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I. Syntetyczna diagnoza UE Katowice 
 

1. Nauka  

BADANIA NAUKOWE  

W latach 2013-2016 w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach (UE Katowice / Uniwersytet) 

realizowano 78 projektów NCN (włączając projekty pozyskane przed 2013 r.), w tym: OPUS – 24; 

Preludium – 13; Harmonia – 1; Sonata – 15; inne – 25. Projekty te były realizowane przez  

68 pracowników Uniwersytetu, tj. 15% ogółu kadry akademickiej. Średnia liczba grantów na 

pracownika wyniosła - 0,17. W 2017 r. pozyskano 5 projektów NCN, w tym OPUS – 2; Preludium – 2; 

Sonata – 1. Projekty te zostały pozyskane przez 6 pracowników, tj. 1,42% kadry akademickiej (średnia 

liczba projektów na 1 pracownika akademickiego wyniosła - 0,02). W analizowanym okresie,  

tj. do 2017 r. w ramach UE Katowice realizowano 1 projekt NCBiR. 

Liczba projektów o charakterze naukowym finansowanych z innych źródeł krajowych w latach 2013-

2016 nie była duża. W okresie 2013-2016 (włączając projekty pozyskane przed 2013 r.)  

w UE Katowice realizowano 7 projektów finansowanych między innymi ze środków Ministerstwa 

Zdrowia, NBP, Urzędu Marszałkowskiego (POKL). W 2017 r. pozyskano środki na realizację  

2 projektów.  

Mając na uwadze potencjał kadrowy UE Katowice na niewielkim poziomie kształtuje się liczba 

projektów międzynarodowych finansowanych ze źródeł zewnętrznych. W latach 2013-2016 

(włączając projekty pozyskane przed 2013 r.) w UE Katowice realizowano 13 projektów 

międzynarodowych. Aktywność w tej dziedzinie wykazało 13 pracowników akademickich, co stanowi 

2,88% kadry akademickiej – średnia liczba projektów na 1 pracownika kształtowała się na poziomie 

0,03. W 2017 r. pozyskano 2 projekty o zasięgu międzynarodowym. 

KOMERCJALIZACJI WYNIKÓW BADAŃ LUB PRAC ROZWOJOWYCH 

W latach 2013-2016 liczba ekspertyz wykonanych w UK Katowice na zlecenie przedsiębiorstw, 

organizacji gospodarczych, instytucji publicznych nie była duża. Ostatecznie wykonano 44 ekspertyzy 

naukowe, co oznacza, że średnia liczba ekspertyz na pracownika akademickiego wyniosła – 0,10.  

W 2017 roku liczba ekspertyz wzrosła do 27.  

W ramach UE Katowice nie powstają jak dotychczas opracowania nowych technologii, procedur oraz 

oprogramowania na rzecz innych niż Uniwersytet podmiotów. Nie zarejestrowano także wdrożeń 

wyników badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz innych podmiotów.  

PUBLIKACJE NAUKOWE  

Pod względem liczby publikacji w czasopismach naukowych na liście A pracownicy UE Katowice  

w latach 2013-2016 opublikowali 60 publikacji, co oznacza, że średnia liczba tego rodzaju publikacji 

na pracownika naukowo-dydaktycznego kształtowała się na poziomie 0,13 (przy średniej liczbie 

punktów na pracownika naukowo-dydaktycznego wynoszącej – 3,49). Suma punktów za publikacje 
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na liście A pracowników akademickich UE Katowice wyniosła 1 578. Na liście A publikowało  

39 pracowników akademickich, tj. 8,63% ogółu kadry. 

W latach 2013-2016 liczba publikacji pracowników akademickich UE Katowice w recenzowanych 

materiałach konferencji międzynarodowych umieszczonych w bazie WoS wyniosła 246 pozycji, co 

oznacza, że na 1 pracownika naukowo-dydaktycznego przypadło 0,54 tego rodzaju publikacji. Liczba 

punktów zgromadzonych w ramach analizowanych publikacji wyniosła 3 675.  

Pracownicy naukowo-dydaktyczni UE Katowice wykazują bardzo dużą aktywność publikowania  

w wydawnictwach umieszczonych na Liście B. W latach 2013-2016 opublikowali 603 artykuły 

w czasopismach z Listy B, co oznacza, że średnia liczba publikacji na 1 pracownika akademickiego 

wyniosła - 1,33; średnia suma punktów na 1 pracownika akademickiego ukształtowała się na 

poziomie - 16,68. Ogółem suma punktów zgromadzonych w ramach publikacji na Liście B wyniosła 

7 539. 

Znacząca jest także aktywność pracowników naukowo-dydaktycznych UE Katowice w zakresie 

wydawania monografii naukowych autorskich oraz monografii współautorskich. W latach 2013-2016 

wydano 219 monografii naukowych (średnia liczba monografii naukowych na 1 pracownika naukowo-

dydaktycznego – 0,48; średnia liczba punktów za monografie – 10,29). Sumarycznie liczba punktów 

zgromadzonych ogółem za monografie wyniosła – 4 653.  

Reasumując, suma punktów za publikacje naukowe w latach 2013-2016 zgromadzonych przez 

pracowników akademickich UE Katowice wyniosła - 17 470. Średnia suma punktów za publikacje 

naukowe na 1 pracownika naukowo-dydaktycznego wyniosła – 38,65, przy bardzo dużej rozpiętości 

punktów uzyskanych przez poszczególnych pracowników, tj. od 0 pkt. do 300 pkt.  

UE Katowice nie posiada czasopisma naukowego umieszczonego w bazach danych bibliograficznych 

WoS lub SCOPUS. Mankamentem procesu wydawniczego jest brak systemu informatycznego do 

zarządzania procesem wydawniczym czasopism uczelnianych, w tym brak systemu Plagiat 

wykorzystywanego do weryfikacji nadesłanych artykułów naukowych. Potencjał w zakresie 

upowszechniania wyników badań posiadają z kolei JEM, Studia Ekonomiczne oraz publikacje 

Wydawnictwa Uczelnianego. 

ROZWÓJ KADRY NAUKOWEJ 

W okresie od 2013 do 2016 r. - 29 pracowników uzyskało stopień doktora, 40 pracowników uzyskało 

stopień doktora habilitowanego, natomiast 13 pracowników uzyskało tytuł profesora. Ogółem 82 

pracowników, tj. 18% wszystkich pracowników naukowo-dydaktycznych UE Katowice uzyskało 

awanse naukowe. W 2017 r. – 1  pracownik uzyskał stopień doktora, 3 pracowników uzyskało stopień 

doktora habilitowanego.  

KONFERENCJE 

W latach 2013-2016 r. w ramach UE Katowice zorganizowano 7 konferencji międzynarodowych.  

W 2017 liczba powiększyła się o 3 kolejne. Zdecydowanie większa była liczba konferencji krajowych, 

tj. w latach 2013-2016 w UE Katowice zorganizowano 87 konferencji tego rodzaju, natomiast w 2017 

r. było to 15 konferencji. 
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2. Dydaktyka  

OFERTA DYDAKTYCZNA 

Oferta dydaktyczna UE Katowice obejmuje 19 kierunków studiów w ramach studiów pierwszego  

i drugiego stopnia, na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. W podziale na poszczególne 

wydziały UE Katowice, oferta studiów kształtuje się następująco: 

o Wydział Ekonomii oferuje następujące kierunki: Ekonomia, Gospodarka i Zarządzanie Publiczne, 

Gospodarka Przestrzenna, Logistyka (inżynierska), Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze, 

Przedsiębiorczość i Finanse. W ramach kierunku Ekonomia oferta dydaktyczna obejmuje  

10 specjalności: Badania rynku – market research, Dystrybucja i sprzedaż na rynkach krajowych  

i międzynarodowych, Ekonomia menadżerska, Gospodarka elektroniczna, Gospodarowanie 

kapitałem ludzkim, Gospodarowanie nieruchomościami i usługi publiczne, Handel zagraniczny, 

International Commerce, Programowanie rozwoju miast, Transport i logistyka. W ramach 

kierunku Gospodarka i Zarządzanie Publiczne oferta dydaktyczna obejmuje 4 specjalności: Public 

relations w organizacjach, Zarządzanie ryzykiem w organizacjach, Zarządzanie w organizacjach 

publicznych i społecznych, Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej. W ramach 

kierunku Gospodarka Przestrzenna oferta dydaktyczna obejmuje 3 specjalności: Planowanie 

przestrzenne i gospodarka nieruchomościami, Studia miejskie i regionalne, Zarządzanie 

środowiskiem i przestrzenią. W ramach kierunku Logistyka (inżynierska) oferta dydaktyczna 

obejmuje 2 specjalności: Telematyka transportu i logistyki oraz Transport w systemach 

logistycznych. 

o Wydział Finansów i Ubezpieczeń oferuje następujące kierunki studiów: Finanse i Rachunkowość 

oraz Finanse i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia. W ramach kierunku Finanse i Rachunkowość 

oferta dydaktyczna obejmuje 7 specjalności: Analityk finansowy, Finance and Accounting for 

Business, Inżynieria finansowa, Rachunkowość i podatki, Rachunkowość i rewizja finansowa, 

Specjalista bankowy, Ubezpieczenia. 

o Wydział Informatyki i Komunikacji oferuje następujące kierunki studiów: Informatyka  

i Ekonometria, Informatyka, Dziennikarstwo i Komunikację Społeczną. W ramach kierunku 

Informatyka i Ekonometria oferta dydaktyczna obejmuje 8 specjalności: Analityka danych, Biznes 

elektroniczny, Inżynieria systemów informatycznych zarządzania, Inżynieria wiedzy, Metody  

i systemy wspomagania decyzji, Zarządzanie projektami, Audyt informatyczny, Zarządzanie 

badaniami i projektami. W ramach kierunku Informatyka oferta dydaktyczna obejmuje  

5 specjalności: Bazy danych i hurtownie danych, Programowanie gier i aplikacji mobilnych, 

Zintegrowane systemy informatyczne zarządzania, Analiza dużych zbiorów danych, Gry i aplikacje 

mobilne. W ramach kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna oferta dydaktyczna 

obejmuje 5 specjalności: Nowe media i komunikacja elektroniczna w organizacjach, 

Dziennikarstwo ekonomiczne i public relations, Zarządzanie komunikacją w organizacji, 

Dziennikarstwo ekonomiczne i nowe media, Projektowanie komunikacji wizualnej i narracji. 

o Wydział Zarządzania oferuje następujące kierunki studiów: Analityka Gospodarcza, Gospodarka 

Turystyczna, International Business, Finanse Menadżerskie, Międzynarodowe Stosunki 

Gospodarcze, Zarządzanie. W ramach kierunku Zarządzanie oferta dydaktyczna obejmuje  

4 specjalności: Marketing na rynkach krajowych i międzynarodowych, Zarządzanie marketingowe 
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w usługach profesjonalnych, turystyce i mediach, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Zarządzanie 

zasobami ludzkimi. 

o Wydział Biznesu, Finansów i Administracji w Rybniku oferuje kierunek Finanse i Rachunkowość 

– profil praktyczny. W ramach kierunku Finanse i Rachunkowość (profil praktyczny) oferta 

dydaktyczna obejmuje 3 specjalności: Analityk rynkowy i finansowy, Rachunkowość małych  

i średnich przedsiębiorstw, Inwestycje przedsiębiorstw i gospodarstw domowych. 

Ogółem oferta dydaktyczna obejmuje 46 specjalności w ramach 19 kierunków studiów. 

STUDENCI 

W dniu 10 października 2017 roku w UE Katowice studiowało 9736 studentów, z czego na studiach 

stacjonarnych 7309 oraz 2427 na studiach niestacjonarnych. Studenci studiów niestacjonarnych 

stanowili 24,93%.  

Na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia studiowało 5174 studentów (53,14%), natomiast na 

studiach niestacjonarnych pierwszego stopnia studiowało 1340 studentów (13,76%). Na studiach 

stacjonarnych drugiego stopnia studiowało 2135 studentów (21,93%), natomiast na studiach 

niestacjonarnych drugiego stopnia 1087 studentów (11,16%). 

Na Wydziale Ekonomii studiowało ogółem 2669 studentów, z czego 1646 na studiach stacjonarnych 

pierwszego stopnia, 443 na studiach niestacjonarnych pierwszego stopnia, 418 na studiach 

stacjonarnych drugiego stopnia oraz 162 na studiach niestacjonarnych drugiego stopnia. 

Na Wydziale Finansów i Ubezpieczeń studiowało ogółem 3004 studentów, z czego 1115 na studiach 

stacjonarnych pierwszego stopnia, 419 na studiach niestacjonarnych pierwszego stopnia, 906 na 

studiach stacjonarnych drugiego stopnia oraz 564 na studiach niestacjonarnych drugiego stopnia. 

Na Wydziale Informatyki i Komunikacji Społecznej studiowało ogółem 1369 studentów, z czego 817 

na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia, 152 na studiach niestacjonarnych pierwszego stopnia, 

275 na studiach stacjonarnych drugiego stopnia oraz 125 na studiach niestacjonarnych drugiego 

stopnia. 

Na Wydziale Zarządzania studiowało ogółem 2342 studentów, z czego 1372 na studiach 

stacjonarnych pierwszego stopnia, 198 na studiach niestacjonarnych pierwszego stopnia, 536 na 

studiach stacjonarnych drugiego stopnia oraz 236 na studiach niestacjonarnych drugiego stopnia. 

Na Wydziale Biznesu, Finansów i Administracji studiowało ogółem 352 studentów, z czego 224 na 

studiach stacjonarnych pierwszego stopnia, 128 na studiach niestacjonarnych pierwszego stopnia.  

Aktualnie Wydział Biznesu, Finansów i Administracji nie prowadzi studiów drugiego stopnia. 

Szczegółowy podział na studia stacjonarne i niestacjonarne, kierunki studiów oraz lata przedstawiają 

tabele 1-4. 
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Tabela 1. Liczba studentów stacjonarnych pierwszego stopnia UE Katowice  

Studia stacjonarne pierwszego stopnia Rok studiów 
RAZEM 

Kierunek studiów I II III IV 

Ekonomia 193 228 165 0 586 

Gospodarka Przestrzenna 88 71 62 0 221 

Gospodarka i Zarządzanie Publiczne 28 26 35 0 89 

Logistyka (inż.) 79 98 81 73 331 

Przedsiębiorczość i Finanse 98 97 75 0 270 

Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze (WE) 49 51 49 0 149 

RAZEM WE 535 571 467 73 1646 

Finanse i Rachunkowość 308 383 341 0 1032 

Finanse i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia 24 31 28 0 83 

RAZEM WFiU 332 414 369 0 1115 

Finanse i Rachunkowość (praktyczny) 79 66 79 0 224 

RAZEM WBFiA 79 66 79 0 224 

Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna 76 74 98 0 248 

Informatyka 133 94 96 0 323 

Informatyka i Ekonometria 88 81 77 0 246 

RAZEM WIiK 297 249 271 0 817 

Analityka Gospodarcza 71 73 66 0 210 

Gospodarka Turystyczna 42 35 37 0 114 

International Business 70 51 35 0 156 

Logistyka (WZ) 67 75 57 0 199 

Finanse Menedżerskie 109 88 73 0 270 

Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze (WZ) 25 21 27 0 73 

Zarządzanie 131 113 106 0 350 

RAZEM WZ 515 456 401 0 1372 

Ogółem studia stacjonarne pierwszego stopnia  1758 1756 1587 73 5174 
Stan na 10.10.2017 r. 

Tabela 2. Liczba studentów niestacjonarnych pierwszego stopnia UE Katowice  

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Rok studiów 
RAZEM 

Kierunek studiów I II III IV 

Ekonomia 52 32 43 0 127 

Przedsiębiorczość i Finanse 49 21 0 0 70 

Logistyka (inż.) 111 34 29 35 209 

Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze (WE) 30 0 7 0 37 

RAZEM WE 242 87 79 35 443 

Finanse i Rachunkowość 181 141 97 0 419 

RAZEM WFiU 181 141 97 0 419 

Finanse i Rachunkowość(praktyczny) 65 35 28 0 128 

RAZEM WBFiA 65 35 28 0 128 

Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna  0 0 12 0 12 

Informatyka 81 31 28 0 140 

RAZEM WIiK 81 31 40 0 152 

Logistyka (WZ) 58 19 16 0 93 

Zarządzanie 61 25 19 0 105 

RAZEM WZ 119 44 35 0 198 

Ogółem studia niestacjonarne pierwszego stopnia   688    338   279  35 1340 
Stan na 10.10.2017 r. 
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Tabela 3. Liczba studentów stacjonarnych drugiego stopnia UE Katowice  

Studia stacjonarne drugiego stopnia Rok studiów 
RAZEM 

Kierunek studiów I II 

Ekonomia 63 64 127 

Gospodarka Przestrzenna 22 59 81 

Gospodarka i Zarządzanie Publiczne 0 30 30 

Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze (WE) 18 32 50 

Logistyka (WE) 48 0 48 

Przedsiębiorczość i Finanse 82 0 82 

RAZEM WE 233 185 418 

Finanse i Rachunkowość 398 468 866 

Finanse i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia 20 20 40 

RAZEM WFiU 418 488 906 

Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna 59 59 118 

Informatyka 50 72 122 

Informatyka i Ekonometria 19 16 35 

RAZEM WIiK 128 147 275 

Analityka Gospodarcza 31 28 59 

Gospodarka Turystyczna 18 18 36 

International Business 23 20 43 

Logistyka (WZ) 72 71 143 

Zarządzanie 137 118 255 

RAZEM WZ 281 255 536 

Ogółem studia stacjonarne drugiego stopnia 1060 1075 2135 
Stan na 10.10.2017 r. 

Tabela 4. Liczba studentów niestacjonarnych drugiego stopnia UE Katowice  

Studia niestacjonarne drugiego stopnia Rok 
RAZEM 

Kierunek I II 

Ekonomia 39 37 76 

Przedsiębiorczość i Finanse 50 17 67 

Logistyka (WE) 19 0 19 

RAZEM WE 108 54 162 

Finanse i Rachunkowość 252 312 564 

RAZEM WFiU 252 312 564 

Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna 0 9 9 

Informatyka 64 39 103 

Informatyka i Ekonometria 0 13 13 

RAZEM WIiK 64 61 125 

Logistyka  (WZ) 57 46 103 

Zarządzanie 82 51 133 

RAZEM WZ 139 97 236 

Ogółem studia niestacjonarne II stopnia 563 524 1087 
Stan na 10.10.2017 r. 

ORGANIZACJE STUDENCKIE 

Reprezentantem wszystkich studentów w UE Katowice jest Parlament Studencki. Niezależnie od 

Parlamentu Studenckiego studenci działają aktywnie w 14 organizacjach studenckich oraz w dwóch 

zespołach artystycznych (Chór UE Katowice oraz Zespół Pieśni i Tańca „Silesianie”). Wśród organizacji 

studenckich zarejestrowanych na UE Katowice znajdują się: 

o AIESEC 

http://www.katowice.aiesec.pl/
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o Akademicki Związek Sportowy (AZS) 

o Erasmus Student Network (ESN) UE Katowice 

o Europejskie Centrum Integracji i Rozwoju (ECID) 

o Europejskie Forum Studentów AEGEE Katowice 

o Katolicki Związek Akademicki „Gaudeamus” 

o Klub IGO Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 

o Niezależne Zrzeszenie Studentów (NZS)   

o Organizacja Studencka International Student Organization 

o Organizacja Studencka „Paneuropa” 

o Organizacja Studentów Niepełnosprawnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 

o Studencka  Organizacja Public Relations „PRogress” 

o Studencka Organizacja Wspierania Inicjatyw „InPuls” 

o Śląskie Studenckie Forum Business Centre Club (BCC)  

Dużą popularnością wśród studentów UE Katowice cieszą się koła naukowe. Studenci swoje pasje 

naukowe realizują w 40 kołach naukowych funkcjonujących przy katedrach oraz dodatkowo  

w 2 kołach funkcjonujących w ramach Centrum Języków Obcych (pełna lista kół naukowych znajduje 

się w Załączniku nr 5). 

DOKTORANCI 

Studia doktoranckie prowadzone są na czterech Wydziałach UE Katowice w trybie stacjonarnym. 

Liczbę słuchaczy studiów doktoranckich na poszczególnych Wydziałach w rozbiciu na lata podaje 

tabela 5. 

Tabela 5. Liczba doktorantów UE Katowice  

Wydział I rok II rok III rok IV rok 
Doktoranci na 
przedłużeniu 

Razem 

Ekonomii* 8 6 10 12 13 49 

Finansów i 
Ubezpieczeń* 

6 16 12 11  45 

Informatyki i 
Komunikacji* 

3 4 3 6 1 17 

Zarządzania** 8 10 12 4 11 45 

Ogółem 25 36 37 33 25 156 
 * -stan na dzień 7 listopada 2017 
** -stan na dzień  26 października 2017 

 

3. Relacje z otoczeniem  

Relacje z otoczeniem UE Katowice można utożsamiać z relacjami międzyorganizacyjnymi, które 

przyjmują postać stosunków międzyorganizacyjnych oraz oddziaływań międzyorganizacyjnych. 

Stosunki międzyorganizacyjne UE wyrażane są poprzez tzw. bliskość międzyorganizacyjną. Większa 

bliskość międzyorganizacyjna zakłada większe współdziałanie między UE a innymi organizacjami. 

Oddziaływania międzyorganizacyjne pomiędzy UE a różnymi organizacjami tworzą natomiast więzi w 

praktyce życia społeczno-gospodarczego. Poziom zaawansowania relacji jest różny i zależy między 

innymi od zaangażowania organizacji, liczby organizowanych wydarzeń i ich skali, intensywności 

http://www.azs.ue.katowice.pl/
http://www.esn.ue.katowice.pl/
http://www.ecid.org.pl/
http://www.aegeekatowice.org/
http://www.kzagaudeamus.org/
https://www.ue.katowice.pl/jednostki/klub-igo-uniwersytetu-ekonomicznego-w-katowicach.html
http://www.nzs.ue.katowice.pl/
https://www.ue.katowice.pl/jednostki/organizacja-studencka-international-student-organization.html
http://www.paneuropa.com.pl/
http://www.osn.ue.katowice.pl/
http://www.progress.ue.katowice.pl/wordpress
http://www.inpuls.ue.katowice.pl/
http://sfbcc.org.pl/katowice/
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komunikacji, ale przede wszystkim od ludzi. Pracownicy UE budują kapitał relacyjny rozwijając 

współpracę z otoczeniem w różnych wymiarach tworząc pozytywny wizerunek Uczelni w kraju i 

zagranicą. Tak rozumiane relacje UE istnieją z wieloma organizacjami. Są wśród nich organizacje o 

charakterze biznesowym, organizacje publiczne, instytucje naukowe czy organizacje pozarządowe. 

W ramach budowania relacji z sektorem biznesu poprzez Centrum Badań i Transferu Wiedzy  

UE Katowice wykonywane są analizy i ekspertyzy dla różnych przedsiębiorstw. Wśród nich można 

wymienić np.: PGG Sp. z o.o., Węglokoks S.A., GTL S.A.1 Przedsiębiorcy uczestniczą w organizowanych 

przez UE konferencjach, sympozjach, seminariach, które mają na celu wymianę doświadczeń oraz 

upowszechnianie wiedzy. UE jako partner instytucjonalny zaangażowany jest we współtworzenie 

dużego przedsięwzięcia dla biznesu jakim jest Europejski Kongres Gospodarczy (EEC) w ramach, 

którego współorganizuje projekt EEC „LIDERZY Przyszłości”.  

We współpracy z różnymi firmami Biuro Współpracy z Gospodarką i Absolwentami prowadzi  

i uczestniczy w projektach: „Akademia Kariery”, „Akademia Biznesu”, „Projekt doskonalenia kadry”, 

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

Days”, które w formule cyklu warsztatów i szkoleń aktywizują studentów i absolwentów UE oraz 

promują i wspierają wśród nich przedsiębiorczość. UE pozyskuje oferty rekrutacyjne od 

pracodawców, które mają na celu ułatwienie studentom i swoim absolwentom znalezienie 

odpowiedniej pracy. Studenci, jak i absolwenci UE posiadają także  możliwość odbywania praktyk w 

firmach zagranicznych. W większości tego rodzaju praktyki realizowane są w ramach Programu 

Erasmus+. W roku akademickim 2016/2017 miało miejsce 25 tego typu wyjazdów. Z myślą  

o studentach zagranicznych zainteresowanych odbyciem praktyk w Polsce, uczelnia zawarła dwie 

umowy ramowe z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Katowicach oraz firmą MS Logistics Sp. 

z o.o. Dzięki ścisłej współpracy UE między innymi z przedsiębiorstwami stworzono System 

Przywilejów Absolwenta (SPA).  

UE współpracuje z IBM, ING Services Polska, ING Bank Śląski przy realizacji projektu Corporate 

Readiness Certificate (CRC) przygotowującego studentów do pracy projektowej i zespołowej  

w dużych przedsiębiorstwach. UE uczestniczy jako partner wspierający w Silesia HR Trends, które jest 

wydarzeniem dedykowanym śląskiemu rynkowi pracy. Współpraca z biznesem UE znajduje swoje 

odzwierciedlenie w uczestnictwie w Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL). W ramach, 

której stworzono platformę „TRELO” służącą do współpracy pomiędzy firmami wchodzącymi w skład 

ABSL a uczelniami. UE został wpisany również do Bazy Usług Rozwojowych prowadzonej przez Polską 

Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), która umożliwia prezentację swojej oferty edukacyjnej  

w zakresie studiów podyplomowych i szkoleń dla m.in. przedsiębiorców sektora MSP poszukujących 

usługi rozwojowej. Pracownicy UE są członkami rad nadzorczych różnych spółek budując w ten 

sposób dobre relacje pomiędzy nauką a biznesem. W ramach budowania sieci współpracy UE i jego 

wydziały mają podpisanych kilkaset umów, listów intencyjnych i porozumień z przedsiębiorstwami. 

W ramach podpisanych umów, Centrum Badań i Transferu Wiedzy realizuje różnego rodzaju usługi 

dla administracji samorządowej, rządowej oraz sądów. Wśród nich znajdują się m.in. Urząd Miasta 

Katowice, Urząd Miasta Zabrze, Sąd Okręgowy w Katowicach, Sąd Okręgowy we Wrocławiu, 

Starostwo Powiatowe w Gliwicach. Poprzez Biuro Współpracy z Gospodarką i Absolwentami została 

                                                           
1
 wykaz przedsiębiorstw, z którymi były zawarte umowy znajduje się na stronie internetowej: 

https://www.ue.katowice.pl/jednostki/cbitw/badania/nasi-klienci.html. 

https://www.ue.katowice.pl/jednostki/cbitw.html
https://www.ue.katowice.pl/jednostki/biuro-wspolpracy-z-gospodarka-i-absolwentami.html
https://www.ue.katowice.pl/biznes/projekty/projekty-partnerskie/silesia-hr-trends.html
https://www.ue.katowice.pl/biznes/projekty/projekty-partnerskie/european-start-up-days.html
https://www.ue.katowice.pl/biznes/projekty/projekty-partnerskie/european-start-up-days.html
https://www.ue.katowice.pl/jednostki/cbitw.html
https://www.ue.katowice.pl/jednostki/biuro-wspolpracy-z-gospodarka-i-absolwentami.html
https://www.ue.katowice.pl/jednostki/cbitw/badania/nasi-klienci.html
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nawiązana współpraca z ZUS Oddział w Chorzowie. Efektem tego był cykl szkoleń dla studentów  

i absolwentów różnych kierunków studiów o zasadach funkcjonowania polskiego systemu 

ubezpieczeń społecznych. Oprócz tego poszczególni pracownicy reprezentując UE Katowice 

uczestniczą w pracach różnych komisji i zespołów doradczych organów czy jednostek administracji 

publicznej.  

UE Katowice podjął również współpracę z różnymi szkołami, których organami założycielskimi są 

jednostki samorządu terytorialnego. Umowy te nadzoruje Biuro Komunikacji Marketingowej. Umowy 

ze szkołami zawierana są na rok, na czas nieokreślony lub mają charakter umów patronackich. 

Aktualnie w ramach umów UE współpracuje z 35 szkołami średnimi. Szkoły znajdują się  

w następujących miastach: Bytom, Chorzów, Katowice, Jastrzębie Zdrój, Lędziny, Mysłowice, Olkusz, 

Piekary Śląskie, Pszczyna, Ruda Śląska, Tarnowskie Góry, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Rybnik, 

Tychy, Wodzisław Śląski, Zabrze, Żory, Żywiec. Młodzież ze szkół uczestniczy w organizowanych dla 

niej wydarzeniach w UE takich jak między innymi Dni Otwarte, wykłady czy „Dzień Biznesu dla 

Młodych" w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. Ponadto poszczególne wydziały  

UE Katowice organizują spotkania z przedstawicielami sektora publicznego, np. cykl spotkań  

pt.: Audyt wewnętrzny – praktyka i teoria dedykowany dla jednostek samorządu terytorialnego. 

Jednym z elementów pozytywnego wizerunku UE są budowane relacje z instytucjami naukowymi. 

Dotyczą one realizacji projektów badawczych, organizacji konferencji naukowych, wymiany 

międzyuczelnianej pracowników naukowych oraz studentów. Mają one charakter krajowy jak też 

międzynarodowy. UE Katowice poprzez Biuro Badań i Projektów Naukowych współpracuje  

z Narodowym Centrum Nauki (NCN). Współpraca oparta jest o realizację otrzymanych przez 

pracowników grantów na badania naukowe w ramach ogłaszanych konkursów przez NCN. Wspólne 

projekty naukowe UE realizowane są z PARP, Głównym Instytutem Górnictwa (GIG), Instytutem 

Magazynowania i Logistyki w Poznaniu, Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii.  

Na bieżąco UE utrzymuje relacje z uczelniami krajowymi poprzez organizację konferencji naukowych. 

Koordynacją budowy relacji międzynarodowych zajmuje się Biuro Współpracy Międzynarodowej.  

W obszarze rozwijania relacji międzynarodowych UE posiada 254 umowy dotyczące wymiany 

pracowników i studentów w ramach Programu „Erasmus+” Najwięcej umów zawartych jest  

z uczelniami w Niemczech (34), Hiszpanii (24), Francji (21) oraz Włoszech(16)2. Uczelnia zawiera także 

umowy z partnerami zagranicznymi na realizację konkretnych projektów w ramach różnych 

programów międzynarodowych3. 

Dbając o dobre relacje z sektorem organizacji pozarządowych UE zawarł liczne umowy ze 

stowarzyszeniami i fundacjami. Wśród nich można wymienić np. Fundację Independent, 

Stowarzyszenie Ruch Kontroli Wyborów - Ruch Kontroli Władzy, Polski Instytut Kontroli 

Wewnętrznej, Fundację Banku Zachodniego WBK S.A, Fundację GWP, Stowarzyszenie Współpracy 

Regionalnej, Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA Polska. Zakres i forma współpracy z organizacjami 

pozarządowymi mają różny charakter. W ramach współpracy np. z Fundacją Inicjatyw Społeczno-

Ekonomicznych (FISE) w roku akademickim 2016/2017 zostało zrealizowane licencjonowane 

                                                           
2
 wykaz wszystkich aktualnych umów międzynarodowych znajduje się na stronie internetowej: 

https://www.ue.katowice.pl/uczelnia/wspolpraca-miedzynarodowa/partnerzy-zagraniczni.html 
3
 wykaz aktualnie realizowanych projektów oraz tych już zakończonych znajduje się na stronie internetowej 

https://www.ue.katowice.pl/jednostki/biuro-wspolpracy-miedzynarodowej/projekty-miedzynarodowe.html 

https://www.ue.katowice.pl/jednostki/biuro-komunikacji-marketingowej.html
https://www.ue.katowice.pl/jednostki/bbipn.html
https://www.ue.katowice.pl/uczelnia/wspolpraca-miedzynarodowa/partnerzy-zagraniczni.html
https://www.ue.katowice.pl/jednostki/biuro-wspolpracy-miedzynarodowej/projekty-miedzynarodowe.html
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szkolenie dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy z zakresu planowania kariery zawodowej 

(Spadochron). 

Elementem budowania pozytywnych relacji z otoczeniem są też podejmowane działania w ramach 

programów edukacji ekonomicznej dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych prowadzonych w UE przez 

Centrum Kształcenia przez Całe Życie. Dla uczniów klas 5 i 6 szkół podstawowych prowadzony jest 

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy EUD (90-120 uczestników) natomiast dla uczniów w wieku 12-15 

lat realizowana Akademia Młodego Ekonomisty AME (około 100 uczestników). Dla osób dorosłych UE 

prowadzi zajęcia w ramach: UETW - Uniwersytet Ekonomiczny Trzeciego Wieku (około 300 

uczestników). Rozwijając swoją działalność UETW nawiązał współpracę z francuskim 

Stowarzyszeniem VED z Cherbourga. 

 

4. Umiędzynarodowienie Uczelni 

PROJEKTY MIĘDZYNARODOWE  

W roku akademickim 2016-2017 w ramach UE Katowice realizowano 12 projektów finansowanych 

lub współfinansowanych ze środków zagranicznych. Projekty międzynarodowe obejmowały: 

o System letniego szkolenia akademickiego młodych przedsiębiorców ICT zorientowany na 

budowanie zespołów i Lean-training (STARTIFY7) w ramach Programu Horyzont 2020 

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

Energy” w ramach Programu Horyzont 2020, obszar H2020-EE-2017-RIA-IA (Secure, Clean and 

Efficient Energy: Eco – Bot) 

o Projekty w ramach Programu Erasmus+ Akcja 1, w tym: Projekt mobilności w ramach programu 

Erasmus+ KA103 oraz Projekt mobilności w ramach w ramach programu Erasmus+ KA107 

o Projekt Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej 

sytuacji materialnej w ramach Programu PO WER 

o Projekty: International Experience for International Business Education oraz Education Without 

Frontiers w ramach Programu CEEPUS 

o Projekt OI-Net, European Academic Network for Open Innovation (OI-Net) w ramach LIFELONG 

LEARNING PROGRAMME ERASMUS 

o Projekty: Enhancing quality in innovative higher education about consumer awareness 

(Consume-aware) oraz Utworzenie semestralnych studiów międzynarodowych w ramach 

studiów magisterskich w dziedzinie finansów ilościowych (INTQUANT) w ramach Programu 

ERASMUS+ Akcja 2 

o Projekt: Green Tech WB: Smart and Green Technologies for Innovative and Sustainable Societes 

in Western Balkana w ramach Programu ERASMUS MUNDUS 

o Projekt: Looking at Economic Analyses of Drugs and Economic Recession (LEADER) w ramach 

środków Komisji Europejskiej GD SANCI. 

http://www.tim.slask.pl/index.php/szkolenia-coaching-doradztwo/12-menu-glowne/szkolenia-coaching-doradztwo/szkolenia/25-spadochron
https://www.ue.katowice.pl/jednostki/centrum-ksztalcenia-przez-cale-zycie.html
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WYJAZDY ZAGRANICZNE 

W roku akademickim 2016-2017 złożono 570 wniosków o wyjazd zagraniczny (stan na dzień 

30.06.2017 r.), w tym: 431 (75,6%) wniosków złożonych przez pracowników, 115 (20,2%) wniosków 

złożonych przez studentów oraz 24 (4,2%) wnioski skierowane przez osoby niebędące pracownikami 

Uczelni. Najwięcej, tj. 41% wyjazdów związana była z udziałem w konferencjach naukowo-

badawczych, kolejno niemal 25% stanowiły wyjazdy tzw. inne, w tym: wyjazdy artystyczne Chóru  

UE Katowice, udział w międzynarodowych targach edukacyjnych, posiedzenia komitetów 

międzynarodowych organizacji. Wyjazdy dydaktyczne w celu prowadzenia zajęć w uczelniach 

partnerskich stanowią 18% wyjazdów zagranicznych; wyjazdy organizacyjne: 3%. 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 (do 30.06. 2017 r.) aż 115 studentów (bez uwzględnienia studentów 

Erasmus+) UE Katowice wyjechało za granicę. Większość wyjazdów związana była z uczestnictwem  

w projektach międzynarodowych. Bardzo liczną grupę wyjeżdżających stanowili także studenci 

będący członkami Chóru UE Katowice – wyjazdy na zagraniczne festiwale. 

PRZYJAZDY GOŚCI ZAGRANICZNYCH 

W roku akademickim 2016-2017 złożono 45 wniosków o przyjazd 218 gości z zagranicy (stan na dzień 

30.06.2017 r.). Najwięcej przyjazdów gości zagranicznych obejmowały wizyty związane  

z prowadzeniem działalności dydaktycznej (56%). W dalszej kolejności przyjazdy tego rodzaju wiązały 

się z udziałem w konferencjach naukowo-badawczych (22%). Kolejna grupa to tzw. przyjazdy w innym 

celu (19%) związanym przykładowo z udziałem w spotkaniach projektowych, udziałem studentów  

w wydarzeniach edukacyjnych o charakterze międzynarodowym, praktykami. Pozostała część 

przyjazdów gości zagranicznych wiązała się z udziałem w szkole letniej oraz przyjazdami 

szkoleniowymi. 

WYMIANA W RAMACH MIĘDZYNARODOWYCH PROGRAMÓW DYDAKTYCZNYCH I UMÓW 

BILATERALNYCH  

Poza wyżej wskazanymi wyjazdami studentów, w roku akademickim 2016-2017, 122 studentów  

i absolwentów UE Katowice uczestniczyło przez okres co najmniej jednego semestru w programach 

stypendialnych, stażach oraz praktykach organizowanych wspólnie z zagranicznymi instytucjami 

partnerskimi. Równocześnie w minionym roku akademickim w ramach międzynarodowych 

programów dydaktycznych, umów bilateralnych, umów o podwójnych dyplomach oraz wymiany na 

zasadach freemover UE Katowice gościł łącznie 216 studentów z krajów takich jak: 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, 

Tajwan, Turcja, Ukraina, Stany Zjednoczone. 

Zestawienie wyjazdów studentów w ramach międzynarodowych programów dydaktycznych i umów 

bilateralnych w podziale na wydziały UE Katowice w roku akademickim 2016-2017 prezentuje  

tabela 6. 
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Tabela 6. Wyjazdy studentów w podziale na wydziały UE Katowice w ramach międzynarodowych programów 
dydaktycznych i umów bilateralnych w roku akademickim 2016-2017 

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 
Źródło: Sprawozdanie z działalności realizowanej w ramach Biura Współpracy Międzynarodowej UE Katowice. Okres objęty 
sprawozdaniem (1.09.2016 – 31.08.2017, stan na dzień 30.06.2017) 

W minionym roku akademickim 111 nauczycieli akademickich i pracowników administracyjnych brało 

udział w wyjazdach zagranicznych w celach dydaktycznych, szkoleniowych i organizacyjnych, 

realizowanych w ramach międzynarodowych programów dydaktycznych. Równocześnie UE Katowice 

gościł 103 przedstawicieli zagranicznych uczelni partnerskich, instytucji oraz przedsiębiorstw 

realizujących cele dydaktyczne, szkoleniowe i organizacyjne. Zestawienie wyjazdów zagranicznych 

pracowników UE Katowice celem prowadzenia zajęć dydaktycznych w podziale na poszczególne 

wydziały prezentuje tabela 7.  

Tabela 7. Wyjazdy pracowników UE Katowice w podziale na wydziały w ramach międzynarodowych 
programów dydaktycznych w roku akademickim 2016-2017  

Program 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 

Źródło: Sprawozdanie z działalności realizowanej w ramach Biura Współpracy Międzynarodowej UE Katowice. Okres objęty 
sprawozdaniem (1.09.2016 – 31.08.2017, stan na dzień 30.06.2017) 

 

WYDARZENIA MIĘDZYNARODOWE I ORGANIZACJA WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ  

Umiędzynarodowienie działalności UE Katowice wiąże się także z organizacją wydarzeń o charakterze 

międzynarodowym adresowanych zarówno do macierzystej społeczności akademickiej, jak i gości 

zagranicznych. Grupa tego rodzaju wydarzeń organizowanych w ramach UE Katowice w roku 

akademickim 2016-2017 obejmowała: Erasmus Staff Training Week „Soft skills in the international 

setting”, International Week - Internet Communication Management, Intensive Programme: 

Sustainable Banking and Finance, Project Week Katowice, International Master Week, International 

Week - New Frontiers in Finance and Investments, Dzień Internacjonalizacji, Orientation Days, 

Konkurs na najlepszą pracę doktorską obronioną w roku 2016 w ramach konsorcjum PROGRES 3. 
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Na poziomie UE Katowice organizacją współpracy międzynarodowej zajmuje się Biuro Współpracy 

Międzynarodowej, które koordynuje realizację 232 umów o współpracy w ramach Programu 

Erasmus+ oraz 101 umów bilateralnych z partnerskimi uczelniami z Unii Europejskiej oraz EOG. 

 

5. Zarządzanie Uczelnią  

ORGANIZACJA PRACY – ROZWÓJ PRACOWNIKÓW 

Aktualnie w UE Katowice zatrudnionych jest 896 osób przypisanych do 875,65 etatu. Dla grupy 

nauczycieli akademickich podział ten przyjmuje 484 osoby przypisane do 473,33 etatu, zaś dla grupy 

administracyjnej 412 osób przypisanych do 402,32 etatu. Wyszczególnienie poszczególnych 

stanowisk zawarto w tabeli 8. 

 
Tabela 8. Charakterystyka wielkości zatrudniania w UE Katowice 

Stanowisko      
Razem Razem Razem kobiety 

pz pz K npz/etaty npz./osob. npz./k. etaty osoby kobiety npz 

Profesor zwyczajny 36 17 0,33 1   36,33 37 17 0 

Profesor nadzw. 
tytularny 

1         1,00 1 0 0 

Profesor nadzw. dr hab. 83 36 1,25     84,25 83 36 0 

Profesor wizytujący           0,00 0 0 0 

Adiunkt hab. 12 8       12,00 12 8 0 

Adiunkt  157 94 4,500 8 2 161,50 165 96 2 

Asystent 54 35 2,00 3 3 56,00 57 38 3 

Asystent dr 29 15 0,50 1   29,50 30 15 0 

Starszy wykładowca dr 34 24 3,25 4 2 37,25 38 26 2 

Wykładowca 2 2 1,00 2   3,00 4 2 0 

Lektor 41 34 2,00 4 4 43,00 45 38 4 

Instruktor 6 4 2,00 4 2 8,00 10 6 2 

Kustosz dyplomowany 1         1,00 1 0 0 

Projekt Sternik     0,50 1   0,50 1 0 0 

RAZEM 456 269 17,33 28 13 473,33 484 282 13 

Naukowo-techniczni 2 1       2,00 2 1 0 

Inżynieryjno-techniczni 32 7 1,00 2 1 33,00 34 8 1 

Redakcyjni (W) 8 7 0,50 1 1 8,50 9 8 1 

Biblioteczni 39 36       39,00 39 36 0 

Administracja 211 183 4,68 10 5 215,68 221 188 5 

Projekty 1         1,00 1     

Robotnicy 9 1 2,64 3 1 11,64 12 2 1 

Obsługa 86 72 3,50 6 5 89,50 92 77 5 

Kierowcy 2         2,00 2 0 0 

RAZEM 390 307 12,32 22 13 402,32 412 320 13 

OGÓŁEM 846 576 29,65 50 26 875,65 896 602 26 

adm. 299,180 306 241 7 

obsł. 103,14 106 79 6 
Stan na 31.10.2017 r. 
Źródło: dane wewnętrzne UE Katowice 
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Podział zatrudnienia wśród pracowników naukowo-dydaktycznych w układzie poszczególnych 

wydziałów UE Katowice oraz jednostek międzywydziałowych o charakterze dydaktycznym prezentuje 

tabela 9. 

Tabela 9. Podział zatrudnienia według wydziałów UE KAtowice 

Wydział / Jednostka 
OGÓŁEM  
(lb osób) 

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA 116 

WYDZIAŁ EKONOMII 115 

WYDZIAŁ FINANSÓW I UBEZPIECZEŃ 112 

WYDZIAŁ INFORMATYKI I KOMUNIKACJI 76 

WYDZIAŁ BIZNESU, FINANSÓW I ADMINISTRACJI 5 

JEDNOSTKI MIĘDZYWYDZIAŁOWE, w tym: 59 

- Centrum Języków Obcych 46 

 - Biblioteka 1 

- Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu 12 

PROJEKT STERNIK 1 

OGÓŁEM, w tym: 484 

- etaty przeliczeniowe 473,33 
Stan na 31.10.2017 r. 
Źródło: dane wewnętrzne UE Katowice 

SZKOLENIA  

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych w grupie pracowników NBNA (nie będących nauczycielami 

akademickimi) odbywa się między innymi poprzez ich udział w odpłatnych szkoleniach. W okresie od 

1.09.2016 r. do 9.11.2017 r. w szkoleniach odpłatnych uczestniczyło 76 pracowników NBNA. 

Szczegółowe zestawienie liczby pracowników biorących udział w szkoleniach zaprezentowano 

Załączniku nr 7. W grupie nauczycieli akademickich szkoleniami – jako formą podnoszenia kwalifikacji 

zawodowych objęto 16 osób. 

KOMUNIKACJA – PRZEPŁYW INFORMACJI – SYSTEMY ICT 

W wymiarze informatyzacji obsługi procesów administracyjnych, dydaktycznych, badawczych, 

upowszechniania wiedzy w Uczelni działa kilkanaście systemów komunikacji obsługujących różne 

grupy użytkowników. Szczegółowe zestawienie systemów komunikacji UE Katowice działających  

w oparciu o narzędzia informatyczne prezentuje tabela 10. 

Tabela 10. Systemy komunikacji UE Katowice, w tym wykorzystujące narzędzia informatyczne  

LP 
System 

komunikacji 
Opis Użytkownicy Uwagi 

1 Poczta e-mail 
Przesyłanie wiadomości drogą 
elektroniczną (listów elektronicznych). 

Pracownicy 
dydaktyczni, 
Pracownicy 
administracji, Studenci, 

Dwie domeny 
główne: 
ue.katowice.pl 
uekat.pl 

2 
Listy 
mailingowe 

Automatyczne rozsyłanie e-maili 
przysyłanych na adres listy do osób, 
które zdecydowały się na zapisanie do 
takiej listy. 

Pracownicy 
dydaktyczni, 
Pracownicy 
administracji, Studenci, 

Przynależność do list 
pracowniczych jest 
obowiązkowa 

3 
Wirtualna 
Uczelnia 

Wirtualny dostęp do informacji 
dziekanatowych. 

Pracownicy 
dydaktyczni, 
Studenci, 

Część platformy ZSI 
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LP 
System 

komunikacji 
Opis Użytkownicy Uwagi 

4 Portal www Internetowy serwis informacyjny. Ogólnodostępny 
Zarządzane przez 
Biuro Komunikacji 
Marketingowej 

5 
Media 
społecznościo
we 

Wszystkie liczące się portale. Ogólnodostępny 
Zarządzane przez 
Biuro Komunikacji 
Marketingowej 

6 UEKatGuide 

Sprawdzenie najważniejszych 
informacji dotyczących studiowania, 
ustawienie powiadomień o 
zbliżających się zajęciach, najszybszy 
kontakt z wykładowcą. 

Ogólnodostępny Aplikacja mobilna 

7 
Alumni 
UEKatowice 

Platforma „Ambasadorzy Zagraniczni” 
oraz jej odpowiednik w postaci 
aplikacji mobilnej "Alumni 
UEKatowice" zostały stworzona z 
myślą o tych, którzy chcieliby się 
skontaktować z ambasadorami UE 
Katowice w swoim ojczystym języku. 

Ogólnodostępny Aplikacja mobilna 

8 myUE 

Aplikacja mobilna „myUE” ma na celu 
utrzymywanie stałych kontaktów 
pomiędzy Uczelnią, studentami, 
kandydatami, pracownikami i 
absolwentami. 

Ogólnodostępny Aplikacja mobilna 

7 
Elektroniczny 
Biuletyn 
Uczelniany 

Newsletter, który dociera do skrzynek 
e-mailowych całej społeczności 
akademickiej raz w tygodniu. 
Przedstawia on najważniejsze bieżące 
wydarzenia z życia Uczelni. 

Pracownicy 
dydaktyczni, 
Pracownicy 
administracji, Studenci, 

 

8 
CISCO 
Telepresence  

Systemy wideokonferencyjny pozwala 
na obsługę spotkań, w których w 
jednej lokalizacji uczestniczy więcej niż 
jedna osoba. Zapewnia dobrej jakości 
dźwięk i obraz oraz pozwala na 
prezentowanie wideo na dużych 
ekranach. 

Pracownicy 
dydaktyczni, 
Pracownicy 
administracji, Studenci, 

2 zestawy 
wideokonferencyjne 
Cisco SX20 + mostek 
wideokonferencyjny 

9 TrueConf 
Oprogramowanie do 
wideokonferencji. 

Pracownicy 
dydaktyczni, 
Pracownicy 
administracji, Studenci, 

Licencja na 6 
jednoczesnych 
użytkowników 
konferencji 

10 
CISCO Digital 
Signage 

Wyświetlanie treści w formie cyfrowej 
poprzez sieć zintegrowanych ekranów 
cyfrowych (monitorów). 

Ogólnodostępny 10 monitorów 

11 
Platforma G-
Suite 
(Google) 

Google Apps for Work (G Suite dla 
Szkół i Uczelni) – działający w chmurze 
obliczeniowej pakiet udostępniający 
oprogramowanie do pracy grupowej i 
oprogramowanie oferowane przez 
Google na zasadzie subskrypcji. 

Pracownicy 
dydaktyczni, 
Pracownicy 
administracji, Studenci, 

Zawiera m.in. Gmail, 
Dysk, Spotkania, 
Kalendarz, 
Dokumenty, 
Formularze, 
Classroom (e-
learning) 

12 EDUROAM 

Sieć bezprzewodowa umożliwiająca 
bezpieczny dostęp do internetu dla 
użytkowników jednostek naukowych 
oraz szkolnictwa wyższego – 
uczestniczących w projekcie 

Pracownicy 
dydaktyczni, 
Pracownicy 
administracji, Studenci, 
goście z innych 

Sieć Wi-Fi 
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LP 
System 

komunikacji 
Opis Użytkownicy Uwagi 

„eduroam”. ośrodków naukowo-
dydaktycznych 

13 Moodle Platforma e-learningowa. 

Pracownicy 
dydaktyczni, 
Pracownicy 
administracji, Studenci, 

 

14 FAQ 

Zbiory często zadawanych pytań i 
odpowiedzi mające na celu udzielenie 
użytkownikowi pomocy bez 
konieczności angażowania do tego 
jakichkolwiek osób. 

Ogólnodostępny 

Usługa Centrum 
Informatycznego 
http://faq.ci.ue.kato
wice.pl/ 

15 
Elektroniczny 
Obieg 
Dokumentów 

Zarządzanie obiegiem dokumentów 
oraz zadań działającego w oparciu o 
mechanizmy przepływu informacji. 

Pracownicy 
dydaktyczni, 
Pracownicy 
administracji, 

Nie działa 
produkcyjnie 

16 Telefon 
Tradycyjna komunikacja telefoniczna 
oraz telefonia IP. 

Ogólnodostępny  

Stan na listopad 2017 r. 
Źródło: Centrum Informatyczne 

OBECNOŚĆ UE W MEDIACH 

W okresie 1.09.2016 r. – 10.11.2017 r. wzmianki o UE Katowice pojawiały się w mediach średnio 

blisko 22,41 razy na dzień. Liczba wzmianek na dzień wynosiła odpowiednio w poszczególnych typach 

mediów: prasa (1,54); radio (0,57); TV (1,37); Internet (18,93). Wzmianki o UE Katowice w mediach 

pojawiły się w analizowanym okresie łącznie 9772 razy i dotarły do blisko 114,042 mln odbiorców 

(261,5 tys. odbiorców / dzień). Odbiorcy spotkali się ze wzmiankami o UE Katowice za pośrednictwem 

poszczególnych typów mediów: prasa (26,03%), radio (13,98%), TV (44,44%), Internet (15,55%). 

Udział publikacji o danym zasięgu (zawierających wzmianki o UE Katowice) w całości dyskusji  

w mediach wyniósł odpowiednio: 

o ogólnokrajowe: 88,48% 

o regionalne: 11,52% 

Publikacje w podziale na profil medium: 

o ogólnoinformacyjny: 71,81% 

o finanse / ubezpieczenia / prawo: 12,98% 

o kultura / rozrywka / ludzie: 3,4% 

o pozostałe: 11,82% 

Największy udział w ogólnej liczbie publikacji stanowią publikacje o wydźwięku neutralnym (56,13%) 

i pozytywnym (43,70%), a najmniej o wydźwięku negatywnym (zaledwie 0,17%). Wzmianki  

o UE Katowice w analizowanym okresie wygenerowały ekwiwalent reklamowy (AVE) na poziomie 

blisko 31,24 mln zł (ponad 71,6 tys. zł / dzień). Udział poszczególnych typów mediów w wytworzeniu 

AVE wyniósł odpowiednio: prasa (54,95%), radio (2,2%), TV (16,32%), Internet (26,53%). 
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W nieco dłuższym horyzoncie czasu ekwiwalent reklamowy na korzyść UE Katowice wzrastał r./r.4  

o 8,04 mln zł (+60,59%) z poziomu 13,27 mln zł (w okresie: 15.03.2013-14.03.2014) 5 do poziomu 

21,31 mln zł (w okresie: 15.03.2014-14.03.2015)6, a następnie (+17,31%) do poziomu ok. 25 mln zł  

(w okresie: 15.03.2015-14.03.2016) i na tym poziomie został utrzymany w kolejnym roku.  

Dzienny zasięg (liczba odbiorców przekazów zawierających wzmianki o UE Katowice) z roku na rok 

zwiększa się ze średniego poziomu 171 tys. odbiorców / dzień (w okresie: 15.03.2014-14.03.2015) do 

średniego poziomu 282 tys. odbiorców / dzień (pod koniec 2017 r.). Wskaźnik wzmianek nt.  

UE Katowice o negatywnym wydźwięku zmalał z poziomu 5,5% (w 2014 r.) do poziomu 0,2%  

(w 2017 r.) na rzecz wzmianek o Uczelni o wydźwięku pozytywnym (45,3%) bądź neutralnym 

(54,5%).W ostatnim czasie wzmianki o UE Katowice (niepełny okres, tj. od 15.03.2017 r. do końca 

2017 r.) pojawiały się w mediach lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich średnio 24 razy dziennie, 

przy zwiększającym się udziale mediów o zasięgu krajowym, co przekłada się na wzrost 

rozpoznawalności marki UE Katowice. 

ZMIANY ORGANIZACYJNE 

Obniżenie w 2017 r. dotacji podstawowej z MNiSW oraz wycofanie się samorządu województwa 

śląskiego z przyznania dotacji inwestycyjnej spowodowały zmniejszenie przychodów, co mogło 

oznaczać ujemny wynik finansowy. W związku z tym w UE Katowice został uruchomiony program 

dostosowawczy do zmienionych warunków finansowania obejmujący: 

o przebudowę struktury Uczelni oraz poprawę efektywności wykorzystania zasobów, co przełożyło 

się na większą sprawność i skuteczność funkcjonowania poszczególnych jednostek UE Katowice, 

a także Uczelni jako całości. Podjęto zatem następujące działania: 

o reorganizację i racjonalizację zatrudnienia: 

 modyfikacja zakresu wsparcia procesów uniwersyteckich przez pracowników 

nie będących nauczycielami akademickimi 

 przesunięcia w zakresie zatrudnienia na stanowiskach dostosowane do wymagań 

kwalifikacyjnych i kompetencyjnych osób na nich zatrudnionych, zakresu 

obowiązków oraz odpowiedzialności przypisanych do poszczególnych stanowisk, 

a także stopnia złożoności i trudności wykonywanej pracy oraz potencjału 

zawodowego pracowników 

o wprowadzenie nowego modelu struktury w pionie Kanclerza, w tym podział 

i przyporządkowanie zadań zastępcom pozwalające na realizację koncepcji systemowego 

i efektywnego zarządzania pionem Kanclerza w otoczeniu cechującym się dużą 

zmiennością. 

Ponadto zwiększono wśród kadry kierowniczej świadomość w zakresie kierunków działań 

wyznaczanych przez kadrę zarządzającą i podejmowanych przez nią decyzji, co skutkuje: 

lepszą identyfikacją z celami strategicznymi Uczelni, większym zaangażowaniem w ich 

                                                           
4
 rok do roku 

5
 wyliczenia mogą być obarczone błędem ze względu na zmiany w umowie z dostawcą zewnętrznego 

monitoringu mediów (w ostatnim kwartale 2014 r. wynegocjowano zwiększenie zakresu monitorowanych 
mediów o monitoring RTV). 
6
 wyliczenia mogą być obarczone błędem ze względu na zmiany w umowie z dostawcą zewnętrznego 

monitoringu mediów (w ostatnim kwartale 2014 r. wynegocjowano zwiększenie zakresu monitorowanych 
mediów o monitoring RTV). 
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realizację oraz przyczynia się tym samym do zwiększenia efektywności procesu 

zarządzania UE Katowice.  

o wprowadzenia polityki finansowej w aspekcie funduszu wynagrodzeń, który to system 

jednocześnie ma wspierać i stymulować pożądane z punktu widzenia Uniwersytetu zachowania 

pracowników. 

Zmiany organizacyjne przeprowadzone w UE Katowice w kontekście wprowadzonych zarządzeń  

w okresie od 1.09.2016 r. do 31.10.2017 r. zawiera Załącznik nr 8. 

SYTUACJA FINANSOWA 

UE Katowice prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na podstawie planu rzeczowo-

finansowego zatwierdzonego przez Senat Uczelni, zgodnie z przepisami o finansach publicznych  

i o rachunkowości. Podstawowa działalność operacyjna obejmuje działalność: dydaktyczną  

i badawczą. Przychody działalności dydaktycznej w szczególności obejmują: 

o dotacje z budżetu państwa, 

o środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków, 

o odpłatności za świadczone usługi edukacyjne oraz za kształcenie na studiach i studiach 

doktoranckich prowadzonych w formach niestacjonarnych, 

o przychody ze sprzedaży składników własnego mienia oraz z odpłatności za korzystanie z tych 

składników przez osoby trzecie na podstawie umowy najmu, dzierżawy, 

o inne (np. dotacje innych instytucji publicznych). 

Z budżetu państwa uczelnia otrzymuje dotacje, m.in. na:  

o zadania związane z kształceniem studentów studiów stacjonarnych, kształceniem uczestników 

stacjonarnych studiów doktoranckich, kształceniem kadr naukowych, utrzymaniem uczelni,  

w tym na remonty, 

o zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom, będącym osobami 

niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia. 

Przychody działalności badawczej w szczególności obejmują: 

o środki na realizację badań naukowych i prac rozwojowych uzyskane ze środków przewidzianych 

w budżecie państwa na naukę, 

o odpłatności za usługi badawcze i specjalistyczne. 

Do kosztów działalności dydaktycznej zalicza się koszty związane z: 

o procesem dydaktycznym na studiach i kursach, 

o kształceniem kadr naukowych, 

o utrzymaniem uczelni, w tym koszty remontów. 

Podstawowe informacje prezentujące sytuację finansową UE Katowice w 2016 r. i 2017 r. zostały 

zawarte w tabeli 11. 
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Tabela 11. Przychody i koszty – działalność operacyjna (wartości w tys. zł) 

Wyszczególnienie 

2016 rok  2017 rok 

 wykonanie  struktura 
wstępne 

wykonanie  
struktura 

1 2 3 4 5 

A. PRZYCHODY w tys. zł 
    dz. dydaktyczna 100 924,3 92,5% 100 316,7 92,8% 

projekty unijne i projekty międzynarodowe 2 657,7 2,4% 2 838,6 2,6% 

dz. naukowo-badawcza 5 552,8 5,1% 4 912,6 4,5% 

RAZEM PRZYCHODY 109 134,8 100,0% 108 067,9 100,0% 

B. KOSZTY  w tys. zł 
    1. Zużycie materiałów i energii         4 095,1     3,8%         4 092,4     4,0% 

  dz. dydaktyczna         3 977,4               3 990,0       

  projekty unijne i programy międzynarodowe 11,1   36,0   

  dz. naukowo-badawcza 106,7   66,4   

2. Usługi obce         6 064,6     5,6%         6 845,0     6,7% 

  dz. dydaktyczna         4 294,8               5 280,8       

  projekty unijne i programy międzynarodowe 93,8   74,1   

  dz. naukowo-badawcza 1 676,0   1 490,1   

3. Podatki i opłaty         2 406,8     2,2%         1 964,6     1,9% 

  dz. dydaktyczna         2 253,4               1 835,5       

  projekty unijne i programy międzynarodowe 9,7   15,3   

  dz. naukowo-badawcza 143,7   113,9   

4. Wynagrodzenia       71 576,6     66,4%       66 909,8     65,5% 

  dz. dydaktyczna       69 857,8             65 346,8       

  projekty unijne i programy międzynarodowe 231,9   318,6   

  dz. naukowo-badawcza 1 486,9   1 244,4   

5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia       15 047,7     14,0%       14 713,4     14,4% 

  dz. dydaktyczna       14 788,5             14 347,3       

  projekty unijne i programy międzynarodowe 58,7   68,9   

  dz. naukowo-badawcza 200,5   297,2   

6. Amortyzacja         4 409,0     4,1%         3 104,7     3,0% 

  dz. dydaktyczna         4 359,6               3 035,6       

  projekty unijne i programy międzynarodowe 10,1   24,0   

  dz. naukowo-badawcza 39,3   45,1   

7. Pozostałe koszty         4 153,1     3,9%         4 466,1     4,4% 

  dz. dydaktyczna         1 082,0               1 505,2       

  projekty unijne i programy międzynarodowe 2 272,3   2 161,9   

  dz. naukowo-badawcza 798,8   799,1   

RAZEM KOSZTY  107 753,0     100,0%  102 096,0     100,0% 

  dz. dydaktyczna     100 613,5     93,4%       95 341,1     93,4% 

  projekty unijne i programy międzynarodowe         2 687,6     2,5%         2 698,8     2,6% 

 
dz. naukowo-badawcza         4 451,9     4,1%         4 056,2     4,0% 

C. WYNIK w tys. zł 
    dz. dydaktyczna 310,8    4 975,6    

projekty unijne i programy międzynarodowe -29,9    139,8    

dz. naukowo-badawcza 1 100,9    856,5    

DZ. OPERACYJNA 1 381,8    5 971,9    

Źródło: Dane wewnętrzne UE Katowice 



22 
 

Plan na rok 2017 zatwierdzony uchwałą Senatu, zamykał się stratą w wysokości 6 452,5 tys. zł. na co 

znaczący wpływ miała dotacja podstawowa, która zgodnie z decyzją z dnia 10 kwietnia 2017 r., 

obniżona została o 5% do wysokości 73 379,4 tys. zł. W październiku UE Katowice otrzymała 

informację o zwiększeniu dotacji podstawowej o 5 329,5 tys. zł, co było efektem poprawy poziomu 

naukowego i zdobycia wyższych kategorii naukowych. W listopadzie sporządzono zmianę planu 

rzeczowo-finansowego na rok 2017, który to plan po zmianach zakładał osiągnięcie dodatniego 

wyniku finansowego w wysokości 1 125,0 tys. zł. Taki wynik finansowy jest możliwy do osiągnięcia 

dzięki zwiększeniu dotacji podstawowej (efekt poprawy poziomu naukowego) oraz wprowadzeniu 

zmian organizacyjnych skutkujących m.in. oszczędnościami w funduszu wynagrodzeń. Według 

wstępnego wykonania (por. tabela 11) UE Katowice osiągnęła zyska na poziomie ok. 6 000 tys. zł. 

Sytuacja finansowa UE Katowice na dzień dzisiejszy jest stabilna. 

Środki finansowe na rachunkach bankowych Uczelni pozwalają na terminowe regulowanie 

zobowiązań. Nie występuje zagrożenie utraty płynności. Uczelnia posiada kredyt w rachunku 

bieżącym, który do chwili obecnej nie był uruchomiony. Obecnie realizowana jest także duża 

inwestycja w zakresie modernizacji budynku Rektoratu. Środki finansowe na realizację 

przedmiotowej inwestycji są w całości zabezpieczone na wydzielonych rachunkach bankowych. 

 

LOKALIZACJA – INFRASTRUKTURA 
 
UE Katowice stanowi istotny element Miasta Katowice. Budynki stanowiące własność Uniwersytetu 

zlokalizowane są w kilku miejscach na terenie miasta, w tym przy ulicach: Bogucickiej i 1 Maja (tzw. 

Kampus Bogucicka) oraz Adamskiego i Koszarowej (tzw. Kampus Adamskiego), a także przy  

ul. Franciszkańskiej (domy studenckie). Jeden z dużych obiektów Uczelni z przeznaczeniem biurowo-

dydaktycznym (bud. N w ramach Kampusu Adamskiego) znajduje się w znacznym oddaleniu od 

głównego kampusu (Kampus Bogucicka). UE Katowice jest również współwłaścicielem 1 obiektu – 

CINiBA. Ponadto na terenie Miasta Rybnik UE Katowice prowadzi działalność dydaktyczną  

w zamiejscowym Wydziale Biznesu, Finansów i Administracji zlokalizowanym przy ul. Rudzkiej 13c 

(tzw. Kampus Rybnicki), 

Teren głównego kampusu Uczelni położony jest w dzielnicy Bogucice – Zawodzie, sąsiadującej od 

strony zachodniej z dzielnicą Śródmieście. Dzieli go niewielka odległość od Muzeum Śląskiego, 

siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, Spodka i Międzynarodowego Centrum 

Kongresowego stanowiących Strefę Kultury w mieście. Teren kampusu głównego Uczelni znajduje się 

w bezpośrednim sąsiedztwie przecięcia dwóch ważnych arterii komunikacyjnych w mieście,  

tj. Drogowej Trasy Średnicowej (DTŚ) oraz ulicy Murckowskiej (DK 86) wraz ze zjazdem na autostradę 

A4. 

Bazę majątkową Uczelni stanowi 46 działek o łącznej powierzchni 83 641 m², w tym: 34 działki 

stanowiące własność Uczelni, 1 działka we współwłasności z Uniwersytetem Śląskim, 1 działka we 

władaniu, 10 działek pozyskanych w ramach użyczenia z zasobów gminnych - na których znajduje się 

19 budynków o łącznej powierzchni całkowitej 74 930 m².  

UE Katowice na chwilę obecną dysponuje 19 obiektami z przeznaczeniem na funkcje: biurowe, 

dydaktyczne, socjalno-kulturalne, domów studenta i obiektów techniczno-gospodarczych. Na rzecz 

poprawy efektywności zarządzania zasobami UE Katowice zawiesił w 2017 roku działalność dwóch 
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obiektów dydaktycznych , jeden przeznaczył do sprzedaży (bud. P), drugi do wyburzenia (bud. D). 

Wraz z wyburzeniem budynku D planuje się również wyburzenie sąsiadującego budynku techniczno-

gospodarczego (barak). 

Bazę dydaktyczną Uczelni stanowią 154 sale objęte systemem planowania zajęć dydaktycznych  

z możliwością pomieszczenia 8 293 osób. UE Katowice dysponuje łącznie 663 miejscami 

parkingowymi rozmieszczonymi na całym terenie Uczelni. Charakterystykę obiektów UE Katowice 

zawarto w Załączniku nr 9. 

UE Katowice w 2017 roku zlecił Pracowni Architektonicznej KONIOR STUDIO Tomasz Konior 

opracowanie studium docelowego zagospodarowania terenu głównego kampusu Uniwersytetu  

w perspektywie 20 lat. Celem opracowania jest wskazanie kierunków przekształceń przestrzeni  

UE Katowice oraz jego najbliższego sąsiedztwa zmierzających do poprawy jego funkcjonowania, 

stworzenia spójnej, atrakcyjnej przestrzeni kampusu, wchodzącej w wartościową relację  

z otoczeniem. 
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II. Otoczenie UE Katowice – diagnoza zewnętrzna  
 

1. Konkurencja 

Podstawą dla opracowania analizy otoczenia konkurencyjnego i porównania pozycji UE Katowice  

z konkurencyjnymi uczelniami wyższymi w regionie były ogólnodostępne raporty – rankingi 

uniwersytetów i uczelni wyższych w Polsce oraz analizy stron internetowych wybranych uczelni  

z województwa śląskiego.  

Punktem odniesienia dla porównań były uczelnie publiczne i niepubliczne funkcjonujące  

w województwie śląskim. W szczególności, spośród uczelni publicznych bezpośrednimi konkurentami 

są: Uniwersytet Śląski (kierunki: Administracja, Informatyka, Przedsiębiorczość, Zarządzanie Zasobami 

Ludzkimi), Politechnika Śląska (kierunki: Zarządzanie, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Zarządzanie 

Projektami, Informatyka) i Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach (kierunek: Zarządzanie). 

Pomimo dużej odległości geograficznej konkurentami wśród uczelni publicznych są Uniwersytety 

Ekonomiczne w Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu oraz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. 

Pośrednimi konkurentami, ze względu na bliskość geograficzną, są również Uniwersytet Jagielloński, 

AGH w Krakowie, czy inne uczelnie kształcące na kierunkach ekonomia, finanse, zarządzanie czy 

informatyka np.: Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Państwowa Wyższa Szkoła  

w Raciborzu. 

Głównymi konkurentami UE Katowice spośród uczelni niepublicznych są natomiast: Górnośląska 

Wyższa Szkoła Handlowa, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Wyższa Szkoła Zarządzania 

Ochroną Pracy, Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości, Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu  

w Bielsku-Białej i inne podmioty. 

Już wstępna analiza liczby i potencjału uczelni konkurencyjnych wskazuje na dużą intensywność 

rywalizacji w sektorze szkół wyższych w województwie śląskim. Uczelnie publiczne i niepubliczne 

przedstawiają bogatą, konkurencyjną ofertę kształcenia, a część z nich ma znaczący potencjał 

naukowo-badawczy (por. Uniwersytet Śląski w Katowicach, Politechnika Śląska). Raport w tej części 

został podzielony na trzy wzajemnie uzupełniające się obszary, a w szczególności: 

o pozycja UE Katowice w obszarze nauki; 

o pozycja UE Katowice w obszarze dydaktyki; 

o pozycja UE Katowice w obszarze umiędzynarodowienia. 

POZYCJA UE KATOWICE W OBSZARZE NAUKI  

Bezpośrednią miarą jakości działalności naukowej na uczelniach wyższych są wyniki parametryzacji 

opracowywane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. UE Katowice w 2017 roku uzyskał 

wysokie oceny – trzy spośród czterech wydziałów otrzymały kategorię A, a jeden – kategorię B.  

W porównaniu do uczelni konkurencyjnych z terenu Śląska są to noty wysokie, i tak na przykład, 

Uniwersytet Śląski dla konkurencyjnego względem UE Katowice Wydziału Nauk Społecznych, uzyskał 

kategorię B, a Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej – kategorię A. Spośród 
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prywatnych uczelni – Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej uzyskała Kategorię B, Górnośląska 

Wyższa Szkoła Handlowa – kategorię C, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej – 

Wydział Zarządzania i Transportu – kategorię B, a Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy, Gliwicka 

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Bielsku-Białej nie były 

parametryzowane. W odniesieniu do publicznych uczelni ekonomicznych (Uniwersytety Ekonomiczne 

w Poznaniu, Krakowie, Wrocławiu oraz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) UE Katowice jest 

parametryzowane podobnie – wypada gorzej od SGH w Warszawie oraz UE w Poznaniu, ale lepiej niż 

UE w Krakowie i UE we Wrocławiu. Podsumowując, wyniki parametryzacji UE Katowice wskazują, że 

w obszarze nauki jest to najlepsza uczelnia wyższa kształcąca na kierunkach ekonomicznych na 

Śląsku, lokująca się w czołówce ogólnopolskiej. 

W najpoważniejszym rankingu uczelni wyższych Perspektywy, w 2017 roku, w obszarze „Potencjał 

naukowy” UE Katowice zajmuje wysokie, 38 miejsce w Polsce. Uczelnie publiczne z województwa 

Śląskiego wypadają lepiej niż UE Katowice, i tak Politechnika Śląska zajmuje 20 miejsce a  Uniwersytet 

Śląski 16 miejsce, przy czym ranking ten tworzony jest dla całej uczelni, a nie wydziałów Organizacji  

i Zarządzania Politechniki Śląskiej czy Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego. Wyżej  

w zakresie potencjału naukowego wypada również Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej  

(27 miejsce), która jawi się jako główny konkurent UE w Katowicach spośród uczelni niepublicznych. 

Pomimo wysokiego potencjału naukowego, w obszarze „efektywności naukowej” UE Katowice nie 

znalazł się w pierwszej 50-ce uczelni wyższych w Polsce. Znajdują się tam natomiast zarówno 

Politechnika Śląska (31 miejsce), jak i Uniwersytet Śląski (11 miejsce). Wskazuje to ograniczone 

przełożenie znaczącego potencjału kadry UE Katowice na efektywność naukową. Należy także 

podkreślić, iż w zestawieniu tym brak jest uczelni niepublicznych. 

POZYCJA UE KATOWICE W OBSZARZE DYDAKTYKI 

Podobnie jak w przypadku kwestii naukowych, tak w przypadku dydaktyki podstawą oceny są 

rankingi dokonywane przez niezależne instytucje. W rankingu Perspektywy 2017 UE Katowice  

w kryteriach prestiż i absolwent na rynku pracy, które są odzwierciedleniem oferty dydaktycznej, 

zajmuje odpowiednio 36 i 44 miejsce. To gorzej niż konkurencyjny Uniwersytet Śląski (odpowiednio: 

10 i 15 miejsce) oraz Politechnika Śląska (odpowiednio: 15 i 7 miejsce). W zestawieniu brak jest 

uczelni niepublicznych kształcących na kierunkach ekonomicznych z województwa śląskiego.  

W rankingu tygodnika Wprost z 2015 roku, w którym przedstawiono 50 uczelni wyższych, których 

absolwenci są najczęściej poszukiwani przez pracodawców, UE Katowice zajmuje wysokie, 17 miejsce, 

wyższe niż Uniwersytet Śląski (24 miejsce), lecz niższe niż Politechnika Śląska (4 miejsce). W rankingu 

tym, w odniesieniu do kierunku Marketing i Zarządzanie UE Katowice zajmuje wysokie, 6 miejsce  

w Polsce, kierunku Transport i Logistyka – nie mieści się w pierwszej dziesiątce uczelni krajowych, 

podczas gdy 3 miejsce zajmuje Politechnika Śląska, a dla kierunków związanych z Ekonomią  

i Finansami, UE Katowice zajmuje wysokie, 6 miejsce w Polsce. W zestawieniu tym brak jest uczelni 

niepublicznych z terenu województwa śląskiego. 

Podsumowując, w obszarze dydaktyki oferta UE w Katowicach jest konkurencyjna w regionie  

i stanowi mocną stronę Uczelni. 
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POZYCJA UE KATOWICE W OBSZARZE UMIĘDZYNARODOWIENIA 

Podstawowym punktem odniesienia do oceny pozycji UE Katowice w obszarze umiędzynarodowienia 

jest ranking Perspektywy 2017. W rankingu tym Uczelnia zajmuje 43 miejsce w Polsce, tj. znacząco 

odbiega od Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej – 5 miejsce, GWSH w Katowicach – 24 

miejsce, Politechniki Śląskiej – 28 miejsce. Wyprzedza natomiast Uniwersytet Śląski, zajmujący 

dopiero 49 miejsce. Względem wyżej analizowanych wymiarów konkurencyjności odnoszących się do 

nauki oraz dydaktyki umiędzynarodowienie może być postrzegane jako relatywnie najsłabszy wymiar 

UE Katowice. Kilka uczelni konkurencyjnych z terenu województwa śląskiego posiada w tym obszarze 

znaczną przewagę. Najsilniejszym konkurentem w obszarze umiędzynarodowienia jest Wyższa Szkoła 

Biznesu w Dąbrowie Górniczej, i to ta uczelnia jawi się jako najpoważniejszy konkurent UE Katowice 

w przyszłości. 

 

2. Międzynarodowe programy naukowe i dydaktyczne  

Współcześnie pracownicy uczelni wyższych mogą ubiegać się o dodatkowe środki na rozwój oraz 

umiędzynarodowienie badań naukowych zarówno ze źródeł krajowych, jak i zagranicznych. 

Skuteczne wykorzystanie tego rodzaju źródeł dodatkowego finansowania szkół wyższych oznacza  

z jednej strony poszerzenie zakresu aktywności naukowej, dydaktycznej i administracyjnej uczelni,  

z drugiej zaś świadczy o wysokim poziomie aktywności międzynarodowej akademików. Zestawienie 

przykładowych programów - źródeł finansowania międzynarodowej współpracy w obszarze 

dydaktyki, nauki oraz wdrożeń prezentuje tabela 12. 

Tabela 12. Lista najczęściej wykorzystywanych przez uczelnie programów współpracy międzynarodowej 

Nazwa programu Charakter Krótki opis 

ERASMUS+ Akcja 1 
(KA103, KA107, 
Erasmus Mundus Joint 
Master Degrees 

Dydaktyczny  

- wyjazdy studentów w celu zrealizowania części studiów  
- wyjazdy studentów w celu zrealizowania praktyki  
- wyjazdy pracowników uczelni w celu zrealizowania 

zajęć  
- wyjazdy pracowników uczelni w celach szkoleniowych  
- udział studentów w innowacyjnych programach 

wspólnych studiów drugiego stopnia 

ERASMUS+ Akcja 2 
Dydaktyczno-
organizacyjny 

- międzynarodowe projekty polegające na wdrażaniu i 
upowszechnianiu innowacyjnych rozwiązań i dobrych 
praktyk w szkolnictwie wyższym 

CEEPUS Dydaktyczny 
- wyjazdy studentów w celu zrealizowania części studiów 
- wyjazdy pracowników uczelni w celu zrealizowania 

zajęć 

Porozumienia o 
podwójnym dyplomie  

Dydaktyczny  
- Wyjazdy studentów w celu zrealizowania części 

studiów i uzyskania dyplomu uczelni przyjmującej  
(tzw. drugi dyplom) 

Granty NCN, NCBiR 
Naukowy , 
naukowo-
wdrożeniowy 

- projekty badawcze,  
- projekty wdrożeniowe 

Granty Komisji 
Europejskiej np.  
EU SHARE  

Naukowy 
- projekty badawcze związane z poprawą jakości 

kształcenia 
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Nazwa programu Charakter Krótki opis 

Programy naukowej 
współpracy 
bilateralnej np. 
Niemcy - DAAD 

Naukowy  
- realizacja mniejszych międzynarodowych projektów 

naukowo-badawczych najczęściej w układzie dwóch 
uczelni partnerskich 

Programy grantów 
międzynarodowych 
sieci badawczych np. 
RSA International 
Network 

Naukowy  
- realizacja międzynarodowej sieci badawczej (minimum 

3 kraje) na rzecz mniejszych projektów naukowo-
badawczych  

Międzynarodowy 
Fundusz Wyszehradzki  

Naukowy - mniejsze projekty badawcze  

INTERREG, programy 
peracyjne 

Naukowo-
wdrożeniowy 

- projekty badawcze  

Programy 
stypendialne, np. 
stypendia Fulbrighta, 
Fundacji 
Kościuszkowskiej 

Naukowo-
dydaktyczny  

- stypendia pobytowe - staże naukowe 
- granty badawcze  

Horyzont 2020 Naukowy 
- realizacja dużych międzynarodowych projektów 

naukowo badawczych w układzie konsorcjum 
Źródło: opracowanie własne 

 

3. Uwarunkowania technologiczne – ICT  

Współczesny rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) stawia coraz to większe 

wymagania nie tylko w działalności komercyjnej, ale także publicznej, w tym związanej z uczelniami 

wyższymi. Rozwiązania ICT pozwalają między innymi na skuteczną promocję uczelni wyższych, 

rozpowszechnianie informacji na temat dorobku naukowego, a także sprawne zarządzanie procesami 

dydaktycznymi, w tym prowadzenie zajęć w formie e-learningu. Identyfikacji technologii 

informacyjno-komunikacyjnych (ICT) wykorzystywanych w nowoczesnym uniwersytecie dokonano na 

podstawie analizy rozwiązań obwiązujących w wybranych uczelniach zagranicznych, w szczególności 

w Concordia University (Montreal, Canada), Western Washington University (Bellingham, USA), 

University of Vienna (Austria) oraz Strathclyde University (Glasgow, UK). Poniższe zestawienie 

przedstawia główne produkty i usługi ICT oferowane przez te uniwersytety: 

o Ogólny system autoryzacyjny (Shibboleth authentication service) - technologia open source 

używana do autoryzacji i kontroli dostępu. Pozwala studentom i pracownikom na dostęp do 

wewnętrznych i zewnętrznych zasobów poprzez jedno, wspólne logowanie za pomocą nazwy 

użytkownika i hasła z domeny uczelni (nie ma konieczności używania innych kont do osobnych 

usług). 

o Sklep online - internetowa platforma zakupowa pozwalająca na zakup produktów i usług 

oferowanych przez uniwersytet (gadżety, książki, usługi druku), usługi ogólne: np. strzeżony 

parking dla rowerów. 

o Usługi informacyjne – serwis internetowy uczelni, w szczególności: 

 Dla przyszłych i obecnych studentów oraz absolwentów: 
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 Portal internetowy dla potencjalnych studentów (Connect2Concordia) oferujący 

wycieczki po kampusie, informacje o wydarzeniach i ogólne informacje  

o Uniwersytecie (proces rekrutacji, important dates etc.).  

 ConneXions - portal kariery pozwalającym studentom i alumnom poszukiwać 

pracy (umieszczać posty aplikacyjne), rejestrować się na wydarzenia z nią 

związane i mieć dostęp do ogłoszeń umieszczanych przez Career Management 

Services (CMS). Pozwala pracodawcom na „job posting”. 

 Serwisy ogłoszeniowe (Announcement Channel / SharePoint), 

 System elektronicznego (on-line) tworzenia zawiadomień (również do list mailingowych) 

– forum studenckie i pracownicze. Tworzenie indywidualne ogłoszeń, redagowanie  

i uruchamianie postingu przez redaktorów kanału informacyjnego. SharePoint - 

informacje o projektach naukowo-badawczych, ogłoszenia dotyczące poszukiwania 

wykonawców do projektów itp. PURE (Publications and Research) serwis informacyjny 

dotyczący osiągnięć naukowych i aktualnych projektów badawczych prowadzonych w 

uniwersytecie. Kalendarz wydarzeń uniwersyteckich synchronizowany z kontami 

uczelnianymi. 

 Dynamiczne listy dystrybucyjne (Dynamic distribution lists) 

 DDL to narzędzie wsparcia komunikacji emailowej pozwalające na tworzenie celowych 

list mailingowych wśród pracowników i studentów. Połączone bezpośrednio z działem 

HR i systemami dziekanatowymi jest odświeżany automatycznie. Połączony z bazą 

danych profilującą pracowników i studentów ze względu na ulokowanie w strukturze 

organizacyjnej, zainteresowania naukowe, profil działalności lub studiów. 

 Dla pracowników (Empath / MyEmpath / Finance Information and Management 

System). Empath jest systemem informacyjnym wykorzystywanym przez Dział Kadr do 

sporządzania list płac, generowania informacji skarbowej i ubezpieczeniowej, śledzenia 

historii zatrudnienia, aktywności zawodowych pracownika itp. MyEmpath udostępnia 

powyższe dokumenty związane z zatrudnianiem pracownikom do wglądu.  

o Accountability and Development Review - system on-line pozwalający na organizowanie  

i zarządzanie procesem corocznej oceny osiągnięć pracowniczych. Pracownicy uploadują swoje 

raporty, planują cele na następny rok oraz zapisują osiągnięcia dydaktyczne i naukowe. System 

pozwala na przypisywanie ról recenzentów i innych interesariuszy (kierowników jednostek, 

sygnatariuszy itp.). System udostępnia funkcje raportujące.  

o Faculty resource information system (FRIS) - FRIS jest wykorzystywany do planowania  

i przydziału pracy (badania naukowe, dydaktyka, usługi organizacyjne) dla zatrudnionych 

pracowników, jak również do przydziału zajęć i obsługi finansowej kursów zlecanych dla 

pracowników zatrudnionych na zlecenie (pełna obsługa ofertowania, organizacyjna i finansowa). 

Dostęp dla pracowników administracji, dziekanatów, a na zasadzie wglądu (read-only) dla 

kierowników jednostek. Pełny dostęp do ofert pracy dla pracowników na zlecenia i aplikujących. 

Dostęp do pełnej informacji z serwisu za zgodą dziekana.  

o Ankietowanie - LimeSurvey / Qualtrics - internetowe narzędzie do tworzenia ankiet badawczych, 

publikowania ich on-line i mailingu do respondentów. Autorzy mają możliwość samodzielnego 

tworzenia ankiet. Qualtrics jest produktem bliźniaczym, który oferuje dodatkowo narzędzia 

analityczne do tworzenia zaawansowanych raportów.  
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o Travel management - serwis on-line przeznaczony do zgłaszania, autoryzacji i organizowania 

wyjazdów pracowników i studentów. Zawiera nakładkę rejestrującą wydawanie dokumentów 

związanych z wyjazdem, w tym Travel Insurance Notification Unit. 

o System rejestracji wydarzeń i rezerwacji sal - Event & room bookings (EMS) - system 

wykorzystywany jest przez społeczność akademicką i zewnętrznych klientów do rezerwowania 

wydarzeń i pomieszczeń. Serwis zarządzany jest zazwyczaj przez osobny dział (np. Hospitality 

Concordia). 

o Wideokonferencje, rozwiązania wsparcia pracy grupowej - oferuje zewnętrznie usługi związane 

z organizacją wydarzeń zdalnych lub wspomaganych za pomocą środków AV. Rozwiązania 

transmisji wideo i transmisji strumieniowej dostępne są również na potrzeby wewnętrzne,  

np. obrony on-line, proces rekrutacji on-line, realizacje webinars – seminaria zdalne. W ramach 

tych usług zorganizowane są tzw. group study spaces - sale (pokoje) do wykorzystanie przez 

grupy w ramach realizowanych projektów i kursów wyposażone w infrastrukturę cyfrową 

wspomagającą pracę (collaboration suport systems, kamery szerokokątne, rzutniki, ekrany 

multimedialne, połączenia internetowe, dostęp do sieci, mikroporty, mikrofony butonierkowe). 

o Usługi druku - Everyone Print / DPrint - zorganizowany serwis obejmujący wielofunkcyjne 

skanery, drukarki i kopiarki dostępne w całym kampusie (w Concordia University to ok. 250 

maszyn + 50 maszyn self-serve dla studentów) na potrzeby wydziałów i katedr. Użytkownicy 

dysponują indywidualnymi kodami w ramach kodów katedralnych. Ułatwia to analizę kosztów. 

Usługa sprzężona jest z usługą WebPrint, pozwalającą zdalnie wysyłać zadania do maszyn DPrint 

Xerox. Everyone Print na WWE pozwala studentom na odpłatny druk w ramach ich studenckiego 

konta zasilanego z poziomu karty kredytowej. Drukarki kolorowe i monochromatyczne  

w dostępie sieciowym, lista urządzeń i lokalizacji.  

o Documentum (eDocs) – elektroniczne repozytorium dokumentów - Documentum jest 

uniwersyteckim repozytorium pozwalającym gromadzić, organizować i udostępniać dokumenty 

elektroniczne, podczas gdy praca nad tymi dokumentami jest automatyzowana. Documentum 

standaryzuje sposób, w którym pracownicy uniwersytetu organizują swe dokumenty. Dostarcza 

również narzędzi ochrony dokumentów, śledzenia wersji (włącznie z identyfikacją autorów), 

wyszukiwania. Dodatkowo usługa Group file sharing pozwala stworzyć usługę na potrzeby 

projektów realizowanych przez katedry lub jednostki z dużą przestrzenią dyskową (Strathclyde, 

Concordia = 100GB). 

o Wirtualna klasa - Adobe Connect virtual classroom (VC) software + FistClass - VC pozwala 

instruktorom i studentom spotykać się online w wirtualnej klasie. W VC instruktorzy mogą 

wykładać za pomocą głosu, czatu, odpowiedzi na pytania; mogą zamieszczać slajdy, dokumenty  

i inne materiały dydaktyczne. Studenci mogą pracować razem mimo fizycznego oddalenia. 

Instruktorzy mogą nagrywać spotkania. Usługi FirstClass łączą funkcjonalności VC z aplikacjami 

mobilnymi.  

o iClicker - system do przeprowadzania głosowań lub rozwiązywania testów w czasie rzeczywistym 

w klasie. Elektroniczne urządzenie sprzężone radiowo z jednostką centralną. Możliwe działanie  

z urządzeniami mobilnymi, zarejestrowanymi laptopami itp.  

o Rejestracja nauczania: Lecture Capture – Panopto / Camtasia / Relay 5 - systemy umożliwiające 

nagrywanie wykładów w klasie. Możliwe jest łączenie wykładu ze slajdami prezentacji lub 

obrazami. Materiały do umieszczania na Moodle lub innym serwisie elearningowym. Technologia 

pozwala na łączenie wielu elementów obecnych na sali wykładowej w jedną prezentację 

multimedialną. Panopto daje również możliwość indeksowania elementów publikacji, aby były 
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przeszukiwalne dla studentów według słów kluczowych. Dostępna jest również analityka 

dotycząca wykorzystania poszczególnych elementów wykładu przez studentów.  

o System do recenzji peer-to-peer - system open source wykorzystywany w ocenach projektów, 

publikacji wewnętrznych. Pozwala na elektroniczne zarządzanie zgłoszeniami przez edytorów  

i rozsyłanie prac do recenzentów. Możliwe wykorzystanie we wspomaganiu wydawnictwa 

uczelnianego. 

o Ułatwienia dla gości - Guest Account for Off-campus Visitors - z poziomu konta pracownika 

można stworzyć konto dostępu do sieci bezprzewodowej i przewodowej (wraz z dostępem do 

systemów wydruku itp.) na okres 1 dnia. Wykorzystywane w sposób rozszerzony podczas 

konferencji, wizy projektowych gości zagranicznych itp. 

o MyWeb - indywidualne strony internetowe pracowników (max. 1 GB) i studentów (max. 500 MB) 

z dostępem przez uczelniany username z rozwiązaniami wspomagającymi ich tworzenie Adobe 

Dreamweaver lub Self-Serve WordPress. 

o Subskrypcje Gartner i Educause - dostęp do najnowszych informacji o trendach w IT w edukacji  

i nauce. Lektura wpisana w zakres obowiązków pracowników działu administracyjnego IT. 

o Rozwiązania softwarowe - dostęp do Microsoft Office 365 dla studentów i pracowników 

uniwersytetu. Read&Write Gold text-to-speech oraz MindGenius concept mapping. JAWS 

screenreader, ZoomText oraz Kurzweil 1000 to systemy ułatwiające czytanie. 

https://wp.wwu.edu/webtech/wordpress/
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III. Bilans strategiczny UE Katowice 

Bilans strategiczny UE Katowice stanowi wypadkową wniosków zidentyfikowanych na podstawie 

pierwszej serii warsztatów strategicznych ze społecznością akademicką Uczelni oraz podmiotami 

otoczenia Uczelni7 (por. Załącznik nr 2), a także diagnozy wewnętrznej i zewnętrznej Uczelni  

(por. rozdz. I i II Strategii). 

1. Silne i słabe strony  

Listę silnych stron UE Katowice, uporządkowanych według podstawowych obszarów działalności 

Uczelni, prezentuje tabela 13. 

Tabela 13. Lista silnych stron UE Katowice oraz obszarów ich identyfikacji  

Obszary identyfikacji 
silnych stron 

Siły 

Oferta dydaktyczna  

S1. Zróżnicowana oferta dydaktyczna UE Katowice na studiach I, II, III stopnia, 
studiach podyplomowych, w tym w programy i przedmioty w języku obcym 

S2. Konkurencyjna oferta dydaktyczna UE Katowice w układzie regionalnym  
i krajowym  

S3. Część zajęć prowadzona w formie warsztatów, laboratoriów komputerowych, 
wizyt studyjnych – bardzo praktyczna z perspektywy studentów 

S4. Elastyczny układ zajęć na studiach dziennych umożliwiający jednoczesne 
studiowanie i podejmowanie pracy przez studentów  

Badania naukowe  

S5. Wysokie oceny parametryczne działalności naukowej UE Katowice w krajowym 
układzie głównych uczelni ekonomicznych 

S6. Udział Uczelni w projektach badawczych finansowanych ze źródeł krajowych  
i zagranicznych 

S7. Działalność Wydawnictwa Uczelnianego popularyzującego dorobek naukowy 
pracowników, w tym poprzez wydawnictwa ciągłe znajdujące się na liście B 

Kadra 

S8. Potencjał kadry UE Katowice mierzony liczbą pracowników naukowych, w tym 
część z doświadczeniem biznesowym 

S9. Część pracowników budująca interdyscyplinarne zespoły naukowe, 
zaangażowanych w sprawy Uczelni  

Studenci i absolwenci  

S10. Duże zaangażowanie części studentów w działalność kół naukowych  
i organizacji studenckich  

S11. Absolwenci UE Katowice na eksponowanych stanowiskach w firmach 
krajowych i zagranicznych 

S12. Bardzo wysoka zatrudnialność absolwentów UE Katowice 

Umiędzynarodowienie 

S13. Otwartość Uczelni na współpracę międzynarodową – liczne umowy  
o współpracy, uczestnictwo w programach wymiany studentów i wykładowców, 
udział w międzynarodowych projektach badawczych 

S14. Obecność Uczelni za granicą – finansowanie wyjazdów zagranicznych 
pracowników i studentów, udział w międzynarodowych targach pracy 

S15. Korzystna dla bezpośredniej współpracy z uczelniami czeskimi lokalizacja 

                                                           
7
 Por. Raport z warsztatów strategicznych – seria I: diagnoza – wyzwania rozwoju. UE Katowice, 25.09.2017 r. 

oraz Raport z warsztatów strategicznych – seria II: elementy wizji – priorytety – przedsięwzięcia. UE Katowice, 
15.12.2017 r. 



32 
 

Obszary identyfikacji 
silnych stron 

Siły 

Kampusu Rybnickiego (bliskość granicy, dogodny dojazd A1) 

Lokalizacja 

S16. Dogodna komunikacyjnie lokalizacja kampusu Bogucicka (szybki dojazd: A4, 
DK86, DTŚ, tramwaj, autobus, pociąg) 

S.17. Dogodna lokalizacja wydziału zamiejscowego w Rybniku – ułatwiająca 
podejmowanie studiów mieszkańcom Subregionu Południowego województwa 
śląskiego 

Infrastruktura  

S17. Duży potencjał CNTI oraz CINIBA w organizacji wydarzeń naukowych oraz jako 
część nowoczesnej, wizytówkowej bazy dydaktycznej 

S18. Część zmodernizowanych budynków - przestronne sale z nagłośnieniem, 
projektorami 

S19. Wysoka dostępność bazy wiedzy - Biblioteka: dobre warunki i elastyczne 

godziny pracy, bogate zbiory polskojęzyczne, dostęp do I-book PWN, baz danych  

Zarządzanie i 
organizacja pracy 

S20. Przejrzysta, intuicyjna strona www 

S21. Dobrze prowadzony profil Uczelni w mediach społecznościowych, obecność 
na Instagramie, Snapchat’cie – Uczelnia jest postrzegana przez studentów jako 
nowoczesna 

S22. Usystematyzowana struktura organizacyjna Uczelni  

S23. Uczelnia tworzy warunki do rozwoju Kadry w dziedzinie: dydaktyki, nauki, 
kontaktów międzynarodowych, finansowanie publikacji (w tym posiada 
uprawnienia nadawania wszystkich stopieni naukowych) 

S24. Istnienie wśród społeczności akademickiej świadomości konieczności 
wprowadzania zmian, modyfikacji dotychczasowego modelu funkcjonowania  
UE Katowice 

Relacje z otoczeniem  

S25. Duży potencjał ekspercki niektórych pracowników UE Katowice 

S26. Otwarcie na współpracę z otoczeniem biznesowym oraz instytucjami 
publicznymi  

S27. Pozytywny wydźwięk obecności pracowników-ekspertów UE w mediach  

Ranga, prestiż Uczelni  

S28. Jedyna publiczna uczelnia ekonomiczna w Metropolii i województwie śląskim 
o dużej rozpoznawalności i 80-letniej tradycji akademickiej 

S29. Nadal duży prestiż dyplomu UE Katowice wśród pracodawców 

 

Listę słabych stron UE Katowice, uporządkowanych według podstawowych obszarów działalności 

Uczelni, prezentuje tabela 14. 

Tabela 14. Słabe strony UE Katowice i obszary ich identyfikacji  

Obszary 
identyfikacji 
słabych stron 

Słabości 

Oferta 
dydaktyczna  

W1. Konkurencyjność oferty dydaktycznej między wydziałami UE Katowice 

W2. Przypadki powtarzania treści przedmiotów w ramach tego samego kierunku, 
specjalności studiów 

W3. Występują przypadki dużych grupy studentów, co skutkuje anonimowością i 
brakiem indywidualnego podejścia 

W4. Mała liczba wykładowców z praktyki (studia I, II, III stopnia, a także studia 
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Obszary 
identyfikacji 
słabych stron 

Słabości 

podyplomowe) – absolwenci o niskim poziomie wiedzy praktycznej 

W5. Studia doktoranckie nastawione na zaliczanie przedmiotów a nie przygotowanie 
badań i napisanie pracy doktorskiej  

Badania naukowe  

W6. Brak wystarczającego wsparcia dla projektów badawczych w zakresie kalkulacji 
kosztów, śledzenia informacji nt źródeł finansowania projektów, monitorowania 
kontaktów z instytucjami udzielającymi finansowania 

W7. Ograniczone środki na rozwój zespołów naukowych 

W8. Ograniczone środki na działalność i rozwój kół naukowych 

W9. Mała liczba projektów badawczych finansowanych ze źródeł krajowych, a także 
dużych, interdyscyplinarnych i międzynarodowych przedsięwzięć 

W10. Mała liczba publikacji pracowników UE w czasopismach z IF 

W11. Brak weryfikacji polityki wydawniczej w kontekście kryteriów oceny 
parametrycznej 

Internacjonalizacja  
W12. Nieliczna współpraca naukowa z ośrodkami zagranicznymi skutkująca wspólnym 
prowadzeniem badań finansowanych z środków własnych UE, uczelni zagranicznych, 
środków zewnętrznych 

Kadra 

W13. Przypadki zbyt małego zaangażowania w pracę niektórych pracowników 

W14. Mało „mistrzów”– ograniczona liczba zaangażowanych dydaktycznie i naukowo 
pracowników  

Infrastruktura  

W15. Przypadki braków w infrastrukturze –  nie wszystkie sale są wyposażone w 
projektory multimedialne, w części laboratoriów komputerowych wydajność sprzętu 
jest niższa niż wymogi zaawansowanych programów, braki w specjalistycznym 
oprogramowaniu, w części sal ograniczony dostęp do internetu 

W16. Słaba jakość systemów informatycznych wspierających procesy dydaktyczne – 
oprogramowanie nieintuicyjne i nieresponsywne, słaba kompatybilność systemów, 
część procesów w ogólnie nie posiada wsparcia informatycznego  

W17. Brak dobrze zorganizowanej przestrzeni publicznej w kampusie Bogucicka  
i Adamskiego-Koszarowa 

W18. Ograniczenia w pełnym dostępie do budynków i pomieszczeń UE dla osób 
niepełnosprawnych 

Zarządzanie i 
organizacja pracy 

W19. Ograniczona współpraca pomiędzy jednostkami administracji i katedrami – słaba 
komunikacja na linii: administracja – naukowcy 

W20. Duże obciążenie pracowników naukowo-dydaktycznych sprawami 
administracyjnymi  

W21. Ograniczona skuteczność systemów motywacyjnych podkreślających osiągnięcia 
dydaktyczne, naukowe, eksperckie, administracyjne 

W22. System stypendialny dla studentów traktujący osiągnięcia naukowe, sportowe, 
artystyczne i w zakresie aktywności studenckiej w sposób łączny 

Relacje z 
otoczeniem  

W23. Nadal niezadowalająca intensywność współpracy z otoczeniem gospodarczym,  
w tym brak wsparcia (finansowego, organizacyjnego, merytorycznego) w nawiązywaniu 
relacji z dużymi podmiotami i instytucjami 

W24. Zbyt niska rozpoznawalność UE Katowice w zagranicznych (globalnych) 
przedstawicielstwach biznesu 

Ranga, prestiż 
Uczelni  

W25. Trudności w utrzymaniu wysokiego prestiżu UE Katowice i jego absolwentów – 
zdarzają się niekorzystne opinie o UE Katowice wśród części studentów i absolwentów, 
jak również przypadki traktowania „ex cathedra” oraz brak partnerskiego podejścia 
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2. Szanse i zagrożenia  
Listę szans formułowanych w kontekście rozwoju UE Katowice prezentuje tabela 15. 

Tabela 15. Szanse na rzecz rozwoju UE Katowice i obszary ich identyfikacji 

Obszary identyfikacji 
szans 

Szanse 

Oferta dydaktyczna  

O1. Pozytywne postrzeganie UE Katowice przez sektor biznesu i instytucje 
publiczne w kontekście profilu absolwenta i programów studiów 

O2. Wzrost oczekiwań sektora biznesu względem kompetencji absolwentów 
związanych z wiedzę ekonomiczną, znajomością języków obcych oraz tzw. 
kompetencjami miękkimi (komunikacja, praca w zespole, kreatywność) 

O3. Wzrost oczekiwań sektora biznesu względem cech społecznych absolwentów, 
tj.: umiejętnościami życia w społeczeństwie, kultury pracy, eliminacji postaw 
roszczeniowych 

Badania naukowe  

O4. Dostępność krajowych i międzynarodowych programów finansujących 
badania naukowe 

O5. Dostępność programów finansujących badania dedykowanych młodym 
naukowcom  

O6. Uczelnie, stowarzyszenia branżowe, sieci poszukujące partnerów do 
współpracy w realizacji projektów badawczych  

Kadra 
O7. Rezerwuar młodych pracowników naukowych w grupie studentów  
i absolwentów studiów doktoranckich, także studiujących na innych uczelniach  

Studenci 

O8. Znaczący potencjał ludnościowy Metropolii i województwa śląskiego jako 
zasób potencjalnych studentów 

O9. Wzrost zainteresowanie studentów z krajów Europy Wschodniej oraz Azji 
podjęciem studiów w Polsce 

Technologie 
informacyjno-
komunikacyjne (ICT) 

O10. Dostępność i wzrastająca powszechność rozwiązań ICT stosowanych  
w dydaktyce (e/m learning, aplikacje) 

Umiędzynarodowienie  

O11. Brak przeszkód w przemieszczaniu się w krajach UE i EOG 

O12. Wysoka dostępność źródeł finansowania oraz rozwiązań organizacyjnych w 
zakresie mobilności studentów, nauczycieli, administracji w ramach Programu 
Erasmus+, CEEPUS 

O13. Akcentowanie w awansach kadry naukowo-dydaktycznej znaczenia 
współpracy międzynarodowej 

Relacje z otoczeniem  

O14. Zainteresowanie sektora biznesu oraz instytucji publicznych współpracą  
w zakresie dydaktyki i projektów eksperckich 

O15. Zainteresowanie sektora biznesu i instytucji publicznych poszukiwaniem 
partnerów do rozwoju nowych branż w regionie, programów staży, rekrutacji 
pracowników 

O16. W dobie szybkich zmian modeli biznesowych uczelnie postrzegane są jako 
miejsce pozyskiwania rozwiązań, skutecznych wzorców i nowych modeli działania 

O17. Zainteresowanie przedstawicieli sektora biznesu i instytucji publicznych  
w prowadzeniu zajęć praktycznych dla studentów 

Ranga, prestiż Uczelni  
O18. Międzynarodowe certyfikacje kierunków podnoszące ich prestiż  
i poprawiające rangę uczelni 
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Listę zagrożeń dla procesów rozwoju UE Katowice prezentuje tabela 16. 

Tabela 16. Zagrożenia dla rozwoju UE Katowice i obszary ich identyfikacji 

Obszary identyfikacji 
zagrożeń 

Zagrożenia 

Oferta dydaktyczna 

T1. Duża konkurencja w zakresie oferty dydaktycznej ze strony krajowych 
publicznych uczelni ekonomicznych w Krakowie, Poznaniu Wrocławiu  
i Warszawie  

T2. Duża konkurencja w zakresie oferty dydaktycznej ze strony prywatnych 
uczelni o profilach ekonomicznych w otoczeniu regionalnym  

T3. Presja ze strony studentów i pracodawców na indywidualizację oferty 
kształcenia i jej praktyczny wymiar – konieczność częstego jej profilowania w 
kontekście zmian na rynku pracy 

Badania naukowe  

T4. Duża konkurencja ze strony silnych ośrodków akademickich w Polsce  
o krajowe środki na projekt y badawcze 

T5. Trwałe sieci współpracy prestiżowych uczelni zagranicznych  
z ograniczonym zainteresowaniem pozyskiwania nowych partnerów do projektów 
badawczych 

Kadra 
T6. Szybie zmiany w zakresie wiedzy specjalistycznej wymagające intensywnego 
inwestowania w kadrę 

Studenci 

T7. Pogarszający się poziom znajomości języków obcych wśród studentów  

T8. Duże zainteresowanie podejmowaniem pracy pełnoetatowej przez studentów 
studiów dziennych ograniczające ich możliwości angażowania się w życie 
akademickie 

T9. Trudność w przekonaniu młodych ambitnych osób do podejmowania studiów 
doktoranckich: zmiana podejścia do kariery zawodowej, stylu życia, utrata prestiżu 
zawodu naukowca 

T10. Wzrost mobilności kandydatów na studia skutkujący wyjazdami do innych 
dużych ośrodków akademickich w Polsce i za granicą  

Technologie 
informacyjno-
komunikacyjne (ICT) 

T11. Presja ze strony młodego pokolenia na wykorzystanie w dydaktyce 
rozwiązań ICT, w tym cyfryzację i pełny dostęp do treści 

T12. Znaczące nakłady finansowe związane z częstą aktualizacją oprogramowania 
i poprawą parametrów sprzętu komputerowego 

Umiędzynarodowienie  

T13. Funkcjonowanie kilkunastu silnych zagranicznych ośrodków naukowych 
ograniczające szanse pozyskania środków na finansowanie projektów badawczych 
oraz publikowanie w czasopismach o wysokim IF 

T14. Otwarty międzynarodowy rynek edukacyjny – konieczność konkurowania o 
studenta także w wymiarze międzynarodowym  

O15. Wysokie pozycje w rankingu Perspektyw uczelni niepublicznych  
z województwa śląskiego pod względem umiędzynarodowienia ich działalności 

Zmiany prawne  

T16. Niepewność co do ostatecznego kształtu reformy szkolnictwa wyższego w 
Polsce 

T17. Zmniejszenie przez MNiSW dotacji na działalność dydaktyczną 
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IV. Wizja rozwoju UE Katowice do 2025 roku 
 
Formułowanie wizji rozwoju UE Katowice zostało przeprowadzone w oparciu o spotkania 

warsztatowe z społecznością akademicką w ramach następujących grup: studenci, doktoranci, 

asystenci i adiunkci, pracownicy samodzielni, administracja oraz przedstawiciele sektora biznesu  

i instytucji publicznych8.  

Na podstawie przeprowadzonej analizy aksjologicznej należy stwierdzić, iż rozwój UE Katowice 

powinien dokonywać się w oparciu o następujące grupy postulowanych wartości: 

o wzmocnienie prestiżu Uczelni zarówno w układzie Polski Południowej, jak i wśród tzw. „wielkiej 

piątki” kluczowych uczelni ekonomicznych w kraju, tj. Szkoły Głównej Handlowej, Uniwersytetów 

Ekonomicznych w Poznaniu, Krakowie oraz Wrocławiu, 

o unowocześnienie, uporządkowanie oferty dydaktycznej Uczelni, w tym nawiązanie szerszej 

współpracy w dziedzinie dydaktyki z praktyką gospodarczą, profilowanie dydaktyki w kierunku 

uczelni biznesowej stosującej nowoczesne narzędzia dydaktyczne, 

o skoncentrowanie badań naukowych na wybranych obszarach, specjalizacjach naukowych 

posiadających potencjał liderowania w kraju oraz wyróżnianie się zagranicą, 

o umiędzynarodowienie oferty dydaktycznej i działalności naukowej, w tym otwartość na kontakt 

ze studentami i wykładowcami z zagranicy, 

o inicjowanie współpracy eksperckiej i dydaktycznej z sektorem biznesu oraz instytucjami 

publicznymi, 

o wykreowanie dobrego środowiska pracy i studiowania, przyciągającego aktywnych studentów, 

zapewniającego warunki współpracy: kadra – studenci - doktoranci, 

o zapewnienie skutecznego wsparcia organizacyjnego w procesach dydaktycznych, naukowo-

badawczych i eksperckich, w tym ścieżek kariery zawodowej w połączeniu z systemami 

motywacyjnymi, 

o unowocześnienie zaplecza infrastrukturalnego, w szczególności poprzez dobrą dostępność do 

bazy wiedzy oraz rozwiązań ICT. 

Syntezę postulowanych wartości na rzecz sformułowania wizji rozwoju UE Katowice prezentuje 

rysunek 1. 

                                                           
8
 Informacje na temat przeprowadzonych konsultacji – warsztatów strategicznych ze społecznością akademicką 

UE Katowice oraz reprezentantami sektora biznesu i instytucji publicznych Załącznik nr 2. Stenogramy ze 
spotkań warsztatowych zawarto w opracowaniach: Raport z warsztatów strategicznych – seria I: diagnoza – 
wyzwania rozwoju. UE Katowice, 25.09.2017 r. oraz Raport z warsztatów strategicznych – seria II: elementy 
wizji – priorytety – przedsięwzięcia. UE Katowice, 15.12.2017 r. 
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Rysunek 1. Postulowane wartości tworzące wizję rozwoju UE Katowice 
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Wizja może być rozumiana jako dowolne przesądzenie na temat przyszłości, prezentujące filozofię, 

koncepcję rozwoju danego podmiotu lub miejsca, wynikające z wspólnie podzielanych wartości co do 

pożądanego stanu rzeczywistości. 

Wizja rozwoju UE Katowice zawiera kluczowe wartości wynikające z oczekiwań grup uczestniczących 

w procesie tworzenia Strategii, tj. studentów, doktorantów, pracowników naukowo-dydaktycznych, 

administracji i Władz Uczelni, określające pożądany efekt działań wdrożeniowych. 

Wizja rozwoju UE Katowice wymaga obecnie szerszego spojrzenia na Uczelnię nie tylko przez pryzmat 

jej podstawowych aktywności związanych z działalnością naukowo-dydaktyczną, ale jako na miejsce 

koncentracji idei, koncepcji, wiedzy, doświadczeń w dziedzinie nauk ekonomicznych w znaczącym 

społeczno-gospodarczo obszarze metropolitalnym zarówno Polski, jak i Europy Środkowej. Mając na 

uwadze postulowane wartości, wizja rozwoju UE Katowice została zdefiniowana następująco: 

 

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach to centrum życia studencko-naukowo-
biznesowego, którego zintegrowana i otwarta na współpracę z otoczeniem społeczność 
akademicka tworzy i upowszechnia wiedzę ekonomiczną oraz menedżerską na rzecz 
wzmacniania pozycji naukowej, dydaktycznej i eksperckiej Uczelni w regionie, kraju  
i zagranicą. 
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V. Priorytety i cele rozwoju UE Katowice 

Priorytety rozwoju UE Katowice stanowią konsekwencję wartości postulowanych w wizji i oznaczają 

najważniejsze dziedziny koncentracji aktywności i zasobów społeczności akademickiej Uczelni. 

W ramach koncentracji aktywności i zasobów społeczności akademickiej UE Katowice wyróżnia się 

następujące rodzaje priorytetów: 

- priorytety dziedzinowe, które odnoszą się do podstawowych dziedzin działalności UE Katowice, 

tj. dydaktyki oraz badań naukowych. Dodatkowo w ramach priorytetów dziedzinowych 

wprowadza się priorytet dotyczący budowania relacji i sieciowania relacji z otoczeniem Uczelni.  

- priorytety horyzontalne, których zakres tematyczny wiąże się bezpośrednio z zakresem 

wszystkich priorytetów dziedzinowych. Priorytety dziedzinowe wskazują konieczność 

koncentracji aktywności i zasobów na działaniach związanych z zarządzaniem oraz 

internacjonalizacją UE Katowice. 

Dla podkreślenia podmiotowego wymiaru Strategii poszczególnym priorytetom zostały przypisane 

grupy środowisk akademickich oraz partnerów Uczelni, którym zaadresowano poszczególne 

priorytety. 

Priorytet dziedzinowy P1. Dydaktyka – Studenci i Wykładowcy wskazuje konieczność koncentracji 

zasobów i aktywności środowiska akademickiego UE Katowice na czterech celach strategicznych,  

tj.: wprowadzeniu nowoczesnych metod dydaktycznych, dążeniu do indywidualizacji ścieżki rozwoju 

Studenta, opracowaniu biznesowo zorientowanych programów i specjalizacji oraz zapewnieniu 

wysokiej jakości i efektywności procesów dydaktycznych.  

Priorytet dziedzinowy P2. Badania naukowe – Naukowcy kładzie nacisk na realizację trzech celów 

strategicznych odnoszących się do: koncentrowania działalności naukowo-badawczej na obszarach 

wyróżniających w skali krajowej i zyskujących rangę międzynarodową, tworzenia nowych warunków 

dla rozwoju kluczowych specjalizacji naukowych Uczelni, skutecznego popularyzowania wyników 

badań prowadzonych w UE Katowice. 

Priorytet dziedzinowy P3. Relacje z otoczeniem – Partnerzy biznesowi i instytucjonalni, Eksperci 

oznacza konieczność podjęcie dwóch celów strategicznych. Pierwszy nawiązuje do działań 

wzmacniających wartość kapitału relacyjnego Uczelni, drugi natomiast podkreśla istotność realizacji 

wspólnych projektów z partnerami otoczenia UE Katowice. 

Wśród priorytetów horyzontalnych PH1. Internacjonalizacja – Partnerzy zagraniczni akcentuje cele 

horyzontalne związane z: międzynarodowymi sieciami projektami badawczymi oraz 

umiędzynarodowieniem oferty dydaktycznej UE Katowice. Oba cele tego priorytetu, ze względu na 

horyzontalny ich charakter, odnoszą się równocześnie do poszczególnych priorytetów dziedzinowych, 

tj. dydaktyki, badań naukowych oraz relacji z otoczeniem.  

Priorytet horyzontalny PH2. Sprawność zarządzania – Administracja determinuje skuteczność  

i efektywność realizacji treści pozostałych priorytetów. Sprawności zarządzania towarzyszą cele 
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horyzontalne obejmujące: wprowadzenie nowych ścieżek kariery w UE Katowice, stworzenie 

przyjaznych przestrzeni publicznych w obu kampusach Uczelni, podniesienia rozpoznawalności 

Uczelni w otoczeniu oraz zapewnienie integracji i wysokiego standardu procesów zarządzania  

UE Katowice. 

Wzajemne relacje pomiędzy priorytetami dziedzinowymi a horyzontalnymi wraz z towarzyszącymi  

im celami strategicznymi i horyzontalnymi prezentuje tabela 17. 

Tabela 17. Priorytety dziedzinowe i horyzontalne Strategii UE Katowice wraz z celami strategicznymi i 
horyzontalnymi 

  Priorytety dziedzinowe  

  P1: DYDAKTYKA 

–  

STUDENCI  
I WYKŁADOWCY 

P2: BADANIA 
NAUKOWE 

–  

NAUKOWCY 

P3. RELACJE  
Z OTOCZENIEM  

–  

PARTNERZY 
BIZNESOWI I 

INSTYTUCJONALNI, 

EKSPERCI 

 

 C1.1. Nowoczesne 
metody dydaktyczne 

C1.2. Indywidualizacja 
ścieżki rozwoju 

Studenta 

C1.3. Biznesowo-
zorientowane 

programy  
i specjalizacje 

C1.4. Wysoka jakość  
i efektywność 

procesów 
dydaktycznych 

C2.1. Koncentracja 
działalności 
naukowo-
badawczej 

C2.2. Nowe 
warunki dla 

rozwoju 
kluczowych 
specjalizacji 
naukowych 

C2.3. 
Popularyzacja 

wyników badań 

C3.1. Wzmocnienie 
wartości kapitału 

relacyjnego  
UE Katowice  

C3.2. Znaczące 
projekty  

z partnerami 
otoczenia  

UE Katowice 

 PH1: 
INTERNACJONALIZACJA 

–  

PARTNERZY 
ZAGRANICZNI 

CH1.1. Międzynarodowe sieci i projekty badawcze 

CH1.2. Międzynarodowa oferta dydaktyczna 

 
P

ri
o

ry
te

ty
 

h
o

ry
zo

n
ta

ln
e 

 

PH2: SPRAWNOŚĆ 
ZARZĄDZANIA 

– 

ADMINISTRACJA 

CH2.1. Nowe ścieżki kariery w UE Katowice  

CH2.2. Przyjazne przestrzenie publiczne UE Katowice  

CH2.3. Wysoka rozpoznawalność UE Katowice w otoczeniu 

CH2.4. Integracja i wysoki standard procesów zarządzania UE 
Katowice 
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VI. Przedsięwzięcia rozwojowe 

Przedsięwzięcia rozwojowe są traktowane jako zbiory zadań stanowiące przybliżenie ścieżek realizacji 

celów strategicznych i horyzontalnych. Sformułowane w ten sposób zamierzenia realizacyjne 

składające się na proces wdrażania Strategii wymagają podjęcia stosownych prac nad 

przedsięwzięciami rozwojowymi, tj. ich uszczegółowieniem wraz z określeniem środków i zespołów 

realizacyjnych. Zaprezentowane poniżej przedsięwzięcia rozwojowe stanowią wyniki drugiej tury prac 

warsztatowych realizowanych ze społecznością akademicką UE Katowice, tj. studentami, 

doktorantami, asystentami i adiunktami, pracownikami samodzielnymi oraz administracją9. 

Dla priorytetu dziedzinowego P1.Dydaktyka – Studenci i Wykładowcy przedsięwzięcia rozwojowe 

wypełniające treścią zapis poszczególnych celów strategicznych prezentuje tabela 18. 

Tabela 18. Cele i przedsięwzięcia rozwojowe dla priorytetu dziedzinowego P1. Dydaktyka – Studenci i 
Wykładowcy  

Cele strategiczne Przedsięwzięcia rozwojowe 

C1.1. Nowoczesne 
metody 
dydaktyczne  

PR 1.1.1. Nowoczesna dydaktyka: weryfikacja programów studiów w kontekście 
upowszechnienia w ramach studiów I i II stopnia praktycznych zajęć dydaktycznych oraz 
kształcenia pozaformalnego: spotkania, wizyty studyjne poza kampusami, np. w parku 
technologicznym, w firmach, instytucjach oraz współpraca ze studentami z innych 
uczelni 

PR 1.1.2. E-learning: pilotaż zdalnych zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem technologii 
informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w zakresie e-/m-learningu 

PR 1.1.3. Narzędzi informatyczne: weryfikacja programów studiów w kontekście 
upowszechnienia na każdym kierunku i w ramach każdej specjalności wykorzystania 
podstawowych i specjalistycznych programów komputerowych, w tym m.in.: Excel, 
Autocad, Matlab, Outlook, SPSS, MS Project 

C1.2. 
Indywidualizacja 
ścieżki rozwoju 
Studenta 

PR 1.2.1.Mentoring, tutoring, coaching w ramach ścieżki edukacyjnej studenta w całym 
cyklu kształcenia, tj. opracowanie i doskonalenie systemu kształtowania ścieżki 
edukacyjnej studenta: „od kandydata przez absolwenta po kształcenie long life learning” 

PR 1.2.2. Wsparcie poza-dydaktycznej aktywności studenckiej: opracowanie nowych 
zasad wsparcia przez UE Katowice projektów / wydarzeń studenckich realizowanych 
przez koła naukowe i organizacje studenckie w dziedzinie: naukowej, kulturalnej, 
sportowej, społecznej 

PR 1.2.3. Stypendia dziedzinowe - opracowanie zasad udzielania stypendiów za 
osiągnięcia, tj. indywidualnie za osiągnięcia naukowe, sportowe, artystyczne, aktywność 
na rzecz organizacji studenckich 

C1.3.  
Biznesowo-
zorientowane 
programy  
i specjalizacje  

PR 1.3.1. Monitoring potrzeb edukacyjnych rynku pracy – cykliczne konsultowanie 
oferty studiów z sektorem biznesu i instytucjami publicznymi 

PR 1.3.2. Dedykowane branżowo kierunki i specjalizacje studiów, w tym studiów 
podyplomowych - weryfikacja programów studiów w kontekście tworzenia wspólnych 
programów dydaktycznych z biznesem, instytucjami publicznymi, w tym patronackie 

                                                           
9
 Stenogramy ze spotkań warsztatowych odnoszących się do przedsięwzięć zawiera opracowanie: Raport z 

warsztatów strategicznych – seria II: elementy wizji – priorytety – przedsięwzięcia. UE Katowice, 15.12.2017 r. 
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Cele strategiczne Przedsięwzięcia rozwojowe 

kierunki i specjalizacje 

PR 1.3.3. Programy praktyk zawodowych wypracowanie modelu praktyki zawodowej w 
oparciu o stałą współpracę z sektorem biznesu (wiodące firmy)  
i instytucjami publicznymi wraz z opracowaniem/aktualizacją baza firm/instytucji 
„patronackich” 

PR 1.3.4. Flagowy program studiów „post-graduate” dla menedżerów z Europy 
Środkowej 

C1.4. 
Wysoka jakość  
i efektywność 
procesów 
dydaktycznych  

PR 1.4.1. Cykliczna ewaluacja oferty dydaktycznej UE, w tym ocena: aktualności, 
popularności, opłacalność, tendencji zmian wraz z opracowaniem rekomendacji 

PR 1.4.2. Standaryzacja systemu podnoszenia jakości kształcenia: jednolite procedury 
obsługi studenta, standardy postępowania, sposoby egzaminowania  
i zaliczenia przedmiotów wraz ze szkoleniami dla osób prowadzących zajęcia 
dydaktyczne i dla studentów 

PR 1.4.3. Wyższe progi punktowe w procesie rekrutacji – ustalenie wyższych progów 
przyjęć na poszczególne kierunki studiów 

 
Dla priorytet dziedzinowego P2. Badania naukowe – Naukowcy syntetyczny opis przedsięwzięć 

rozwojowych prezentuje tabela 19. 

Tabela 19. Cele i przedsięwzięcia rozwojowe dla priorytetu dziedzinowego P2. Badania naukowe – Naukowcy 

Cele strategiczne Przedsięwzięcia rozwojowe 

C2.1. 

Koncentracja 

działalności 

naukowo-badawczej  

PR 2.1.1. Strategia Naukowa UE – ocena zakresu, znaczenia i zasięgu dotychczasowych 

badań prowadzonych na UE wraz ze wskazaniem kluczowych specjalizacji naukowych 

(KSN) UE Katowice dających szanse umiędzynarodowienia (por. PR2.2.1.) 

PR 2.1.2. Współczesne trendy badań – monitoring w wymiarze międzynarodowym 

obecnych trendów badań w dziedzinie ekonomii, zarządzania i obszarach pokrewnych 

wraz ze wskazaniem możliwości finansowania projektów badawczych i pożądanych 

partnerów współpracy naukowo-badawczej 

C2.2. Nowe warunki 

dla rozwoju 

kluczowych 

specjalizacji 

naukowych na rzecz 

wysokich kategorii 

naukowych 

PR 2.2.1. Kluczowe specjalizacje naukowe: „Centra Doskonałości Naukowej UE 

Katowice”– stałe wsparcie organizacyjno-finansowe zespołów naukowych 

międzykatedralnych i międzywydziałowych oraz sieci międzyuczelnianych 

prowadzących działania i projekty badawcze o dużym poziomie umiędzynarodowienia 

w ramach kluczowych specjalizacji naukowych UE Katowice 

PR 2.2.2. Inkubowanie „Centrów Doskonałości Naukowej UE Katowice” - określenie 

warunków organizacyjno-finansowych oraz kryteriów oceny na rzecz zgłaszania 

propozycji nowych „Centrów Doskonałości Naukowej UE Katowice” opartych o 

działania i projekty posiadające potencjał zawiązywania współpracy międzykatedralnej i 

międzywydziałowej oraz międzyuczelnianej (sieciowanie  

o dużym potencjale umiędzynarodowienia wyników badań) 

C2.3. Popularyzacja 

wyników badań 

PR 2.3.1. Platforma nauki – stały program seminariów, konferencji i kongresów 

zarówno lokalnych, krajowych, jak i międzynarodowych realizowanych przy wsparciu 

instytucji naukowych, lokalnego sektora biznesu i sektora publicznego 

PR 2.3.2. Pełny dostęp na zasadach open access do wszystkich publikacji naukowych 

wydawanych przez Wydawnictwo Uczelniane 
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Cele strategiczne Przedsięwzięcia rozwojowe 

PR 2.2.3. Profesjonalne i prestiżowe czasopisma UE Katowice – zapewnienie 

warunków organizacyjno-finansowych na rzecz wzrostu cytowalności czasopism UE 

Katowice wraz z pełną obsługą on-line procesu wydawniczego 

PR 2.3.4. Digitalizacja i udostępnienie on-line zbiorów CINiBA wraz  

z zapewnieniem przyjaznego miejsca korzystania z zasobów wiedzy,  

tj. Biblioteki w CNTI - przez społeczność akademicką w ramach kampusu Bogucicka  

i Adamskiego 

 
Dla priorytet dziedzinowego P3. Relacje z otoczeniem – Partnerzy biznesowi i instytucjonalni, 

Eksperci zakres przedsięwzięć rozwojowych uporządkowanych według celów strategicznych 

prezentuje tabela 20. 

Tabela 20. Cele i przedsięwzięcia rozwojowe dla priorytetu dziedzinowego P3: Partnerzy biznesowi i 
instytucjonalni 

Cele strategiczne Przedsięwzięcia rozwojowe 

C3.1. Podwyższenie 

wartości kapitału 

relacyjnego UE  

PR 3.1.1. Budowanie trwałych relacji B2B: UE - biznes - sektor publiczny – instytucje 

oraz stowarzyszenia naukowe i branżowe na rzecz rozwoju i promocji Uczelni. 

Przedsięwzięcie zakłada: uczestnictwo przedstawicieli UE w gremiach opiniotwórczych, 

instytucjach i komitetach naukowych, udział w wydarzeniach organizowanych przez 

podmioty otoczenia, tworzenie międzyinstytucjonalnych zespołów zadaniowych ds. 

realizacji przedsięwzięć rozwojowych, zapraszanie przedstawicieli otoczenia na 

wydarzenia i wykłady organizowane przez UE, rozwijanie sieci kontaktów 

PR 3.1.2. Cykliczne spotkania z biznesem, instytucjami publicznymi, instytucjami i 

stowarzyszeniami naukowymi na rzecz kreowania kierunków rozwoju UE Katowice, 

pozyskiwania środków na badania, kreowania ścieżek współpracy, identyfikacji 

wzajemnych potrzeb, w tym realizacji projektów naukowych, badawczo-eksperckich, 

dydaktycznych 

PR 3.1.3. Partnerzy rozwoju UE Katowice – stworzona na podstawie PR3.1.2. 

Cyklicznych spotkań z biznesem, instytucjami publicznymi, stowarzyszeniami 

naukowymi baza podmiotów partnerskich służąca realizacji m.in. projektów: PR3.1.1. 

Budowanie trwałych relacji B2B oraz PR1.3.1. Monitoring potrzeb edukacyjnych rynku 

pracy, PR1.3.2. Dedykowane branżowo kierunki i specjalizacje studiów, w tym studiów 

podyplomowych, PR1.3.3. Programy praktyk zawodowych 

C3.2. Znaczące 

projekty  

z partnerami 

otoczenia UE 

Katowice 

PR 3.2.1. Dedykowane branżowo kierunki i specjalizacje studiów - por. cele  

i przedsięwzięcia rozwojowe w priorytecie dziedzinowym P1. Dydaktyka 

PR 3.2.2. Dni karier na UE Katowice we współpracy z branżami biznesu  

i administracją publiczną przy pełnym wykorzystaniu informacji z PR3.1.3. Partnerzy 

rozwoju UE Katowice 

PR 3.2.3. Projekty ekspercko–wdrożeniowe i naukowe na rzecz biznesu, instytucji 

publicznych oraz stowarzyszeń branżowych 

PR 3.2.4. Liderzy współpracy– organizacja modelu komunikacji UE Katowice  

z podmiotami otoczenia, w tym warunki współpracy, zakres patronatów, weryfikacja 

istniejących porozumień, dbałość o relacje 
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Dla priorytet horyzontalnego PH1: Internacjonalizacja – Partnerzy zagraniczni zakres przedsięwzięć 
rozwojowych uszeregowanych według poszczególnych celów horyzontalnych prezentuje tabela 21. 
 

Tabela 21. Cele i przedsięwzięcia rozwojowe dla priorytetu horyzontalnego PH1: Internacjonalizacja – 
Partnerzy zagraniczni 

Cele strategiczne Przedsięwzięcia rozwojowe 

CH1.1.  
Międzynarodowe 
sieci i projekty 
badawcze 

PRH 1.1.1. Strategia internacjonalizacji UE Katowice – wskazanie celów strategicznych 
oraz przedsięwzięć rozwojowych w zakresie internacjonalizacji Uczelni 

PRH 1.1.2. Liderzy współpracy międzynarodowej UE – wyznaczenie osób 
odpowiedzialnych za utrzymywanie aktywnych kontaktów z partnerami zagranicznymi 

PRH 1.1.3. Wsparcie długookresowych wyjazdów zagranicznych pracowników UE 
(staże, badania), w tym finansowe, organizacyjne związane z pobytem za granicą 
pracownika wraz z rodziną 

PRH 1.1.4. Internacjonalizacja środowiska akademickiego UE Katowice – cykliczne 
spotkanie, dyskusje z zagranicznymi studentami i wykładowcami 

PRH 1.1.5. Nowe umowy o współpracy naukowej i dydaktycznej z wiodącymi 
uczelniami na świecie (weryfikacja partnerów na podstawie rankingów uczelni), w tym 
przegląd istniejących porozumień o współpracy 

PRH 1.1.6. Uczestnictwo UE Katowice w renomowanych międzynarodowych 
instytucjach naukowych, sieciach instytucji 

PRH 1.1.7. Międzynarodowe projekty badawcze – przedsięwzięcie tożsame  
z PR2.2.1. Kluczowe specjalizacje naukowe: „Centra Doskonałości Naukowej  
UE Katowice” oraz PR2.2.2. Inkubowanie „Centrów Doskonałości Naukowej  
UE Katowice” 

CH1.2.  
Międzynarodowa 
oferta dydaktyczna  

PRH 1.2.1. Nowe kierunki studiów w języku angielskim – wzmocnienie  
i aktualizacja oferty dydaktycznej w kontekście międzynarodowym 

PRH 1.2.2. Wsparcie wyjazdów zagranicznych studentów UE (ERASMUS+, CEEPUS), w 
tym: większa elastyczność w uznawaniu przedmiotów studiowanych za granicą oraz 
lepsze przygotowanie językowe wyjeżdżających 

PRH 1.2.3. Wsparcie krótkookresowych wyjazdów zagranicznych pracowników UE 
(ERASMUS+, CEEPUS), w tym finansowe, organizacyjne, np. modułowy plan zajęć na 
Uczelni uwalniający od konieczności odrabiania zajęć 

PRH 1.2.4. Międzynarodowe akredytacje kierunków dydaktycznych – uzyskanie 
międzynarodowych akredytacji kierunków studiów na rzecz podniesienia ich rangi i 
międzynarodowej rozpoznawalności 

PRH 1.2.5. Nowe umowy o współpracy naukowej i dydaktycznej* 

PRH 1.2.6. Wspólne programy studiów w powiązaniu z renomowanymi uczelniami 
zagranicznymi, m.in. w zakresie podwójnych dyplomów 

* ze względu na dualny charakter przedsięwzięcia, tj. naukowo-dydaktyczny został on ujęty w obu 
priorytetach 
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Dla priorytet horyzontalnego PH2. Sprawność zarządzania – Administracja syntetyczny zakres 

przedsięwzięć rozwojowych dla poszczególnych celów horyzontalnych prezentuje tabela 22. 

Tabela 22. Cele i przedsięwzięcia rozwojowe dla priorytetu horyzontalnego PH2. Sprawność zarządzania – 
Administracja 

Cele strategiczne Przedsięwzięcia rozwojowe 

CH2.1.  

Nowe ścieżki kariery 

w UE Katowice  

PRH 2.1.1. Nowe modele aktywności akademickiej: (1) naukowy,  

(2) dydaktyczny, (3) ekspercko-biznesowy - wprowadzenie nowych form zatrudnienia 

(wraz z możliwością ich łączenia), oceny i motywacji dla pracowników UE Katowice, 

wraz z aktualizacją regulaminu własności intelektualnej 

PRH 2.1.2. Ścieżka kariery zawodowej samodzielnych pracowników nauki  

UE Katowice: MISTRZ – określenie: warunków organizacyjno-finansowych, minimum 

publikacji, cytowalności, systemu awansów, tworzenia zespołów badawczych i opieki 

nad doktorantami 

PRH 2.1.3. Ścieżka kariery naukowej asystentów, adiunktów i doktorantów UE 

Katowice: UCZEŃ – określenie warunków organizacyjno-finansowych, pożądanego 

profilu zawodowego, minimum publikacji, cytowalności, systemu szkoleń i awansów 

PRH 2.1.4. Ścieżka kariery dydaktycznej dla pracownika dydaktycznego UE Katowice: 

WYKŁADOWCA – określenie warunków organizacyjno-finansowych, pożądanego 

profilu zawodowego, pensów, systemu szkoleń i awansów  

PRH 2.1.5. Ścieżka kariery eksperckiej pracownika UE Katowice: EKSPERT – określenie 

warunków organizacyjno-finansowych, pożądanego profilu zawodowego, minimum 

projektów eksperckich, systemu szkoleń i awansów 

PRH 2.1.6. Ścieżka kariery administracyjnej pracownika UE Katowice: OFFICE 

MANAGER/SPECJALISTA/REFERENT – określenie warunków organizacyjno-

finansowych, pożądanego profilu zawodowego, systemu szkoleń i awansów 

CH2.2.  

Przyjazne 

przestrzenie 

publiczne UE 

Katowice  

PRH 2.2.1. Kampus Bogucicka – stworzenie wizytówkowej, przyjaznej przestrzeni 

publicznej w ramach obiektów UE Katowice zlokalizowanych przy  

ul. Bogucickiej 

PRH 2.2.2. Kampus Adamskiego – stworzenie wizytówkowej, przyjaznej przestrzeni 

publicznej przy współpracy z Akademią Sztuk Pięknych w ramach  

ul. Adamskiego i ul. Koszarowej 

PRH 2.2.3. Kampus Rybnicki – podejmowanie projektów na rzecz dalszego 

wzmacniania atrakcyjności przestrzeni publicznej kampusu w oparciu  

o współpracę z Miastem Rybnik 

CH2.3. 

Wysoka 

rozpoznawalność UE 

w otoczeniu  

PRH 2.3.1. UE Katowice w mass mediach: wypracowanie rozwiązań organizacyjnych na 

rzecz zwiększenia obecności pracowników UE Katowice  

w prasie i telewizji 

PRH 2.3.2. UE Katowice w mediach społecznościowych – aktywna obecność Uczelni w 

mediach społecznościowych, w tym grupach społecznościowych wraz z 

wykorzystaniem aplikacji mobilnych i opracowaniem standardów w zakresie obecności 

pracowników UE w mediach społecznościowych (Social Media Policy) 
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Cele strategiczne Przedsięwzięcia rozwojowe 

PRH 2.3.3. UPS Promocji UE Katowice: wypracowanie atrakcyjnego i wyrazistego UPS 

UE Katowice w oparciu o elementy związane z priorytetami Strategii, tj.: Dydaktyka – 

Nauka – Współpraca – Umiędzynarodowienie 

CH2.4.  

Integracja i wysoki 

standard procesów 

zarządzania UE 

Katowice  

PRH 2.4.1. Standardy pracy naukowo-dydaktycznej i administracyjnej  

UE Katowice: wypracowanie/zaktualizowanie zasad: konsultacji, prowadzenia 

wykładów i ćwiczeń, zwracania się do studentów, relacji pomiędzy pracownikami 

naukowymi, ekspertami a administracją 

PRH 2.4.2. Modułowy system kształcenia – wprowadzenie rozwiązań  

w zakresie tworzenia bloków zajęć dydaktycznych skoncentrowanych w czasie 

PRH 2.4.3. Integracja pracowników UE Katowice – opracowanie cyklu wspólnych 

wydarzeń integrujących społeczność akademicką UE Katowice (naukowcy, eksperci, 

dydaktycy, administracja, studenci, doktoranci, absolwenci, przedstawiciele otoczenia) 

PRH 2.4.4. Sprawność obsługi internacjonalizacji – zapewnienie odpowiednich 

rozwiązań ICT w zakresie mobilności międzynarodowej oraz wsparcia językowego 

obejmującego: zajęcia, konsultacje i konwersacje  

z języka angielskiego dla zainteresowanych pracowników UE Katowice, a także 

wsparcie „native speakera” w tłumaczeniu dokumentów i informacji związanych z UE 

Katowice 

PRH 2.4.5. Obsługa procesów dydaktycznych - nowoczesna, profesjonalna obsługa 

studenta i kadry w zakresie procesów dydaktycznych, umiędzynarodowienia, rozwoju 

zainteresowań, wsparcia ścieżki kariery zawodowej, wyboru promotora/mentora  

PRH 2.4.6. Obsługa projektów naukowych – nowoczesna, profesjonalna obsługa 

pracowników naukowych związana z pomocą w przygotowaniu, realizacji i rozliczeniu 

projektów badawczych, w tym: spotkania, warsztaty związane z przekazywaniem 

informacji o konkursach, możliwościach finansowania, informacjach nt potencjalnych 

partnerów współpracy naukowej, informacjach na temat wysokości standardowych 

kosztów projektów badawczych – profesjonalne biuro projektów naukowych 

PRH 2.4.7. Doposażenie sprzętowe i programowe wraz z okresową wymianą sprzętu i 

oprogramowania sal dydaktycznych, laboratoriów komputerowych, a także 

podmiotów obsługujących procesy administracyjne, dydaktyczne, eksperckie i naukowe 

UE Katowice 
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VII. Założenia w zakresie wdrażania Strategii Rozwoju UE Katowice  
 

ZAŁOŻENIA ODNOŚNIE DZIAŁAŃ USZCZEGÓŁOWIAJĄCYCH PRZEDSIĘWZIĘCIA ROZWOJOWE 

Wdrożenie przedsięwzięć rozwojowych zawartych w Strategii wymaga w pierwszej kolejności ich 

uszczegółowienia, w następnej natomiast sprawnej koordynacji prac realizacyjnych. Mając powyższe 

na uwadze dla procesu wdrażania Strategii zakłada się podjęcia następujących działań: 

o wyznaczenie Koordynatora ds. wdrażania Strategii  – powołanie osoby/zespołu planującego oraz 

koordynującego prace nad uszczegółowieniem przedsięwzięć rozwojowych, a następnie ich 

wdrożeniem, wraz z harmonogramowaniem całości prac, 

o wyznaczenie Zespołów zadaniowych ds. uszczegółowienia i wdrożenia przedsięwzięć 

rozwojowych Strategii – powołanie interdyscyplinarnych (pracownicy akademiccy, pracownicy 

administracyjni, przedstawiciele sektora biznesu i instytucji publicznych) zespołów 

odpowiedzialnych za uszczegółowienie (w tym strukturyzację prac) i nadzór nad wdrożeniem 

przedsięwzięć rozwojowych, 

o zapewnienie warunków technicznych i finansowych związanych z realizacją uszczegółowionych 

przedsięwzięć rozwojowych zgodnie z przyjętym harmonogramem, 

o określenie warunków organizacyjnych związanych z wdrażaniem Strategii oraz przedsięwzięć 

rozwojowych, w tym między innymi: określenie roli wydziałów, katedr i innych jednostek 

organizacyjnych w procesie wdrażania, zapewnienie systemu informacyjnego, stworzenie 

systemów motywacyjnych. 

ZAŁOŻENIA ODNOŚNIE MONITORINGU I EWALUACJI 

W zakresie monitoringu postuluje się przygotowanie corocznych sprawozdań na temat realizacji 

poszczególnych przedsięwzięć rozwojowych zawartych w dokumencie Strategii. Podmiotem 

odpowiedzialnym za przygotowanie informacji podstawowych w tym zakresie będą Zespoły 

zadaniowe ds. uszczegółowienia i wdrożenia przedsięwzięć rozwojowych Strategii. Podmiotem 

koordynującym prace, tj. przygotowującym coroczne sprawozdanie będzie Koordynator  

ds. wdrażania Strategii. 

W zakresie ewaluacji postuluje się przygotowanie dwóch raportów oceniających postępy prac nad 

realizacją przedsięwzięć rozwojowych w 2021 (ewaluacja mid-term) oraz 2026 (ewaluacja ex-post). 

Ewaluacja powinna zostać dokonana na podstawie informacji zgromadzonych w corocznych 

sprawozdaniach na temat realizacji poszczególnych przedsięwzięć rozwojowych, a także w oparciu  

o spotkania warsztatowe ze środowiskiem akademickim UE Katowice typu FGI (focus group 

interview). Istotne z punktu widzenia ewaluacji będą kryteria odnoszące się do: oceny postępów prac, 

skuteczności realizacji celów oraz ich aktualności. Wnioski wynikające z raportów ewaluacyjnych 

zostaną zapisane w formie rekomendacji. 
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ZAŁOŻENIA W/Z PROMOCJI STRATEGII 

Warunkiem skutecznego wdrożenia Strategii jest znajomość jej podstawowych zapisów przez 

środowisko akademickie UE Katowice, a także kluczowych partnerów otoczenia. Niezbędne w tym 

zakresie jest opracowanie treści prezentującej główne zapisy strategii (wizja, priorytety, 

przedsięwzięcia rozwojowe) w przystępnej i atrakcyjnej graficznie formie na nośniku papierowym 

oraz elektronicznym (w tym udostępnienie na stronie internetowej UE Katowice).  

W zakresie działań promocyjnych wewnątrz Uczelni postuluje się przeprowadzenie spotkań 

informacyjnych prezentujących podstawowe zapisy Strategii w grupach biorących udział w jej 

przygotowaniu, tj. studenci, doktoranci, asystenci i adiunkci, pracownicy samodzielni, administracja 

oraz przedstawiciele sektora biznesu i instytucji publicznych.  
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Materiały źródłowe 
 

Ankiety jednostek Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach za lata 2013-2016 

Biuro Edukacji na podstawie informacji z Dziekanatów – dane dotyczące liczby studentów 

http://www.perspektywy.pl/RSW2016/ranking-uczelni-akademickich 

http://www.wwu.edu/bservices/index.shtml 

https://international.univie.ac.at/en/incoming-students/erasmus/around-the-university/it-services/ 

https://www.concordia.ca/it/services.html#alpha-list 
https://www.strath.ac.uk/professionalservices/it/ 

https://www.ue.katowice.pl/index.php?id=3446 

https://www.ue.katowice.pl/biznes.html?tm=1 

https://www.ue.katowice.pl/index.php?id=12860 (Badania losów absolwentów) 

https://www.ue.katowice.pl/index.php?id=3448 

https://www.ue.katowice.pl/jednostki/biuro-wspolpracy-miedzynarodowej/projekty-miedzynarodowe.html 

https://www.ue.katowice.pl/jednostki/cbitw/badania/nasi-klienci.html 

https://www.ue.katowice.pl/kandydaci/oferta-edukacyjna/studia-ii-
stopnia.html?utm_source=kandydaci&utm_medium=link 

https://www.ue.katowice.pl/kandydaci/oferta-edukacyjna/studia-i-
stopnia.html?utm_source=kandydaci&utm_medium=link 

https://www.ue.katowice.pl/uczelnia/wspolpraca-miedzynarodowa/partnerzy-zagraniczni.html 

Raport z warsztatów strategicznych – seria I: diagnoza – wyzwania rozwoju. UE Katowice, 25.09.2017 r.  

 Raport z warsztatów strategicznych – seria II: elementy wizji – priorytety – przedsięwzięcia. UE Katowice, 
15.12.2017 r. 

Sprawozdanie z działalności realizowanej w ramach Biura Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Katowicach. Okres objęty sprawozdaniem (1.09.2016 – 31.08.2017, stan na dzień 
30.06.2017) 

System POLON 

Wydział Zarządzania, Wydział Ekonomii, Wydział Finansów i Ubezpieczeń, Wydział Informatyki i Komunikacji – 
dane dotyczące liczby doktorantów 

Wyniki parametryzacji jednostek Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach za lata 2013-2016 

http://www.wwu.edu/bservices/index.shtml
https://international.univie.ac.at/en/incoming-students/erasmus/around-the-university/it-services/
https://www.concordia.ca/it/services.html#alpha-list
https://www.strath.ac.uk/professionalservices/it/
https://www.ue.katowice.pl/index.php?id=3446
https://www.ue.katowice.pl/biznes.html?tm=1
https://www.ue.katowice.pl/index.php?id=12860
https://www.ue.katowice.pl/index.php?id=3448
https://www.ue.katowice.pl/jednostki/biuro-wspolpracy-miedzynarodowej/projekty-miedzynarodowe.html
https://www.ue.katowice.pl/jednostki/cbitw/badania/nasi-klienci.html
https://www.ue.katowice.pl/kandydaci/oferta-edukacyjna/studia-ii-stopnia.html?utm_source=kandydaci&utm_medium=link
https://www.ue.katowice.pl/kandydaci/oferta-edukacyjna/studia-ii-stopnia.html?utm_source=kandydaci&utm_medium=link
https://www.ue.katowice.pl/kandydaci/oferta-edukacyjna/studia-i-stopnia.html?utm_source=kandydaci&utm_medium=link
https://www.ue.katowice.pl/kandydaci/oferta-edukacyjna/studia-i-stopnia.html?utm_source=kandydaci&utm_medium=link
https://www.ue.katowice.pl/uczelnia/wspolpraca-miedzynarodowa/partnerzy-zagraniczni.html
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Załącznik nr 2.Informacja na temat przeprowadzonych konsultacji – 

warsztatów strategicznych ze społecznością akademicką UE Katowice oraz 

przedstawicielami sektora biznesu i instytucji publicznych  
 

Konsultacje – warsztaty strategiczne ze społecznością akademicką UE Katowice oraz 

przedstawicielami sektora biznesu i instytucji publicznych w związku z pracami nad Strategią Rozwoju 

UE Katowice zostały przeprowadzone w ramach dwóch serii spotkań.  

Pierwsza seria warsztatów strategicznych związanych z aktualizacją Strategii rozwoju Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Katowicach została przeprowadzona w okresie od 29 czerwca do 13 lipca 2017 r., 

w sali 5/15 CNTI. 

Celem spotkań było określenie podstawowych elementów zaktualizowanej Strategii rozwoju  

UE Katowice związanych z silnymi i słabymi stronami Uczelni oraz wyzwaniami jej rozwoju. Spotkania 

przeprowadzono w 6 grupach, tj. wśród: pracowników samodzielnych, asystentów i adiunktów, 

pracowników administracji, studentów, doktorantów, przedstawicieli sektora biznesu oraz jednostek 

samorządu terytorialnego. Ogółem w pierwszej turze warsztatów wzięło udział ponad 120 osób. 

Warsztaty były prowadzone metodą FGI. Moderatorzy spotkań: Adam Drobniak, Tomasz Ingram, 

Tomasz Papaj. Stenogram odpowiedzi udzielonych przez uczestników spotkań zawiera Raport  

z warsztatów strategicznych – seria I: diagnoza – wyzwania rozwoju. UE Katowice, 25.09.2017 r. 

Druga seria warsztatów strategicznych związanych z aktualizacją Strategii rozwoju Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Katowicach została przeprowadzona w okresie od 25 września do 27 listopada 

2017 r., w sali 5/15 CNTI. 

Celem spotkań było określenie kolejnych części zaktualizowanej Strategii rozwoju UE Katowice 

związanych z elementami wizji, priorytetami, działaniami – przedsięwzięciami. Spotkania 

przeprowadzono w 5 grupach, tj. wśród: pracowników samodzielnych, asystentów i adiunktów, 

pracowników administracji, studentów, doktorantów. W porównaniu do pierwszej serii warsztatów 

strategicznych odnoszącej się do diagnozy UE Katowice, w drugiej serii spotkań nie przeprowadzono 

warsztatu strategicznego z przedstawicielami sektora biznesu oraz jednostek samorządu 

terytorialnego (JST). Założono bowiem, iż pytanie odnoszące się do oczekiwań sektora biznesu oraz 

JST moderowane podczas pierwszej serii spotkań wskazało najważniejsze wartości, które zdaniem 

obu sektorów Uczelnia powinna wziąć pod uwagę podczas formułowania wizji i priorytetów rozwoju. 

Ponadto, przedstawiciele sektora biznesu i JST zainteresowani są identyfikacją bardziej 

szczegółowych rozwiązań, projektów wraz z ich uszczegółowieniem, które to powinno nastąpić  

w dalszych etapach prac nad Strategią, tj. po sformułowaniu jej wizji, priorytetów, działań,  

tj. w procesie jej wdrażania. Ogółem w drugiej turze warsztatów wzięło udział 74 osoby. Warsztaty 

były prowadzone metodą FGI. Moderatorzy spotkań: Adam Drobniak, Tomasz Papaj, Tomasz Ingram, 

Klaudia Plac. Stenogram odpowiedzi udzielonych przez uczestników spotkań zawiera Raport  

z warsztatów strategicznych – seria II: elementy wizji – priorytety – przedsięwzięcia. UE Katowice, 

15.12.2017 r. 
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Załącznik nr 3. Synteza postulowanych wartości na rzecz wizji rozwoju UE Katowice podczas spotkań warsztatowych 
Rodzaje wartość Doktoranci Studenci Adiunkci i asystenci Samodzielni  Administracja  

Prestiż i 
rozpoznawalność 

- Najlepsza Uczelnia 
ekonomiczna w Polsce 
Południowej 

- Prestiżowa Uczelnia w Polsce 
- Prestiżowa Uczelnia 

kształcąca z zakresu 
ekonomii, finansów, 
zarządzania  

- Uczelnia prestiżowa  
w wymiarze dydaktycznym  

- Uczelnia o wysokim prestiżu 
wśród wielkiej piątki (SGH, 
UEKRK, UEEROC, UEPOZ) 

- Uczelnia o wysokim prestiżu 
wśród studentów, 
absolwentów i pracodawców  

- Uczelnia o wysokiej pozycji w 
rankingach wśród uczelni 
ekonomicznych w kraju 

- Uczelnia o wysokim prestiżu 
na arenie międzynarodowej  

Dydaktyka 
- Uczenia kształcąca 

praktycznie  

- Miejsce spotkania młodych z 
wykładowcami – praktykami  

- Uczelnia koncentrująca się 
na: ekonomii, finansach i 
zarządzaniu i dziedzinach 
pokrewnych 

- Uczelnia koncentrująca się  
na nowoczesnej dydaktyce, 
nowoczesnych narzędziach, 
indywidualnym podejściu do 
studenta 

- Uczelnia o przejrzystej, 
uporządkowanej ofercie 
dydaktycznej  

- Uczelnia biznesowa oferująca 
zajęcia z dydaktykami-
specjalistami oraz praktykami  

- Uczelnia stosująca 
nowoczesne metody pracy w 
dydaktyce (ICT, e/m-learning) 
75%e/25%F2F) 

- Uczelnia kształcąca studenta 
w konsultacji 
 z biznesem  

- Miejsce ustawicznego 
kształcenia  

- Renomowana Uczelnia nauk 
ekonomicznych 

- Uczelnia będąca pierwszym 
wyborem kandydatów na 
studia  

- Uczelnia gwarantująca 
wysoką zatrudnialność 
absolwentów 

- Uczelnia biznesowa 
współpracująca dydaktycznie 
z praktykami 

Nauka  

- Uczelnia specjalizująca się  
w kilku obszarach 
badawczych o największych 
szansach na liderowanie  
w Polsce i 
umiędzynarodowienie 

- Uczelnia = lider w zakresie 
wybranych specjalizacji 
naukowych 

- Uniwersytet skupiający się na 
wybranych dziedzinach nauki 

- Uczelni wysoko ceniona na 
arenie międzynarodowej – 
porównywalna z „małymi” 
uniwersytetami z Europy 
Zachodniej  

- Miejsce skupiające kilka 
zespołów badawczych  

- Uczelnia prowadząca 
interdyscyplinarne, 
międzynarodowe badania 
poszerzające stan wiedzy 
ekonomicznej 

- Uczelnia posiadająca 
kategorię A+ w większości 
dziedzin 

- Uczelnia zintegrowana w 
zakresie badań naukowych, 
tj. współpracy pomiędzy 
jednostkami  

- Uczelnia podejmująca 
projekty naukowe w 
konsorcjach 

- Uczelnia = wiodący ośrodek 
naukowy 

Umiędzynarodo-
wienie  

- Uczelnia o rozpoznawalnej 
marce dydaktycznej na 
arenie międzynarodowej  

- Uczelnia będąca dobrym 
miejscem do studiowania dla 
studentów z zagranicy 

- Uczelnia zapewniająca 
kontakt z językami obcymi i 
studentami zagranicznymi  

- Uczelnia na której studiuje 
20% obcokrajowców 

- Uczelnia otwarta na 
współpracę zagraniczną w 
wymiarze naukowym  
i dydaktycznym  

- Uczelnia posiadająca 
akredytacje międzynarodowe 

Współpraca z 
otoczeniem 

- Uczelnia współpracująca z 
biznesem i sektorem 
publicznym 

- Uczelnia zapewniająca 
kontakty B2B między 
studentami, absolwentami a 

- Uczelnia = eksperckie 
centrum dla firm i 
samorządów 

- Uczelnia tworząca ofertę 
dydaktyczną we współpracy z 
biznesem  

- Uczelnia wyróżniająca się 
pod względem współpracy z 
otoczeniem: biznes – nauka – 
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firmami - Uczelnia = innowacyjny 
ośrodek współpracujący  
z biznesem i instytucjami 

samorząd  
- Uczelnia = wiodący ośrodek 

ekspercki 

Kadra  
- Uczelnia posiadająca Kadrę 

motywująca młodych 
pracowników nauki  

 

- Uczelnia oferująca możliwość 
indywidualnego rozwoju 

- Uczelnia inwestująca w kadrę 
- Uczelnia posiadająca 

kompetentny zasób kadry 
naukowej, dydaktycznej i 
administracyjnej  

- Uczelnia motywująca Kadrę 
silnie utożsamiającą się z UE 

- Uczelnia wspierająca rozwój 
kadry w kierunkach: 
naukowym, dydaktycznym, 
eksperckim 

- Uczelnia oferująca stabilne 
miejsca pracy, ścieżki karier, 
systemy motywacyjne, 
systemy szkoleń 

Centrum życia 
studencko – 
naukowo - 
biznesowego  

 

- Uczelnia = centrum życia 
studencko – naukowo - 
biznesowego w regionie 

- Uczelnia przyciągająca 
najlepszych, otwarta na 
biznes i nowe pomysły  

- Miejsce dla aktywnych 
studentów dające możliwości 
angażowania się w projekty, 
inicjatywy 

 - Miejsce nowych idei   

Integracja 

- Uczelnia =  miejsce oferujące 
dobrą atmosferę pracy, 
studiowania 

- Uczelnia = miejsce 
współpracy: 
naukowcy/wykładowcy  – 
studenci – doktoranci 

   

- Uczelnia zapewniająca 
sprawny przepływ informacji 
na rzecz realizacji integracji 
działań 

Sprawność 
zarządzania  

  
- Uczelnia nowoczesna pod 

względem organizacyjnym  

- Uczelnia oferująca wsparcie 
organizacyjne w realizacji 
projektów naukowych, 
dydaktycznych, eksperckich  

- Uczelnia o przejrzystych 
procedurach 
administracyjnych  

- Uczelnia stabilna finansowo 

Infrastruktura    

- Uczelnia nowoczesne pod 
względem infrastrukturalnym 
dzięki wykorzystaniu 
rozwiązań ICT dostępności 
bazy wiedzy 
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Załącznik nr 4. Synteza postulowanych priorytetów rozwoju UE Katowice podczas spotkań warsztatowych 
Rodzaje wartość Doktoranci Studenci Adiunkci i asystenci Samodzielni  Administracja  

Współpraca: biznes 
+ sektor publiczny 

- Współpraca z biznesem  
- Działalność konsultingowa na 

rzecz rozwoju regionu 

- Współpraca UE z biznesem 
jako B2B 

- Przybliżenie firm studentom  

- Współpraca z biznesem  
- Współpraca z innymi 

ośrodkami naukowymi  
- Umocnienie relacji z firmami  

- Współpraca z biznesem – 
wspólne badania  

- Ścisła współpraca: nauka – 
biznes – samorząd  

Badania naukowe  

- Badania naukowe, granty 
- Działalność badawcza w kilku 

obszarach z największymi 
szansami na 
umiędzynarodowienie  

- Włączenie doktorantów w 
badania  

- 

- Rozwój naukowy  
- Kilka wiodących zespołów 

badawczych  
- Zespoły międzykatedralne, 

międzywydziałowe  

- Badania naukowe – granty  
- Badania naukowe – 

praktyczne zastosowania  

- Nauka – badania naukowe  
ich jakość 

- Pozyskanie silnej kadry 
naukowej  

- Duża aktywność naukowo-
badawcza  

- Interdyscyplinarne zespoły 
naukowe  

Dydaktyka  
- Dydaktyka oparta na 

współpracy z biznesem  

- Wzrost jakości kształcenia 
- Podwyższenie progów 

przyjęć 

- Dydaktyka x 3 
- Internacjonalizacja dydaktyki  

- Wyższa jakość kształcenia  
- Oferta dydaktyczne – student  

- Wysoka jakość dydaktyki w 
powiązaniu z potrzebami 
rynkowymi  

- Owoczesne środki 
dydaktyczne  

Umiędzynarodo-
wienie  

- Nawiązywanie współpracy z 
prestiżowymi uczelniami  

- Kontakt z językiem poza 
zajęciami  

- Studenci zagraniczni  

- Współpraca 
międzynarodowa  

- Umiędzynarodowienie nauki 
– zagraniczne źródła 
finansowania  

- Oferta anglojęzyczna  

Sprawne 
zarządzanie  / Kadra  

- Kadra: rozumie i motywuje 
(wspólna realizacja badań) 

- Wsparcie technologiczne: 
systemy komputerowe, Wi-
Fi, programy 

- Akcentowanie znaczenia 
interesariuszy: kadra – 
studenci  

- Dbałość o kadrę naukowo-
dydaktyczną i 
administracyjną  

- Wsparcie zarządzania – 
administracji  

- Podział kadry: naukowcy – 
zdobywanie finansowania 
oraz dydaktycy – zdobywanie 
najlepszych studentów  
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Załącznik nr 5. Lista kół naukowych  

o  Studenckie Koło Naukowe "FOREX" przy Katedrze Ekonomii 
o  Studenckie Koło Naukowe "Nieruchomości" przy Katedrze Gospodarki Przestrzennej   

i Środowiskowej 
o Koło Naukowe Systemów Informatycznych Zarządzania  oraz Koło Naukowe „Informaticus  

przy Katedrze Informatyki 
o Koło Naukowe Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych "International Challenge"  

przy Katedrze Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych,  
o  Koło Naukowe Polityków Społecznych przy Katedrze Polityki Społecznej i Gospodarczej  
o  Koło Naukowe Zarządzania "Menedżer" przy Katedrze Przedsiębiorczości i Zarządzania 

Innowacyjnego,  
o Koło Naukowe "Wolny Handel" przy Katedrze Rynku i Konsumpcji , 
o  Studenckie Koło Naukowe Transportu  przy Katedrze Transportu,  
o Koło Naukowe PRO FUTURO przy Katedrze Gospodarki Przestrzennej i Środowiskowej  
o Koło Naukowe "HR-owców" przy Katedrze Zarządzania Organizacjami,  
o  Koło Naukowe Etyki, „Koło Fascynatów Filozofii" oraz   Koło Inicjatyw Studenckich przy Katedrze 

Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych  
o Studenckie Koło Naukowe Inwestycji w Aktywa Rynku Kapitałowego "PRODAJ" , Koło Naukowe 

Bankowości oraz  Koło Naukowe Inżynierii Finansowej przy Katedrze Bankowości i Rynków 
Finansowych , 

o Koło Naukowe "Finanse Menedżerskie", Koło Naukowe Modelowania Finansowego "QUANTUM" 
przy Katedrze Finansów Publicznych  

o  Koło Naukowe Inwestycji "Makler" przy Katedrze Inwestycji i Nieruchomości, 
o  Koło Naukowe Analiz Rynku Finansowego przy Katedrze Matematyki Stosowanej,   
o Koło Naukowe Prawa Finansowego „AUREUS” przy Katedrze Prawa i Ubezpieczeń, 
o  Studenckie Koło Naukowe Rachunkowości "Rachmistrz" przy Katedrze Rachunkowości , 
o Koło Naukowe „Glob-Fin" przy Katedrze Informatyki i Rachunkowości Międzynarodowej, 
o  Koło Naukowe Marketingu "Meritum" przy Katedrze Badań Rynkowych i Marketingowych  
o  Koło Naukowe Badań Operacyjnych przy Katedrze Badań Operacyjnych,  
o  Koło Naukowe Informatyki "Informaticus" przy Katedrze Informatyki , 
o Studenckie Koło Naukowe "SCIENTIA INGENIUM", Koło Naukowe "Biznesowych Gier 

Komputerowych" przy Katedrze Inżynierii Wiedzy  
o Koło Naukowe Dziennikarstwa Ekonomicznego , Koło Naukowe Komunikacji Społecznej 

"Innowacje" przy Katedrze Dziennikarstwa Ekonomicznego i Nowych Mediów, 
o Koło Naukowe "Cymelium" przy Katedrze Projektowania i Analizy Komunikacji, 
o Koło Naukowe AwareNet Club przy Katedrze Badań Konsumpcji 
o  Koło Naukowe Logistyki "Dialog" przy Katedrze Logistyki Ekonomicznej,  
o  Naukowe Koło "AD_VENTURE" przy Katedrze Przedsiębiorczości,  
o  Koło Naukowe Turystyki "KoNTiki" przy Katedrze Katedra Zarządzania Marketingowego  

i Turystyki  
o Naukowe Koło Kierunku Analityka Gospodarcza,  Naukowe Koło Statystyków przy Katedrze 

Statystyki, Ekonometrii i Matematyki   
o  Koło Naukowe Zarządzania "Synergia" przy Katedrze Zarządzania Przedsiębiorstwem,  
o  Koło Naukowe "Human Resource Development" przy Katedrze Zarządzania Zasobami Ludzkimi , 
o  Koło Naukowe „Matrioszka"i  Koło Naukowe "Common Language"  przy Centrum Języków 

Obcych . 
 

Dodatkowo: 
o Klub Absolwentów Logistyki i Transportu 

http://knsiz.ue.katowice.pl/
http://sknn.ue.katowice.pl/
http://knsiz.ue.katowice.pl/
http://web.ae.katowice.pl/ic/
http://www.aeknps.republika.pl/
http://www.menedzer.ae.katowice.pl/
https://www.ue.katowice.pl/jednostki/katedry/we/katedra-transportu/studenckie-kolo-naukowe-transportu.html
http://www.profuturo.ue.katowice.pl/
https://www.ue.katowice.pl/jednostki/katedry/we/katedra-zarzadzania-organizacjami/kolo-naukowe-hr.html
http://www.etyka.ue.katowice.pl/
http://www.kis.ae.katowice.pl/
http://www.prodaj.ue.katowice.pl/
http://www.knb.ae.katowice.pl/
http://www.knb.ae.katowice.pl/
http://web2.ae.katowice.pl/inzynieriafinansowa/
http://www.finansemenedzerskie.ue.katowice.pl/
http://makler.ue.katowice.pl/
http://www.knarf.ae.katowice.pl/
http://www.knarf.ae.katowice.pl/
http://www.rachmistrz.ae.katowice.pl/
https://www.ue.katowice.pl/studenci/zycie-studenckie/kola-naukowe/kolo-naukowe-marketingu-meritum.html
http://knbo.ae.katowice.pl/news.php
http://www.informaticus.ue.katowice.pl/
http://www.knsi.ue.katowice.pl/
http://www.nkl.ae.katowice.pl/
http://www.ad-venture.ue.katowice.pl/
https://www.facebook.com/kntkontiki
http://www.kns.ue.katowice.pl/
http://web.ae.katowice.pl/synergia/
http://www.hrd.ue.katowice.pl/
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Załącznik nr 6. Zatrudnienie pracowników w układzie katedr  

Wydział / Katedra 
OGÓŁEM  

(liczba osób w katedrze) 

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA   

Kat. Badań Konsumpcji 9 

Kat. Ekonomii Politycznej 7 

Kat. Logistyki Ekonomicznej 10 

Kat. Logistyki Społecznej 4 

Kat. Marketingu 6 

Kat. Przedsiębiorczości 6 

Kat. Statystyki, Ekonometrii i Matematyki 24 

Kat. Teorii Zarządzania 5 

Kat. Zarządzania Marketingowego i Turystyki 7 

Kat. Zarządzania Międzynarodowego 5 

Kat. Zarządzania Przedsiębiorstwem 19 

Kat. Zarządzania Zasobami Ludzkimi 11 

Sam. Zakład Prawa Gospodarczego i Handlowego 3 

RAZEM 116 

WYDZIAŁ EKONOMII   

Kat. Analiz i Prognozowania Rynku Pracy 5 

Kat. Badań Strategicznych i Regionalnych 10 

Kat. Ekonomii 19 

Kat. Gospodarki Przestrzennej i Środowiskowej 10 

Kat. Informatyki Ekonomicznej 8 

Kat. Metod Statystyczno-Matematycznych w Ekonomii 6 

Kat. Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych 9 

Kat. Polityki Społecznej i Gospodarczej 8 

Kat. Przedsiębiorczości i Zarządzania Innowacyjnego 8 

Kat. Rynku i Konsumpcji 8 

Kat. Transportu 10 

Kat. Zarządzania Organizacjami 5 

Kat. Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych 9 

RAZEM 115 

WYDZIAŁ FINANSÓW I UBEZPIECZEŃ   

Centrum Badań i Studiów nad Rynkiem Pracy 0 

Centrum Badawcze Społecznego Dialogu Pracy 0 

Kat. Analiz Gospodarczych i Finansowych 6 

Kat. Bankowości i Rynków Finansowych 18 

Kat. Finansów Przedsiębiorstw i Ubezpieczeń Gospodar. 9 

Kat. Finansów Publicznych 11 

Kat. Informatyki i Rachunkowości Międzynarodowej 9 

Kat. Inwestycji i Nieruchomości 12 

Kat. Matematyki Stosowanej 7 

Kat. Prawa i Ubezpieczeń 16 

Kat. Rachunkowości 22 

Sam. Zakład Teorii i Metodologii Ekonomii 2 

RAZEM 112 

WYDZIAŁ INFORMATYKI I KOMUNIKACJI   

Kat. Badań Operacyjnych 12 

Kat. Badań Rynkowych i Marketingowych 5 

Kat. Demografii i Statystyki Ekon. 5 

Kat. Dziennikarstwa Ekon. i Nowych Mediów 8 

Kat. Informatyki 15 

Kat. Inżynierii Wiedzy 17 

Kat. Projektowania i Analizy Komunikacji 10 

Kat. Zarządzania Relacjami Organizacji 4 

RAZEM 76 
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Wydział / Katedra 
OGÓŁEM  

(liczba osób w katedrze) 

WYDZIAŁ BIZNESU, FINANSÓW I ADMINISTRACJI   

  5 

RAZEM 5 

 Jednostki ogólnouczelniane   

Centrum Języków Obcych 46 

BIBLIOTEKA 1 

Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu 12 

RAZEM 59 

Projekt Sternik 1 

OGÓŁEM 484 

Etaty przeliczeniowe 473,33 

Stan na 31.10.2017 r. 
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Załącznik nr 7. Szkolenia w grupie pracowników NBNA 

Jednostka 
Liczba pracowników - szkolenia odpłatne 

do 05.09.2017 
od 

06.09.2017 
01.09.2016-
09.11.2017 

Biblioteka Główna       

Biblioteka Główna-wydziały       

Biuro Badań i Projektów Naukowych 1   1 

Biuro Dydaktyki 8 2 10 

Biuro Gospodarki Majątkiem       

Biuro Gospodarki Majątkiem - obiekty adm       

Biuro Gospodarki Majątkiem - obiekty obsł       

Biuro Komunikacji Marketingowej 3   3 

Biuro Logistyki- adm       

Biuro Logistyki- adm       

Biuro Organizacyjno-Prawne 5   5 

Biuro Organizacyjno-Kancelaryjne       

Biuro Planowania Dydaktyki       

Biuro Regulacji Wewnętrznych       

Biuro Rektorskie 1   1 

Biuro Techniczne - adm 3   3 

Biuro Techniczne - obsł       

Biuro Współpracy Międzynarodowej       

Biuro Współpracy z Gospodarką i Absolwentami       

Biuro Zamówień Publicznych 2   2 

Biuro Zarządzania Kadrami/Biuro Spraw Pracowniczych 8 5 13 

Biuro Zarządzania Projektami   1 1 

Centrum Badań i Studiów Europejskich       

Centrum Badań i Transferu Wiedzy       

Centrum Historii i Tradycji Akademickich       

Centrum Informatyczne 1 2 3 

Centrum Kształcenia przez Całe Życie       

Domy Studenckie - adm       

Domy Studenckie - obsł       

Dział Analiz       

Dział Finansowo-Księgowy 3 2 5 

Dział Inwentaryzacji   1 1 

Dział Ochrony Informacji Niejawnych i Danych Osobowych   1 1 

Dział Parametryzacji i Pozycjonowania Uniwersytetu       

Dział Płac 3 2 5 

Dział Radców Prawnych 5   5 

Dział Windykacji i Rozliczeń ze Studentami       

Dziekanat Wydziału Biznesu,Finansów i Administracji 1   1 

Dziekanat Wydziału Ekonomii 1 1 2 

Dziekanat Wydziału Ekonomii-katedry       

Dziekanat Wydziału Finansów i Ubezpieczeń 1 1 2 

Dziekanat Wydziału Finansów i Ubezpieczeń-katedry       

Dziekanat Wydziału Informatyki i Komunikacji   1 1 

Dziekanat Wydziału Informatyki i Komunikacji-katedry       

Dziekanat Wydziału Zarządzania   1 1 
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Jednostka 
Liczba pracowników - szkolenia odpłatne 

do 05.09.2017 
od 

06.09.2017 
01.09.2016-
09.11.2017 

Dziekanat Wydziału Zarządzania-katedry       

Kanclerz 2   2 

Kasa       

Koordynator ds.. Oceny Parametryzacji i Pozyc. Wydz. Uni 1   1 

Międzywydziałowe  Centrum Języków Obcych       

Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych       

Pion Z-cy Kanclerza ds. Ekonom       

Pion Z-cy Kanclerza ds. gospodarki majątkiem       

Pion Z-cy Kanclerza ds. tech-gosp       

Poligrafia       

Projekt Sternik       

Rybnicki Ośrodek Naukowo-Dydaktyczny       

Rzecznik Prasowy 2   2 

Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego       

Stanowisko ds. BHP i Ppoż 1   1 

Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej       

Studium Doktoranckie 2   2 

Wydawnictwo Uczelniane       

Zastępca Kanclerza ds. Technicznych 1   1 

Zastępca Kwestora   1 1 

Zespół Pałacowo-Parkowy w Młoszowej       

Zespół Pieśni i Tańca "SILESIANIE"       

Zespół Telekomunikacji       

szkolenie wew. z zakresu now. Ust. praw. zam. pub. 

szkolenia zamknięte dla pracowników UE szkolenie wew. dla kadry kierowniczej 

szkolenie wew. prawo pracy dla kadry kierowniczej 

SUMA 55 21 76 

Okres: 01.09.2016 r. - 09.11.2017 r. 
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Załącznik nr 8. Zestawienie zarządzeń wprowadzających zmiany 

organizacyjne w UE Katowice  
 

Zarządzanie za okres 1.09.2016-31.11.2017 
Zarządzenie numer, 

z dnia 
Dotyczy zmiany 

Nr 54/16 
Z dnia 1 września 
2016 r. 

Zmiana nazwy jednostek: 
o Biuro Współpracy z Gospodarką i Otoczeniem Instytucjonalnym na Biuro Współpracy  

z Gospodarką i Absolwentami 
o Biuro Planowania Dydaktyki i Controllingu na Dział Planowania Dydaktyki oraz 

przeniesienie do Biura Dydaktyki 
o Biuro Rzecznika Prasowego na Rzecznik Prasowy 
o Zespół Radców Prawnych na Dział Radców Prawnych 

 
Utworzenie jednostek organizacyjnych: 

o Biuro Współpracy Międzynarodowej poprzez połączenie Biura Internacjonalizacji oraz 
Biura Międzynarodowej Wymiany Studentów 

o Biuro Komunikacji Marketingowej poprzez połączenie Biura Promocji i Nowych 
Mediów oraz Biura Komunikacji i Relacji Międzynarodowych 

o W Biurze Współpracy z Gospodarką i Absolwentami – Dział Współpracy z Gospodarką 
oraz Dział Współpracy z Absolwentami 

 
Dział ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Danych Osobowych w skład którego wchodzą: 
o Pełnomocnik Rektora ds. Ochrony Informacji Niejawnych; 
o Stanowisko ds. Kancelarii Niejawnej i Obrony Cywilnej; 
o Stanowisko ds. Obronnych. 
 
Likwidacja jednostek organizacyjnych: 
 
o Pełnomocnika Rektora ds. Przeciwdziałania Mobbingowi, Dyskryminacji i Korupcji; 
o Biura Monitoringu, Analiz i Przedsiębiorczości; 
o Koordynatora ds. Strategii i Organizacji; 
o Pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia; 
o Pełnomocnika Rektora ds. Krajowych Ram Kwalifikacji; 
o Klubu Pracowniczego Amicus. 

Nr 58/16 
Z dnia 1 września 
2016 r. 

Powołanie Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych 

Nr 62/16 
Z dnia 21 września 
2016 r. 

Powołanie Komisji ds. Oceny Ryzyka Realizacji Projektów 

Nr 63/16 
Z dnia 21 września 
2016 r. 

Przekształcenie na Wydziale WFiU Katedr Prawa i Katedry Ubezpieczeń w Katedrę Prawa i 
Ubezpieczeń 
 
Przekształcenie na Wydziale WFiU Katedr Rachunkowości Międzynarodowej i Samodzielnego 
Zakładu Informatyki Gospodarczej w Katedrę Informatyki i Rachunkowości Międzynarodowej 

Nr 64/16 
Z dnia 29 września 
2016 r. 

Przekształcenie na Wydziale Ekonomii Katedr Gospodarki Przestrzennej i Katedry Zarządzania 
Ochroną Środowiska w Katedrę Gospodarki Przestrzennej i Środowiskowej 
 

Nr 65/16 
Z dnia 29 września 
2016 r. 

Zmiany w strukturze organizacyjnej: 
 
Przekształcenie w jednostki administracji centralnej: 
o - Centrum Informatycznego; 
o - Akademickiego Centrum Kariery. 
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Zarządzenie numer, 
z dnia 

Dotyczy zmiany 

Zmiana nazw jednostek: 
 
o Ośrodek Historii Uniwersytetu Ekonomicznego i Zawodzia w Katowicach na Centrum 

Historii i Tradycji Akademickich; 
o Uniwersytet Trzeciego Wieku na Centrum Kształcenia przez Całe Życie. 
 
Likwidacja jednostek: 
o Inkubatora Przedsiębiorczości Akademickiej; 
o Akademickich Warsztatów Pedagogicznych. 
 
Zmienia się nazwy: 
o Międzywydziałowego Centrum Języków Obcych na Centrum Języków Obcych; 
o - Studium Wychowania Fizycznego i Sportu na Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu. 
 
Likwidacja jednostek: 
o Śląską Szkołę Biznesu i Administracji; 
o Studium Doktoranckie. 
 
Akademickie Centrum Kariery zostaje włączone do Biura Współpracy z Gospodarką i 
Absolwentami. 
 
Zadania Inkubatora Przedsiębiorczości Akademickiej przejmuje Biura Współpracy z Gospodarką 
i Absolwentami. 

Nr 83/16 
Z dnia 20 
października 2016 r. 

Przekształcenie Zespołu ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy  oraz Ochrony Przeciwpożarowej w 
Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej 

Nr 88/16 
Z dnia 24 
października 2016 r. 

Powołanie Koordynatora ds. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji 

Nr 89/16 
Z dnia 24 
października 2016 r. 

Powołanie Koordynatora ds. oceny parametrycznej i pozycjonowania 

Nr 92/16 
Z dnia 28 
października 2016 r. 

Przekształcenie na Wydziale Zarządzania 
Katedrę Statystyki, Katedrę Ekonometrii i Katedrę Matematyki poprzez połączenie w 
Katedrę Statystyki, Ekonometrii i Matematyki 
 
Przekształcenie na Wydziale Zarządzania 
Katedry Polityki Rynkowej i Zarządzania Marketingowego i Katedry Turystyki poprzez ich 
połączenie w Katedrę Zarządzania Marketingowego i Turystyki 
 
Przekształcenie na Wydziale Zarządzania 
Katedry Ekonomii i Polityki Transformacji i Samodzielnego Zakładu Gospodarki i Administracji 
Publicznej poprzez ich połączenie w Katedrę Ekonomii Politycznej 

Nr 95/16 
Z dnia 28 
października 2016 r. 

Powołanie Pełnomocnika Rektora ds. Systemu POL-on 

Nr 96/16 
Z dnia 10 listopada 
2016 r. 

Powołanie na kadencję 2016 – 2020 Rady Bibliotecznej 

Nr 101/16 
Z dnia 23 listopada 
2016 r. 

Zmiany w strukturze organizacyjnej: 
 
W Biurze Zarządzania Kadrami: 
o tworzy się Dział ds. Planowania Polityki Zarządzania Kadrami; 
o Stanowisko ds. Analizy i rozwoju Kadry Akademickiej przekształca się w Dział ds. Rozwoju 
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Zarządzenie numer, 
z dnia 

Dotyczy zmiany 

Kadr; 
o tworzy się Dział Obsługi Kadrowej poprzez połączenie Działu Obsługi Nauczycieli 

Akademickich i Działu Obsługi Pracowników Niebędących Nauczycielami Akademickimi; 
o Dział Socjalny przekształca się w Stanowisko ds. Obsługi Spraw Socjalnych 

Nr 125/16 
Z dnia 28 grudnia 
2016 r. 

Likwidacja stanowiska Zastępcy Kanclerza ds. Ogólnych 
Tworzy się stanowisko Zastępcy Kanclerza ds. Gospodarki Majątkiem 

Nr 4/17 
Z dnia 30 stycznia 
2017 r. 

Zmienia się nazwę: 
o Zastępcy Kanclerza ds. Techniczno – Gospodarczych na Zastępcę ds. Technicznych; 
o Działu Realizacji Inwestycji Modernizacyjnych i Remontów na Biuro Techniczne; 
 
Likwiduje się jednostki organizacyjne: 
o Dział Projektów Inwestycyjnych; 
o Zespół Transportu Samochodowego; 
o Poligrafię; 
o Zespół przygotowania i realizacji inwestycji; 
o Zespół inspektorów nadzoru; 
o Zespół Telekomunikacji; 
o Zespół Technicznych Środków Dydaktycznych; 
o Zespół Gospodarki Składnikami Mienia; 
o Zespół Zaopatrzenia; 
o Administratorów obiektów; 
o Warsztat Remontowo – Konserwacyjny. 
 
Utworzenie Biura Logistyki 
 
Przeniesienie z pionu Rektora do pionu Kanclerza: 
o Biura Organizacyjno – Prawnego; 
o Działu Radców Prawnych; 
o Stanowiska ds. Kontroli Wewnętrznej. 

Nr 13/17 
Z dnia 22 lutego 
2017 r. 

W Centrum Informatycznym likwiduje się jednostki organizacyjne: 
o Dział Obsługi Procesu Dydaktycznego; 
o Dział Administracji Sieci; 
o Dział Eksploatacji Systemu Zarządzania Uczelnią; 
o Dział Serwisu; 
o Dział Zarządzania Zasobami Informatycznymi. 
 
Tworzy się następujące jednostki organizacyjne: 
o Biuro Infrastruktury Informatycznej; 
o Biuro Wsparcia Informatycznego. 

Nr 27/17 
Z dnia 22 marca 
2017 r. 

Zmiany w strukturze pionu Zastępcy Kanclerza ds. Ekonomicznych – Kwestora: 
zmienia się nazwę: 
o Dział Windykacji na Dział Windykacji i Rozliczeń ze Studentami; 
o Dział Inwentaryzacji na Zespół ds. Inwentaryzacji; 
o Dział Budżetowania na Zespół ds. Analiz. 
 
Likwiduje się Zespół  ds. rozliczeń Międzynarodowych i Wyjazdów 
 
Ustalenie podporządkowania Zespołu ds. Inwentaryzacji i Zespołu ds. Analiz  służbowo 
Zastępcy Kwestora 

Nr 44/17 
Z dnia 28 kwietnia 
2017 r. 

W zarządzeniu 27/17 wprowadzono następujące zmiany: 
W § 1 ust. 1  otrzymuje brzmienie: 
„1.zmienia się nazwę: 
a) Dział Windykacji na Dział Windykacji i Rozliczeń ze  Studentami; 
b) Dział Budżetowania na Dział Analiz.” 
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Zarządzenie numer, 
z dnia 

Dotyczy zmiany 

 
W § 1 ust. 3 lit. a) i b) otrzymuje brzmienie: 
a) Dział inwentaryzacji 
b) Dział Analiz 

Nr 109/17 
Z dnia 31 sierpnia 
2017 r. 

Zmiany w strukturze organizacyjnej: 
Przekształcenie Biura Organizacyjno – Prawnego na następujące jednostki 
o Biuro Regulacji Wewnętrznych; 
o Biuro Organizacyjno – Kancelaryjne. 
 
Utworzenie Biura Zarządzania Projektami 

Źródło: Dane wewnętrzne UE Katowice 
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Załącznik nr 9. Charakterystyka obiektów UE Katowice 
 

Wykaz sal dydaktycznych objętych systemem planowania zajęć dydaktycznych  

Lp. Kampus / Budynek Ilość sal 
Pojemność sal 

ilość osób 

1. Katowice 132 7 394 

1.1. - Budynek A 33 2 235 

1.2. - Budynek B 19 1 079 

1.3. - Budynek D* 0 0 

1.4. - Budynek E 3 242 

1.5. - Budynek F 2 340 

1.6. - Budynek L 10 406 

1.7. - Budynek P** 0 0 

1.8. - Budynek N 52 2 445 

1.9. - Budynek CNTI 13 647 

2. 
Rybnik 
Wydział Biznesu, Finansów i Administracji 

22 899 

3. Razem 154 8 293 

Źródło: Biuro Gospodarki Majątkiem 

* budynek wygaszany,, przeznaczony do rozbiórki 
** budynek wygaszony, przeznaczony do zbycia 

Zestawienie ilości miejsc parkingowych z uwagi na sposób regulacji dostępu 

Regulacja dostępu do miejsc 
KAMPUS, ul. Bogucicka 

N 
 

ABCGEL F D CNTI łącznie 

wjazd wolny   135 65      200 

budka parkingowa/brama wjazdowa 145       60 205 

system szlabanowy na karty      178 60 238 

system szlabanowy na piloty         20 20 

łącznie 145 135 65 178 140 663 

 523   

Źródło: Biuro Gospodarki Majątkiem 

 

Zestawienie ilości miejsc parkingowych z uwagi na przeznaczenie 

Przeznaczenie 
KAMPUS, ul. Bogucicka 

N 
 

ABCGEL F D CNTI łącznie 

ogólnodostępny    135 65  154 60 414 

dedykowany pracownikom 145     24 80 249 

łącznie 145 135 65 178 140 663 

 523   

Źródło: Biuro Gospodarki Majątkiem 
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DOSTĘPNOŚĆ OBIEKTÓW UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH  

DLA STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH. 

Zajęcia dydaktyczne w UE odbywają się w kilku oddalonych od siebie obiektach. Główne budynki 

dydaktyczne znajdują się przy ulicy Bogucickiej. Wydzielonych jest tutaj kilka miejsc parkingowych dla 

osób niepełnosprawnych. Istnieje możliwość parkowania na wewnętrznym parkingu Uczelni. 

Budynek A posiada windę dostosowaną dla osób z dysfunkcją narządów ruchu, z sygnalizacją 

dźwiękową i oznaczeniami brajla dla niewidomych oraz przystosowane toalety. W budynku mieszczą 

się między innymi Dziekanaty Wydziału Finansów i Ubezpieczeń oraz Wydziału Zarządzania.  

W budynku ulokowano siedzibę Centrum Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz Organizację 

Studencką Osób Niepełnosprawnych. 

Samodzielny dostęp do budynku przy pomocy podjazdu i wind jest możliwy również  

w budynkach: 

o CNTI 

o CINiBA 

o N  

o F  

Do budynku N prowadzą 3 odrębne wejścia. Dla osób niepełnosprawnych przystosowane jest wejście 

od ul. Koszarowej 6a / pochylnia + winda /, gdzie  można dotrzeć  do każdej  kondygnacji  

w całym obiekcie. W przypadku poruszania się po poszczególnych piętrach istnieje również druga 

winda dostosowana do jazdy osób niepełnosprawnych na styku segmentów A i C obiektu na 

wszystkich kondygnacjach. W obiekcie znajdują się również 4 toalety przystosowane dla osób 

niepełnosprawnych usytuowane w pobliżu klatki schodowej / nr 3 / na każdej  kondygnacji przy 

wejściu od ul. ks. bpa St. Adamskiego 7. 

W budynku N utworzono 2 stanowiska dla osób niewidomych i niedowidzących, tj.: 

o stanowisko 1 dla osoby niewidomej / niedowidzącej. Komputer Stacjonarny z monitorem 24"  

i głośnikami (Lenovo ThinkCentre M58p 7188CTO z monitorem Lenovo L2440x R41HBEU), 

oprogramowanie specjalistyczne powiększające i udźwiękawiające służące do obsługi komputera 

(Supernova+Iwona), drukarka brajlowska w obudowie dźwiękochłonnej (Index Everest), 

samodzielne urządzenie do czytania tekstów drukowanych z możliwością zapisywania ich w 

formie dokumentu elektronicznego (Auto-Lektor), naklejki brajlowskie na klawiaturę celem 

przekształcenia zwykłej klawiatury komputerowej w brajlowską; 

o stanowisko 2 dla osoby niedowidzącej. Komputer Stacjonarny z monitorem 24" i głośnikami 

(Lenovo ThinkCentre M58p 7188CTO z monitorem Lenovo L2440x R41HBEU), oprogramowanie 

specjalistyczne powiększające i udźwiękawiające służące do obsługi komputera 

(ZoomText+Iwona). Przenośny (w walizce) powiększalnik podłączany do komputera (OptiLite), 

klawiatura o dużej kontrastowości (ZoomText). 
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Na wyposażeniu Biura Technicznego zabezpieczającego również obsługę procesu dydaktycznego  

znajdują się również dwa zestawy systemu komunikacji bezprzewodowej (system FM) wspomagające 

słyszenie dla osób niedosłyszących. 

Obiekty niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych to budynki: 

o B (z Dziekanatem Wydziału Ekonomii oraz Dziekanatem Wydziału Informatyki  

i Komunikacji);  

o C (basen, sala gimnastyczna);  

o E 

o L 
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STAN PRAWNY NIERUCHOMOŚCI NA DZIEŃ 20.02.2018 

Lp. 
Działki 

nr 
geodezyjny 

Obszar [ha] 
Księga 

wieczysta 
Forma władania Określenie budynku Położenie 

Powierzchnia 
całkowita netto 

[m2] 

Kubatura 
[m3] 

Status 
budynków 

Uwagi 

1 

283 0,0867 

KW 33675 
własność Uniwersytetu 

Ekonomicznego w 
Katowicach 

Rektorat "R" Katowice, ul. 1 Maja 50 2300 13000 

własność UE 

  

             

284/2 0,0494         

  0,1361     2 300 13 000   

2 

132 0,3812 

KW 35553 
własność Uniwersytetu 

Ekonomicznego w 
Katowicach 

A Katowice, ul. Bogucicka 3 10300 59000 

własność UE 

  

135 0,1063 B Katowice, ul. Bogucicka 3a 4812 23330   

136 0,5697 C Katowice, ul. Bogucicka 3b 2225 16121   

144/2 0,0042 warsztat Katowice, ul. Bogucicka 3c 129 642   

145/1 0,0387 G  Katowice, ul. Bogucicka 3d 204 954   

145/2 0,0010 E Katowice, ul. 1 Maja 47 2000 10000   

146 0,1338 L Katowice, ul. 1 Maja 45 1815 7529   

147 0,4169           

3 
148 0,0628 

KW 33673 
własność Uniwersytetu 

Ekonomicznego w 
Katowicach 

          

149 0,0090           

  1,7236     21 485 117 576   

4 

14/7 0,1688 

KW 33708 własność Uniwersytetu 
Ekonomicznego w 

Katowicach 

D Katowice, ul. Bogucicka 14 7010 28085 

własność UE 

  

    F Katowice, ul. Bogucicka 14a 3504 16935   

14/40 0,4083 Barak Katowice, ul. Bogucicka 14b 454 1500   

              

              

16/16 0,6212           

14/21 0,1596 KW 31675           

                

  1,3579     10 968 46 520   

5 

11/7 0,1032 

KW 41296 
własność Uniwersytetu 

Ekonomicznego w 
Katowicach 

  

Katowice, ul. Bogucicka 5 

    

własność UE  
służebność gruntowa 

dla działki 18/9 na rzecz 
działki 18/7 

11/9 0,0979  CNTI 7005,73  32763,50 

18/4 0,4745       

18/8 0,1661       

18/9 0,047 drogi     

    0,8887         7 005,73 32 763,50     

6 

35/3 0,0313 KW 38141 
własność Uniwersytetu 

Ekonomicznego w 
Katowicach 

        

własność UE 

ustanowiono służebność 
działki 35/5 (droga 
konieczna) na rzecz 

działki 29/4 (parking) 

35/4 0,0148 KW 38141         

29/4 0,1302 KW 50442 Parking       

35/1 0,1412 KW 38141 P Katowice, ul. Pułaskiego 25 2982 12187 

   0,3175      2 982 12 187    

7 
82 0,0656 KW 42324 własność Uniwersytetu 

Ekonomicznego w 
Katowicach 

DS. "Zaścianek" Katowice, ul. Franciszkańska 8 3485 15412 
własność UE 

  
  

84 1,1691 
  

DS. "Sikorka" Katowice, ul. Franciszkańska 10 3470 16093 

  1,2347     6 955 31 505   
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Lp. 
Działki 

nr 
geodezyjny 

Obszar [ha] 
Księga 

wieczysta 
Forma władania Określenie budynku Położenie 

Powierzchnia 
całkowita netto 

[m2] 

Kubatura 
[m3] 

Status 
budynków 

Uwagi 

8 

60 0,0042 

KW 44806 
własność Uniwersytetu 

Ekonomicznego w 
Katowicach 

N "1938" Katowice, ul. Koszarowa 6 2019 7000 

własność UE 

  

61 0,1423 N "1953" Katowice, ul. bpa St. Adamskiego 7 7401,91 32406,4   

62 0,0465 N "1970" Katowice, ul. Koszarowa 6a 4178,7 22904   

63 0,3867           

64 0,0471           

59/35 0,0625 KW 56443           

    0,6893         13 599,61 62 310,4     

9 24/7 0,2521 
KW 

33427/1 

własność Uniwersytetu 
Ekonomicznego w 

Katowicach 
 Parking Katowice, ul. Raciborska         

  0,2521         

10 10/12 1,1498 
KW 

92040/5 

własność Uniwersytetu 
Ekonomicznego w 
Katowicach w 50% 

Centrum Informacji 
Naukowej i Biblioteka 
Akademicka - CINiBA 

Katowice, ul. Bankowa 11a 

12 522,88 62560 

 współwłasność  
z 

Uniwersytetem 
Śląskim 

 

    

    

    

    

    

    

  1,1498     12 522,88 62 560   

 50% 0,5749      6 261,44     

11 
  

59/38 0,3583 
KW 29527 

własność  Miasta 
Katowice - zasoby 

gminy 
  
  

Katowice, róg ul. Biskupa Adamskiego 
i Koszarowej 

      nieruchomość użyczona 
przez Miasto Katowice 
na czas nieokreślony 

59/39 0,0150 
    

  

  0,3733     0 0   

12 
 

243 0,0280 

KW 128375 
SR Rybnik 

własność  Miasta 
Rybnik 

Budynek Wydziału 
Biznesu, Finansów i 

Administracji 
 
 
 
 

  

Rybnik, ul. Rudzka 13 

3306,28 
  
  
  
  
  
  

 
11024,51 

  
  
  
  
  
  

użyczony 
  

nieruchomość użyczona 
przez Miasto Rybnik na 

czas nieokreślony 

244 0,1280 

246 0,0790 

635/238 0,1684 

636/239 0,0671 

647/238 0,1507 

648/239 0,0757 

  0,6969     3 306,28 11 024,51   

13 248   
KW 128375 
SR Rybnik 

własność  Miasta 
Rybnik 

KAPLICA 
 
  

Rybnik, ul. Rudzka 13 KAPLICA 
AKADEMICKA 

66,79   
użyczony 

nieruchomość użyczona 
przez Miasto Rybnik na 

czas nieokreślony 

Źródło: Biuro Gospodarki Majątkiem 
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WYKAZ WSZYSTKICH OBIEKTÓW UE W KATOWICACH ORAZ ICH POWIERZCHNIA NETTO W LATACH 2006-2018 

Lp. Obiekt 
Powierzchnia całkowita netto (m2) 

Funkcja obiektu / uwagi 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Luty 2018 

1. OBIEKTY BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ / WSPÓŁWŁASNOŚCIĄ Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 

Obiekty biurowe  

1 Rektorat  2 408 2 408 2 408 2 408 2 408 2 408 2 408 2 408 2 408 2 408 2 408 2 300 2 300 
obiekt biurowy  

(w trakcie generalnego remontu) 

2 G 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 obiekt biurowy 

RAZEM BIUROWE [m2] 2612 2612 2612 2612 2612 2612 2612 2612 2612 2612 2612 2504 2504  

Obiekty dydaktyczne 

1 A  10 300 10 300 10 300 10 300 10 300 10 300 10 300 10 300 10 300 10 300 10 300 10 300 10 300 obiekt dydaktyczny 

2 B 4 812 4 812 4 812 4 812 4 812 4 812 4 812 4 812 4 812 4 812 4 812 4 812 4 812 obiekt dydaktyczny 

3 C  2 225 2 225 2 225 2 225 2 225 2 225 2 225 2 225 2 225 2 225 2 225 2 225 2 225 obiekt dydaktyczny (sportowy) 

4 E 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 obiekt dydaktyczny 

5 L 1 815 1 815 1 815 1 815 1 815 1 815 1 815 1 815 1 815 1 815 1 815 1 815 1 815 obiekt dydaktyczny 

6 D 7 010 7 010 7 010 7 010 7 010 7 010 7 010 7 010 7 010 7 010 7 010 7 010 7 010 
obiekt biurowo -dydaktyczny 

(wygaszany, z przeznaczeniem do 
rozbiórki) 

7 P 2 982 2 982 2 982 2 982 2 982 2 982 2 982 2 982 2 982 2 982 2 982 2 982 2 982 
obiekt hotelowo – dydaktyczny 

(wygaszony w 2017r., w procesie 
sprzedaży) 

8 N 13 591 13 591 13 591 13 591 13 591 13 591 13 591 13 591 13 591 13 591 13 591 13 599,61 13 591 obiekt dydaktyczno – biurowy 

9 CINiBA       
(13 260) 

 
 (13 260) 

 
 13 260 

6 630 
 13 260 

6 630 

  
12 522,88 

6 262,44 
 

  
12 522,88 

6 262,44 
 

  
12 522,88 

6 262,44 
 

obiekt dydaktyczny 
(współwłasność  

w 50% z Uniwersytetem Śląskim)  

10 CNTI        7 005,73 7 005,73 7 005,73 7 005,73 7 005,73 7 005,73 obiekt dydaktyczny 

RAZEM DYDAKTYCZNE [m2] 44 735 44 735 44 735 44 735 44 735 44 735 44 735 51 740,73 58 370,73 58 370,73 58 003,17 58 011,78 58 011,78  

Obiekty socjalno – kulturalne  

1 F  3 504 3 504 3 504 3 504 3 504 3 504 3 504 3 504 3 504 3 504 3 504 3 504 3 504 obiekt socjalno –kulturalny 

RAZEM SOCJALNO-KULT. [m2] 3 504 3 504 3 504 3 504 3 504 3 504 3 504 3 504 3 504 3 504 3 504 3 504 3 504  

Domy studenta 

1 DS. Sikorka 3 470 3 470 3 470 3 470 3 470 3 470 3 470 3 470 3 470 3 470 3 470 3 470 3 470 dom studenta 

2 DS. Zaścianek 3 485 3 485 3 485 3 485 3 485 3 485 3 485 3 485 3 485 3 485 3 485 3 485 3 485 dom studenta 

RAZEM DOMY STUDENTA [m2] 6 955 6 955 6 955 6 955 6 955 6 955 6 955 6 955 6 955 6 955 6 955 6 955 6 955  

Lp. Obiekt 
Powierzchnia całkowita netto (m2) 

Funkcja obiektu / uwagi 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Luty 2018 

Obiekty techniczno – gospodarcze 

1 Warsztat 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 obiekt techniczno – gospodarczy 

2 Barak F 454 454 454 454 454 454 454 454 454 454 454 454 454 obiekt techniczno – gospodarczy 

RAZEM TECHN. - GOSP. [m2] 758 583 583 583 583 583 583 583 583 583 583 583 583   

Obiekty nie będące własnością Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 
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1 BOND 2 169 2 169 2 169 2 169 2 169 2 169 2 169 2 169 2 169     
wypowiedzenie umowy najmu 

powierzchni w 2014r. 

2 

ROND / Wydział 
Biznesu, Finansów i 

Administracji  
w Rybniku 

3 306 3 306 3 306 3 306 3 306 3 306 3 306 3 306 3 306 3 306 3 306 3 306 3306 
obiekt dydaktyczny w całości 

użyczony UE 

3 ROND KAPLICA - - - - 67 67 67 67 67 67 67 67 67 
obiekt sakralny wraz z 

pomieszczeniami pomocniczymi 
w całości użyczony UE 

RAZEM  [m2] 5 475 5 475 5 475 5 475 5 542 5 542 5 542 5 542 5 542 3 373 3 373 3 373 3 373  

Inne 

1 ZPP Młoszowa 3 941 3 941 3 941 3 941 3 941 3 941 3 941 3 941 3 941 3 941 3 941 3 941  
zwrot nieruchomości do 

Darczyńcy  
(tj. Skarbu Państwa) 

RAZEM INNE (1) [m2] 3 941 3 941 3 941 3 941 3 941 3 941 3 941 3 941 3 941 3 941 3 941 3 941   

2 Chorzów 3 226 3 226 3 226 3 226 3 226 3 226 3 226 3 226 3 226     
 zwrot nieruchomości do 

Darczyńcy  
(tj. miasta Chorzów) 

RAZEM INNE (2) [m2] 3 226 3 226 3 226 3 226 3 226 3 226 3 226 3 226 3 226   
 
 

  

OGÓŁEM (bez "INNE (2)") [m2] 67 618 67 805 67 805 67 805 67 805 67 872 67 872 74 877,73 81 507,73 79 338,73 78 971,17 78 871,78 74 930,78  

 

Lp. Obiekt 
Powierzchnia całkowita netto (m2) 

Funkcja obiektu / uwagi 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Luty 2018 

OGÓŁEM (bez "INNE (2)" i 
"OBIEKTY NIE BĘDĄCE 
WŁASNOŚCIĄ UE")) [m2] 

62 330 62 330 62 330 62 330 62 330 62 330 62 330 69 335,73 75 965,73 75 965,73 75 598,17 75 498,78 71 557,78  

OGÓŁEM [m2] 71 031 71 031 71031 71 031 71 098 71 098 71 098 78 103,73 84 733,73 79 338,73 78 971,17 78 871,78 74 930,78  

Źródło: Biuro Gospodarki Majątkiem 


