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Wprowadzenie  
 

Umiędzynarodowienie jest jednym z najważniejszych wyzwań stojących przed Uniwersytetem 

Ekonomicznym w Katowicach oraz jednym z priorytetów w zakresie rozwoju Uczelni na najbliższe 

lata.  

Umiędzynarodowienie nie jest jednorazowym osiągnięciem lecz długotrwałym procesem ciągłego 

doskonalenia w stale zmieniającym się, konkurencyjnym środowisku funkcjonowania uczelni 

wyższych. W proces internacjonalizacji Uczelni bezwzględnie muszą zostać zaangażowane wszystkie 

jej komórki, gdyż cała Uczelnia powinna dostosować się do międzynarodowych norm i standardów. 

Zmieniające się na przestrzeni ostatnich lat warunki w zakresie konkurencyjności funkcjonowania 

uczelni wyższych nie tylko na krajowym, ale także międzynarodowym rynku przyczyniły się do 

rozpoczęcia przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach działań w zakresie intensyfikacji 

umiędzynarodowienia. 

Kluczowe elementy Strategii internacjonalizacji UE Katowice, tj. bilans strategiczny, wizja, priorytety, 

cele i przedsięwzięcia wdrożeniowe powstały w ramach prac Senackiej Komisji ds. współpracy 

międzynarodowej. W szczególności z Zespołem Komisji przeprowadzono w dniach 13 lipca 2017 oraz 

5 października 2017 spotkania warsztatowe prowadzone techniką FGI (Focus Group Interview) 

poświęcone identyfikacji: elementów diagnozy i wizji, priorytetów oraz przedsięwzięć wdrażających. 



4 

 

I. Diagnoza dotychczasowego procesu internacjonalizacji UE 

w Katowicach  
 

1. Internacjonalizacja w dotychczasowej Strategii UE  do 2017 

Od wielu lat na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach jednym z głównych priorytetów jest 

internacjonalizacja oraz umocnienie pozycji Uczelni na rynku międzynarodowym. Od 2013 roku UE 

Katowice funkcjonuje zgodnie z dokumentem „Strategia rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w 

Katowicach na lata 2013–2017. Operacjonalizacja”. W strategii tej podkreślana jest rola 

internacjonalizacji kształcenia, umocnienie pozycji Uczelni w międzynarodowej przestrzeni 

badawczej, a także wzmocnienie działań promocyjnych Uczelni na rynku międzynarodowym, między 

innymi poprzez następujące cele: 

 

Cel strategiczny 1. Atrakcyjna oferta dydaktyczna i kształcenie na konkurencyjnym poziomie 

 Cele operacyjne: 

1.2. Budowanie atrakcyjnej i konkurencyjnej oferty dydaktycznej oraz internacjonalizacja 

kształcenia; w szczególności działanie 1.2.3. Umiędzynarodowienie kształcenia 

1.5. Promocja oferty edukacyjnej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (według planu 

promocji); w szczególności działanie 1.5.2. Promocja międzynarodowa ze szczególnym 

uwzględnieniem rynków priorytetowych. 

 

Cel strategiczny 2. Umocnienie pozycji Uniwersytetu Ekonomicznego w krajowej i międzynarodowej 

przestrzeni badawczej 

 

Cel strategiczny 4. Wysoka kategoryzacja Uczelni, pełny, kompleksowy rozwój integralny kadry, 

sprawiedliwy, motywacyjny system ocen pracowniczych 

Cel operacyjny 4.2. Wspieranie rozwoju kadry akademickiej; w szczególności działanie 4.2.5. 

Wspieranie pracowników realizujących duże projekty badawcze oraz projekty 

międzynarodowe kluczowe z punktu widzenia strategii i rozwoju potencjału naukowego 

Uczelni. 

 

Ze względu na świadomość ogromnego znaczenia internacjonalizacji, w 2013 roku na Uniwersytecie 

Ekonomicznym w Katowicach utworzono stanowisko prorektora ds. internacjonalizacji i marketingu 

(obecnie prorektor ds. edukacji i internacjonalizacji) oraz odpowiednie stanowisko ds. akredytacji 

międzynarodowych. Wtedy też na Uczelni dokonano wyboru akredytacji międzynarodowych, o które 

Uczelnia się ubiega. Od tego czasu wdrażane są działania dostosowawcze zmierzające do uzyskania 

poszczególnych akredytacji.   Po konsultacjach oraz analizie pod kątem kwalifikowalności, znaczenia 

oraz możliwości finansowych wskazano dla wybranego programu studiów akredytację EPAS, a dla 

całej Uczelni akredytacje AACSB oraz CEEMAN. 

Strategia 2013-1017 nie zawierała konkretnych celów czy sprecyzowanych kluczowych wskaźników 

efektywności (KPI), stąd trudno ocenić skuteczność podejmowanych w tym okresie działań na rzecz 

umiędzynarodowienia. Wyniki analizy benchmarkingowej (krajowej i zagranicznej) wskazują jednak, 

że wiele jest jeszcze do zrobienia w zakresie internacjonalizacji. 
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2. Partnerzy zagraniczni  

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach współpracuje z wieloma uczelniami i instytucjami 

zagranicznymi z całego świata. 

Na ten moment zawarte są 254 umowy dot. wymiany pracowników i studentów w ramach 

Programu Erasmus+, najwięcej tego typu umów zawartych jest z uczelniami w Niemczech (34), 

Hiszpanii (24), Francji (21) oraz Włoszech (16).  Ponadto uczelnia zawarła 78 umów ramowych, na 

podstawie których również odbywa się wymiana akademicka, a także rozwija się współpraca 

naukowo-badawcza pomiędzy uczelniami.  Najwięcej umów ramowych Uniwersytet zawarł z 

uczelniami z Ukrainy (9), Rosji (7), Korei Południowej (7) i Tajwanu (5). Umowy ramowe często są 

podstawą do skonkretyzowania i zacieśnienia współpracy między uczelniami, a na ich podstawie 

uczelnie wspólnie realizują rozmaite przedsięwzięcia międzynarodowe (np. wspólne konferencje, 

projekty). Niestety spora część umów międzynarodowych jest nieaktywna, stąd też obecnie 

stosowana jest na Uczelni praktyka aby każda nowo zawierana umowa miała przypisanego swojego 

opiekuna, który będzie odpowiedzialny za realizację założeń współpracy zawartych w konkretnym 

porozumieniu. 

Poza uczelniami zagranicznymi, uczelnia współpracuje także z firmami zlokalizowanymi za granicą, w 

których studenci jak i absolwenci naszej uczelni mają możliwość odbywania praktyk. W 

przypadku  praktyk zagranicznych uczelnia każdorazowo zawiera umowę trójstronną pomiędzy 

uczelnią, studentem oraz firmą zagraniczną, przy czym umowa dot. tylko jednego, konkretnego 

wyjazdu.  

3. Mobilność studentów  

W roku akademickim 2016/2017 122 studentów i absolwentów uczestniczyło w trwających co 

najmniej 1 semestr programach stypendialnych, stażach oraz praktykach organizowanych wspólnie z 

zagranicznymi instytucjami partnerskimi. Najwięcej osób wyjechało do uczelni partnerskich w Austrii, 

Niemczech, Włoszech i Hiszpanii. Niestety z roku na rok uczelnia odnotowuje spadek liczby 

studentów zainteresowanych studiami i praktykami zagranicznymi. Niechęć studentów do wyjazdów 

zagranicznych wynika także ze zgłaszanych przez nich problemów z uznawalnością po powrocie z 

wymiany zagranicznej przedmiotów zrealizowanych na uczelni partnerskiej. 

Szczegółowe zestawienie wyjazdów studentów w podziale na wydziały: 

 

STUDIA WZ WE WIiK WFiU 

       Erasmus+ /PO WER 31 23 7 36 

       CEEPUS 1 1 - - 

       Umowy bilateralne - 1 - 1 

PRAKTYKI I STAŻE  

       Erasmus+  7 6 5 2 

       Inne praktyki 1 - - - 

RAZEM 40 31 12 39 
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Na podstawie zawartych umów o współpracy również na Uniwersytet przyjeżdżają studenci z uczelni 

partnerskich w Europie oraz poza Europą. W ramach międzynarodowych programów dydaktycznych, 

umów bilateralnych, umów podwójnych dyplomów oraz wymiany na zasadach freemover, 

Uniwersytet w roku akademickim 2016/2017 gościł łącznie 216 studentów z następujących krajów: 

Albania, Austria, Azerbejdżan, Belgia, Brazylia, Bułgaria, Chile, Czechy, Egipt, Francja, Gruzja, 

Hiszpania, Niemcy, Grecja, Węgry, Włochy, Kazachstan, Kolumbia, Łotwa, Libia, Czarnogóra, 

Holandia, Norwegia, Palestyna, Portugalia, Rumunia, Rosja, Serbia, Singapur, Słowacja, Słowenia, 

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

Szczegółowe zestawienie przyjazdów studentów (studenci krótkoterminowi): 

 

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

STUDIA  

       Erasmus 171 

       Umowy bilateralne 33 

       Freemovers 2 

       Podwójne dyplomy (ARIMA) 1 

       Erasmus Mundus 7 

       CEEPUS 2 

RAZEM 216 

 

Oferta dydaktyczna skierowana do studentów cudzoziemców (długoterminowych) potwierdza 

utrzymanie zainteresowania ofertą Uczelni. Największy wzrost przyjęć kandydatów na studia 

stacjonarne i niestacjonarne  został odnotowany w roku akademickim 2015/2016 o ok. 35 studentów 

względem roku poprzedniego.    

Według danych GUS stan na 31.11.2017 w roku akademickim 2016/2017 studiowało łącznie 202 

studentów cudzoziemców, a obecnie w roku akademickim 2017/2018 na Uczelni studiuje 195 

studentów.  

Największą popularnością cieszą się studia na kierunku Finanse i rachunkowość (FiR).  

Na  studiach pierwszego  i drugiego stopnia tego kierunku w roku akademickim 2016/2017 

studiowało łącznie  74 studentów, obecnie studia w roku akademickim 2017/2018 odbywa 68 

studentów. Z roku na rok najmniejsze  zainteresowanie ofertą studiów można  zaobserwować  

na kierunkach Gospodarka turystyczna, Gospodarka przestrzenna, Dziennikarstwo  

i Komunikacja Społeczna, i Informatyka. Studia na tych kierunkach podejmują pojedyncze osoby. 

4. Mobilność nauczycieli akademickich  

W roku akademickim 2016/2017 nauczyciele akademiccy zrealizowali łącznie 378 wyjazdów 

zagranicznych. Wyjazdy przede wszystkim związane były z udziałem w konferencjach naukowo-

badawczych (227 wyjazdów) oraz w celu prowadzenia działalności dydaktycznej w uczelniach 

partnerskich (105 wyjazdów), ponadto pracownicy akademiccy wyjeżdżali rozwijać działalność 

naukowo-badawczą, uczestniczyć w stażach naukowych, szkołach letnich, wyjazdach szkoleniowych, 
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organizacyjnych itp. Mobilność pracowników w celach dydaktycznych głównie realizowana jest w 

ramach Programu Erasmus+. Nauczyciele akademiccy chętnie korzystają z bogatej oferty 

stypendialnej Programu, na co wpływa także przyjęta na Uczelni polityka dofinansowania każdego w 

wyjazdów kwotą maksymalną 500 zł na pokrycie kosztów podróży. Takie rozwiązanie pozwala na 

realizację znacznie większej liczby mobilności w ramach programu.  

Jednocześnie w roku akademickim 2016/2017 uczelnię odwiedziło 125 pracowników naukowo-

dydaktycznych z uczelni zagranicznych, przyjazdy te głównie miały charakter dydaktyczny oraz 

związane były z udziałem w konferencjach naukowych organizowanych przez Uniwersytet. Wiele 

takich wizyt miało także na celu umówienie możliwości pogłębienia współpracy miedzy uczelniami, 

możliwości wspólnego aplikowania o środki zewnętrzne oraz realizacji wspólnych przedsięwzięć i 

inicjatyw międzynarodowych.  

5. Mobilność pracowników administracyjnych 

Pracownicy administracyjni naszej uczelni w roku akademickim 2016/2017 zrealizowali 40 wyjazdów 

zagranicznych, z czego 18 miało charakter szkoleniowy w ramach programu Erasmus+. To właśnie 

Program Erasmus+ stanowi główne źródło finansowania mobilności pracowników administracyjnych. 

Uczelnia usilnie nakłania administrację do korzystania z możliwość wyjazdów jakie daje program, w 

tym celu Prorektor ds. Edukacji i Internacjonalizacji podobnie jak w przypadku wyjazdów nauczycieli 

akademickich zdecydował o dofinansowaniu każdego z wyjazdów kwotą maksymalną 500 zł na 

pokrycie kosztów podróży. 

Jednocześnie w roku akademickim 2016/2017 uczelnię odwiedziło 35 pracowników 

administracyjnych uczelni zagranicznych, z czego aż 30 przyjazdów miało charakter szkoleniowy a 

mobilność realizowana była w ramach programu Erasmus+. 

6. Oferta dydaktyczna w języku angielskim dla obcokrajowców 

Studenci krótkoterminowi przyjeżdżający do naszej uczelni (na semestr lub dwa) w ramach 

programów wymiany, umów bilateralnych oraz jako freemoverzy, mają możliwość wyboru 

przedmiotów w języku angielskim zarówno na poziomie studiów 1-go jak i 2-go stopnia. 

Wstępna oferta jest udostępniana na stronie internetowej uczelni na przełomie marca i kwietnia 

każdego roku. Informacja o przedmiocie obejmuje  zawartość merytoryczną (sylabus), godziny oraz 

liczbę punktów ECTS i nazwisko wykładowcy. W dotychczasowej ofercie nie było równowagi między 

liczbą przedmiotów na poszczególnych poziomach studiów. Znacznie większa liczba przedmiotów 

oferowana jest na poziomie studiów 1-go stopnia niż na poziomie 2-go stopnia (nie ma natomiast 

oferty w języku angielskim dla 3-go poziomu studiów). 

Po zamknięciu  procesu aplikacji (tj. w czerwcu oraz listopadzie), następuje weryfikacja liczby 

studentów zapisanych  na poszczególne przedmioty oraz potwierdzana jest ostateczna liczba 

uruchomionych przedmiotów. 

Przed przyjazdem do uczelni student otrzymuje informację o uruchomieniu przedmiotu bądź nie, na 

podstawie podpisanego dokumentu Learning Agreement. W przypadku nieuruchomienia 

przedmiotu, student ma możliwość dokonania zmian w swoim wyborze i korekty dokumentu LA. 

Niestety ostateczna oferta dostępnych przedmiotów znacznie odbiega od oferty udostępnianej na 
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początku procesu aplikacyjnego (w semestrze zimowym obecnego roku akademickiego 

uruchomionych zostało zaledwie 46 kursów spośród 103 zaoferowanych pierwotnie). Tymczasem 

istotne jest aby oferta zawierała przedmioty na łączną sumę 30 punktów ECTS na każdym poziomie 

studiów, aby mogła zostać udostępniona studentom w ramach programów wymiany takich jak 

Erasmus+, CEEPUS etc. 

7. Obsługa procesu dydaktycznego dla obcokrajowców  

7.1. obsługa studentów krótkoterminowych (przyjeżdżających na semestr lub dwa) 

Wstępna  informacja dotycząca możliwości studiowania przez studentów zagranicznych 

krótkoterminowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach jest wysyłana przez Biuro 

Współpracy Międzynarodowej do uczelni partnerskich na ok. 1,5 miesiąca przed rozpoczęciem 

procesu aplikowania. Następnie BWM otrzymuje informacje na temat potencjalnych kandydatów 

zainteresowanych studiowaniem w ramach wymiany, a kandydaci otrzymują informację zwrotną z 

BWM o przebiegu rekrutacji oraz ofercie dydaktycznej. 

Zanim studenci przystąpią do rekrutacji, Dziekanat Wydziału Finansów i Ubezpieczeń udostępnia 

ofertę dydaktyczną zarówno na stronie internetowej uczelni, jak i w systemie służącym do rekrutacji. 

W kolejnym etapie następuje rekrutacja studentów zagranicznych zamierzających studiować przez 

semestr lub dwa na Uniwersytecie, procesem administracyjnym zajmuje się BWM (tzn. 

dokumentacją związaną z przyjęciem studenta na uczelnię, pobytem oraz dokumentacją wyjazdową), 

natomiast kwestiami dydaktycznymi zajmuje się Dziekanat WFiU (tzn. dokumentacją związaną z 

wyborem przedmiotów, ich zmianą, legitymacjami studenckimi itp.). 

7.2. obsługa studentów długoterminowych (pełen tok studiów) 

Proces dydaktyczny w Uczelni rozpoczyna się od skierowania oferty dydaktycznej kierunków studiów 

prowadzonych w Uniwersytecie do kandydatów zagranicznych (w okresie marca), następnie 

promocją tych kierunków i rekrutacją kandydatów. 

Bezpośrednią obsługą studentów cudzoziemców zajmuje się dziekanat. Studenci cudzoziemcy 

zarówno krótko jak  i długo terminowi odbywają zajęcia zgodnie z planem i programem studiów. Bez 

względu na podjętą formę studiów, studenci biorą udział w badaniu jakości kształcenia tj. ocenie 

zajęć dydaktycznych i prowadzącego. Po spełnieniu warunków regulaminowych studenci 

cudzoziemcy długoterminowi kończą studia. Potwierdzeniem ukończenia studiów jest uzyskanie 

tytułu i otrzymanie dyplomu. 

W organizację pobytu i obsługę studentów zagranicznych (zarówno krótko jak i długoterminowych), 

zaangażowane są również inne jednostki i organizacje naszej uczelni, tj. Biuro Dydaktyki, Biuro 

Komunikacji Marketingowej, Erasmus Student Network oraz Domy Studenckie. 

Niepokojącym zjawiskiem jest  niewystarczająca znajomość języka angielskiego wśród pracowników 

administracyjnych Uniwersytetu, w szczególności dot. to jednostek i osób, które maja bezpośredni 

kontakt ze studentami i pracownikami z zagranicy (np. Dziekanaty, Domy Studenta).  
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8. Międzynarodowe projekty dydaktyczne i naukowe  

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach dla umocnienia swojej pozycji w krajowej 

i międzynarodowej przestrzeni badawczej oraz edukacyjnej od wielu lat aktywnie realizuje projekty 

międzynarodowe finansowane lub współfinansowane ze środków zagranicznych. 

W roku akademickim 2016/2017 łącznie realizowano 11 projektów międzynarodowych, w których 

Uniwersytet pełnił funkcję koordynatora lub partnera projektu, szczegóły w tabeli poniżej: 

Lp. Nazwa projektu Typ projektu 
Źródło finansowania 
/nazwa programu 

1 A team-building, thematically-focused and lean-
training summer academy system for young 
future ict entrepreneurs (STARTIFY7) 

Projekt badawczy HORYZONT 2020 

2 Projekt mobilności w ramach programu 
Erasmus+ KA103 

Projekt edukacyjny Erasmus+ Akcja 1 

3 Projekt mobilności w ramach programu 
Erasmus+ KA107 

Projekt edukacyjny Erasmus+ Akcja 1 

4 Zagraniczna mobilność studentów 
niepełnosprawnych oraz znajdujących się w 
trudnej sytuacji materialnej 

Projekt edukacyjny PO WER 

5 International Experience for International 
Business Education 

Projekt edukacyjny CEEPUS 

6 Education Without Frontiers Projekt edukacyjny CEEPUS 

7 OI-Net, European Academic Network for Open 
Innovation (OI-Net) 

Projekt edukacyjny Lifelong Learning 
Programme Erasmus 

8 Enhancing quality in innovative higher 
education about consumer awareness 
(Consume-aware) 

Projekt edukacyjny Erasmus+ Akcja 2 

9 Creating an international semester for master 
programmes in quantitative finance 
(INTQUANT) 

Projekt edukacyjny Erasmus+ Akcja 2 

10 Green Tech WB: Smart and Green Technologies 
for Innovative and Sustainable Societes in 
Western Balkana 

Projekt edukacyjny Erasmus Mundus 

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

Projekt badawczy Komisja Europejska DG 
SANCO 

 

9. Działania marketingowe wspierające internacjonalizację na UE 

Od wielu lat Uniwersytet stale prowadzi szereg działań marketingowych mających na celu 

pozyskiwanie wysokiej jakości kandydatów oraz budowanie marki i właściwego wizerunku zarówno w 
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środowisku krajowym, jak i międzynarodowym. Od 2016 roku na Uczelni funkcjonuje Biuro 

Komunikacji Marketingowej, w którym połączono działania z zakresu promocji krajowej i 

zagranicznej, poprzednio koordynowane w dwóch odrębnych jednostkach. W zakres promocji 

zagranicznej Uniwersytetu wchodzi szeroki wachlarz działań obejmujących reklamę Uczelni w 

mediach tradycyjnych i elektronicznych, organizację wydarzeń specjalnych (takich jak Silesia Days) 

czy zarządzanie serwisem internetowym prowadzonym w trzech językach: polskim, angielskim i 

rosyjskim, a także współpracę z zagranicznymi organizacjami i sieciami. 

Dzięki Systemowi Identyfikacji Wizualnej Uczelnia dba o zachowanie spójnego wizerunku. Poza 

udostępnianiem prezentacji multimedialnych, materiałów promocyjnych i informacyjnych, Biuro 

realizuje oraz wspiera pozostałe jednostki Uczelni w zakresie działań promocyjnych. Są to m.in.: 

 Promocja oferty dydaktycznej z wykorzystaniem nowych mediów, w tym mediów 

społecznościowych w trzech językach: polskim, angielskim i rosyjskim. 

 Spotkania bezpośrednie z kandydatami (oraz ich rodzicami) podczas targów edukacyjnych w 

krajach priorytetowych, spotkania w szkołach, a także w trakcie wizyty zorganizowanych grup 

na naszej uczelni.  

 Organizacja wydarzeń specjalnych dla kandydatów i studentów: Dni Otwarte, Ekonomia 

Ekstremalna, Silesia Days i Tygodnia Integracyjnego dla cudzoziemców. 

 Przygotowywanie materiałów informacyjnych (ulotki, mapki kampusu, kalendarze ścienne, 

prezentacje multimedialne, filmy promocyjne, płyty z muzyką, gadżety promocyjne). 

 Udział w kreowaniu właściwego wizerunku Uniwersytetu wśród odbiorców zagranicznych 

(udział w sieciach, konferencjach itp.). 

 Promocja dorobku naukowego pracowników, konferencji (zamieszczanie informacji w 

serwisach internetowych, relacje, prowadzenie galerii zdjęć). 

 Budowa i utrzymywanie relacji z absolwentami zagranicznymi - obsługa platformy 

Ambasadorzy Zagraniczni. 

 Współpraca z innymi instytucjami, uczelniami w ramach działań promocyjno-informacyjnych 

nastawionych na budowanie świadomości marki (ang. branding)  odpowiednio: kraju, 

regionu, a następnie uczelni czy wybranego programu studiów. 

Realizowane są też wspólne działania promocyjne w ramach kampanii „Ready, Study, Go! 

POLAND/Research & Go! POLAND” realizowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 

wspólnie z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji i Konferencją 

Rektorów Akademickich Szkół Polskich, m.in. organizując polskie stoiska narodowe.  

10. Infrastruktura na rzecz internacjonalizacji 

Na uczelni nie ma systemu informatycznego przeznaczonego do obsługi studentów zagranicznych 

krótko- i długoterminowych w języku angielskim.  

Uczelnia posiada system służący rekrutacji na studia studentów krótkoterminowych, ale 

wykorzystywany jest on jedynie na etapie rekrutacji, nie służy obsłudze studentów w trakcie ich 

pobytu na uczelni.  

http://www.ue.katowice.pl/media/siw.html
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Uczelnia posiada również dwa systemy do rekrutacji studentów cudzoziemców  (długoterminowych). 

Pierwszy z nich  „IRK” wymaga wdrożenia i udoskonalenia technicznego z uwzględnieniem wdrożenia 

wersji anglojęzycznej. Drugi natomiast „DreamApply” służy jedynie rekrutacji bez możliwości 

bezpośredniej wymiany danych do istniejącego systemu dziekanatowego „BAZUS”. 

Istniejący system do obsługi studentów tzn. Wirtualny Dziekanat niestety nie posiada opcji 

anglojęzycznej. Studenci zagraniczni zatem (nie znający języka polskiego) nie mogą sprawdzić 

informacji dotyczących poszczególnych zajęć (ewentualnych zmian godzin zajęć bądź ich odwołania). 

Uczelnia nie posiada także żadnej platformy, która wspierałaby komunikację między studentem 

zagranicznym a wykładowcą (np. możliwości pobrania materiałów dydaktycznych, komunikacji ze 

studentem itp.)  

11. Wsparcie finansowe internacjonalizacji 

W związku z nienajlepszą kondycją finansową Uczelni, w minionych latach budżet przeznaczony na 

umiędzynarodowienie został znacznie zredukowany w związku z czym naukowcy mogli liczyć na 

wsparcie finansowe w zakresie realizowanych działań międzynarodowych (głównie mobilności) w 

bardzo ograniczonym zakresie. Co prawda Uczelnia podejmując decyzje o ubieganie się o akredytacje 

międzynarodowe wygospodarowała środki finansowe na ten cel, jednak nadal wsparcie finansowe 

internacjonalizacji jest niewystarczające. 

W zaistniałej sytuacji podstawowym źródłem finansowania mobilności naukowców są środki 

pochodzące z działalności naukowo-badawczej oraz środki Programu Erasmus+. Środki Erasmus+ 

ponadto finansują różne inicjatywy podejmowane na Uczelni, których celem jest wsparcie mobilności 

Programu, a jednocześnie wsparcie umiędzynarodowienia całej Uczelni (np. doposażenie 

infrastruktury  Uczelni tj. zakup oprogramowania do obsługi wyjazdów i przyjazdów studentów, 

zakup komputerów, drukarek itp., doposażenie stref przeznaczonych dla studentów, zakup 

materiałów informacyjno-promocyjnych na potrzeby Uczelni, finansowanie międzynarodowych 

wydarzeń edukacyjnych organizowanych przez Uczelnię, wizyt monitoringowych w uczelniach 

partnerskich itd.)  
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II. Bilans strategiczny internacjonalizacji UE w Katowicach  

1. Silne i słabe strony internacjonalizacji 

Listę silnych stron procesów internacjonalizacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 
uporządkowanych według podstawowych obszarów działalności Uczelni, prezentuje poniższa tabela. 

Tabela 1. Siły internacjonalizacji UE Katowice 

Obszar 
identyfikacji 
atutów 

Siły 

PARTNERZY 
ZAGRANICZNI 

o S1. Dobrze rozwinięta sieć uczelni partnerskich, tj. potencjalnych 
partnerów współpracy międzynarodowej potwierdzona stosownymi 
umowami o współpracy 

STRATEGIA 
UNIWERSYTETU  

o S2.Mocne zaakcentowanie znaczenia internacjonalizacji w Strategii 
Uniwersytetu 

o S3. Otwartość władz UE oraz społeczności akademickiej na współpracę  
z zagranicą 

MOBILNOŚĆ 
STUDENTÓW  

o S4. Zwiększająca się liczba studentów międzynarodowych studiujących na 
Uczelni  

o S5. Atrakcyjne wydarzenia integrujące studentów zagranicznych, tj. Dni 
Adaptacyjne, projekt Anioł Stróż  

o S6. Bardzo dobre opinie studentów zagranicznych o Uczelni  

UCZESTNICTWO 
UCZELNI  
W PROGRAMIE 
ERASMUS+ ORAZ 
INNYCH 
DZIAŁANIACH 
BILATERALNYCH 

o S7. Duża dostępność wyjazdów zagranicznych w ramach Programu 
Erasmus+ 

o S8. Uczestnictwo Uczelni w innych programach współpracy 
międzynarodowej m.in. CEEPUS 

o S9. Duża liczba studentów wyjeżdżających w ramach Programu Erasmus+ 
oraz programów współpracy bilateralnej 

OFERTA  
DYDAKTYCZNA 

o S10. Bogata oferta przedmiotów w języku angielskim dla zagranicznych 
studentów Programu Erasmus+ oraz studentów korzystających z wymiany 
bilateralnej 

MOBILNOŚĆ 
PRACOWNIKÓW 

o S11. Część kadry akademickiej i administracji z dużym doświadczeniem 
międzynarodowym 

o S12. Obecność Uczelni w kilku ważnych sieciach międzynarodowych 
o S13. Wzrastająca liczba wyjazdów zagranicznych pracowników naukowo-

dydaktycznych oraz administracyjnych UE 

OBSŁUGA PROCESU 
DYDAKTYCZNEGO 

o S14. Ramy organizacyjne i doświadczenie związane z organizacją 
współpracy międzynarodowej UE w ramach Biura Współpracy 
Międzynarodowej 

o S15. Stała komórka organizacyjna do obsługi studentów zagranicznych 
Erasmusa w ramach Wydziału Finansów i Ubezpieczeń  



13 

 

Listę słabych stron obecnych procesów internacjonalizacji Uniwersytetu Ekonomicznego  

w Katowicach, uporządkowanych według podstawowych obszarów działalności Uczelni, prezentuje 

poniższa tabela. 

 
Tabela 2. Słabości internacjonalizacji na UE Katowice 

Obszar identyfikacji 
słabości  

Słabości 

OBSŁUGA PROCESU 
DYDAKTYCZNEGO  

o W1. Słaba znajomość języka angielskiego w działach administracyjnych, 
dziekanacie, bufecie, szatni 

o W2. Nadal niezadawalające przygotowanie kadry do prowadzenia zajęć 
z cudzoziemcami, w tym znajomość języków obcych oraz różnic 
kulturowych 

MOBILNOŚĆ  
STUDENTÓW 

o W3. Problem uznawalności i różnic programowych determinujący małą 
liczbę wyjeżdżających studentów UE 

o W4. Mała liczba długookresowych studentów zagranicznych 

OFERTA 
DYDAKTYCZNA  

o W5. Niezadawalająca oferta pełnych studiów Bachelor/Master 
(BA/MA) oraz studiów doktoranckich (PhD) w językach obcych 

MOBILNOŚĆ 
PRACOWNIKÓW 

o W6. Ograniczona mobilność pracowników UE, w szczególności 
długookresowa, powiązana z koniecznością realizacji zajęć w innych 
terminach 

o W7. Niezadowalająca liczba przyjazdów pracowników z zagranicznych 
uczelni 

PROJEKTY 
MIĘDZYNARODOWE 

o W8. Mała liczba międzynarodowych projektów naukowych oraz 
konferencji i seminariów o charakterze międzynarodowym 

o W9. Mała liczba publikacji pracowników UE w czasopismach z IF 
(impast factor) 

WSPARCIE 
FINANSOWO-
ORGANIZACYJNE 
INTERNACJONALIZACJI 

o W10. Brak systemu motywacyjnego na rzecz mobilności, inicjowania 
międzynarodowych projektów, nawiązywania współpracy 

o W11. Brak grantów uczelnianych na nawiązywanie i udział w sieciach 
badawczych 

PARTNERZY 
ZAGRANICZNI 

o W12. Niezadowalająca liczba kontaktów z wiodącymi zagranicznymi 
uczelniami 

PROMOCJA 
INTERNACJONALIZACJI 

o W13. Nadal ograniczone i niewystarczające działania promocyjne 
związane z mobilnością studentów, kadry, doktorantów 

o W14. Niska świadomości znaczenia internacjonalizacji dla Uczelni 
wśród pracowników 

INFRASTRUKTURA  

o W15. Brak systemu komputerowego, tj. Wirtualnego Dziekanatu  
w języku angielskim dla studentów i wykładowców 

o W16. Brak dokumentów administracyjnych, regulacji wewnętrznych w 
języku angielskim 
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3. Szanse i zagrożenia dla internacjonalizacji 

Listę szans dla internacjonalizacji działań Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach prezentuje 
poniższa tabela. 
 
Tabela 3. Szanse dla internacjonalizacji UE Katowice 

Obszar identyfikacji 
szans 

Szanse 

MIĘDZYNARODOWE 
PROGRAMY 
PROMUJĄCE 
MOBILNOŚĆ 

o O1. Dostępność do źródeł finansowania oraz rozwiązań organizacyjnych 
w zakresie mobilności studentów, nauczycieli, administracji w ramach 
Programu Erasmus+, CEEPUS 

o O2. Międzynarodowe certyfikacje kierunków podnoszące ich prestiż i 
poprawiające rozpoznawalność uczelni krajowych  

MIĘDZYNARODOWE 
PROGRAMY 
WSPIERAJĄCE 
BADANIA NAUKOWE 

o O3. Dostępność do źródeł finansowania oraz rozwiązań organizacyjnych 
w zakresie wsparcia międzynarodowych projektów badawczych np. 
Program Horyzont 

OTWARTOŚĆ 
PRZESTRZENI 
EUROPEJSKIEJ 

o  O4. Brak ograniczeń w przemieszczaniu się w ramach krajów UE 

POZYCJA I PRESTIŻ 
UCZELNI 

o O5. Akcentowanie w ocenie uczelni krajowych znaczenia 
międzynarodowych projektów i sieci badawczych 

o O6. Współpraca międzynarodowa jako wymóg zaistnienia uczelni 
krajowych w europejskiej i szerszej przestrzeni badawczej 

OCENA 
PRACOWNIKÓW 
NAUKOWYCH 

o O7. Akcentowanie w ocenie pracowników naukowych w procesie 
przyznawania stopni i tytułów naukowych znaczenia współpracy 
międzynarodowej 

POTENCJALNI 
STUDENCI  

o O8. Zainteresowanie studentów z krajów Europy Wschodniej oraz Azji 
podjęciem studiów w Polsce 

BIZNES 
MIĘDZYNARODOWY  

o O9. Liczni inwestorzy zagraniczni w Metropolii SILESIA zainteresowani 
podjęciem współpracy z uczelniami wyższymi (sieciowanie kontaktów) 
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Listę zagrożeń dla procesów internacjonalizacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 
prezentuje poniższa tabela. 
 
Tabela 4. Zagrożenia dla internacjonalizacji UE Katowice 

Obszar identyfikacji 
słabości  

Zagrożenia 

OTWARTOŚĆ 
PRZESTRZENI 
EUROPEJSKIEJ 

o T1. Spadek atrakcyjności wyjazdów zagranicznych wśród młodzieży  
i kadry ze względu na otwarte możliwości podróżowania oraz rozwój 
technologii ICT 

WZORCE 
STUDIOWANIA  
I PODEJMOWANIA 
PRACY 

o T2. Upowszechnienie wśród młodzieży modelu „studiuj i pracuj” 
ograniczający mobilność studentów 

o T3. Słabe wsparcie finansowe (np. w ramach Programu Erasmus+) 
związane z wyjazdami zagranicznymi w relacji do możliwości 
zagranicznego zarobkowania studentów 

OTOCZENIE 
BIZNESOWE 

o T4. Nabywanie przez studentów kontaktów międzynarodowych przez 
pracę zarobkową dla zagranicznych korporacji sektora nowoczesnych 
usług biznesowych 

KONKURENCJA 

o T5. Wzrost liczby wyższych szkół publicznych i prywatnych oferujących 
wyjazdy zagraniczne dla studentów i nauczycieli akademickich 

o T6. Ukształtowanie się kilku silnych ośrodków akademickich w Polsce  
o ugruntowanych relacjach z renomowanymi uczelniami zagranicznymi 
w zakresie współpracy badawczej 

o T7. Silne przyciąganie dobrych językowo studentów przez uczelnie 
krajowe w największych polskich miastach i uczelnie zagraniczne 
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III. Wizja internacjonalizacji Uniwersytetu Ekonomicznego w 

Katowicach  
Wizja internacjonalizacji UE Katowice wskazuje pożądany obraz przyszłości Uczelni w zakresie 

umiędzynarodowienia jej działalności. Samo pojęcie internacjonalizacji, zdefiniowane podczas 

warsztatów strategicznych odnosi się do czterech kluczowych elementów, tj.:  

o swobody wymiany myśli, otwartości i różnorodności kulturowej – współpraca 

międzynarodowa jest postrzegana na UE Katowice jako źródło aktualnej wiedzy i inspiracja 

dla intelektualnej aktywności naukowej i dydaktycznej; 

o międzynarodowych sieci i projektów badawczych – współpraca międzynarodowa oznacza 

inicjowanie, uczestnictwo w projektach i sieciach badawczych z renomowanymi partnerami 

zagranicznymi, a także uczestnictwo pracowników Uczelni w międzynarodowych radach 

naukowych, stowarzyszeniach, sieciach eksperckich; 

o międzynarodowej oferty dydaktycznej – współpraca międzynarodowa przejawia się  

w certyfikowanych kierunkach kształcenia prowadzonych w języku angielskim 

determinujących wysoką mobilność studentów i wykładowców; 

o międzynarodowej pozycji Uczelni – efektem współpracy międzynarodowej jest poprawa 

pozycji Uniwersytetu w otoczeniu międzynarodowym, w tym postrzeganie jej jako 

pożądanego partnera w międzynarodowych projektach badawczych i dydaktycznych. 

Mając na uwadze powyższe wizja internacjonalizacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 

została sformułowana następująco:  

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach to Uczelnia o rozpoznawalnej w skali międzynarodowej 

aktywności, której markę i pozycję budują liczne projekty naukowo-dydaktyczne i biznesowe  

w dziedzinie ekonomii i zarządzania z renomowanymi partnerami zagranicznymi, wsparte 

wyróżniającymi kompetencjami kadry oraz sprawnym zarządzaniem procesem internacjonalizacji. 
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IV. Priorytety internacjonalizacji Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Katowicach  
Realizacja wizji internacjonalizacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach koncentruje się na 

trzech priorytetach, tj.:  

o P1. Międzynarodowe sieci i projekty badawcze oraz biznesowe. 

o P2. Międzynarodowa oferta dydaktyczna. 

o P3. Kultura internacjonalizacji. 

Pierwszy z priorytetów „Międzynarodowe sieci i projekty badawcze oraz biznesowe” wskazuje 

konieczność koncentracji środków na następujących działaniach: inicjowanie, uczestnictwo  

w międzynarodowych sieciach, konsorcjach naukowych (typu Horyzont); umiędzynarodowienie 

badań naukowych, w tym inicjowanie oraz uczestnictwo w grantach zagranicznych, publikowanie  

w czasopismach zagranicznych, w tym z IF (Impact Factor); rozwijanie kontaktów  

z międzynarodowym biznesem w powiązaniu z renomowanymi uczelniami zagranicznymi 

(sieciowanie kontaktów); obecność kadry Uniwersytetu w międzynarodowych radach naukowych, 

stowarzyszeniach, sieciach eksperckich. 

Drugi z priorytetów „Międzynarodowa oferta dydaktyczna” wiąże się z koncentracją środków na 

działaniach związanych z: tworzeniem i promocją kierunków w językach obcych na poziomie 

Bachelor/Master (BA/MA) wraz ze stosownymi akredytacjami; inicjowaniem, uczestnictwem  

w międzynarodowych projektach dydaktycznych, pozyskiwaniem długoterminowych studentów 

zagranicznych, wsparciem kompetencji językowych studentów i kadry. 

Trzeci z priorytetów „Kultura internacjonalizacji” odnosi się do koncentracji środków na działaniach 

obejmujących: upowszechnienie znaczenia internacjonalizacji Uniwersytetu wśród pracowników 

(kadra i administracja) i studentów; zapewnienie odpowiedniej infrastruktury, szczególnie rozwiązań 

ICT w zakresie obsługi mobilności studentów i pracowników, poprawę znajomości języków obcych 

wśród personelu administracyjnego Uczelni i kadry. 
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IV. Cele internacjonalizacji Uniwersytetu Ekonomicznego w 

Katowicach i mierniki ich realizacji  
Priorytet pierwszy internacjonalizacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach związany  

z Międzynarodowymi sieciami i projektami badawczymi oraz biznesowymi zakłada osiągnięcie 

następujących celów internacjonalizacji: 

Tabela 5. Cele internacjonalizacji UE Katowice wraz z wskaźnikami ich realizacji dla priorytetu 1. 

Międzynarodowe sieci i projekty badawcze 

Priorytet 
internacjonalizacji 

Cele internacjonalizacji Wskaźniki realizacji celów 

P1. 
MIĘDZYNARODOWE 
SIECI I PROJEKTY 
BADAWCZE ORAZ 
BIZNESOWE 

C1. Aktywna obecność 
Uniwersytetu w 
międzynarodowych: 
sieciach badawczych / 
konsorcjach naukowych 

o R1.1. Liczba międzynarodowych sieci badawczych 
/konsorcjów naukowych, w których uczestnicy UE Katowice 

o R1.2. Wielkość wsparcia finansowego UE Katowice 
przeznaczonego na tworzenie sieci badawczych / 
konsorcjów naukowych 

o R1.3. Wielkość pozyskanych środków  
w ramach sieci badawczych / konsorcjów naukowych,  
w których uczestniczy UE Katowice 

o R1.4. Liczba projektów badawczych o znaczeniu 
międzynarodowym realizowanych z UE Katowice 

o R1.5. Liczba publikacji pracowników UE Katowice  
w czasopismach zagranicznych, w tym z IF 

o R1.6. Cytowalność pracowników UE Katowice w: Goggle 
Scholar, Publish-or-Perish, Web of Science, Scopus 

o R1.7. Liczba zagranicznych recenzentów w czasopismach  
UE Katowice 

o R1.8. Liczba zagranicznych autorów w czasopismach UE 
Katowice 

o R.1.9. Liczba zagranicznych doktorantów  
o R1.10. Liczba zagranicznych recenzentów w przewodach 

doktorskich  
o R1.11. Liczba pracowników UE pełniących funkcję 

recenzenta w przewodach doktorskich za granicą 
o R1.12. Liczba staży zagranicznych długookresowych (pow. 3 

mc) pracowników UE 
o R1.13. Pozycja UE Katowice (i jej zmiany)  

w międzynarodowych rankingach1 - w obszarze nauki 

C2. Korzystne relacje 
Uniwersytetu z 
międzynarodowymi 
renomowanymi 
partnerami sektora 
nauki i biznesu 

o R2.1. Liczba aktywnie działających liderów współpracy 
międzynarodowej koordynujących współpracę z 
zagranicznymi uczelniami, renomowanymi organizacjami  
o charakterze naukowym 

o R2.2. Liczba aktywnie działających liderów współpracy 
koordynujących współpracę z biznesem międzynarodowym 

                                                           
1
 W pracach wdrożeniowych należy określić rodzaje rankingów 
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Drugi z priorytetów internacjonalizacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach,  

tj. Międzynarodowa oferta dydaktyczna realizowany jest za pomocą następujących celów: 

Tabela 6. Cele internacjonalizacji UE Katowice wraz z wskaźnikami ich realizacji dla priorytetu 2. 

Międzynarodowa oferta dydaktyczna  

Priorytet 
internacjonalizacji 

Cele internacjonalizacji Wskaźniki realizacji celów 

P2. 

MIĘDZYNARODOWA 

OFERTA 

DYDAKTYCZNA 

C3. Atrakcyjne, 
międzynarodowe 
kierunki studiów 
BA/MA, PhD 

o R3.1. Liczba kierunków BA/MA oraz PhD  
w języku angielskim 

o R3.2. Liczba kierunków BA/MA oraz PhD  
z międzynarodowymi certyfikatami 

o R3.3. Liczba visiting professors 
o R3.4. Liczba studentów zagranicznych 

długookresowych 
o R3.5. Wpływy z tytułu sprzedaży 

międzynarodowej oferty dydaktycznej 
o R3.6. Pozycja UE Katowice (i jej zmiany)  

w międzynarodowych rankingach2 - obszarze 
dydaktyki 

C4. Dopasowana do 
potrzeb oferta 
przedmiotów w 
językach obcych 

o R4.1. Liczba studentów zagranicznych 
studiujących w UE Katowice w ramach 
Programu ERASMUS+ 

o R4.2. Liczba studentów zagranicznych 
studiujących w UE Katowice w ramach studiów 
bilateralnych i innych programów współpracy 

C5. Udział Uczelni  
w międzynarodowych 
projektach 
dydaktycznych 

o R5.1. Liczba międzynarodowych projektów 
dydaktycznych 

o R5.2. Liczba studentów korzystających z oferty 
dydaktycznej w językach obcych powstałej  
w ramach międzynarodowych projektów 
dydaktycznych 

o R5.3. Liczba studentów UE studiujących za 
granicą  

o R5.4. Liczba pracowników UE prowadzących 
zajęcia dydaktyczne za granicą  

C6. Wyższe 
kompetencje językowe 
studentów  
i wykładowców 

o R6.1. Liczba studentów z B2 lub wyższym 
o R6.2. Liczba pracowników naukowo-

dydaktycznych i administracyjnych UE  
z poziomem B2 i wyższym 

o R6.3. Liczba wykładowców korzystających  
z konwersatoriów, konsultacji z języka 
angielskiego w UE Katowice 

  

                                                           
2
 W pracach wdrożeniowych należy określić rodzaje rankingów 
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Ostatni z priorytetów internacjonalizacji Uniwersytetu dotyczący Kultury internacjonalizacji i zakłada 

realizację następujących celów: 

Tabela 7. Cele internacjonalizacji UE Katowice wraz z wskaźnikami ich realizacji dla priorytetu 3. Kultura 

internacjonalizacji 

Priorytet internacjonalizacji Cele internacjonalizacji Wskaźniki realizacji celów  

P3. KULTURA 

INTERNACJONALIZACJI 

C7. Nowoczesna infrastruktura 
internacjonalizacji 

o R3.1. Liczba aplikacji 
obsługujących mobilność 
studentów i pracowników UE 
w języku angielskim 

C8. Poprawa komunikacji 
językowej: administracja UE – 
studenci zagraniczni 

o R8.1. Liczba pracowników 
administracyjnych z B2 lub 
wyższym 

o R8.2. Liczba studentów 
zagranicznych uczestniczących 
w kursach, konwersatoriach, 
konsultacjach z języka 
polskiego 

C9. Dostępność  
i upowszechnienie informacji na 
temat umiędzynarodowienia 
działalności Uniwersytetu 

o R9.1. Liczba rekordów w bazie 
międzynarodowej aktywności 
naukowej oraz dydaktycznej 
UE Katowice 

o R9.2. Popularność bazy 
międzynarodowej aktywności 
naukowej i dydaktycznej UE 
Katowice (liczba wejść, w tym 
z lokalizacji zagranicznych) 
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V. Przedsięwzięcia na rzecz internacjonalizacji Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Katowicach 
Wdrożenie Strategii internacjonalizacji UE Katowice wymaga podjęcia stosownych przedsięwzięć 

(PR), które konkretyzują i wypełniają treścią zdefiniowane cele. Na etapie prac wdrożeniowych 

Strategii przedsięwzięcia wymagają uszczegółowienia do postaci projektów i zadań bieżących. 

Zestawienie przedsięwzięć wraz z ich przybliżonym zakresem dla priorytetu pierwszego 

Międzynarodowe sieci i projekty badawcze oraz biznesowe prezentuje poniższa tabela.  

Tabela 8. Przedsięwzięcia wraz z ich wstępnym zakresem dla priorytetu 1. Międzynarodowe sieci i projekty 

badawcze oraz biznesowe 

Cele 
internacjonalizacji 

Przedsięwzięcia Wstępny zakres 

C1. Aktywna 

obecność 

Uniwersytetu w 

międzynarodowych: 

sieciach badawczych 

/ konsorcjach 

naukowych 

PR1.1. Międzynarodowe 
Specjalizacje Naukowe  
UE Katowice (MSN) 

o Identyfikacja, na podstawie dorobku 
naukowego katedr/wydziałów, 
międzynarodowych specjalizacji 
naukowych UE Katowice (MSN), które 
stanowią o międzynarodowym profilu 
badawczym Uczelni  

PR1.2. Międzynarodowe sieci 
badawcze – konsorcja według 
MSN 

o Inicjowanie oraz uczestnictwo w 
sieciach badawczych wg 
Międzynarodowych Specjalizacji 
Naukowych (MSN), np. Horyzont 

PR1.3. Międzynarodowe 
konferencje – wydarzenia 

o Inicjowanie oraz uczestnictwo  
UE Katowice w dużych, 
międzynarodowych wydarzeniach 
konferencyjnych 

PR1.4. Wsparcie finansowe na 
rzecz inicjowania i 
utrzymywania kontaktów w 
ramach sieci naukowych 

o Międzynarodowy Grant Rektora UE 
Katowice na wstępne finansowanie/ 
współfinansowanie sieci naukowych, 
konsorcjów 

PR1.5. Wsparcie informacyjne 
w/z międzynarodowych 
projektów badawczych 

o podstrona UE Katowice zawierająca 
rozszerzone informacje o 
możliwościach realizacji 
międzynarodowych projektów 
badawczych, w tym poszukiwaniu 
partnerów 

o komórka organizacyjna ds. 
międzynarodowych projektów 
badawczych 

PR1.6. System motywacyjny 
dla naukowców i administracji 
zaangażowanych we 
współpracę międzynarodową 

o rozporządzenie w/s zmniejszenia 
pensum pracownikom naukowo-
dydaktycznym (głównie liderom 
współpracy międzynarodowej por. 
PR1.7) oraz nagród/premii dla 
pracowników administracyjnych 
zaangażowanym we współpracę 
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międzynarodową  

PR1.7. Obcokrajowcy  
w zespołach recenzentów 
wydawnictw ciągłych  
UE Katowice  

o Wprowadzenie regulacji 
wewnętrznych  
w komitetach wydawniczych UE 
Katowice dotyczących ustalenia 
proporcji pomiędzy recenzentami 
krajowymi i zagranicznymi,  
np. 20% składu 

C2. Korzystne relacje 

Uniwersytetu z 

międzynarodowymi 

renomowanymi 

partnerami sektora 

nauki i biznesu 

PR2.1. Intensyfikacja 
współpracy z zagranicznymi 
uczelniami partnerskimi  
i instytucjami naukowymi 
wokół MSN3 UE  

o Wyznaczenie Liderów współpracy 
międzynarodowej w obszarze nauki 
(LWM-N) odpowiedzialnych za 
inicjowanie i utrzymywanie kontaktów 
z zagranicznymi podmiotami sektora 
nauki w zakresie MSN UE Katowice 

PR2.2. Intensyfikacja 
współpracy z 
międzynarodowym biznesem 
wokół MSN UE  

o Wyznaczenie Liderów współpracy 
międzynarodowej w obszarze biznesu  
(LWM-B) odpowiedzialnych za 
inicjowanie i utrzymywanie kontaktów  
z zagranicznymi firmami w zakresie 
MSN UE Katowice 

 

                                                           
3
 Międzynarodowe specjalizacje naukowe UE Katowice  
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Zestawienie przedsięwzięć, wraz z ich przybliżonym zakresem, wdrażających Strategię 
internacjonalizacji UE Katowice dla priorytetu 2. Międzynarodowa oferta dydaktyczna prezentuje 
poniższa tabela. 
Tabela 9. Przedsięwzięcia wraz z ich wstępnym zakresem dla priorytetu 2. Międzynarodowa oferta 

dydaktyczna 

Cele 
internacjonalizacji 

Przedsięwzięcia Wstępny zakres 

C3. Atrakcyjne, 

międzynarodowe 

kierunki studiów 

BA/MA 

PR3.1. Wyróżniające kierunki 
studiów w języku angielskim 
na poziomie BA/MA  

o Doskonalenie istniejących oraz 
tworzenie nowych kierunków studiów 
w trybie BA/MA w oparciu  
o Wyróżniające Kompetencje 
Dydaktyczne (WKD) oraz MSN4 UE 
Katowice, z udziałem visiting 
professors oraz reprezentantów 
praktyki gospodarczej 

PR3.2. Certyfikacja kierunków 
BA/MA 

o Utworzenie zespołu ds. certyfikacji 
kierunków BA/MA 

PR3.3. Oferta edukacyjna na III 
stopniu studiów w języku 
angielskim 

o Studia doktoranckie (PhD) w języku 
angielskim – indywidualizacja oferty po 
uprzednim rozpoznaniu 
zapotrzebowania  

o Studia podyplomowe w języku 
angielskim po uprzednim rozpoznaniu 
zapotrzebowania  

C4. Dopasowana do 

potrzeb oferta 

przedmiotów w 

językach obcych 

PR4.1. Spójna oferta 
przedmiotów w językach 
obcych wybieranych przez 
studentów Erasmusa i innych 
studentów zagranicznych 

o Ustalenie zasad i weryfikacja oferty 
przedmiotów w językach obcych  
w kontekście ich popularności wśród 
studentów Erasmusa i innych 
studentów zagranicznych 

PR4.2. Umiędzynarodowienie 
oferty przedmiotów 
prowadzonych w języku 
polskim 

o Stopniowe i częściowe wprowadzanie 
przedmiotów w językach obcych do 
programów realizowanych w języku 
polskim po uprzednim rozpoznaniu 
zapotrzebowania  

C5. 

Międzynarodowe 

projekty 

dydaktyczne 

PR5.1. Nowa oferta 
dydaktyczna w językach 
obcych 

o Wyznaczenie Liderów współpracy 
międzynarodowej w obszarze 
dydaktyki (LWM-D) odpowiedzialnych 
za inicjowanie i realizację 
międzynarodowych projektów 
dydaktycznych, w tym tworzenie 
nowej oferty dydaktycznej w językach 
obcych 

PR5.2. Wsparcie finansowe  
i informacyjne wykładowców 
oraz administracji 
zaangażowanych w 

o rozporządzenie w/s zmniejszenia 
pensum pracownikom naukowo-
dydaktycznym (głównie liderom 
współpracy międzynarodowej pro. 

                                                           
4
 Międzynarodowe specjalizacje naukowe 
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międzynarodowe projekty 
dydaktyczne  

PR5.2) oraz nagród/premii dla 
pracowników administracyjnych 
zaangażowanym we współpracę 
międzynarodową 

C6. Wyższe 
kompetencje 
językowe oraz 
kulturowe 
wykładowców  
i pracowników 
administracyjnych 
UE 

PR6.1. Konwersatoria  
i konsultacje z języka 
angielskiego dla wykładowców 
i pracowników 
administracyjnych UE 

o „Angielski+ dla wykładowcy  
i administracji UE” – określenie liczby 
godzin konwersatoriów i konsultacji  
z języka angielskiego dla wykładowców 
i pracowników administracyjnych UE 

PR6.2. Szkolenia z zakresu 
różnic kulturowych dla 
wykładowców i pracowników 
administracyjnych  

o Warsztaty umożliwiające nabycie 
kompetencji kształtowania 
profesjonalnych relacje  
z obcokrajowcami  

 
Listę przedsięwzięć dla priorytetu 3. Kultura internacjonalizacji, wraz z ich wstępnym zakresem, 

zawiera poniższa tabela. 

Tabela 10. Przedsięwzięcia wraz z ich wstępnym zakresem dla priorytetu 3. Kultura internacjonalizacji 

Cele 
internacjonalizacji 

Przedsięwzięcia Wstępny zakres 

C7. Sprawna 

infrastruktura 

internacjonalizacji 

PR7.1. Przyjazne, intuicyjne 
rozwiązania ICT w zakresie 
obsługi mobilności studentów 
i pracowników UE  

o Wirtualny Dziekanat, lub inne 
alternatywne oprogramowanie,  
w języku angielskim obsługujące 
proces mobilności w UE Katowice 

D-PR7.2. Uproszczenie  
i zdigitalizowanie procedur 
mobilności 

o Wprowadzenie elektronicznego 
obiegu dokumentów w zakresie 
procedur mobilności wraz  
z niezbędnym wsparciem 
informacyjno – hardware’owym 

C8. Poprawa 
komunikacji 
językowej: 
administracja UE – 
studenci zagraniczni 

PR8.1. Kursy, konwersatoria, 
konsultacje z języka 
angielskiego dla pracowników 
administracji UE 

o „Angielski+ dla administracji UE” – 
określenie liczby godzin 
konwersatoriów i konsultacji z języka 
angielskiego dla pracowników 
administracyjnych  

PR8.2. Wsparcie studentów 
zagranicznych w zakresie 
nauki języka polskiego 

o „BASIC POLISH” – określenie liczby 
godzin kursu, konwersatoriów  
i konsultacji z języka polskiego dla 
studentów zagranicznych  

C9. Dostępność i 
upowszechnienie 
informacji na temat 
umiędzynarodowienia 

PR9.1. Informacja na temat 
współpracy międzynarodowej 
UE Katowice 

o baza międzynarodowej aktywności 
naukowej w kontekście 
Międzynarodowych Specjalizacji 
Naukowych UE Katowice (MSN  
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działalności 
Uniwersytetu 

por. PR.1.1) oraz Wyróżniających 
Kompetencji Dydaktycznych  
UE Katowice (WKD por. PR3.1.) 

o PR9.2. Pozycjonowanie 
strony www UE Katowice 
w zakresie współpracy 
międzynarodowej 

o pozycjonowanie strony UE Katowice 
na portalach międzynarodowych wraz 
z dbałością o content i responsywność 
strony 
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Załącznik nr 1. Stenogram FGI 1 nt.: atutów, słabości, 

elementów wizji i priorytetów internacjonalizacji UE 

Katowice (n=19), 13 lipca 2017 (10.00-12.00) 
 

Odpowiedzi na pytanie 1: Jakie są „plusy” i „minusy” obecnej internacjonalizacji na UE Katowice? 

PARTNERZY ZAGRANICZNI (+) 
o Duża ilość uczelni współpracujących (partnerskich)  
o Dobrze rozwinięta sieć uczelni partnerskich  
o Duża liczba potencjalnych partnerów zagranicznych  
o Duży wybór uczelni partnerskich z którymi współpracuje Uniwersytet  
o Uczelnie partnerskie  

 
STRATEGIA UE (+) 

o Uwzględnienie i akcentowanie internacjonalizacji w strategii UE  
o Widać wyraźny postęp w dziedzinie internacjonalizacji – w porównaniu z poprzednimi latami  
o Otwartość władz na indywidualne projekty i ich współfinansowanie  
o Otwartość UE na współpracę z zagranicą  
 

MOBILNOŚĆ STUDENTÓW (+) 
o Budowanie relacji z absolwentami zagranicznymi  
o Bardzo dobre opinie zagranicznych studentów oraz kadry o Uczelni  
o Zwiększająca się liczba studentów miedzynarodowych  
o Dobra obsługa studenta zagranicznego – dni adaptacyjne, projekt Anioł Stróż  

 
MOBILNOŚĆ PRACOWNIKÓW (+)  

o Istnieje pewna grupa osób z dużym doświadczeniem międzynarodowym  
o Jesteśmy obecni w kilku ważnych sieciach międzynarodowych  

 
UCZESTNICTWO UE W PROGRAMIE ERASMUS+ (+) 

o Dostępność grantów w ramach Erasmusa  
o Możliwość wyjazdów dydaktycznych w ramach Europy i poza nią  
o Możliwość wyjazdów w ramach Erasmus+ 
o Udział UE w Programie Erasmus  

 
OFERTA DYDAKTYCZNA (+) 

o Bogata oferta przedmiotów dla Erasmusowców przyjeżdżających  
o Oferta przedmiotów w języku obcym (angielski) 
o Bogata oferta dydaktyczna dla studentów przyjeżdżających  

 
MOBILNOŚĆ PRACOWNIKÓW (-) 

o Zbyt mała liczba aplikujących o wyjazd pracowników  
o Mała mobilność pracowników  
o Konieczność odrabiania zajęć po wyjeździe zagranicznym  
o Mobilność a dydaktyka konieczność odrabiania zajęć 
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o Brak wymiany dla doktorantów  
o Brak przygotowania kadry do prowadzenia zajęć z cudzoziemcami = język + różnice kulturowe  

 
MOBILNOŚĆ STUDENTÓW (-) 

o Mała liczba studentów zagranicznych – długookresowych 
o Niewielkie zaangażowanie studentów 
o Mała liczba wyjeżdżających studentów (problem uznawalności) i różnice programowe  
o Możliwość „jednorazowego” udziału 

 
OFERTA DYDAKTYCZNA (-) 

o Niewielka liczba kierunków prowadzonych w językach obcych  
o Brak studiów doktoranckich po angielsku  
o Słaba oferta pełnych kursów Bachelor/Masterw językach obcych  
o Bardzo mało programów nauczania w języku angielskim  

 
PROJEKTY MIĘDZYNARODOWE (-) 

o Mała liczba projektów dydaktycznych międzynarodowych  
o Mała liczba projektów międzynarodowych  
o Brak udziału w projektach międzynarodowych  
o Bardzo mało warsztatów, seminariów konferencji międzynarodowych  
o Niski poziom umiędzynarodowienia publikacji – cytaty, punkty  

 
RELACJE Z PARTNERAMI ZAGRANICZNYMI (-) 

o Ograniczona liczba kontaktów z wiodącymi uczelniami  
o Zbyt mało wykładowców zagranicznych  

 
PROMOCJA INTERNACJONALIZACJI (-) 

o Ograniczone, brak materiałów promocyjnych – promocja mobilności  
o Niewielka ilość działań zmierzających do poprawy motywacji studentów do udziału w 

internacjonalizacji  
o Poprawić stronę internetową Uczelni – więcej informacji w języku angielskim  
o Brak szkoleń dla doktorantów o możliwości publikowania międzynarodowego  

 
OBSŁUGA WYJAZDÓW ZAGRANICZNYCH / NAWIĄZYWANIA WSPÓŁPRACY (-) 

o Długi czas procesów administracyjnych – od pomysłu do realizacji nawet kilka lat  
o Archaiczne wypłaty dewiz  
o Zawiłe procedury związane z wyjazdem zagranicznym  
o Słabości po stronie administracji: niejasne procedury organizacji, niespójne informacje  

 
OBSŁUGA PROCESU DYDAKTYCZNEGO (-) 

o Brak świadomości znaczenia internacjonalizacji dla Uczelni wśród pracowników  
o Brak wymogu znajomości języka angielskiego w działach, dziekanacie, bufecie, szatni  
o Brak jednostki odpowiedzialnej za obsługę studentów zagranicznych  
o Słaba znajomość języka wśród pracowników  
o Nieprzygotowana obsługa administracyjna zagranicznych studentów – głównie dziekanaty  
o Brak kursów językowych dla pracowników  
o Ksenofobia wynikająca z braku wiedzy – potrzeba szkoleń, warsztatów  

 
INFRASTRUKTURA (-) 

o Brak systemu komputerowego w języku angielskim – dla studentów i wykładowców 
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o Brak Wirtualnego Dziekanatu po angielsku  
 
STRATEGIA INTERNACJONALIZACJI (-) 

o Brak definicji internacjonalizacji – w rozumieniu pojęcia na Uczelni  
o Brak skoordynowanych działań na rzecz internacjonalizacji – co jest priorytetem? Zagraniczni 

studenci czy certyfikaty?  
o Nie do końca sprecyzowane oczekiwania władz UE w stosunku do grup pracowników w 

zakresie internacjonalizacji  
o Brak systemu motywowania do uruchamiania programów w językach obcych  
o Konieczność angażowania we współpracę międzynarodową odpowiednich biur – brak 

swobody  
 
FINANSE (-) 

o Niewystarczające środki na finansowanie przedsięwzięć internacjonalizacyjnych  
o Brak grantów wspierających zawiązywanie sieci badawczych zagranicznych  
o Niskie nakłady finansowe ze środków budżetu Uczelni na umiędzynarodowienie  
o Brak systematycznego wsparcia finansowego na internacjonalizację (np. finansowanie 

pomostowe przy braku własnych środków) 
 

Odpowiedzi na pytanie 2: Co oznacza dla nas umiędzynarodowienie działalności UE? 

 

OTWARTOŚĆ, RÓŻNORODNOŚĆ KULTUROWA, SWOBODA WYMIANY MYŚLI  

o Kadra przygotowana na internacjonalizację (język, różnice kulturowe, otwartość, wiedza) 

o Komunikacja w językach obcych + wysoka świadomość interkulturowa pracowników i 

studentów  

o Uczelnia promująca (motywująca) działania internacjonalizacji swoich pracowników  

o Samorealizacja pracowników, studentów  

o Dążenie do bycia Uczelnią międzynarodową: badania, publikacje, zagraniczni wykładowcy, 

studenci, administracja, procedury, dokumenty na Uczelni  

o Uczelnia wspierająca działania międzynarodowe, jej studentów, pracowników (wsparcie 

organizacyjne i finansowe) 

 

KREATYWNOŚĆ, INNOWACYJNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA 

o Wzrost innowacyjności i kreatywności naukowo-badawczej  

o Uczelnia, która daje dostęp do międzynarodowych baz danych 

o Źródło wiedzy aktualnej  

 

SIECI I PROJEKTY BADAWCZE W WYMIARZE MIĘDZYNARODOWYM  

o Projekty naukowe z renomowanymi partnerami zagranicznymi  

o Publikacje o zasięgu światowym  

o Budowa trwałych sieci współpracy – pracownicy kluczowi  

o Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z partnerami zagranicznymi o dobrej renomie  

o Trwałe kontakty z uczelniami zagranicznymi – sieci współpracy  

o Kontakty z dobrymi naukowo uczelniami zagranicznymi + tworzenie międzynarodowych sieci 

badawczych  

o Obecność w konsorcjach naukowych z partnerami prestiżowymi  
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o Uczelnia, która w większym stopniu prowadzi międzynarodowe granty badawcze  

o Wzrost ilości i jakości projektów międzynarodowych  

o Uczestnictwo w międzynarodowych programach współpracy naukowej  

o Wzrost publikacji w liczących się journalach  

o Publikacje w czasopismach zagranicznych – wysokopunktowanych  

o Duża liczba projektów międzynarodowych (nie tylko dotyczących mobilności) 

o Artykuły w topowych journalach ze współautorami zagranicznymi  

o Co najmniej 5 projektów typu Horyzont w każdym roku  

o Wspólne granty międzynarodowe  

o Uwzględnienie Uczelni w międzynarodowych projektach, sieciach badawczych  

o Uczestnictwo Uczelni w sieciach międzynarodowych zrzeszających renomowane uczelnie  

o Aktywny udział pracowników i studentów w tworzeniu projektów międzynarodowych  

o Obecność naszych pracowników naukowych w międzynarodowych radach naukowych, 

stowarzyszeniach  

o Obecność naszych pracowników w międzynarodowych sieciach eksperckich  

 

MIĘDZYNARODOWA OFERTA DYDAKTYCZNA 

o Wysoka jakość oferty dydaktycznej w językach obcych / certyfikacja  

o Bogata oferta kierunków w języku angielskim ze studentami i wykładowcami zagranicznymi  

o Dobre projekty dydaktyczne, międzynarodowe  

o 5 pełnych kierunków anglojęzycznych  

o Szeroka oferta dydaktyczna w językach obcych  

o Otwartość na studentów międzynarodowych, wykładowców – oferta dydaktyczna  

o Wzrost mobilności wykładowców i studentów – do nas i od nas  

o Zwiększenie ilości studentów zagranicznych z różnych krajów (nie tylko Ukraina)  

o Rozbudowanie oferty w języku angielskim  

o Obowiązek cytowania prac anglojęzycznych w pracach licencjackich i magisterskich  

o Większa liczba visiting professors na UE  

o Visiting professors na każdym kierunku studiów  

o Oferta dydaktyczna dla studentów zagranicznych  

o Wykłady i zajęcia prowadzone przez obcokrajowców u nas i naszych pracowników za granicą  

o Wspólne międzynarodowe programy dydaktyczne z wiodącymi ośrodkami  

o Dylematy: mobilność – pensum  

 

MIĘDZYNARODOWA POZYCJA UCZELNI  

o Widoczność za granicą: dydaktyka, konferencje, publikacje  

o Lepsza pozycja UE w otoczeniu międzynarodowym  

o Pozyskanie akredytacji międzynarodowych – zwiększenie prestiżu i marki na świecie  

o Wzrost znaczenia Uczelni na arenie międzynarodowej (badawczej) 

o Pojawienie się w rankingach międzynarodowych  

o UEK pożądanym partnerem w Horyzoncie i Erasmusie  

o Traktowanie naszej Uczelni przez studentów i wykładowców międzynarodowych jako 

„miejsca na stałe” 

o Korzyści finansowe   
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Odpowiedzi na pytanie 3: Jakie powinny być priorytety internacjonalizacji Uczelni? 

 

MIĘDZYNARODOWA OFERTA DYDAKTYCZNA  

o Rozszerzenie oferty dydaktycznej  

o Kierunki kształcenia w językach obcych  

o Umiędzynarodowienie kształcenia  

o Rozpoznawalne programy międzynarodowe – certyfikowane – dydaktyka  

o Dydaktyka: oferta w języku obcym + obsługa  

o Uzyskanie akredytacji międzynarodowych: AACSB, EPAS, następnie aplikowanie do 

rankingów  

o Akredytacje zagraniczne  

o Pozyskanie akredytacji międzynarodowych  

 

MOBILNOŚĆ STUDENTÓW I WYKŁADOWCÓW  

o Zwiększenie ilości studentów zagranicznych i kadry  

o Zwiększenie liczby studentów zagranicznych długoterminowych  

 

MIĘDZYNARODOWE SIECIOWANIE I PROJEKTY BADAWCZE  

o Tworzenie sieci międzynarodowych – w rozumieniu sieci naukowych i dydaktycznych  

o Konsorcja Horyzont i kolejne tego typu programy  

o Umiędzynarodowienie badań naukowych  

o Projekty/granty międzynarodowe (x3) 

o Projekty naukowe międzynarodowe  

o Publikacje w uznanych czasopismach  

o Wspólne międzynarodowe projekty z prestiżowymi uczelniami  

o Publikacje zagraniczne (z IF) 

o Publikacje o wysokim stopniu umiędzynarodowienia  

o Wzrost znaczenia UE na badawczej arenie międzynarodowej: artykuły, sieci, projekty, 

współpraca  

o Pozycja Uczelni w rankingach  

o Kontakty z biznesem międzynarodowym – rozwój kierunków i badań atrakcyjnych z 

perspektywy potencjalnych/zagranicznych pracodawców 

 

UMIĘDZYNARODOWIENIE STRATEGII I PROCESÓW OBSŁUGI 

o Wypracowanie naszego USP – coś co nas wyróżni, będzie promowało  

o Jasne sprecyzowanie celów i uświadomienie wszystkich pracowników  

o Umiędzynarodowienie Uczelni – administracja i infrastruktura  
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Załącznik nr 2. Stenogram FGI 2 nt.: przedsięwzięć 

realizujących priorytety internacjonalizacji UE Katowice 

(n=14), 5 października 2017 (12.00-15.30) 
 

Odpowiedzi na pytanie 1: Jakie przedsięwzięcia powinny realizować priorytet „Międzynarodowe 

sieci i projekty badawcze”?  

Obszary wyróżniających w skali międzynarodowej kompetencji naukowo-badawczych 
o Ustalenie naszych obszarów kompetencji naukowo-badawczej  

 
Sieci współpracy, projektów, wydarzeń w ramach kompetencji: Regional and Urban Studies 

o Zdobycie pozycji Regional Studies Association Ambasador – bezpośredni kontakt z 
renomowanymi uczelniami – sieć kontaktów  

o Wejście jako członek korporacyjny do Regional Studies Association – otwarcie na 
renomowane uczelni i sieci badawcze  

o Organizacja kongresu światowego Regional Studies Association (ok. 1000 osób) na UE 
Katowice z Miastem Katowice w 2020 roku 

 
Intensyfikacja współpracy z uczelniami partnerskimi (wokół obszarów kompetencji) 

o Projekty badawcze z uczelniami partnerskimi  
o Projekty badawcze angażujące studentów UE i uczelni partnerskich  
o Aplikacja o międzynarodowe projekty badawcze  
o Uczestnictwo w międzynarodowych projektach badawczych – aplikowanie lub nawiązywanie 

współpracy z uczelniami, które je realizują 
o Zacieśnienie współpracy badawczej z uczelniami „regionu”: Czech, Słowacji, Niemiec, Litwy 

(Stowarzyszenie, sieć) 
o Umowy z czołowymi uniwersytetami na świecie w obszarze nauk ekonomicznych 
o Nawiązanie współpracy z wiodącymi ośrodkami doświadczonymi w realizacji projektów (np. 

Horyzont 2020) 
o Dobór partnerów krajowych i zagranicznych do współprac w konkretnych obszarach / 

konkretnych osób 
 
Projekty naukowe o wymiarze międzynarodowym z biznesem  

o Projekty badawcze na zamówienie przy współpracy z biznesem  
o Nawiązywanie kontaktów z zagranicznymi uczelniami za pośrednictwem firm 

międzynarodowych zlokalizowanych w Metropolii  
 

Działania informacyjne i wspierające nawiązywanie sieci badawczych, aplikowanie o grany, 
publikowanie 

o Udostępnienie informacji o aktualnych konkursach i możliwościach aplikowania o środki 
zewnętrzne – tj. poszerzenie obecnej informacji o inne źródła finansowania  

o Wspieranie finansowo spotkań dotyczących przygotowania projektów  
o Edukacja pracowników nt możliwości publikacji i udziału w projektach 
o Większe wsparcie finansowe i merytoryczne osób przygotowujących projekty – 

wyspecjalizowana komórka organizacyjna  
o Granty uczelniane z przeznaczeniem na naukową działalność międzynarodową 
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o Organizacja sprawnie działającego biura projektów – wsparcie przy pisaniu i realizacji 
projektów  

o Opracowanie systemu motywacyjnego dla pracowników naukowych i administracyjnych do 
składania wniosków / projektów  

o Stworzenie sytemu zachęt dla pracowników zaangażowanych w nawiązywanie kontaktów 
międzynarodowych  

o System motywacji pracowników, którzy wyróżniają się pod względem aktywności w sieciach / 
projektach międzynarodowych 

o Większe wsparcie dla pracowników, którzy nie mają doświadczenia w zakresie aktywności 
międzynarodowej (szkolenia? Spotkania z osobami, które mają doświadczenie) 
 

 

Odpowiedzi na pytanie 2: Jakie przedsięwzięcia powinny realizować priorytet „Międzynarodowa 

oferta dydaktyczna”?  

Nowe kierunki kształcenia w językach obcych wg wyróżniających kompetencji  
o Kierunek Urban studies (poziom: Bachelor/Master) na Europę Środkową i Wschodnią 
o Kierunki w języku obcym w powiązaniu z praktykami w międzynarodowych korporacjach w 

regionie  
o Certyfikaty międzynarodowe  
o Studia podyplomowe po angielsku  
o Tworzenie kierunków w językach obcych zgodnie z zapotrzebowaniem  
o Zwiększenie oferty międzynarodowych studiów podyplomowych we współpracy z partnerami 

zagranicznymi  
o Studia doktoranckie po angielsku (x2) 
o Oferta pełnych studiów w języku angielskim na wydziale: wyróżniająca się a nie powielenie, z 

wykładowcami zagranicznymi – visiting professors 
o Oferta dyplomu dwóch uczelni (UE Katowice + partner zagraniczny) 

 
Weryfikacja obecnej oferty przedmiotów w językach obcych  

o Decyzja co do liczby przedmiotów dostępnych w języku angielskim – adresat? Język? W ilu 
językach? 

o Stopniowe wprowadzanie przedmiotów w języku angielskim do programów realizowanych w 
języku polskim  

 
Wsparcie językowe wykładowców  

o Kurs angielskiego dla wykładowców  
o Wymóg wysokich kompetencji językowych wykładowców  

 
Działania informacyjne i wspierające międzynarodową ofertę dydaktyczną  

o System motywacji dla pracowników ze znajomością języków obcych (administracja) 
o System wsparcia informacyjnego: 2-języczny – cała infrastruktura  
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Odpowiedzi na pytanie 3: Jakie przedsięwzięcia powinny realizować priorytet 

„Umiędzynarodowienie procesów internacjonalizacji”?  

Porządkowanie informacji na temat współpracy międzynarodowej UE w obszarze nauki 
o Spis sieci w których uczestniczymy (jako UE lub pracownicy) 
o Wspólna baza o aktywności naukowo-badawczej  

 
Działania informacyjne  

o Poprawa strony internetowej UE: rozbudowanie o informacje na temat oferty UE w zakresie 
współpracy z ośrodkami zagranicznymi  

 
Uproszczenie, usprawnienie procedur mobilności  

o Uproszczenie procedur: (a) zdigitalizowanie, (b) załawienie w sieci i zdyscyplinowanie  
 

Wsparcie komunikacji w języku polskim dla studentów zagranicznych  
o Język polski jako zajęcia dla obcokrajowców  
o Wsparcie studenta zagranicznego przygotowującego pracę dyplomową – wsparcie językowe  
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Załącznik nr 3. Zespół opracowujący dokument Strategii 

internacjonalizacji 
 

o dr hab. Adam Drobniak, FeRSA, prof. UE – prace warsztatowe, metodyka dokumentu, 

opracowanie wyników warsztatów oraz części normatywnej Strategii 

o Senacka Komisja ds. Współpracy Międzynarodowej: 

o prof. dr hab. Krystian Heffner – przewodniczący 

o prof. dr hab. Jacek Szołtysek 

o dr hab. Małgorzata Dziembała, prof. UE 

o dr hab. Ewa Dziwok, prof. UE 

o dr hab. Justyna Matysiewicz, prof. UE 

o dr hab. Maciej Nowak, prof. UE 

o dr hab. Tomasz Wachowicz, prof. UE 

o dr hab. Robert Wolny, prof. UE 

o dr hab. Przemysław Zbierowski, prof. UE 

o dr Marcin Baron 

o dr Jolanta Łącka-Badura 

o dr Krystyna Mitręga-Niestrój 

o dr  Ewa Wójcik 

o mgr Jolanta Pasionek 

o Szymon Kik 

o mgr Edyta Gałecka – Dyrektor Biura Współpracy Międzynarodowej – opracowanie części 

dotyczącej Diagnozy dotychczasowego procesu internacjonalizacji UE w Katowicach  

o mgr Edyta Lachowicz-Santos – Dyrektor Biura Komunikacji Marketingowej – opracowanie części 

dotyczącej Diagnozy dotychczasowego procesu internacjonalizacji UE w Katowicach  

o mgr Anna Sibielak – Dyrektor Biura Dydaktyki – opracowanie części dotyczącej Diagnozy 

dotychczasowego procesu internacjonalizacji UE w Katowicach  

 


