząc w jej życiu 

naukowym i prowadząc w ograniczonym zakresie zajęcia na podstawie umów 

cywilno-prawnych, jednak nie będzie to zatrudnienie etatowe.    
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Kluczowe wyzwania stojące przed Uniwersytetem w roku akademickim 2017/18, to: 

- w obszarze kształcenia wprowadzenie systemu monitoringu jakości kształcenia oraz 

zwiększenie atrakcyjności oferty, w tym zwłaszcza oferty komercyjnej (studia 

niestacjonarne oraz podyplomowe), 

- w obszarze nauki wzrost aktywności publikacyjnej oraz projektowej, 

- w obszarze internacjonalizacji powiększenie oferty w językach obcych oraz postęp  

w procesach akredytacji międzynarodowej, 

- w obszarze współpracy z otoczeniem wzrost rozpoznawalności i wartości marki oraz 

zakresu aktywności projektów wdrożeniowych.       

 Kierownictwo Uczelni kontynuuje zmiany mające na celu poprawę konkurencyjności  

i wzrost wartości marki Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. W roku akademickim 

2017/18 przygotujemy wniosek na konkurs ogłoszony przez MNiSW, gdzie zamierzamy 

pozyskać finanse na dalszą restrukturyzację Uczelni. Nadchodzący rok akademicki będzie 

także obfitował w liczne wydarzenia, wśród których szczególnym jest zakończenie 

modernizacji zabytkowego rektoratu, który będzie pełnił funkcje centrum relacji z otoczeniem 

Uniwersytetu – liczę, że inwestycja ta będzie przynosić korzyści w postaci intensyfikacji 

współpracy Uczelni z biznesem i administracją (w wymiarze krajowym i międzynarodowym). 

 Mam nadzieję, że zmiany instytucjonalne w otoczeniu Uniwersytetu nie zakłócą 

naszych wysiłków, naszym celem jest wzrost wartości naszej pracy dla otoczenia – 

studentów, sfery społecznej i gospodarki. Osiągnęliśmy w ciągu mijającego roku wiele, 

trudne decyzje zaowocowały stabilizacją finansową, wzrostem pozycji UE Katowice  

w otoczeniu (mierzonej uznaniem wyrażonym w powierzaniu nam istotnej roli  

w regionalnych organach decyzyjnych i opiniotwórczych) i mam nadzieję – zapoczątkowały 

trwałe procesy większej aktywizacji kadry naukowej i wsparcia administracyjnego.  

 

Robert Tomanek 

rektor 
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I. KSZTAŁCENIE I ROZWÓJ KADRY AKADEMICKIEJ 

 

1. Rekrutacja  

 

Rekrutacja na studia pierwszego i drugiego stopnia 

 

W roku akademickim 2016/2017 przyjęcie kandydatów na I rok studiów pierwszego 

stopnia stacjonarnych odbywało się na podstawie konkursu świadectw dojrzałości. 

Przedmiotami objętymi konkursem, w zależności od wybranego kierunku studiów,  

dla kandydatów z nową i starą maturą były: pierwszy przedmiot - matematyka lub geografia 

lub historia lub informatyka lub fizyka i astronomia lub wiedza o społeczeństwie lub język 

polski (język polski tylko na kierunek Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna),  

drugi przedmiot - język obcy. Na studia pierwszego stopnia niestacjonarne w związku 

z niewypełnieniem limitu miejsc postanowiono zrezygnować z konkursu świadectw i przyjąć 

wszystkich kandydatów. Na studia drugiego stopnia stacjonarne Uczelniana Komisja 

Rekrutacyjna odstąpiła od przeprowadzenia egzaminu pisemnego więc wszyscy kandydaci 

przyjmowani byli na podstawie złożonych dokumentów. 

Na studia drugiego stopnia niestacjonarne kandydaci absolwenci Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Katowicach przyjmowani byli na podstawie złożenia wymaganych 

dokumentów. W przypadku pozostałych kandydatów postanowiono zrezygnować z konkursu 

dyplomów i przyjąć wszystkich kandydatów. 

Limity miejsc oraz liczbę przyjętych kandydatów przedstawiają poniższe tabele. 

 

Tabela Limity miejsc na I rok studiów 

Studia pierwszego stopnia stacjonarne 2412 

Studia pierwszego stopnia niestacjonarne nie ustalono limitów 

Studia drugiego stopnia stacjonarne 1705 

Studia drugiego stopnia niestacjonarne nie ustalono limitów 

Razem: 4117 

 

W roku akademickim 2015/2016 limit miejsc na studia stacjonarne wynosił 4150, 

 na studiach pierwszego stopnia 2395 na studiach drugiego stopnia 1755. 
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Tabela Liczba przyjętych na I rok studiów 

Studia pierwszego stopnia stacjonarne 2263 

Studia pierwszego stopnia niestacjonarne   475 

Studia drugiego stopnia stacjonarne 1068 

Studia drugiego stopnia niestacjonarne   446 

Razem 4252 

 

W roku akademickim 2015/2016 przyjęto 4582 kandydatów. Na studia stacjonarne 

3573 kandydatów, na niestacjonarne 1009. 

W roku akademickim 2016/2017 została przeprowadzona rekrutacja na studia 

drugiego stopnia stacjonarne i niestacjonarne na Wydziale Ekonomii na kierunek Logistyka 

(studia 3-semestralne). Przyjęto 70 kandydatów, na studia stacjonarne 52 kandydatów, 

na niestacjonarne 18 kandydatów. 

W roku akademickim 2016/2017 prowadzony był ranking szkół ponadgimnazjalnych 

województwa śląskiego, aby uzyskać odpowiedzi na pytanie, z których szkół najwięcej 

absolwentów wybiera Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach – został on przedstawiony  

w poniższej tabeli. 

Na inaugurację roku akademickiego zapraszani są dyrektorzy liceów, z których 

najwięcej kandydatów podejmuje studia pierwszego stopnia stacjonarne w Uniwersytecie 

Ekonomicznym.          

 

Tabela Ranking szkół średnich wg osób przyjętych na studia pierwszego stopnia stacjonarne 

w roku akademickim 2016/2017 

Lp.  Szkoła Miasto  

Liczba 

przyjętych 

kandydatów 

1. I Liceum Ogólnokształcące im. Karola Miarki  Mikołów  48 

2. IV Liceum Ogólnokształcące im. gen. Stanisława Maczka  Katowice  45 

3. VIII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie  Katowice  42 

4. IV Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego  Bytom  35 

5. 
VI Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Zespole 

Szkół Ogólnokształcących nr 2  
Sosnowiec  35 

6. 
X Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Jana 

Paderewskiego  
Katowice  34 

7. II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej  Katowice  32 
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Lp.  Szkoła Miasto  

Liczba 

przyjętych 

kandydatów 

8. 
Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Zespole 

Szkół Ogólnokształcących  
Mysłowice  32 

9. I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego  Chorzów  28 

10. Technikum nr 3 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych  Rybnik  28 

11. I Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich  Rybnik  27 

12. 
I Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół im. 14 Pułku 

Powstańców Śląskich  
Wodzisław Śląski  27 

13. I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki  Jaworzno  25 

14. I Liceum Ogólnokształcące im. Waleriana Łukasińskiego  Dąbrowa Górnicza  25 

15. II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica  Tarnowskie Góry  25 

16. II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego  Dąbrowa Górnicza  25 

17. 
IV Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół nr 1 im. 

Gustawa Morcinka  
Tychy  25 

18. I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Smolenia  Bytom  24 

19. III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza  Katowice  24 

20. III Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Batorego  Chorzów  24 

21. I Liceum Ogólnokształcące im. Stefanii Sempołowskiej  Tarnowskie Góry  23 

22. 
I Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących  
Zabrze  23 

23. 
II Liceum Ogólnokształcące im. Walerego Wróblewskiego w 

Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3  
Gliwice  23 

24. 
II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. 

Cypriana Kamila Norwida  
Tychy  23 

25. VII Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika  Częstochowa  23 

26. 
II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących im. Mikołaja Kopernika  
Cieszyn  22 

27. IV Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie  Chorzów  22 

28. I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego  Pszczyna  21 
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Lp.  Szkoła Miasto  

Liczba 

przyjętych 

kandydatów 

29. I Liceum Ogólnokształcące im. Karola Miarki  Żory  21 

30. 
III Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących  
Jaworzno  21 

 

Rekrutacja na studia doktoranckie 

 

Podania o przyjęcie na studia doktoranckie złożyło 68 osób, z czego na niestacjonarne 

studia doktoranckie podanie złożyła 1 osoba. 

Podstawą zakwalifikowania do przyjęcia na studia doktoranckie była liczba punktów 

uzyskana przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym. 

Postępowanie kwalifikacyjne obejmowało: 

a. ocenę złożonych dokumentów, w tym brane pod uwagę były: końcowa ocena ze studiów 

II stopnia, wykształcenie zgodne z kierunkiem studiów III stopnia, znajomość języka 

obcego, wykształcenie uzupełniające zgodne z kierunkiem studiów III stopnia, publikacje 

i osiągnięcia naukowo-badawcze, w tym udział w konferencjach, konspekt projektu 

badawczego 

b. rozmowę kwalifikacyjną, w trakcie której ocenie podlegają umiejętności i predyspozycje 

kandydata do pracy naukowej. 

W związku z małą liczbą kandydatów na niestacjonarne studia doktoranckie, na 

podstawie §7 ust. 10 uchwały nr 40/2015/2016 Senatu UE w Katowicach w sprawie 

warunków i trybu rekrutacji na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów trzeciego 

stopnia (doktoranckich) na rok 2016/2017 proces rekrutacji na niestacjonarne studia III 

stopnia został przerwany. Kandydatka ze studiów niestacjonarnych zdecydowała złożyć 

aplikację na studia stacjonarne. Dwie osoby zrezygnowały z udziału w rekrutacji przed 

rozpoczęciem rozmów kwalifikacyjnych. Rozmowy kwalifikacyjne odbyły się 19 i 20 

września. Na rozmowy kwalifikacyjne zgłosili się wszyscy zaproszeni kandydaci. 

W wyniku przeprowadzonego postępowania na studia zakwalifikowano 45 osób. 
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Tabela Podział kandydatów i przyjętych wg dyscyplin. 

Dyscyplina Kandydaci Przyjęci 

Ekonomia 22 10 

Finanse 22 18 

Nauki o zarządzaniu 24 17 

 

 

Rekrutacja na studia podyplomowe 

 

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 65/2016 Rektora z dnia 29.09.2016 roku, Biuro 

Dydaktyki przejęło zadania ŚSBiA w zakresie rekrutacji oraz zawierania umów  

z prowadzącymi zajęcia na podstawie umów cywilno-prawnych. 

 

Rekrutacja na studia podyplomowe (semestr letni 2016/2017) 

 

W okresie od stycznia do lutego br. przeprowadzono rekrutację na studia 

podyplomowe organizowane przez Wydział Finansów i Ubezpieczeń. Dokumenty 

rekrutacyjne złożyły: 

- Rachunkowość – 10 os., 

- Rachunkowość finansowa z warsztatami komputerowymi – 23 os. 

- Rachunkowość i sprawozdawczość w sektorze finansów publicznych – 3 os. 

- Ubezpieczenia gospodarcze – 1 os. 

- Międzynarodowe standardy rachunkowości sektora publicznego – 0 os. 

- Zastosowanie technologii informatycznych w małych i średnich  

   przedsiębiorstwach – 0 os. 

Przygotowano i wysłano decyzje o przyjęciu i nieprzyjęciu na studia. 

 

W marcu br. przeprowadzono rekrutację na studia podyplomowe „Menedżer 

transportu” organizowane przez Wydział Zarządzania. Dokumenty rekrutacyjne złożyła  

1 osoba. Przygotowano i wysłano decyzję o nieprzyjęciu na studia. 
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Rekrutacja na szkolenia 

W lutym br. przeprowadzono rekrutację na szkolenie „Rachunkowość finansowa  

w środowisku komputerowym” organizowane przez Wydział Finansów i Ubezpieczeń. 

Dokumenty rekrutacyjne złożyło 8 osób. 

W kwietniu br. Biuro Komunikacji Marketingowej przekazało nadzór nad stroną 

internetową UE dotyczącą studiów podyplomowych. Wprowadzono szereg modyfikacji  

i uaktualnień. 

W okresie od kwietnia do czerwca br. wzmożona została współpraca z dziekanami 

wydziałów i kierownikami studiów podyplomowych w zakresie przygotowania 

zmodyfikowanych opisów studiów podyplomowych, zgodnie z opracowanym, wspólnie  

z Biurem Komunikacji Marketingowej, schematem.  

W powyższym okresie wprowadzano na stronę internetową UE (w Typo 3) nowe 

opisy kierunków wraz z aktualnymi cenami.  
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2. Kształcenie językowe 

 

W roku akademickim 2016/2017 Centrum Języków Obcych prowadziło zajęcia 

językowe na poziomach od A1 do C1 na wszystkich wydziałach (studia 1 i 2 stopnia)  

z następujących języków
1
: 

 

Tabela Zajęcia językowe na studiach I-go stopnia 

 

JĘZYK 

POZIOM 

 

A1 

 

A2 B1 B2 C1 

angielski - 401 1959* 1475 50 

 

niemiecki** 774 561 148 - - 

francuski 355 19 - - - 

włoski 422 - - - - 

hiszpański 485 - - - - 

rosyjski 201 - - - - 

polski 

dla 

obcokrajowców 

- - - 20 18 

* W tym 394 studentów na Wydziale WIiK, którzy docelowo będą zdawać egzamin  

na poziomie B2. 

**  W celu podwyższenia poziomów, na których będą nauczane języki "drugie" w kolejnych latach, wprowadziliśmy  

w ankiecie rekrutacyjnej na studia 1 stopnia zapis, że kandydaci nie mogą wybierać poziomu A1 dla języka, którego uczyli 

się w szkole średniej. 

 

Tabela Zajęcia językowe na studiach II-go stopnia 

 

JĘZYK 

POZIOM 

 

B2 C1 

 

angielski 1642 108 

 

niemiecki 51 - 

rosyjski 14 - 

francuski 5 - 

polski 

dla 

obcokrajowców 

4 7 

                                                 
1
 Dla Wydziałów Z (oprócz IB), E i FiU dane dla I roku studiów 1 stopnia podano wg stanu z czerwca 2017,  

dla II i III roku - wg stanu z września/października 2016, dla studiów 2 stopnia - wg danych z października 2016. 

Dla Wydziału  WIiK - dane z czerwca 2017.  
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Kierunek INTERNATIONAL BUSINESS 

(grupy łączone: 1 + 2 stopień, zmiany między semestrami - podano dane z semestru letniego) 

 

Tabela Zajęcia językowe na kierunku International Business na studiach I-go stopnia 

 

JĘZYK 

POZIOM 

 

A1 

 

A2 B1 B2 C1 

angielski - - - 38 39 

 

niemiecki 27 14 8 (B1/B2) - - 

francuski - - 7 - - 

włoski 18 8 - - - 

hiszpański 9 8 10 - - 

rosyjski 14 - 3 - - 

chiński 6 - 7 - - 

polski  

dla 

obcokrajowców 

5 - - - - 

 

 

Tabela Zajęcia językowe na kierunku International Business na studiach II-go stopnia 

 

JĘZYK 

POZIOM 

 

A1 

 

A2 B1 B2 C1 

angielski - - - 3 12 

 

niemiecki 3 5 2 (B1/B2) - - 

francuski - - 3 (B1/B2) - - 

włoski - 3 - - - 

hiszpański 2 1 3 - - 

rosyjski 1 - 3 - - 

 

Na kierunku International Business w semestrze zimowym uczęszczało dodatkowo 23 

studentów II roku studiów 2 stopnia. Oprócz zajęć z lektorami CJO, studenci kierunku IB 

mieli także dwa razy w miesiącu zajęcia z native speakerami poszczególnych języków. 

 

Zajęcia językowe prowadzone były na wszystkich wydziałach w oparciu o programy 

nauczania dostosowane do wymogów Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego 

oraz treści Kart Opisu Przedmiotu opracowane przez zespoły lektorskie. Miernikiem 

osiągniętych wyników kształcenia a zarazem poświadczeniem nabytych przez studentów 

kompetencji były standaryzowane egzaminy końcowe. Korzystano z nowoczesnych 
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materiałów i technik dydaktycznych, wspomagających proces nauczania i umożliwiających 

osiągnięcie założonych efektów kształcenia.  

Na studiach I stopnia na Wydziale Ekonomii, Wydziale Finansów i Ubezpieczeń  

i Wydziale Zarządzania kursy na poziomach od B1 wzwyż skupiały się na rozwijaniu 

kompetencji studentów    w zakresie języka biznesu i komunikacji w biznesie w języku 

obcym, również kursy języka ogólnego na poziomach A1 i A2 obejmowały elementy języka 

biznesu. Na Wydziale Informatyki i Komunikacji prowadzono kursy języka angielskiego 

ogólnego z elementami języka specjalistycznego, mające na celu przygotowanie studentów  

do egzaminu językowego na poziomie B2. Wprowadzanie nowego systemu nauczania  

i egzaminowania studentów na Wydziale WIiK koordynowały mgr M. Łęska i mgr B. Malik-

Kozłowska. 

Kursy na studiach II stopnia na wszystkich wydziałach obejmowały język 

specjalistyczny danego kierunku na poziomach B2 i C1.  

Prowadzono również zajęcia językowe ze słuchaczami Uniwersytetu Ekonomicznego 

Trzeciego  Wieku.  

Studenci niepełnosprawni mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach 

wyrównawczych prowadzonych przez lektorów CJO, korzystając przy tym z pracowni 

wyposażonej w specjalistyczny sprzęt ułatwiający naukę osobom z różnymi rodzajami 

niepełnosprawności. Zajęcia ze studentami niepełnosprawnymi prowadzone były  

z następujących języków: 

 

Tabela Zajęcia z języków obcych dla niepełnosprawnych studentów 

 

JĘZYK 

POZIOM 

 

A1 

 

A2 B1 B2 C1 

 

angielski 

- 2 1 2 1 

 

hiszpański 1   - - 

włoski 1 - - - - 

rosyjski - 1 - - - 

 

Podejmowano inicjatywy mające na celu wzbogacenie oferty kształcenia i promocję 

kultury krajów nauczanych języków, m.in. w ramach działalności Studenckiego Koła 

Naukowego „Matrioszka” prowadzonego przez mgr B. Kopoczyńską. Lektorka przygotowała 

studentów do udziału  w olimpiadzie z języka rosyjskiego, literatury i kultury, która odbyła 
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się w Bałtyckim Uniwersytecie Federalnym im. I. Kanta w Kaliningradzie. Dwóch studentów 

otrzymało wyróżnienia. Dwóch student wzięło także udział w IX Międzynarodowej 

Studenckiej  Konferencji  Ekonomicznej w Kaliningradzie (wystąpienia z referatami,  

po rosyjsku i po angielsku). 

W dniach 1.09-30.09.2016 lektorka języka polskiego mg Anna Gawryś  

współorganizowała (jako kierownik) kurs językowo-adaptacyjny dla cudzoziemców  

w ramach programu stypendialnego im. S. Banacha, we współpracy ze Szkołą Języka  

i Kultury Polskiej UŚ.  

 

Śląska Szkoła Języków Biznesu 

 

Centrum Języków Obcych  prowadzi działalność komercyjną - odpłatną  Śląską Szkołę 

Języków Biznesu. Szkoła jest  jednostką  Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. 

Śląska Szkoła Języków Biznesu posiada następujące cele: 

1. kształcenie kadr dla potrzeb gospodarki i jednostek administracyjnych jak również dla 

instytucji unijnych. 

2. zagwarantowanie pracodawcom, że uzyskane kwalifikacje w ŚSzJB są synonimem 

profesjonalizmu, kompetencji językowych. 

 Zasadniczym celem nauczania na kursie jest czynne i bierne opanowanie przez 

słuchaczy języka obcego  fachowego (leksyka, konstrukcje gramatyczne, język 

korespondencji handlowej) na podstawie specjalistycznej literatury w wybranym języku 

obcym (angielski, niemiecki , francuski, rosyjski, hiszpański włoski). Uruchamiane są grupy  

wszystkich języków  w zależności od popytu. 

 Prowadzący zajęcia poświęcają  dużo uwagi na umiejętności prowadzenia 

korespondencji, sporządzania innych dokumentów koniecznych w prowadzeniu firmy, 

negocjacjach w języku obcym i streszczaniu tekstów fachowych, a także przygotowaniu do 

egzaminów specjalistycznych międzynarodowych np. LCCI – poziom  II, III, IV-język 

angielski, TELC-  Deutsch B1+ Beruf i Deutsch B2+ Beruf,- język niemiecki, 

TELC– język rosyjski, CILS-  język włoski. 

W roku akademickim 2016/2017  Szkoła  uruchomiła grupy: 

język angielski        -    3 grupy                         -           40  słuchaczy      -      3 lektorów 

                                                                    

Z uwagi na zubożenie społeczeństwa i na dużą konkurencję na rynku edukacyjnym, oferującą 

kursy językowe finansowane ze środków unijnych, w roku akademickim 2016/2017  

http://www.telc.net/unser-angebot/deutsch/telc-deutsch-b1-beruf/informationen/
http://www.telc.net/unser-angebot/deutsch/telc-deutsch-b2-beruf/informationen/
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zmniejszyła się ilość słuchaczy ŚSzJB w stosunku do lat ubiegłych.  W roku akademickim 

2015/2016 Szkoła uruchomiła grupy: 

język angielski        -    4 grupy                         -           54  słuchaczy      -      2 lektorów 

język włoski            -    1 grupa                         -             8  słuchaczy      -      1 lektor 

 

W roku akademickim 2016/2017  ŚSzJB przeprowadziła egzaminy z języka  angielskiego 

LCCI 2 i LCCI 3. Wyniki egzaminu będą znane we wrześniu br.   

 

3. Jakość kształcenia  

 

Współpraca z Zespołami przygotowującymi raporty-samooceny 

 

W roku akademickim 2016/2017 Polska Komisja Akredytacyjna dokonała oceny 

jakości kształcenia na dwóch kierunkach studiów prowadzonych w Uniwersytecie 

Ekonomicznym w Katowicach: ekonomia i gospodarka przestrzenne na Wydziale Ekonomii, 

na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim. Polska 

Komisja Akredytacyjna uznała, że kształcenie prowadzone na obydwu kierunkach zasługuje 

na ocenę pozytywną. Spośród sześciu przyjętych przez Komisję kryteriów jakościowych 

oceny programowej, kryterium jakości kształcenia na ocenianych kierunkach studiów 

otrzymało ocenę „wyróżniająco”. Uzasadniono to tym, że w jednostce działa skuteczny 

wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia zorientowany na ocenę realizacji efektów 

kształcenia i doskonalenia programu kształcenia. Pozostałe kryteria uzyskały ocenę „w pełni”. 

Potwierdzeniem przyznanej oceny są: Uchwała nr 127/2017 Prezydium Polskiej Komisji 

Akredytacyjnej z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie oceny programowej na kierunku 

ekonomia prowadzonym na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 

oraz Uchwała Nr 128/2017 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 6 kwietnia 

2017 r. w sprawie oceny programowej na kierunku gospodarka przestrzenna prowadzonym na 

Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.  

 

Analiza wyników badań ankietowych w roku akademickim 2016/2017 

W badaniach ankietowych przeprowadzonych w roku akademickim 2016/2017  

na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, studenci wypełnili 11.423 ankiety i ocenili 228 

nauczycieli akademickich, w tym: w semestrze zimowym badaniu poddano 5.305 

studentów, którzy ocenili łącznie 129 nauczycieli akademickich, zaś w semestrze letnim 
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studenci wypełnili 6.118 ankiet i ocenili 160 nauczycieli akademickich. Badaniu poddano 

zajęcia prowadzone w formie zarówno wykładów, jak i ćwiczeń.  Zestawienia liczby 

pracowników i studentów objętych badaniami ankietowymi, wyniki badania dotyczące 

minimalnej i maksymalnej wartości średniej oceny pracowników oraz wyniki średniej oceny 

pracowników na poszczególnych wydziałach w okresie sprawozdawczym przedstawiają 

poniższe tabele.          

  

Tabela Wyniki badań ankietowych pracowników Wydziału Ekonomii w roku akademickim 

2016/2017 

 Wydział Ekonomii 

Semestr zimowy Semestr letni 

Liczba pracowników objętych badaniem 

ankietowym 

37 43 

Liczba studentów, którzy wypełnili ankiety 1493 1514 

Najwyższa średnia ocena pracowników 4,859 * 

Najniższa średnia ocena pracowników 3,448 * 

Średnia ocena pracowników na Wydziale 4,325 * 
 

*wyniki będą znane w miesiącu październiku 2017 r. 
 

Tabela Wyniki badań ankietowych pracowników Wydziału Informatyki i Komunikacji 

w roku akademickim 2016/2017 

 Wydział Informatyki i Komunikacji 

Semestr zimowy Semestr letni 

Liczba pracowników objętych badaniem 

ankietowym 

26 30 

Liczba studentów, którzy wypełnili ankiety 936 850 

Najwyższa średnia ocena pracowników 4,731 * 

Najniższa średnia ocena pracowników 3,305 * 

Średnia ocena pracowników na Wydziale 4,241 * 
 

*wyniki będą znane w miesiącu październiku 2017 r. 

 

Tabela Wyniki badań ankietowych pracowników Wydziału Finansów i Ubezpieczeń 

w roku akademickim 2016/2017 

 Wydział Finansów i Ubezpieczeń 

Semestr zimowy Semestr letni 

Liczba pracowników objętych badaniem 

ankietowym 

35 41 

Liczba studentów, którzy wypełnili ankiety 1767 2080 

Najwyższa średnia ocena pracowników 4,809 * 

Najniższa średnia ocena pracowników 3,752 * 

Średnia ocena pracowników na Wydziale 4,385 * 
*wyniki będą znane w miesiącu październiku 2017 r. 



19 

 

Tabela Wyniki badań ankietowych pracowników Wydziału Zarządzania w roku akademickim 

2016/2017 

 Wydział Zarządzania 

Semestr zimowy Semestr letni 

Liczba pracowników objętych badaniem 

ankietowym 

31 46 

Liczba studentów, którzy wypełnili ankiety 1109 1674 

Najwyższa średnia ocena pracowników 4,913 * 

Najniższa średnia ocena pracowników 2,704 * 

Średnia ocena pracowników na Wydziale 4,221 * 
 

*wyniki będą znane w miesiącu październiku 2017 r. 

 

Na podstawie zebranych danych powstały analizy, które przedstawiają oceny 

studentów, dotyczące jakości kształcenia w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach  

w roku akademickim 2016/2017. I tak, średnia ocena zajęć w semestrze zimowym roku 

akademickiego 2016/2017 przestawiała się następująco: Wydział Ekonomii: 4,325, Wydział 

Informatyki i Komunikacji: 4,241, Wydział Finansów i Ubezpieczeń: 4,385, Wydział 

Zarządzania: 4,221.  

Analizując dane w wyżej wymienionych tabelach można stwierdzić, że wyniki 

kształcenia na poszczególnych wydziałach utrzymują się na poziomie zbliżonym. Ogólny 

wynik badania wskazuje na  pozytywną ocenę większości ankietowanych przez studentów 

zajęć prowadzonych przez  pracowników akademickich Uniwersytetu Ekonomicznego  

w Katowicach.   

Wyniki ankiet stanowią informację zwrotną dla ocenianych nauczycieli akademickich, 

umożliwiając im zapoznanie się z oczekiwaniami studentów. Analiza ankiet pozwala 

stwierdzić, że w większości przypadków ich oceny są zadowalające - studenci dobrze lub 

bardzo dobrze oceniają prowadzone zajęcia, zaangażowanie, przygotowanie i kompetencje 

prowadzących oraz atmosferę studiowania. W celu podniesienia jakości badania studenci 

mieli również możliwość zgłaszania w ankietach opinii odnośnie mocnych i słabych stron 

zajęć. 

Wyniki badania ankietowego otrzymali: Prorektor ds. Edukacji i Internacjonalizacji, 

dziekani, kierownicy katedr oraz ocenieni nauczyciele akademiccy. Ponadto, o wynikach 

badań Zespół ds. Jakości Kształcenia poinformował Parlament Studencki oddzielnym 

pismem. 
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Badania Jakości pracy dziekanatu Wydziału Ekonomii 

 

Studenci budują swoją opinię o Uczelni nie tylko na podstawie kontaktów  

z wykładowcami, ale w dużym stopniu również w oparciu o jakość pracy dziekanatu. Badanie 

w formie ankiet przeprowadzono na Wydziale Ekonomii na grupie 257 osób. Studenci 

odpowiadali na pytania dotyczące m.in.: godzin urzędowania, czasu oczekiwania na kontakt  

z pracownikiem dziekanatu, sprawności załatwiania spraw, fachowej wiedzy i kompetencji, 

sposobu przekazywania informacji, dostępu do informacji, kultury osobistej pracownika 

dziekanatu. Informacje zwrotne uzyskane od studentów Wydziału Ekonomii są przydatnym 

narzędziem wykorzystywanym do działań korygujących i doskonalących w zakresie obsługi 

studentów przez pracowników administracyjnych Uczelni. Poziom zadowolenia studentów 

jest jednym z mierników wdrożonego wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia 

w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Wyniki ankiety zostały przekazane władzom 

wydziału. 

Ogólny wynik badania kształtuje się na poziomie dobrym (4) przy skali od 1 do 5. 

Zdecydowana większość badanych jest zadowolona z pracy dziekanatu, a w szczególności 

dobrze ocenia fachową wiedzę i kompetencje pracowników dziekanatu, dostęp do informacji 

telefonicznej i elektronicznej, kompetencje w zakresie pomocy materialnej. Studenci są także 

zadowoleni z kultury osobistej i uprzejmości pracowników dziekanatu. Studenci zwracają 

jedynie uwagę na konieczność wydłużenia czasu pracy dziekanatu oraz zwiększenie jego 

dostępności w tygodniu oraz w soboty. 

 

4. Studenci i organizacje studenckie 

 

Liczba studentów 

 

Liczbę studentów Uniwersytecie w roku akademickim 2016/2017 przedstawia Tabela  

Liczba studentów studiów stacjonarnych wynosiła 8049 osób (w roku 2015/2016 – 8417 

studentów), na studiach niestacjonarnych studiowało 2254 studentów (w roku 2015/2016 – 

2479 studentów). 



 

2
1
 

Tabela Liczba studentów  w  roku akademickim 2016/2017 (Po korekcie GUS  stan na 30 listopada 2016 r.)  

 

 
 

Kierunki studiów 

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne  
Ogółem 

razem 
Katowice 

 

Rybnik 

 razem 

Katowice Rybnik  
 

I 

stopnia 

II 

stopnia 

I 

stopnia 

II 

stopnia 

I  

stopnia 

II 

stopnia 
I 

stopnia 

II 

stopnia 

1. Ekonomia 824 (2) 584 (2) 202 38 - 215 126 89 - - 1039 (2) 

2. Gospodarka Przestrzenna 342 (1) 215(1) 127 - - 2 (2) 1 (1) 1 (1) - - 344 (3) 

3. Gospodarka i Zarządzanie Publiczne 
193 (3) 110 (2) 83 (1) - - - - - - - 193 (3) 

4. Logistyka 349 349  - - - 177 177 - - - 526 

5. Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze 
232 (2) 160 (1) 72 (1) - - 4 4 - - - 236 (2) 

6. 
Przedsiębiorczość i Finanse 

249 249 - - - 100 (2) 53 47 (2) - - 349 (2) 

Razem: 

Wydział Ekonomii 
2189 (8) 1667 (6) 484 (2) 38 - 498 (4) 361 (1) 137 (3) - - 2687 (12) 

1. Finanse i Rachunkowość 2283 (7) 1196 1002 (7) 85 - 1061 (6) 376 (3) 637 (3) 48 - 3344 (13) 

2. Finanse i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia 194 (1) 131 (1) 63 - - - - - - - 194 (1) 

Razem: 

Wydział Finansów i Ubezpieczeń 
2477 (8) 1327 (1) 1065 (7) 85 - 1061 (6) 376 (3) 637 (3) 48 - 3538 (14) 

1. 

Dziennikarstwo 

Komunikacja Społeczna 432 295 137 - - 36 13 23 - - 468 

2. Informatyka  464 329 135 - - 201 127 74 - - 665 

3. Informatyka i Ekonometria 340 270 70 - - 22 (2) - 22 (2) - - 362 (2) 
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Razem: 

Wydział Informatyki i Komunikacji 1236 894 342 - - 259 (2) 140 119 (2) - - 1495 (2) 

1. Analityka Gospodarcza 296 (1) 224 (1) 72 - - - - - - - 296 (1) 

2. Finanse Menedżerskie 253 253 - - - - - - - - 253 

3. Gospodarka Turystyczna 176 130 46 - - - - - - - 176 

4. International Business 154 (1) 111 (1) 43 - - - - - - - 154 (1) 

5. Logistyka 358 (2) 201 157 (2) - - 172 63 109 - - 530 (2) 

 

6. Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze 74 74 - - - - - - - - 74 

7. Zarządzanie  670 (8) 394 (3) 276 (5) - - 195 (4) 68 (1) 127 (3) - - 865 (12) 

Razem: 

Wydział Zarządzania 
1981 (12) 1387 (5) 594 (7) - - 367 (4) 131 (1) 236 (3) - - 2348 (16) 

1. 
 

Finanse i Rachunkowość 
166 - - 166 - 69 - - 69 - 235 

Razem: 

Wydział Biznesu, Finansów     i Administracji 
166 - - 166 - 69 - - 69 - 235 

Ogółem 8049 (28) 
5275 

(12) 

2485 

(16) 
289 - 2254 (16) 

1008 

(5) 

1129 

(11) 
117 - 

10303* 

(44) 

*10303  w tym: 160 studentów cudzoziemców studiujących na określonym kierunku studiów i roku studiów (155 na studiach stacjonarnych + 5 na 

studiach niestacjonarnych)+ 42 studentów cudzoziemców studiujący dwa semestry w ramach wymiany międzynarodowej Erasmus przypisani do 

kierunku Finanse i Rachunkowość stacjonarny (I stopień 35 studentów,  II stopień- 7 studentów)  

 10345 (Łącznie 202 studentów cudzoziemców: 197 na studiach stacjonarnych i 5 na studiach niestacjonarnych 

*10345 - w tym: 44 studentów po ostatnim roku studiów bez egzaminu dyplomowego  (28  na studiach stacjonarnych ,  16  na studiach 

niestacjonarnych 
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Pomoc dla studentów i doktorantów  

 

W ramach pomocy materialnej w roku akademickim 2016/2017 studenci studiów 

stacjonarnych i niestacjonarnych mogli otrzymać: 

- stypendium socjalne, 

- stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, 

- stypendium rektora dla najlepszych studentów, 

- zapomogę, 

- stypendium ministra za wybitne osiągnięcia. 

Doktoranci mogli otrzymać: 

- stypendium socjalne, 

- stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, 

- stypendium dla najlepszych doktorantów, 

- zapomogę, 

- stypendium ministra za wybitne osiągnięcia. 

W roku akademickim 2016/2017 na pomoc materialną dla studentów i doktorantów 

wydano 7.429.270 zł.  

Liczbę osób korzystających z funduszu pomocy materialnej z wyszczególnieniem 

rodzaju świadczeń oraz wysokość wydatków dla studentów i doktorantów w roku 

akademickim 2016/2017 przedstawiają poniższe tabele.  
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Tabela Pomoc materialna dla studentów i doktorantów w roku akademickim 2016/2017 

 
Liczba studentów i doktorantów korzystających z pomocy materialnej  

Rodzaj świadczenia Studenci Doktoranci 

Stypendium socjalne 782 4 

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych 176 5 

Stypendium rektora dla najlepszych 

studentów/doktorantów 
617 21 

Zapomoga 34 4 

Stypendium Banacha 4 0 

Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia 2 0 

 

 

Tabela Wydatki w [PLN] na pomoc materialną dla studentów i doktorantów w roku 

akademickim 2016/2017 (w okresie od października 2016 do lipca 2017 roku)    

Rodzaj świadczenia Studenci Doktoranci 

Stypendium socjalne 4 210 740 17 030 

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych 621 200 26 500 

Stypendium rektora dla najlepszych 

studentów/doktorantów 
2 419 000 94 000 

Zapomoga 36 600 4 200 

Razem stypendia dla studentów/ doktorantów 7 287 540 141 730 

Stypendium Banacha 45 900 0 

Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia 30 000 0 

 

 
Wykaz organizacji studenckich, zespołów artystycznych i studenckich kół naukowych 

 

W Uczelni funkcjonują następujące organizacje studenckie: 

1. Parlament Studencki 

2. „University of Economics in Katowice International Student Organization” („UEK ISO”) 

3. AIESEC  

4. Akademicki Związek Sportowy (AZS) 

5. Erasmus Student Network (ESN) UE Katowice 

6. Europejskie Centrum Integracji i Rozwoju (ECID) 

7. Europejskie Forum Studentów AEGEE Katowice 
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8. Katolicki Związek Akademicki „Gaudeamus” 

9. Klub IGO Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 

10. Niezależne Zrzeszenie Studentów (NZS) 

11. Organizacja Studencka „Paneuropa” 

12. Organizacja Studentów Niepełnosprawnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach  

13. Studencka Organizacja Public Relations „PRogress” 

14. Śląskie Studenckie Forum Business Centre Club (BCC) Katowice 

 

Zespoły artystyczne: 

1. Chór Uniwersytetu  Ekonomicznego 

2. Zespół Pieśni i Tańca „Silesianie” 

 

oraz studenckie koła naukowe działające przy Katedrach: 

1. Badań Konsumpcji – Koło Naukowe AwareNet Club 

2. Badań Operacyjnych – Koło Naukowe Badań Operacyjnych 

3. Badań Rynkowych i Marketingowych – Koło Naukowe Marketingu „Meritum” 

4. Badań Strategicznych i Regionalnych – Koło Naukowe „Badania Przestrzeni 

Zurbanizowanej AREA” 

5. Bankowości i Rynków Finansowych  – Koło Naukowe Bankowości 

6. Bankowości i Rynków Finansowych – Koło Naukowe Inżynierii Finansowej  

7. Bankowości i Rynków Finansowych – Studenckie Koło Naukowe Inwestycji w Aktywa 

Rynku Kapitałowego „PRODAJ” 

8. Dziennikarstwa Ekonomicznego i Nowych Mediów – Koło Naukowe Dziennikarstwa 

Ekonomicznego 

9. Dziennikarstwa Ekonomicznego i Nowych Mediów – Koło Naukowe Komunikacji 

Społecznej „Innowacje” 

10. Ekonomii – Studenckie Koło Naukowe „FOREX” 

11. Finansów – Koło Naukowe „Finanse Menedżerskie” 

12. Finansów – Koło Naukowe Modelowania Finansowego „QUANTUM” 

13. Gospodarki Przestrzennej i Środowiskowej – Koło Naukowe PRO FUTURO 

14. Gospodarki Przestrzennej i Środowiskowej – Studenckie Koło Naukowe „Nieruchomości” 

15. Informatyki – Koło Naukowe Informatyki „Informaticus” 

16. Informatyki – Koło Naukowe Systemów Informatycznych Zarządzania 

17. Informatyki Ekonomicznej – Studenckie Koło „HASHTAG” 
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18. Inżynierii Wiedzy – Koło Naukowe „Biznesowych Gier Komputerowych” 

19. Inżynierii Wiedzy – Studenckie Koło Naukowe „SCIENTIA INGENIUM” 

20. Logistyki Ekonomicznej – Koło Naukowe Logistyki „Dialog” 

21. Matematyki Stosowanej – Koło Naukowe Analiz Rynku Finansowego 

22. Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych – Koło Naukowe Międzynarodowych 

Stosunków Ekonomicznych „International Challenge” 

23. Międzywydziałowe Centrum Języków Obcych – Koło Naukowe „Matrioszka” 

24. Prawa – Koło Naukowe Prawa Finansowego„AUREUS” 

25. Przedsiębiorczości – Naukowe Koło „AD_VENTURE” 

26. Przedsiębiorczości i Zarządzania Innowacyjnego – Koło Naukowe Zarządzania 

„Menedżer” 

27. Rachunkowości – Studenckie Koło Naukowe Rachunkowości „Rachmistrz” 

28. Rachunkowości Międzynarodowej – Koło Naukowe „Glob-Fin” 

29. Rynku i Konsumpcji – Koło Naukowe „Wolny Handel” 

30. Statystyki, Ekonometrii i Matematyki – Naukowe Koło Statystyków 

31. Transportu – Studenckie Koło Naukowe Transportu 

32. Turystyki – Koło Naukowe Turystyki „KoNTiki” 

33. Zarządzania Organizacjami – Koło Naukowe „HR-owców” 

34. Zarządzania Przedsiębiorstwem – Koło Naukowe Zarządzania „Synergia” 

35. Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych – „Koło Fascynatów Filozofii” 

36. Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych – Koło Inicjatyw Studenckich 

37. Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych – Koło Naukowe „Zarządzanie 

bezpieczeństwem” 

38. Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych – Koło Naukowe Etyki 

39. Zarządzania Zasobami Ludzkimi – Koło Naukowe „Human Resorce Development” 

 

W roku akademickim 2016/2017 studenci działający w kołach naukowych 

uczestniczyli  w organizacji 17 konferencji i 8 seminariów organizowanych w Uniwersytecie. 

Wzięli udział w ponad 30 konferencjach organizowanych przez uczelnie z całego kraju. 

Studenci przygotowywali referaty, a najlepsze z nich zostały wyróżnione i opublikowane  

w materiałach pokonferencyjnych. Przedstawiciele kół brali również udział  

w 11 konkursach, w których zajęli czołowe miejsca. 
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Ponadto, koła naukowe przejawiały szeroką aktywność w organizacji i realizacji 

przedsięwzięć szkoleniowych i warsztatowych prowadzonych przez przedstawicieli firm  

z otoczenia biznesu (ponad 30 warsztatów i szkoleń). 

Aktywność publikacyjna kół naukowych znajduje wyraz w 18 wydanych publikacjach  

(w tym 5 recenzowanych). 

 
5. Absolwenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach  

 

W 2016 roku studia ukończyło 380 absolwentów, w tym: 2492 osób otrzymało dyplomy 

ukończenia studiów stacjonarnych (w roku 2015 – 2886 osób),  

888 osób otrzymało dyplomy ukończenia studiów niestacjonarnych (w roku 2015 – 1128 

osób). Ponad 400 osób ukończyło w tym roku studia podyplomowej (szczegółowe informację 

przedstawiono w tabelach).  
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Tabela Liczba absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w roku akademickim 2015/2016 stan na 30 listopada 2016 r.   

       

 

Kierunki studiów 
 

S  t  u  d  i  a  

 

Razem 

wg 

kierunków 

stacjonarne niestacjonarne 

pierwsz

ego 

stopnia 

drugiego 

stopnia 

pierwszego 

stopnia 

drugiego 

stopnia 

1. Analityka Gospodarcza 47 15 - - 62 

2. 
Dziennikarstwo i komunikacja 

społeczna 
44 35 2 - 81 

3. Ekonomia 144 111 24 47 326 

4. Finanse i Rachunkowość 425 527 191 347 1490 

5. 
Finanse i Zarządzanie w 

Ochronie Zdrowia 
82 32 - - 114 

6. 
Gospodarka  

i Zarządzanie Publiczne 
45 43 - 9 97 

7. 
Gospodarka 

Przestrzenna 
87 58 19 26 190 

8. Gospodarka Turystyczna 54 19 - - 73 

9. Informatyka 39 - 8 - 47 

10. Informatyka Ekonometria 30 37 - 16 83 

11. International Business 21 27   48 

12. Logistyka 93 98 25 46 262 
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13. 
Międzynarodowe Stosunki 

Gospodarcze 
88 38 7 7 140 

14. Przedsiębiorczość Finanse - - - 10 10 

15. Zarządzanie 131 122 15 89 357 

Ogółem: 1330 1162 291 597 3380 
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Tabela Studia Podyplomowe Wydział Ekonomii  

Nazwa 
jednostki 

org. 
Nazwa studiów 

Liczba słuchaczy 
rozpoczynających studia 

w roku akademickim 
2016/2017 

Liczba rezygnacji Liczba absolwentów 

 

 

W
yd

zi
ał

 E
ko

n
o

m
ii 

 

Audyt i kontrola wewnętrzna w biznesie i administracji publicznej 16 0 16 
 

Handel zagraniczny  16 2 14 
 

Marketing i public relations  18 0 18 
 

Menedżer kultury 21 1 20 
 

Psychologia menedżerska 22 0 22 
 

Zarządzanie projektami w branży motoryzacyjnej 19 0 18 
1 obrona 

przewidziana 
we wrześniu b.r. 

Zarządzanie w ochronie zdrowia  24 0 24 
 

RAZEM 136 3 132 
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Tabela Studia Podyplomowe Wydział Finansów i Ubezpieczeń 

Nazwa 
jednostki 

org. 
Nazwa studiów 

Liczba słuchaczy 
rozpoczynających 
studia w okresie          
IX 2016 - IV 2017 

Liczba słuchaczy 
kontynuujących 

studia rozpoczęte 
w poprzednim roku 

akademickim 

Liczba reaktywacji 
Liczba 

rezygnacji 
Liczba 

absolwentów 

XI 2016-VI 2017 XI 2016-VI 2017 XI 2016-VI 2017 

W
y
d
z
ia

ł 
F

in
a
n
s
ó

w
 i
 U

b
e
z
p

ie
c
z
e
ń

 

Controlling 57 0 0 1 57 

Rachunkowość 22 29 1 1 27 

Rachunkowość finansowa 28 20 0 2 48 

Rachunkowość finansowa z warsztatami komputerowymi 27 0 0 3 0 

Rachunkowość i sprawozdawczość w sfp 37 0 0 2 37 

Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza w jsfp 27 0 0 1 26 

Rzeczoznawca majątkowy 37 8 1 5 45 

Wycena przedsiębiorstw 0 6 1 0 5 

Zamówienia publiczne 21 0 0 3 22 

Zarządzanie nieruchomościami 18 1 0 2 6 

Międzynarodowe Studia Menedżersko-Finansowe 

21 0 0 0 

obrony w lipcu 9 
wrześniu (x?) 
ubiegłoroczne 

lipiec/wrzesień 18 

  295 64 3 20 273 

RAZEM 362 20 273 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3
2
 

Tabela Studia Podyplomowe Wydział Informatyki i Komunikacji 

Nazwa 
jednostki 

org. 
Nazwa studiów 

Liczba słuchaczy 
rozpoczynających 
studia w okresie          
IX 2016 - IV 2017 

Liczba słuchaczy 
kontynuujących 

studia rozpoczęte 
w poprzednim roku 

akademickim 

Liczba reaktywacji 
Liczba 

rezygnacji 
Liczba 

absolwentów 

XI 2016-VI 2017 XI 2016-VI 2017 XI 2016-VI 2017 

W
y
d
z
ia

ł 
In

fo
rm

a
ty

k
i 
i 

K
o
m

u
n

ik
a
c
ji 

Analiza danych z wykorzystaniem narzędzi SAS* 18 0 0 5 5 

Business English 16 0 0 1 15 

Menedżer ds. kluczowych klientów i dyrektor sprzedaży 31 1 0 4 27 

Metody i narzędzia zarządzania projektami 15 4 0 0 18 

Narzędzia informatyczne w analizie danych 0 3 0 0 3 

Public relations - nowoczesna komunikacja w praktyce* 23 4 2 2 22 

Razem WIiK 103 12 2 12 90 

RAZEM 117 12 90 
* na datę sporządzenia sprawozdania planowana jest jeszcze obrona dla studiów podyplomowych Analiza danych z wykorzystaniem narzędzi SAS i PR - nowoczesna komunikacja w praktyce 

na dzień 16.09.2017r. 

 

 

Tabela Studia Podyplomowe Wydział Zarządzania 

Nazwa 
jednostki 

org. 
Nazwa studiów 

Liczba słuchaczy 
rozpoczynających studia 

w roku akademickim 
2016/2017 

Liczba słuchaczy 
kontynuujących studia 
w roku akademickim 

2016/2017 

Liczba rezygnacji Liczba absolwentów 

W
yd

zi
ał

 Z
ar

zą
d

za
n

ia
  

Menedżer logistyki 23   0 13 

Trener, coach i menedżer ds. szkoleń 9   1 8 

Zarządzanie i marketing w biznesie 9   0 9 

Zarządzanie projektem 20   0 18 

Zarządzanie współczesnym przedsiębiorstwem 15   0 15 

Przedsiębiorczość dla nauczycieli 0 47 0 41 

RAZEM 76 47 1 104 
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6. Rozwój kadry akademickiej 

 

Uczelnia zatrudnia aktualnie 931 osoby (stan na 30.09.2017 r.), w tym: 510 

nauczycieli akademickich. W grupie nauczycieli akademickich zatrudnionych jest:                   

-  45 profesorów z tytułem naukowym,  

-  86 profesorów nadzwyczajnych dr hab., 

-  12 doktorów habilitowanych zatrudnionych na stanowisku adiunkta,  

- 175 doktorów zatrudnionych na stanowisku adiunkta,        

-  31 doktorów zatrudnionych na stanowisku asystenta,  

-   1  doktor zatrudniony na stanowisku kustosza dyplomowanego, 

-  38 doktorów zatrudnionych na stanowisku starszego wykładowcy,  

- 122 pracowników z tytułem magistra, 

Najliczniejszą grupę stanowią osoby zatrudnione na stanowisku adiunkta (36,66 

%), najmniejsza grupa to osoby zatrudnione na stanowisku profesora nadzwyczajnego 

tytularnego (0,19 %). 

Największy wzrost zatrudnienia odnotowano w grupie asystentów (13 osób) oraz  

w grupie profesorów nadzwyczajnych dr hab. (8 osób) a największy spadek obserwuje  

się w grupie  adiunktów (32 osoby). 

Ogólna liczba zatrudnionych w grupie nauczycieli akademickich w porównaniu  

do ubiegłego roku zmniejszyła się o 1 osobę. 

W roku akademickim 2016/2017: 

 stopień dr hab. nadano 7 osobom 

- dr hab. Tomasz Ingram (20.10.2016) 

- dr hab. Barbara Kucharska (20.10.2016) 

- dr hab. Beata Reformat (20.10.2016) 

- dr hab. Grzegorz Głód (24.11.2016) 

- dr hab. Izabela Sztangret (23.03.2017) 

- dr hab. Izabela Marzec (11.05.2017) 

- dr hab. inż. Krzysztof Targiel (22.06.2017) 

 stopień doktora nadano 1 osobie 

- dr Aleksandra Fudala – Barańska (11.04.2017) 
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II. BADANIA NAUKOWE 

 

1. Finansowanie działalności naukowo-badawczej 

 

Działalność naukowo-badawcza Uczelni finansowania była z następujących źródeł: 

- dotacji na działalność statutową – utrzymanie potencjału badawczego; 

- dotacji celowej na finansowanie zadań badawczych podejmowanych przez młodych 

naukowców i uczestników studiów doktoranckich; 

- środków budżetu państwa przeznaczonych na naukę, na finansowanie projektów 

badawczych realizowanych w trybie konkursowym (przyznawane przez Narodowe 

Centrum Nauki),  

- środków europejskich;  

- środków podmiotów gospodarczych (prace zlecone, ekspertyzy wykonywane na rzecz 

uczelni i firm przez Centrum Badań i Transferu Wiedzy); 

- środków przyznawanych przez Ministerstwo Zdrowia na dofinansowanie zadań 

badawczych. 

Największy udział w finansowaniu działalności badawczo – rozwojowej 

Uniwersytetu miała dotacja przyznawana Wydziałom ze środków budżetu państwa na 

finansowanie działalności statutowej (na poziomie 39% ogólnych środków). W drugiej 

kolejności były to środki projektów badawczych z Narodowego Centrum Nauki (35% 

nakładów). 

 Szczegółowe zestawienie źródeł finansowania przedstawiono w tabeli poniżej 

 

Tabela Źródło finansowania 

źródło finansowania nakłady ogółem 

Potencjał Badawczy 1 823 671,73 zł 

Granty 1 643 293,02 zł 

Prace zlecone CBiTW 600 919,66 zł 

Finansowane lub współfinansowane ze 

środków zagranicznych (Biuro 

Współpracy Międzynarodowej) 419 962,33 zł 

Młodzi Naukowcy 150 575,00 zł 

HAZARD 52 658,97 zł 

 

 

 



 

35 

 

Zamiany w regulacjach uczelnianych dotyczących działalności naukowo-badawczej 

 

Decyzją władz rektorskich oraz dziekańskich wprowadzono istotne zmiany  

do regulacji dotyczących zasad i kryteriów przyznawania środków na utrzymanie 

potencjału badawczego wydziału. Do najważniejszych należą:  

- zwiększenie liczebności zespołów badawczych (minimum 5. pracowników zatrudnionych  

na Wydziale jeżeli zadaniem badawczym kieruje co najmniej adiunkt oraz minimum 3. 

pracowników zatrudnionych na Wydziale, jeżeli zadaniem badawczym kieruje nauczyciel 

akademicki zatrudniony na stanowisku profesora zwyczajnego lub nadzwyczajnego); 

- uproszczenie procedury składania wniosków o realizację zadania badawczego – zespoły 

składają pełny opis zadania w roku poprzedzającym rok przyznawania dotacji, 

zatwierdzanie opisów zadań badawczych przez Dziekanów na etapie planowania; 

- zaostrzenie warunków pełnienia funkcji kierownika zadania badawczego: zatrudnienie  

w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy na stanowisku adiunkta, okres 

kierowania zadaniem badawczym nie może przekroczyć okresu, na jaki został zawarty 

stosunek pracy. 

W czerwcu Senat podjął również Uchwałę w sprawie zasad zatrudniania i wynagradzania 

nauczycieli akademickich uczestniczących w realizacji krajowych projektów naukowo-

badawczych finansowanych ze środków budżetu państwa na naukę oraz z innych źródeł 

zewnętrznych na naukę pozyskanych w trybach konkursowych. Dokument ten wprowadził 

znaczące zmiany w zakresie wynagradzania pracowników za prace na rzecz projektów 

naukowo-badawczych – możliwość uzyskania wynagrodzenia uzupełniającego w drodze 

aneksu do obowiązującego aktu nawiązującego stosunek pracy z nauczycielem 

akademickim z możliwością uzyskania 300 % indywidualnej stawki godzinowej 

pracownika, obliczonej na zasadach ogólnych.  
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2. Działalność statutowa – utrzymanie potencjału badawczego  

 

Tabela Dotacje na utrzymanie potencjału badawczego Wydziałów w latach 2016-2017 

                                          Rok 

Wydział 
2016 2017 Razem 

Wydział Zarządzania 715 570 700 220 1 415 790 

Wydział Ekonomii 584 410 575 670 1 160 080 

Wydział Finansów i Ubezpieczeń 360 490 336 160 696 650 

Wydział Informatyki i Komunikacji 256 530 307 580 564 110 

Razem 1 917 000 1 919 630 3 836 630 

 

W roku kalendarzowym 2016 Wydziały otrzymały łącznie 1 917 000 zł dotacji  

na finansowanie kosztów utrzymania potencjału badawczego, z których finansowanych 

było łącznie 98 zadań badawczych według poniższego zestawienia: 

 

WZ WE WFiU WIiK razem  

30 26 32 10 98 

 

W drugiej połowie roku akademickiego, w roku kalendarzowym 2017, Wydziały 

otrzymały wyższą dotację, łącznie na kwotę 1 919 630 zł. W roku 2017 dofinansowanie 

otrzymało łącznie 89 zadań badawczych według poniższego zestawienia: 

 

WZ WE WFiU WIiK razem  

30 26 22 11 89 

 

W roku akademickim 2016/2017 rozliczone zostały zadania badawcze finansowane  

z dotacji na działalność statutową na łączną kwotę 1 823 671,73 zł (770 653,73 zł 

stanowiły środki dotacji z roku 2016, natomiast 1 053 018,00 zł to środki rezerwy). 
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3. Dotacja celowa na rozwój młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich  

 

Tabela Dotacje na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań  

z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów 

doktoranckich w latach 2016-2017 

                                          Rok 

Wydział 
2016 2017 Razem 

Wydział Zarządzania 58 380 53 900 112 280 

Wydział Ekonomii 69 170 46 900 116 070 

Wydział Finansów i Ubezpieczeń 39 980 47 700 87 680 

Wydział Informatyki i Komunikacji 11 000 17 000 28 000 

Razem 178 530 165 500 344 030 

 

W okresie sprawozdawczym ze środków dotacji celowej na badania prowadzone 

przez młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich Wydziały finansowały 

zadania badawcze indywidualnych naukowców oraz badania na rozwój specjalności 

naukowych. Projekty przyznawane były w wewnętrznym trybie konkursowym przyjętym 

zarządzeniem Rektora.  

W roku akademickim 2016/2017 rozliczone zostały projekty na łączną kwotę 150 

575,00 zł (58 265 zł stanowiły środki dotacji z roku 2016, natomiast 92 310 zł to środki 

rezerwy). 

W roku kalendarzowym 2016, Wydziały otrzymały dotację w łącznej kwocie 178 

530 zł. Ze środków tych, prowadzonych było łącznie 31 projektów indywidualnych i 5 

projektów zespołowych, według poniższego zestawienia: 

 

 WZ WE WFiU WIiK razem  

Projekty indywidualne młodych 

naukowców  
10 8 9 4 31 

Projekty zespołowe związane z 

rozwojem specjalności  
2 3 0 0 5 

suma projektów 12 11 9 4 36 

 

W roku kalendarzowym 2017, Wydziały otrzymały dotację w łącznej kwocie 165 

500 zł. Finansowanie otrzymało łącznie 28 projektów indywidualnych i 3 projekty 

zespołowe, według poniższego zestawienia: 
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  WZ WE WFiU WIiK razem 

Projekty indywidualne młodych 

naukowców  
11 5 7 5 28 

Projekty zespołowe związane z 

rozwojem specjalności  
2 1 0 0 3 

suma projektów 13 6 7 5 31 

 

 

4. Projekty badawcze finansowane ze środków budżetu państwa i przeznaczonych na 

naukę 

 

Projekty Narodowego Centrum Nauki  

 

Projekty badawcze przyznawane w trybie konkursowym realizowane były 

indywidualnie przez pracowników naukowo-dydaktycznych oraz przez interdyscyplinarne 

zespoły naukowo – badawcze Uczelni. W okresie sprawozdawczym realizowano łącznie 

26 projektów badawczych (wykazy projektów przedstawiano w tabelach ). W roku 

akademickim 2016/2017, w odpowiedzi na konkursy ogłaszane przez Narodowe Centrum 

Nauki, pracownicy naukowo-dydaktyczni Uniwersytetu złożyli łącznie 30 wniosków.  

Na dzień sporządzania sprawozdania (30.06.2017), w roku akademickim 2016/2017 3 

wnioski otrzymały dofinansowanie (wydane decyzje z konkursów OPUS 11, SONATA 12 

i PRELUDNIUM 12), 11  wniosków jest w trakcie oceny (konkurs EEETHOVEN 2, 

OPUS 13, PRELUDIUM  13). 

W roku akademickim 2016/2017 rozliczone zostały zadania badawcze roku 

budżetowego 2016 o nakładach w łącznej kwocie 1 643 293,02 zł. 

 

Tabela Liczba projektów, które uzyskały dofinansowanie:  

Rodzaj konkursu WZ WE WFiU WIiK Razem 

OPUS 11 1 0 0 0 1 

PRELUDIUM 12 0 0 0 1 1 

SONATA 12 0 0 1 0 1 

Razem 1 0 1 1 3 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

39 

 

Tabela Liczba wniosków złożonych na konkursy ogłoszone przez Narodowe Centrum 

Nauki  w roku akademickim 2016/2017 

Rodzaj konkursu WZ WE WFiU WIiK Razem 

OPUS 12 1 4 0 1 6 

SONATA 12 1 6 3 0 10 

PRELUDIUM 12 0 1 0 1 2 

BEETHOVEN 2 1 0 1 0 2 

ETIUDA 5 1 0 0 0 1 

OPUS 13 1 1 3 1 6 

PRELUDIUM 13 1 1 0 1 3 

Razem 6 13 7 4 30 

 

 

Tabela Wykaz projektów badawczych realizowanych w roku akademickim 2016/2017  

na Wydziale Zarządzania 

lp. Tytuł projektu badawczego Kierownik projektu Nazwa konkursu 

1 

Strategie losowania prób wykorzystujące zmienne 

pomocnicze 
prof. dr hab. Janusz Wywiał OPUS 11 

2 

Zespoły zarządzające a efektywność zarządzania 

zasobami ludzkimi 
dr  Magdalena Majowska SONATA 10 

3 

Tworzenie, zatrzymywanie i przechwytywanie wartości 

w organizacjach przedsiębiorczych 

prof. dr hab. Wojciech Tadeusz 

Dyduch 
OPUS 9 

4 Antecedencje diad i sieci w turystyce prof. dr hab.  Wojciech Czakon OPUS 7 

5 

Koncepcja Customer Engagement w zarządzaniu 

relacjami przedsiębiorstwa z klientem. Modele 

teoretyczny i pomiarowy 

dr hab Katarzyna Rupik, prof. 

UE 
OPUS 7 

6 

Zachowania pozytywne i przedsiębiorczość 

organizacyjna w osiąganiu wysokiej efektywności 

organizacji. 

dr hab. Przemysław Zbierowski, 

prof. UE 
OPUS 7 

7 

Modele internacjonalizacji przedsiębiorstw e - commerce 

mgr Magdalena Grochal – 

Brejdak (Promotor prof. M. 

Szymura- Tyc) 

PRELUDIUM 6 

8 

Relacje współtworzenia, a innowacyjność – perspektywa 

sektora gier video. 
dr Patrycja Klimas SONATA 6 

9 

Politykowanie organizacyjne. Treść, proces, kontekst i 

efekty 
dr Monika Kulikowska- Pawlak OPUS 6 

10 

Patologie w zachowaniach konsumentów na rynku – 

typologia, modele 
prof. dr hab. Sławoir Smyczek OPUS 6 

11 
Koncepcja zarządzania rezylientnym łańcuchem dostaw 

dr hab. Artur Świerczek, prof. 

UE 
SONATA BIS 
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Tabela Wykaz projektów badawczych realizowanych w roku akademickim 2016/2017  

na Wydziale Ekonomii  

lp. Tytuł projektu badawczego Kierownik projektu Nazwa konkursu 

1 Ekonomia miejskich dóbr wspólnych dr Adam Polko OPUS 10 

2 

Ekonomia polityczna budowania instytucji w 

kooperacyjnym ładzie gospodarczym – przypadek 

Szwecji 

dr Sławomir Czech SONATA 7 

3 

Uwarunkowania organizacyjne rozwoju 

zatrudnialności pracowników w sektorze publicznym 
dr hab. Izabela Marzec OPUS 6 

4 

Pieniądz a dobrobyt w procesie integracji monetarnej 

– koncepcje teoretyczne oraz społeczna percepcja 

braku neutralności pieniądza 

dr Julia Włodarczyk SONATA 5 

5 

Wpływ orientacji strategicznej organizacji na 

efektywność jej funkcjonowania na przykładzie 

publicznych podmiotów leczniczych 

mgr Karolina Szymaniec, 

Promotor: A. Frączkiewicz - 

Wronka 

PRELUDIUM 5 

6 

Kluczowe czynniki sukcesu organizacji sektora 

publicznego na przykładzie ośrodków pomocy 

społecznej 

mgr Maria Kotas Promotor: A. 

Frączkiewicz - Wronka 
PRELUDIUM 5 

7 

Metodologia komputerowego wspomagania 

twórczości organizacyjnej 
prof. dr hab. inż. Celina Olszak OPUS 5 

 

 

 

Tabela Wykaz projektów badawczych realizowanych w roku akademickim 2016/2017  

na Wydziale Finansów i Ubezpieczeń 

lp. Tytuł projektu badawczego Kierownik projektu Nazwa konkursu 

1 

Czynniki sukcesu projektów systemów 

informatycznych w administracji publicznej na 

przykładzie Polski 

mgr Iwona Kolasa (promotor: Prof. 

E. Ziemba) PRELUDIUM 10 

2 

Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa w warunkach 

implementacji innowacyjnych mechanizmów 

finansowych dr Joanna Błach SONATA 

3 

Media społecznościowe w działalności 

przedsiębiorstw – podejście modelowe 

mgr Marta Zembik Promotor: E. 

Ziemba PRELUDIUM 

 

 

 

Tabela Wykaz projektów badawczych realizowanych w roku akademickim 2016/ 2017  

na Wydziale Informatyki i Komunikacji 

lp. Tytuł projektu badawczego Kierownik projektu Nazwa konkursu 

1 

Dynamiczne zdolności marketingowe jako czynnik 

przewagi przedsiębiorstw produkcyjnych dr hab. Maciej Mitręga, prof. UE OPUS 10 

2 

Użyteczność i skuteczność wielokryterialnych 

holistycznych metod podejmowania decyzji we 

wspomaganiu negocjacji 

dr hab. Tomasz Tadeusz 

Wachowicz, prof. UE OPUS 9 

3 

Podejście interaktywne w dynamicznych procesach 

decyzyjnych 

prof. dr hab. Tadeusz Trzaskalik 

OPUS 6 

4 

Strukturalne podejście do modelowania zależności 

między kryteriami w wielokryterialnym 

wspomaganiu decyzji dr hab. Jerzy Michnik, prof. UE OPUS 5 

5 

Networking a poduktywność badawcza pracownika 

naukowego w naukach o zarządzaniu  dr hab. Maciej Mitręga prof. UE SONATA BIS 
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5. Projekty naukowo-badawcze finansowane ze źródeł zewnętrznych  

 

 

Projekty naukowo-badawcze prowadzone przez Biuro Współpracy 

Międzynarodowej* 

 

* Dane pochodzą ze sprawozdania z działalności realizowanej w ramach Biura Współpracy 

Międzynarodowej 

 

HORYZONT 2020 

 

System letniego szkolenia akademickiego młodych przedsiębiorców ICT zorientowany na 

budowanie zespołów i Lean-training (STARTIFY7) 

Lider projektu: University of Sheffield 

Partnerzy projektu: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, University of Trento, 

FAU Erlangen Nuremberg, University of Almeria, South East European Research Center, 

University of Twente, European Confederation of Young Entrepreneurs, Unternehmer 

TUM, Europe Unlimited, Incubator for Growth - i4G 

Kierownik projektu z ramienia UE: prof. dr hab. Wojciech Czakon, Wydział 

Zarządzania 

 

Personalised ICT-tools for the Active Engagement of Consumers Towards Sustainable 

Energy 

Ogłoszenie o pozytywnym rozstrzygnięciu konkursu- 05.2017 

Lider Projektu: RISA Sicherheitsanalysen GmbH z siedzibą w Berlinie 

Kierownik projektu z ramienia UE: dr Agnieszka Lorek i dr Sylwia Słupik, Wydział 

Ekonomii, Katedra Polityki Społecznej i Gospodarczej 

 

KOMISJA EUROPEJSKA DG SANCO 

 

Looking at Economic Analyses of Drugs and Economic Recession (LEADER).  

Lider projektu: Hospital Clinic de Barcelona 

Partnerzy projektu: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, the Institute of Health and 

Society, Newcastle University (UNEW), Faculty of Health, Medicine and Life Sciences, 

Maastricht University (MU), Department of Health of the Government of Catalonia, 

Agency for Health Quality and Assessment of Catalonia,  

Kierownik projektu z ramienia UE: prof. dr hab. Zofia Mielecka-Kubień, Wydział 

Zarządzania 
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Projekty naukowo-badawcze prowadzone przez Biuro Badań i Projektów 

Naukowych 

 

PROJEKT MINISTRA ZDROWIA  

 

Charakterystyka zjawiska ryzykownego i problemowego korzystania z Internetu  

i telefonów komórkowych przez młodzież szkół podstawowych. 

Kierownik projektu: dr Katarzyna Warzecha, Wydział Zarządzania 

Wartość projektu: Kwota dofinansowania 114 800 zł, wkład własny 3547 zł 

Czas realizacji: 02.01.2017 r. – 30.11.2018 r. 

 

Oszacowanie kosztów społecznych używania narkotyków w Polsce w 2015 r. 

Kierownik projektu: Prof. dr hab. Zofia Mielecka-Kubień, Wydział Zarządzania 

Wartość projektu: Kwota dofinansowania 70 273 zł, wkład własny 4 239 zł 

Czas realizacji: 04.05.2017-31.12.2017 r. 

 

PROJEKT: GLOBAL ENTREPRENEURSHIP MONITOR 

 

Udział w projekcie Światowy Monitor Przedsiębiorczości (Global Entrepreneurship 

Monitor − GEM), polegający na realizacji badań w obszarze przedsiębiorczości, 

opracowanie raportu krajowego, publikację raportu krajowego oraz udział  

w spotkaniach GEM. 

Kierownik projektu z ramienia UE: Prof. UE dr hab. Przemysław Zbierowski, Katedra 

Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Wydział Zarządzania.  

Wartość projektu: 

Budżet: 3 000 GBP 

Czas realizacji: 21.06-31.12.2016 r. 

 

PROJEKT WSPÓŁPRACY DWUSTRONNEJ  

 

Współpraca dwustronna z Austrią  na lata 2017-2019, Ryzyko systemowe I 

systematyczne a proces zarządzania płynnością  

Kierownik projektu: Prof. UE dr hab. Ewa Dziwok, Wydział Finansów i Ubezpieczeń 

Wartość projektu: Budżet UE: na rok 2017 – 2 500 zł 

Czas realizacji: 2017-2019 r. 
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STYPENDIUM INDYWIDUALNE 

W październiku 2016 r. dr Patrycja Klimas oraz dr Katarzyna Czernek z Wydziału 

Zarządzania otrzymały z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego stypendium 

naukowe dla wybitnego młodego naukowca na lata 2016-2019. 

 

REKTORSKIE GRANTY NAUKOWE  

W trzeciej edycji grantów JM Rektor przyznał nagrody nauczycielom akademickim  

za szczególne osiągnięcia naukowe, tj.: 

- za publikację artykułów w czasopismach najwyższej kategorii (lista A). W tej kategorii 

nagrodzeni zostali:  

 dr Jan Acedański 

 dr Kornelia Batko 

 prof. dr hab. Wojciech Czakon 

 dr Katarzyna Czernek 

 dr Patrycja Klimas 

 dr Jan Kozak 

 dr Rafał Kucharski 

 dr hab. Maciej Mitręga, prof. UE 

 prof. dr hab. Celina Olszak 

 dr Tomasz Papaj 

 dr Katarzyna Sawicz 

 dr hab. Maja Szymura – Tyc, prof. UE 

 dr hab. Artur Świerczek, prof. UE 

 dr hab. Tomasz Wachowicz, prof. UE 

 dr hab. Ewa Ziemba, prof. UE 

 dr Rafał Żelazny    

- pozyskanie środków finansowych na realizację projektów badawczych ze środków 

zewnętrznych. W tej kategorii nagrodzeni zostali:  

 dr Janusz Cichy 

 prof. dr hab. Wojciech Dyduch 

 dr hab. Maciej Mitręga, prof. UE 

 dr Adam Polko 

 dr Blandyna Puszer 

 dr hab. Artur Świerczek, prof. UE 
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 dr hab. Tomasz Wachowicz, prof. UE  

 

6. Wyjazdy zagraniczne o charakterze naukowo-badawczym oraz przyjazdy gości  

z zagranicy 

 

W roku akademickim 2016/2017 w Dziale Mobilności Międzynarodowej zostało 

złożonych 570 wniosków o wyjazd zagraniczny (stan na dzień 30.06.2017), w tym: 

 431 wniosków pracowników,  

 115 wniosków studentów, 

 24 wnioski osób niebędących pracownikami Uczelni. 

Największa część realizowanych wyjazdów zagranicznych, bo aż 41%, związana 

jest z udziałem w międzynarodowych konferencjach naukowo-badawczych. Prawie 1/4 

wyjazdów zagranicznych stanowią wyjazdy inne, w tym wyjazdy artystyczne Chóru 

Uczelni, udział w międzynarodowych targach edukacyjnych, posiedzeniach komitetów 

międzynarodowych organizacji, których pracownicy są członkami. 18% wyjazdów  

to wyjazdy dydaktyczne w celu prowadzenia zajęć na partnerskich Uczelniach z zagranicy. 

3% przypada na wyjazdy organizacyjne, w ramach których omawiane są możliwości 

współpracy z partnerami z zagranicy oraz wyjazdy w ramach organizacji 

międzynarodowych, których Uczelnia lub jej pracownicy są członkami. Wyjazdy, których 

celem jest realizacja działalności naukowo-badawczej stanowią 3% ogólnej liczby 

wyjazdów, wyjazdy szkoleniowe 6%, a staże naukowe zaledwie 1%. Konferencje 

dydaktyczne to 5% wszystkich wyjazdów. 

W roku akademickim 2016/2017 wnioskowano o ponad 1.530.000 zł  

na finansowanie wyjazdów zagranicznych. Zgodnie z wnioskami o podróż zagraniczną 

prawie 1/3 wnioskowanych środków pochodzi ze środków potencjału badawczego, 

natomiast 22% podróży jest finansowane z grantów naukowo-badawczych. Znaczące 

źródło finansowania wyjazdów zagranicznych stanowią środki programu Erasmus+ (27%), 

natomiast 10% całkowitej puli wnioskowanych środków stanowią inne źródła 

finansowania jak m.in. wpłaty uczestników konferencji własnych czy środki sponsorów. 

Środki budżetowe Uczelni stanowią 7% z puli wnioskowanych środków na wyjazdy (31% 

na dofinansowanie wyjazdów o charakterze innym, 39% na dofinansowanie wyjazdów 

dydaktycznych i szkoleniowych w ramach programu Erasmus+, 27% na działalność 

naukowo-badawczą i konferencje naukowo-badawcze, 2% stanowiło dofinansowanie 

udziału w konferencjach dydaktycznych, natomiast 1% dofinansowanie wyjazdów 
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organizacyjnych). Znaczny udział środków dydaktycznych w finansowaniu wyjazdów 

dydaktycznych i szkoleniowych w ramach programu Erasmus+ wynika z przyjętej  

na Uczelni polityki mającej na celu realizację jak największej liczby mobilności w ramach 

programu. W związku z czym Prorektor ds. Edukacji i Internacjonalizacji zdecydował  

o dofinansowaniu każdego z wyjazdów realizowanych w roku akademickim 2016/2017 

kwotą w maksymalnej wysokości 500 zł na pokrycie kosztów podróży. 

Zdecydowana większość wniosków o podróż zagraniczną składana była przez 

pracowników naukowych Uczelni – 69%, wyjazdy studentów stanowiły 20 %, natomiast 

wnioski składane przez pracowników administracji oraz osoby niebędące pracownikami 

Uczelni stanowiły odpowiednio 7%   i  4%.      

                    

Przyjazdy gości zagranicznych 

 

W okresie sprawozdawczym w Biurze Współpracy Międzynarodowej zostało 

złożonych 45 wniosków o przyjazd 218 gości z zagranicy (stan na dzień 30.06.2017).  

Największa liczba przyjazdów z zagranicy związana była z prowadzeniem przez 

osoby zaproszone działalności dydaktycznej na Uczelni (56%). Drugą pod względem 

liczebności grupę stanowiły przyjazdy na konferencje naukowo-badawcze (22%). 19% 

przyjazdów związanych było z działalnością inną (np. udział w spotkaniach projektowych, 

udział studentów w wydarzeniach edukacyjnych o charakterze międzynarodowym, 

praktyki). Pozostała część to przyjazdy w ramach szkoły letniej oraz przyjazdy 

szkoleniowe. 

W okresie sprawozdawczym najwięcej osób przyjechało na zaproszenie 

pracowników Wydziału Finansów i Ubezpieczeń (56%). Znaczną ilość gości 

zagranicznych przyjęli również pracownicy Wydziału Zarządzania (18%), pracownicy 

Wydziału Informatyki i Komunikacji (12%) oraz pracownicy jednostek administracyjnych 

Uczelni (14%). 

 

 7. Konferencje naukowe  

 

W okresie sprawozdawczym, katedry Uniwersytetu zorganizowały 35 konferencji 

naukowych o charakterze ogólnopolskim oraz z udziałem gości zagranicznych. 

Szczegółowe informacje o konferencjach obsługiwanych przez Biuro Badań i Projektów 

Naukowych przedstawia tabela.  
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Tabela Ogólnopolskie konferencje naukowe zorganizowane przez jednostki UE w okresie 

sprawozdawczym.  

 

Konferencje naukowe organizowane przez jednostki Uniwersytetu Ekonomicznego                     

w roku akademickim 2016/2017 (1.09.2016 – 30.08.2017) 

 

Lp. Konferencja Organizator Wydział 

1 Nowoczesność przemysłu i usług                     
Katedra Zarządzania 

Przedsiębiorstwem / TNOiK 
Zarządzania 

2 
Przedsiębiorstwo XXI wieku - doświadczenia i 

perspektywy 

Katedra Zarządzania 

Przedsiębiorstwem 
Zarządzania 

3 Budowanie łańcuchów dostaw jutra 
Katedra Logistyki 

Ekonomicznej 
Zarządzania 

4 
Metoda Reprezentacyjna w badaniach ekonomiczno-

społecznych 

Katedra Statystyki, Ekonometrii 

i Matematyki 
Zarządzania 

  

5 Systemy gospodarcze i ich ewolucja Katedra Ekonomii Ekonomii 
  

6 Procesy internacjonalizacji w gospodarce światowej 
Katedra Międzynarodowych 

Stosunków Ekonomicznych 
Ekonomii 

  

7 
Wehikuły rozwoju lokalnego i regionalnego. Forum 

rozwoju lokalnego i regionalnego 

Katedra Badań Strategicznych i 

Regionalnych 
Ekonomii 

  

8 
Innowacyjność w sektorze TSL z perspektywy 

koncepcji CSR 
Katedra Transportu Ekonomii 

  

9 
Małe miasta – przestrzeń, społeczeństwo, 

gospodarka 

Katedra  Gospodarki 

Przestrzennej 
Ekonomii 

 

10 
PR Forum. Public Relations. Sztuka skutecznej 

komunikacji teorii i Praktyce 

Katedra Zarządzania 

Publicznego i Nauk 

Społecznych 

Ekonomii 

 

11 
Twórczość- Innowacyjność – Przedsiębiorczość – 

technologie informacyjne w organizacjach 

Katedra Informatyki 

Ekonomicznej, Katedra 

Przedsiębiorczości i 

Zarządzania Innowacyjnego 

Ekonomii 

 

12 Nowe sektory gospodarki w rozwoju miasta 
Katedra Badań Strategicznych i 

Regionalnych 
Ekonomii 

 

13 
Współczesne problemy ekonomiczne. Świat po 

kryzysie 
Katedra Ekonomii Ekonomii 

 

14 Kluczowe koncepty kształtujące współczesne miasto 
Katedra Badań Strategicznych i 

Regionalnych 
Ekonomii 

 

15 
Projekty lokalne i regionalne – zarządzanie ryzykiem 

projektu 

Katedra Badań Strategicznych i 

Regionalnych 
Ekonomii 

 

16 
Nowe koncepcje i kierunki badań w ekonomii i 

zarządzaniu 
Wydział Ekonomii Ekonomii 

 

17 
Media w rodzinie w perspektywie społeczno-

pastoralnej 

Katedra Zarządzania 

Publicznego i Nauk 

Społecznych , UŚ, Wyższa 

Szkoła HUMANITAS 

Ekonomii 

 

18 
Analiza internacjonalnych relacji. Metody i modele 

w rozwoju regionów 

Katedra Metod Statystyczno-

Matematycznych w Ekonomii 
Ekonomii 

 

19 Finanse – Problemy – Decyzje FPD 2017 
Katedra Finansów 

Przedsiębiorstw i Ubezpieczeń 

Finansów i 

Ubezpieczeń 

  

20 Sektory bankowe w Unii Europejskiej 
Katedra Bankowości i Rynków 

Finansowych 

Finansów i 

Ubezpieczeń 

 

21 
Współczesne problemy i kierunki transformacji 

rachunkowości i rewizji finansowej 
Katedra Rachunkowości 

Finansów i 

Ubezpieczeń 
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22 Zarządzanie – Rachunkowość – Nowe technologie” 

Katedra Rachunkowości 

Międzynarodowej, Wydział 

Zarządzania Akademii 

Górniczo-Hutniczej 

Finansów i 

Ubezpieczeń 

 

23 
Innowacje w finansach bankowości  i 

ubezpieczeniach – teoria i praktyka. Metody 2016 

Katedra Matematyki 

Stosowanej, Katedra 

Bankowości i Rynków 

Finansowych 

Finansów i 

Ubezpieczeń 

  

24 

Media w ekonomii – ekonomia w mediach 

  

Katedra Dziennikarstwa 

Ekonomicznego i Nowych 

Mediów 

Informatyki i 

Komunikacji 

  

25 Globalizacja i czynniki rozwoju 

Katedra Informatyki i 

Rachunkowości 

Międzynarodowej 

Wydział Finansów 

i Ubezpieczeń 

 

26 
Restrukturyzacja przedsiębiorcy i jego 

przedsiębiorstwa 
Katedra Prawa i Ubezpieczeń 

Wydział Finansów 

i Ubezpieczeń 

 

27 Modelowanie Preferencji a Ryzyko 2017 Katedra Badań Operacyjnych 
Informatyki i 

Komunikacji 

  

28 
Statistics for Innovation: Data Vizualization and 

Risk Analysis (SIDVRA) 

Katedra Demografii i Statystyki 

Ekonomicznej 

Informatyki i 

Komunikacji 

  

      

 

W okresie sprawozdawczym odbyła się jedna międzynarodowa konferencja naukowa: 

MAG Scholar Global Business, Marketing & Tourism Conference European 

Marketing from Global Perspective 

Organizator konferencji: Wydział Zarządzania, Prof. dr hab. Sławomir Smyczek 

Termin: 3-5.07.2017 r. 

Miejsce: Polska, Katowice i Kraków 
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III. WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA 

 

1. Projekty międzynarodowe naukowo-badawcze, edukacyjne i inne (z wyłączeniem 

projektów inwestycyjnych) finansowane lub współfinansowane ze środków 

zagranicznych 

 

Biuro Współpracy Międzynarodowej w okresie sprawozdawczym realizowało lub 

pomagało w realizacji łącznie 11 projektów finansowanych lub współfinansowanych  

ze środków zagranicznych. Poza opisanym wcześniej projektem STARTIFY7 (Horyzont 

2020) i DG Sango, były to: 

 

PROGRAM ERASMUS+ AKCJA 1 

 

1. Tytuł projektu: Projekt mobilności w ramach programu Erasmus+ KA103 

Typ projektu: edukacyjny 

Opis projektu: projekt umożliwia studentom oraz pracownikom dydaktycznym  

i administracyjnym realizowanie mobilności w uczelniach partnerskich.  W roku 

akademickim 2016/17 realizowany był kontrakt instytucjonalny, na który łącznie 

składało się: 

- 97 stypendiów na wyjazdy studentów na studia zagraniczne (w tym 4  

z dofinansowaniem PO WER), 

- 20 stypendiów na wyjazdy studentów na praktyki zagraniczne, 

- 64 stypendia na wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć 

dydaktycznych, 

- 17 stypendiów na wyjazdy pracowników na szkolenia. 

W ramach programu uczelnia przyjęła: 

- 171 studentów z ośrodków akademickich krajów Unii Europejskiej i 

stowarzyszonych, 

- 69 nauczycieli akademickich, 

- 29 pracowników administracji. 

Koordynator projektu: Biuro Współpracy Międzynarodowej 

W ramach konkursu wniosków na rok 2017/18 dofinansowanie uzyskał kolejny 

projekt mobilności złożony przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Kontrakt na 
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rok 2017/18 przewiduje ponad 199 wyjazdów studentów, absolwentów oraz pracowników 

dydaktycznych i administracyjnych i opiewa na łączną kwotę 435.775 EUR 

2. Tytuł projektu: Projekt mobilności w ramach w ramach programu Erasmus+ 

KA107 

Typ projektu: edukacyjny 

Opis projektu: W ramach uruchomionej akcji wymiany z tzw. krajami partnerskimi 

(obejmującymi kraje spoza Unii Europejskiej i EOG) dofinansowanie uzyskał projekt 

mobilności opracowany przez Biuro Współpracy Międzynarodowej. Dzięki bardzo 

wysokiej ocenie jakościowej otrzymaliśmy dofinansowanie pozwalające na przyznanie 

102 stypendiów dla studentów i pracowników. Wymiana jest realizowana z krajami 

Europy środkowo-wschodniej (Czarnogóra, Albania, Serbia, Palestyna), krajami  

z obszaru byłego Związku Radzieckiego (Rosja, Ukraina, Gruzja i Kazachstan), 

krajami Azji południowo-wschodniej (Korea Południowa, Hongkong, Singapur i 

Tajwan), krajami Ameryki Północnej (Stany Zjednoczone) i Południowej (Brazylia, 

Kolumbia, Chile) oraz krajami północnej Afryki (Egipt, Liban). 

Koordynator projektu: Biuro Współpracy Międzynarodowej 

 

PROGRAM PO WER 

 

3. Tytuł projektu: Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz 

znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej 

Typ projektu: edukacyjny 

Opis projektu: Od roku akademickiego 2014/2015 Uczelnia realizuje projekt 

„Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej 

sytuacji materialnej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO 

WER). O dofinansowanie z budżetu PO WER mogą ubiegać się studenci z orzeczonym 

stopniem niepełnosprawności (na wyjazdy na studia oraz praktyki) oraz studenci  

z przyznanym stypendium socjalnym (na wyjazdy na studia). Działania w ramach 

projektu są realizowane zgodnie z zasadami programu Erasmus+. W roku 

akademickim 2016/2017 z programu PO WER zostało zrealizowanych  

4 wyjazdów studentów na studia (4 studentów w trudnej sytuacji materialnej), a na rok 

akademicki 2017/2018 Uczelnia uzyskała środki na dofinansowanie kolejnych 

wyjazdów studentów. 

Koordynator projektu: Biuro Współpracy Międzynarodowej 
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PROGRAM CEEPUS 

 

4. Tytuł projektu: International Experience for International Business Education 

Typ projektu: edukacyjny 

Opis projektu: Projekt kierowany jest do studentów i nauczycieli kierunku 

International Business. Sieć uzyskała pozytywną rekomendację dla kontynuowania 

działań w roku 2017/18.  W ramach projektu prowadzone są działania zmierzające  

do opracowania w przyszłości programów wymiany krótkoterminowej (wizyt 

studyjnych i szkół letnich) i włączenia ich w działania sieci w kolejnych latach. Celem 

projektu jest również wymiana dobrych praktyk w zakresie włączania do programów 

studiów zajęć realizowanych w formie e-learningu oraz zajęć prowadzonych przez 

przedstawicieli otoczenia biznesu. Docelowo projekt ma pomóc w opracowaniu 

wspólnego programu studiów (joint degree) na kierunku International Business.  

W roku akademickim 2016/17 do sieci należały uczelnie z Czech (Uniwersytet 

Masaryka w Brnie), Węgier (Uniwersytet Corvinusa w Budapeszcie), Słowenii 

(Uniwersytet w Lublanie), Bułgarii (Uniwersytet Ekonomiczny w Warnie), Chorwacji 

(Uniwersytet w Rijece) i Polski (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach jako lider 

projektu).  

Koordynator projektu: Biuro Współpracy Międzynarodowej oraz Katedra Zarządzania 

Międzynarodowego 

 

5. Tytuł projektu: Education Without Frontiers 

Typ projektu: edukacyjny 

Opis projektu: W projekcie biorą udział uczelnie z następujących krajów: Austria, 

Chorwacja, Czechy, Polska, Słowacja, Słowenia, Węgry. Pprojekt zakłada pięć 

kluczowych obszarów, na których ma się opierać współpraca w ramach Sieci. Są to: 

przygotowanie studentów do pracy w środowisku międzynarodowym, wzmocnienie 

współpracy badawcze, wzrost mobilności nauczycieli, internacjonalizacja, stworzenie 

podwalin współpracy w zakresie edukacji, badań i ekonomii. 

Koordynator projektu: Fachhochschulstudiengänge Burgenland (Austria) Ze strony UE 

prace projektowe koordynuje Biuro Współpracy Międzynarodowej. 
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LIFELONG LEARNING PROGRAMME ERASMUS 

6. Tytuł projektu: OI-Net, European Academic Network for Open Innovation (OI-Net) 

Typ projektu: Projekt edukacyjny 

Opis projektu: Sieć OI-Net, łącząca podmioty z całej Unii Europejskiej, zorientowana jest na 

wspólne stworzenie programu kształcenia dotyczącego zagadnień otwartej innowacji.  

Poza podejściem dydaktycznym uwzględnione zostaną także aspekty wdrażania programu 

w poszczególnych uczelniach partnerskich. 

Lider projektu: Lappeenranta University of Technology (Finlandia) 

Partnerzy projektu: 51 partnerów 

Kierownik projektu z ramienia UE: dr Marcin Baron, Wydział Ekonomii   

 

PROGRAM ERASMUS+ AKCJA 2 

 

7. Tytuł projektu: Enhancing quality in innovative higher education about consumer 

awareness (Consume-aware) 

Typ projektu: Projekt edukacyjny 

Opis projektu: Projekt ma na celu podnoszenie jakości i innowacyjności szkolnictwa wyższego  

w tematyce ochrony konsumentów oraz zwiększenie świadomości konsumentów na temat ich 

praw na rynku europejskim. 

Lider projektu: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 

Partnerzy projektu: Hogeschool West-Vlaanderen Howest, Seinajoen Ammattikorkeakoulu 

Oy, Universite Savoie Mont Blanc, Budapesti Gazdasagi Egietem, Universita degli Studi di 

Trento, Universitatea Din Bucuresti, Isik University 

Kierownik projektu z ramienia UE: Prof. dr hab. Sławomir Smyczek, Wydział Zarządzania 

8. Tytuł projektu: Utworzenie semestralnych studiów międzynarodowych w ramach 

studiów  

magisterskich w dziedzinie finansów ilościowych (INTQUANT) 

Typ projektu: Projekt edukacyjny 

Opis projektu: Projekt ma na celu utworzenie semestralnych studiów międzynarodowych  

w ramach studiów magisterskich w dziedzinie finansów ilościowych, ustanawia strategiczne 

partnerstwo w finansach i zarządzaniu ryzykiem pomiędzy czterema uczelniami wyższymi w 

całej Europie. Partnerstwo to ma na celu podniesienie jakości i atrakcyjności międzynarodowej 

mobilności studentów w ramach programów ramowych w dziedzinie finansów ilościowych  

w uczestniczących uczelniach.  

Lider projektu: Fachhochschule des bfi Wien Ges.m.b.H (Austria) 

Partnerzy projektu: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Università di Bologna, 

Alexandru Ioan Cuza University of Iaşi 

http://www.lut.fi/web/en/
http://www.unibo.it/en/homepage
http://www.uaic.ro/en/
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Kierownik projektu z ramienia UE: Prof. UE dr hab. Ewa Dziwok, Wydział Finansów  

i Ubezpiecze 

 

PROGRAM ERASMUS MUNDUS 

9. Tytuł projektu: Green Tech WB: Smart and Green Technologies for Innovative and 

Sustainable Societes in Western Balkana 

Typ projektu: Projekt edukacyjny 

Opis projektu: Projekt Green-Tech ma na celu promowanie wzajemnego ubogacania i lepszego 

zrozumienia między krajami Unii Europejskiej a krajami z obszaru Bałkanów Zachodnich, 

poprzez wymianę osób, wiedzy i umiejętności na poziomie akademickim. Skupia  

się na promowaniu mobilności studentów, zwiększeniu mobilności pracowników akademickich  

i administracyjnych oraz wymianie najlepszych praktyk i know-how. 

Lider projektu:  Universidade de Vigo (Hiszpania) 

Partnerzy projektu: 45 partnerów 

Koordynator projektu z ramienia UE: Biuro Współpracy Międzynarodowej 

 

2.  Wyjazdy zagraniczne 

 

W roku akademickim 2016/2017 zostało złożonych 570 wniosków o wyjazd zagraniczny 

(stan na dzień 30.06.2017), w tym: 

- 431 wniosków pracowników,  

- 115 wniosków studentów, 

- 24 wnioski osób niebędących pracownikami Uczelni. 

 

Największa część realizowanych wyjazdów zagranicznych, bo aż 41%, związana jest  

z udziałem w międzynarodowych konferencjach naukowo-badawczych. Prawie 1/4 wyjazdów 

zagranicznych stanowią wyjazdy inne, w tym wyjazdy artystyczne Chóru Uczelni, udział  

w międzynarodowych targach edukacyjnych, posiedzeniach komitetów międzynarodowych 

organizacji, których pracownicy są członkami. 18% wyjazdów to wyjazdy dydaktyczne w celu 

prowadzenia zajęć na partnerskich Uczelniach z zagranicy. 3% przypada na wyjazdy 

organizacyjne, w ramach których omawiane są możliwości współpracy z partnerami z zagranicy 

oraz wyjazdy w ramach organizacji międzynarodowych, których Uczelnia lub jej pracownicy są 

członkami. Wyjazdy, których celem jest realizacja działalności naukowo-badawczej stanowią 3% 

ogólnej liczby wyjazdów, wyjazdy szkoleniowe 6%, a staże naukowe zaledwie 1%. Konferencje 

dydaktyczne to 5% wszystkich wyjazdów. 
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W okresie sprawozdawczym aż 115 studentów (bez uwzględnienia studentów Erasmus+) 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach wyjechało za granicę. Większość wyjazdów 

związana była z aktywnym uczestnictwem w projektach międzynarodowych. Bardzo liczną grupę 

wyjeżdżających stanowili także studenci będący członkami Chóru Uniwersytetu Ekonomicznego  

w Katowicach wyjeżdżający wraz z Chórem na festiwale zagraniczne. Ponadto studenci wyjeżdżali  

na zjazdy w ramach studiów podyplomowych, uczestniczyli w warsztatach, szkoleniach, szkołach 

letnich, targach edukacyjnych i konferencjach. 

 

Tabela Wyjazdy studentów ze względu na cel (wg wydziałów) 

Cel wyjazdu WZ WE WIiK WFiU Inne 

Udział w projektach międzynarodowych 39 - - - - 

Chór - - - - 27 

Zjazd w ramach studiów podyplomowych - - - 17 - 

Warsztaty i szkolenia 10 2 2 1 - 

-Szkoły letnie - - - 12 - 

Olimpiady językowe 2 - 1 - - 

Targi edukacyjne - - - - 1 

Konferencje naukowe 1 - - - - 

SUMA: 52 2 3 30 28 
 

 

3.  Przyjazdy gości zagranicznych 

 

Biuro Współpracy Międzynarodowej – Dział Mobilności Międzynarodowej jako jednostka 

organizacyjna odpowiedzialna jest za obsługę przyjazdów służbowych gości zagranicznych.  

W okresie sprawozdawczym w Biurze Współpracy Międzynarodowej zostało złożonych  

45 wniosków o przyjazd 218 gości z zagranicy (stan na dzień 30.06.2017).  

Największa liczba przyjazdów z zagranicy związana była z prowadzeniem przez osoby zaproszone 

działalności dydaktycznej na Uczelni (56%). Drugą pod względem liczebności grupę stanowiły 

przyjazdy na konferencje naukowo-badawcze (22%). 19% przyjazdów związanych było 

z działalnością inną (np. udział w spotkaniach projektowych, udział studentów w wydarzeniach 

edukacyjnych o charakterze międzynarodowym, praktyki). Pozostała część to przyjazdy w ramach 

szkoły letniej oraz przyjazdy szkoleniowe. 

W okresie sprawozdawczym najwięcej osób przyjechało na zaproszenie pracowników 

Wydziału Finansów i Ubezpieczeń (56%). Znaczną ilość gości zagranicznych przyjęli również 

pracownicy Wydziału Zarządzania (18%), pracownicy Wydziału Informatyki i Komunikacji (12%) 

oraz pracownicy jednostek administracyjnych Uczelni (14%). 
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4. Wymiana studentów w ramach międzynarodowych programów dydaktycznych oraz 

umów bilateralnych 

 

WYMIANA STUDENTÓW 

Wyjazdy 

W minionym roku akademickim 122 studentów i absolwentów uczestniczyło w trwających 

co najmniej 1 semestr programach stypendialnych, stażach oraz praktykach 

organizowanych wspólnie z zagranicznymi instytucjami partnerskimi. Z roku na rok 

odnotowujemy spadek liczby chętnych studentów do realizowania wymiany za granicą. 

 

Przyjazdy 

W ramach międzynarodowych programów dydaktycznych, umów bilateralnych, umów 

podwójnych dyplomów oraz wymiany na zasadach freemover Uniwersytet gościł łącznie 

216 studentów z następujących krajów: Albania, Austria, Azerbejdżan, Belgia, Brazylia, 

Bułgaria, Chile, Czechy, Egipt, Francja, Gruzja, Hiszpania, Niemcy, Grecja, Węgry, 

Włochy, Kazachstan, Kolumbia, Łotwa, Libia, Czarnogóra, Holandia, Norwegia, 

Palestyna, Portugalia, Rumunia, Rosja, Serbia, Singapur, Słowacja, Słowenia, Korea 

Południowa, Hiszpania, Tajwan, Turcja, Ukraina, Stany Zjednoczone.  

 

Szczegółowe zestawienie wyjazdów studentów w podziale na wydziały: 

STUDIA WZ WE WIiK WFiU 

       Erasmus+ /PO WER 31 23 7 36 

       CEEPUS 1 1 - - 

       Umowy bilateralne - 1 - 1 

PRAKTYKI I STAŻE  

       Erasmus+  7 6 5 2 

       Inne praktyki 1 - - - 

RAZEM 40 31 12 39 
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Szczegółowe zestawienie przyjazdów studentów: 

 

Przyjazdy studentów i doktorantów z zagranicy w roku akademickim 2016/2017 

STUDIA  

       Erasmus 171 

       Umowy bilateralne 33 

       Freemovers 2 

       Podwójne dyplomy (ARIMA) 1 

       Erasmus Mundus 7 

       CEEPUS 2 

RAZEM 216 

 

 

WYMIANA PRACOWNIKÓW 

 

W roku akademickim 2016/2017 111 nauczycieli akademickich i pracowników administracyjnych 

brało udział w wyjazdach zagranicznych w celach dydaktycznych, szkoleniowych i 

organizacyjnych, realizowanych w ramach międzynarodowych programów dydaktycznych, 

koordynowanych przez Biuro Współpracy Międzynarodowej. 

W tym samym czasie Uniwersytet gościł 103 osoby – przedstawicieli zagranicznych uczelni, 

instytucji i firm, przyjeżdżających w celach dydaktycznych, szkoleniowych i organizacyjnych. 

 

 

Wyjazdy pracowników za granicę w  ramach międzynarodowych projektów dydaktycznych 

w roku akademickim 2016/2017 

 WZ WE WIiK WFiU WFBiA INNE* INNE 

(szkoleniowe -

administracja) 

INNE 

(organizacyjne) 

       

ERASMUS+ 

25 12 26 21 1 1 17 3 

       CEEPUS 1 4 - - - - - - 

RAZEM 91 17 3 

* Centrum Języków Obcych 
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Przyjazdy gości zagranicznych w  ramach międzynarodowych projektów dydaktycznych 

w roku akademickim 2016/2017 

 WZ WE WIiK WFiU WFBiA INNE* INNE 

(szkoleniowe -

administracja) 

INNE 

(organizacyjne) 

       

ERASMUS+ 

3 - 26 45 - - 29 - 

RAZEM 74 29 - 

 

 

5. Wydarzenia międzynarodowe 

 

 Erasmus Staff Training Week „Soft skills in the international setting”  

W dniach 5-9 czerwca 2017r. po raz piąty na naszej Uczelni zorganizowany został tydzień 

szkoleniowy dla pracowników administracyjnych uczelni zagranicznych. W spotkaniu 

udział wzięli przedstawiciele jednostek zajmujących się współpracą międzynarodową, 

zespołów rozliczeń, a także dziekanatów i kadry akademickiej z naszych uczelni 

partnerskich z Albanii, Belgii, Brazylii, Czech, Grecji, Hiszpanii, Kazachstanu, Kolumbii, 

Korei, Łotwy, Niemiec, Palestyny, Portugalii, Rosji, Rumunii, Ukrainy i Wielkiej Brytanii. 

Oprócz wizyty na samej uczelni,  prezentacji uczelni zagranicznych, wizyt w wybranych 

jednostkach naszej uczelni, krótkiego kursu języka polskiego oraz możliwości zwiedzenia 

regionu w trakcie zorganizowanych wycieczek, goście wzięli udział w dwóch 

profesjonalnych szkoleniach z zakresu asertywności oraz efektywnego budowania zespołu. 

Inicjatorem oraz koordynatorem tygodnia szkoleniowego jest Biuro Współpracy 

Międzynarodowej. 

 

 International Week - Internet Communication Management  

W siódmej edycji tygodnia międzynarodowego, która miała miejsce w dniach 24-29 

kwietnia 2017r.,  realizowanego na Wydziale Informatyki i Komunikacji, koordynowanego 

przez prof. Małgorzatę Pańkowską wzięło udział 26 nauczycieli akademickich z Albanii, 

Brazylii, Bułgarii, Czech, Egiptu, Gruzji, Hiszpanii, Kolumbii, Korei, Niemiec, Rumunii, 

Tajwanu, Turcji, Ukrainy i Stanów Zjednoczonych. International Week koordynuje 

Katedra Informatyki oraz Biuro Współpracy  Międzynarodowej. Tydzień międzynarodowy 

był dofinansowany ze środków programu Erasmus+. 
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 Intensive Programme: Sustainable Banking and Finance  

W dniach 3-7 kwietnia 2017r. miał miejsce Intensive Programme: Sustainable Banking and 

Finance organizowany przez Wydział Finansów i Ubezpieczeń. Koordynatorem działań 

była dr Anna Doś. Program zajęć oprócz pracy w grupach nad międzynarodowym 

projektem badawczym, zakładał także warsztaty z etyki w rachunkowości, seminarium  

z kompetencji w komunikacji międzynarodowej oraz program socjalny. W tygodniu 

międzynarodowym wzięli udział przedstawiciele 5 partnerskich uczelni europejskich.  

 

 Project Week Katowice  

W dniach 13-17 marca 2017r. odbył się organizowany przez Katedry Finansów 

Przedsiębiorstw i Ubezpieczeń Gospodarczych oraz Katedrę Inwestycji i Nieruchomości 

trzeci Project Week. Koordynacją wydarzenia zajmowała się dr Monika Wieczorek-

Kosmala. Udział wzięło łącznie ponad 70 polskich i zagranicznych studentów.  

Project Week jest  wydarzeniem cyklicznym, którego celem jest wspólna praca studentów 

nad studium przypadku dotyczącym zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie 

logistycznym oraz finansowej oceny kosztów związanych z proponowanymi 

rozwiązaniami. 

 

 International Master Week  

W dniach 12-18 lutego 2017r. miał miejsce koordynowany przez Biuro Współpracy 

Międzynarodowej oraz Katedrę Matematyki Stosowanej, reprezentowaną przez prof Ewę 

Dziwok International Master Week, w którym udział wzięli przedstawiciele 5 instytucji  

z 4 krajów partnerskich. Wydarzenie miało  na celu integrację międzynarodowego 

środowiska studentów poprzez pracę w grupach, z których każda musiała przygotować  

i przedstawić projekt.  

 

 International Week - New Frontiers in Finance and Investments  

W dniach 17-21 października 2016r. na Wydziale Finansów i Ubezpieczeń zrealizowano 

czwarty International Week, z udziałem nauczycieli oraz przedsiębiorców z Belgii, 

Chorwacji, Hiszpanii, Holandii, Niemiec i Węgier. Promotorem wydarzenia była  

dr Monika Foltyn-Zarychta. W zajęciach uczestniczyło ponad 150 studentów polskich  

i zagranicznych. Realizacja programu była możliwa dzięki szerokiej sieci kontaktów  

w ramach programu Erasmus i dofinansowana ze środków tego programu. Organizatorem 

tygodnia Międzynarodowego były katedry: Inwestycji i Nieruchomości, Bankowości  
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i Rynków Finansowych, Finansów oraz Biuro Współpracy Międzynarodowej i Dziekanat 

WFiU. 

 

 Dzień Internacjonalizacji 

1 czerwca 2017 roku po raz trzeci zorganizowano Dzień Internacjonalizacji, którego 

głównym celem było poszerzenie wiedzy społeczności akademickiej na temat możliwości 

finansowania badań naukowych oraz innych przedsięwzięć w kraju i za granicą, ofert 

stypendialnych i grantów. Do udziału w wydarzeniu zaproszeni zostali wszyscy 

pracownicy naukowi oraz doktoranci Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. 

Wydarzenie miało charakter otwarty, z uwagi na co uczestniczyli w nim również 

zainteresowani tematyką pracownicy zewnętrznych jednostek naukowo-badawczych oraz 

firm. Wzięło w nim udział 105 osób. 

W trakcie Dnia Internacjonalizacji była możliwość wzięcia udziału w prezentacjach: 

 przedstawicieli instytucji i organizacji przyznających środki finansowe  

na działalność naukowo-badawczą,  

 instytucji oferujących doradztwo i pomoc w zakresie przygotowania aplikacji  

na projekty naukowo-badawcze współfinansowane ze środków zewnętrznych,  

 naukowców z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach realizujących tego typu 

projekty (przedstawienie dobrych praktyk aplikowania o zewnętrzne środki 

finansowe). 

Dodatkowo można było uzyskać szczegółowe informacje na wybrane tematy przy 

stoiskach informacyjnych towarzyszących wydarzeniu.  

W programie oprócz licznych prezentacji dotyczących możliwości pozyskiwania 

środków zewnętrznych na projekty naukowo-badawcze przewidziano także wręczenie 

wyróżnień za szczególny wkład w umiędzynarodowienie Uczelni dla młodych naukowców  

z naszej Uczelni - InterStar 2017. Wśród kryteriów brano pod uwagę między innymi 

publikacje zagraniczne, a także udział w konferencjach i projektach międzynarodowych - 

zarówno dydaktycznych, jak i naukowych.  

Wyróżnienia z rąk JM Rektora oraz Prorektora ds. Edukacji i Internacjonalizacji 

otrzymali: 

 dr Aleksandra Nocoń z Katedry Bankowości i Rynków Finansowych, 

  mgr Marta Grybś-Kabocik z Katedry Badań Konsumpcji. 
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 Orientation Days 

Dwa razy do roku organizacja studencka Erasmus Student Network organizuje tydzień 

integracyjny dla studentów zagranicznych. W programie: kurs języka polskiego, spotkania  

i warsztaty na terenie Uczelni, wycieczki oraz wieczory integracyjne. Sztandarowym 

wydarzeniem w ramach tygodnia integracyjnego jest tzw. wioska globalna (Global 

Village), podczas której studenci prezentują tradycje i zwyczaje krajów, z których 

pochodzą. Wydarzenie współfinansowane jest ze środków programu Erasmus+ 

 

 Konkurs na najlepszą pracę doktorską obronioną w roku 2016 w ramach 

konsorcjum PROGRES 3 

Konsorcjum PROGRES 3 zrzesza uczelnie wyższe działających na pograniczu Polski, 

Czech i Słowacji. Zawarte porozumienie dotyczy współpracy w obszarze badawczo-

rozwojowym na rzecz innowacyjności gospodarki graniczących regionów i całego obszaru 

Europy Środkowej. 

Biuro Współpracy Międzynarodowej odpowiadało za sprawy administracyjne związane  

z organizowanym w roku akademickim 2016/2017 konkursem na najlepszą rozprawę 

doktorską obronioną w 2016 roku, w ramach uczelni tworzących konsorcjum PROGRES 

3. Organizatorem konkursu na najlepszą pracę doktorską był Rektor Wyższej Szkoły 

Górniczej Uniwersytetu Technicznego w Ostrawie. Do konkursu można było zgłosić 

pracę, której obrona odbyła się na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach w okresie 

od 1.01.2016 do 31.12.2016 roku. 

Reprezentujący Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach dr Rafał Buła zdobył 

pierwszą nagrodę w kategorii "Ekonomia i Finanse". 

W związku z dużą liczbą organizowanych na Uczelni wydarzeń dydaktycznych  

o charakterze międzynarodowym, Biuro Współpracy Międzynarodowej opracowało 

regulacje w tym zakresie.  28 grudnia 2016r. weszło w życie Zarządzenie Rektora  

w sprawie trybu i zasad organizacji wydarzeń dydaktycznych o charakterze 

międzynarodowym wprowadzające obowiązujące od tej pory druki wniosku i rozliczenia 

wydarzenia międzynarodowego. Zgodnie z Zarządzeniem Rektora nadzór nad prawidłową 

organizacją i przebiegiem wydarzenia powierzony jest organizatorom wydarzenia. 

Organizator wydarzenia jest odpowiedzialny za finansowanie i prawidłowe jego 

rozliczenie we współpracy z Biurem Współpracy Międzynarodowej. 
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4. Umowy międzynarodowe 

 

W roku akademickim 2016/17 współpraca dydaktyczna (w tym wymiana 

studentów i nauczycieli akademickich) była realizowana na podstawie: 

- 232 umów w ramach programów Erasmus+  

- 101 umów bilateralnych z uczelniami z krajów Unii Europejskiej oraz EOG 

W okresie sprawozdawczym podpisano wiele nowych umów z partnerami z zagranicy: 

Nowo podpisane umowy w ramach programu Erasmus+ 

1. Universidad Complutense de Madrid, Hiszpania 

2. Universidad de Leon, Hiszpania 

3. HELMo - Haute Ecole Libre Mosane, Belgia 

4. Oulu University of Applied Sciences, Finlandia 

5. University of Applied Sciences Würzburg-Schweinfurt 

Nowo podpisane umowy programu Erasmus+ z uczelniami z krajów trzecich (poza UE  

i EOG) 

1. Chile, Universidad Finis Terrae 

2. Egipt, British University in Egypt 

3. Kazachstan, D.Serikbayev East Kazachstan State Technical University 

4. Korea Południowa, SolBridge International School of Business 

5. Korea Południowa, Ajou University 

6. Palestyna, An-Najah National University 

7. Rosja, Federal State Educational Institution for HEI National Research University 

Moscow 

8. Rosja, Southern Federal University, Rostov-on-Don 

9. Ukraina, Vadym Hetman Kyiv national Economic University 

Nowo podpisane umowy bilateralne z uczelniami z krajów trzecich (poza UE i EOG) 

1. Korea Południowa, Konkuk University 

2. Białoruś, Polessky State University 

3. Brazylia, Universidad de Sao Paolo (School of Economics and Accounting) 

4. Japonia, Ryukoku University in Kyoto 
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IV. JEDNOSTKI BEZPOŚREDNIO WSPIERAJĄCE PROCES 

DYDAKTYCZNY I NAUKOWO-BADAWCZY 

 

1. Biblioteka  

 

Biblioteka Główna od 1 października 2012 roku funkcjonuje w  Centrum 

Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej przy ul. Bankowej 11 A w Katowicach. 

Biblioteki Wydziałowe prowadzą swoją działalność od 5 lutego 2014 roku w Centrum 

Nowoczesnych Technologii Informacyjnych przy ul. Bogucickiej 5 w Katowicach. 

Ważniejsze dane liczbowe w działalności Biblioteki Głównej  

Zatrudnieni pracownicy (BG i BW) 

 43 etaty 

Stan księgozbioru (BG i BW) 

 BG
2
       211 437  wol. 

 BW
3
         53 907  wol.  

 BW BFIA
4
            13 850  wol. 

Nabytki (BG i BW) 

 BG                  3239 wol. 

 BW                    2217 wol. 

 BW BFiA           343 wol. 

Aktywność czytelników w CINiBA (BG) 

 odwiedziny (rejestr na wejściu)             345 764 użytkowników 

 liczba czytelników zarejestrowanych w systemie     24 200 (w tym 7032 z UE) 

 wypożyczenia na zewnątrz (księgozbiór UE)         56 837 wol. (w tym 43 328 z UE) 

 udostępnienia na miejscu (księgozbiór UE)          46 962 wol. (w tym 45 897 z UE) 

Aktywność czytelników w CNTI (BW) 

 odwiedziny (rejestr. na wejściu)                                          133 536 użytkowników 

 odwiedziny (rejestr. Prolib)      14 321 użytkowników 

 liczba czytelników zarejestrowanych w systemie     4186  użytkowników 

 wypożyczenia na zewnątrz       19 128  wol.  

Aktywność czytelników w Bibliotece Wydziału  Biznesu Finansów i Administracji 

w Rybniku 

                                                 
2 Stan na 26.06.2017 r. dane dotyczą tylko wydawnictw zwartych(książek), pełne dane znajdują się w tabeli nr 2 
3 Biblioteki Wydziałowe, dane dotyczą tylko wydawnictw zwartych(książek)pełne dane znajdują się w tabeli nr 2 
4 Biblioteka Wydziału Biznesu Finansów i Administracji 
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 odwiedziny (rejestr. na wejściu)                                          3043  użytkowników 

 odwiedziny (rejestr. Prolib)               3009 użytkowników 

 liczba czytelników zarejestrowanych w systemie                   687  użytkowników 

 wypożyczenia na zewnątrz                6017  wol. 

Inicjatywy Biblioteki Głównej 

Najważniejszym przedsięwzięciem w roku  akademickim 2016/2017 było 

wdrożenie w Bibliotece Głównej nowego systemu bibliograficzno-bibliometrycznego. 

System Expertus jest kompleksowym oprogramowaniem do rejestracji dorobku 

naukowego pracowników Uczelni. Spełnia on równocześnie wymagania w zakresie 

sprawozdawczości określone przez MNiSW na potrzeby oceny parametrycznej jednostek 

naukowych. System Expertus jest kompatybilny z Polską Bibliografią Naukową, do której 

cyklicznie eksportowane są rekordy będące podstawą do określania potencjału naukowego 

naszej Uczelni. Od październiku 2016 roku zaczęto stopniowo uruchomiać następujące 

moduły systemu: 

 moduł rejestracji - zapewnia pełną obsługę bazy danych na etapie tworzenia 

i modyfikacji opisów bibliograficznych oraz importowanie do systemu zgłoszonych 

publikacji.  

 moduł wyszukiwawczy www - udostępnianie danych bibliograficznych  

w internecie poprzez przeglądarkę www. 

 moduł zgłoszeniowy - umożliwia zgłoszenie publikacji przez pracowników przez 

odpowiedni formularz. 

 moduł statystyczny (Bibliometria i Ranking) - analiza i statystyka 

bibliometryczna, ranking autorów i jednostek wg różnych kryteriów. 

 moduł sprawozdawczy - umożliwia transport danych do PBN. (Polskiej 

Bibliografii Naukowej) 

Prace wdrożeniowe systemu Experus obejmowały: 

 instalację programu, 

 konwersję danych,  

 szkolenia pracowników. 

Podczas konwersji „przerzucono” ze starego systemu do systemu Expertus 28 544 

rekordy. Proces ten był niezwykle trudny i pracochłonny, polegał na zgraniu rekordów, 

ujednolicaniu słowników słów kluczowych, wydawców, miejsc wydania itp. Rekordy 

zaimplementowane do nowego systemu zostały poddane dodatkowej autoryzacji.     



 

63 

 

Weryfikowano, kompletowano i uzupełniano rekordy z lat 2013-2016 o brakujące dane 

(ISSN, ISBN, DOI i inne). Zautoryzowano w ten sposób ponad 6000 rekordów. Obecnie 

trwają prace nad autoryzacją rekordów z lat wcześniejszych. Zakończono już sprawdzanie 

i uzupełnianie rekordów z lat 2011-2012 (2955 rekordów). Docelowo cała baza będzie 

poprawiona a rekordy w niej będą miały status wzorcowy. 

Równolegle z pracami retrospektywnymi, odbywa się bieżąca aktualizacja bazy 

o publikacje ukazujące się w 2017 roku. Pracownicy naukowi mają możliwość zgłaszania 

online swojego dorobku poprzez odpowiedni formularz, co skraca czas do momentu 

pojawienia się publikacji w bazie oraz ułatwia prace bibliotekarzy. Od 15 października 

2016 r. do 8 czerwca 2017 r. dodano  1295 nowe opisy bibliograficzne publikacji 

pracowników i osób afiliujących do UE, a zmodyfikowano 9968 rekordy. 

Wiosną 2017 roku rozpoczęto prace nad uruchomieniem kolejnej funkcjonalności 

systemu -  modułu cytowań.  Prace polegają na m.in. na „zaciąganiu” z Web of Science 

cytowań pracowników naukowych UE do  rekordów w systemie Expertus. Docelowo 

w systemie Expertus mają być widoczne wszystkie cytowania znajdujące się w WoS, 

połączone z nazwiskami pracowników naukowych UE.  

W czerwcu 2017 roku uruchomiono natomiast Rankingi. Aplikacja ta w ramach 

systemu Expertus pozwala na pozycjonowanie Wydziałów, Katedr, pracowników 

naukowych ze względu na ich aktywność naukową. System  generując rankingi, bierze pod 

uwagę wiele kryteriów m.in.: 

 liczbę publikacji 

 wartość wskaźnika Impact Factor 

 wartość punktacji MNiSW 

 liczbę prac punktowanych przez MNiSW i wiele innych 

Drugim systemem informatycznym wdrażanym w Bibliotece Głównej jest 

Cyfrowe repozytorium, w którym znaleźć będzie można wszystkie prace doktorskie 

obronione na Uniwersytecie Ekonomicznym. Uruchomienie systemu planowane jest na 

jesień 2017 roku. System jest już zainstalowany na serwerze Uczelni, obecnie trwają prace 

nad prezentacją doktoratów na stronie www Biblioteki 
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Sprawy ogólne 

Wzorem lat ubiegłych Biblioteka Główna kontynuowała współpracę w ramach  

ogólnopolskich konsorcjów, takich jak Konsorcjum Bibliotek Kierunków 

Ekonomicznych,  BazEkon, NUKAT. Uczestniczono w spotkaniach roboczych z zakresu 

funkcjonowania i planowanych kierunków rozwoju powyższych projektów. 

 Na bieżąco powiększano zasób Śląskiej Biblioteki Cyfrowej. Kontynuowano 

indeksowanie czasopism Journal of Economics and Management, Multiple Criteria 

Decision Making oraz Studia Ekonomiczne w bazie CEJSH (Central European Journal of 

Social Science and Humanites), oraz BazEkon. Kontynuowano również indeksowanie 

dwóch pierwszych tytułów w bazie ProQuest, tym samym czasopisma te podnoszą swoją 

rangę, gdyż nabierają umiędzynarodowienia i globalnego zasięgu. Wypełniają tym 

zalecenia  Zespołu specjalistycznego do oceny czasopism naukowych dla potrzeb oceny 

parametrycznej i sporządzenia wykazu wybranych czasopism naukowych, powołanego 

przez MNiSW. 

Obok zadań wynikających z regulaminu organizacyjnego Biblioteki Głównej 

realizowane są  zadania na rzecz funkcjonowania Centrum Informacji Naukowej  

i Biblioteki Akademickiej. Pracownicy  BG UE uczestniczą w dyżurach informacyjnych, 

kontrolują i meliorują księgozbiór w wolnym dostępie, uczestniczą w wydarzeniach 

promocyjnych CINiBA, oprowadzają wycieczki szkolne itp. W zakresie organizacji czasu 

pracy kontynuowano świadczenie usług bibliotecznych w godzinach od 8.00 do 20.00,  

a czasie letniej i zimowej sesji egzaminacyjnej do 23.00. 

Odnotować również należy, że w minionym roku akademickim firma Sygnity S.A. 

dostawca systemu informatycznego CINiBA udostępniła nową wersję systemu PROLIB. 

 

 Gromadzenie zbiorów tradycyjnych 

Pozyskiwanie zbiorów przez Bibliotekę Główną odbywa się za pośrednictwem 

Oddziału Gromadzenia, Opracowania i Uzupełniania Zbiorów. Oddział ten zajmuje się 

m.in. zakupem zbiorów, wymianą księgozbioru oraz darami napływającymi do jednostki.  

W roku akademickim 2016/2017 zasób Biblioteki Głównej powiększył się o 3239 

woluminów publikacji książkowych.  

Wpływy wydawnictw zwartych do Biblioteki Głównej w roku akademickim 

2016/2017: 

 zakup 950 wol.  

 dary 1629 wol.  

http://ekulczycki.pl/wp-content/uploads/2014/03/Zarządzenie-Ministra-NiSzW-w-sprawie-powołania-Zespołu-Specjalistycznego-do-oceny-czasopism-naukowych.pdf
http://ekulczycki.pl/wp-content/uploads/2014/03/Zarządzenie-Ministra-NiSzW-w-sprawie-powołania-Zespołu-Specjalistycznego-do-oceny-czasopism-naukowych.pdf
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 wymiana 456 wol. 

 inne 204 wol.
5
 

 

Tabela Zbiory Biblioteki Głównej UE  (stan na 26.06.2017 r.)    

Rodzaj zbiorów (w wol.) Liczba zbiorów 

Wydawnictwa zwarte            211 437 

Czasopisma zainwentaryzowane 15 319 

Czasopisma bieżące polskie (tytuły)      165 

Czasopisma bieżące zagraniczne (tytuły)             52 

 

Zbiory tradycyjne pozyskiwano w bardzo oszczędny sposób, po najniższych, 

negocjowanych cenach. W przypadku czasopism zakupy realizowane są zgodnie  

z przepisami Ustawy o zamówieniach publicznych.  

W minionym roku akademickim przeprowadzono jedno postępowanie w trybie 

przetargu nieograniczonego na dostawę czasopism polskich oraz dostawę czasopism 

zagranicznych. Czasopisma polskie dostarcza firma Garmond Press, natomiast  

od 1.01.2017 firma Kolporter, a zagraniczne ABE-IPS. Biblioteka Główna zamawiała 

również czasopisma bezpośrednio w redakcjach. 

 

Tabela Zbiory systemu informacyjno-bibliotecznego Uczelni 

Rodzaj zbiorów 
BG 

(CINiBA) 

BW 

(CNTI) 

BBFiA  

(Rybnik) 

Wydawnictwa zwarte 211 437 53 907 13 850 

Czasopisma zainwentaryzowane 15 319 2398 507 

RAZEM 226 756 56 305 14 357 

Czasopisma bieżące polskie (tytuły)
6
 165 117 30 

Czasopisma bieżące zagraniczne (tytuły) 52 6 - 

 

 

 

 

                                                 
5
 książki dostarczone przez użytkowników w zamian za pozycje, które zniszczyli lub zagubili 

6
 Tytuły w BG oraz w BW mogą się dublować. 
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Ubytkowanie zbiorów 

Kontrolą księgozbioru BG oraz jego ubytkowaniem zajmuje się Samodzielna 

Sekcja Kontroli i Selekcji Zbiorów. Powstała ona 15 października 2012 roku. W okresie 

sprawozdawczym przeprowadzono: 

Skontrum wewnętrzne  w magazynach CINiBA: 

 skontrolowano za pomocą modułu komputerowego „Skontrum” 78 259 pozycji. 

 odnotowano 45 braki względne. 

Skontrum całościowe w Bibliotece Wydziału Biznesu, Finansów i Administracji  

w Rybniku, ustalono liczbę i wartość  księgozbioru: 

 księgozbiór wydawnictw zwartych:  13 514 pozycji o wartości 543 805,92 zł 

 księgozbiór wydawnictw ciągłych 454 pozycje o wartości 14 186,97 zł 

 zbiór płyt CD : 23 płyty o wartości 500,00 zł 

 zarejestrowano 31 tytułów czasopism. 

 wartość majątku została powiększona o wartość darów w kwocie  41 877,67zł 

 ubytkowano 3 pozycje uznane podczas poprzedniej kontroli za braki względne.   

Selekcję zbiorów w Bibliotekach Wydziałowych (CNTI) i ubytkowanie 

zdezaktualizowanych pozycji. W wyniku selekcji przeprowadzonej w Bibliotekach 

Wydziałowych w CNTI do ubytkowania przygotowano  2544 pozycje zdezaktualizowane 

lub o statusie nieczytane i  zniszczone. 

Bieżące ubytkowanie na podstawie protokołów dostarczanych przez poszczególne komórki 

Biblioteki Głównej; 

Kontrolę ksiąg inwentarzowych pod kątem poprawności  wpisu ubytków z lat ubiegłych: 

Sprawdzono i wprowadzono korekty w księgach inwentarzowych księgozbioru głównego 

„G”. 

Skontrum ciągłe w strefie  wolnego dostępu: 

 Skontrolowano 31 300 pozycji z działu 3. 

Sporządzono roczne protokoły ubytków do Działu Finansowo-Księgowego w celu 

ustalenie rzeczywistej wartości i ilości posiadanego księgozbioru Biblioteki Głównej: 

 sporządzono 8 protokołów z Biblioteki Głównej i Bibliotek Wydziałowych.  

Na ich podstawie ubytkowano 779 pozycji na kwotę : 32 670, 21zł. 

W minionym roku akademickim Samodzielna Sekcja Kontroli i Selekcji Zbiorów 

rozpoczęła również  inwentaryzację i spis z natury środków trwałych, niematerialnych  

i prawnych Biblioteki Głównej. 
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Prenumerata zbiorów elektronicznych 

Obok zbiorów tradycyjnych, Biblioteka Główna kontynuowała prenumeratę 

następujących źródeł informacji (baz danych, serwisów czasopism elektronicznych itp.).  

1. ProQuest – serwis czasopism elektronicznych, obejmujący 3 bazy dziedzinowe, 

2. EBSCO – serwis czasopism elektronicznych, obejmujący 12 baz dziedzinowych, 

3. Emerald Management 125 – serwis czasopism elektronicznych, 

4. EMIS – baza statystyczno-faktograficzna, dotycząca rynków wschodzących, 

5. Passport GMID – światowy serwis informacji marketingowej, 

6. Oxford University Press – serwis czasopism elektronicznych, 

7. JSTOR – serwis czasopism elektronicznych (kolekcja matematyczno-statystyczna, 

8. ScienceDirect – serwis czasopism elektronicznych wydawnictwa Elsevier, 

9. OECDiLibrary – portal informacyjny z oficjalnymi dokumentami wydawanymi 

przez OECD, zawierający dane statystyczne, e-książki, e-czasopisma, raporty, 

analizy, opracowania itp., 

10. SpringerLink – serwis książek i czasopism elektronicznych, 

11. Web of Science – baza abstraktowa najbardziej znaczących na świecie czasopism 

naukowych oraz platforma baz bibliometrycznych, 

12. Scopus – baza abstraktowa i cytowań  wydawnictwa Elsevier, 

13. Wiley– serwis czasopism elektronicznych, 

14. IBUK – serwis podręczników akademickich w języku polskim. 

 

Od stycznia 2017 roku Biblioteka Główna poszerzyła swoją ofertę informacyjną 

o serwis czasopism wydawnictwa Cambridge University Press.  Zrezygnowano 

natomiast z 50 czasopism elektronicznych w ramach serwisu Emerald. Z 175 tytułów  

w roku poprzednim, obecnie w ramach prenumeraty posiadamy 125 czasopism 

elektronicznych.  

Biblioteka Główna od wielu lat uczestniczy w programie Wirtualna Biblioteka 

Nauki, koordynowanym przez Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego 

i Statystycznego Uniwersytetu Warszawskiego (ICM).  Dzięki temu uzyskuje  

z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 50% dofinansowania do zakupu baz 

danych, a w niektórych przypadkach możliwe jest całkowite finansowanie tych 

subskrypcji. W ramach tzw. licencji krajowej (centralne dofinansowanie w 100% 

MNiSW) udostępnia się następujące zasoby: 

1. Science Direct (czasopisma wydawnictwa Elsevier), 
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2. EBSCO (pakiet podstawowy), 

3. Wiley, 

4. SpringerLink, (czasopisma i książki wydawnictwa Springer) 

5. Web of Science, (bazy bibliometryczne) 

6. Scopus, 

7. Science (czasopismo), 

8. Nature (czasopismo). 

Zakup większości baz danych odbywa się centralnie, tzn. procedury wynikające  

z ustawy o zamówieniach publicznych przeprowadza Uniwersytet Warszawski,  

na podstawie zgłoszeń jednostek naukowych z całej Polski. 

Na dostęp do powyższych źródeł (za wyjątkiem baz w tzw. licencji krajowej) BG 

podpisała umowy, w których określa się szczegółowe warunki korzystania z baz danych. 

Umowy licencyjne które w całości są opłacane z środków MNISW negocjuje i podpisuje 

ICM,  a w przypadku bazy EBSCO – Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe. 

Oferta e-źródeł Biblioteki obejmowała 51 339 książek elektronicznych, 7290 

czasopism elektronicznych, 72 bazy danych w ramach powyższych serwisów
7
.  

W minionym roku akademickim Biblioteka Główna i CINiBA oferowały dostęp  

do baz testowych (21 baz).  Można było zapoznać się z następującymi źródłami:  

 EBSCO eBook Business Collection 

 EconLit with Full Text na platformie EBSCO 

 Alexander Street Press 

 International Security & Counter Terrorism Reference Center 

 Political Science Complete 

 JSTOR 

 Emerald – Book series 

 Mental Measurements Yearbook with Tests in Print 

 eBook Academic Collection:  

 Sage Journals 

 Academic Video Online 

 PSYNDEX: Literature and Audiovisual Media with PSYNDEX Tests 

 SocINDEX with Full Text 

                                                 
7
 Dane sporządzone wg metodologii GUS na koniec 2016 roku 
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 Education Source 

 Counseling and Psychotherapy Transcripts, Client Narratives, and Reference 

Works 

 Psychological Experiments Online 

 Psychology Database 

 The Complete Counseling and Therapy Package 

Do wymienionych powyżej baz, dostęp testowy możliwy był w sieci komputerowej 

CINiBA, za wyjątkiem  bazy EBSCO eBook Business Collection, EconLit with Full Text 

na platformie EBSCO oraz bazy Alexander Street Press  do których dostęp możliwy był  

w sieci UE. 

 

Wykorzystanie baz danych 

Bazy danych prenumerowane przez Bibliotekę Główną udostępniane są w sieci 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. W Centrum Informacji Naukowej  

i Bibliotece Akademickiej, ze względu na zapisy umów licencyjnych, bazy te nie mogą 

być udostępniane. Wyjątek stanowi serwis Emerald Management 125, oraz platforma Ibuk 

z e-książkami Wydawnictwa PWN.  Pracownicy, studenci, doktoranci Uniwersytetu 

Ekonomicznego  

w Katowicach korzystają zatem z możliwości jakie daje im budynek Centrum 

Nowoczesnych Technologii Informacyjnych UE. Mogą również łączyć się zdalnie  

(np. z komputerów domowych) z licencyjnymi zasobami za pośrednictwem serwera proxy. 

(instrukcja dostępna na stronie http://faq.ci.ue.katowice.pl/?p=99) 

Zapisy umów licencyjnych dotyczące korzystania z baz danych tylko w CNTI 

powodują zmniejszenie statystyk jeżeli chodzi o ich wykorzystanie.  

 

Tabela Statystyka wykorzystania wybranych baz danych 2016/2017 

Nazwa serwisu/bazy Liczba przeszukań 

EBSCO 114 717 

EMIS   71 583 otwarte strony 

ELSEVIER      5884   

EMERALD      3617 

GMID     5 716  

Ibuk   11 081   sesje 

http://faq.ci.ue.katowice.pl/?p=99
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108 719   otwarte strony 
 

OECDiLibrary        242  

       315    pełne teksty 

PROQUEST      4690 

SCOPUS      1311  

SPRINGER      2428   pełne teksty 

WEB of SCIENCE      1063 

Wiley     1 639  pełne teksty 

 

 

Opracowanie zbiorów  

Oddział Gromadzenia, Opracowania i Uzupełniania Zbiorów, zajmuje się 

opracowaniem formalnym i rzeczowym zbiorów napływających do Biblioteki. W ramach 

tych prac zainwentaryzowano 3199 dokumentów, w tym: 

 2626 wol. wyd. zwartych, 

   290 wol. wyd. ciągłych, 

      4 dokumenty elektroniczne, 

  279 wol. czasopism (z tego 272  vol. czasopism bieżących i 7 wol.  w ramach 

retrokonwersji). 

Rejestracja  dokumentów w systemie Prolib wymaga przeprowadzenia wielu 

operacji, takich jak tworzenie lub modyfikacja rekordów bibliograficznych, kodowanie 

etykiet RFID, drukowanie nalepek SWD (Sygnatura Wolnego Dostępu), czy skanowanie 

okładek książek wprowadzanych do bazy. W minionym roku akademickim 

 utworzono lub zmodyfikowano 2484 rekordy bibliograficzne w bazie Prolib, 

 wygenerowano, wydrukowano i naklejono 5842 nalepek SWD, 

 przekazano do oprawy 288 vol. czasopism. 

Dział Gromadzenia, Opracowania i Uzupełniania Zbiorów w ramach swoich zadań 

prowadzi prace związane  z retrokonwersją książek i czasopism. W ramach retrokonwersji  

opracowano 710 wol.  wydawnictw zwartych i ciągłych oraz 7  wol. czasopism. 

Ważnym obszarem aktywności w Działu Gromadzenia, Opracowania i Uzupełniania 

Zbiorów  jest ciągła współpraca z NUKAT  (Narodowy Uniwersalny Katalog). W ramach 

tej współpracy wprowadzono do katalogu NUKAT 

 293 rekordy  bibliograficzne 

 244 rekordów do kartoteki haseł wzorcowych (KHW) w tym: 
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 168 rekordów haseł formalnych 

   76 rekordów haseł przedmiotowych w jhp KABA  

Dokonano cyklicznej weryfikacji zgodności bazy lokalnej Prolib z bazą NUKAT 

poprzez porównanie numerów kontrolnych i dat ostatniej modyfikacji rekordów 

bibliograficznych obydwu baz. Opracowano również 212 opisów e-booków 

prenumerowanych w  ramach bazy Ibuk 

 

Udostępnianie zbiorów i stan bazy czytelniczej 

Wraz z umieszczeniem księgozbiorów BG UE i BUŚ w jednej bazie  

i zastosowaniem wspólnej klasyfikacji zmienił się sposób udostępniania zasobów 

bibliotecznych. Znaczna część księgozbioru znajduje się w otwartych strefach  

i ma charakter ogólnodostępny. Oznacza to, że każdy egzemplarz można swobodnie 

przejrzeć i dopiero wtedy zdecydować, czy i na ile chce się z niego skorzystać. W wolnym 

dostępie czytelnicy sami sięgają po książki na półce. Po zakończeniu korzystania  

z wybranych egzemplarzy, książki odkładane są  na wyznaczone miejsca lub wypożyczane 

np. poprzez selfchecki.  

Książki w strefach wolnego dostępu są podzielone na 9 szerokich dziedzin wiedzy 

(każdy oznaczony kolorem) pogrupowanych w 447 działach tematycznych. Rozlokowane 

są na trzech poziomach gmachu CINiBA. W każdym dziale znajdują się wybrane tytuły 

czasopism z ostatnich 5 lat. Pozostałe czasopisma można zamówić do czytelni przez 

katalog elektroniczny. 

W wolnym dostępie zlokalizowane są głównie publikacje wydane po 1990 roku, 

pozostała część księgozbioru znajduje się w magazynach zamkniętych. Zbiory  

te zamawiane są do wypożyczalni lub czytelni w zależności od przeznaczenia księgozbioru 

i statusu czytelnika. Zbiory czasopiśmiennicze udostępniane są również w Czytelni prasy 

bieżącej. W minionym roku akademickim udostępniało się tam 59 tytułów dzienników  

i tygodników
8
  

 

 

 

 

 

                                                 
8
 łączna liczba prenumeraty UE i UŚ  
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Tabela Stan bazy czytelników i ich aktywność czytelnicza w Bibliotece Głównej UE 

Stan bazy i rodzaj aktywności Liczba (UE i UŚ) 

Odwiedziny*  345 764  osoby 

Stan bazy czytelników    24 200    (w tym 7032 użytkowników z UE) 

Wypożyczenia księgozbioru BG     56 837    (w tym 43 328 wypożyczeń z UE) 

Udostępnienia księgozbioru BG    46 962    (w tym 45 897  udostepnień z UE) 

Prolongaty    58 267    (w tym 45 215 prolongat z UE) 

 

*Liczbę odwiedzin podaje się w oparciu o rejestrację osób wchodzących do CINIBA. Podana liczba  obejmuje wszystkich użytkowników 

(nie można ustalić statusu czytelnika, zatem są to osoby z UE, UŚ i inni zainteresowani). Można przyjąć, że 30 % tej liczby to 
użytkownicy ze statusem UE. Dane pochodzą ze sprawozdania przedstawionego Radzie Centrum na posiedzeniu w lutym 2017 roku 

 

Obok udostępniania księgozbioru na miejscu i wypożyczania na zewnątrz CINiBA 

świadczy również usługę wypożyczeń międzybibliotecznych. W minionym roku 

akademickim dla czytelników z Uniwersytetu Ekonomicznego sprowadzono z innych 

bibliotek 39 publikacji, w tym:  

 z bibliotek krajowych 20 dokumentów zwartych i 10 kopii materiałów 

oryginalnych, 

 z bibliotek zagranicznych 4 dokumenty zwarte i 5  kopii  materiałów oryginalnych. 

 

Do innych bibliotek krajowych wysłano łącznie 181 publikacji należących do BG 

UE, w tym 133 dokumentów zwartych i 48 kopii materiałów oryginalnych. 

W ramach prac w zakresie ochrony i konserwacji zbiorów w minionym okresie 

miał miejsce proces dezynfekcji i odkażania najbardziej zniszczonego księgozbioru. 

W specjalnej komorze fumigacyjnej materiały biblioteczne poddaje się działaniu substancji 

chemicznych w postaci gazu w celu wyeliminowania wszelkich szkodliwych 

drobnoustrojów. W minionym roku akademickim czyszczeniu poddano 13 000 wol. 

księgozbioru. W ramach ochrony zbiorów bibliotecznych zabezpieczane są czasopisma, 

które nie posiadają oprawy introligatorskiej, a tym samym bardziej narażone są na  

wszelkiego rodzaju uszkodzenia. Akcją został objęty cały zasób czasopism Biblioteki 

Głównej. W ramach Oddziału Udostępniania Zbiorów i Informacji Naukowej, 

monitorowano na bieżąco kwestie terminowości zwrotów wypożyczanego księgozbioru. 

W marcu 2017 roku zrealizowano coroczną akcję monitowania wszelkich zaległości 

względem Biblioteki Głównej, niestety wśród zaległości względem Biblioteki znajduje się 

wielu studentów, którzy mają obciążone konto z tytułu nieterminowych zwrotów książek.  
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Dokumentacja i bibliometria 

W nowym regulaminie organizacyjnym w ramach Oddziału Udostępniania 

Zbiorów i Informacji Naukowej powołano Sekcję Bibliometrii, Dokumentacji  

i Informatyzacji. Jest ona odpowiedzialna przede wszystkim za rejestrację dorobku 

naukowego pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w systemie Expertus oraz m.in. 

za prace związane z indeksowaniem czasopism w bazach referencyjnych MNiSW.  

W pracach tych uczestniczą również pracownicy  Sekcji Wypożyczeń, Magazynów  

i Otwartych Kolekcji.  

W Oddziale Udostępniania Zbiorów i Informacji Naukowej tworzy się lub 

współtworzy w ramach ogólnopolskich konsorcjów  5  baz danych: 

 BazEkon, 

 Cytowania w BazEkon 

 Expertus, 

 Śląska Biblioteka Cyfrowa, 

 CEJSH(Central European Journal of Social Science and Humanities). 

Oddział Udostępniania Zbiorów i Informacji Naukowej odpowiedzialny jest 

również za zasilanie międzynarodowej bazy ProQuest artykułami z czasopism Journal of 

Economics & Management oraz Multiple Criteria Decision Making.  

 W styczniu 2013 roku Biblioteka Główna przystąpiła do ogólnopolskiego projektu 

BazEkon. Jest to serwis, który obok Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego  

w Krakowie – pomysłodawcy i koordynatora projektu, tworzą m.in. Biblioteka Główna 

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Biblioteka Główna Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Poznaniu, Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz 

Biblioteka Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. 

W bazie znajdują się opisy bibliograficzne artykułów z ponad 400 tytułów polskich 

periodyków naukowych, gospodarczych oraz serii wydawniczych uczelni ekonomicznych, 

wydziałów ekonomicznych i zarządzania uniwersytetów, a także instytucji naukowych. 

Publikacje są wydawane w języku polskim jak  i angielskim.  

Na dzień  30 czerwca 2017 roku  w bazie zarejestrowanych było  204 368  

rekordów (w tym 154 104  rekordów z literaturą załącznikową, oraz  74 008  rekordów   

z dostępem do  pełnego tekstu). Biblioteka Główna UE Katowice wprowadziła do bazy 19 

295  rekordów (w tym w okresie sprawozdawczym 2126 rekordów) z następujących 

wydawnictw: 
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 Studia Ekonomiczne UE, 

 Prace Naukowe UE, 

 Journal of Economics & Management, 

 Multiple Criteria Decision Making, 

 Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i 

Logistyka,  

 Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu Lądowego,  

 Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu Morskiego,  

 Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula,  

 Roczniki Ekonomii i Zarządzania Towarzystwa Naukowego Katolickiego 

Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 

 Central European Review of Economics & Finance,  

 Humanum, Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne,  

 Przedsiębiorczość i Zarządzanie 

 Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne,  

 Zarządzanie. Teoria i Praktyka, 

 Nauka, Gospodarka, Społeczeństwo, 

 Studia Medioznawcze / Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego 

 Geomatics and Environmental Engineering 

 Studia Miejskie 

 Problemy Rozwoju Miast 

Równolegle z wprowadzaniem rekordów do bazy, opracowywane są cytowania. 

CYTOWANIA w BazEkon to program bibliometryczny typu Publish or Perish, który 

przetwarza przypisy literaturowe artykułów zarejestrowanych w bazie. Program oblicza 

podstawowe charakterystyki bibliometryczne - indeks Hirscha i liczbę cytowań  

dla występujących w tych przypisach autorów i czasopism.  Biblioteka Główna UE 

Katowice opracowała łącznie 81 163  rekordów, w roku 2016/2017 – 5078 rekordów. 

Drugą referencyjną bazą danych jest CEJSH (Central European Journal of Social 

Science and Humanities). W grudniu 2014 roku podpisano umowę na umieszczanie w tym 

serwisie  czasopism wydawanych przez Wydawnictwo Uczelniane. Na dzień 30 czerwca 

2017 roku w bazie zarejestrowanych było 3202 artykuły z 204 tomów czasopism, z czego 

962 artykuły wprowadzono w bieżącym roku akademickim.  

http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/browse.php?q=P
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Tak jak wspomniano powyżej, Biblioteka Główna odpowiedzialna jest również  

za realizację umowy na umieszczanie  anglojęzycznych tytułów (JEM oraz MCDM)  

w bazie ProQuest. Na platformie rejestrowane są numery od  rocznika 2014 na bieżąco.  

W roku akademickim 2016/2017 przesłano do bazy  46 rekordów. 

W ramach Śląskiej Biblioteki Cyfrowej BG rejestruje tytuł Studia Ekonomiczne 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Zasób wszystkich publikacji UE liczy  2640 

rekordów, z tego  1094 wprowadzono w ostatnim roku akademickim. Oprócz Studiów 

Ekonomicznych  w minionym roku akademickim  rozpoczęto zamieszczanie w ŚBC 

również czasopisma Journal of Economics & Management oraz Multiple Criteria Decision 

Making. 

 

Działalność informacyjna 

Użytkownicy CINIBA (a wśród nich osoby związane z Uniwersytetem 

Ekonomicznym: studenci, pracownicy) w Informatorium otrzymują bezpośrednią 

informację o ofercie informacyjno-bibliotecznej i zasadach  korzystania z Biblioteki. 

Oprócz tego mogą również korzystać z elektronicznego serwisu Zapytaj bibliotekarza oraz 

pozyskać informacje drogą telefoniczną. Udzielane informacje dotyczą głównie:  

 korzystania z katalogu elektronicznego, 

 zasad korzystania z CINIBA i Bibliotek Wydziałowych UE, 

 serwisów czasopism elektronicznych i baz danych, 

 formalności związanych z zapisaniem się do biblioteki, 

 realizacji kwerend bibliotecznych związanych z poszukiwaniem literatury. 

Bardzo duży obszar w zakresie tematyki udzielanych informacji zajmuje instruktaż  

dotyczący wyliczania indeksu Hirscha oraz liczby cytowań w bazie Web of Science. 

Pracownicy Biblioteki Głównej przeprowadzili również szkolenia informacyjne dla 

studentów w  ramach grup seminaryjnych (w liczbie 7 grup) co stanowi 10,30 godzin 

dydaktycznych. W ramach działalności informacyjnej Biblioteka Główna prowadzi 

również własną stronę  internetową. W okresie sprawozdawczym odnotowano  79 586 

wejść na stronę. W zakresie działalności informacyjno-promocyjnej należy zwrócić uwagę, 

że CINiBA jako jednostka organizacyjna dwóch Uczelni prowadzi zakrojoną na dużą skalę 

działalność kulturalną.  
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W roku kalendarzowym 2016 zorganizowano 558 wydarzeń w tym: 
9
 

 280 wydarzeń na podstawie złożonych wniosków (konferencje, warsztaty, 

sympozja, wykłady, spotkania kół naukowych, spotkania autorskie itp.) 

 19 wystaw 

 63 spotkania (w tym Rady Centrum, Rady Konsorcjum, Rady Bibliotecznej, etc.) 

 196 razy udostępniono sale seminaryjną 

Działania realizowane do końca roku: 

 uruchomienie uczelnianego repozytorium prac doktorskich,  

 prace związane z przejmowaniem księgozbioru Katedr, 

 melioracja księgozbioru,  

 zakup i opracowanie księgozbioru. 

 

2. Wydawnictwo Uczelniane 

 

Wydawnictwo UE w Katowicach jest jednostką uczelnianą, której podstawowym 

zadaniem jest realizowanie założeń strategii Uczelni w zakresie upowszechniania nauki 

poprzez publikowanie prac naukowo-dydaktycznych zawartych w planie wydawniczym.  

W roku akademickim 2016/2017 wydano łącznie 119 publikacji (w tym podręczniki 

dydaktyczne, prace naukowe i czasopisma). 

 

Tabela Wykaz publikacji 
 

Rodzaj 

publikacji 
Liczba tytułów 

Nakład 

 w egz. 

Objętość 

w ark. wyd. 

Koszty wydawnicze 

w zł 

Publikacje 

naukowe 
86 12 300 1 029,71 384 068,76 

Publikacje 

dydaktyczne 
33 7 230 283,73 65 252,98 

Razem 119 19 530 1 313,44     449 321,74 
*/** 

 

*   w tym środki z dydaktyki: 124 078,13 zł oraz różne dofinansowania: 325 243,61 zł. 

**  suma kosztów z tabel 3 i 4. 
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9
 Dane pochodzą ze sprawozdania przedstawionego na Radzie Centrum w  lutym 2017 roku. Sprawy 

promocji są bowiem w gestii Biura Centrum CINiBA 
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Tabela Produkcja wydawnicza w okresie 2015/2016 i 2016/2017 
 

Lata 
 

 

 

Rodzaj 

publikacji 

 

2015/2016 2016/2017 

liczba  

tytułów 

objętość 

w ark. wyd. 

liczba 

tytułów 

objętość 

w ark. wyd. 

Publikacje  

naukowe 
85       984,29 86 1 029,71 

Publikacje 

dydaktyczne 
24        218,17 33 283,73 

Razem 109       1 202, 46 119 1 313,44 

 

Tabela Szczegółowe dane związane z działalnością wydawniczą w roku akademickim  

2016/2017 
 

Rodzaj publikacji 

(podręczniki i monografie) 

Liczba 

tytułów 

Nakład w 

egzemplarzach 

Objętość w 

arkuszach 

wydawniczych 

Koszty 

wydawnicze w 

zł 

Podręczniki 28 6 580 185,75 36 136,48 

Monografie naukowe 13 2 740 193,00 94 244,22 

Monografie naukowe będące 

wynikiem badań 
11 1 610 142,64 35 987,69 

Materiały konferencyjne 6 1 030 68,86 24 385,44 

Prace promocyjne na stopień 

naukowy (habilitacje) 
5 650 97,99 29 116,50 

Prace promocyjne na stopień 

naukowy (doktorskie, 

profesorskie) 

1 110 22,08 3 488,64 

Razem 64 12 720 710,31 223 358,97 

 

W Wydawnictwie UE wydawane są trzy czasopisma naukowe, które w chwili obecnej 

posiadają następującą punktację: 

- Studia Ekonomiczne–Zeszyty Naukowe UE w Katowicach (ISBN 2083-8611) – 10 pkt  

- Journal of Economics and Management (ISBN 1732-1948) – 12 pkt  

- Multiple Criteria Decision Making (ISBN 2084-1531) – 12 pkt  

Czasopisma umieszczono w bazach: BazEkon, CEJSH, EBSCO, ProQuest. Dostęp do treści 

zapewnia Śląska Biblioteka Cyfrowa. 
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Tabela Szczegółowe dane dotyczące czasopism naukowych w roku akademickim 

2016/2017 
 

Rodzaj publikacji 

(czasopisma) 

Liczba 

tytułów 

Nakład w 

egzemplarzach 

Objętość w 

arkuszach wyd. 

Koszty 

wydawnicze w zł 

Studia Ekonomiczne 49 6 110 549,83 209 739,05 

Journal of Economics and 

Management 
5 600 42,02 7 773,51 

Multiple Criteria Decision 

Making 
1 100 11,28 8 450,21 

Razem 55 6 810 603,13 225 962,77 

 

Trwają prace nad dostosowaniem czterech nowych, tematycznych czasopism 

naukowych do wymogów oceny i zgłoszenie ich do pierwszej ewaluacji przez Ministerstwo 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Celem jest ich umieszczenie w wykazie czasopism 

punktowanych (lista B) i uzyskanie samodzielnej punktacji.  

Redaktorami naczelnymi czasopism zostali: 

- Dr hab. Małgorzata Pańkowska, prof. UE – „Informatyka i Ekonometria” 

- Dr hab. Jacek Pietrucha, prof. UE – „Ekonomia” 

- Prof. dr hab. Irena Pyka – „Współczesne Finanse” 

- Dr hab. Artur Świerczek, prof. UE – „Zarządzanie” 

 
 

Tabela Ilość nakładów wydanych w okresie 2015/2016 i 2016/2017 
 

Rodzaj 

publikacji 

Nakład w egzemplarzach 

2015/2016 2016/2017 

Publikacje naukowe 12 830 12 300 

Publikacje dydaktyczne 6 850 7 230 

Razem 19 680 19 530 

 

Średni nakład publikacji w latach: 

2015/2016 r. –  181 egz. 

2016/2017 r. –  164 egz. 

Stale utrzymuje się tendencja zmniejszania nakładów wersji papierowych – jest związana ze 

spadkiem zainteresowania tradycyjną formą papierową na rzecz postaci cyfrowych.  
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Tabela Dochody z działalności wydawniczej 2016/2017 
 

2016/2017  wartość netto 

Sprzedaż książek papierowych (wg faktur Vat) 64 157,02 

Czytelnia Internetowa PWN – IBUK.PL 26 816,49 

Sprzedaż plików cyfrowych e-book – Azymut Sp. z o.o. 2 216,57 

Inne źródła 

Rekompensata za powielanie prac naukowych UE 

Stowarzyszenie Autorów i Wydawców  COPYRIGHT Polska 
28 645,56 

Opłata  reprograficzna – Stowarzyszenie Dziennikarzy  

i Wydawców REPROPOL 
1 018,00 

Dochód ze środków sponsorskich 6 261,86 

Razem 129 115,55 

Rozchód egzemplarzy (wg stanów magazynowych) 321 323,37 

Razem 450 438,87 

 

 

 

 

 

 
Wpływy pozyskane na rzecz Uniwersytetu ze sprzedaży egzemplarzy papierowych, plików 

cyfrowych oraz innych opłat pokryły w całości koszty działalności wydawniczej. 

Wzorem lat ubiegłych kontynuowano działania wspomagające sprzedaż książek papierowych. 

Poza dystrybucją przez księgarnię PWN, organizowano sprzedaż na targach książki, cykliczne 

promocje i wyprzedaże.  

Część nakładów przekazywano do Biblioteki Głównej Uniwersytetu celem wymiany 

międzybibliotecznej. Zwiększono ilość pozycji umieszczonych w czytelni Ibuk.pl (PWN)  

dla czytelników indywidualnych i instytucji, stale budowana jest baza publikacji naukowych  

w postaci ebooków.  

 

Tabela Struktura środków finansowych w latach 2015/2016 i 2016/2017 
 

Lata Koszty ogółem 
Środki 

dydaktyczne 

Dofinansowania 

ogółem 

Udział dofinansowań  

w kosztach 

wydawniczych 

2015/2016 383 900,85 97 010,60 286 890,25 75% 

2016/2017 449 321, 74 124 078,13 325 243,61 72% 

 

 

        Coraz mniejsza liczba pozycji jest finansowana ze środków własnych uczelni 

(środki dydaktyczne) - na rzecz tytułów dofinansowanych z innych źródeł. Składają się na 

nie środki pozyskane przez pracowników naukowych na różnego typu badania, projekty, 
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granty własne, a także środki sponsorskie wynikające z zawartych umów (NBP, 

Ernst&Young, Politechnika Opolska, Urząd Marszałkowski). Dofinansowania stanowiły 

ok. 72 % kosztów ogółem + prawo do korzystania z dostępu do publikacji lub część 

nakładu do dyspozycji Uniwersytetu. 

Utrzymano poziom kosztów wydawniczych w dyscyplinie środków przyznanych  

na działalność jednostki w planie rzeczowo-finansowym. Stale ograniczano wydatki  

w bieżącej działalności wydawniczej. Na etapie konstruowania Planu Wydawniczego 2017 

Komitet Redakcyjny Uniwersytetu dokonał szczegółowej weryfikacji wszystkich pozycji 

zgłoszonych do wydania oraz zmniejszył nakłady egzemplarzy papierowych publikacji,  

co powinno przynieść rezultaty w kolejnym okresie sprawozdawczym. 

Na podstawie przeprowadzonego postępowania przetargowego na rok akademicki 

2016/2017 uzyskano porównywalne do ubiegłego okresu ceny druku arkusza 

wydawniczego. Na niewielki wzrost średniego kosztu arkusza miało wpływ wydanie kilku 

prac ponadstandardowych (w oprawie twardej i w pełnej kolorystyce). 

Wraz z początkiem roku akademickiego 2016/2017 w murach uczelni rozpoczęła 

działalność Księgarnia PWN, która stała się głównym partnerem Wydawnictwa UE  

w sprzedaży pełnego asortymentu publikacji (w modelu stacjonarnym i poprzez panel 

internetowy). Aby ułatwić czytelnikom możliwość zapoznania się z pełną ofertą, 

Wydawnictwo UE przekazuje księgarni tuż po przyjęciu dostawy nieodpłatny egzemplarz 

okazowy (oznakowany „Nie do sprzedaży”) wszystkich wydanych publikacji. 

Jednocześnie zawarto umowę ze Spółką „Azymut” z Warszawy na dystrybucję oferty 

Wydawnictwa UE w formie cyfrowej (ebook, ePub, MOBI, Ibuk-moduł wypożyczeń).  

Na podstawie umowy partner udostępnia asortyment na platformie dystrybucyjnej dla 

swoich kontrahentów. Nasze tytuły w chwili obecnej można znaleźć w poniższych 

księgarniach internetowych: 

-  księgarnia.pwn.pl - Grupa PWN, właściciel Azymut, 

-  ravelo.pl - Grupa PWN, właściciel Azymut, 

-  lideria.pl - właściciel Azymut, 

-  ibook.pl - Grupa PWN, właściciel Azymut, 

-  bookmaster.pl - właściciel Azymut, 

-  zinamon.pl – księgarnia własna Azymut, 

-  ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl, 

-  24naukowa.pl, 

-  gkn.pl – Główna Księgarnia Naukowa 
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Planowane są dalsze działania w kierunku poszerzenia sieci dystrybucji.   

W celu zwiększenia identyfikacji wizualnej wszystkie publikacje uczelniane 

ukazują się w spójnej szacie graficznej, opatrzonej logotypem Wydawnictwa UE.  

Promując ideę otwartości, od 2017 roku decyzją Pani Prorektor ds. Nauki i Kadry 

Akademickiej, na podstawie rekomendacji Komitetu Redakcyjnego, wprowadzono wolny 

dostęp Open Access do treści wszystkich artykułów naukowych publikowanych  

w czasopismach Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Licencja Creative Commons   

na jakiej udostępniono treści: CC BY-NC 4.0 (Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 4.0 

Międzynarodowe). Ponadto przypisano identyfikatory DOI Digital Object Identifier 

artykułom anglojęzycznym – dają one możliwość bezpośredniego przekierowania 

czytelnika do pełnego tekstu w niezmiennej lokalizacji dokumentu w sieci. Roczny koszt 

członkostwa w Crossref (PILA, Inc.), agencji rejestrującej linki, to kwota ok. 1 650 zł, 

pokrywana z budżetu Wydawnictwa. 

W I połowie 2017 roku dokonano restrukturyzacji stanowiskowej w zespole 

wydawniczym, obniżając liczbę pracowników etatowych z 12 do 10. Obecna struktura 

zatrudnienia: 

- redaktor naczelny – 1 etat 

- zespół redakcyjny – 4 etaty 

- dział składu komputerowego – 2 etaty 

- samodzielny referent ds. ogólnowydawniczych – 1 etat 

- koordynator ds. rozliczeń i dystrybucji/redaktor techniczny – 1 etat 

- specjalista ds. obrotu magazynowego – 1 etat 

Pracę zespołu redakcyjnego wspomaga od stycznia 2017 roku „Korektor tekstów” – 

0,5 etatu. Jego udział w procesie wydawniczym pozwala na zwiększenie wydajności pracy 

redaktorów, uniknięcie błędów w tekstach (a co za tym idzie uniknięcie errat, przedruków, 

itp.). W nowym roku akademickim planowane jest zwiększenie norm stanowiskowych  

na podstawie analizy danych uzyskanych w okresie po restrukturyzacji. 

 

3. Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu 

 

Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu jest jednostką międzywydziałową 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach powołaną do prowadzenia zajęć wychowania 

fizycznego dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, zajęć w sekcjach 

sportowych KU AZS UE Katowice, zajęć fakultatywnych dla studentów i pracowników 



 

82 

 

Uniwersytetu), dla działających w zespole pieśni i tańca „Silesianie oraz studentów 

Uniwersytetu Trzeciego Wieku (UETW). CWFiS jest także organizatorem różnego rodzaju 

rozgrywek i turniejów sportowych. 

W roku akademickim 2016/2017 CWFiS zatrudniało 12 etatowych pracowników 

dydaktycznych prowadzących zajęcia sportowe, w tym sześć kobiet i sześciu mężczyzn  

na stanowiskach instruktora, wykładowcy i starszego wykładowcy. Pracownicy CWFiS  

to nauczyciele akademiccy wśród których, jedna osoba posiadała stopień naukowy doktora 

habilitowanego, dwie osoby stopnień doktora, a dziewięć było magistrami wychowania 

fizycznego. 

Prowadzone zajęcia wychowania fizycznego są zajęciami koedukacyjnymi, które 

odbywają się w obiektach sportowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. 

Obiekty sportowe UE to: dwie sale gimnastyczne, jedna o wymiarach 29,70 x 15 metrów, 

druga o wymiarach 20x 14 metrów, basen pływacki pięciotorowy o wymiarach 25 x 12,5 

metra oraz siłownia. W terenie prowadzone są zajęcia wychowania fizycznego takie jak 

nordic walking oraz treningi w sekcji lekkoatletycznej, piłki nożnej, narciarskiej  

i snowboardowej. 

W semestrze zimowym planowymi zajęciami z wychowania fizycznego w ramach 

programu studiów objętych było 2143 studentek i studentów I i V semestru (V semestr na 

wydziale Informatyki i Komunikacji) studiów stacjonarnych oraz około 3200 studentów 

studiów niestacjonarnych. 

Planowe zajęcia na studiach stacjonarnych obejmowały w I semestrze roku akademickiego 

2016/2017 - 28 grup ćwiczeniowych (koedukacyjnych) na basenie oraz 50 grup na salach 

gimnastycznych, w siłowni oraz w terenie. Były to grupy z zajęciami ogólnorozwojowymi,  

z zajęciami z zespołowych gier sportowych, zajęciami z nordic walking, stretchingu, jogi, 

zajęcia z elementami samoobrony. Prowadzone były zajęcia z korekty wad postawy  

i rehabilitacji oraz zajęcia wysoko specjalistyczne w sekcjach sportowych KU AZS.  

W semestrze zimowym studentki i studenci uczestniczyli w zajęciach 12 sekcji sportowych 

KU AZS takich jak sekcja sportów górskich i lekkoatletyki kobiet i mężczyzn licząca 42 

członków, sekcja piłki nożnej i futsalu mężczyzn licząca 23 zawodników, sekcja futsalu 

kobiet licząca 17 członkiń, sekcja piłki ręcznej kobiet  z liczebnością 18 zawodniczek, 

sekcja piłki siatkowej mężczyzn -16 zawodników, pływania kobiet -15 pływaczek, 

pływania mężczyzn 22 osoby, badmintona 15 osób, sekcja tenisa stołowego licząca 19 

osób, sekcja piłki ręcznej mężczyzn z liczebnością 18 zawodników, w sekcji siatkówki 
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kobiet liczącej 36 osób, koszykówki mężczyzn – 26 osób, koszykówki kobiet 15 osób.  

W sumie treningami w ramach sekcji sportowych było objętych 282 studentów. 

W tym semestrze odbywały się również zajęcia dla studentów z orzeczonym 

stopniem niepełnosprawności. Osoby te uczestniczyły w sześciu zajęciach odpowiednich 

do ich stopnia niepełnosprawności. Studentów takich w I semestrze było 22. 

Studentki i studenci Uniwersytetu Ekonomicznego uczestniczyli również  

w zajęciach Zespołu Pieśni i Tańca „Silesianie” w którym to zespole ćwiczyli  

i przygotowywali się do występów na koncertach i pokazach w kraju i za granicą.  

W zajęciach tego zespołu uczestniczy regularnie około 50 osób od I do V roku studiów,  

a także pracowników uczelni. 

W zimowym semestrze roku akademickiego 2016/17 prowadzono również zajęcia  

z uczestnikami uniwersytetu trzeciego wieku( UETW) na sali gimnastycznej w budynku 

„A” oraz na basenie i w terenie. W pięciu grupach ćwiczeniowych uczestniczyły 63 osoby. 

Oprócz zajęć obligatoryjnych prowadzono również fakultety dla studentów  

na salach, w siłowni oraz na basenie. Fakultety prowadzono w 11 grupach, czterech  

na basenie (po dwie dla pracowników i studentów) oraz siedmiu na salach gimnastycznych 

i w siłowni w tym zajęcia z parlamentem studenckim Uniwersytetu,” Paneuropą”  

i „Erasmusem”.  

Wszyscy członkowie KU AZS byli badani przez lekarkę (zatrudnioną w uczelni  

na umowę zlecenie) i uzyskali zdolność do treningów. Pani doktor weryfikowała również 

zwolnienia lekarskie z zajęć wychowania fizycznego, kierując studentki i studentów  

na zajęcia ruchowe z określonym rozpoznaniem pozwalającym prowadzącym zajęcia  

na indywidualizację ruchu dla poszczególnych osób. 

Sześć osób pisało pracę pisemną w celu zaliczenia wf w semestrze zimowym  

(nie występuje w skali ocen – zwolnienie z zajęć). 

W semestrze letnim roku akademickiego 2016/17 w zajęciach wychowania 

fizycznego brało udział 2112 studentów w 72 grupach ćwiczeniowych, w tym 26 na 

basenie oraz 46 na salach i w terenie. 

W 12 sekcjach sportowych uczestniczyła podobna jak w semestrze zimowym liczba 

uczestników. Zajęcia w grupach dla studentek i studentów z orzeczoną 

niepełnosprawnością objęły 22 osoby w trzech grupach ćwiczeniowych. 

W zajęciach Zespołu Pieśni i Tańca „Silesianie” uczestniczyło około 55 osób 

(studentów i pracowników UE) 
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W 12 zajęciach fakultatywnych na salach, w siłowni i na basenie, uczestniczyło  

w sposób nieregularny około 250 osób. 

Zorganizowano również zajęcia sportowe dla organizacji studenckich działających na 

terenie Uniwersytetu – „Paneuropy”, „Erasmusa” i Parlamentu Studentów UE. 

Zajęcia wychowania fizycznego prowadziło 11-cioro nauczycieli akademickich,  

w tym jeden ze stopniem doktora habilitowanego, dwie osoby ze stopniem doktora oraz 

pozostałe osiem ze stopniem magistra wychowania fizycznego. W zespole tym 6 osób 

stanowiły kobiety, 5 natomiast to mężczyźni. 

Pani doktor przeprowadziła badania zezwalając na udział w sekcjach sportowych 

wszystkim studentom, którzy zgłosili chęć uczestnictwa w zajęciach sekcji sportowych KU 

AZS, trzy osoby otrzymały zdolność do udziału w sekcjach z pewnymi ograniczeniami. 

Znikoma liczba studentów (6 osób) otrzymała decyzję o braku możliwości uczestnictwa  

w zajęciach wf i osoby te pisały pracę pisemną na zadany temat z dziedziny sportu w celu 

zaliczenia przedmiotu na ocenę. Pozostałych kilka osób uczestniczyło w zajęciach  

z wychowania fizycznego na zasadzie indywidualizacji zajęć na sali gimnastycznej albo 

basenie. 

KU AZS Uniwersytetu osiągnął w roku akademickim 2016/2017 najlepsze wyniki  

w historii swoich występów w Akademickich Mistrzostwach Polski i Akademickich 

Mistrzostwach Śląska. 

W AMP – w klasyfikacji generalnej – medalowej Uniwersytet Ekonomiczny 

uplasował się na 13 miejscu- najwyższym w historii naszych startów w tych zawodach. 

Zdobyliśmy 4 złote i 1 brązowy medal, pokonując np. Politechnikę Gliwice czy 

Uniwersytet Śląski Katowice oraz szereg większych polskich uczelni takich jak 

Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski itp. 

W klasyfikacji generalnej – punktowej uplasowaliśmy się na doskonałym 15 

miejscu, również najlepszym w historii. 

W klasyfikacji USP- Uczelnie Społeczno-Przyrodnicze ( w skład której wchodzą 

wszystkie  państwowe uczelnie ekonomiczne ,rolnicze, morskie i szkoła policyjna) 

zdobyliśmy po raz drugi z rzędu I miejsce i złoty medal deklasując pozostałe 25 uczelni. 

Warto tylko nadmienić że druga w klasyfikacji SGGW Warszawa przegrała z naszym UE 

Katowice ponad 190 pkt., a trzeci UE Kraków o ponad 200 pkt. 

W klasyfikacji medalowej USP- zdobyliśmy 10 złotych, 7 srebrnych i 8 brązowych 

medali co dało nam I miejsce. 
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W Akademickich Mistrzostwach Śląska również rok 2016/17 należał do najbardziej 

udanych w ostatnim okresie. W klasyfikacji generalnej UE Katowice wywalczył III 

miejsce, wygrywając z AWF Katowice i 14 innymi śląskimi uczelniami. Zdobyliśmy 6 

złotych, 6 srebrnych i 10 brązowych medali. 

W Integracyjnych Mistrzostwach Polski AZS - z naszej Uczelni startowało 20 

studentów z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. Zdobyli w sumie 5 złotych, 15 

srebrnych i 7 brązowych medali w bilardzie, szachach, tenisie stołowym i pływaniu. 

Najlepsi z nich to Piotr Kubica zdobywca 5 medali, Adrian Kurzawa - 4 medale, Dawid 

Materla - 4 medale, Kamil Pluta - 4 medale. 

Do głównych działań CWFiS do końca roku akademickiego 2016/2017 należy 

intensyfikacja działań w celu lepszego wykorzystania bazy sportowo-dydaktycznej, dalsza 

poprawa jakości kształcenia i utrzymanie wyników sportowych na podobnym poziomie. 

W dalszym ciągu kładziemy nacisk na dokształcanie kadry dydaktycznej oraz będziemy 

się starali odmłodzić kadrę CWFiS poprzez zatrudnienie młodych instruktorów  

z podobnym wykształceniem i specjalizacjami sportowymi, w miejsce odchodzących  

na emeryturę dwojga nauczycieli. 

Do końca roku akademickiego należy również uzupełnić dokumentację 

dydaktyczną  

i sportową, oraz zapewnić studentom możliwość przystąpienia na początku września  

do zaliczeń poprawkowych. 

Zaliczeń w trybie poprawkowym jest bardzo mało, ponieważ większość studentów 

rzetelnie podchodziła do swoich obowiązków. 

 

4. Centrum Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 

 

W ramach działalności prowadzonej na rzecz studentów i doktorantów 

niepełnosprawnych podjęto następujące działania: 

 aktualizacja bazy studentów i doktorantów niepełnosprawnych, 

Rok  2016     2015 2014 2013 2012 

Razem  150 142 133 144 152 

w tym:  

studia stacjonarne 114 100 90 97 105 

studia niestacjonarne   36   42 43 47   47 
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 prowadzenie strony internetowej z aktualnymi informacjami, które dotyczą 

studentów i doktorantów niepełnosprawnych, 

 bieżąca współpraca z Wydziałami i pozostałymi jednostkami uczelni w obszarze 

wsparcia studentów i doktorantów niepełnosprawnych, 

 udział w dniach adaptacyjnych dla studentów pierwszego roku studiów – 

przedstawienie informacji na temat oferowanej pomocy dla studentów 

niepełnosprawnych, omówienie  zakresu działalności Pełnomocnika, 

 podnoszenie kwalifikacji Pełnomocnika oraz pracownika ds. osób 

niepełnosprawnych: 

o udział w szkoleniu „Dotacje z budżetu państwa przeznaczone uczelniom na 

kształcenie osób niepełnosprawnych – zasady ich podziału, 

dokumentowania i wydatkowania” Warszawa 26 października 2016r, 

o udział w dniu 09 listopada 2016r. w Łodzi, w III edycji konferencji 

„Niepełnosprawni na rynku pracy” – celem konferencji było wskazanie 

właściwego kierunku działania zmierzającego do aktywizacji zawodowej 

jak największej liczby studentów  i doktorantów niepełnosprawnych, 

o udział w X edycja konferencji „Pełno(s)prawny Student”, która odbyła się                               

07 grudnia 2016r. w Krakowie - tematem konferencji były zagadnienia 

związane z procesem kształcenia osób niepełnosprawnych na poziomie 

szkolnictwa wyższego oraz roli dotacji podmiotowej w stwarzaniu 

odpowiednich warunków kształcenia, 

o spotkanie w dniu 9 grudnia 2016r. w Poznaniu, z Pełnomocnikami  

i pracownikami zajmującymi się sprawami osób niepełnosprawnych 

największych Polskich Uczelni Ekonomicznych – wymiana doświadczeń, 

informacji, dobrych praktyk dotyczących wsparcia osób niepełnosprawnych 

oraz stworzenie wspólnej platformy biblioteki elektronicznej, 

 organizacja cyklicznych szkoleń-spotkań z psychologami, przeznaczonych dla 

pracowników Uczelni o tematyce pracy ze studentami z zaburzeniami 

psychicznymi. Szkolenia przeprowadzono w dniach 7 lutego oraz 31 maja 2017r, 

wzięło w nich łącznie 30 pracowników administracyjnych oraz naukowych 

Uniwersytetu, 
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 organizacja cyklicznych warsztatów dla studentów i doktorantów 

niepełnosprawnych o tematyce aktywizacji zawodowej – własna działalność 

gospodarcza – 27 czerwca 2017r, 

 wsparcie licznych inicjatyw Organizacji Studentów Niepełnosprawnych UE 

Katowice oraz wyjazdów szkoleniowo-konferencyjnych studentów i doktorantów: 

o II Ogólnopolskie Forum Przedsiębiorczości Studentów  

z Niepełnosprawnościami wraz z I Integracyjnymi Mistrzostwami Polski 

AZS w szachach 14-16 października 2016r. UE Katowice, 

o Integracyjne Mistrzostwa Polski w Goalballu 25-27 listopada 2016r. 

Bydgoszcz, 

o Zjazd Studentów z Niepełnosprawnością oraz I Integracyjne Mistrzostwa 

Polski w tenisie stołowym 02-04 grudnia 2016r. Politechnika Poznańska, 

o V edycja konferencji „Bariery (nie) do pokonania” 09-11 grudnia 2016r. 

Politechnika Częstochowska, 

o Wyjazd adaptacyjny 14 studentów niepełnosprawnych UE Katowice, 03-05 

marca 2017r. Zakopane– adaptacja ze środowiskiem akademickim, 

szkolenia  

i warsztaty, 

o Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „O tym się nie mówi 4”, 

31.03-02.04.2017r. Lublin – komunikacja osób niedosłyszących, 

o III Ogólnopolskie Forum Studentów z Niepełnosprawnościami „Zdobywaj 

cele-możliwości masz wiele” 24-26.03.2017r. Łódź, 

o III edycja akcji „(Roz)poznaj cukrzycę” – przyjazd diabetobusu w dniu 29 

maja 2017r, w ramach której społeczność Naszej Uczelni mogła skorzysta  

z bezpłatnych badań  w kierunku cukrzycy, nadciśnienia tętniczego oraz 

konsultacji z lekarzem i edukatorem społecznym – przebadano 140 osób, 

o Sfinansowanie udziału i publikacji w trzech Międzynarodowych  

i Ogólnopolskich konferencjach doktorantki niepełnosprawnej UE 

Katowice. 

 zainicjowanie oraz sfinansowanie dla studentów niepełnosprawnych Uczelni, 

trzeciej edycji kursów przygotowujących do egzaminów europejskich z wybranych 

języków obcych oraz kursów języka specjalistycznego, 
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 weryfikację wspierania procesu kształcenia – kursy wyrównawcze z języków 

obcych, wychowanie fizyczne, 

 bieżący kontakt oraz spotkania z przedstawicielami instytucji, które oferują różnego 

rodzaju wsparcie dla studentów i doktorantów niepełnosprawnych m.in. Aktywny 

Samorząd realizowany przez PFRON, Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo 

na rynku pracy IV realizowany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji oraz 

PFRON, 

 opracowanie danych do diagnozy sytuacji osób niepełnosprawnych kształcących się 

na poziomie wyższym oraz rozpoznanie ich potrzeb – czerwiec 2017r. PFRON, 

 kontynuacja wsparcia procesu kształcenia studentów i doktorantów 

niepełnosprawnych poprzez oferowanie usług asystenta osoby niepełnosprawnej 

oraz tłumacza języka migowego, 

 

 weryfikacja podań, obsługa i koordynacja czasu pracy oraz rozliczanie 

zrealizowanych umów, 

 rozwiązywanie indywidualnych problemów studentów i doktorantów 

niepełnosprawnych, 

  udzielanie podmiotom zewnętrznym informacji na temat studentów i doktorantów 

niepełnosprawnych studiujących na Uniwersytecie oraz udzielanie informacji  

na temat możliwości i warunków podjęcia studiów przez osoby niepełnosprawne, 

 zakup na potrzeby studentów i doktorantów niepełnosprawnych oraz Centrum 

Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, urządzenia wielofunkcyjnego typu 

xero/drukarka/skaner, 

 nadzór merytoryczny nad realizacją zadań związanych z opieką psychologiczną,  

w ramach której: 

Dane na temat wybranej pomocy, udzielonej studentom/doktorantom Uniwersytetu Ekonomicznego           

 w Katowicach 

Od roku 

akademickiego 

2012/13 - 2016/17 

Usługi 

asystenta 

studenta 

Usługi tłumacza 

języka 

migowego 

Dodatkowe 

lektoraty 
Kurs językowy   Warsztaty 

 

Zajęcia z w-f 

 

ilość osób, które 

skorzystały z 

pomocy 

11 studentów             

2 doktorantów 
5 studentów 44 studentów 

21 studentów          

1 doktorant 

35 studentów             

1 doktorant 

 

37 studentów 
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o w roku akademickim 2016/2017 psycholog Maria Rabsztyn w ramach 

dyżurów w poniedziałki (2 godz.) i czwartki (3 godz.), przeprowadziła 

ponad 50 spotkań, blisko ze 150 studentami oraz 14 pracownikami Naszej 

Uczelni. Łącznie 170 godzin dyżurów oraz konsultacji telefonicznych, 

o w roku akademickim 2016/2017 psycholog Monika Korczak w ramach 

dyżurów we wtorki (2 godz.) i środy (3godz.), przyjęła 79 studentów, 

którzy korzystali z porad, konsultacji oraz psychoterapii. Łącznie 139 

godzin dyżurów oraz konsultacji telefonicznych, 

 utworzenie z dniem 1 czerwca 2017r. Centrum Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. 

 

5. Centrum Kształcenia przez Całe Życie 

 

Centrum Kształcenia przez Całe Życie powołane zostało w miejsce jednostki  

o nazwie Uniwersytet Ekonomiczny Trzeciego Wieku na podstawie Uchwały 

11/2016/2017 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach z dnia 22 września 

2016 rok. Do zadań Centrum należy inicjowanie i rozwijanie programów edukacji 

ekonomicznej dla dzieci, młodzieży i osób dojrzałych 60+ . 

W roku akademickim  2016/2017 były to kontynuacje projektów:  

 kolejne edycje ogólnopolskich programów EUD i AME realizowanych  

we współpracy z Fundacją Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, 

(odpowiednio 8 i 6 lat funkcjonowania na UE Katowice).  

 kolejne dwa semestry autorskiego programu ELiT 

 ukończony 5 rok zajęć UETW. 

A także: 

 rozwijanie projektu „Moja pierwsza wyprawa na Uniwersytet”- wycieczki dla 

dzieci i młodzieży promujące programy edukacji ekonomicznej 

 współpraca przy realizacji konkursu „Matematyka bez Granic” 

Cele, które zostały wyznaczone i zrealizowane: 

1. Jakość - Utrzymanie wysokich standardów w zakresie przygotowania  

i organizacji zajęć. (Badanie uczestników programów). 

2. Przygotowanie dobrej grupy kandydatów na studia – EUD i AME jako pierwszy 

kontakt z Uczelnia wskazywany w ankietach rekrutacyjnych 
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3. Dostępność programów dla dzieci i młodzieży - bezpłatne programy umożliwiają 

uczestnictwo dzieciom z różnych środowisk. Pomoc poprzez organizację 

transportu i  współpracę z opiekunami w umożliwieniu korzystania z programów 

dzieciom ze świetlic środowiskowych. Jako pierwszy ośrodek w Polsce  

w ramach EUD i AME  podjęliśmy kilka lat temu inicjatywę i staramy się ją  

rozwijać  

4. Pozyskiwanie środków zewnętrznych i współpraca z otoczeniem przy realizacji 

programów. 

5. Współpraca międzynarodowa – efektem pierwszy studyjny wyjazd 

przedstawicieli UETW i AME do Francji 

6. Zaangażowanie własnego środowiska akademickiego – zwiększająca liczba 

pracowników i studentów - wolontariuszy zaangażowanych w realizację 

programów. 

7. Wspieranie aktywności słuchaczy UETW - realizowane inicjatywy słuchaczy. 

Działania skierowane do młodzieży: 

1. W ramach Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego EUD,   

ogólnopolskiego programu adresowanego  do uczniów klas 5 i 6 szkół podstawowych, 

były to edycje XV i XVI z realizowane na naszej Uczelni. W każdym z semestrów odbyło 

się po 6 spotkań  dla dzieci oraz 6 spotkań dla rodziców. Łącznie w roku akademickim po 

12 spotkań dla ok.100  dzieci oraz dla ich rodziców. Zajęcia prowadzone są przez 

pracowników Uczelni oraz zaproszonych gości.  Na zajęcia dla rodziców zaprasza się 

także psychologów i pedagogów. 

Uczestnikami zajęć są często dzieci spoza Katowic, i to nie tylko z okolicznych miast, ale 

także przywożone przez rodziców i opiekunów z małych miejscowości oddalonych od 

Katowic nawet ponad 100 km. 

2. W ramach Akademii Młodego Ekonomisty - AME,  

programu dla gimnazjalistów zrealizowane zostały w naszej Uczelni w roku akademickim 

2016/17 edycje XIII i XIV  programu. Odbyło się po 6 zajęć w każdej edycji, łącznie 12 

spotkań dla ok. 60 uczestników. 

Wśród uczestników AME dużą grupę stanowiła młodzież uczęszczająca wcześniej na 

EUD. To między innymi powód wysokiego poziomu grupy w bieżącym roku 

akademickim. Także wśród uczestników AME wiele było dojeżdżających spoza Katowic. 

Przykład to grupa młodzieży z gimnazjum w Jaworznie, która przyjeżdżała pod opieką 

swojej nauczycielki przez trzy kolejne lata. 
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Rodzice i opiekunowie uczestników AME biorą udział w zajęciach dla rodziców 

EUD. Oba programy realizowane są we współpracy merytorycznej i przy wsparciu 

finansowym Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych.  

Nowością w programach EUD i AME wprowadzoną w naszym ośrodku są zajęcia 

warsztatowe dla rodziców łączone z grupą ELiT. Organizowane są 1 raz w semestrze. 

Pomysł został bardzo dobrze przyjęty przez obie grupy uczestników. 

Kierownik CKpC, Urszula Klemczak-Maciąg aktywnie uczestniczy w pracach 

Stowarzyszenia Uniwersytetów Dziecięcych. Przewodniczy także Komisji Rewizyjnej 

Stowarzyszenia.  

3. Ekonomia dla Liceum i Technikum – EliT 

to autorski program UE Katowice skierowany do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych 

realizowany od 2013 roku. 

W roku akademickim 2016/17 zrealizowano dwa semestry zajęć w Katowicach 

oraz jeden semestr (letni)  na zasadzie eksperymentu w Rybniku, w każdym semestrze 

odbyło się po 6 spotkań. Grupa w Rybniku liczyła ponad 60 osób z jednej szkoły. Grupa w 

Katowicach liczyła ok.50 osób, ale byli to uczniowie wielu dobrych szkół średnich 

województwa śląskiego, co doskonale wpłynęło na jakość pracy w tej grupie - aktywni na 

zajęciach, zaangażowani w życie Uczelni, np. korzystali z wykładów rektorskich i spotkań 

w ramach Liderów Przyszłości, zainteresowani studiami na naszej Uczelni. 

Program Ekonomia dla Liceum i Technikum jest bardzo dobrze oceniany również przez 

służby innych Uczelni jako doskonała promocja UE Katowice, zwłaszcza wśród „dobrych” 

kandydatów na studia  

4. Wycieczki szkolne  

W roku akademickim 2016/2017 przygotowano i zrealizowano 17 wycieczek pod hasłem 

„Moja pierwsza wyprawa na Uniwersytet”. 

Wycieczki organizowane przez CKpCŻ skierowane są głównie do uczniów szkół 

podstawowych  

i gimnazjalnych, jednak ze względu na wieloletnią współpracę z kilkoma nauczycielami 

byli to również uczniowie szkół średnich (z Żywca, Wolbromia i Olkusza). Wycieczki 

służą promocji naszych programów edukacyjnych wśród uczniów i nauczycieli. 

Program wycieczek zawiera m.in.: 

 zwiedzanie kampusu uczelni: basen, sale gimnastyczne, sale wykładowe, aule  

i dziekanaty. Pracownicy Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu oraz 

dziekanatów chętnie opowiadali uczniom o specyfice pracy na uczelni.  
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 udział w mini-wykładach i warsztatach prowadzonych przez pracowników uczelni 

o różnej tematyce tj. marketing, logistyka, bezpieczeństwo w sieci, inwestowanie, 

rachunkowość, tolerancja w ujęciu wielonarodowościowym. Zajęcia były 

przygotowane odpowiednio do poziomu edukacyjnego słuchaczy, często połączone 

z ciekawymi prezentacjami. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w warsztatach  

i wykładach.  

 wizyta w siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca „Silesianie”, w trakcie wizyty dzieci 

zwiedzają garderobę zespołu, uczestniczą w lekcji tańca oraz poznają historię 

folkloru 

 układanie „Megapuzzli” w holu CNTI, to nie tylko zabawa ale również rywalizacja 

pomiędzy grupami oraz ocena orientacji i znajomości mapy Europy 

 zwiedzanie budynku CNTI przez sale, aule, serwerownię oraz bibliotekę  

i czytelnię. Pracownicy czytelni chętnie opowiadają uczniom o zbiorach, 

zabezpieczeniach  

i możliwościach korzystania z zasobów bibliotecznych. Już od ponad roku  

z inicjatywy pracowników czytelni uczniowie otrzymują pamiątkowe dyplomy. 

Na zakończenie wycieczki dzieci spotykają się w auli, gdzie otrzymują dyplomy  

za uczestnictwo w wykładach na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.  

Często dyplomy wręczane przez władze uczelni. Togi  i nowoczesna aula stanowią 

wyjątkową oprawę tego wydarzenia.  

W organizację wycieczek zaangażowanych jest wielu pracowników uczelni pro publico 

bono. Z każdą kolejną wycieczką program staje się bardziej atrakcyjny i ciekawy, 

prowadzący urozmaicają zajęcia dla dzieci poprzez interesujące rekwizyty, prezentacje  

i filmy. Program wycieczek jest zazwyczaj ramowy jednak staramy się na bieżąco 

wzbogacić go o aktualne wydarzenia na uczelni np. korzystamy z gościnności 

prowadzących wykłady dla studentów i przez kilka chwil uczestniczymy w prawdziwym 

wykładzie lub konferencji. Czas trwania wycieczki to godziny 9.00 -13.30, zazwyczaj  

w piątki ze względu na dostępność sal.  

Materiały promocyjne wykorzystywane na wycieczkach:  

 dyplomy dla uczestników 

 teczki granatowe do dyplomów 

 upominki dla wychowawców 

 ulotki o programach edukacyjnych  
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 list do rodziców dot. zaroszenia dzieci do udziału w programach edukacyjnych  

 cukierki, lizaki dla uczniów 

Zaangażowanie osób w organizację jednej wycieczki: 

 rektor, przywitanie i wręczenie dyplomów dzieciom  

 prowadzący wykład lub warsztat dla dzieci – 2-3 osoby  

 zajęcia w Zespole Pieśni i Tańca „Silesianie” – 2 osoby z zespołu (dzieci dzielone 

na dwie grupy)  

 pracownik czytelni CNTI – 1 osoba  

 osoba koordynująca wydarzenie (kontakt z wychowawcami, przygotowanie 

dyplomów, podpisy, gadżety, rezerwacja sal, przygotowanie planu wycieczki, 

kontakt z prowadzącymi zajęcia)  

W zależności od bieżących wydarzeń na uczelni, zaangażowane są również inne 

osoby uczestniczące w tych wydarzeniach. 

 

6. Biuro Współpracy z Gospodarką i Absolwentami 

 

Wsparcie procesu dydaktycznego i naukowobadawczego 

Krajowe praktyki studenckie 

 

Jednym z kluczowych obszarów działalności Biura jest pomoc studentom 

w zdobywaniu doświadczenia zawodowego poprzez organizowanie i obsługę praktyk 

studenckich. Odbycie praktyki studenckiej jest obowiązkowe dla studenta. Czas trwania 

praktyki zależny jest od Wydziału, na którym student studiuje. W poniższej tabeli znajdują 

się informacje na temat studentów, którzy dostarczyli kompletne dokumenty i odbyli, bądź 

są w trakcie odbywania, krajowych praktyk studenckich. W tabeli znajduje się podział na 

praktykę obowiązkową, dodatkową oraz liczba studentów, którzy zostali zwolnieni  

z praktyki obowiązkowej na podstawie pracy zawodowej, wcześniej odbytej praktyki, 

stażu oraz prowadzenia własnej działalności gospodarczej.  
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Tabela Praktyki studenckie w semestrze zimowy 2016/2017 

Wydział 
Praktyka 

obowiązkowa 

Praktyka 

dodatkowa 

Uznanie innej 

aktywności 

Ekonomii 2 4 3 

Zarządzania 9 1 2 

Finansów i Ubezpieczeń 10 4 0 

Informatyki i komunikacji 0 3 1 

Biznesu, finansów  

i administracji 
0 0 0 

 

Tabela Praktyki studenckie w semestrze letni 2016/2017 

Wydział 
Praktyka 

obowiązkowa 

Praktyka 

dodatkowa 

Uznanie innej 

aktywności 

Ekonomii 177 1 20 

Zarządzania 118 0 23 

Finansów i Ubezpieczeń 200 12 28 

Informatyki i komunikacji 39 5 129 

Biznesu, finansów  

i administracji 
22 0 3 

 

Zgodnie z zarządzaniem nr 122/16 z dnia 28 grudnia 2016 roku zmienił się sposób 

organizacji krajowych praktyk studenckich. Zmianie uległy wzory dokumentów oraz 

procedura krajowych praktyk studenckich, które zostały ujednolicone dla wszystkich 

kierunków studiów. Zarządzenie wprowadziło: 

 „Regulamin Krajowych Praktyk Studenckich Uniwersytetu Ekonomicznego 

w Katowicach”; 

 „Porozumienie ramowe o współpracy w zakresie praktyk studenckich”; 

 „Porozumienie o prowadzeniu studenckiej praktyki obowiązkowej”; 

 „Porozumienie o prowadzeniu studenckiej praktyki dodatkowej”; 

 „Oświadczenie jednostki wewnętrznej Uniwersytetu o przyjęciu studenta na 

praktykę”; 
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 „Plan praktyki”; 

 „Kartę Realizacji Praktyki”. 

Zmieniła się również strona internetowa dotycząca krajowych praktyk studenckich. Na 

nowej stronie internetowej znajdują się: 

 Procedura odbywania praktyk i zaliczenia innej aktywności jako praktyki 

obowiązkowej (graficzne przedstawienie procedura praktyk dla praktyki 

obowiązkowej, dodatkowej oraz innej aktywności); 

 Dokumenty do pobrania; 

 Wykaz efektów kształcenia dla wszystkich kierunków. 

 

Projekty edukacyjno-doradcze 

Biuro Współpracy z Gospodarką i Absolwentami w ramach promocji  

i współdziałania z przedsiębiorcami oraz instytucjami rynku pracy nawiązuje współpracę 

w zakresie prowadzenia szkoleń i warsztatów dla studentów i absolwentów Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Katowicach.  

Wśród cyklicznych projektów, prowadzonych przez Biuro, można wskazać takie 

projekty, jak: „Akademia Kariery” i „Akademia Biznesu”. Dodatkowo, w okresie 

sprawozdawczym, zrealizowano licencjonowane szkolenie dla osób bezrobotnych 

i poszukujących pracy z zakresu planowania kariery zawodowej pt. „Spadochron”. Biuro 

włącza się również w realizację prestiżowych przedsięwzięć, wśród których wskazać 

można, takie inicjatywy, jak: „Corporate Readiness Certificate (CRC)”, „EEC – Liderzy 

Przyszłości (EEC – Leaders of Tomorrow)”, „Silesia HR Trends”, „European Start-up 

Days” czy cykl szkoleń zrealizowany pod wspólnym tytułem „Od składki do świadczenia 

– cała prawda o tym, co ZUS robi z naszymi pieniędzmi”.Ponadto Biuro pozyskuje 

informacje o bezpłatnych przedsięwzięciach umożliwiających studentom i absolwentom 

naszej Uczelni podniesienie kwalifikacji zawodowych. 

 

Akademia Kariery 

Sztandarowym projektem organizowanym przez Biuro jest cykl warsztatów  

i szkoleń organizowany pod wspólną nazwą „Akademia Kariery”. Celem projektu jest 

aktywizacja studentów i absolwentów Uniwersytetu oraz wsparcie w poruszaniu się po 

rynku pracy.  

Do współpracy w ramach Projektu zapraszamy dyrektorów personalnych, psychologów 

i innych pracowników firm i instytucji, którzy na co dzień spotykają się z kandydatami 

http://www.tim.slask.pl/index.php/szkolenia-coaching-doradztwo/12-menu-glowne/szkolenia-coaching-doradztwo/szkolenia/25-spadochron
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ubiegającymi się o pracę oraz specjalistów-praktyków, którzy udzielają szczegółowych 

informacji na temat specyfiki pracy w danym zawodzie i chcą podzielić się swoją wiedzą 

i doświadczeniem. Spotkania z pracodawcami są dla uczestników okazją do pozyskania 

cennych wskazówek budujących ich świadomość nt. rynku pracy oraz wymagań 

stawianych kandydatom do pracy. 

W okresie sprawozdawczym zorganizowano jeden cykl niniejszego projektu,  

w semestrze letnim. Poniżej przedstawiono zestawienie tematów szkoleń oraz podmiotów, 

które włączyły się w jego realizację.  

 

Temat szkolenia / warsztatu Nazwa firmy / instytucji realizującej 

Rekrutacja do firm Profi Credit Polska S.A. 

Poszukiwania pracy za granicą (sieć Eures)  Wojewódzki Urząd Pracy w 

Katowicach 

Jak stworzyć system idealny – teoria i praktyka 

budowy systemów informatycznych 

Evertop Sp. z o.o. 

Spokojnie – to tylko rekrutacja! Czyli jak 

poradzić sobie ze stresem rekrutacyjnym 

TUiR Warta S.A. 

 

Akademia Biznesu 

Kolejnym cyklem edukacyjnym realizowanym przez Biuro jest „Akademia 

Biznesu”. To cykl szkoleń, warsztatów i spotkań promujących i wspierających 

przedsiębiorczość wśród studentów i absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego  

w Katowicach. Celem projektu jest zwiększenie świadomości i poszerzenie wiedzy 

uczestników zajęć na temat samozatrudnienia. W ramach tego projektu organizowane są 

spotkania z właścicielami firm oraz szkolenia i warsztaty podejmujące tematykę 

zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Projekt realizowany jest dwa 

razy w roku (edycja wiosenna i jesienna). 

Zestawienie tematów szkoleń oraz firm i instytucji, które wzięły udział w „Akademii 

Biznesu” w roku akademickim 2016/2017 przedstawiono poniżej. 
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Temat szkolenia / warsztatu Nazwa firmy / instytucji realizującej 

Możliwości wsparcia finansowego dla 

młodych osób na założenie działalności 

gospodarczej i biznesowa gra symulacyjna 

Wojewódzki Urząd Pracy w 

Katowicach  

i Biuro Współpracy z Gospodarką 

i Absolwentami Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Katowicach 

Zakładanie i prowadzenie działalności przez 

osobę fizyczną lub/i w formie spółki cywilnej 

(w tym: podatki i ubezpieczenia społeczne) 

Tax Care S.A. 

Savoir vivre w biznesie Profi Credit Polska S.A. 

Sztuka prowadzenia rozmów biznesowych 

z elementami budowania wizerunku – wykład 

i ćwiczenia praktyczne 

Polska Grupa Doradczo - Finansowa 

Sp. z o.o. 

Biznesplan krok po kroku (w tym: jak 

przygotować wniosek o dofinansowanie 

działalności gospodarczej) oraz biznesowa gra 

symulacyjna 

Wojewódzki Urząd Pracy w 

Katowicach  

i Biuro Współpracy z Gospodarką 

i Absolwentami Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Katowicach 

Zakładasz firmę? Zatrudniasz pracowników? 

Poznaj ABC płatnika składek na ubezpieczenia 

społeczne 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych  

Oddział w Chorzowie 

Źródła finansowania działalności gospodarczej 

(w tym: fundusze unijne) 

Fundusz Górnośląski S.A.  

Oddział w Katowicach 

 

 

Licencjonowane szkolenie dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy  

z zakresu planowania kariery zawodowej (Spadochron) 

W mijającym roku akademickim zrealizowaliśmy dla studentów i absolwentów 

naszej Uczelni licencjonowane przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych 

(FISE) szkolenie z zakresu planowania kariery zawodowej pt. „Spadochron”. Szkolenia 

skierowane było do osób bezrobotnych, poszukujących pracy, planujących karierę 

zawodową, bądź zmieniających zawód. Pozwalało uczestnikom na odkrycie i zwiększenie 

potencjału zawodowego, a także na przygotowania się do funkcjonowania na rynku pracy.  

http://www.tim.slask.pl/index.php/szkolenia-coaching-doradztwo/12-menu-glowne/szkolenia-coaching-doradztwo/szkolenia/25-spadochron
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Corporate Readiness Certificate (CRC) 

Projekt Corporate Readiness Certificate (CRC), realizowany jest we współpracy 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Politechniki Śląskiej oraz Uniwersytetu 

Śląskiego z przedstawicielami firm: IBM, ING Services Polska, ING Bank Śląski. Projekt 

obejmuje cykl zajęć praktycznych i ma na celu przygotowanie studentów do pracy 

projektowej i zespołowej w dużych przedsiębiorstwach. Założeniem inicjatywy jest 

umożliwienie studentom szybszego rozwoju, zdobycia przedmiotowej wiedzy praktycznej 

oraz wykształcenia umiejętności funkcjonowania w złożonym, nowoczesnym środowisku 

biznesowym. W okresie sprawozdawczym Biuro Współpracy z Gospodarką  

i Absolwentami uczestniczyło w realizacji 4 edycji projektu CRC. Zestawienie ścieżek,  

w ramach których studenci naszej Uczelni mieli możliwość odbycia szkoleń w roku 

akademickim 2016/2017, przedstawiono poniżej. 

Ścieżka programowa Nazwa firmy realizującej 

Agile Project Management ING Services Polska 

Backup&Restore (B&R) and Storage IBM 

Big Data ING Services Polska 

Docker ING Services Polska 

Mainframe IBM 

Managed Mobility Services IBM 

Middleware IBM 

Programowanie ING Services Polska 

Project Management IBM 

Service Management IBM 

Serwery Aplikacyjne ING Services Polska 

Sieci komputerowe ING Services Polska 

Testowanie zabezpieczeń IT ING Services Polska 

 

 

EEC – Liderzy Przyszłości (EEC – Leaders of Tomorrow) 10-12.05.2017r. 

Biuro Współpracy z Gospodarką i Absolwentami koordynuje Projekt EEC Liderzy 

Przyszłości (EEC – Leaders of Tomorrow) , którego III edycja odbyła się w dniach 10-

12.05.2017r. EEC Liderzy Przyszłości to wspólna Inicjatywa Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Katowicach oraz Grupy PTWP. Jest to przedsięwzięcie mające na celu 

http://www.ue.katowice.pl/biznes/projekty/projekty-partnerskie/eec-liderzy-przyszlosci-eec-leaders-of-tomorrow.html
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zwiększenie udziału młodych w życiu publicznym oraz promowanie aktywnej postawy 

obywatelskiej. Naczelnym założeniem projektu jest stworzenie przestrzeni włączającej  

w europejską debatę przyszłych liderów życia gospodarczego i publicznego oraz szersze 

otwarcie Kongresu na ludzi młodych – przedsiębiorczych i aktywnych, śmiałych  

i samodzielnie myślących. Inicjatywa daje możliwość uczestniczenia w Europejskim 

Kongresie Gospodarczym w Katowicach w wybranej formie zaangażowania, pod jednym 

z haseł: dyskusja, uczestnictwo, współpraca lub odkrywanie. Projekt EEC – Liderzy 

Przyszłości umożliwia zdobycie cennego doświadczenia, otrzymanie certyfikatu 

potwierdzającego zaangażowanie w prace przy Europejskim Kongresie Gospodarczym 

w Katowicach, przebywanie w międzynarodowym środowisku wśród najważniejszych 

gości z całej Europy i świata oraz nawiązanie ciekawych kontaktów. 

Uniwersytet Ekonomiczny po raz trzeci otrzymał status Partnera Instytucjonalnego 

EEC oraz współorganizatora EEC LIDERZY Przyszłości. 

W ramach Projektu EEC Liderzy Przyszłości Uniwersytet Ekonomiczny gości 

prelegentów, którzy w ramach wykładów mają możliwość spotkania się ze studentami i 

pracownikami naszej Uczelni.  

Agenda 2017r. 

10.05.2017 

11:40-12:25 Wadim Tyszkiewicz - prezydent Nowej Soli 

12:35-13:20 
Radosław Pyffel - zastępca dyrektora, członek rady dyrektorów, Azjatycki 

Bank Inwestycji Infrastrukturalnych (AIIB) 

13:30-14:15 

Andrius Kubilius - polityk, działacz opozycji w okresie ZSRR, premier 

Litwy w latach 1999–2000 i 2008–2012, od 2003 do 2015 przewodniczący 

Związku Ojczyzny. 

14:25-15:10 Zbigniew Jakubas - właściciel, Grupa Kapitałowa Multico 

11.05.2017 

9:50-10:35 Przemysław Schmidt - członek zarządu, Getfresh Sp. z o.o. 

11:40-12:25 Arvind Bali - CEO, Videocon, Indie 

12:35-13:20 Krzysztof Materna - współwłaściciel, MM Communications 

13:30-14:15 Robert Gwiazdowski - przewodniczący rady, Centrum im. Adama Smitha 

14:25-15:10 
Książę Michael von Liechtenstein - prezes zarządu, Geopolitical Information 

Service AG 
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Silesia HR Trends 

Silesia HR Trends jest największym wydarzeniem dedykowanym śląskiemu 

rynkowi pracy.  24 listopada 2016 roku odbyła się  druga edycja forum wymiany poglądów  

i doświadczeń z zakresu szeroko rozumianego zarządzania zasobami ludzkimi. Formuła 

wydarzenia składa się z dwóch części: konferencji poświęconej tematyce związanej   

z zarządzaniem zasobami ludzkimi oraz targów pracy, które zgromadzą tysiące młodych 

osób zainteresowanych rozwojem swojej kariery zawodowej. Biuro Współpracy  

z Gospodarką aktywnie włączyło się w wydarzenia towarzyszące Silesia HR TRends: 

spotkanie młodych liderów w ramach projektu EEC Liderzy przyszłości oraz wręczenie 

nagród dla TOP Pracodawców w województwa śląskiego. Uniwersytet Ekonomiczny  

w Katowicach otrzymał również status partnera wspierającego. 

 

European Start-up Days 

Uniwersytet Ekonomiczny zaangażował się również w promowanie wydarzenia 

towarzyszącego Europejskiemu Kongresowi Gospodarczemu – Start-up Days. Informacja 

publikowana była zarówno na stronie głównej Uniwersytetu w miejscu widocznym  

na stronie (rotatorze), jak również na Facebooku, Instagramie oraz w newsletterze.  

 

Od składki do świadczenia – cała prawda o tym, co ZUS robi z naszymi  

pieniędzmi 

W okresie sprawozdawczym Biuro Współpracy z Gospodarką i Absolwentami 

wspólnie z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chorzowie zrealizowało cykl 

szkoleń pt. „Od składki do świadczenia – cała prawda o tym, co ZUS robi z naszymi 

pieniędzmi”. Celem cyklu było zapoznanie studentów i absolwentów różnych kierunków 

studiów z zasadami funkcjonowania polskiego systemu ubezpieczeń społecznych, 

przekazanie podstawowej wiedzy o zasadach opłacania składek i o świadczeniach, na jakie 

ubezpieczony można liczyć w różnych sytuacjach życiowych. Tematy szkoleń 

zrealizowanych w ramach niniejszego cyklu przedstawiono poniżej.  

 

 

 

 

 

http://www.ue.katowice.pl/biznes/projekty/projekty-partnerskie/silesia-hr-trends.html
http://www.ue.katowice.pl/biznes/projekty/projekty-partnerskie/european-start-up-days.html
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Ryzyko, bezpieczeństwo, ubezpieczenie – o czym każdy student powinien wiedzieć: 

 Ryzyka ubezpieczeniowe i rodzaje ubezpieczeń; 

 Fundusz Ubezpieczeń Społecznych. 

Zakładasz firmę? Zatrudniasz pracowników? Poznaj prawa i obowiązki płatnika składek 

na ubezpieczenia społeczne:  

 Własna firma – jakie zobowiązania ma przedsiębiorca wobec ZUS; 

 Obliczanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne – analiza przypadków. 

Własna firma, praca na etacie, a do tego jeszcze zlecenie – ratunku! Kto płaci składki na 

ubezpieczenia społeczne? Zbieg tytułów do objęcia ubezpieczeniem społecznym. 

Mieszkam w Polsce, pracuję w Niemczech, a w Czechach prowadzę własną firmę – gdzie 

jestem ubezpieczony? Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w umowach 

dwustronnych i prawie Unii Europejskiej. 

Emerytura dla studenta – czyli co każdy 20-latek powinien wiedzieć o emeryturze:  

 System emerytalny w Polsce; 

 Ścieżki kariery a przyszła emerytura. 

Renta dla studenta – co warto wiedzieć o świadczeniach z ubezpieczenia rentowego:  

 Ubezpieczenia rentowe oraz prewencja rentowa. Obliczanie wysokości rent i 

emerytur - studia przypadków; 

 O czym orzeka lekarz orzecznik ZUS? 

Choroba, wypadek, macierzyństwo – na jakie świadczenia może liczyć ubezpieczony?  

 Ubezpieczenie chorobowe; 

 Ubezpieczenie wypadkowe i prewencja wypadkowa. 

Ubezpieczenia społeczne dla wytrwałych – historia ubezpieczeń, ubezpieczenie a 

zabezpieczenie społeczne:  

 Ubezpieczenia społeczne na tle innych form zabezpieczenia społecznego; 

 Historia ubezpieczeń społecznych w Polsce. 

 

 Twoja Kariera (podstrona i FanPage) 

Biuro Współpracy z Gospodarką i Absolwentami w okresie sprawozdawczym 

przygotowało i udostępniło użytkownikom podstroję Twoja Kariera, która składa się  

z następujących części:  

 Aktualności; 

 Krajowe Praktyki Studenckie; 

http://www.ue.katowice.pl/studenci/twoja-kariera/aktualnosci.html
http://www.ue.katowice.pl/studenci/twoja-kariera/krajowe-praktyki-studenckie.html
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 Oferty rekrutacyjne; 

 Projekty; 

 Najczęściej zadawane pytania; 

 Bezpłatne publikacje; 

 Zainspiruj się; 

 System Przywilejów Absolwenta; 

 Badania Losów Zawodowych Absolwentów.  

Dodatkowo Biuro prowadzi FanPage www.facebook.com/TwojaKarieraUE na którym 

udostępnia informacje o podejmowanych przez Biuro aktywnościach oraz bezpłatnych 

wydarzeniach z zakresu rozwoju zawodowego, w których studenci i absolwenci naszej 

Uczelni mogą brać bezpłatny udział.  

 

Pozostałe aktywności podejmowane przez Biuro 

Pozyskiwanie i rozpowszechnianie ofert rekrutacyjnych 

 

Biuro Współpracy z Gospodarką i Absolwentami podejmuje działania mające na 

celu ułatwienie studentom i absolwentom naszej Uczelni znalezienie odpowiedniej pracy. 

W tym celu pozyskuje oferty rekrutacyjne od pracodawców. Firmy i instytucje, 

współpracujące z Biurem zgłaszają wolne stanowiska pracy poprzez stronę internetową.  

W okresie sprawozdawczym pozyskano w ten sposób ponad 1370 ofert rekrutacyjnych, 

które następnie opublikowane zostały na stronie internetowej Uniwersytetu w sekcji 

„Twoja Kariera”.  

System przywilejów absolwenta (SPA) 

Biuro Współpracy z Gospodarka i Absolwentami prowadzi opiekę nad procesem 

przygotowania kart lojalnościowych w ramach Systemu Przywilejów Absolwenta SPA – 

przedsięwzięciu skierowanym do absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w 

Katowicach, którego głównym celem jest utrzymanie i zacieśnianie trwałych więzi Uczelni  

z absolwentami. Kluczem programu jest Karta Absolwenta, która uprawnia do korzystania  

z oferty edukacyjnej Uniwersytetu na preferencyjnych warunkach, ze szczególnym 

uwzględnieniem studiów podyplomowych. Dzięki ścisłej współpracy Uniwersytetu  

z podmiotami gospodarczymi i instytucjami, posiadacze Karty Absolwenta mogą korzystać  

z szerokiego i stale aktualizowanego wachlarza upustów na produkty i usługi dostarczane 

przez partnerów programu. 

http://www.ue.katowice.pl/studenci/twoja-kariera/oferty-rekrutacyjne.html
http://www.ue.katowice.pl/studenci/twoja-kariera/projekty.html
http://www.ue.katowice.pl/studenci/twoja-kariera/faq.html
http://www.ue.katowice.pl/studenci/twoja-kariera/bezplatne-publikacje.html
http://www.ue.katowice.pl/studenci/twoja-kariera/zainspiruj-sie.html
http://www.ue.katowice.pl/studenci/twoja-kariera/system-przywilejow-absolwenta.html
http://www.ue.katowice.pl/studenci/twoja-kariera/blza.html
http://www.ue.katowice.pl/biznes/publikacja-ofert-rekrutacyjnych.html
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 Od października 2016 do czerwca 2017 zostało przygotowanych ponad 240 kart 

absolwenta. W terminie tym 100 absolwentów odebrało karty SPA, co stanowi 41% 

przygotowanych kart.  

Ponadto w okresie tym wydano 18 kart SPA VIP. Karty wraz z listem gratulacyjnym od 

JM Rektora oraz propozycją współpracy od Dyrektor Biura zostały wysyłane do 

absolwentów, którzy odnieśli znaczący sukces w karierze zawodowej.  

Gabriel Głusek Członek Zarządu 

Pocztowe Towarzystwo 

Ubezpieczeń  

Wzajemnych S.A. 

Rafał Orawski Prezes Zarządu BPSC S.A. 

Łukasz Pacholski Wiceprezes Zarządu Nelro Data S.A. 

Marek Kwiatek Prezes Zarządu 
Gliwicki Klub Sportowy Piast 

S.A. 

Mieczysław Olender 
Członek Rady 

Nadzorczej 
PCC Intermodal S.A. 

Grzegorz Wacławek Prezes Zarządu Węglokoks Kraj Sp. z o.o. 

dr Damian Kocot 
Członek Rady 

Nadzorczej 

Polski Holding Nieruchomości 

S.A. 

Krzysztof Zawadzki Członek Zarządu SARE S.A. 

Joanna Maruszczyk Dyrektor 
Zespół Opieki Zdrowotnej w 

Kłobucku 

Jacek Kościelniak Prezes Zarządu Energa S.A. 

Zbigniew Warmuz Prezes Zarządu Synthos S.A. 

Daniel Kempa Starszy konsultant Savills Polska 

Urszula Porębska 
Dyrektor ds. 

marketingu 
Metro Properties sp. z o.o. 

Sławomir Bekier 

Dyrektor 

administracji, 

finansów i kontroli 

zarządzania 

FCA Poland S.A. 

Ewa Tomczak Skarbnik Miasto Bytom 

Dariusz Mazurkiewicz Prezes Zarządu 
Polski Standard Płatności Sp. z 

o.o. 
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Przemysław Furlepa Wiceprezes Zarządu BGŻ BNP Paribas S.A. 

Bożena Mientus 
Wiceprezydent Miasta 

Bytom 
Miasto Bytom 

 

Do wszystkich absolwentów systematycznie wysyłany był Newsletter Karty SPA, 

w którym to osoby posiadające kartę były informowane o najważniejszych wydarzeniach 

odbywających się na Uczelni oraz o ofercie edukacyjnej tj. studia podyplomowe, kursy  

i szkolenia.  

 

 Współpraca z biznesem 

Zakładka BIZNES na stronie Uczelni 

 

W celu rozszerzenie i ułatwienia kontaktu z otoczeniem gospodarczym, Biuro 

stworzyło zakładkę Biznes, w której przygotowana została oferta dla Biznesu. Ponadto 

prezentowane są w niej aktywności będące atrakcyjne dla jednostek gospodarczych.  

W zakładce można znaleźć: 

 oferta współpracy – ogólna biznesowa oferta Uczelni, 

 publikacja ofert rekrutacyjnych – umożliwiająca dodawanie ogłoszeń o pracy, 

stażach czy praktykach,  

 projekty – inicjatywy podejmowane przez Biuro, a także wydarzenia, w których 

czynnie bierze udział, 

 studia podyplomowe, kursy i szkolenia – oferta edukacyjna skierowana do 

podmiotów gospodarczych i instytucji administracyjnych,  

 badania i transfer wiedzy – oferta Centrum Badań i Transferu Wiedzy, prezentująca   

możliwości wspólnych projektów, ekspertyz czy analiz,  

 reklama i wynajem powierzchni – oferta wynajmu infrastruktury Uniwersytetu,  

 system przywilejów absolwenta – możliwość współpracy w roli partnera programu 

jak i skorzystania z dostępnych upustów i zniżek,  

 sukcesy absolwentów – prezentacja sukcesów zawodowych absolwentów Uczelni,  

 partnerzy – lista najważniejszych biznesowych partnerów uczelni,  

 twoja kariera – przekierowanie do zakładki dedykowanej dla studentów  

i absolwentów,   poświęconej rozwojowi kariery zawodowej.  
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ABSL - Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych 

Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL) jest wiodącą organizacją 

reprezentującą nowoczesne usługi dla biznesu w Polsce. ABSL skupia centra usług 

wspólnych (Shared Service Centers, SSC), outsourcingu procesów biznesowych (Business 

Process Outsourcing, BPO), outsourcingu IT (Information Technology Outsourcing, ITO), 

centra badawczo-rozwojowe (Research&Development, R&D) oraz firmy wspierające 

rozwój sektora. Wśród członków znajdują się takie firmy, jak Accenture, Arvato Services, 

Capgemini, Carlsberg, Geoban, Goldman Sachs, Google, Hewlett Packard Enterprise, 

IBM, Infosys, JLL, Luxoft, MAN, Procter&Gamble, PwC, Shell, Sony, Thomson Reuters, 

UBS czy Xerox. 

Misją Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL) jest rozwój 

potencjału sektora nowoczesnych usług dla biznesu, jak i stała praca – wspólnie  

z agendami rządowymi, samorządowymi czy uczelniami wyższymi – na rzecz podnoszenia 

kwalifikacji osób wkraczających na rynek pracy oraz dbanie o wzrost atrakcyjności 

inwestycyjnej Polski. 

Biuro Współpracy z Gospodarką i Absolwentami, jako członek ABSL licznie angażowało 

się w spotkania, konferencje i szkolenia w ramach Związku. Reprezentowało Uczelnię 

podczas warsztatów strategicznych BIZNES – UCZELNIE, organizowanych przez 

LeanPassion.  

W efekcie liczny spotkań stworzono platformę służącą do współpracy pomiędzy firmami 

wchodzącymi w skład ABSL a Uczelniami „TRELO”. Obecnie Biuro bierze czynny udział  

w pracach, jakie mają miejsce przy użyciu ww. platformy internetowej.  

 

Koordynacja umów i porozumień podpisywanych przez Uniwersytet  

Biuro przy współpracy jednostek administracyjnych uczelni oraz pracowników 

naukowych nawiązywało współpracę w firmami z obszaru Biznesu, instytucjami 

publicznymi i organizacjami. Ponadto Biuro koordynowało i monitorowało porozumienia i 

umowy zawierane z inicjatywy pracowników uczelni. Poprzez wsparcie merytoryczne, 

konsultacje z działem radców prawnych oraz innymi jednostkami możliwe było 

nawiązanie licznej współpracy ze środowiskiem Biznesu.  

W bieżącym okresie zostały podpisane następujące umowy i porozumienia:  

Hotels Combined 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
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Fundacja GPW 

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w 

Katowicach 

StateStreet Bank GmbH 

Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej 

Team Prevent Poland 

Fundacja Banku zachodniego WBK S.A. 

II LO im. Adama Mickiewicza w Katowicach 

UOKiK 

ZSO, I LO im. Karola Miarki w Żorach 

Nbit Sp. z o. o. 

II LO im. Marii Konopnickiej w Katowicach 

Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej im Krola Goduli w Tarnowskich Górach 

Szkoła Główna Handlowa 

Future Processing 

ZS Administracyjno-Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Bytomiu 

ZS 1 im. Gustawa Morcinka w Tychach 

Brand 24 SA 

ZS1 w Piekarach Śląskich 

ZS Ekonomiczno-Usługowy Zabrze 

Instytut Prawa Gospodarczego Sp z o.o. 

Grupa Znatury Sp. z o.o. 

ZSEU w Rybniku 

Zespół Szkół Technicznych w Rybniku. 

ZS nr 2 w Żorach 

IV LO im. S. Maczka w Katowicach 

Węglokoks S.A. 

Izba Gospodarki Elektronicznej 

Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu 
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Powiatowy Zespół Szkół w Lędzinach 

ZSO w Mysłowicach 

PZS nr 2 im. K. Miarki w Pszczynie 

ZSP nr 2 w Rudzie Śląskiej 

ZS nr 2  im. W. Korfantego w Jastrzębiu Zdroju 

Klaster Innowacyjne Strategie S.A. 

Gmina Bieruń 

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeniowe 

Nord Partner 

Polska Grupa Górnicza sp. z o . O. 

ZSP im. Staszica w Olkuszu 

I LO im. B. Chrobrego w Pszczynie 

Fabryka Elementów Złącznych S.A. 

OOO "Laboratory of Urban Planning" 

Evertop sp. z o.o. 

Analiza danych z wykorzystaniem narzędzi SAS 

HSBC 
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 Badania losów zawodowych absolwentów 

 

Badania losów zawodowych absolwentów przeprowadzone od 1.10.2016  

do 30.06.2017 roku. Badania odbywają się za pomocą ankiety internetowej skierowanej  

do studentów, którzy wyrazili zgodę na udział w badaniu na oświadczeniu. 

Termin 

przeprowadzenia 

badania 

Rok obrony 

Studenci, którzy 

wyrazili zgodę na 

badanie 

Studenci, którzy 

wypełnili ankietę 

Styczeń 2017 

2015 (rok po 

ukończeniu 

studiów) 

2791 365 

Styczeń 2017 

2014 (3 lata po 

ukończeniu 

studiów) 

2996 369 

Marzec 2017 

2012 (5 lat po 

ukończenia 

studiów) 

997 110 

 

Baza Usług Rozwojowych 

 

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach został wpisany do Bazy Usług 

Rozwojowych prowadzonej Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).  

Baza ta jest interaktywnym narzędziem dzięki któremu Uniwersytet  uzyskał  bezpłatną 

możliwość zaprezentowania swojej oferty edukacyjnej w zakresie studiów 

podyplomowych i szkoleń. Z Bazy tej korzystają przedsiębiorcy sektora MSP poszukujący 

usługi rozwojowej (także sprofilowanej według swoich potrzeb) finansowanej w ramach 

funduszy europejskich jak również ze środków własnych. 

Biuro Współpracy z Gospodarką i Absolwentami na bieżąco aktualizuje ofertę 

edukacyjną Uczelni. 
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V. JEDNOSTKI PODLEGAJĄCE KANCLERZOWI 

 

1. Centrum Informatyczne 

 

Centrum Informatyczne  jest jednostką ogólnouczelnianą Uniwersytetu, która realizuje 

zadania określone w procesie dydaktycznym, badawczo-naukowym oraz administracyjnym. 

Ukierunkowane są one w głównych obszarach działalności Centrum, koncentrując się na: 

administrowaniu serwerami oraz siecią komputerową, wspomaganiu obsługi procesu 

dydaktycznego, zapewnieniu dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, konserwacji  

i serwisie sprzętu komputerowego, prowadzeniu magazynu specjalistycznego, realizacji 

zakupów sprzętu informatycznego oraz oprogramowania. Działalność i funkcjonowanie 

Centrum Informatycznego, oparte na przygotowywanym co rocznie budżecie, rozpoczęło się 

od zakupu licencji niezbędnych dla funkcjonowania Uniwersytetu. Na tym etapie 

zlikwidowano serwerownię oraz sale budynku P, zaś odzyskany sprzęt komputerowy został 

zagospodarowany i zainstalowany w budynku N. Na podstawie Zarządzenia Rektora Nr 

13/17, z dniem 1 marca uległa zmianie struktura organizacyjna Centrum Informatycznego 

wraz ze zmianami personalnymi. Wydzielone zostały dwa biura: Infrastruktury 

Informatycznej oraz Wsparcia Informatycznego, którym przypisano stosowne kompetencje. 

Zatrudnienie w CI określono na poziomie 23 osób. Po przeprowadzonych zmianach 

organizacyjnych, funkcjonowanie Centrum koncentruje się na bieżącej działalności 

szczególnie na aktualizacji istniejących zasobów w tym: oprogramowania specjalistycznego  

SPSS (licencja kampusowa), SAS (licencja kampusowa), Statistica (licencja kampusowa), 

Matlab (licencje na laboratoria), Oracle (licencja na laboratorium), LEX. Jednostka 

aktywnie również uczestniczy w przygotowaniu i opracowaniu wspólnych dla wszystkich 

wydziałów wniosków o dofinansowanie w ramach inwestycji aparaturowych,  

w ogłaszanych przez Ministerstwo programach takich jak: „Wniosek o przyznanie dotacji  

na inwestycję w zakresie dużej infrastruktury badawczej” i „Wniosek o przyznanie dotacji 

na rozbudowę infrastruktury informatycznej”. W bieżącym roku działalności, zostały 

zakończone prace polegające na przyłączeniu Uniwersytetu do szkieletu sieci ŚASK (Śląska 

Akademicka Sieć Komputerowa) łączem o przepustowości 2x10GB/s, co było wynikiem 

uczestnictwa w projekcie PIONIER - Polski Internet Optyczny, który jest reprezentantem 

w międzynarodowych organizacjach TERENA i CEENet. Obecnie trwają również prace  

w zakresie analizy rozwiązań dla sieci bezprzewodowej firmy 3COM, w tym próby 

połączenia z posiadanym systemem firmy CISCO. Prowadzone są również prace mające na 

celu ciągłe rozszerzanie funkcjonalności systemu ZSI (Zintegrowany System 
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Informatyczny), który jest podstawowym narzędziem pracy dla większości jednostek 

Uczelni.  

 

Sytuacja finansowa Centrum Informatycznego 

 

 Sytuacje finansową CI przedstawiają poniższe tabele, w których przedłożono: 

 

Tablica Podział i wielkość wydatków (od 01.10.2016 do 30.06.2017), 

Typ/Rodzaj wydatku Kwota 

Naprawy sprzętu komputerowego (serwery, drukarki, UPSy, laptopy) 16 125,30 zł 

Licencje i oprogramowanie (dydaktyczne, specjalistyczne, aktualizacje 

subskrypcji) 606 796,02 zł 

Zakupy sprzętu (części, podzespoły, materiały informatyczne) 81 129,72 zł 

Usługi informatyczne (internet, abonament SIMPLE, eksporty danych, inne) 300 059,50 zł 

RAZEM (brutto): 1 004 110,54 zł 

 

Tablica Procent wykorzystania budżetu (stan na dzień 30.06.2017) 

Lp. Wyszczególnienie Przyznane  Pozostało 

% 

wykonania 

1-1-1-2 amortyzacja wyposażenia (jednorazowo w 100%) 300 300 0% 

1-1-1-3 amortyzacja wnip (jednorazowo w 100%) 10 8,1 19% 

1-1-2-2 zużycie materiałów (materiały informatyczne) 50 42,8 14% 

1-1-4-12 usługi antyplagiatu 15 0 100% 

1-1-4-14 usługi dostępu do baz danych, usługi elektroniczne 3 3 0% 

1-1-4-19 usługi informatyczne (prace programistyczne, internet) 290 234,3 19% 

1-1-4-40 usługi licencyjne 900 589,9 34% 

1-1-5-3 remonty pozostałych środków trwałych 44 24,7 44% 

 

RAZEM 1612 1202,8 25% 

 

 

2. Stanowisko ds. BHP i PPOŻ  

 

Jednostka rozpoczęła Rok Akademicki, jako Zespół ds. Bezpieczeństwa i Higieny 

Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej, jednakże Zarządzeniem Rektora z dnia 20 

października 2016 r. został on przekształcony w jednoosobowe Stanowisko ds. 

Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej. W ramach swojej 

działalności jednostka wykonała: 

- szkolenia dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, rozpoczynających naukę 

  w Uniwersytecie w ramach przedmiotu Bezpieczeństwo i Higiena Pracy, 

- próbne ewakuacje we wszystkich budynkach Uniwersytetu,  



 

111 

 

- nowe Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego dla 8 obiektów Uniwersytetu, 

- weryfikacje rozmieszczenia podręcznego sprzętu gaśniczego, pod kątem ilościowym jak  

i jego usytuowania, 

- weryfikacje istniejących i uzupełnienie brakujących oznakowań dróg ewakuacyjnych  

we wszystkich budynkach Uniwersytetu, 

- szkolenia wstępne dla wszystkich pracowników zatrudnianych w Uniwersytecie, 

- szkolenia okresowe z zakresu bhp dla 130 pracowników uczelni, 

- określenie priorytetowych zadań inwestycyjnych związanych z zabezpieczeniem 

pożarowym obiektów Uniwersytetu, 

- ustalenie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy pracowników Uniwersytetu, 

- rejestry, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy 

pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także 

przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia  

w środowisku pracy, 

- udział w pracach komisji ds. bezpieczeństwa i higieny pracy, 

- reprezentację pracodawcy podczas kontroli przeprowadzanych przez zewnętrzne instytucje 

kontrolne tj. Państwową Inspekcję Pracy, Państwową Inspekcję Sanitarną i Państwową 

Straż Pożarną. 

W planie realizacyjnym jednostki do końca roku akademickiego założono: 

- przeprowadzenie szkoleń mających na celu zaznajomienie z treścią zaktualizowanych 

instrukcji bezpieczeństwa pożarowego wszystkich pracowników UE oraz najemców lokali  

- opracowanie materiałów na potrzeby przedmiotu Bezpieczeństwo i Higiena Pracy dla 

studentów rozpoczynających naukę w Uniwersytecie, który to przedmiot od początku 

Roku Akademickiego 2017/2018 będzie prowadzony przy pomocy platformy  

e-learningowej MOODLE, 

- nowelizację tabeli norm przydziału odzieży roboczej i środków ochrony osobistej. 

 

3. Biuro Zamówień Publicznych 

 

Wewnętrzne regulacje prawne oraz organizacja procesu udzielania zamówień  

publicznych w Uniwersytecie 

 

Od 1998 roku w Uniwersytecie stosowana była, szczegółowa instrukcja udzielania 

zamówień publicznych, która ulegając kolejnym modyfikacjom, dopasowywała procedury 

postępowania w sprawie udzielania zamówień publicznych wprowadzone ustawą Prawo 
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Zamówień Publicznych, do struktury organizacyjnej Uczelni. W dniu 1 listopada 2016 roku 

zarządzeniem nr 91/16 z dnia 28 października 2016 roku Rektora wprowadzona została nowa 

Instrukcja udzielania zamówień publicznych, która przede wszystkim dostosowała zasady 

realizacji zamówień w Uniwersytecie do przepisów nowo uchwalonej  ustawy z dnia 22 

czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz innych ustaw. 

Zarządzeniem nr 124/16 z dnia 28 grudnia 2016 r. Rektor dokonuje zmiany w zarządzeniu  

nr 91/16 z dnia 28 października 2016 r. dotyczące Załącznika nr 4 tego Zarządzenia. Z dniem 

podpisania wchodzi w życie Zarządzenie nr 1/17 z dnia 16 stycznia 2017 r . Rektora, 

zmieniające zarządzenie nr 15/13 z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie powołania Komisji  

ds. Przetargów Publicznych oraz wprowadzenia „Regulaminu pracy komisji ds. Przetargów 

Publicznych”. Zarządzenie to, wypełnia obowiązek wynikający z art. 20a ustawy Prawo 

zamówień publicznych, w którym Ustawodawca nakłada na Zamawiającego obowiązek 

powołania zespołu do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia, w przypadku  

gdy wartość zamówienia na roboty budowlane lub usługi przekracza wyrażoną w złotych 

równowartość 1 000 000 euro. W związku z realizacją zamówienia publicznego pod nazwą: 

Przebudowa budynku R Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach przy ul. 1 Maja 50 – 

dokończenie zadania”, Rektor Zarządzeniem nr 23/17 z dnia 20 marca 2017 r. powołuje 

zespól do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia, z którego dwóch członków zostaje 

powołanych w skład Komisji ds. Przetargów Publicznych w zakresie dotyczącym 

przedmiotowego zamówienia publicznego. Z dniem 1 kwietnia 2017 r. wchodzi w życie 

Zarządzenie nr 30/17 z dnia 24 marca 2017 r. Rektora zmieniające zarządzenie nr 15/13  

z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie powołania Komisji ds. Przetargów Publicznych oraz 

wprowadzenia „Regulaminu pracy Komisji ds. Przetargów Publicznych”, powołujące nowy 

skład Komisji ds. Przetargów Publicznych. 

 

Sprawozdawczość 

 

Zgodnie z art. 98 ust 1 ustawy Pzp Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 

zobowiązany jest do sporządzenia rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach 

publicznych. Stosownie do art. 98 ust. 2 ustawy Pzp, zamawiający jest zobowiązany 

przekazać roczne sprawozdanie Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych w terminie do dnia 

1 marca każdego roku następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie. Zakres 

sprawozdania określony został w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 

grudnia 2016 r. w sprawie informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych 



 

113 

 

zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania (Dz.U. poz. 2038). W tablicach 1-4 

przedstawiono podsumowujące informacje z przekazanego Prezesowi Urzędu Zamówień 

Publicznych sprawozdania za rok 2016: 

 

Tabela Zamówienia klasyczne, o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość 

kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp, i mniejszej od kwot określonych  

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp  

Tryb udzielenia 

zamówienia  
Roboty budowlane Dostawy Usługi 

  

Przetarg 

nieograniczony  

  

Liczba 

postępowań 

Wartość umów 

(zł. netto) 

Liczba 

postępowań 

Wartość umów 

(zł. netto) 

Liczba 

postępowań 

Wartość umów 

(zł. netto) 

1,00 223408,84 1,00 9454,00 1,00 89216,00 

1,00 1784118,36 1,00 5060,22 1,00 93111,00 

1,00 1204634,39 1,00 4060,00 1,00 39000,00 

    1,00 7610,00 1,00 181852,00 

    1,00 34300,00 1,00 818980,00 

    1,00 47307,00 1,00 10000,00 

    1,00 340512,00 1,00 693697,80 

    1,00 4727,00 1,00 401325,69 

    1,00 67662,00     

Razem 3,00 3212161,59 9,00 520692,22 8,00 2327182,49 

Wolna ręka 1,00 2103252,03 -----------------  -----------------  -----------------  -----------------  

Razem   2103252,03 0,00   0,00 0,00 

Zapytanie o 

cenę 
----------------  -----------------  -----------------  -----------------  1,00 401325,69 

Razem         1,00 401325,69 

Ogółem 4,00 5315413,62 9,00 520692,22 9,00 2728508,18 

              

 

Tabela Zamówienia udzielone z wyłączeniem procedur określonych przepisami ustawy 

Pzp. 

Zamówienia których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych 

równowartosci kwoty, o której mowa w art.. 4 pkt 8 ustawy Pzp 

Wartość bez 

VAT  

Jednostki systemu biblioteczno – informacyjnego  UE w K- ch 306306,19 

 Biuro Współpracy Międzynarodowej 881816,41 

 Biuro Rektorskie 64289,10   

Centrum Informatyczne 404626,45 

 Biuro Badań i Projektów Naukowych 1197017,50 

 Biuro Dydaktyki 2240289,00 
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Dział Finansowo - Księgowy 47300,00 

 Biuro Gospodarki Majątkiem 1095012,19 

 Biuro Organizacyjno Prawne 51366,49 

 Dział Płac 190647,73 

 Biuro Zarządzania Kadrami Spraw Pracowniczych 141394,19 

 Dział Realizacji Inwestycji Modernizacji i Remontów 883581,28 

 Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu 27398,28 

 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 478512,03 

 Poligrafia 16045,00 

 Zespół Telekomunikacji 51120,24 

 Zespół Transportu Samochodowego 108000,00 

 Biuro Komunikacji Marketingowej 473914,08 

 Dział Projektów Inwestycyjnych 0,00 

 Centrum Badań i Transferu wiedzy 776967,77 

 Zespół Technicznych Środków Dydaktycznych 25439,30 

 Łączna wartość udzielonych zamówień , których wartość nie 

przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa 

w art.. 4 pkt 8 ustawy Pzp 

9461043,23 

   

 Zamówienia udzielone z wyłączeniem procedur określonych przepisami ustawy Pzp z 

uwagi na inne przesłanki niż wartość udzielonego zamówienia 

 

Liczba udziel. 

zam. 

Łączna wartość 

zamówień 

Zamówienia, których przedmiotem są usługi badawcze i rozwojowe, o 

których mowa w art. 4 pkt 3 lit. e ustawy Pzp 118,00 664192,18 

Zamówienia, których przedmiotem jest nabycie własności lub innych 

praw do istniejących budynków lub nieruchomości, o których mowa w 

art. 4 pkt 3 lit. i ustawy Pzp 

3,00 28709,11 

Łączna wartość udzielonych zamówień z wyłączeniem procedur określonych przepisami 

ustawy z uwagi na inne przesłanki niż wartość zamówienia 
692901,29 

                

Łączna wartość zamówień udzielonych z wyłączeniem procedur określonych w ustawie 

Pzp 
10153944,52 



 

 

1
1

5
 

 

Tabela Zamówienia o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.. 11 ust 8 ustawy Pzp 
 

  

Nr ogłoszenia o 
udzieleniu 

zamówienia w 
DUUE 

Rodzaj 
zamówienia 

Przedmiot 
zamówienia 

(CPV) 

Tryb udzielenie 
zamówienia 

Uzasadnienie 
zastosowania trybu 

negocjacji z 
ogłoszeniem, 
negocjacji bez 
ogłoszenia lub 

zamówienia z wolnej 
reki 

Kraj 
pochodzeni

a 
wybranego 
wykonawcy 

Wartość 
zawartych 

umów  
[bez VAT] 

Liczba 
złożonych 

ofert 

Liczba 
odrzuconych 

ofert 

Liczba ofert 
złożonych przez 
wykonawców z 
sektora małych i 

średnich 
przedsiębiorstw 

Zamówienie 
udzielone 

wykonawcy z 
sektora małych i 

średnich 
przedsiębiorstw 

Zamówienie 
udzielone 

wykonawcom 
wspólnie 

ubiegającym się 
o zamówienie 

Liczba 
podwykonawców, 

którym wykonawca 
zamierza 
powierzyć 

wykonanie części 
zamówienia  

Zakup energii 
elektrycznej do 
obiektów UE w 

Katowicach 
zlokalizowanych 

w Katowicach 
oraz Rybniku 

Dz.U./S S239 
10/12/2016 

436501-2016-PL 
Dostawa  09.30.00.00-2 

przetarg 
nieograniczony 

Nie dotyczy  PL 898 750,00 zł 4 0 0 nie  nie  0 

 
 

Tabela  Zamówienia, do których stosuje się przepisy ustawy Pzp, uwzględniające aspekty społeczne 

 
Numer 

ogłoszenia/ 

numery 

ogłoszeń o 

udzieleniu 

zamówienia w 

Biuletynie 

Zamówień 

Publicznych 

albo Dzienniku 

Urzędowym 

Unii 

Europejskiej * 

BZP/Dz.Urz. 

UE ** [nr]-[rok]  

Rodzaj 

zamówienia  

Przedmiot 

zamówienia 

(wskazać kody 

określone we 

Wspólnym 

Słowniku 

Zamówień)  

Tryb udzielenia 

zamówienia albo 

zawarcia umowy 

ramowej (jeżeli 

dotyczy)  

Wartość 

zawartej 

umowy bez 

podatku od 

towarów i 

usług (w 

złotych) 1), 2)  

Zamówienie 

udzielone jako 

zamówienie 

zastrzeżone, o 

którym mowa w 

art. 22 ust. 2 

ustawy 

TAK/NIE  

Aspekty społeczne określone w opisie przedmiotu zamówienia 
Aspekty społeczne określone w 

kryteriach oceny ofert 

Liczba 

złożonych 

ofert  

Rodzaj 

podmiotu, 

któremu 

udzielono 

zamówienia  

Postępowanie, w 

którym 

uwzględniono 

aspekty 

społeczne 

zostało 

unieważnione 

TAK/NIE  

Odwołanie się 

do zatrudnienia 

na podstawie 

umowy o pracę, 

o którym mowa 

w art. 29 ust. 3a 

ustawy 

TAK/NIE  

Odwołanie się do 

aspektów społecznych 

związanych z 

realizacją 

zamówienia, w tym 

związanych z 

zatrudnieniem, o 

których mowa w art. 

29 ust. 4 ustawy 

TAK/NIE  

Odwołanie się do 

dostępności dla 

osób 

niepełnosprawnych 

lub projektowania 

z przeznaczeniem 

dla wszystkich 

użytkowników, o 

których mowa w 

art. 29 ust. 5 

ustawy TAK/NIE  

Odwołanie się do 

oznakowania, o którym 

mowa w art. 30a ustawy, 

związanego z aspektami 

społecznymi TAK/NIE  

Odwołanie się do 

oznakowania o 

którym mowa w 

art. 30a ustawy, 

związanego z 

aspektami 

społecznymi 

TAK/NIE  

Odwołanie się 

do innych 

aspektów 

społecznych 

TAK/NIE  

318398-2016 Usługi 

90919000-2; 

90911300-9; 

90914000-7; 

90620000-9; 

90630000-2; 

77314100-5 

Zamówienie - 

Zapytanie o cenę              

Moduł I    

[Sprzątanie-Rybnik]            

    TAK           3   TAK 

318389-2016 Usługi 

90919000-2; 

90911300-9; 

90914000-7; 

90620000-9; 

90630000-2; 

77314100-5 

Zamówienie - 

Zapytanie o cenę              

Moduł II     

[Sprzętanie-bud. N] 

401325,69 NIE TAK NIE NIE NIE NIE NIE 3 Inne NIE 

http://sr.uzp.gov.pl/IN/EdycjaSprawozdania.aspx?id=cef31bef-2f07-47f5-ab8a-ac5b93f4dac1#sup8GGG
http://sr.uzp.gov.pl/IN/EdycjaSprawozdania.aspx?id=cef31bef-2f07-47f5-ab8a-ac5b93f4dac1#sup8GGG
http://sr.uzp.gov.pl/IN/EdycjaSprawozdania.aspx?id=cef31bef-2f07-47f5-ab8a-ac5b93f4dac1#sup8GGG
http://sr.uzp.gov.pl/IN/EdycjaSprawozdania.aspx?id=cef31bef-2f07-47f5-ab8a-ac5b93f4dac1#sup15
http://sr.uzp.gov.pl/IN/EdycjaSprawozdania.aspx?id=cef31bef-2f07-47f5-ab8a-ac5b93f4dac1#sup15
http://sr.uzp.gov.pl/IN/EdycjaSprawozdania.aspx?id=cef31bef-2f07-47f5-ab8a-ac5b93f4dac1#sup15
http://sr.uzp.gov.pl/IN/EdycjaSprawozdania.aspx?id=cef31bef-2f07-47f5-ab8a-ac5b93f4dac1#sup15
http://sr.uzp.gov.pl/IN/EdycjaSprawozdania.aspx?id=cef31bef-2f07-47f5-ab8a-ac5b93f4dac1#sup15
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Roboty 

budowlane 

45000000-7; 

45262300-4, 

45262310-7, 

45262311-4, 

45262500-6, 

45410000-4, 

45431000-7, 

45262000-1, 

45431000-7, 

45442100-8, 

45421100-5, 

45332200-5, 

45330000-9, 

45321000-3, 

45332300-6, 

45310000,     

45315700-5, 

45310000-3, 

45314300-4, 

45314310-7, 

45314320-0 

Zamówienie - 

Przetarg 

nieograniczony 

    TAK NIE TAK NIE NIE NIE 1   TAK 

340528-2016 
Roboty 

budowlane 

45000000-7; 

45262300-4, 

45262310-7, 

45262311-4, 

45262500-6, 

45410000-4, 

45431000-7, 

45262000-1, 

45431000-7, 

45442100-8, 

45421100-5, 

45332200-5, 

45330000-9, 

45321000-3, 

45332300-6, 

45310000,      

45315700-5, 

45310000-3, 

45314300-4, 

45314310-7, 

45314320-0 

Zamówienie - 

Zamówienie z 

wolnej ręki 

2103252,03 NIE TAK NIE TAK NIE NIE NIE 1 Inne NIE 
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Planowane działania do końca roku akademickiego 2016/2017 

 

Zgodnie z zatwierdzonym planem postępowań przewiduje się przeprowadzenie w terminie do 

końca 2017 r postępowań wyszczególnionych w tabeli poniżej 
 

 

Lp. Przedmiot zamówienia 

Rodzaj 

zamówienia 

usługa/dostawa/ 

robota 

budowlana 

Orientacyjna 

wartość 

zamówienia  

w zł (netto) 

Zamówienie 

stanowi część 

większego 

zamówienia o 

wartości   

zł (netto) 

Przewidywany 

tryb /inna 

procedura 

udzielenia 

zamówienia 

Przewidywany 

termin wszczęcia 

postępowania 

Zamówienia o wartości równej lub przekraczającej  

kwoty określone w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 22.12. 2015 r. poz. 

2164 z późn. zm.) 
 

1. Przebudowa budynku „R” robota budowlana 7 097 199,68 Nie dotyczy 
przetarg 

nieograniczony 

Postępowanie 

zakończone w II 

kw. 2017 r. 

2. 

Roboty dekarsko-ciesielskie 

w bud. „E” oraz wykonanie 

instalacji odgromowej w 

bud. „E”, „L”, „G” 

robota budowlana 157 400,00 Nie dotyczy 
przetarg 

nieograniczony 

Postępowanie w 

trakcie realizacji 

3. 

Utrzymanie czystości 

obiektów oraz terenów 

zewnętrznych 

usługa 500 000,00 Nie dotyczy zapytanie o cenę m-c sierpień 2017 r. 

4. 
Dostawa energii 

elektrycznej na rok 2018 
dostawa 950 000,00 Nie dotyczy 

przetarg 

nieograniczony 
m-c sierpień 2017 r. 

5. 
Ochrona obiektów na okres 

24 m-cy 
usługa  1 900 000,00 Nie dotyczy usługa społeczna 

m-c lipiec/sierpień 

2017 r.  

6. 
Czasopisma krajowe i 

zagraniczne 
dostawa 152 000,00 Nie dotyczy 

przetarg 

nieograniczony 

III/IV kwartał  

2017 r. 

7. 

Polisa serwisowa dla 

urządzeń sieciowych 

(przełączniki główne sieci 

LAN) 

usługa 30 000,00 

267 000,00 

przetarg 

nieograniczony 

III/IV kwartał  

2017 r. 

8. 
Polisa serwisowa dla 

platformy serwerowej CNTI 
usługa 75 000,00 

przetarg 

nieograniczony 

III/IV kwartał  

2017 r. 

9. 

Polisa serwisowa dla 

platformy serwerowej ZSI 

wraz z abonamentem 

oprogramowania 

zarządzającego platformą 

usługa 46 000,00 
przetarg 

nieograniczony 

Postępowanie 

zakończone w I kw. 

2017 r. 

10. 

Aktualizacja 

abonamentów (polis 

serwisowych) dla 

urządzeń Fortinet 

usługa 105 000,00 
przetarg 

nieograniczony 

Postępowanie 

zakończone w I kw. 

2017 r. 

11. Abonament BARACUDA usługa 11 000,00 
przetarg 

nieograniczony 

Postępowanie w 

trakcie realizacji 

12. 

Sprzęt komputerowy na 

potrzeby badań naukowych 

i projektów badawczych  

dostawa 145 000,00 Nie dotyczy 
przetarg 

nieograniczony 

Sukcesywnie na 

przestrzeni roku 

2017 

13. 

Serwery, notebooki, 

komputery osobiste 

stacjonarne, drukarki, 

urządzenia sieciowe 

dostawa 645 000,00 Nie dotyczy 
przetarg 

nieograniczony 

Sukcesywnie na 

przestrzeni roku 

2017 

14. Abonament Office dostawa 330 000,00 Nie dotyczy 
przetarg 

nieograniczony 
IV kwartał 2017 r. 

15. 

Druk publikacji naukowych 

opatrzonych numerami 

ISBN i ISSN 

usługa 340 600,00 Nie dotyczy 
przetarg 

nieograniczony 

Postępowanie 

zakończone w II 

kw. 2017 r. 

16. Usługi pocztowe usługa 250 000,00 Nie dotyczy usługa społeczna IV kwartał 2017 r. 
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Zakłada się również wydanie „Regulaminu udzielania zamówień publicznych  

o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych kwoty 30 000 euro”. 

 

4. Biuro Organizacyjno-Prawne 

 

Podstawowa działalność 

 

 Biuro Organizacyjno – Prawne zapewnia obsługę organizacyjno-prawną  

i kancelaryjną Uniwersytetu, archiwizowanie dokumentów oraz obsługę administracyjno-

techniczną sekretariatu organizacji związkowych. W zakresie obsługi organizacyjno-prawnej  

i administracyjnej wewnętrznego procesu legislacyjnego i informacyjnego prowadzone  

są następujące sprawy: 

Rodzaj sprawy 

Ilość dokumentów 

1.09.-31.12.2016 1.01.-30.06.2017 Razem 

Wydawane Zarządzenia 

Rektora 
75 81 156 

Przygotowane projekty uchwał 

Senatu (wraz z załącznikami) 
16 56 72 

Zarejestrowane 

Pełnomocnictwa Rektora lub 

innych uprawnionych organów 

Uniwersytetu 

60 21 81 

Wydawane Decyzje Rektora 0 11 11 

Wydawane Pisma okólne 

Rektora 
1 1 2 

Wydawane Pisma okólne 

Kanclerza i Zastępców 

Kanclerza 

1 3 4 

Zarejestrowane Koła Naukowe  0 1 1 

Zarejestrowane Opinie prawne  9 21 30 

Zarejestrowane Umowy , (*)w 

tym umowy dotyczące zwrotu 

kosztów z tytułu 

przeprowadzenia przewodu 

doktorskiego, postępowania 

habilitacyjnego oraz 

postępowania o nadanie tytułu 

profesora przez osoby 

niebędące pracownikami 

Uniwersytetu 

182 + 4* 217 + 6* 418 

Zaewidencjonowane faktury w 

rejestrze zamówień 
223 219 442 

http://bip.ue.katowice.pl/fileadmin/_migrated/content_uploads/zarz%C4%85dzenie_nr_83-15.pdf
http://bip.ue.katowice.pl/fileadmin/_migrated/content_uploads/zarz%C4%85dzenie_nr_83-15.pdf
http://bip.ue.katowice.pl/fileadmin/_migrated/content_uploads/zarz%C4%85dzenie_nr_83-15.pdf
http://bip.ue.katowice.pl/fileadmin/_migrated/content_uploads/zarz%C4%85dzenie_nr_83-15.pdf
http://bip.ue.katowice.pl/fileadmin/_migrated/content_uploads/zarz%C4%85dzenie_nr_83-15.pdf
http://bip.ue.katowice.pl/fileadmin/_migrated/content_uploads/zarz%C4%85dzenie_nr_83-15.pdf
http://bip.ue.katowice.pl/fileadmin/_migrated/content_uploads/zarz%C4%85dzenie_nr_83-15.pdf
http://bip.ue.katowice.pl/fileadmin/_migrated/content_uploads/zarz%C4%85dzenie_nr_83-15.pdf
http://bip.ue.katowice.pl/fileadmin/_migrated/content_uploads/zarz%C4%85dzenie_nr_83-15.pdf
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publicznych i systemie 

finansowo-księgowym ERP-

SIMPLE 

Zarejestrowane uchwały 

Senatu 
51 52 103 

Zarejestrowane uchwały Rad 

Wydziału: 

Ekonomii 

Finansów i Ubezpieczeń 

Informatyki i Komunikacji 

Zarządzania 

 

 

27 

 

 

32 

 

 

59 

25 31 56 

36 10 46 

27 24 51 

Przekazane do jednostek akty 

prawa powszechnie 

obowiązującego dotyczące 

prowadzonej działalności 

  121 

Przekazane do jednostek 

informacje prasowe dotyczące 

prowadzonej działalności 

6 22 28 

 

 

W zakresie obsługi kancelaryjnej wykonano: 

Zestawienie przesyłek 

przekazanych do wysyłki w 

okresie 

Ilość dokumentów 

1.09.-31.12.2016 1.01.-30.06.2017 Razem 

OBRÓT KRAJOWY    

1. Przesyłki listowe 

nierejestrowane (zwykłe) 

ekonomiczne  

3281 3239 6520 

2. Przesyłki listowe 

nierejestrowane (zwykłe) 

priorytetowe  

87 49 136 

3. Przesyłki listowe 

rejestrowane (polecone) 

ekonomiczne 

10649 11292 21941 

w tym: potwierdzenie 

doręczenia 
8911 7412 16323 

4. Przesyłki listowe 

rejestrowane (polecone) 

priorytetowe 

833 422 1255 

w tym: potwierdzenie 

doręczenia 
455 102 557 

5.Paczki pocztowe 

ekonomiczne  
50 34 84 

w tym: potwierdzenie 

doręczenia 
36 19 55 

6.Paczki pocztowe 

priorytetowe 
2 15 17 

w tym: potwierdzenie 

doręczenia 
2 13 15 
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OBRÓT ZAGRANICZNY    

1. Przesyłki listowe 

nierejestrowane (zwykłe) 

ekonomiczne (kraje 

europejskie) 

64 53 117 

2. Przesyłki listowe 

nierejestrowane (zwykłe) 

ekonomiczne (kraje 

pozaueropejskie)  

3 7 10 

3. Przesyłki listowe 

nierejestrowane (zwykłe) 

priorytetowe  

5 0 5 

4. Przesyłki listowe 

nierejestrowane (zwykłe) 

priorytetowe (strefa A, B, C, 

D) 

79 0 79 

5. Przesyłki listowe 

rejestrowane (polecone) 

priorytetowe 

70 287 357 

w tym: potwierdzenie 

doręczenia 
20 66 86 

6.Paczki pocztowe 

ekonomiczne  
0 1 1 

w tym: potwierdzenie 

doręczenia 
0 1 1 

7.Paczki pocztowe 

priorytetowe 
0 0 0 

w tym: potwierdzenie 

doręczenia 
0 0 0 

 

Zestawienie przesyłek 

przychodzących w okresie 

Ilość dokumentów 

1.09.-31.12.2016 1.01.-30.06.2017 Razem 

1. Przesyłki listowe 

rejestrowane (polecone) 
3307 3637 6944 

2. Przesyłki kurierskie 129 168 297 

3. Paczki pocztowe 51 76 127 

 

Ponadto w Punkcie Kancelaryjnym Budynku N  w raportowanym okresie: 

 przyjęto i zarejestrowano 1240 wniosków o delegowanie w krajową podróż służbową, 

 wydano 183 pieczątki służbowe dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu, 

 przekazano do kasacji 1197 pieczątek służbowych, które uległy dezaktualizacji lub 

zniszczeniu, 
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W zakresie działalności archiwum wykonano: 

Rodzaj dokumentu w okresie 

Ilość przyjętych dokumentów 

1.09.-31.12.2016 1.01.-30.06.2017 Razem 

1. Akta osobowe, w tym  6 814 24 988 31 802 

zarchiwizowane 6 814 14 134 20 948 

oczekujące na archiwizację 0 10 854 10 854 

2. Pozostałe dokumentacja 

przekazana do Archiwum 
3 267 1 308 4 575 

3. Wprowadzone dane do 

Repozytorium Prac 

Dyplomowych 

623 1203 1 826 

 

 

W raportowanym okresie z Działu Windykacji wpłynęło 97 spraw dotyczących rozliczeń  

ze studentami, prowadzono 236 spraw dotyczących studentów, ale również: 

Wyegzekwowane zaległości 

finansowe oraz koszty 

sądowe, koszty zastępstwa 

klauzulowego, koszty 

zastępstwa radcowskiego, 

zwrot poniesionych kosztów 

na zaliczki na czynności i 

usługi komornicze w okresie 

Czwarty 

kwartał  

2016 roku 

Pierwszy 

kwartał 

2017roku 

Razem 

Należność główna 25305,03 zł 27546,41 zł 52851,44 zł 

odsetki 7188,59 zł 6033,49 zł 13222,08 zł 

koszty sądowe 5577,47 zł 9098,75 zł 14676,22 zł 

uregulowane koszty zastępstwa 

klauzulowego 
966,00 zł 600,00 zł 1566,00 zł 

uregulowane koszty zastępstwa 

radcowskiego - komornicy 
1665,00 zł 2339,18 zł 4004,18 zł 

zwrot zaliczek poniesionych na 

czynności i usługi komornicze 
1502,04 zł 1385,27 zł 2887,31 zł 

Razem 89207,23 zł 
 

 

Na dzień sporządzania sprawozdania w Biurze Organizacyjno – Prawnym jest 

przechowywana dokumentacja 10 spraw prowadzonych przez Dział Radców Prawnych,  

w których Uniwersytet występuje w charakterze powoda na łączną kwotę wierzytelności 

778.619,99 zł. W 4 sprawach prowadzona jest egzekucja komornicza, w 3 sprawach uzyskano 

nakaz zapłaty, w 1 sprawie jest prowadzone postepowanie sadowe, w 2 sprawach jest 

przygotowywany (wspólnie z Działem Radców Prawnych) pozew sądowy. 
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 W zakresie działalności  Sekretariatu Związków Zawodowych prowadzono 

następujące sprawy: 

1. 16 spraw z tytułu kontaktów z Radą Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku 

Nauczycielstwa Polskiego, z NSZZ „Solidarność” Region Śląsko-Dąbrowski, z Urzędem 

Skarbowym, sprawozdania statystyczne. 

2. 67 spraw związanych z przygotowywaniem korespondencji do Władz Uniwersytetu, 

Biura Zarządzania Kadrami, Działu Płac, do Władz Wydziałowych, udziałem  

w posiedzeniach Zarządu ZNP oraz Komisji Zakładowej „Solidarność” oraz 

przygotowywaniem protokołów z tych posiedzeń.  

3. 25 spraw związanych z pomocą materialną dla członków związków. 

4. Przygotowanie i przekazanie raz w roku na Święta Bożego Narodzenia kopert  

z życzeniami oraz przyznaną kwotą pieniężną ok. 300 członkom ZNP i Solidarności oraz  

także na Święta Wielkanocne ok. 60 członkom Solidarności. 

5. Zorganizowanie wycieczki dla członków ZNP oraz pracowników Uniwersytetu raz  

w roku we wrześniu dla ok. 40 osób. 

6. Przyjmowanie do kasy związków składek członkowskich od emerytów -  członków 

związków (ok. 75 osób). 

 

 

5. Zastępca Kanclerza ds. technicznych  

 

Biuro Techniczne – działalność bieżąca –  

 

Biuro Techniczne okresie sprawozdawczym realizuje zadania inwestycyjne, 

modernizacje, remonty, usuwanie awarii, konserwacje i naprawy. Zapewnia sprawność 

techniczną m.in. sieci wodnej, kanalizacyjnej, elektrycznej i telefonicznej oraz instalacji 

specjalnych: sygnalizacji pożaru i oddymiania, sygnalizacji antywłamaniowej, CCTV, 

kontroli dostępu, BMS, dźwiękowego systemu ostrzegawczego, a także urządzeń 

dźwigowych i ciśnieniowych oraz systemów audio-wideo na salach dydaktycznych. Zadania 

wykonywane są również przez zewnętrzne podmioty gospodarcze wyłaniane w drodze 

postępowań przetargowych lub poza Ustawą PZP. 

 Zestawienie ważniejszych zadań wykonanych w latach 2016-2017 przedstawiono poniżej: 
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Przebudowa budynku R Uniwersytetu Ekonomicznego – kalendarium realizacji 

 kwiecień 2016r. – decyzja o przyznaniu dodatkowego wsparcia finansowego w ramach 

dotacji celowej MNiSW na dalsze prace (4 500,0 tys. zł); 

 czerwiec 2016r. – podpisanie umowy o dofinansowanie zadania przez MNiSW; 

 czerwiec 2016r. – złożenie wniosku do Marszałka Województwa Śląskiego  

o dofinansowanie zadania (wnioskowana kwota 4 800,0 tys. zł);   

 grudzień 2016r. – odmowa dofinansowania zadania przez Marszałka Województwa 

Śląskiego; 

 przyznanie dofinansowania zadania ze środków Miasta Katowice i w styczniu 2017r. 

podpisanie umowy o dofinansowanie zadania ze środków Miasta Katowice na kwotę  

1 000,0 tys. zł (od 2010r. do 2016r. na łączną kwotę ok. 7 193,0 tys. zł); 

 opracowanie opinii technicznej częściowo wykonanego świetlika dachowego; 

 wykonanie ekspertyzy potwierdzającej poprawność wykonania konstrukcji stalowej wieży 

zegarowej i szybu windowego w budynku; 

 wykonanie ekspertyzy technicznej sprawdzającej poprawność projektowych rozwiązań 

dostępu do dźwigu, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów dotyczących osób 

niepełnosprawnych oraz wpływu wadliwie wykonanej konstrukcji na realizację dalszych 

prac; 

 dokończenie zadania w zakresie prac renowacyjnych dziedzińca wewnętrznego (patio)  

i zagospodarowania terenu - Etap IV; Termin realizacji – VIII – XII.2016r. Zakres prac: 

renowacja patio wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, adaptacja wnętrza w tym 

część pomieszczeń piwnicznych, montaż windy, zadaszenie patio, częściowa 

modernizacja instalacji elektrycznej, sanitarnej, niskoprądowej, zagospodarowanie 

dziedzińca zewnętrznego. Wartość zadania brutto – 2 365,4 tys. zł, z czego: dotacja 

celowa MNiSW – 1 155,8 tys. zł, dotacja Miasta Katowice -  1 000,0 tys. zł, środki UE – 

209,6 tys. zł 

 opracowanie dokumentacji technicznej: w branży elektrycznej instalacji wewnętrznej 

iluminacji oraz we wszystkich branżach sporządzenie przedmiarów robót, kosztorysów 

inwestorskich dla potrzeb postępowania przetargowego – dokończenie zadania  

w zakresie robót wewnętrznych, 

 dokończenie zadania - Etap V; Termin realizacji – VI.2017r.– VI.2018r. 

zgodnie z podpisaną umową; zakres prac: dokończenie robót w zakresie budowlanym 

(adaptacja wnętrz, roboty wykończeniowe, renowacyjne i konserwatorskie), instalacji 
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sanitarnej (co, wodnej, wentylacyjnej), instalacji elektrycznej, instalacji niskoprądowej 

(ppoż., oddymianie, telewizja przemysłowa CCTV, kontrola dostępu, system włamania i 

napadu, audiowizualna, BMS). Wartość zadania brutto – 9 002,2 tys. zł, z czego: dotacja 

celowa MNiSW – 3 344,2 tys. zł, dotacja Miasta Katowice -  1 000,0 tys. zł, środki UE – 

4 658,0 tys. zł 

 

Poprawa bezpieczeństwa pożarowego w budynku A – kalendarium realizacji 

 kwiecień 2016r. – decyzja o przyznaniu wsparcia finansowego w ramach dotacji celowej 

MNiSW (330,9 tys. zł); 

 czerwiec 2016r. – podpisanie umowy o dofinansowanie zadania;  

 lipiec 2016r. – podpisanie umowy o roboty budowlane z terminem realizacji – VII – 

IX.2016r. Zakres prac: 

 rozbudowa systemu oddymiania dróg ewakuacyjnych,  

 powiększenie powierzchni oddymiania klatek schodowych,  

 zwiększenie ilości sygnalizatorów akustyczno-optycznych,  

 wykonanie systemu ppoż. w pomieszczeniach po Centrum Obliczeniowym,  

 dostosowanie przyłącza wody bytowej i ppoż. do aktualnych przepisów, roboty 

towarzyszące 

       Wartość zadania brutto – 271,9 tys. zł, z czego: z czego: dotacja celowa MNiSW – 264,1 

        tys. zł, środku UE – 7,8 tys. zł 

 

Poprawa bezpieczeństwa pożarowego w Domu Studenta „Zaścianek” – kalendarium 

realizacji 

 projekt adaptacji istniejącego systemu wykrywania pożaru dla obecnej i przewidywanej 

infrastruktury technicznej w DS „Zaścianek”; 

 projekt adaptacji pomieszczeń socjalno – sanitarnych dla potrzeb osób niepełnosprawnych 

w DS „Zaścianek”; 

 kwiecień 2016r. – decyzja o przyznaniu wsparcia finansowego w ramach dotacji celowej 

MNiSW (742,6 tys. zł); 

 czerwiec 2016r. – podpisanie umowy o dofinansowanie zadania;  

 sierpień 2016r. – podpisanie umowy o roboty budowlane z terminem realizacji – 

VIII.2016r. – I.2017r. 

Zakres prac: 

 dokończenie systemu ppoż.,  
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 rozbudowa systemu oddymiania dróg ewakuacyjnych z systemem 

napowietrzania, 

 uzupełnienie systemu sygnalizacji akustycznej, zabudowa drzwi i przegród 

ppoż., 

 dostosowanie sanitariatów na poziomie parteru dla osób niepełnosprawnych,  

 kontynuacja robót w zakresie instalacji elektrycznej, ogólnobudowlane roboty 

remontowe (tynkarskie, malarskie, posadzkarskie, itp.) 

       Wartość zadania brutto – 1 241,9 tys. zł, z czego: dotacja celowa MNiSW – 710,7 tys. zł,  

       dotacja FPM – 470,5 tys. zł, środku UE – 61,0 tys. zł 

 

Przebudowa segmentu „C” – kalendarium realizacji 

 kompleksowa dokumentacja przebudowy segmentu C Akademickiego Centrum 

Naukowo-Dydaktycznego; 

 czerwiec 2016r. – złożenie wniosku do Marszałka Województwa Śląskiego  

o dofinansowanie zadania (wnioskowana kwota 2 500,0 tys. zł);   

 przyznanie dofinansowania zadania ze Marszałka Województwa Śląskiego (od 2016r. do 

2017r. na łączną kwotę 2 500,0 tys. zł); 

 listopad 2016r. – podpisanie umowy o roboty budowlane z terminem realizacji – 

XI.2016r. – VI.2017r. 

Zakres prac: 

 roboty demontażowe,  

 modernizacja układu zasileń i głównych wyłączników pożarowych,  

 przebudowa wymiennika ciepła,  

 roboty budowlane (tynkarskie, malarskie, posadzkarskie), instalacji sanitarnej, 

elektrycznej i okablowania strukturalnego,  

Wartość zadania brutto – 2 779,1 tys. zł, z czego: dotacja Sejmiku Województwa 

Śląskiego – 2 500,0 tys. zł, środku UE – 279,1 tys. zł 

 

Dostosowanie instalacji wody basenowej do nowych wymagań w budynku C 

Zakres prac: 

 dostosowanie instalacji technologii wody basenowej do obowiązujących przepisów 

określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 09.11.2015r. (Dz.U. 2015 
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poz. 2016) w zakresie: roboty elektryczne, remontowo-naprawcze, orurowania, 

dozowania środków chemicznych 

Termin realizacji – IX.2016r.  

Wartość zadania brutto – 99,5 tys. zł, z czego: działalność inwestycyjna– 47,7 tys. zł, remont 

– 51,8 tys. zł 

 

Wykonanie instalacji odgromowej budynków E,L,G oraz remont dachu budynku E – 

kalendarium realizacji 

 

– czerwiec 2017r. – ogłoszenie postępowania przetargowego; 

– planowany termin realizacji – VII – IX.2017r. 

Zakres prac: 

modernizacja instalacji odgromowych budynków E, L, G wraz z robotami dekarskimi  

w obrębie konstrukcji dachów, poszycia, kominów oraz obróbek blacharskich. 

Wartość zadania brutto – 190,0 tys. zł, z czego: działalność inwestycyjna – 128,2 tys. zł,  

remont – 61,8 tys. zł 

 

Poprawa bezpieczeństwa pożarowego w budynku B 

 projekt wykonawczy instalacji przeciwpożarowej w budynku; 

 luty 2017r. – złożenie do MNiSW wniosku o dofinansowanie w ramach dotacji celowej 

MNiSW (445,8 tys. zł); 

 planowany termin realizacji – II kw. – IV kw.2018r. 

 zakres prac: 

 wydzielenie pożarowe dróg ewakuacyjnych,  

 budowa systemu oddymiania i napowietrzania z ingerencją w konstrukcję dachu 

włącznie,  

 rozbudowa systemu sygnalizacji pożaru,  

 wykonanie systemu akustyczno-optycznego,  

 towarzyszące roboty innych branż. 

 

Poprawa bezpieczeństwa pożarowego w budynku C 

 projekt wykonawczy instalacji przeciwpożarowej w budynku; 

 luty 2017r. – złożenie do MNiSW wniosku o dofinansowanie w ramach dotacji celowej 

MNiSW (198,8 tys. zł); 
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 planowany termin realizacji – II kw. – IV kw.2018r. 

 zakres prac: 

 wydzielenie pożarowe dróg ewakuacyjnych,  

 budowa systemu oddymiania i napowietrzania z ingerencją w konstrukcję dachu 

włącznie,  

 rozbudowa systemu sygnalizacji pożaru,  

 wykonanie systemu akustyczno-optycznego,  

 towarzyszące roboty innych branż. 

 

Poprawa bezpieczeństwa pożarowego w Domu Studenta „Sikorka” 

 kompleksowy projekt wykonawczy w branży budowlanej, sanitarnej, elektrycznej  

i przeciwpożarowej w celu dostosowania do wymagań przeciwpożarowych; 

 luty 2017r. – złożenie do MNiSW wniosku o dofinansowanie w ramach dotacji celowej 

MNiSW (1 128,8 tys. zł); 

 planowany termin realizacji – II kw. 2018r.– II kw.2019r. 

 zakres prac: 

 montaż systemu ppoż.,  

 montaż systemu oddymiania dróg ewakuacyjnych z systemem oddymiania  

i napowietrzania,  

 montaż systemu sygnalizacji akustycznej,  

 zabudowa drzwi i przegród ppoż.,  

 dostosowanie instalacji hydrantowej do obowiązujących przepisów ppoż., 

dostosowanie sanitariatów na poziomie parteru dla osób niepełnosprawnych, 

wykonanie robót w zakresie instalacji elektrycznej wraz z modernizacją układu 

pomiarowego,  

 towarzyszące roboty innych branż. 

 

Dokumentacja techniczna innych realizacji 

W okresie sprawozdawczym przygotowano poniższą dokumentację techniczną: 

Budynek A: 

 Projekt adaptacji sali na studio RTV – rok 2016; 

Budynek B 



 

128 

 

 Projekt Techniczny wykonania otworu drzwiowego w ścianie pomiędzy pom. nr 208  

i 209 – rok 2017; 

Budynek D 

 Projekt Techniczny rozbiórki budynku oraz budowy stacji trafo i układu zasileń– rok 

2017 (w planie); 

 

Wybrane remonty i roboty awaryjne 

Biuro Techniczne przygotowało i nadzorowało w okresie sprawozdawczym prace remontowe 

i konserwacyjne. Zestawienie wybranych zadań przedstawiono w poniższej tabeli: 

L.p

. 

Rodzaj prac remontowych  Wartość robót 

netto (zł) 

1. Wymiana kamery systemu CCTV wraz  

z instalacja w budynku CNTI 

1 290,02 

2. Prace konserwacyjne połaci dachowych  

w budynku B 

20 053,54 

3. Wymiana pionów deszczowych wraz  

z robotami towarzyszącymi w budynku N 

36 405,29 

4. Dostosowanie instalacji technologii wody 

basenowej w budynku C 

42 360,00 

5. Roboty budowlano-instalacyjne w Stołówce 41 888,10 

6. Awaryjna naprawa pokrycia dachowego 

segmentu C w budynku N 

995,00 

7. Zabezpieczenie w trybie awaryjnym tafli 

szklanej pakietu szybowego na elewacji 

zachodniej budynku CNTI 

1 350,00 

8. Wymiana szyby z otworem odwadniającym 

w budynku CNTI 

8 200,00 

9. Remont pionów instalacji kanalizacyjnej  

w budynku N 

1 312,90 

10. Prace elektryczne w trybie awaryjnym  

w stacji trafo w  budynku B 

11 960,00 

 Razem  
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Planowane do wykonania prace remontowe : 

L.p

. 

Rodzaj prac remontowych  Wartość robót 

netto (zł) 

1. Wymiana pętli indukcyjnych dla systemu 

parkingowego budynku D i F 

4 100,00 

2. Adaptacja instalacji elektrycznej na 

potrzeby laboratoriów komputerowych  

w budynku N 

20 000,00 

3.  Wykonanie otworu drzwiowego w ścianie 

pomiędzy pomieszczeniem nr 208 i 209  

w budynku B 

4 750,00 

4. Wymiany centralki pomiarowo-dozującej 

do uzdatniania wody w budynku C 

19 000,00 

 Razem  

 

Domy studenckie 

 

Lokalizacja: Katowice – Ligota, ul. Franciszkańska 8-10, 40-708 Katowice. 

Zatrudnienie (stan na 26.06.2017r.): 

Obsługa administracyjna:   3 osoby 

Recepcja/Strażnicy ochr. mienia:   9 osób 

Sprzątanie/pokojowe:    2 osoby 

Obsługa techniczna/konserwator:  1 osoba 

Baza noclegowa: 

Łącznie dysponujemy 167 pokojami (w tym 13-stoma wykorzystywanymi jako gościnne),  

w których udostępniamy max. 386 miejsc noclegowych 

 1-os 
1-os 

extra* 
2-os 

2-os 

extra 
3-os 

3-os 

extra 

1-os 

pgosc 

2-os 

pgosc 

3-os 

pgosc 

Zaścianek 10  25  35 1 1 7 2 

Sikorka 5 1 33 10 32 2 3*   

RAZEM: 15 1 58 10 67 3 4 7 2 

*extra – pokój o podwyższonym standardzie 

*3 – pokoje do stałego zamieszkania (mieszkalne) 
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Wyniki finansowe (od 01.01.2016-31.12.2016r.): 

W związku z wyłączeniem z eksploatacji DS Zaścianek w okresie wrzesień 2016 – luty 2017 

(wykonanie prac modernizacyjnych instalacji p.poż. i elektrycznej), w okresie 

sprawozdawczym wyniki kształtowały się następująco: 

Koszty [tys. PLN]:   2016  2017 (plan) 

     1 646,4 1 646,4 

Przychody [tys. PLN]               2016  2017 (plan) 

     1 159,0 1 242,1 

Wskaźnik efektywności [%] (dotyczy % wykorzystania w ciągu roku akademickiego tj. 10 

miesięcy pokojów studenckich – 154 pokoje): 

2015 2016  2017 (plan)   

      73,93% 55,14% 60,65% (plan) 

 

Wykorzystanie bazy noclegowej (od 01.07.2016-30.06.2017r.): 

Miesiąc 
Studenci*  

[ilość osób] 

Pokoje gościnne** 

[ilość osobodni] 

Lipiec 2016*** 36 2 187 

Sierpień 2016*** 22 1 003 

Wrzesień 2016 27 633 

Październik 2016 157 481 

Listopad 2016 155 455 

Grudzień 2016 149 515 

Styczeń 2017 146 410 

Lut 2017 137 420 

Marzec 2017 212 472 

Kwiecień 2017 202 441 

Maj 2017 200 459 

Czerwiec 2017 188 700 

*Studenci – liczba studentów, którzy mieszkali w DS.-ach min. 2 tygodnie w danym miesiącu 

**Pokoje gościnne – ilość osobodni w tym: stali mieszkańcy, doraźni goście hotelowi, studenci odwiedzający mieszkańców 

DS.-ów opłacający pobyt w pokojach studenckich 

***Lipiec2016/Sierpień2016 – dane odbiegające od średniej z uwagi na Światowe Dni Młodzieży  
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6. Kwestor i kwestura 

 

A. Dane finansowe za 2016 rok 

 

I. Wykonanie planu rzeczowo-finansowego 

 

1. Przychody działalności dydaktycznej w tys. zł 

Lp. Wyszczególnienie 
plan na 2016 rok 

% 

wykonania 

struktura 

% 
zatwierdzony po zmianach wykonanie 

1 2 3 4 5 6 7 

1-1-1  Przychody ogółem z działalności dydaktycznej  106 490,6 107 387,1 103 582,0 96,5% 100,0% 

1-1-1-1            Dotacje z budżetu państwa  78 064,1 78 779,2 78 721,2 99,9% 76,0% 
1-1-1-1-1 dotacja podstawowa 77 241,5 77 956,6 77 956,6 100,0% 75,3% 

1-1-1-1-2 dotacja projakościowa 582,4 582,4 524,4 90,0% 0,5% 

1-1-1-1-3 

dotacja na zadania związane ze stwarzaniem studentom i 

doktorantom, będącym osobami niepełnosprawnymi 

warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia 240,2 240,2 240,2 100,0% 0,2% 

1-1-1-2 

            Środki z budżetów jednostek samorządu 

terytorialnego lub ich związków 229,5 761,7 759,8 99,8% 0,7% 

1-1-1-3             Opłaty za świadczone usługi edukacyjne 17 401,4 16 905,3 15 872,5 93,9% 15,3% 
1-1-1-3-1 kształcenie na studiach niestacjonarnych I stopnia 

11 376,8 11 376,8 10 833,9 95,2% 10,5% 1-1-1-3-2 kształcenie na studiach niestacjonarnych II stopnia 

1-1-1-3-3 

kształcenie na studiach niestacjonarnych III stopnia 

(doktoranckich) 115,5 15,5 10,6 68,3% 0,0% 

1-1-1-3-4 

kształcenie na studiach podyplomowych, kursach i 

innych formach 3 894,5 3 498,4 2 813,9 80,4% 2,7% 

1-1-1-3-5 kształcenie studentów na studiach stacjonarnych 889,3 889,3 1 193,5 134,2% 1,2% 

1-1-1-3-6 opłaty za dodatkowe usługi edukacyjne 1 000,0 1 000,0 936,2 93,6% 0,9% 

1-1-1-3-7 inne opłaty 125,3 125,3 84,4 67,3% 0,1% 

1-1-1-4             Pozostałe  10 795,7 10 941,0 8 228,5 75,2% 7,9% 

1-1-1-4-1 środki zagraniczne oraz współfinansowanie krajowe 4 442,3 4 465,3 2 657,7 59,5% 2,6% 

1-1-1-4-2 

zwrot kosztów przeprowadzenia przewodów 

doktorskich, habilitacyjnych, postępowań 

nostryfikacyjnych 150,0 150,0 127,0 84,7% 0,1% 

1-1-1-4-3 opłata rekrutacyjne 686,1 686,1 683,5 99,6% 0,7% 

1-1-1-4-4 

opłaty za legitymacje, dyplomy, indeksy, karty 

biblioteczne 340,0 340,0 249,5 73,4% 0,2% 

1-1-1-4-5 sprzedaż skryptów , e-book, publikacje 130,0 130,0 77,4 59,5% 0,1% 

1-1-1-4-6 wynajem sal, obiektów i pomieszczeń 1 440,0 1 442,5 1 373,2 95,2% 1,3% 

1-1-1-4-7 

usługi poligraficzne, kserograficzne, wydruki 

komputerowe 3,0 3,0 10,9 362,6% 0,0% 

1-1-1-4-8 sponsoring 20,0 89,2 30,6 34,3% 0,0% 

1-1-1-4-9 środki na działalność studentów 197,1 197,1 141,1 71,6% 0,1% 

1-1-1-4-10 konferencje 137,2 137,9 365,0 264,7% 0,4% 

1-1-1-4-11 środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych           

1-1-1-4-12 refundacja kosztów - amortyzacja śt i wnip 2 550,0 2 550,0 1 883,0 73,8% 1,8% 

1-1-1-4-13 inne przychody 700,0 749,9 629,6 84,0% 0,6% 
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2. Przychody działalności badawczej w tys. zł 

Lp. Wyszczególnienie 
plan na 2016 rok 

% 

wykonania 

struktura 

% 
zatwierdzony 

 po 

zmianach 
wykonanie 

1 2 3 4 5 6 7 

1-1-2 Przychody ogółem z działalności badawczej  10 024,5 10 181,2 5 552,8 54,5% 100,0% 

1-1-2-1             Dotacje na finansowanie działalności statutowej 2 671,6 2 671,6 1 974,2 73,9% 35,6% 
1-1-2-1-1                     na utrzymanie potencjału badawczego 2 375,5 2 375,5 1 823,7 76,8% 32,8% 

1-1-2-1-2                     na utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego           

1-1-2-1-3 

                    na działalność polegającą na prowadzeniu badań 
naukowych lub prac rozwojowych służących rozwojowi młodych 

naukowców 296,1 296,1 150,6 50,9% 2,7% 

1-1-2-1-4 

                    na działalność związaną z utrzymaniem i poszerzaniem 

naukowych baz danych           

1-1-2-2 

            Środki na realizację projektów finansowanych 

przez NCBiR  298,4 298,4   0,0% 0,0% 

1-1-2-3 

            Środki na realizację projektów finansowanych 

przez NCN 2 700,0 2 700,0 1 643,3 60,9% 29,6% 

1-1-2-4 

            Środki na finansowanie współpracy naukowej z 

zagranicą 1 044,1 1 044,1 398,3 38,1% 7,2% 

1-1-2-4-1                 zagraniczne środki finansowe niepodlegające zwrotowi 1 044,1 1 044,1 398,3 38,1% 7,2% 

1-1-2-5 

            Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i 

rozwojowych 1 274,3 1 274,3 627,9 49,3% 11,3% 

1-1-2-6 

            Środki na realizację programów lub 

przedsięwzięć określonych przez Ministra 34,7 34,7   0,0% 0,0% 

1-1-2-7             Pozostałe  2 001,4 2 158,1 909,0 42,1% 16,4% 

 

 

 

Koszty rodzajowe 

 

Koszty rodzajowe Koszty ogółem % wykonania struktura % 

1 2 3 4 5 

Plan po zmianach 

na 2016 rok 
Ogółem koszty rodzajowe 

118 543,6  

Wykonanie za 2016 

rok 
107 753,0 90,9% 100% 

Plan po zmianach 

na 2016 rok 
Zużycie materiałów i energii 

4 507,1  

Wykonanie za 2016 

rok 
4 095,1 90,9% 3,8% 

Plan po zmianach 

na 2016 rok 
Usługi obce 8 378,4  
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Wykonanie za 2016 

rok 
6 587,4 78,6% 6,1% 

Plan po zmianach 

na 2016 rok Podatki i opłaty 

2 905,9  

Wykonanie za 2016 

rok 
1 884,0 64,8% 1,7% 

Plan po zmianach 

na 2016 rok Wynagrodzenia 

                w tym ze stosunku pracy: 

74 735,2 

69 552,3 
 

Wykonanie za 2016 

rok 

71 576,6 

67 426,7 
95,8% 66,4% 

Plan po zmianach 

na 2016 rok Ubezpieczenia społeczne i inne 

świadczenia 

15 727,9  

Wykonanie za 2016 

rok 
15 047,7 95,7% 14,0% 

Plan po zmianach 

na 2016 rok Amortyzacja 

5 279,1  

Wykonanie za 2016 

rok 
4 409,1 83,5% 4,1% 

Plan po zmianach 

na 2016 rok Pozostałe koszty 

7 010,0  

Wykonanie za 2016 

rok 
4 153,1 59,2% 3,9% 

 

II. Sprawozdanie finansowe 

1. Przychody i koszty działalności dydaktycznej 

 

L.P. Wyszczególnienie Rok 2016 Rok 2015 Dynamika 

1 2 3 4 5 

A 

Przychody netto ze sprzedaży i 

zrównane z nimi, w tym: 109 595 478,33      112 690 546,79     -2,7% 

1 

Przychody netto ze sprzedaży 

produktów 

          109 134 

796,83     

      111 777 

041,85     -2,4% 

2 

Zmiana stanu produktów                   397 

780,73     

             844 

358,38     -52,9% 

3 

Koszt wytworzenia produktów na 

własne potrzeby jednostki 

                    62 

900,77     

               69 

146,56     -9,0% 

4 

Przychody netto ze sprzedaży 

towarów i materiałów                                  -       

                               

-        

B 

 

Koszty działalności operacyjnej 107 752 975,97      111 955 597,54     -3,8% 

1 
Amortyzacja 

              4 409 

030,47     

          5 284 

034,60     -16,6% 

2 
Zużycie materiałów i energii 

              4 095 

131,27     

          4 219 

024,31     -2,9% 
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3 
Usługi obce 

              6 587 

401,45     

          6 253 

480,10     5,3% 

4 
Podatki i opłaty 

              1 884 

026,88     

          2 313 

906,81     -18,6% 

5 
Wynagrodzenia 

            71 576 

554,45     

        74 315 

558,34     -3,7% 

6 
Ubezpieczenia i inne świadczenia 

            15 047 

746,04     

        15 161 

067,67     -0,7% 

7 
Pozostałe koszty rodzajowe 

              4 153 

085,41     

          4 408 

525,71     -5,8% 

8 

Wartość sprzedanych towarów i 

materiałów                                  -       

                               

-        

C 

 

Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) 1 842 502,36 734 949,25 150,7% 

 

 

2. Pozostałe przychody i koszty operacyjne 

  Wyszczególnienie Rok 2016 Rok 2015 Dynamika 

1 2 3 4 5 

I 

 

Pozostałe przychody operacyjne 

                  41 

846,38     

           45 

162,27     -7,3% 

1 

Zysk z tytułu rozchodu 

niefinansowych aktywów trwałych                                -       

                           

-         

2 
Dotacje 

                               -       

                             

-        

3 

Aktualizacja wartości aktywów 

niefinansowych 

                                 

31 081,87      

                               

-         

4 
Inne przychody operacyjne 

10 764,51     

           45 

162,27     -7,3% 

II 

 

Pozostałe koszty operacyjne 

            1 375 

739,69     

         368 

514,77     273,3% 

1 

Strata z tytułu rozchodu 

niefinansowych aktywów trwałych 

                        

977,38     

             8 

609,29     -88,6% 

2 

Aktualizacja wartości aktywów 

niefinansowych 

               149 

453,76     

           25 

373,58     489,0% 

3 
Inne koszty operacyjne 

            1 225 

308,55     

         334 

531,90     266,3% 

  
Zysk (strata) na pozostałej 

działalności operacyjnej (I-II) 

-           1 333 

893,31     -       323 352,50     312,5% 
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3. Przychody i koszty finansowe 

  Wyszczególnienie Rok 2016 Rok 2015 Dynamika 

1 2 3 4 5 

I 

Przychody finansowe               63 

162,40     

        82 

352,74     -23,3% 

1 
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 

                             

-       

                        

-         

 

-         od jednostek powiązanych                              

-       

                        

-         

 

-         od jednostek pozostałych                              

-                         -        

2 
Odsetki, w tym: 

              63 

162,40     

        82 

352,74     -23,3% 

  

-         od jednostek powiązanych                               

-       

                        

-         

3 

Zysk z tytułu rozchodu aktywów 

finansowych 

                              

-       

                        

-         

4 

Aktualizacja wartości aktywów 

finansowych 

                              

-       

                        

-         

5 
Inne 

                              

-       

                        

-         

II 

Koszty finansowe             259 

411,95     

        57 

721,36     349,4% 

1 
Odsetki, w tym: 

            240 

293,53    

        24 

589,58     877,2% 

  -         dla jednostek powiązanych  -  -   

2 

Strata z tytułu rozchodu aktywów 

finansowych                      -       

                            

-         

3 

Aktualizacja wartości aktywów 

finansowych 

                              

-       

        12 

000,00       

4 
Inne 

              19 

118,42     

        21 

131,78     -9,5% 

  
Zysk (strata) na działalności finansowej      

(I-II) 

-           196 

249,55     

        24 

631,38     -896,7% 

 

Podatek dochodowy: zysk brutto                   312 359,50 zł 

  

Wynik finansowy  

W roku 2016 zrealizowano dodatni wynik finansowy netto wynoszący 279 241,50 zł.   
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7. Zastępca Kanclerza ds. gospodarki Majątkiem 

 

Gospodarka nieruchomościami 

 

Biuro Gospodarki Majątkiem jest jednostką organizacyjną w strukturze Uczelni 

prowadzącą gospodarkę i administrowanie nieruchomościami w zasobach Uczelni,  

w granicach określonych przez obowiązujące w Polsce prawo, Statut Uczelni i inne 

wewnętrzne uregulowania. Bazę materialną Uczelni stanowią 62 działki o łącznej 

powierzchni 195 596 m², w tym: 

a) 50 działek stanowiących własność Uczelni, 

b) 1 działka we współwłasności z Uniwersytetem Śląskim, 

c) 1 działka - Uczelnia jest podmiotem władającym nieruchomością 

d) 10 działek pozyskanych w ramach użyczenia z zasobów gminnych, 

na których znajduje się 20 budynków i budowli o łącznej powierzchni całkowitej  

78 863,17 m²,  w tym: 

a) 17 budynków stanowiących własność Uczelni, 

b) 1 budynek we współwłasności  z Uniwersytetem Śląskim, 

c) 2 budynki pozyskane w ramach użyczenia z zasobów gminnych. 

Baza materialna Uczelni stanowi przedmiot udostępnień krótko i długoterminowych, 

odpłatnych oraz nieodpłatnych. Na koniec okresu sprawozdawczego przedmiotem 

długoterminowego wynajmu i dzierżawy podmiotom zewnętrznym było 1 958,97 m² 

powierzchni, Uczelnia pozostaje związana 56 długoterminowymi umowami najmu, dzierżawy 

i użyczenia. Z tytułu odpłatnych udostępnień powierzchni Uczelni wygenerowano  

954 234,47 zł przychodu, z czego: 

a) 123 997,16 zł - z najmów krótkoterminowych, 

b) 830 237,31 zł - z najmów długoterminowych. 

 

Gospodarka materiałowa i ruchomymi składnikami mienia.  

 

Biuro Logistyki jest jednostką organizacyjną Uczelni prowadzącą realizację 

zaopatrzenia w środki trwałe, materiały i usługi zgodnie z przydzielonymi kompetencjami. 

Prowadzi gospodarkę magazynową, ruchomymi składnikami mienia oraz transportową osób  

i mienia. W okresie sprawozdawczym zrealizowano dostawy materiałów i środków trwałych 

oraz usługi na podstawie zapotrzebowań składanych przez jednostki organizacyjne Uczelni, 
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finansowanych z różnych źródeł, zgodnie z zatwierdzonymi w danych latach kalendarzowych 

planami rzeczowo-finansowymi, na łączną kwotę: 557 919,40 zł, w tym:  

 materiały – 433 266,55 zł,  

 środki trwałe – 10 800,00 zł, 

 środki trwałe amortyzowane w 100% – 23 837,74 zł, 

 usługi – 90 015,11 zł. 

Dostawy materiałów realizowano w sposób bezpośredni do wnioskujących jednostek 

organizacyjnych lub poprzez Magazyn Centralny. W okresie sprawozdawczym wprowadzono 

do obrotu magazynowego materiały na łączną wartość 237 988,69 zł. Na wniosek osób 

materialnie odpowiedzialnych odpisano ze stanu majątkowego składniki majątkowe  

z przeznaczeniem do odsprzedaży na łączną kwotę 291 069,88 zł wg wartości ewidencyjnej. 

Z odsprzedaży składników majątkowych uzyskano 22 459,00 zł. przychodu. W okresie 

sprawozdawczym nie dokonano nieodpłatnego przekazania składników majątkowych 

podmiotom zewnętrznym. W związku ze zmianami organizacyjnymi,  wygaszeniem 

działalności budynków D oraz P nastąpi sukcesywne działania zmierzające do upłynnienia 

zbędnego majątku Uczelni. 
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VI. INNE JEDNOSTKI WSPARCIA PROCESÓW 

 

1. Centrum Badań i Transferu Wiedzy 

 

Informacja o Centrum Badań i Transferu Wiedzy 

 

Centrum Badań i Transferu Wiedzy (do 25 marca 2015 roku Centrum Badań  

i Ekspertyz) rozpoczęło swoją działalność w 1995 roku i funkcjonuje jako ogólnouczelniana 

jednostka organizacyjna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Misją Centrum Badań 

i Transferu Wiedzy (CBiTW) jest integracja środowiska naukowo-badawczego w procesie 

świadczenia profesjonalnych usług badawczych, konsultacyjnych  

i edukacyjnych. Centrum jest zarejestrowane w „Central Consultancy Register 

PHARE/TACIS” w Brukseli.  N
o
 POL-20548.  

 

Działalność Centrum Badań i Transferu Wiedzy 

Zrealizowane projekty badawcze 

 

W roku akademickim 2016/2017 CBiTW zrealizowało 42 projekty, w tym 28 na 

potrzeby praktyki gospodarczej oraz 14 na potrzeby działalności statutowej/grantowej 

jednostek Uniwersytetu Ekonomicznego. Wykaz zrealizowanych projektów przedstawia 

Załącznik 1. 

 

Tabela Liczba projektów realizowanych przez  Centrum Badań i Transferu Wiedzy  

w latach 2014-2017 

Rok akademicki 
Projekty 

zewnętrzne  

Projekty 

wewnętrzne 
Razem 

2014/2015 16 18 34 

2015/2016 21 15 36 

2016/2017 28 14 42 
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Projekty badawcze w trakcie realizacji 

 

W trakcie realizacji znajduje się 6 projektów, w tym 3 na potrzeby praktyki 

gospodarczej oraz 3 na potrzeby działalności statutowej/grantowej jednostek Uniwersytetu 

Ekonomicznego. Jednocześnie w trakcie negocjacji znajduje się także 6 projektów, w tym 3 

na potrzeby praktyki gospodarczej oraz 3 na potrzeby działalności statutowej/grantowej 

jednostek Uniwersytetu Ekonomicznego. Wykaz obecnie realizowanych projektów 

przedstawia Załącznik 2.  

 

Tabela Liczba projektów obecnie realizowanych przez  Centrum Badań i Transferu  

Wiedzy  

Rok akademicki Projekty zewnętrzne  Projekty wewnętrzne Razem 

2016/2017 3 3 6 

 

 

Przychody 

 

W roku akademickim 2016/2017 wartość przychodów z projektów zrealizowanych 

przez CBiTW wyniosła 1 383 553,90 zł netto. Przychody z tytułu realizacji projektów 

zewnętrznych wynosiły 1 303 986,90 zł netto (w tym z tytułu narzutu kosztów ogólnych  

i zysku na Uczelni pozostało 230 611,81 zł). 

 

Tabela Przychody Centrum Badań i Transferu Wiedzy w latach 2014-2017 

Wyszczególnienie 

Przychody 

wartość netto 

w tym środki pozostające na 

UE 

(narzut kosztów ogólnych + 

zysk) 

Projekty na potrzeby praktyki gospodarczej 

2014/2015 
658 430,03 zł 99 037,61 zł 

Projekty na potrzeby praktyki gospodarczej 

2015/2016 
777 109,59 zł 121 107,44 zł 

Projekty na potrzeby praktyki gospodarczej 

2016/2017 

1 303 986,90 

zł 
230 611,81 zł 

Projekty na potrzeby działalności jednostek UE 250 600,00 zł --- 
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2014/2015 

Projekty na potrzeby działalności jednostek UE 

2015/2016 
203 450,00 zł --- 

Projekty na potrzeby działalności jednostek UE 

2016/2017 
79 567,00 zł --- 

 

Obecnie wartość przychodów z realizowanych i negocjowanych projektów przez 

CBiTW wynosi 614 752,66 zł netto. Przychody z tytułu realizacji i negocjacji projektów 

zewnętrznych wynoszą 578 731,66 zł netto (w tym z tytułu narzutu kosztów ogólnych  

i zysku na Uczelni pozostanie 110 855,36 zł).  

 

Tabela Przychody z obecnie realizowanych projektów w Centrum Badań i Transferu Wiedzy  

Wyszczególnienie 

Przychody 

Wartość netto 
W tym środki pozostające na UE 

(narzut kosztów ogólnych + zysk) 

Projekty na potrzeby praktyki gospodarczej       433 256,54 zł  85 382,47 zł 

Projekty na potrzeby działalności  

statutowej/grantowej jednostek UE 
      18 000,00 zł --- 

Suma      451 256,54 zł  85 382,47 zł 

 

Tabela Przychody z obecnie negocjowanych projektów w Centrum Badań i Transferu Wiedzy  

Wyszczególnienie 

Przychody 

Wartość netto 
W tym środki pozostające na UE 

(narzut kosztów ogólnych + zysk) 

Projekty na potrzeby praktyki gospodarczej       145 475,12 zł   25 472,89 zł  

Projekty na potrzeby działalności  

statutowej/grantowej jednostek UE 
       18 021,00 zł --- 

Suma      163 496,12 zł   25 472,89 zł 
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ZREALIZOWANE PROJEKTY NAUKOWO-BADAWCZE  W ROKU 

AKADEMICKIM 2016/2017 

 

na potrzeby praktyki gospodarczej  

Lp. Zamawiający Tytuł projektu Kierownik projektu 

1. Sąd Okręgowy w Warszawie 
Sporządzenie opinii dla Sądu 

Okręgowego w Warszawie 
dr inż. Jan Konowalczuk 

2. 
Sąd Rejonowy dla Krakowa  

Śródmieścia w Krakowie 

Sporządzenie opinii uzupełniającej 

dla Sądu Rejonowego w Krakowie 
dr inż. Jan Konowalczuk 

3. 
Sąd Rejonowy dla Krakowa  

Śródmieścia w Krakowie  

Sporządzenie opinii uzupełniającej 

dla Sądu Rejonowego w Krakowie 
dr inż. Jan Konowalczuk 

4. 

Polski Instytut Sztuki 

Filmowej  

w Warszawie 

Widz kinowy w Polsce 
prof. UE dr hab. Robert 

Wolny 

5. 
Górnośląskie Towarzystwo  

Lotnicze w Katowicach 

Metodyka szacowania wartości 

szkód wokół Obszarów 

Ograniczonego Użytkowania  

dr inż. Jan Konowalczuk 

6. 

Międzynarodowe Porty 

Lotnicze: Warszawa, Kraków 

oraz Poznań  

Metodyka szacowania wartości 

szkód wokół Obszarów 

Ograniczonego Użytkowania 

dr inż. Jan Konowalczuk 

7. 
Szkoła Główna Gospodarstwa 

Wiejskiego w Warszawie 

Badania przedsiębiorców rynku 

meblarskiego w Polsce 

prof. UE dr hab. Robert 

Wolny 

mgr Adrian Wawro 

8. 
Związek Gmin i Powiatów  

Subregionu Centralnego  

Plan zrównoważonej mobilności 

Subregionu Centralnego woj. 

Śląskiego  

prof. UE dr hab. Robert 

Tomanek 

9. 
Śląska Organizacja 

Turystyczna 

Diagnoza poziomu jakości 

świadczonych usług w punktach 

Informacji Turystycznej  

dr Zbigniew Spyra 

10. 
Renata Lipiec, UKW 

Bydgoszcz 

Operacjonalizacja kwestionariusza 

do badań on line 

prof. UE dr hab. Robert 

Wolny mgr Adrian 

Wawro 

11. ZPUE S.A. Włoszczowa 

Badanie rozpoznawalności marki 

ZPUE  

w opinii studentów 

prof. UE dr hab. Robert 

Wolny mgr Adrian 

Wawro 

12. DDB Auto Bogacka Szczecin 

Przeprowadzenie badań wśród 

przedstawicieli branży 

motoryzacyjnej 

prof. UE dr hab. Robert 

Wolny mgr Adrian 

Wawro 

13. Meritum IT 
Opracowanie opinii o 

innowacyjności  

prof. UE dr hab. inż.  

Mieczysław Owoc 
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14. Polska Grupa Górnicza Analiza kategorii wartości 

rynkowej majątku w kontekście 

ustawy o podatku od czynności 

cywilno-prawnych 

prof. UE dr hab. Krystian 

Pera 

15. Polska Grupa Górnicza 

Raport z oceny opłacalności 

finansowej zakupu przez Polską 

Grupę Górniczą zorganizowanej 

części przedsiębiorstwa 

Katowickiego Holdingu 

Węglowego S.A.  

prof. UE dr hab. Krystian 

Pera 

16. Sąd Okręgowy w Katowicach 
Sporządzenie opinii dla Sądu 

Okręgowego w Katowicach 
dr Piotr Kania 

17. 

 

Sąd Okręgowy we Wrocławiu 

 

Sporządzenie opinii dla Sądu 

Okręgowego we Wrocławiu 
dr Piotr Dąbrowski 

18. Polska Grupa Górnicza 

Strategia funkcjonowania i rozwoju 

Polskiej Grupy Górniczej wraz z 

wykonaniem analiz strategicznych  

prof. UE dr hab. Krystian 

Pera 

Lp. Zamawiający Tytuł projektu Kierownik projektu 

19. 

Uniwersytet Ekonomiczny  

we Wrocławiu 

 

Przeprowadzenie badań 

dotyczących mikrofundamentów 

efektywności organizacyjnej - 

pilotaż 

prof. UE dr hab. Robert 

Wolny mgr Adrian 

Wawro 

20. 
Uniwersytet Ekonomiczny  

we Wrocławiu 

Przeprowadzenie badań 

dotyczących strategii 

behawioralnych przedsiębiorstw 

prof. UE dr hab. Robert 

Wolny mgr Adrian 

Wawro 

21. 
Uniwersytet Ekonomiczny  

we Wrocławiu 

Przeprowadzenie badań 

dotyczących mikrofundamentów 

efektywności organizacyjnej 

przedsiębiorstw 

prof. UE dr hab. Robert 

Wolny 

mgr Adrian Wawro 

22. 
Uniwersytet Ekonomiczny  

we Wrocławiu 

Sieć międzyorganizacyjna a 

strategia i struktura organizacji 

prof. UE dr hab. Robert 

Wolny mgr Adrian 

Wawro 

23. BM Promotion 
Sporządzenie opinii o 

innowacyjności 

prof. zw. dr hab. 

Wojciech Czakon 

24. 
PPHU Szczerbak Marianna,  

Chorzów 

Sporządzenie opinii o 

innowacyjności 
dr Krzysztof Niestrój 

25. 
Starostwo Powiatowe w 

Gliwicach 

Przeprowadzenie audytów 

zewnętrznych  

w spółkach z o.o. w których Powiat 

Gliwicki posiada udziały 

dr hab. Grzegorz Głód 



 

143 

 

26. Urząd Miasta Katowice 

Zarządzanie strategicznymi 

gruntami inwestycyjnymi Miasta 

Katowice 

dr inż. Jan Konowalczuk 

27. 

Międzygminny Związek 

Komunikacyjny w Jastrzębiu 

Zdroju  

Model finansowania usług 

publicznego transportu zbiorowego 

miasta Jastrzębie-Zdrój 

mgr Grzegorz Krawczyk 

28. Polska Grupa Górnicza 

Analiza efektywności utworzenia 

centralnych magazynów 

materiałowych  

dr Piotr Hanus 

 

na potrzeby działalności statutowej/grantowej jednostek Uniwersytetu Ekonomicznego 

 

Lp. Zamawiający Tytuł projektu Źródło finansowania 

1 

Katedra Zarządzania Publicznego 

i Nauk Społecznych, Uniwersytet 

Ekonomiczny w Katowicach 

Kultura organizacyjna jako 

perspektywa wyznaczająca public 

service motivation  

w ośrodkach pomocy społecznej 

mgr Agnieszka Put 

2 

Katedra Badań Konsumpcji 

Uniwersytet Ekonomiczny w 

Katowicach 

Mechanizmy zaspokajania 

potrzeb finansowych w 

gospodarstwach domowych 

prof. dr hab. Sławomir 

Smyczek 

3 

Katedra Badań Konsumpcji 

Uniwersytet Ekonomiczny w 

Katowicach 

Typologia wirtualnych zachowań 

konsumentów na rynku usług 

finansowych 

mgr Marta Grybś-Kabocik 

4 

Katedra Zarządzania Publicznego 

i Nauk Społecznych, Uniwersytet 

Ekonomiczny w Katowicach 

Zarządzanie informacją i 

komunikowanie się w 

organizacjach publicznych 

dr hab. A. Austen 

5 

Katedra Zarządzania 

Przedsiębiorstwem, Uniwersytet 

Ekonomiczny  

w Katowicach 

Nowy paradygmat zarządzania 

biznesem przez finanse w 

otoczeniu sieciowym 

Potencjał badawczy WZ 

dr Anna Kwiecień 

6 

Katedra Zarządzania Zasobami 

Ludzkimi Uniwersytet 

Ekonomiczny  

w Katowicach 

Doskonalenie ZZL z 

wykorzystaniem technologii 

informatycznych 

Potencjał badawczy WZ 

mgr Katarzyna 

Susabowska 

7 

Katedra Rynku i Konsumpcji, 

Uniwersytet Ekonomiczny w 

Katowicach 

Analiza statystyczna materiałów z 

badań bezpośrednich w ramach 

projektu Handel i usługi - 

perspektywa konsumenta 

prof. UE dr hab. Grzegorz 

Maciejewski 

8 

Katedra Logistyki Ekonomicznej 

Uniwersytet Ekonomiczny w 

Katowicach 

Marka jako determinanta 

wspierająca rozwój działalności 

operatorów logistycznych 

dr inż. Marcin Świtała 
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9 
Katedra Ekonomii Uniwersytet  

Ekonomiczny w Katowicach 

Inteligentny wzrost gospodarczy. 

Etap III Efekty zewnętrzne 

innowacji 

prof. UE dr hab. Jacek 

Pietrucha 

10 

Katedra Zarządzania 

Przedsiębiorstwem, Uniwersytet 

Ekonomiczny  

w Katowicach 

Nowy paradygmat zarządzania 

biznesem przez finanse w 

otoczeniu sieciowym Etap II 

Potencjał badawczy WZ 

dr Anna Kwiecień 

11 

Katedra Zarządzania 

Przedsiębiorstwem, Uniwersytet 

Ekonomiczny  

w Katowicach 

Nowy paradygmat zarządzania 

biznesem przez finanse w 

otoczeniu sieciowym Etap II 

Rezerwa Dziekan WZ  

dr Anna Kwiecień 

12 

Katedra Przedsiębiorczości i 

Zarządzania Innowacyjnego, 

Uniwersytet  

Ekonomiczny w Katowicach 

Uwarunkowania innowacyjności 

w podmiotach ochrony zdrowia – 

badania empiryczne 

dr Wojciech Głód 

13 

Katedra Logistyki Ekonomicznej  

Uniwersytet Ekonomiczny  

w Katowicach 

Bariery i perspektywy rozwoju 

zielonej logistyki w MŚP 
mgr Krzysztof Zowada 

14 

Katedra Przedsiębiorczości,  

Uniwersytet Ekonomiczny  

w Katowicach 

Odnowa organizacyjna dr Bartłomiej Gabryś 
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2. Centrum Historii i Tradycji Akademickich 

 

Podstawowe zadania Centrum Historii i Tradycji Akademickich   

 

Centrum Historii i Tradycji Akademickich gromadzi, zabezpiecza, opracowuje, przechowuje, 

konserwuje i udostępniania zbiory, a także popularyzuje wiedzę z zakresu historii: 

 wyższego szkolnictwa ekonomicznego na Śląsku, ze szczególnym uwzględnieniem 

dziejów Uniwersytetu, w tym jego tradycji akademickich, 

 wykładanych na Uniwersytecie dyscyplin i przedmiotów nauk ekonomicznych, 

komplementarnych dyscyplin społecznych, humanistycznych i innych, a także 

związanych z nimi dziejów gospodarki, kultury i życia codziennego w szczególności 

na Śląsku; 

 instytucji, towarzystw gospodarczych i naukowych związanych z dziejami 

gospodarczymi Śląska, 

 wyodrębnionych obiektów kultury materialnej, w tym budynków i budowli na terenie 

Śląska, w szczególności Katowic i Rybnika, 

 tradycji akademickich oraz regionalnych,  

 działalności Uniwersytetu i członków społeczności akademickiej, 

 

Udostępnianie zbiorów i działalność wystawiennicza 

 

Centrum udzielało informacji dotyczących posiadanych zbiorów własnych  

w szczególności dotyczących: działalności i historii Uczelni, postaci związanych  

z Uniwersytetem,  historycznych jednostek  organizacyjnych, obiektów budowlanych, 

twórczości  i zgromadzonych książek  i dokumentów. W roku akademickim 2016/2017 

kwerendy obejmowały w szczególności  zapytania związane z poszukiwaniem informacji o: 

obiektach dydaktycznych Uczelni, budynku Rektoratu, budynków A i D;  historii Uczelni  

i Wydziałów w związku z Jubileuszem 80—lecia oraz przygotowaniem wystawy 

jubileuszowej "Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach w historii Miasta"; a także  

postaciach: Karola Adamieckiego, Zygmunta Rytla, Franciszka Blachnickiego, Mariana 

Sołtysika, Edwarda Rose, profesorach honorowych, doktorach honoris causa, wyróżnionych 

Medalem im. Karola Adamieckiego Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Złotą 

Odznaką Uczelni,  jubileuszowych odnowieniach doktoratów, rektorach, absolwentach, 

miejscach pamięci oraz pochówku zmarłych członków społeczności akademickiej; 

dokumentach: pierwszych statutach -  Statutu Uczelni, Statutu Stowarzyszenia Absolwentów, 
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ogłoszeniami prasowymi z początków funkcjonowania Uczelni; fotografiami, mapami   

i pocztówkami.     

Centrum Historii i Tradycji Akademickich organizuje wystawy okolicznościowe, 

jubileuszowe, towarzyszące ważnym wydarzeniom z życia uczelni oraz ekspozycje związane 

z jej historią. W okresie sprawozdawczym opracowano i zaprezentowano wystawy: 

"Karol Adamiecki (1866-1933) - sceny z życia i działalności" 

     Wystawa została opracowana z okazji jubileuszu 150. rocznicy urodzin Karola 

Adamieckiego i towarzyszyła następującym wydarzeniom : 

 Gali Przedsiębiorczości oraz pierwszej edycji Konkursu o Nagrodę Gospodarczą im. 

Karola Adamieckiego, pod patronatem Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza, w dniu 

16 listopada 2016 r. 

 Świętu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w dniu 11.01.2017 r. 

„wybrane publikacje prof.dr hab. H. Zadory, prof. dr hab. J. Żabińskiej i dr hab. S. Barczyka” 

    Wystawa została zorganizowana w dniu Święta Uczelni, 11.01.2017 r. z okazji 

nadania tytułu profesora honorowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach,  

prof. dr hab. Halinie Zadorze, prof. dr hab. Joannie Żabińskiej i dr hab. Sigmundowi 

Barczykowi   

„Ks. dr Franciszek Blachnicki /1921-1987/” 

    Wystawa przygotowana w związku z Sympozjum poświęconemu słudze Bożemu  

ks. Franciszkowi Blachnickiemu. Sympozjum zostało zorganizowane przez Wydział Biznesu, 

Finansów i Administracji UE w Rybniku, DAR oraz Centrum Historii i Tradycji 

Akademickich UE, w dniu 24 marca 2017 r. Wystawa prezentowała życie i dzieło Franciszka 

Blachnickiego, jego fotografie i wybrane publikacje. Podczas sympozjum został wyświetlony 

film "Prorok nie umiera - ks. Franciszek Blachnicki" w reżyserii Adama Kraśnickiego. Miał 

miejsce także panel dyskusyjny poświęcony życiu i dziełu ks. F. Blachnickiego z udziałem 

zaproszonych Gości. 

Trwają prace nad przygotowaniem wystawy poświęconej prof. dr hab. Andrzejowi St. 

Barczakowi w związku z uroczystym odnowieniem doktoratu – we wrześniu 2017r.  

 

Działalność edukacyjna i popularyzatorska 

 

W ramach działalności edukacyjnej Centrum Historii i Tradycji Akademickich w okresie 

sprawozdawczym współorganizowało i promowało wykłady, prelekcje i odczyty: 

http://www.ue.katowice.pl/no_cache/pracownicy/nauka-i-biznes/article/gala-przedsiebiorczosci-w-dabrowie-gorniczej.html
http://www.ue.katowice.pl/no_cache/uczelnia/aktualnosci/article/swieto-uniwersytetu-ekonomicznego-w-katowicach-4.html
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 dr hab. Alojzego Czecha, prof. UE  - Wykład dla Studentów I roku  Wydziału 

Informatyki i Komunikacji wygłoszony na temat: zwyczajów i tradycji akademickich. 

 Alicji Knast - Dyrektor Muzeum Śląskiego w Katowicach pt. "Rola instytucji kultury 

w procesie rewitalizacji społecznej". 

 dr hab. Alojzego Czecha, prof. UE -  prelekcja na temat: Karola Adamieckiego 

wygłoszona podczas   Gali Przedsiębiorczości w Dąbrowie Górniczej – 16 listopada 

2016r.  

 dr hab. Alojzego Czecha,  prof. UE - Wykład wygłoszony 12 stycznia 2017r. dla 

Uniwersytetu  Ekonomicznego Trzeciego Wieku pt. „80 lat Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Katowicach. Pierwsze lata działalności”. 

 dr hab. Alojzego Czecha, prof. UE -  odczyt pt. „Skrzyżowanie 1 Maja z Bogucicką. 

Fragment z dziejów Zawodzia”  wygłoszony w siedzibie PTTK Katowice 

„Śródmieście” 26 stycznia 2017r. 

 dr. hab. Alojzego Czecha, prof. UE  pt. „Katowice – siedzibą wielkich 

przedsiębiorstw górnośląskiego przemysłu (1841-1945)”. Wykład miał nietypowy 

charakter - rozpoczął się od zwiedzania Katowic śladami działalności wielkich 

koncernów, korporacji i przedsiębiorstw. Wśród zwiedzanych miejsc znalazły się 

między innymi: gmach dawnego Syndykatu Polskich Hut Żelaza, dawna siedziba 

Górnośląskich Zjednoczonych Hut Królewskiej i Laury, Śląski Urząd Wojewódzki, 

Drapacz Chmur w dwudziestoleciu międzywojennym siedziba między innymi Urzędu 

Kontroli Skarbowej, Kopalnia Beata obecnie Kopalnia Wujek, obiekty pozostałe po 

Kopalni Ferdynad późniejszej Kopalni Katowice obecnie Katowickiej Strefy Kultury. 

Z dużym zainteresowaniem studenci zwiedzili zabudowania dawnej Huty Cynku 

Uthemann, oraz osiedla Nikiszowiec i Giszowiec dla górników zatrudnionych  

w dawnej Kopalni Giesche obecnie Wieczorek, zrewitalizowany budynek cechowni  

i łaźni szybów Wilson obecnie Galerię Szybu Wilsona oraz obiekty historyczne przy 

ul. Barbary w tym dawny Ogród Jordanowski z zabytkowym budynkiem przedszkola, 

kolonię urzędniczą Huty Baildon i familoki kopalni Wujek. Ważną rolę na tym szlaku 

odegrał Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Jedna z najstarszych katowickich 

Uczelni wyższych, wpisała się w temat wykładu, od 8o lat kształtując rozwój biznesu 

w regionie.  Wykład zakończył się w Muzeum Śląskim, gdzie Studenci mieli 

możliwość konfrontacji wpływu wielkich przedsiębiorstw przemysłowych  

na zachodzące w regionie procesy industrializacji, a także rolę jaką odegrały one  
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w urbanistyce, architekturze, religii, kulturze i sztuce Górnego Śląska. W Wykładzie 

uczestniczyli Studenci Uniwersytetu Warszawskiego, którzy wybrali tę ofertę  

w ramach zajęć wyjazdowych.  

W ramach działalności popularyzatorskiej w okresie sprawozdawczym Centrum Historii  

i Tradycji Akademickich aktualizowało dane związane z historią Uczelni w Wikipedii oraz  

informacje  o zbiorach i działalności Centrum   na stronie uczelnianej pod adresem:  

http://www.ue.katowice.pl/jednostki/centrum-historii-i-tradycji-akademickich 

 

Zbiory i nowe nabytki 

  

 W okresie od 1.10.2016r. - 30.06.2017r.  zbiory przekazane do Centrum Historii  

i Tradycji Akademickich obejmowały łącznie 1222 poz., w tym 117 poz. pochodziło  

od darczyńców prywatnych i 1105 poz. od instytucji i jednostek organizacyjnych Uczelni. 

 

Wydawnictwa i publikacje okolicznościowe 

 

 Alojzy Czech: Rektorat i budynek A. Pierwsze własne obiekty Uczelni, Wydawnictwo 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2016r.   

 Studia Ekonomiczne Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego  

w Katowicach, nr 277, Zarządzanie 2016(6), wydane z okazji upamiętnienia 150. 

Rocznicy urodzin Karola Adamieckiego  

 Czech A. , Wyższe Studium Nauk Społeczno-Gospodarczych w Katowicach 1936-

1939 – założenie i pierwsze lata działalności. W:Półtora wieku dziejów Katowic. 

Przywracanie historycznej pamięci. Katowice 2016r. red. Nauk. Antoni Barciak, 

Katowice – historia i współczesność” t.1 (15) s.319-336 

 Marcin Baron, Agnieszka Put, Eugenia Stpiczyńska, Sylwia. Szulik, 80. rocznica 

powstania uczelni, Forum nr 44/2017, s.4-11 

 W opracowaniu znajduje się reprint „Teoretycznych podstaw organizacji  

i kierownictwa" Z. Rytla, wydanych po raz pierwszy w 1947 roku, który zostanie 

opublikowany we wrześniu 2017r.  

 

 

 

 

 

http://www.ue.katowice.pl/jednostki/centrum-historii-i-tradycji-akademickich
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Kultywowanie tradycji i zwyczajów akademickich  

 

W trosce o zachowanie zwyczajów  akademickich Centrum Historii i Tradycji 

Akademickich uczestniczy w uroczystościach uczelnianych, przekazując informacje  

o tradycjach, insygniach, strojach i uroczystych zwyczajach akademickich.  

Centrum obejmuje opieką miejsca pamięci w szczególności tablice pamiątkowe przed 

Aulą im. : Józefa Lisaka,  Zbigniewa Pawłowskiego, Zbigniewa Messnera; tablicę 

pamiątkową w miejscu urodzenia ks. Franciszka Blachnickiego na budynku Wydziału 

Biznesu Finansów i Administracji w Rybniku, tablicę upamiętniającą bohaterów poległych   

w obronie Ziemi Śląskiej w czasie Powstań Śląskich i II wojny światowej  na budynku 

Rektoratu oraz groby zmarłych członków społeczności uczelni. Niektóre  mogiły wymagają 

renowacji po innych nie ma już śladu lub są zagrożone likwidacją. Centrum przy wsparciu 

członków społeczności tworzy bazę miejsc pochówku  osób związanych  z Uczelnią, a także 

kultywuje tradycje zapalania zniczy na grobach zmarłych pracowników, studentów i osób 

zasłużonych dla Uczelni w pierwszych dniach listopada.   

W Dnia 26 września 2016r. uroczyście  odsłonięto tablicę pamiątkową prof. zw. dr. 

hab. Mariana  Sołtysika, twórcy katowickiej szkoły logistyki, prekursora i inicjatora 

kształcenia na kierunku logistyka, którego imię Senat Uniwersytetu Ekonomicznego  

w Katowicach nadał auli wykładowej w budynku „B” przy ul. Bogucickiej 3a w Katowicach. 

Centrum uczestniczyło w pracach Komitetu Organizacyjnego Jubileuszu 80-lecia Uczelni.   

Opracowano   wirtualną galerię  pn. Poczet Rektorów Uniwersytetu Ekonomicznego  

w Katowicach http://www.ue.katowice.pl/uczelnia/o-uczelni/poczet-rektorow.html   

oraz kolekcję insygniów władz akademickich naszej Uczelni  

http://www.ue.katowice.pl/jednostki/centrum-historii-i-tradycji-akademickich/insygnia-

wladzy-akademickiej.html .  

Centrum Historii i Tradycji Akademickich prowadzi Księgę Pamiątkową Uczelni,  

w której odnotowuje się ważniejsze wydarzenia z życia Uczelni oraz Honorową Księgę 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. W Honorowej Księdze odnotowuje się: nadanie 

tytułu doktora honoris causa, uroczyste odnowienie doktoratu po upływie 50 lat od daty 

nadania stopnia naukowego doktora, nadanie tytułu profesora honorowego, wyróżnienie 

„Medalem im. Karola Adamieckiego Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", 

wyróżnienie „Złotą Odznaką Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nadanie tytułu 

Honorowego Członka Senatu. W okresie sprawozdawczym opracowano elektroniczną wersję 

Księgi Honorowej dostępnej pod adresem http://www.ue.katowice.pl/jednostki/centrum-

http://www.ue.katowice.pl/uczelnia/o-uczelni/poczet-rektorow.html
http://www.ue.katowice.pl/jednostki/centrum-historii-i-tradycji-akademickich/insygnia-wladzy-akademickiej.html
http://www.ue.katowice.pl/jednostki/centrum-historii-i-tradycji-akademickich/insygnia-wladzy-akademickiej.html
http://www.ue.katowice.pl/jednostki/centrum-historii-i-tradycji-akademickich/honorowa-ksiega-uniwersytetu-ekonomicznego-w-katowicach.html
http://www.ue.katowice.pl/jednostki/centrum-historii-i-tradycji-akademickich/honorowa-ksiega-uniwersytetu-ekonomicznego-w-katowicach.html
http://www.ue.katowice.pl/jednostki/centrum-historii-i-tradycji-akademickich/honorowa-ksiega-uniwersytetu-ekonomicznego-w-katowicach.html
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historii-i-tradycji-akademickich/honorowa-ksiega-uniwersytetu-ekonomicznego-w-

katowicach.html  

 

Współpraca z innymi ośrodkami  

 

W okresie sprawozdawczym w ramach istniejącej współpracy z Muzeum Śląskim  

w ramach  działalności edukacyjnej  studenci krajowi i zagraniczni   mieli możliwość 

promocyjnego zwiedzania wystaw.   

W stałej  ekspozycji Muzeum Śląskiego, poświęconej dziejom gospodarczym  

i społecznym Górnego Śląska w latach międzywojennych zamieszczono informację  

o działalności  naszej Uczelni. Wymieniano także wybrane publikacje wydane przez Muzeum 

Śląskie oraz Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach .  

W związku ze Światowym Dniem Dziedzictwa Audiowizualnego zatwierdzonym 

przez Organizację Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO) 

27 października 2016 roku  CHiTA zorganizowało zbiórkę filmów, nagrań audio oraz wideo 

związanych z działalnością naszej Uczelni.  

Realizując wymienione w sprawozdaniu projekty Centrum Historii i Tradycji 

Akademickich w szczególności współpracowało z: Urzędem Miasta Dąbrowa Górnicza, 

Pałacem Kultury Zagłębia, Narodowym Archiwum Cyfrowym, Muzeum Historii Katowic, 

Archiwum Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie, Urzędem Miasta 

Katowice, Muzeum w Rybniku, Muzeum Sztygarka w Dąbrowie Górniczej, Uniwersytetem 

Warszawskim oraz Fundacją im. Karola Adamieckiego Uniwersytetu Ekonomicznego  

w Katowicach.    

 

 

 3. Chór Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 

 

 

Data i miejsce 

wydarzenia 

 

Wydarzenie 

 

1 – 3.07.2016 III Ogólnopolski Przegląd Chórów Akademickich „Święty Krzyż 2016”. 

Występ na Koncercie inauguracyjnym i udział w przesłuchaniu konkursowym 

w Sali koncertowej ZPSM w Kielcach, udział w warsztatach wokalnych i 

koncert w Parku Zdrojowym w Busku-Zdroju, występ na Koncercie Galowym 

w kościele na Świętym Krzyżu. Chór zdobył II Nagrodę w konkursie chórów 

oraz Nagrodę Marszałka Województwa Świętokrzyskiego 

13 – 17.07.2016 

  

56. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej „Virgo Lauretana” w Loreto 

we Włoszech. Chór koncertował w Klasztorze Klauzurowym Sióstr 

Karmelitanek na Górze Montorso, w Bazylice – Sanktuarium Świętego Domku 

z Nazaretu, w Teatrze Miejskim, na Placu Matki Bożej przed Bazyliką i na 
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Placu Garibaldiego. Na Placu Jana Pawła II Chór uczestniczył wraz z innymi 

chórami w modlitwie o pokój, wykonując jeden utwór. Chór uczestniczył z 

innymi chórami w 4 próbach przygotowujących do wspólnej oprawy mszy św. 

w Bazylice na zakończenie Festiwalu. Chór wykonał także oprawę uroczystej 

mszy św. na Polskim Cmentarzu Wojennym w Loreto, upamiętniającej 

poległych w 1944 roku żołnierzy polskich 

1.09.2016 Podsumowanie chóralnego semestru letniego 2015/2016 

20.09.2016 Sesja nagraniowa w studiu Radia Katowice 

26.09.2016 

 

Oprawa muzyczna uroczystego odsłonięcia tablicy poświęconej Prof. 

Marianowi Sołtysikowi 

29.09.2016 Oprawa muzyczna uroczystej inauguracji roku akademickiego 2016/2017                                  

w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach 

29.09.2016 Sesja nagraniowa w studiu Radia Katowice 

30.09.2016 Oprawa muzyczna uroczystej inauguracji roku akademickiego 2016/2017 w 

Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach 

4.10.2016 Oprawa muzyczna uroczystej inauguracji roku akademickiego 2016/2017 na 

Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego  

5.10.2016 Oprawa muzyczna uroczystej inauguracji roku akademickiego 2016/2017 na 

Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego 

6.10.2016 Koncert na inauguracji roku Uniwersytetu Ekonomicznego Trzeciego Wieku 

11.10.2016 Dzień Otwarty Chóru 

13.10.2016 Oprawa muzyczna uroczystej inauguracji roku akademickiego 2016/2017 na 

Wydziale Biznesu, Finansów i Administracji Uniwersytetu Ekonomicznego 

14.10.2016 Koncert dla pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach z okazji 

Dnia Nauczyciela 

15.10.2016 Oprawa muzyczna uroczystej inauguracji roku akademickiego 2016/2017 w 

Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach 

17.10.2017 Oprawa muzyczna uroczystej inauguracji roku akademickiego 2016/2017 w 

Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w 

Oświęcimiu 

21 – 23.10.2016 Warsztaty muzyczne w Mirowie 

28.10.2016 Koncert utworów rozrywkowych na spotkaniu z okazji Jubileuszu 25-lecia 

Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Tychach 

26.11.2016 Oprawa muzyczna uroczystej promocji absolwentów oraz immatrykulacji 

słuchaczy polsko-czeskich studiów podyplomowych „Międzynarodowe studia 

menedżersko-finansowe” w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach 

28.11.2016 Wyjazd Chóru do Gliwic na wspólną próbę z Akademickim Chórem 

Politechniki Śląskiej w ramach przygotowań do koncertu z okazji Jubileuszu 

80-lecia Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 

8.12.2016 Ukazała się trzecia płyta Chóru „Kolędy w wykonaniu Chóru Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Katowicach” 

13.12.2016 Kolejna próba w Gliwicach z Akademickim Chórem Politechniki Śląskiej 

15.12.2016 Koncert kolęd dla słuchaczy Uniwersytetu Ekonomicznego Trzeciego Wieku 

19.12.2016 Oprawa muzyczna spotkania opłatkowego pracowników Fabryki Wentylatorów 

FAWENT S.A. w Chełmie Śląskim 

20.12.2016 Koncert kolęd na spotkaniu opłatkowym pracowników MASTER Odpady i 

Energia Sp.  z o.o. w Tychach  

20.12.2016 Spotkanie opłatkowe Chórzystów 

22.12.2016 Koncert kolęd na spotkaniu opłatkowym pracowników Uniwersytetu 



 

152 

 

Ekonomicznego w Katowicach 

10.01.2017 Próba generalna Carmina Burana w formie zamkniętego koncertu w Sali 

koncertowej Akademii Muzycznej w Katowicach 

11.01.2017 Oprawa muzyczna uroczystego posiedzenia Senatu i Rad Wydziałów z okazji 

Jubileuszu 80-lecia Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 

11.01.2017 Koncert Carmina Burana Carla Orffa w Akademii Muzycznej w Katowicach – 

Akademicki projekt z okazji Jubileuszu 80-lecia Uniwersytetu Ekonomicznego 

w Katowicach 

9.02.2017 Podsumowanie chóralnego semestru zimowego 2016/2017 

16.02.2017 Ukazała się Kronika papierowa Chóru za 2016 rok 

17 – 19.03.2017 Warsztaty muzyczne w Szczyrku 

29 i 30.03.2017 Udział Chóru w Dniach Otwartych Uniwersytetu Ekonomicznego – koncerty i 

spotkania z maturzystami odwiedzającymi Uczelnię 

23.04.2017 Koncert „Twoje nieba pełne chwał” w kościele Chrystusa Króla w Gliwicach w 

ramach XXXVII Gliwickich Spotkań Chóralnych 

28.04 - 

1.05.2017 

XVII Międzynarodowy Festiwal Chórów Akademickich „Akademicka Bańska 

Bystrzyca 2017”. Chór przystąpił do konkursu w dwóch kategoriach: chórów 

mieszanych oraz muzyki sakralnej. Chór został nagrodzony Złotym Pasmem – 

pierwszym miejscem w kategorii chórów mieszanych oraz Srebrnym Pasmem – 

pierwszym miejscem w kategorii muzyki sakralnej. Chór otrzymał również 

Nagrodę Specjalną Biskupa Diecezji Bańskobystrzyckiej za najlepszą 

interpretację utworów sakralnych. W ramach Festiwalu Chór koncertował na 

Uniwersytecie Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy 

14.05.2017 Koncert utworów sakralnych w kościele ewangelicko-augsburskim w 

Siemianowicach Śląskich w ramach Roku Reformacji 2017 będącego rokiem 

obchodów Jubileuszu 500-lecia Reformacji w Polsce 

17.05.2017 Udział w Muzycznym Pojedynku zespołów zakwalifikowanych do Przeglądu w 

ramach Projektu Teatru Śląskiego „Zrób Hałas” – występ na Scenie w Galerii 

Teatru Śląskiego w Galerii Katowickiej 

25 – 27.05.2017 XVI Międzynarodowy Festiwal Muzyki Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego 

w Barczewie. W konkursie chóralnym Chór został nagrodzony Srebrnym 

Dyplomem. Chór wystąpił na uroczystym otwarciu Festiwalu oraz na Koncercie 

Galowym na zakończenie Festiwalu w Barczewie. W ramach Festiwalu Chór 

koncertował w Gimnazjum Nr 11 w Olsztynie, w Bazylice Narodzenia NMP w 

Gietrzwałdzie oraz w Szkole Policealnej „Cosinus” w Olsztynie 

3.06.2017 Koncert utworów rozrywkowych na XV Zjeździe Absolwentów Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Katowicach z okazji Jubileuszu 60-lecia powstania 

Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i 

Jubileuszu 80-lecia Uczelni 

11.06.2017 Koncert utworów rozrywkowych na festynie parafii Przemienienia Pańskiego w 

Katowicach 
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4. Zespół Pieśni i Tańca „SILESIANIE” 

 

Data   

 

Wydarzenie, miejsce 

 

30.09.2016 r. Lekcje Folkloru – SP im H. Sienkiewicza Katowice – 2 lekcje 

03.10.2016 r. Lekcje Folkloru – SP nr 1 im. J. Piłsudskiego w Katowicach – 2 lekcje 

06.10.2016 r. Lekcje Folkloru – SP nr 10 im. Marii Curie Skłodowskiej w Katowicach – 2 

lekcje 

1-14.11.2016 r. „Folk Costing” – nabory do Zespołu 

14.10.2016 r. Koncert Dzień Edukacji Narodowej – UE CNTI 

15.10.2016 r.  Oprawa artystyczna Kongres Kobiet – ul. Rolna  

15.10.2016 r. Międzynarodowe Centrum Kongresowe – Festiwal Nauki - prezentacja 

15.10.2016 r. I Turniej Tańców Polskich "O Złoty Kłos Lisiecki" w Liszkach – udział par 

tanecznych 

20.10.2016 r. Lekcje folkloru UE – 3 lekcje – Gimnazjun nr 1 Bytom 

21-23.10.2016 r. III Ogólnopolski Turniej Tańców Polskich o Wielkopolski Bat – Wronki 

2016 – udział par 

21.10.2016 Lekcje Folkloru x 2 - SP 65 im. G.Morcinka w Katowicach 

22.10.2016 Produkcja biżuterii z węgla – siedziba Zespołu Silesianie 

24.10.2016 Lekcja Folkloru UE – młodzież z Ukrainy 

25.10.2016 Koncert Charytatywny – Kapele Serc – Pałac Młodzieży Katowice 

25.10.2016 Lekcje Folkloru x 2 – SP Gwiazdy, SP Witosa 

27.10.2016 Lekcje folkloru UE – 2 lekcje 

04.11.2016 III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Biznes w Kulturze-Kultura w 

Biznesie – pod tytułem – „Nowe technologie informacyjno-komunikacyjne 

w kulturze” – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach – Aula CNTI 

05.11.2016 Produkcja biżuterii z węgla – siedziba Zespołu Silesianie 

10.11.2016 Pokaz Polskich Tańców Narodowych w formie towarzyskiej – SP 44 w 

Katowicach 

18.11.2016 VII Ogólnopolski Konkurs Tańca Śląskiego „TROJAK 2016” 

19-20.11.2016 III Ogólnopolski Turniej Tańców Polskich "Śląski Diament 2016" 

24.11.2016 Lekcja folkloru UE 

25.11.2016 Lekcja folkloru UE x 2 

25.11.2016 Koncert w Chorzowie – Jesienne Spotkania z Folklorem 

26.11.2016 Dowolna Kompozycja - Józefów 

30.11.2016 Lekcje Folkloru – Przedszkole nr 2 w Katowicach (Andrzejki) 

02.12.2016 Oprawa artystyczna  - Giszowiec „Pod Lipami” – 2 os. 

02.12.2016 Lekcja Folkloru – Gimnazjum 

11.12.2016 Lekcja folkloru UE x 2 

22.12.2016 Opłatek na UE dla pracowników -  

06-08.01.2017 Zgrupowanie Koszęcin (gr. młodsza) 

20.01.2017 Koncert CNTI – rozdanie dyplomów Zarządzania 

20.01.2017 Lekcja folkloru UE 

26.01.2017 Koncert z okazji Dnia Babci i Dziadka oraz w podziękowaniu dla sponsorów 

Zespołu – Pałac Młodzieży w Katowicach 

28.01.2017 Bal UE - Polonez 

09.02.2017 Lekcja folkloru UE 
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24-26.02.2017 XVI Ogólnopolski Konkurs Tańców Polskich „O Pierścień Księżnej Izabeli” 

– 2 pary 

08.03.2017 Pokaz pary Tańców Polskich – Świetlica Środowiskowa Błędów – Dąbrowa 

Górnicza 

11.03.2017 FOLKlove CIOFF Pałac Kultury Zagłębia – Dąbrowa Górnicza 

17.03.2017 Lekcja folkloru po angielsku – Rybnik 

21.03.2017 Lekcja folkloru UE 

23.03.2017 Pokaz Par Tańców Polskich – Tychy 

24.03.2017 Lekcja folkloru UE 

29-30.03.2017 Dni Otwarte Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 

06.04.2017 Lekcja Folkloru – uczniowie z Wolblormia 

07-09.04.2017 XVII Mistrzostwa Polski w Tańcach Polskich – 2 pary 

21.04.2017 Lekcja folkloru UE – z Katowic i z Żor 

27.04.2017 Koncert charytatywny CORDIS 

28.04.2017 Lekcja folkloru UE – Gimnazjum 

04.05.2017 Pokaz Par Tańców Polskich – Szkoła Integracyjna Katowice 

12.05.2017 Lekcja folkloru UE – uczniowie z Rudy Śląskiej 

12.05.2017 Koncert Giszowiec – Święto Śląska 

19.05.2017 Lekcja folkloru UE  x 2  - z Żor 

25.05.2017 Lekcja folkloru UE – z Żywca 

26.05.2017 Lekcja folkloru UE – Tychy 

27.05.2017 Koncert Giszowiec - Śląską Izbę Inżynierów Budownictwa - FESTYN dla 

członków Izby i ich rodzin 

01.06.2017 Pokaz Tańców Śląskich - Dnia Dziecka" w Gimnazjum 22 im. Stanisława 

Staszica w Katowicach 

04.06.2017 Festyn dla rodzin – Archikatedra Katowice – Koncert gr. dziecięca 

Silesianie 

07.06.2017 Lekcja folkloru w przedszkolu – Miejskie Przedszkole nr 39 w Katowicach 

09.06.2017 Piknik Nauki Ligota UE – oprawa artystyczna   

11.06.2017 Koncert w Tychach - Marsz dla Życia i Rodziny   

14.06.2017 Wystawa z Okazji 80-lecia UE – oprawa artystyczna  

18.06.2017  Sesja zdjęciowa w Skansenie  

18.06.2017 Pokaz Par Tańców Polskich – Szopienice 

29.06-04.07.2017 Festiwal Bydgoskie Impresje Muzyczne - Bydgoszcz 

  

12-22.08.2017  XXIV SUMMERFEST International Folkore Festival - Węgry 

03.09.2017  Dożynki 2017 Katowice 

  

 

Działalność promocyjna i aktywność międzynarodowa na rzecz Uczelni jest prowadzona 

przez Zespół poprzez: 

- warsztaty, szkolenia dla nauczycieli i instruktorów tańca 

- lekcje folkloru prowadzone w szkołach i przedszkolach 

- zajęcia taneczne dla maturzystów prowadzone na UE 

- udział par tanecznych w turniejach tańca na terenach całego kraju 

- koncerty w kraju 
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- udział Zespołu w międzynarodowych festiwalach folklorystycznych 

- strona www.silesianie.pl 

- portale społecznościowe – facebook, youtube 

- stały kontakt z jednostkami kulturalnymi w kraju i za granicą związany z działalnością 

Zespołu. 

 

5. Biuro Komunikacji Marketingowej oraz Rzecznik Prasowy 

 

Wizerunek/marka Uczelni  

Jednym z podstawowych zadań Biura Komunikacji Marketingowej jest realizacja celu 

strategicznego  

Uczelni: „Atrakcyjny wizerunek i skuteczna komunikacja marketingowa Uczelni w kraju  

i za granicą’’. Prócz standardowych działań związanych z realizacją tego zadania,  

na specjalną uwagę zasługują: 

 wprowadzenie nowej linii graficznej na okres kadencji nowych władz, 

 przygotowanie wydawnictw wizerunkowych (m.in. foldery, plakaty, zaproszenia, 

filmy, prezentacje, sesje zdjęciowe) – w sumie około 30 rodzajów, 

 obchody jubileuszu 80-lecia Uczelni (opracowanie systemu identyfikacji 

jubileuszowej oraz strony www, organizacja koncertu Carmina Burana, IX Balu oraz 

Wystawy na Rynku w Katowicach, oprawa graficzna i komunikacyjna Inauguracji  

i Święta Uczelni), 

 wsparcie komunikacyjne i promocyjne wydarzeń skierowanych do różnych grup 

docelowych, m.in. konferencje naukowe i dydaktyczne, wykłady rektorskie  

i dziekańskie, wizyty gości polskich i zagranicznych, 

 dbanie o identyfikację wizualną – m.in. wdrożenie ujednoliconego szablonu 

kontaktowego w serwisie www oraz dwujęzycznej stopki e-mail, 

 opiniowanie patronatów – w okresie wrzesień 2016 – czerwiec 2017 wydano łącznie 

ponad 25 opinii. 

 

Promocja oferty dydaktycznej 

Mając na uwadze decyzję władz i zmianę priorytetów w obszarze rekrutacji, 

realizowano działania promocyjne skierowane do ściśle określonych grup docelowych: 

http://www.silesianie.pl/
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a) kampania promująca studia niestacjonarne 

 analiza studiów niestacjonarnych pod kątem plusów i minusów, barier i możliwych 

usprawnień, 

 opracowanie ankiety dla studentów badającej poziom zadowolenia ze studiów, 

 opracowanie i komunikowanie hasła „studiuj, pracuj, zarabiaj” w formie płatnych  

i bezpłatnych działań,  

 opracowanie i uruchomienie dedykowanego portalu wraz z szablonem strony 

docelowej (landing page), 

 opracowanie, we współpracy z Biurem Dydaktyki, działań promujących system 

upustów i dogodnych form płatności. 

b) kampania promująca studia podyplomowe 

 przygotowanie prezentacji precyzującej podział zadań pomiędzy jednostkami 

zaangażowanymi  

w proces promocji oferty i rekrutacji na studia podyplomowe, 

 opracowanie i komunikowanie hasła „wiedza, warsztat, wykształcenie” w formie 

płatnych i bezpłatnych działań,  

 uruchomienie dedykowanego portalu i aktualizowanie treści we współpracy z Biurem 

Dydaktyki, 

 przygotowanie szablonu strony kierunku studiów podyplomowych do wykorzystania 

przez kierowników studiów.  

c) najzdolniejsi kandydaci 

 współpraca z Biurem Dydaktyki w celu uruchomienia programu „Uniwersytet 

talentów”. 

d) przebudowa strony głównej Uczelni 

W celu lepszego wyeksponowania płatnej oferty dydaktycznej na stronie WWW 

(szczególnie w wersji mobilnej) „wyciągnięto” z menu nawigacyjnego główne pozycje oferty 

studiów i umieszczono je na stronie w postaci banerów. Wiązało się to z techniczną  

i merytoryczną przebudową szablonu strony głównej i dostosowaniem go do prawidłowego 

wyświetlania na wszystkich urządzeniach.  

W związku z tym, iż Internet jest podstawowym źródłem informacji przy wyborze 

uczelni oraz kierunku studiów, w okresie sprawozdawczym przeprowadzonych zostało 18 

kampanii płatnych, w ramach których przygotowano 27 reklam. Koszt wszystkich kampanii 

wynosił blisko 2500 zł, natomiast zasięg oscylował w okolicy 130 000 odbiorców.  
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Spotkania bezpośrednie (wskazane przez kandydatów, jako drugi najważniejszy sposób 

pozyskiwania informacji) realizowane są w ramach cyklicznych wydarzeń specjalnych: 

1. Dni Otwarte - hasło „wirtualnie i globalnie”, 1000 gości z województwa śląskiego, 

ale także małopolskiego i łódzkiego, zwiedzanie kampusu, 39 mini wykładów, 

spotkanie z przedstawicielami organizacji studenckich i kół naukowych, 100 

wolontariuszy, 62 ambasadorów kierunków. Na podstawie ankiet przeprowadzonych 

w takcie wydarzenia wynika, iż 95% uczestników planuje lub rozważa podjęcie 

studiów na naszym Uniwersytecie. 

2. Udział w targach - rezygnacja z dalekich wyjazdów targowych realizowanych  

w poprzednich latach na korzyść spotkań w szkołach w regionie.  

3. Organizowanie i obsługa wyjazdów do szkół oraz przyjmowane wycieczek  

na Uczelni.  

W związku ze zmianą priorytetów i sytuacją finansową Uczelni oraz koniecznością 

ograniczenia wydatków, Biuro Komunikacji Marketingowej zrezygnowało w tym roku  

z organizacji Ekonomii Ekstremalnej. 

W ramach promocji do kandydatów zrealizowano także: 

 płatną kampanię na portalu opinieouczelniach.pl, 

 6-miesięczną kampanię w sieci portali studia.net, kierunki.net, uczelnie.net, 

edukacja.net, slask.studia.net, katowice.studia.net (jedne z najlepiej pozycjonowanych 

stron www) w ramach nagrody proMYK 2016 za projekt InterUni, 

 odpłatne działania mające na celu promocję kierunków i specjalności 

anglojęzycznych.  

e) promocja do kandydata zagranicznego 

1. Kampania promocyjno-rekrutacyjna dla kandydatów z zagranicy (głównie akcja 

„Wschód”): 

 wdrożenie nowoczesnego systemu rekrutacji studentów zagranicznych Dream Apply, 

 współpraca z Fundacją „Perspektywy” i koordynowanie projektu „Study in Poland”, 

 współpraca z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) oraz Ministerstwem Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego w ramach akcji „Ready, Study, Go Poland!”,  

 promowanie Stypendium Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach dla studentów 

spoza Unii,  

 prowadzenie dedykowanej strony dla kandydatów w j. rosyjskim, 

 komunikacja z kandydatami za pomocą profili Uczelni w mediach społecznościowych, 
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 współpraca z agencjami rekrutacyjnymi, w tym opracowanie szablonu umowy 

opierającej się na prowizji,  

 działania promocyjne w szkołach za granicą - 5 wizyt studyjnych w kampusie UE 

Katowice, 9 spotkań z młodzieżą ze szkół średnich na Ukrainie, 

 spotkania bezpośrednie za granicą - targi „Osvita i Kariera” w Kijowie (listopad 2016, 

kwiecień 2017), oraz „Obrazowanie i Kariera” w Mińsku (luty 2017), 

 współpraca w ramach portali www.bachelorsportal.com oraz 

www.mastersportal.eu.  

2. Promocja skierowana do studentów zagranicznych (długoterminowych), którzy  

w przyszłości stają się naszymi ambasadorami, zachęcając innych do podjęcia 

studiów na naszej Uczelni – Tydzień Integracyjny, program „Anioł Stróż”  

i „Mentor”, program socjalny. 

3. Promocyjna skierowana do kandydatów zagranicznych przebywających  

w Polsce: 

 promocja oferty dydaktycznej wśród studentów krótkoterminowych przebywających 

na UE Katowice, 

 wsparcie organizacji studenckiej ESN UE Katowice. 

Dzięki powyższym działaniom można zaobserwować ciągły przyrost zagranicznych 

studentów długoterminowych na Uczelni. Na przestrzeni ostatnich 5 lat liczba 

zagranicznych studentów wzrosła o 270%. 

Rozwój i utrzymanie obecności w nowych mediach: 

a) monitoring marki w sieci  

 audyt obecności Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w mediach 

społecznościowych, 

 analitykę internetową z wykorzystaniem systemu monitoringu mediów 

społecznościowych BRAND24, 

 bieżące monitorowanie mediów na platformie Instytutu Monitorowania Mediów 

(IMM),  

o rozwój zakładki „Nasi eksperci w mediach” – umieszczenie wypowiedzi 160 

naszych ekspertów, 

 badania zachowań i preferencji użytkowników serwisu www Uczelni 

z wykorzystaniem narzędzia Google Analytics, a w tym: 

o tworzenie raportów analitycznych, 

http://www.bachelorsportal.com/
file:///C:/Users/user/Downloads/www.mastersportal.eu
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o współtworzenie strategii działań e-marketingowych. 

b) przebudowa serwisu www 

W związku z restrukturyzacją Uczelni, pojawiła się konieczność przebudowy struktury 

serwisu, obejmująca: 

 usunięcie stron zlikwidowanych/połączonych jednostek, 

 utworzenie stron nowych jednostek i przeszkolenie nowych redaktorów,  

 aktualizację istniejących stron.  

Od zapoczątkowania zmian powstało: 

 13 stron jednostek 

 7 stron wydziałowych 

 4 strony projektów 

c) projekt ujednolicenia stron jednostek 

 przygotowanie przewodnika po obowiązujących szablonach stron jednostek 

administracyjnych i katedr, z uwzględnieniem poprawnego wyglądu zakładki 

„Kontakt”.  

d) prace administracyjne/programistyczne w serwisie www Uczelni 

 stworzenie mechanizmu służącego do zbierania i wyświetlania zdjęć w ramach 

projektu My UE Story, 

 prezentacja oferty studiów na stronie głównej uczelni w postaci trzech klocków, 

 skonfigurowanie i uruchomienie odświeżonej zakładki kontakt dla działu administracji 

i władz Uczelni, 

 przygotowanie mechanizmu i szablonu stron/podstron, który ma zastąpić obecnie 

funkcjonujący "system pracownik", 

 aktualizacja bazy jednostek w oparciu o zmieniający się schemat organizacyjny, 

 przygotowanie przekierowań adresów URL w oparciu o nowy schemat organizacyjny, 

 wdrożenie systemu dla prezentacji ofert pracy, 

 szkolenie pracowników, 

 nadawanie praw nowym pracownikom, 

 uruchomienie nowej galerii zdjęć, 

 optymalizacja stron uczelni dla wyszukiwarki Google. 

e) media społecznościowe 

W ramach działań skierowanych na zwiększenie obecności oraz interakcji Uczelni  

w najbardziej popularnych mediach społecznościowych zrealizowano szereg projektów: 
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 bezpośrednie relacje „na żywo” z wydarzeń takich jak: inauguracja, Święto Uczelni, 

Dni Otwarte, 

 intensywne działania na Facebook’u PL i EN (235 i 97 dodanych postów), 

 publikowanie komunikatów na Twitterze (394 dodane „tweety”), 

 działania na YouTube (7 nowych filmów) oraz rosyjskojęzycznym portalu Vkontakte 

(31 postów),  

 wdrażanie nowych mediów społecznościowych np. Snapchat, 

 blogosferę – rekrutacja i koordynacja blogerów wśród studentów zagranicznych, 14 

blogów w j. rosyjskim, angielskim, serbskim, gruzińskim, hiszpańskim, 

 tworzenie i aktualizacja profili Uczelni na portalach. 

 

Tabela Wzrost liczby fanów mediów społecznościowych 

Liczba fanów 

portali w 

poszczególnych 

latach 

Facebook 

PL 

Facebook 

EN 
Twitter YouTube Vkontakte Instagram Snapchat 

2012/2013 8 455 1 354 394 156 291 - - 

2013/2014 10 734 1 759 659 191 648 - - 

2014/2015 12 688 2 058 1 111 238 843 - - 

2015/2016 14 440 2 911 1 442 266 956 1 137 - 

2016/2017 15 566 3 034 1 762 302 970 1 988 548 

Zmiana w 

porównaniu do 

roku ubiegłego 

+8% +4% +22% +14% +1% +75% +100% 

 

 Uruchomienie Snapchata 

21 marca UE Katowice rozpoczęło komunikację za pomocą Snapchata – popularnego 

medium społecznościowego. Za pomocą konta Snapchat użytkownicy mogą zobaczyć 

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach i życie studenckie od kuchni. Na Snapchacie 

regularnie zamieszczane są relacja na żywo z różnych akademickich wydarzeń. Pierwszą  

z nich była relacja z Dni Otwartych. Konto UE Katowice na Snapchacie służy głównie  

do komunikacji z kandydatami na studia i obecnymi studentami. 

Działania Informacyjno-komunikacyjne: 

a) redagowanie i dystrybucja informacji/aktualności w mediach własnych Uczelni  

w polskiej, angielskiej i rosyjskiej wersji językowej: 

 serwis Uczelni, 
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 listy mailingowe – pracownicy naukowi, administracyjni i studenci, 

 ekrany/monitory w budynku A i CNTI,  

 media społecznościowe, 

 Elektroniczny Biuletyn Uczelniany (EBU) wysyłany do dziennikarzy (90 odbiorców,  

i do społeczności akademickiej (15 000 odbiorców). 

b) obsługa komunikacyjna i dystrybucja informacji w związku z: 

● oficjalnymi komunikatami władz Uczelni,  

● ogólnouczelnianymi wydarzeniami wizerunkowymi,  

● konferencjami i seminariami,  

● wykładami rektorskimi i dziekańskimi,  

● wydarzeniami skierowanymi do uczestników bezpłatnych programów edukacyjnych,  

● wydarzeniami dla kandydatów,  

● wydarzeniami studenckimi, 

● przyznaniem nagród dla pracowników,  

● sukcesami studentów, 

● wydarzeniami związanymi ze współpracą z biznesem oraz nauką i rozwojem . 

c) budowanie i realizowanie planów komunikacyjnych na okoliczność wydarzeń,   

d) administrowanie kalendarzem wydarzeń – 140 wydarzeń dodanych w roku 

akademickim 2016/2017, 

e) przygotowywanie materiałów do UE FORUM, 

f) działania w ramach współpracy z rzecznikiem prasowym. 

 

Wsparcie internacjonalizacji Uczelni 

 

Wspierając proces internacjonalizacji Uczelni realizowano działania mające na celu  

budowę, poprawę i utrzymanie dobrego wizerunku Uniwersytetu na arenie międzynarodowej: 

a) koordynacja procesu pozyskania międzynarodowej akredytacji: 

 analiza, opracowanie harmonogramu i kalkulacji pozyskiwania akredytacji 

międzynarodowych: 

 EPAS dla wybranego kierunku/specjalności, 

 AACSB dla całej uczelni. 

 udział w szkoleniu EFMD dotyczącym procesu przygotowania raportu „DataSheet” 

oraz pozostałych etapów pozyskiwania akredytacji międzynarodowej EPAS, 
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 analiza dokumentów i działań na Uniwersytecie związanych z kluczowymi punktami 

raportu “Datasheet”, 

 udział w przygotowaniu oraz posiedzeniu Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej, 

na której wybrano specjalność, która będzie podlegała akredytacji międzynarodowej: 

ARIMA na Wydziale Finansów i Ubezpieczeń, 

 nawiązanie współpracy, liczne spotkania i korespondencja z wieloma jednostkami na 

Uczelni i wydziale w celu wspólnego opracowania materiałów do raportu  

“Datasheet”, 

 przygotowanie i prowadzenie spotkania z kadrą akademicką specjalności ARIMA - 

celem spotkania było przedstawienie podstawowych informacji dot. procesu 

pozyskiwania akredytacji i zasad współpracy,  

 współpraca z konsultantem w EFMD – analiza uwag i naniesienie poprawek  

do raportu „Datasheet”, 

 opracowanie harmonogramu i rozpoczęcie prac nad przygotowaniem drugiego etapu 

pozyskiwania akredytacji EPAS – raport „Self-Assessment Report”, 

 przygotowanie materiałów, wniosków i załączników dotyczących członkostwa  

w AACSB w celu uzyskania akredytacji międzynarodowej AACSB, 

 analiza zasad pozyskiwania środków finansowych na uzyskanie akredytacji  

z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Udział w spotkaniach dotyczących 

projektu Ministerstwa “Akredytacje Międzynarodowe”, 

 przygotowanie materiałów, wniosków i załączników do projektu Ministerstwa 

“Akredytacje Międzynarodowe”. 

b) wsparcie jednostek uczelnianych:  

 wsparcie Biura Współpracy Międzynarodowej w organizacji Dnia Internacjonalizacji, 

 nadzór nad uczestnictwem Uczelni w sieciach i konsorcjach międzynarodowych.  

c) mobilność pracowników, studentów i gości:  

 wsparcie promocyjne podczas wizyt gości zagranicznych oraz pracowników  

i studentów wyjeżdżających za granicę, 

 organizacja spotkań z Prezydentem Katowic dla gości zagranicznych Uczelni. 

d) członkostwo i udział w konferencjach wpływających na poziom wiedzy 

pracowników z zakresu internacjonalizacji i  marketingu:  
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 udział w konferencji Studenci Zagraniczni, organizowanej przez Fundację 

Perspektywy w celu pozyskania najnowszych informacji w obszarze 

umiędzynarodowienia uczelni wyższych, 

 udział pracowników w międzynarodowych targach, podnoszenie kwalifikacji podczas 

konferencji  

i seminariów EAIE w Liverpoolu, 

 EMPLOYABILITY – przewodniczenie pracownika Biura międzynarodowej grupie 

ekspertów ze stowarzyszenia EAIE, udział w spotkaniach, ewaluacja sesji 

zgłoszonych na Konferencję,  

 udział w obradach rady Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych. 

 

Wsparcie współpracy z gospodarką 

 

  Wraz z rozpoczęciem nowego roku akademickiego i położeniem większego nacisku 

na współpracę z otoczeniem biznesowym podjęto szereg działań z tym związanych: 

a) ścisła współpraca z Biurem Współpracy z Gospodarką i Absolwentami w zakresie 

rozbudowy serwisu: 

 opracowanie sekcji „Biznes” widocznej z poziomu strony głównej, 

 stworzenie strony „Twoja Kariera” z mechanizmem dodawania ofert przez 

pracodawców i możliwością ich filtrowania (600 ofert pracy/rekrutacyjnych od 

momentu opublikowania strony). 

b) intensywna promocja wydarzeń towarzyszących Europejskiemu Kongresowi 

Gospodarczemu, głównie projektowi EEC - Liderzy Przyszłości, 

c) współpraca z Parkiem Śląskim – akcja „Przygarnij ławkę”, 

d) współpraca z Kolejami Śląskimi w zakresie promocji działań prostudenckich. 

 

Działania organizacyjne 

 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom jednostek oraz dążąc  

do usystematyzowania standardowych działań promocyjnych, przygotowano Przewodnik 

promocyjno-komunikacyjny. Jego najważniejszą częścią są zasady zamawiania  

i przygotowywania materiałów promocyjnych, w tym ujednolicone pakiety: ekonomiczny, 
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premium i VIP na potrzeby konferencji i wydarzeń, co ma na celu ograniczenie nadmiernej 

ilości materiałów promocyjnych, często niespójnych z wizerunkiem Uczelni. 

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 9/14 z dnia 13.03.2014 r. w sprawie zmian  

w strukturze organizacyjnej jednostek podlegających Prorektorowi ds. Internacjonalizacji  

i Marketingu, z dniem 15.03.2014 r. utworzone zostało Biuro Rzecznika Prasowego. 

Następnie, zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 54/2016 z dnia 1.09.2016 r., nazwa jednostki 

organizacyjnej Biuro Rzecznika Prasowego została zmieniona na Rzecznik Prasowy. 

Jednostka podlega obecnie służbowo Prorektorowi ds. Edukacji i Internacjonalizacji. 

Niniejsze sprawozdanie z działalności jednostki obejmuje okres od 1.09.2016 r. do 

30.06.2017 r. 

Celem nadrzędnym działań Rzecznika Prasowego jest dbanie o właściwy wizerunek 

Uniwersytetu. 

 

Działania rzecznika prasowego 

 

Rzecznik prasowy w analizowanym okresie od 1.09.2016 r. do 30.06.2017 r.: 

Przygotował  OGÓŁEM 

informacje prasowe 37 

artykuły sponsorowane 2 

artykuły do Forum UE 26 

SUMA 65 

 

Udzielił wypowiedzi / 

informacji mediom 
OGÓŁEM 

w tym mediom o 

zasięgu 

krajowym 

prasa 27 10 

telewizja 3   

radio 17 1 

źródła internetowe 21   

agencja prasowa 5 5 

SUMA 73 16 

 

 

  



 

165 

 

Umówił skutecznie 

wypowiedzi ekspertów UE 

Katowice (*/**) 

OGÓŁEM 
w tym dla mediów 

o zasięgu krajowym 

w tym dla mediów o 

zasięgu multiregionalnym 

 prasa 36 15   

 telewizja 140 27 36 

 radio 46 2   

 źródła internetowe 26 1   

 agencje prasowe 9 9   

 inne podmioty 4     

 
SUMA 261 54 36 

 * w sporadycznych przypadkach wypowiedź pracownika administracyjnego lub studenta 

** z pominięciem materiałów publikowanych w internetowych wydaniach/serwisach danych mediów (prasy, TV, radia, agencji prasowych) 

 

W analizowanym okresie sprawozdawczym (1.09.2016 - 30.06.2017) zanotowano 

59,75% wzrost zainteresowania wypowiedziami ekspertów UE Katowice przez dziennikarzy 

mediów o zasięgu krajowym w stosunku do ostatniego okresu sprawozdawczego (1.10.2015 - 

31.05.2016) – w obliczeniach uwzględniono długość okresów sprawozdawczych.  

Tym samym zrealizowano założenie zwiększenia obecności marki Uniwersytetu w mediach  

o zasięgu ogólnopolskim. 

W analizowanym okresie sprawozdawczym aż 97% kontaktów dziennikarzy z rzecznikiem 

prasowym zakończyło się skutecznym umówieniem ekspertów UE Katowice bądź 

udzieleniem informacji, o które wnioskowano. 

Pozostałe działania rzecznika prasowego w okresie od 1.09.2016 r. do 30.06.2017 r.: 

o Działania w ramach społecznej odpowiedzialności Uniwersytetu: 

 Utworzenie podserwisu „Uniwersytet Społecznie Odpowiedzialny” 

www.ue.katowice.pl/csr; 

 Koordynacja akcji odrestaurowania ławki w Rosarium Parku Śląskiego w ramach 

akcji „Przygarnij ławkę” (wzmianki o UE Katowice w tym kontekście 

wygenerowały w mediach tzw. ekwiwalent reklamowy /AVE/ na poziomie ponad 

50 tys. zł i dotarły do blisko 200 tys. odbiorców, przy czym koszt odrestaurowania 

ławki to 700,01 zł brutto); 

 Koordynowanie kolejnej edycji akcji „Godzina dla Ziemi” na Uniwersytecie; 

 Udział rzecznika prasowego w meczu siatkówki Rzecznicy v. Dziennikarze, 

rozegranym w katowickim Spodku w celu promocji idei 1% dla OPP ze Śląska  

http://www.ue.katowice.pl/csr
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(w ramach rocznego rozliczenia podatkowego) – mecz rozegrano w czasie 

wolnym; 

o Wsparcie innych jednostek Uniwersytetu: 

 Rzecznik prasowy wspiera komunikacyjnie jednostki Uniwersytetu w tworzeniu 

rozgłosu medialnego wokół organizowanych wydarzeń czy osiągnięć, m.in. Biuro 

Komunikacji Marketingowej, Biuro Współpracy z Gospodarką i Absolwentami, 

Chór Uniwersytetu Ekonomicznego, ZPiT „Silesianie”) oraz katedry, organizacje 

studenckie i koła naukowe  

o Współpraca z podmiotami zewnętrznymi: 

 Zainicjowanie współpracy z Działem Marketingu Parku Śląskiego (Akcja 

„Przygarnij ławkę” oraz nieodpłatne umieszczenie stojaków rowerowych  

z reklamami UE Katowice na terenie Parku Śląskiego na czas wakacji letnich /06-

09.2017/ w ramach imprez z cyklu „Kontenery kultury”- stojaki wrócą wraz  

z początkiem roku akademickiego na teren Uczelni);  

 Współpraca z grupą PTWP S.A. w ramach 45. Urodzin Spodka oraz 

Europejskiego Kongresu Gospodarczego (EEC 2017) – w tym zainicjowanie  

i koordynowanie udziału ekspertów UE Katowice w roli prelegentów podczas 

EEC 2017 (stworzenie listy potencjalnych prelegentów z ramienia Uczelni); 

wzmianki o UE Katowice w mediach w kontekście EEC 2017, EEC - Liderów 

przyszłości oraz European Startup Days wygenerowały ekwiwalent reklamowy  

na poziomie ponad 250 tys. zł i dotarły do blisko 2,3 mln osób; 

 Współpraca z Forum Młodych RIG w ramach Europejskiego Kongresu Małych  

i Średnich Przedsiębiorstw (EKMŚP 2016); 10-12.10.2016 – moderowanie ścieżki 

„Future Entrepreneurs” przez ekspertów UE Katowice; 

 Utworzenie listy ekspertów UE Katowice dla potrzeb Kancelarii Prezydenta RP; 

o Przygotowywanie dla Władz Uczelni raportów medialnych na podstawie monitoringu 

mediów; 

o Bieżąca współpraca z mediami (media relations), w tym: 

 Organizacja briefingów / konferencji prasowych (m.in. Święto Uczelni, 

podpisywanie umów z podmiotami zewnętrznymi, wystawa fotograficzna 

„Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach w historii Miasta”, odrestaurowanie 

ławki w Parku Śląskim w ramach akcji „Przygarnij ławkę”); 
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 Intensywne działania nagłaśniające medialnie wydarzenia Jubileuszu 80-lecia UE 

Katowice; 

 Organizacja nagrania odcinka „Dzień Dobry TVN” w dniu 30.09.2016 na terenie 

kampusu UE Katowice (CNTI) ze studentami; promocja aktywnego stylu życia 

wśród młodych; 

o Współpraca z ekspertami UE Katowice: 

 Wsparcie ekspertów UE Katowice w kontaktach z mediami, w celu publikacji lub 

udzielenia wypowiedzi eksperckich, w tym inicjowanych przez samych 

ekspertów. 

 Działania zmierzające do zwiększenia obecności ekspertów i wzmianek o UE 

Katowice w mediach o zasięgu krajowym; 

o Podtrzymywanie relacji z absolwentami – w celu promocji uczelni; utrzymywanie 

bieżącego kontaktu z absolwentami osiągającymi sukcesy, m.in. menedżerami oraz 

właścicielami startup’ów i firm, sportowcami – wywiady w mediach; promocja 

absolwentów UE Katowice, jako ekspertów, profesjonalistów; 

o Prowadzenie spotkania opłatkowego dla pracowników Uczelni. 

 

Analiza obecności Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w mediach  

(z porównaniem r/r) 

 

W analizowanym okresie sprawozdawczym 1.09.2016 – 30.06.2017 wzmianki o UE 

Katowice pojawiały się w mediach średnio blisko 23 razy na dzień (blisko 1,5 wzmianki na 

dzień częściej niż rok wcześniej dla analogicznego okresu). Liczba wzmianek na dzień 

wynosiła odpowiednio w poszczególnych typach mediów: prasa (1,5); radio (0,6); TV (1,5); 

Internet (19,1). 

Wzmianki o UE Katowice w mediach pojawiły się łącznie 6851 razy w analizowanym 

okresie (6,37% wzrostu w stosunku do analogicznego okresu rok wcześniej) i dotarły  

do blisko 80,6 mln odbiorców (ponad 6,33 mln odbiorców więcej niż w analogicznym okresie 

poprzedniego roku). 

W badanym okresie, w porównaniu do ubiegłego roku, można zaobserwować wzrost 

wzmianek o Uniwersytecie w telewizji (+67,94%) i Internecie (+9,93%; wzrasta  

w szczególności udział portali), maleje natomiast udział wzmianek w prasie tradycyjnej  

(-20,85%) i radiu (-46,37%). 
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W analizowanym okresie liczba wzmianek o Uniwersytecie Ekonomicznym  

w Katowicach w mediach ogólnokrajowych wzrosła o 1,6%. 

Wzmianki o UE Katowice w analizowanym okresie wygenerowały ekwiwalent 

reklamowy* (AVE) na poziomie blisko 20,6 mln zł (ponad 68 tys. zł / dzień). Ekwiwalent 

reklamowy efektywny** (AVE ef.) – liczony wyłącznie dla prasy tradycyjnej – wyniósł 2,7 

mln zł (blisko 9 tys. zł / dzień). 

* ekwiwalent reklamowy (AVE) jedna z technik pomiaru efektywności PR. Polega ona na szacowaniu wartości publikacji 

poprzez porównanie z kosztami publikacji reklamowych w takim samym formacie. Metoda ta pozwala na określenie, jaka 

jest wartość publikacji wyrażona w pieniądzu, co w efekcie pozwala np. na porównywanie działań firmy z konkurencją. 

Obejmuje także publikacje w Internecie (bez for, komentarzy, foto, wideo oraz niektórych portali, serwisów i blogów). 

** efektywny ekwiwalent reklamowy (AVE ef.) jest to ekwiwalent reklamowy odnoszący się nie do całej powierzchni 

artykułu, tylko do akapitów, w których znajduje się słowo kluczowe. Uwaga: dostępny tylko w prasie, nie wylicza się 

reklam, zdjęć – tylko tekst. 

 

 

Liczba publikacji w analizowanym okresie 

1.09.2016 – 30.06.2017 

 
1.09.2015 – 30.06.2016 

 
 

 

Publikacje w podziale na media (procentowo) 

1.09.2016 – 30.06.2017 
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1.09.2015 – 30.06.2016 

 
 

Ogólna liczba publikacji na przestrzeni czasu 

1.09.2016 – 30.06.2017 

 
 

 

 

1.09.2015 – 30.06.2016 

 
 

Wydźwięk publikacji na przestrzeni czasu 

1.09.2016 – 30.06.2017 
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1.09.2015 – 30.06.2016 

 
 

 

Wydźwięk publikacji – udział procentowy 

1.09.2016 – 30.06.2017  pozytywny 36,5% neutralny 58,6%

 negatywny 5% 

1.09.2015 – 30.06.2016  pozytywny 29%  neutralny 68,8%

 negatywny 2,1% 

 

 

Udział publikacji ze względu na zasięg w całości dyskusji w mediach 

1.09.2016 – 30.06.2017 ogólnokrajowe: 87,9% regionalne: 12,1% 

1.09.2015 – 30.06.2016 ogólnokrajowe: 86,3% regionalne: 13,7% 

 

 

Zasięg – dotarcie do odbiorców 

1.09.2016 – 30.06.2017 

 TV: 41 117 461

  

 prasa: 20 988 179 

 radio: 7 143 920 

 portale: 7 066 224 

 facebook: 1 646  

988 

 blog: 2 238 782 

 twitter: 145 520 

 komentarze: 113 

795 

 wideo: 29 888 

 foto: 9 551 
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1.09.2015 – 30.06.2016 

 TV: 18 638 846 

 prasa: 35 506 855 

 radio: 9 078 030 

 portale: 7 763 767 

 facebook: 1 619 449 

 blog: 732 606 

 twitter: 128 674 

 komentarze: 93 678 

 wideo: 27 312 

 foto: 3 548 

 

 

 

Publikacje w podziale na profil medium 

1.09.2016 – 30.06.2017 

 
 

1.09.2015 – 30.06.2016 
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Ekwiwalent reklamowy (AVE) w poszczególnych typach mediów 

1.09.2016 – 30.06.2017 

 
1.09.2015 – 30.06.2016 

 
 

Najwyższy ekwiwalent reklamowy (AVE) wg źródeł 

1.09.2016 – 30.06.2017 

 
1.09.2015 – 30.06.2016 
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Obecnie realizowane działania rzecznika prasowego: 

1. Działania komunikacyjne w mediach zmierzające do zwiększenia naboru na rok 

akademicki 2017/2018 na studia niestacjonarne (cel min. 30%) oraz podyplomowe 

(cel min. 10%). 

2. Projekt „Komentarze eksperckie UE Katowice” - plan utworzenia grupy najbardziej 

aktywnych ekspertów UE Katowice komentujących na świeżo bieżące zjawiska 

gospodarcze i publikowane dane o gospodarce. Komentarze miałyby być przesyłane 

do potencjalnie zainteresowanych mediów wraz z kontaktem do danego eksperta; 

równolegle proponowanie ekspertów UE Katowice zainteresowanym mediom do 

potencjalnych wypowiedzi w danym temacie (rano przed kolegami redakcyjnymi). 

Cel: dalsze zwiększanie obecności ekspertów UE Katowice w mediach. 

3. Społeczna odpowiedzialność Uniwersytetu. Dalszy rozwój działań z zakresu tzw. 

odpowiedzialności społecznej (wpisujących się w Misję, wg której Uniwersytet „(…) 

angażuje się w sprawy ważne dla gospodarki i społeczeństwa poczynając od 

macierzystego regionu (…)”. 

 


