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Wprowadzenie 

Rok akademicki 2018/2019 był pierwszym rokiem pod rządami nowego prawa  

o szkolnictwie wyższym i nauce. W trakcie roku akademickiego przygotowywano niezbędne 

rozwiązania organizacyjne i regulacje wewnętrzne. Prowadzono też szeroki program szkoleń 

kadry kierowniczej Uniwersytetu, który miał za zadanie podniesienie kompetencji 

kierowniczych i przywódczych. W okresie styczeń-maj 2019 skupiono się na przygotowaniu 

nowego statutu. Już na początku roku akademickiego 2018/2019 przygotowana  

i przedstawiona została koncepcja zmian, w tym struktury Uniwersytetu. Struktura wdrożona 

z dniem 1.10.2019 jest strukturą macierzową z pionowym układem kolegialnym oraz 

strukturami poziomymi: dyscyplinowymi komitetami naukowymi, które są organami Uczelni, 

Szkołą Studiów I-go i II-go Stopnia i Szkołą Doktorską. Całość prac związanych  

z restrukturyzacją zakończono przed rozpoczęciem roku akademickiego 2019/2020.   

Sprawozdanie rektora z działalności uczelnia za rok akademicki 2018/2019 zostało 

przygotowane z uwzględnieniem misji realizowanych przez Uczelnię (zgodnie z przyjętą 

przez Senat w dn. 22.03.2018 Strategią rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego  

w Katowicach): 

– naukowej, 

– edukacyjnej, 

– wpływu – nazywanej też trzecią misją akademicką. 

Poszczególne misje zaprezentowano w rozdziałach drugim, trzecim i czwartym.  

Na początku sprawozdania (rozdział 1) scharakteryzowano potencjał kadrowy Uniwersytetu  

i jego zmiany. Czwarty rozdział, który zamyka sprawozdanie, poświęcono charakterystyce 

podstawowych obszarów logistyki (wsparcia) wymienionych procesów podstawowych. 

Tematyka rozdziałów została określona zgodnie z priorytetami dziedzinowymi Strategii. 

Priorytety horyzontalne (Internacjonalizacja oraz Sprawność zarządzania) zostały ujęte we 

wszystkich rozdziałach.  

Przedstawione sprawozdanie w syntetyczny sposób prezentuje to, co było 

przedmiotem działalności Uniwersytetu w minionym roku akademickim. Odzwierciedla 

działania odnoszące się do realizowanej, strategicznej wizji rozwoju Uniwersytetu. Synteza 

pomija wiele kwestii zawartych w szczegółowych analizach i informacjach poszczególnych 

komórek organizacyjnych. Efekty prac poszczególnych jednostek znajdują odbicie  

w regulacjach, które na bieżąco publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej zgodnie  

z wymogami prawa oraz przyjętą na Uczelni zasadą transparentności działania. 
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Zgodnie z obowiązującymi obecnie uregulowaniami prawnymi sprawozdanie rektora 

nie jest przyjmowane przez Senat. Wartości uniwersyteckie, które wyznajemy nakazują 

jednak, aby taki dokument sporządzić i opublikować do wiadomości społeczności 

akademickiej oraz całego społeczeństwa, które łoży na szkolnictwo wyższe i jest naszym 

mecenasem. Czynimy to niniejszym informując jednocześnie,  

że opisane w sprawozdaniu działania z roku akademickiego 2018/2019 przynoszą efekty  

w roku budżetowym 2019: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach pomimo zmniejszania 

się dotacji podstawowej stara się efektywnie gospodarować powierzonym majątkiem 

publicznym, a dzięki temu osiąga dodatni wynik finansowy i wg prognoz można spodziewać 

się zysku za rok budżetowy 2019 na poziomie ok. 2-2,5% (podobnie jak rok wcześniej). 

Terminowo regulujemy zobowiązania, wynagrodzenia są powyżej stawek ustalonych 

prawem, co powala na utrzymanie wysokiej jakości potencjału kadrowego zarówno w grupie 

nauczycieli akademickich jak i pracowników niebędących nauczycielami. Postępuje 

modernizacja bazy lokalowej Uniwersytetu. Najważniejszy jest jednak wzrost potencjału 

naukowego i poprawa jakości kształcenia. O wzroście naukowym świadczy wzrost 

aktywności publikacyjnej oraz więcej uzyskiwanych stopni naukowych. Natomiast o wzroście 

jakości kształcenia przebieg procesów akredytacji krajowych i międzynarodowych oraz 

poprawa pozycji rankingowych (kierunków kształcenia oraz całej Uczelni). 

W roku akademickim 2019/2020 konieczne będzie dokonanie przeglądu realizacji 

Strategii z uwzględnieniem dokonanych zmian otoczenia prawnego i ustroju Uniwersytetu. 

Być może konieczna okaże się aktualizacja Strategii rozwoju Uniwersytetu. 

 

Robert Tomanek 

rektor   
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1. Potencjał kadrowy Uniwersytetu  

Na dzień 30 września 2019 roku Uczelnia zatrudnia 805 osób (z wyłączeniem 

pracowników przebywających na urlopach wychowawczych lub bezpłatnych, trwających 

powyżej 30 dni), w tym: 440 nauczycieli akademickich oraz 365 osób w grupie niebędących 

nauczycielami akademickimi. 

 

1.1. Nauczyciele akademiccy  

W grupie nauczycieli akademickich zatrudnionych jest w szczególności:                   

– 35 pracowników posiadających tytuł naukowy profesora - na stanowisku profesora 

zwyczajnego,  

– 81 doktorów habilitowanych - na stanowisku profesora nadzwyczajnego, 

– 13 doktorów habilitowanych - na stanowisku adiunkta,  

– 131 doktorów - na stanowisku adiunkta,        

– 33 doktorów - na stanowisku asystenta,  

– 21 doktorów - na stanowisku starszego wykładowcy,  

– 20 doktorów - na stanowisku wykładowcy,  

– 2 doktorów - na stanowisku lektora, 

– 1 doktor - na stanowisku kustosza dyplomowanego. 

Pozostałą grupę stanowią nauczyciele posiadający tytuł zawodowy magistra (103 

pracowników), którzy zatrudnieni są na stanowiskach: asystenta, lektora i instruktora. 

Aktualnie, wśród nauczycieli akademickich, najliczniejszą grupę stanowią osoby 

zatrudnione na stanowisku adiunkta (32,5%) oraz profesora nadzwyczajnego posiadającego 

stopień doktora habilitowanego (18,4%). Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach naukowo-

dydaktycznych stanowią 79% ogółu kadry akademickiej, natomiast na stanowiskach 

dydaktycznych - 21%. W pełnym wymiarze czasu pracy zatrudnionych jest 98,4% nauczycieli 

akademickich; dla 98% nauczycieli Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach stanowi 

podstawowe miejsce pracy. 

Uniwersytet realizuje politykę niedyskryminowania w zatrudnieniu ze względu na 

płeć. Kobiety stanowią 60% zatrudnionych nauczycieli akademickich.  

W okresie od dnia 01.10.2018 r. do dnia 30.09.2019 r., po przeprowadzonych 

postępowaniach  konkursowych, w grupie nauczycieli akademickich zatrudnionych zostało 66 

pracowników, z czego 29% stanowią osoby zatrudnione w Uniwersytecie po raz pierwszy.  

W pełnym wymiarze czasu pracy zostało zatrudnionych 86%  nowo zrekrutowanych 

pracowników. Największa grupa pracowników została zatrudniona na Wydziale Zarządzania 
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(obecnie Kolegium Zarządzania) – 18 osób. Na Wydziale Ekonomii (obecnie Kolegium 

Ekonomii) zatrudniono 15 osób, w jednostkach ogólnouczelnianych – 13 osób, na Wydziale 

Finansów i Ubezpieczeń (obecnie Kolegium Finansów) – 10, na Wydziale Informatyki  

i Komunikacji (obecnie Kolegium Informatyki i Komunikacji) – 9, a na Wydziale Biznesu, 

Finansów i Administracji (obecnie filia w strukturze Szkoły Studiów I-go i II-go Stopnia) –  

1 osobę. Tabela nr 1 przedstawia strukturę obsadzanych stanowisk z podziałem na 

poszczególne jednostki organizacyjne.  

 

Tabela 1. Wykaz nauczycieli akademickich zatrudnionych w roku akademickim 2018/2019 z 

podziałem na poszczególne wydziały 
                                        stanowisko 

jednostka                                         
asystent 

starszy 

wykładowca 
wykładowca lektor instruktor asystent 

Wydział Ekonomii 0 9 0 6 0 0 

Wydział Zarządzania 5 9 0 4 0 0 

Wydział Finansów i Ubezpieczeń 1 3 0 6 0 0 

Wydział Informatyki i Komunikacji 2 3 0 4 0 0 

Wydział Biznesu, Finansów i 

Administracji 
0 0 1 0 0 0 

Jednostki ogólnouczelniane 0 0 0 0 8 5 

Razem 8 24 1 20 8 5 

 

W roku akademickim 2018/2019, zgodnie z zasadami Polityki kadrowej dotyczącej 

nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, 

18 pracowników awansowano na wyższe stanowisko z pominięciem procedury konkursowej, 

w tym najliczniejszą grupę  stanowili profesorowie nadzwyczajni - 44,4% (adiunkci - 38,9%  

i profesorowie zwyczajni - 16,7%).  Powyższe awanse dotyczyły pracowników 4 wydziałów, 

a ich szczegółowy podział odzwierciedla tabela nr 2. 

 

Tabela 2. Wykaz nauczycieli akademickich awansowanych w roku akademickim 2018/2019  

z podziałem na poszczególne wydziały 

                                              stanowisko 

jednostka 

profesor 

zwyczajny 

profesor 

nadzwyczajny 
adiunkt 

Wydział Ekonomii 0 3 2 

Wydział Zarządzania 2 2 2 

Wydział Finansów i Ubezpieczeń 1 2 2 

Wydział Informatyki i Komunikacji 0 1 1 

Razem 3 8 7 
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Aktualną strukturę zatrudnienia, z rozbiciem na poszczególne stanowiska, wymiar 

zatrudnienia oraz wskazanie liczby/etatów, w tym zajmowanych przez kobiety, przedstawia 

tabela nr 3. 

Tabela 3. Aktualna struktura zatrudnienia wg stanu z dnia 30.09.2019 r. 

Stanowisko 

Liczba osób 

zatrudnionych 

w pełnym 

wymiarze (pz) 

W tym 

liczba 

kobiet 

(pz) 

Zatrudnieni                            

w niepełnym 

wymiarze 

(npz)/etat 

Liczba 

osób w 

npz. 

W tym 

liczba 

kobiet w 

npz. 

Razem etaty Razem 

osoby 

W tym 

liczba 

kobiet 

Profesor zwyczajny 33 17       33,00 33 17 

Profesor nadzwyczajny 83 41       83,00 83 41 

Adiunkt  143 89 0,50 1 1 143,50 144 90 

Asystent 88 54       88,00 88 54 

Starszy wykładowca 21 15       21,00 21 15 

Wykładowca 18 9 1,00 2   19,00 20 9 

Lektor 40 33 0,50 1 1 40,50 41 34 

Instruktor 6 4 1,50 3 1 7,50 9 5 

Kustosz dyplomowany 1         1,00 1 0 

RAZEM NA 433 262 3,50 7 3 436,50 440 265 

                  

Grupa zawodowa 

Liczba osób 

zatrudnionych 

w pełnym 

wymiarze 

(pz)) 

W tym 

liczba 

kobiet 

(pz) 

Zatrudnieni                            

w niepełnym 

wymiarze 

(npz)/etat 

Liczba 

osób w 

npz. 

W tym 

liczba 

kobiet w 

npz. 

Razem etaty Razem 

osoby 

W tym 

liczba 

kobiet 

Naukowo-techniczni 3 1    3,00 3 1 

Inżynieryjno-techniczni 31 7 0,50 1   31,50 32 7 

Redakcyjni (W) 8 7       8,00 8 7 

Biblioteczni 39 36       39,00 39 35 

Administracja 189 163 4,63 7 4 193,63 196 167 

Robotnicy 6         6,00 6 0 

Obsługa 74 59 3,00 5 5 77,00 79 64 

Kierowcy 2         2,00 2 0 

RAZEM NBNA 352 273 8,13 13 9 360,13 365 281 

         

OGÓŁEM 785 535 11,63 20 12 796,63 805 546 
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W porównaniu do stanu zatrudnienia z dnia 30.09.2018 r. (tabela nr 4) liczba 

nauczycieli akademickich zmniejszyła się o 36 osób, natomiast wśród zatrudnionych  

w grupie niebędących nauczycielami akademickimi - o 19 osób. 

 

Tabela 4. Struktura zatrudnienia wg stanu z dnia 30.09.2018 r. 

Stanowisko 

Liczba osób 

zatrudnionyc

h w pełnym 

wymiarze 

(pz) 

W tym 

liczba 

kobiet 

(pz) 

Zatrudnieni                            

w niepełnym 

wymiarze 

(npz)/etat 

Liczba 

osób w 

npz. 

W tym 

liczba 

kobiet w 

npz. 

Razem etaty Razem 

osoby 

W tym 

liczba 

kobiet 

Profesor zwyczajny 35 17  0,33  1   35,33 36 17 

Profesor nadzwyczajny 91 41       91,00 91 41 

Adiunkt  161 98 2,50 5 2 163,50 166 100 

Asystent 90 54  2,00  4  3 92,00 94 57 

Starszy wykładowca 32 24 1,50  3  1 33,50 35 25 

Wykładowca 3 2 1,00 2   4 5 2 

Lektor 42 35 0,50 1 1 42,50 43 36 

Instruktor 4 2 0,50 1 1 4,50 5 3 

Kustosz dyplomowany 1         1,00 1 0 

RAZEM NA 459 273 8,33 17 8 467,33 476 281 

                  

Grupa zawodowa 

Liczba osób 

zatrudnionyc

h w pełnym 

wymiarze 

(pz)) 

W tym 

liczba 

kobiet 

(pz) 

Zatrudnieni                            

w niepełnym 

wymiarze 

(npz)/etat 

Liczba 

osób w 

npz. 

W tym 

liczba 

kobiet w 

npz. 

Razem etaty Razem 

osoby 

W tym 

liczba 

kobiet 

Naukowo-techniczni 2 1    2,00 2 1 

Inżynieryjno-techniczni 31 7 0,50 1  31,50 32 7 

Redakcyjni (W) 7 6 0,50 1 1 7,50 8 7 

Biblioteczni 38 34    38,00 38 34 

Administracja 195 167 5,93 11 8 200,93 206 175 

Robotnicy 6     6,00 6  

Obsługa 83 67 4,25 7 5 87,25 90 72 

Kierowcy 2     2,00 2  

RAZEM NBNA 364 282 11,18 20 14 375,18 384 296 

         

OGÓŁEM 823 555 19,51 37 22 842,51 860 577 
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W okresie sprawozdawczym 1 pracownikowi naszej uczelni nadano tytuł naukowy 

profesora nauk ekonomicznych, natomiast 22 nauczycieli akademickich uzyskało stopnień 

doktora habilitowanego lub stopień doktora. 

 tytuł naukowy profesora nadano 1 osobie: 

– Maciej Nowak (08.01.2019 r.) 

 stopień doktora  habilitowanego uzyskało 12 osób: 

– Joanna Błach (25.10.2018 r.); 

– Bożena Frączek (29.11.2018 r.) 

– Marcin Komor (24.01.2019 r.) 

– Beata Dratwińska-Kania (28.02.2019 r.) 

– Magdalena Jaciow (07.03.2019 r.) 

– Anna Sołtysik-Piorunkiewicz (28.03.2019 r.) 

– Jan Kozak (11.04.2019 r.) 

– Jolanta Zrałek (25.04.2019 r.) 

– Adrianna Mastalerz-Kodzis (25.04.2019 r.) 

– Małgorzata Kieżel (19.09.2019 r.) 

– Marzena Czarnecka (26.09.2019 r.) 

– Monika Foltyn-Zarychta (26.09.2019 r.) 

 stopień doktora uzyskało 10 osób: 

– Karolina Szymaniec-Mlicka (20.12.2018 r.) 

– Dariusz Grabara (28.03.2019 r.) 

– Mateusz Rolski (27.06.2019 r.) 

– Katarzyna Susabowska-Antkowiak (19.09.2019 r.) 

– Krzysztof Zowada (19.09.2019 r.) 

– Adam Janiszewski (19.09.2019 r.) 

– Łukasz Bielecki (25.09.2019 r.) 

– Maria Czech (25.09.2019 r.) 

– Anna Losa-Jonczyk (27.09.2019 r.) 

– Marlena Smuda-Kocoń (27.09.2019 r.) 

W roku akademickim 2018/2019 stypendium doktorskie pobierało 15 osób, natomiast 

stypendium naukowe dla wybitnych młodych naukowców otrzymywały 2 osoby: dr hab. 

Katarzyna Czernek-Marszałek, prof. UE oraz dr Patrycja Klimas.  

 W okresie sprawozdawczym koncentrowano się na pracach koncepcyjnych 

związanych z przygotowaniem Uczelni do wdrożenia zmian wynikających z wejścia w życie 



11 

 

Ustawy 2.0, w tym opracowaniu nowego Statutu i Regulaminu pracy oraz dostosowywaniu 

polityki kadrowej Uniwersytetu, zarówno do wyzwań związanych z okresem przejściowym, 

jak i przyjęcia rozwiązań strategicznych na przyszłość.  

 

1.2. Zatrudnienie w obszarze wsparcia procesów Uniwersytetu  

W roku akademickim 2018/2019 ogłoszono 38 konkursów poszukując 28 

pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, w tym 26 w grupie pracowników 

administracyjnych i inżynieryjno-technicznych oraz 2 w grupie pracowników obsługi  

i robotników. Ostatecznie zatrudnionych zostało 20 osób na stanowiskach administracyjnych 

(w tym najwięcej, tj. 9 osób - na stanowisku specjalisty, 8 - na stanowisku samodzielnego 

referenta) oraz 1 osoba na stanowisku strażnika ochrony mienia.  

Przeprowadzone w okresie sprawozdawczym zmiany struktury organizacyjnej  

w obszarze wsparcia procesów Uniwersytetu polegały na włączeniu stanowiska Rzecznika 

Prasowego oraz Działu Nowych Mediów do struktury Biura Rektorskiego, a także na 

przygotowaniu do wdrożenia w życie decyzji o scentralizowaniu obsługi dziekanatowej 

studentów studiów I i II stopnia, będącej skutkiem zmian wynikających z wejścia w życie 

Ustawy 2.0.  

Oprócz dostosowywania struktury organizacyjnej Uniwersytetu do zmian ustrojowych 

w roku akademickim 2018/2019 podjęto również działania ukierunkowane na dokonanie 

zmian jakościowych, skutkujących poprawą wyników pracy osiąganych przez kadrę 

menedżerską i kierowanych przez nią zespołów.  W ramach modułu 6. projektu Blisko - 

Międzynarodowo - Przez całe życie. Kompleksowy program zrównoważonego rozwoju 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, którego głównym celem jest podniesienie 

kompetencji (w tym również kompetencji miękkich), zarówno przez osoby zarządzające 

Uniwersytetem (rektora, prorektorów i kanclerza), kadrę kierowniczą administracji (57 osób), 

jak i kadrę administracyjną (200 osób), uruchomiono i intensywnie realizowano działania 

polegające na zapewnieniu wyżej wymienionym osobom udziału w szkoleniach, warsztatach  

i seminariach.   

W roku akademickim 2018/2019 rektor, prorektorzy oraz kanclerz Uniwersytetu 

uczestniczyli w kompleksowym programie rozwojowym podnoszącym kompetencje 

przywódcze (2 osoby) lub kompetencje strategiczne (2 osoby).  

Dla kadry kierowniczej i administracyjnej zorganizowano szkolenia z zakresu 23 

tematów (w tym 16 dedykowanych kadrze kierowniczej, a 7 - kadrze administracyjnej) dla 

łącznie 73 grup szkoleniowych (w tym 42 grupy stanowiła kadra kierownicza administracji;  
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w skład pozostałych 31 grup wchodzili pracownicy administracyjni). Szkolenia, warsztaty  

i seminaria trwały łącznie 122 dni (w tym 71 dni szkoleniowych przeznaczonych było dla 

kadry kierowniczej) i w zależności od prowadzonego tematu były to szkolenia jedno-, dwu- 

lub pięciodniowe. O intensywności działań w zakresie udzielenia wyżej wymienionych form 

wsparcia świadczy fakt, że potencjał oferty szkoleniowej umożliwiający udział 1388 osobom, 

był skierowany i w pełni wykorzystany przez 269 pracowników niebędących nauczycielami 

akademickimi.  

Również w ramach projektu Blisko - Międzynarodowo - Przez całe życie. 

Kompleksowy program zrównoważonego rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego  

w Katowicach, 7 pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w roku 

akademickim 2018/2019 uczestniczyło w studiach podyplomowych realizowanych przez 

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (z zakresu: efektywnego przywództwa, Lean 

Management, zarządzania zasobami ludzkimi) oraz Szkołę Główną Handlową w Warszawie 

(z zakresu zarządzania).   

W celu zwiększenia efektywności działania obszarów wsparcia w roku akademickim 

2018/2019 przeprowadzony został także audyt kompetencyjny 48 przedstawicieli kadry 

kierowniczej administracji oraz wybranych pracowników wykonawczych. Analiza 

kompetencji przeprowadzona metodologią  Development Center /Assessment Center 

pozwoliła zidentyfikować mocne strony osób uczestniczących w badaniu oraz obszary  

do rozwoju istotne z punktu widzenia potrzeb Uniwersytetu.   

Dodatkowo w okresie sprawozdawczym przeprowadzono proces wartościowania 

stanowisk pracy polegający na uporządkowaniu hierarchii stanowisk, określeniu ich 

relatywnej wartości oraz zidentyfikowaniu stanowisk kluczowych dla działalności 

Uniwersytetu. Na podstawie dokonanej wyceny oraz analizy aktualnych warunków 

rynkowych firma doradcza zaproponowała 3 warianty rozwiązań w zakresie zmian systemu 

wynagrodzeń zasadniczych, stymulujące proefektywnościowe zachowania i wzrost 

zaangażowania pracowników. 

 

1.3. Rozwój potencjału kadrowego  

W roku akademickim 2018/2019 w Dziale Mobilności Międzynarodowej złożonych 

zostało 396 wniosków o wyjazd zagraniczny, obejmujących łącznie wyjazdy 650 osób w tym: 

- 370 wyjazdów pracowników,  

- 161 wyjazdów studentów, 

- 119 wyjazdów osób niebędących pracownikami Uczelni. 
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Blisko ¼ zrealizowanych wyjazdów (23,08%) związana była z udziałem 

w międzynarodowych konferencjach naukowo-badawczych. Znaczącą liczbę wyjazdów 

zagranicznych (15,85%), stanowiły także wyjazdy dydaktyczne realizowane w celu 

prowadzenia zajęć dydaktycznych w uczelniach partnerskich. Podróże zagraniczne, których 

celem była realizacja działalności naukowo-badawczej to 6,46% ogólnej liczby wyjazdów. 

Charakter szkoleniowy natomiast miało 5,68% wyjazdów,  staże naukowe to zaledwie 0,46 

%, natomiast wizyty studyjne – 1,69%. Wyjazdy organizacyjne, w ramach których np. 

omawiane są możliwości współpracy z partnerami z zagranicy, pracownicy uczestniczą 

w posiedzeniach organizacji międzynarodowych lub spotkaniach ewaluacyjnych to 4,46% 

wszystkich wyjazdów. Konferencje dydaktyczne stanowią niecały procent (0,62%) 

wszystkich wyjazdów, podobnie jak wyjazdy w ramach szkoły leniej (0,47%). Pozostała 

część to wyjazdy skategoryzowane jako inne. Do tego grupy należą  między innymi wyjazdy 

związane z akredytacjami międzynarodowymi, uczestnictwo w międzynarodowych targach                            

i olimpiadach, wizyty monitoringowe oraz wyjazdy artystyczne Chóru Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Katowicach, a także Zespołu Pieśni i Tańca Silesianie. 

Polityka wspierania wyjazdów i przyjazdów powoduje, że Uniwersytet poprawia 

swoje umiędzynarodowienie. Znajduje to wyraz w poprawie wskaźników internacjonalizacji, 

które brane są pod uwagę w rankingach uczelni wyższych (przykładowo w rankingu 

Rzeczpospolitej z grudnia 2019 UE Katowice wśród publicznych uczelni ekonomicznych jest 

tuż za SGH wyprzedzając uniwersytety ekonomiczne w Poznaniu, Krakowie i Wrocławiu).   

 

Tabela 5. Wyjazdy pracowników, studentów i osób niebędących pracownikami Uczelni za 

granicę – podział ze względu na cel 

 

Cel wyjazdu Wartość w % 

Konferencje naukowo-badawcze 23,08 

Działalność naukowo-badawcza 6,46 

Działalność dydaktyczna 15,85 

Szkoła letnia 0,47 

Konferencje dydaktyczne 0,62 

Staże naukowe 0,46 

Wyjazd organizacyjny 4,46 

Wizyta studyjna 1,69 

Wyjazd szkoleniowy 5,68 

Inny 41,23 
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W roku akademickim 2018/2019 łącznie wnioskowano o środki finansowe                     

w wysokości 1 736 554,09 zł na sfinansowanie wszystkich wyjazdów zagranicznych. 18,74% 

wnioskowanych środków pochodziło z potencjału badawczego, natomiast 3,84% podróży 

zostało sfinansowanych z grantów naukowo-badawczych, a 3,07% ze środków młodych 

naukowców. Znaczące źródło finansowania wyjazdów zagranicznych stanowiły środki 

programu Erasmus+ (16,90%), natomiast 40,40% całkowitej puli wnioskowanych środków to 

inne źródła finansowania jak m.in. wpłaty własne uczestników czy środki sponsorów. Środki 

budżetowe Uczelni stanowiły 5,84%  całkowitej puli wnioskowanych środków na wyjazdy 

zagraniczne. Ponadto część wyjazdów finansowana była ze środków zewnętrznych w ramach 

realizowanych projektów międzynarodowych (4,61%).  

Znaczny udział środków dydaktycznych w finansowaniu wyjazdów szkoleniowych         

i dydaktycznych w ramach programu Erasmus+  (ok. 39 000 zł) wynika z przyjętej na Uczelni 

polityki, mającej na celu realizację jak największej liczby mobilności w ramach programu.   

W roku akademickim 2018/2019 podobnie jak w latach poprzednich Prorektor ds. Edukacji  

i Internacjonalizacji zdecydował o dofinansowaniu każdego z realizowanych w ramach 

programu Erasmus+ wyjazdów kwotą w maksymalnej wysokości 500 zł na pokrycie kosztów 

podróży. 

 

Tabela 6. Wyjazdy pracowników, studentów i osób niebędących pracownikami Uczelni za 

granicę – podział ze względu na źródło finansowania 

Źródło finansowania wyjazdu Wartość w % 

Potencjał badawczy 18,74 

Granty 3,84 

Środki dydaktyczne 5,84 

Projekty 4,61 

Erasmus+ 16,90 

Młodzi naukowcy 3,07 

Wyjazdy bezkosztowe 6,60 

Inne 40,40 

 

W analizowanym okresie najwięcej wyjazdów zrealizowali pracownicy Wydziału 

Zarządzania co stanowiło aż 21,85% ogólnej liczby wyjazdów zagranicznych. Pozostałe 

wydziały zrezalizowały odpowiednio: Wydział Finasów i Ubezpieczeń - 13,69% wyjazdów, 

Wydział Ekonomii - 12,00% wyjazdów, Wydział Informatyki i Komunikacji - 9,85% 

wyjazdów, Wydział Biznesu, Finansów i Administracji – 0,62%.  
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Tabela 7. Wyjazdy pracowników, studentów i osób niebędących pracownikami Uczelni za 

granicę – podział ze względu na jednostki Uczelni 

Jednostka Uczelni Wartość w % 

Wydział Ekonomii 12,00 

Wydział Finansów i Ubezpieczeń 13,69 

Wydział Informatyki i Komunikacji 9,85 

Wydział Zarządzania 21,85 

Wydział Biznesu, Finansów i Administracji 0,62 

Centrum Języków Obcych 6,15 

Jednostki Administracyjne 3,23 

Chór Uniwersytetu Ekonomicznego w 

Katowicach 

19,54 

Zespół Pieśni i Tańca Silesianie 10,77 

Osoby niebędące pracownikami Uczelni 2,30 

 

W okresie sprawozdawczym 161 studentów Uniwersytetu Ekonomicznego  

w Katowicach uczestniczyło w krótkoterminowych wyjazdach zagranicznych (nie dotyczy 

wyjazdów na studia i praktyki).  

 

Tabela 8. Wyjazdy studentów ze względu na cel (wg jednostek) 

Cel wyjazdu WZ WE WIiK WFiU CJO Inne 

Działalność artystyczna Chóru UE - - - - - 74 

Warsztaty, szkolenia, projekty 38 - - - 16 - 

Działalność artystyczna  Zespołu Pieśni 

i Tańca Silesianie 
- - - - - 33 

SUMA: 38 0 0 0 16 107 

ŁĄCZNIE: 161 

  

Wyjazdy zagraniczne studentów związane były przede wszystkim z udziałem  

w projektach międzynarodowych, warsztatach i szkoleniach. Liczną grupę wyjeżdżających 

stanowili także studenci będący członkami Chóru Uniwersytetu Ekonomicznego 

w Katowicach oraz Zespołu Pieśni i Tańca Silesianie wyjeżdżający na festiwale i występy 

zagraniczne. Jest to istotnym elementem promocji marki Uniwersytetu oraz jego pozycji 

międzynarodowej. 

W okresie akademickim 2018/2019 w Biurze Współpracy Międzynarodowej zostało 

złożonych 100 wniosków o przyjazd 489 gości z zagranicy. Największa liczba przyjazdów z 
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zagranicy związana była z prowadzeniem przez osoby zaproszone działalności dydaktycznej 

na Uczelni (34%). Drugą pod względem liczebności grupę (21%) stanowiły przyjazdy 

związane z inną działalnością taką jak np. udział w spotkaniach projektowych, uczestnictwo 

w wydarzeniach edukacyjnych o charakterze międzynarodowym oraz w stażach. Przyjazdy  

w ramach szkoły letniej oraz przyjazdy szkoleniowe stanowiły łącznie 19% wszystkich 

przyjazdów. Pozostała część to przyjazdy w celu uczestnictwa w konferencjach naukowo-

badawczych i dydaktycznych (24%), a także w ramach pozostałej działalności naukowo-

badawczej (2%). 

Tabela 9. Przyjazdy gości z zagranicy - podział ze względu na cel 

Cel przyjazdu Wartość w % 

Działalność dydaktyczna 34,00 

Działalność naukowo-badawcza 2,00 

Konferencja naukowo-badawcza 13,00 

Konferencja dydaktyczna 11,00 

Szkoła letnia 6,00 

Przyjazd szkoleniowy 13,00 

Inny 21,00 

W okresie sprawozdawczym najwięcej osób przyjechało na zaproszenie pracowników 

Wydziału Zarządzania (25%). Znaczną ilość gości zagranicznych przyjęli również 

pracownicy Wydziału Ekonomii (23%) pracownicy Wydziału Informatyki i Komunikacji 

(21%), pracownicy Wydziału Finansów i Ubezpieczeń (16%) oraz pracownicy jednostek 

administracyjnych Uczelni (15%). 

Tabela 10. Przyjazdy gości z zagranicy - podział ze względu na jednostkę Uczelni 

Jednostka Wartość w % 

Wydział Finansów i Ubezpieczeń 16,00 

Wydział Informatyki i Komunikacji 21,00 

Wydział Zarządzania 25,00 

Wydział Ekonomii 23,00 

Jednostki administracyjne 15,00 

 

W roku akademickim 2018/2019 w stosunku do poprzedniego okresu 

sprawozdawczego zanotowano znaczny wzrost liczby gości zagranicznych, którzy odwiedzili 

Uniwersytet. W roku  akademickim 2017/2018 zrealizowano bowiem 158 przyjazdów, 

podczas gdy w roku 2018/2019 liczba ta wzrosła ponad trzykrotnie (489 przyjazdów). Można 

to ocenić jako efekt wzrostu pozycji międzynarodowej Uczelni. 
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2. Badania naukowe 

2.1.  Projekty naukowo-badawcze 

W roku akademickim 2018/2019 pracownicy Uniwersytetu uczestniczyli w projektach 

o charakterze naukowo-badawczym finansowanych zarówno ze środków krajowych,  

jak i zagranicznych oraz składali wnioski projektowe w roli lidera lub wspólnie  

z koordynatorem reprezentującym inną jednostkę. Szczegóły dotyczące realizowanych oraz 

złożonych projektów przedstawiono poniżej.  

 

HORYZONT 2020 

Projekty realizowane 

Tytuł projektu: Personalised ICT-tools for the Active Engagement of Consumers Towards 

Sustainable Energy 

Cel projektu: stworzenie wirtualnego, spersonalizowanego asystenta energii, który będzie 

dostarczał informacje o aktualnym zużyciu energii  jak również podpowiadał użytkownikowi, 

jakie działania może podjąć, aby ograniczyć i oszczędzać jej zużycie. 

Lider projektu: RISA Sicherheitsanalysen GmbH, Berlin, Niemcy.  

Kierownik projektu z ramienia UE: dr Sylwia Słupik, Wydział Ekonomii 

Wartość całego projektu: 1 964 145,38 EUR.  

Wartość projektu dla UE Katowice: 170 937,50 EUR= 726 672,41 PLN. 

Czas realizacji: 01.10.2017 r. – 31.12.2020 r. 

Projekty złożone 

1. Tytuł projektu: European Cultural heritage in Action to Reduce Exclusion 

Cel projektu: identyfikacja, eksperymentowanie i walidacja narzędzi metodologicznych, 

prawnych i teleinformatycznych w celu zmierzenia się z rosnącym rozdrobnieniem coraz 

bardziej skrystalizowanego społeczeństwa na „kategorie instytucjonalne i społeczne" oraz 

„przestrzenie zamknięte", które nie tylko walczą o wzajemną komunikację, ale także 

pogłębiają brak zaufania. 

Lider projektu: Eccole Des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Francja  

Kierownik projektu z ramienia UE: dr Artur Ochojski, Wydział Ekonomii  

Wartość całego projektu: 3 999 625 EUR. 

Wartość projektu dla UE Katowice: 135 625 EUR 

Czas realizacji: 1.1.2020 – 31.12.2023 

2. Tytuł projektu: Platform for Advanced Research and Innovation Strategy 
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Cel projektu: stworzenie prototypu platformy, która dzięki wykorzystaniu wielu źródeł tzw. 

dużych danych dostarczy w czasie rzeczywistym dokładnej i bezpiecznej informacji i wiedzy 

na temat dynamiki ekosystemu badań i innowacji. 

Lider projektu: URCA, Francja 

Kierownik projektu z ramienia UE: dr hab. Maria Mach-Król, prof. UE, Wydział Ekonomii  

Wartość całego projektu: 937 125 EUR 

Wartość projektu dla UE Katowice: 150 625 EUR 

Czas realizacji: 1.1.2020 – 31.12.2023 

 

FUNDUSZ WYSZEHRADZKI 

Projekty realizowane 

Tytuł projektu: Transfer Pricing Legal Regulations in V4 Countries 

Cel projektu: porównanie regulacji prawnych w zakresie cen transferowych w krajach Grupy 

Wyszehradzkiej  

Lider projektu: Brno University of Technology, Faculty of Business and Management, 

Czechy 

Kierownik projektu z ramienia UE: dr Aleksandra Sulik – Górecka, Wydział Finansów  

i Ubezpieczeń 

Wartość całego projektu: 6 071,00 EUR. 

Wartość projektu dla UE Katowice: w zależności od poniesionych kosztów. 

Czas realizacji: 01.02.2019 – 30.04.2020 

Projekty złożone 

Tytuł projektu: Challenging the Rise of Euroscepticism in the V4 Countries 

Cel projektu: pobudzenie debaty na temat aktualnej i przyszłej pozycji krajów grupy 

wyszehradzkiej w UE; wskazanie potencjalnych obszarów kooperacji między tymi krajami, 

która przyczyni się do umocnienia ich pozycji w UE.  

Lider Projektu: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach  

Kierownik projektu z ramienia UE: dr Sławomir Czech, Wydział Zarządzania 

Wartość całego projektu: 44 435 EUR 

Wartość projektu dla UE Katowice: 37 385 EUR 

Czas realizacji: 15.10.2019 – 14.10.2022 
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PROJEKTY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI   

Projekty realizowane 

Projekty badawcze przyznawane w trybie konkursowym realizowane były przez 

pracowników badawczo-dydaktycznych oraz przez interdyscyplinarne zespoły naukowo – 

badawcze Uczelni. W okresie sprawozdawczym realizowano łącznie 25. projektów 

badawczych (wykazy projektów przedstawiono w tabelach ). Szczegółowe dane dotyczące 

liczby wniosków oraz   realizowanych projektów z podziałem na Wydziały przedstawiają 

poniższe tabele. 

 

Tabela 11. Liczba projektów, które uzyskały dofinansowanie 

Rodzaj konkursu WZ WE WFiU WIiK Razem 

PRELUDIUM 16 1 0 0 0 1 

MINIATURA 2 0 2 0 0 2 

Razem 1 2 0 0 3 

 

 

Tabela 12. Liczba wniosków złożonych na konkursy ogłoszone przez Narodowe Centrum 

Nauki  w roku akademickim 2018/2019 

Rodzaj konkursu WZ WE WFiU WIiK Razem 

OPUS 16 1 4 0 1 6 

PRELUDIUM 16 1 1 0 1 3 

SONATA 14 0 0 1 0 1 

BEETHOVEN 

CALSSIC 3 
1 0 0 0 1 

MINIATURA 2 0 3 1 1 5 

ETIUDA 7 0 1 0 1 2 

OPUS 17 0 1 1 0 2 

PRELUDIUM 17 0 0 0 1 1 

MINIATURA 3 1 0 0 1 2 

Razem 4 10 3 6 23 
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Tabela 13. Wykaz projektów badawczych realizowanych w roku akademickim 2018/2019 na 

Wydziale Zarządzania 

lp. Tytuł projektu badawczego Kierownik projektu 
Nazwa 

konkursu 

Daty 

realizacji 

1 

Znaczenie przywództwa pozytywnego 

we wspieraniu przedsiębiorczych 

zachowań pracowników i organizacji 

dr hab. Przemysław 

Zbierowski, prof. 

UE 

OPUS 14 
26.07.2018-

25.07.2021 

2 

Relacje społeczne jako stymulanta 

innowacyjności organizacyjnej- kontekst 

współpracy międzyorganizacyjnej w 

wybranych sektorach kreatywnych 

dr hab. Katarzyna 

Czernek- Marszałek, 

prof. UE 

OPUS 14 
29.06.2018-

28.06.2021 

3 

Motywy tworzenia diad i sieci 

międzyorganizacyjnych w sektorze sztuk 

performatywnych 

mgr Dagmara 

Magdalena Wójcik 

PRELUDIUM 

13 

06.02.2018-

05.02.2021 

4 

Pomiar poziomu koordynacji sieci- 

konstrukcja i testowanie skali 

pomiarowej 

dr Sebastian Marek 

Twaróg 
MINIATURA 1 

12.12.2017-

11.12.2018 

5 
Strategie losowania prób wykorzystujące 

zmienne pomocnicze 

Prof. dr hab. Janusz 

Wywiał 
OPUS 11 

24.01.2017-

23.01.2019 

6 
Zespoły zarządzające a efektywność 

zarządzania zasobami ludzkimi 

dr Magdalena 

Majowska 
SONATA 10 

08.07.2016-

07.07.2019 

7 

Wpływ koordynacji sieciowej na 

przewagę konkurencyjną łańcuchów 

dostaw 

dr hab. Artur 

Świerczek, prof. UE 
HARMONIA 7 

12.05.2016-

11.05.2019 

8 

Tworzenie, zatrzymywanie i 

przechwytywanie wartości w 

organizacjach przedsiębiorczych 

Prof. dr hab. 

Wojciech Tadeusz 

Dyduch 

OPUS 9 
09.03.2016-

08.03.2019 

9 

Koncepcja Customer Engagement w 

zarządzaniu relacjami przedsiębiorstwa z 

klientem. Modele teoretyczny i 

pomiarowy 

dr hab. Katarzyna 

Rupik 

(Żyminkowska) 

OPUS 7 
26.01.2015-

25.01.2019 

10 

Zachowania pozytywne i 

przedsiębiorczość organizacyjna w 

osiąganiu wysokiej efektywności 

organizacji. 

dr hab. Przemysław 

Zbierowski, prof. 

UE 

OPUS 7 
17.03.2015-

16.09.2018 

11 
Modele internacjonalizacji 

przedsiębiorstw e - commerce 

mgr Magdalena 

Grochal – Brejdak 

(Promotor prof. M. 

Szymura- Tyc) 

PRELUDIUM 6 
29.07.2014-

28.07.2019 

12 
Zarządzanie talentami w kontekście 

pozytywnych zjawisk organizacyjnych 

mgr Daniel Rafał 

Gajda 

PRELUDIUM 

16 

28.06.2019-

27.06.2021 

13 

Znaczenie przywództwa pozytywnego 

we wspieraniu przedsiębiorczych 

zachowań pracowników i organizacji 

Prof. dr hab. 

Wojciech Tadeusz 

Dyduch 

OPUS 14 
26.07.2018-

25.07.2021 
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Tabela 14. Wykaz projektów badawczych realizowanych w roku akademickim 2018/2019 na 

Wydziale Ekonomii 

lp. Tytuł projektu badawczego Kierownik projektu 

Nazwa 

konkursu 

Daty 

realizacji 

1 Ekonomia miejskich dóbr wspólnych dr Adam Polko OPUS 10 
14.07.2016-

13.07.2019 

2 

Ekonomia polityczna budowania 

instytucji w kooperacyjnym ładzie 

gospodarczym – przypadek Szwecji 

dr Sławomir Czech SONATA 7 
10.03.2015-

09.11.2018 

3 
Strategie losowania prób wykorzystujące 

zmienne pomocnicze 

Prof. dr hab. Janusz 

Wywiał 
OPUS 11 

24.01.2017-

23.09.2019 

4 
Identyfikacja determinant i skutków 

porażek przedsiębiorców społecznych 

dr Martyna Wronka - 

Pośpiech 
MINIATURA 2 

02.11.2018-

19.12.2020 

5 
Innowacyjne przywództwo w jednostkach 

ochrony zdrowia. 
dr Wojciech Głód MINIATURA 2 

29.03.2019-

20.03.2020 

 

 

Tabela 15. Wykaz projektów badawczych realizowanych w roku akademickim 2018/2019 na 

Wydziale Finansów i Ubezpieczeń 

lp. Tytuł projektu badawczego 

Kierownik 

projektu 

Nazwa 

konkursu 

Daty 

realizacji 

1 

Modele dyskretnych zmiennych ukrytych 

w badaniu jednorodności społeczno-

ekonomicznych danych panelowych 

dr Ewa Genge SONATA 12 
10-08-2017-

09-08-2020 

2 

Czynniki sukcesu projektów systemów 

informatycznych w administracji 

publicznej na przykładzie Polski 

mgr Iwona Kolasa 

(promotor: Prof. E. 

Ziemba) 

PRELUDIUM 

10 

03.08.2016-

02.08.2019 

 

 

Tabela 16. Wykaz projektów badawczych realizowanych w roku akademickim 2018/ 2019 na 

Wydziale Informatyki i Komunikacji 

lp. Tytuł projektu badawczego 
Kierownik 

projektu 

Nazwa 

konkursu 

Daty 

realizacji 

1 

Eksploracja strumieni danych z 

zastosowaniem algorytmów inteligencji 

obliczeniowej 

dr hab. Jan Michał 

Kozak 
MINIATURA 1 

2017.12.23-

22.12.2018 

2 

Zarządzanie siłą w asymetrycznych 

relacjach między sprzedawcą i nabywcą na 

rynku business-to-business 

dr hab. Maciej 

Mitręga, prof. UE 
OPUS 13 

2018-02-06-

05-02-2020 

3 
Uczestnictwo w konsumpcji wspólnej- 

uwarunkowania i model pomiarowy 

Agnieszka 

Dominika Małecka, 

Promotor: dr hab. 

Maciej Mitręga, 

Prof. UE 

PRELUDIUM 

12 

13.09.2017-

12.09.2019 

4 

Dynamiczne zdolności marketingowe jako 

czynnik przewagi przedsiębiorstw 

produkcyjnych 

dr hab. Maciej 

Mitręga, prof. UE 
OPUS 10 

11.07.2016-

10.01.2019 

5 

Użyteczność i skuteczność 

wielokryterialnych holistycznych metod 

podejmowania decyzji we wspomaganiu 

negocjacji 

dr hab. Tomasz 

Tadeusz 

Wachowicz, prof. 

UE 

OPUS 9 
15.03.2016-

14.09.2018 

 
 



22 

 

WSPÓŁPRACA DWUSTRONNA (WYMIANA BILATERALNA NAUKOWCÓW)  

Projekty złożone 

1. Tytuł projektu: Opracowanie systemu zarządzania procesami biznesowymi  

w kontekście zrównoważonego rozwoju regionów przemysłowych i integracji 

europejskiej 

Cel projektu: określenie metodologicznych paradygmatów do wprowadzenia pro-

ekologicznych rodzajów przedsiębiorczości oraz uzasadnienie zasad budowy systemu 

zarządzania procesami biznesowymi przedsiębiorstw regionów przemysłowych  

z uwzględnieniem kryterium zrównoważonego rozwoju, nowoczesności technologicznej  

i wzmocnienia integracji gospodarczej podmiotów terytorialnych. Kierownik projektu  

z ramienia UE: dr hab. Małgorzata Pańkowska, prof. UE, Wydział Informatyki i Komunikacji  

Wnioskowana kwota ogółem w zł:  15 000 zł. 

Planowany czas realizacji: 01.01.2020 r. – 31.12.2021 

2. Tytuł projektu: Zróżnicowanie płci w zarządzie firmy a jej wyniki finansowe: rozwój 

teorii masy krytycznej  

Cel projektu: zidentyfikowanie związku pomiędzy liczebnością kobiet w TMT a wynikami 

finansowymi firm, w oparciu o teorię masy krytycznej.  

Kierownik projektu z ramienia UE: prof. dr hab. Ewa Ziemba, Wydział Finansów                               

i Ubezpieczeń  

Wnioskowana kwota ogółem w zł:  15 000 zł. 

Planowany czas realizacji: 01.01.2020 r. – 31.12.2021 

 

PROJEKT MINISTRA ZDROWIA  

Projekty realizowane 

Tytuł projektu: Charakterystyka zjawiska ryzykownego i problemowego korzystania  

z Internetu i telefonów komórkowych przez młodzież szkół podstawowych (Internet) 

Cel projektu: charakterystyka zjawiska ryzykownego i problemowego korzystania uczniów 

szkół podstawowych z mediów cyfrowych (Internetu i telefonu komórkowego) oraz opis 

zjawiska na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych na losowej próbie uczniów klas 

szóstych szkół podstawowych.  

Kierownik projektu z ramienia UE: dr Katarzyna Warzecha, Wydział Zarządzania 

Wartość projektu: kwota dofinansowania 114 800 zł, wkład własny 3547 zł. 

Czas realizacji: 02.01.2017 r. – 30.11.2018 r. 
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PROJEKT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO  

Projekty realizowane 

Tytuł projektu: Ścieżki dostosowania uczelni ekonomicznych do zmian w systemie 

szkolnictwa wyższego w ramach programu Dialog  

Cel projektu: przygotowanie uczelni ekonomicznych do adaptacji do nowego otoczenia 

regulacyjnego, a także dostarczenie twórcom reformy nauki i szkolnictwa wyższego wiedzy 

na temat spodziewanych skutków projektowanych zmian. 

Lider projektu: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.  

Kierownik projektu z ramienia UE: dr hab. Barbara Kos, prof. UE, Prorektor ds. Nauki  

i Kadry Akademickiej. 

Partnerzy projektu: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny  

we Wrocławiu, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Uniwersytet Ekonomiczny  

w Katowicach.   

Wartość całego projektu: 1 953 193 zł. 

Wartość projektu dla UE Katowice: 364 683 zł. 

Czas realizacji: 23.10.2017-22.10.2019. 

 

STYPENDIUM NAUKOWE  

Wnioski złożone:  

W okresie sprawozdawczym złożono do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego trzy 

wnioski o stypendium naukowe dla wybitnego młodego naukowca: 

1. Dr Joanna Kos-Łabędowicz z Wydziału Ekonomii (stypendium zostało przyznane w 

grudniu 2019), 

2. Mgr Magdalena Hofman-Kohlmeyer z Wydziału Informatyki i Komunikacji, 

3. Mgr Bartłomiej Lisicki z Wydziału Finansów i Ubezpieczeń.  

 

2.2. Aktywność publikacyjna (afiliowana) i wydawnicza 

W roku akademickim 2018/2019 udokumentowano łącznie 1188 publikacji 

pracowników badawczo-dydaktycznych oraz doktorantów. Największa aktywność dotyczyła 

publikacji rozdziałów prac naukowych oraz artykułów w czasopismach ogólnopolskich. 

Szesnaście artykułów indeksowanych w bazie Web of Science Core Collection było 

finansowanych z grantów Narodowego Centrum Nauki. 
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Tabela 17. Zestawienie publikacji naukowych pracowników w okresie sprawozdawczym 

afiliowanych do Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 

Lp. Rodzaj aktywności Liczba publikacji 

1.  Publikacje ogółem 1188 

2.  
Publikacje w czasopismach posiadających wskaźnik Impact 

Factor 
38 

3.  Publikacje w czasopismach naukowych 510 

4.  
Publikacje w recenzowanych materiałach z konferencji 

indeksowanych w bazie Web of Science Core Collection 
28 

5.  Monografie naukowe 49 

6.  Monografie naukowe wieloautorskie (pod red.) 36 

7.  Rozdziały w monografiach naukowych 430 

8.  Podręczniki akademickie 9 

9.  Rozdziały w podręcznikach akademickich, 54 

10.  Redakcje czasopism 34 

*   Dane pozyskane z Systemu bibliograficzno-bibliometrycznego Expertus oraz  Wydawnictwa       

     Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (stan bazy na dzień 02.09.2019). 

** Na podstawie Wykazu czasopism punktowanych 2016 Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego. 

 

 W porównaniu z poprzednim okresem sprawozdawczym aktywność publikacyjna 

nie uległa istotnej zmianie.  

 W okresie objętym sprawozdaniem do Biura Współpracy Międzynarodowej 

wpłynęły 42. wnioski o sfinansowanie publikacji w czasopismach/materiałach 

konferencyjnych o charakterze międzynarodowym na łączną kwotę ok. 77 783,28 PLN. 

Publikacje zagraniczne finansowane były głównie ze środków potencjału badawczego, co 

obrazuje poniższa tabela. Wzrost wydatków w porównaniu z rokiem ubiegłym jest skokowy – 

z ok 42 tys. PLN do 77 tys. PLN. Jednocześnie jest tych wniosków mniej. Można zatem 

oczekiwać, że ich jakość będzie wyższa. 

 

Tabela 18. Publikacje z podziałem na źródło finansowania (wg jednostek) 

Źródło 

finansowania 

Potencjał badawczy Zysk ze studiów 

podyplomowych 

Środki projektu 

CBiTW 

WZ 9   

WE 19   

WFiU 10 3  

CBiTW   1 

SUMA: 38 3 1 

ŁĄCZNIE: 42 

 

 W Biurze Badań i Projektów Naukowych złożono 35. wniosków o opłatę publikacji 

naukowych w czasopismach krajowych, wg poniższego wykazu, na łączną kwotę 23 132,19 

zł. Liczba wniosków jak i wartość wydatków są na poziomie ubiegłego roku. 
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Tabela 19. Płatność za publikacje krajowe z podziałem na źródło finansowania (wg 

wydziałów) 

Źródło finansowania WZ WE WIiK WFiU WBFiA 

Potencjał badawczy 8 8 2 8  

Młodzi naukowcy - 1 1 -  

Środki z zysku studiów podyplomowych edycji 

2016/2017 

- - - 3  

Środki z zysku studiów podyplomowych edycji 

2017/2018 

- - - 1  

Środki w dyspozycji Prorektor ds. Nauki i Kadry 

Akademickiej 

-  - - 1 

Granty - - - 1  

Środki konferencyjne - 1 - -  

Razem: 8 10  3 13 1 

 

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach prowadził aktywną działalność wydawniczą,  

na którą składały się przede wszystkim publikacje naukowe, w tym czasopisma naukowe, 

monografie i podręczniki. Stale utrzymująca się tendencja zmniejszania nakładów wersji 

papierowych – związana była ze spadkiem zainteresowania formą tradycyjną na rzecz postaci 

cyfrowych, ebooków i otwartego dostępu. 

W celu zwiększenia identyfikacji wizualnej wszystkie publikacje uczelniane 

ukazywały się w spójnej szacie graficznej, opatrzonej logotypem Wydawnictwa UE  

w Katowicach.  

 

Tabela 20. Zestawienie publikacji naukowych pracowników w okresie sprawozdawczym 

afiliowanych do Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach wydanych w UE w Katowicach 

Lp. Rodzaj aktywności Liczba publikacji 

1.  

Czasopisma 

Studia Ekonomiczne 23 

2.  Journal of Economics and Management 4 

3.  Multiple Criteria Decision Making 1 

4.  
Monografie 

Monografie naukowe 34 

5.  Monografie naukowe (konferencyjne) 9 

6.  Podręczniki Podręczniki akademickie 15 

 

Pracownicy naukowi Uniwersytetu publikowali również w wydawnictwach 

zewnętrznych z udzieleniem dofinansowania (zgodnie z procedurami określonymi 

Zarządzeniem Rektora nr 4/18) - w okresie sprawozdawczym wydano łącznie 14. monografii 

naukowych w wydawnictwach o charakterze ekonomicznym (PWN S.A., CeDeWu Sp. z o.o., 

CH BECK, Difin S.A., Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne oraz Wydawnictwo Placet 

Leszek Plak). Czasopismo „Journal of Economics and Management” uzyskało 

dofinansowanie w 1. konkursie ogłoszonym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego - w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych” w wysokości 60 000 
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zł. Celem programu było wsparcie wydawców polskich czasopism naukowych nieujętych w 

międzynarodowych bazach czasopism naukowych o największym zasięgu, lecz publikujących 

artykuły naukowe o wysokim poziomie naukowym. Dodatkowe środki finansowe będą 

przeznaczone na podniesienie poziomu praktyk wydawniczych i edytorskich umożliwiających 

wejście do międzynarodowego obiegu naukowego. Czasopisma objęte pomocą w ramach 

programu zostały umieszczone w wykazie czasopism naukowych, z czym wiąże się 

przyznanie wyższej punktacji za publikację artykułu. „Journal of Economics and 

Management” otrzymał wyjściową wartość punktową w wysokości 20 pkt. Czasopisma poza 

listą MNiSW będą punktowane ryczałtem w wysokości 5 pkt. JEM został pozytywnie 

zrecenzowany przez ekspertów i włączony do międzynarodowej bazy indeksacyjnej 

czasopism European Refrence Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH 

PLUS). 

W styczniu 2019 r. MNiSzW ogłosiło komunikat w sprawie wykazu wydawnictw 

publikujących recenzowane monografie naukowe - Wydawnictwo UE w Katowicach znalazło 

się w powyższym wykazie wydawnictw – poziom I, 80 pkt. Wydawnictwo dba o jakość 

wydawanych publikacji naukowych w ramach przyjętych dobrych praktyk wydawniczych.  

W codziennej praktyce kieruje się poszanowaniem praw autorskich i rzetelności naukowej, 

stosuje transparentną procedurę recenzowania publikacji oraz zasady etyczne opracowane na 

podstawie zaleceń Comittee on Publication Ethics (COPE).Na stronie internetowej 

zamieszczony jest cykl wydawniczy, który w szczegółowy i przejrzysty sposób obrazuje 

wszystkie etapy procesu publikacji książek wraz ze stosowaną dokumentacją. Treść 

wszystkich artykułów naukowych zamieszczonych w czasopismach wydawanych przez 

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach prezentowana jest w otwartym dostępie Open 

Access, na podstawie licencji Creative Commons CC BY-NC 4.0 (Uznanie autorstwa-Użycie 

niekomercyjne 4.0 Międzynarodowe). Celem jest umożliwienie szybkiego i łatwego dotarcia 

do treści jak największej liczbie zainteresowanych odbiorców. Artykuły anglojęzyczne 

opatrzone są identyfikatorem DOI (Digital Object Identifier) poprzez który dokonywane jest 

bezpośrednie przekierowanie czytelnika do pełnego tekstu w niezmiennej lokalizacji 

dokumentu w sieci. Podpisano umowę członkowską z organizacją Crossref (PILA, Inc.)  

z siedzibą w USA, promującą wykorzystywanie nowych technologii w celu przyśpieszenia  

i ułatwienia wyszukiwania prac naukowych. 

 

 

 

https://publicationethics.org/core-practices
https://www.ue.katowice.pl/jednostki/wydawnictwo/dla-autorowrecenzentow/cykl-wydawniczy.html
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2.3. Konferencje 

Konferencje organizowane przez  jednostki Uniwersytetu Ekonomicznego  

w Katowicach 

Do 30.09.2019 r., katedry Uniwersytetu zorganizowały 21. konferencji naukowych  

o charakterze ogólnopolskim oraz z udziałem gości zagranicznych oraz 5. konferencji 

międzynarodowych.  

Tabela 21. Konferencje krajowe 

L.p. TYTUŁ MIEJSCE, 

TERMIN 

ORGANIZATOR WYDZIAŁ 

1 Nowoczesność przemysłu i 

usług 

Wisła,                               

11-13.10.2018 

TNOiK, 

Katedra Zarządzania 

Przedsiębiorstwem 

Zarządzania 

2 Przedsiębiorstwo XXI wieku Katowice, 4.12.2018 Katedra Zarządzania 

Przedsiębiorstwem 

Zarządzania 

3 Procesy internacjonalizacji w 

gospodarce światowej 

Katowice, 

22.10.2018 

Katedra 

Międzynarodowych 

Stosunków 

Ekonomicznych 

Ekonomii 

4 Forum Rozwoju Lokalnego i 

Regionalnego 

Ustroń,                                  

15-16.11.2018 

Katedra Badań 

Strategicznych i 

Regionalnych 

Ekonomii 

5 Innowacje w finansach, 

ubezpieczeniach i 

bankowości – teoria i 

praktyka. METODY 

Wisła,                                     

14-16.11.2018 

Katedra Matematyki 

Stosowanej, Katedra 

Bankowości i 

Rynków 

Finansowych 

Finansów i 

Ubezpieczeń 

6 Finanse Problemy Decyzje Jaworze,                               

15-17.10.2018 

Katedra Finansów 

Publicznych 

Finansów i 

Ubezpieczeń 

7 Zarządzanie 

bezpieczeństwem IT – Nauka 

i Biznes, ZBIT 

Katowice, 

19.11.2018 

Katedra Informatyki Informatyki i 

Komunikacji 

8 Biznes w kulturze, kultura w 

biznesie 

Katowice, 

20.11.2018 

Zespół Pieśni i Tańca 

SILESIANIE 

 

9 III Colloquium Przyszłość 

śląskich miast 

Katowice, 

27.02.2019 

Katedra Badań 

Strategicznych i 

Regionalnych 

Ekonomii 

10 Konferencja Statystyków, 

Matematyków i 

Ekonometryków Polski 

Południowej, SEMPP 

Katowice,                              

9-11.04.2019 r 

Katedra Statystyki, 

Ekonometrii i 

Matematyki 

Zarządzania 

11 Dokonania współczesnej 

myśli ekonomicznej 

Ustroń,                                 

19-21.09.2019 

Katedra Ekonomii Ekonomii 

12 Analiza Internacjonalnych 

relacji, AIR edycja zimowa  

Katowice, 

10.01.2019 

Katedra Metod 

Statystyczno-

Matematycznych w 

Ekonomii 

Ekonomii 

13 Analiza Internacjonalnych 

relacji, AIR edycja letnia 

Katowice,                              

18-19.06.2019 

Katedra Metod 

Statystyczno-

Matematycznych w 

Ekonomii 

Ekonomii 
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14 Nowe sektory gospodarki w 

rozwoju miasta 

Katowice,16.09.2019 Katedra Badań 

Strategicznych i 

Regionalnych 

Ekonomii 

15 Innowacyjny rozwój. 

Inteligentne organizacje 

Katowice,                          

20-21.05.2019 

Wydział Ekonomii Ekonomii 

16 Dziś i jutro formy pieniądza i 

płatności bezgotówkowych 

Katowice, 

10.04.2019 

Katedra Bankowości 

i Rynków 

Finansowych 

Finansów i 

Ubezpieczeń 

17 Innowacje a rynek kapitałowy 

w Polsce 

Katowice, 

15.05.2019 

Katedra Bankowości 

i Rynków 

Finansowych 

Finansów i 

Ubezpieczeń 

18 Kierunki zmian w prawie 

bilansowym 

Ogrodzieniec,                      

4-5.02.2019 

Katedra 

Rachunkowości 

Finansów i 

Ubezpieczeń 

19 Data Visualization and Risk 

Analysis – SIDVEA 2019 

Katowice, 

16.09.2019 

Katedra Demografii I 

Statystyki 

Ekonomicznej 

Informatyki i 

Komunikacji 

20 Smart Technology $ Smart 

Research 

Katowice, 8.05.2019 Wydział Informatyki 

i Komunikacji 

 

21 Modelowanie Preferencji a 

Ryzyko 

Ustroń, 7-9.04.2019 Katedra Badań 

Operacyjnych 

Informatyki i 

Komunikacji 

 

 

Tabela 22. Konferencje międzynarodowe 

L.p. TYTUŁ MIEJSCE, TERMIN ORGANIZATOR WYDZIAŁ 

1. Zrównoważone finance i 

inwestycje 

Katowice, 18.10.2018 Katedra Inwestycji 

i Nieruchomości, 

Katedra Finansów 

Przedsiębiorstw i 

Ubezpieczeń 

Finansów i 

Ubezpieczeń 

2. Sustainable Development 

Goals 

Katowice, 2-4.04.2019 Katedra Finansów 

Przedsiębiorstw i 

Ubezpieczeń 

Gospodarczych 

Ubezpieczeń 

i 

Ubezpieczeń 

3 Emerging trends in economics, 

culture and humanities 

(ETECH) 

Ryga, 04.2019 Katedra 

Zarządzania 

Przedsiębiorstwem 

(współorganizator) 

Zarządzania 

4 Cities and region in the 

process of transformation 

Katowice,                            

16-22.06.2019 

Katedra Badań 

Strategicznych I 

Regionalnych 

(współorganizator) 

Ekonomii 

5 European Security and 
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3. Misja edukacyjna 

3.1 Studenci na studiach I-go i II-go stopnia  

W roku akademickim 2018/2019 zmniejszono o około 9% limity przyjęć na studia 

stacjonarne, co spowodowało przyjęcie kandydatów z lepszymi wynikami matur. Wzrosła też 

minimalna liczba punktów wymaganych do przyjęcia na studia stacjonarne pierwszego 

stopnia. 

Na studiach niestacjonarnych pierwszego stopnia w roku akademickim 2018/2019 

liczba osób przyjętych wzrosła o 19% natomiast na studiach drugiego stopnia 

niestacjonarnych liczba osób przyjętych spadła o 3% w stosunku do roku poprzedniego.  

W roku akademickim 2018/2019 na 18 kierunkach studiów stacjonarnych studiowało 

6177 studentów, z czego 5993 Polaków i 184 cudzoziemców natomiast w roku akademickim 

2017/2018 w Uniwersytecie Ekonomicznym w ramach 18 kierunków studiowało 7071 

studentów, z czego 6921 było obywatelami polskimi a 150 cudzoziemcami. Ogólna liczba 

studentów studiów stacjonarnych w roku akademickim 2018/2019 spadła o 14,47 %  

w stosunku do roku poprzedniego.  

W roku akademickim 2018/2019 w ramach 10 kierunków studiów niestacjonarnych  

studiowało 2481 studentów, z czego 2465 Polaków i 16 cudzoziemców natomiast w roku 

akademickim 2017/2018 na 11 kierunkach studiowało 2441 studentów, z czego 2435 było 

obywatelami polskimi a 6 cudzoziemcami. Ogólna liczba studentów studiów niestacjonarnych 

w roku akademickim 2018/2019 wzrosła o 1,61 % w stosunku do roku poprzedniego. 

W roku akademickim 2018/2019 w Uniwersytecie studiowało 145 studentów 

niepełnosprawnych, z czego 104 na studiach stacjonarnych i 41 na studiach niestacjonarnych 

natomiast w roku akademickim 2017/2018 studiowało 154 studentów niepełnosprawnych      

w tym 121 na studiach stacjonarnych i 33 na studiach niestacjonarnych..  

Szczegółowe dane przedstawiono w tabelach. 
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Tabela 23. Rekrutacja na studia stacjonarne pierwszego stopnia za rok akademicki 2017/2018 oraz 2018/2019 (na podstawie sprawozdania EN-1 

– stan na 01.10.2018 r.) 

Kierunki 
2017/2018 2018/2019 Różnica  

kandydatów* 

Różnica  

przyjętych* Limity Kandydaci Przyjęci Limity Kandydaci Przyjęci 

Analityka Gospodarcza  60 78 72 50 113 61 44,9% -15,3% 

Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna 75 159 76 75 177 81 11,3% 6,6% 

Ekonomia 200 309 194 150 310 156 0,3% -19,6% 

Finanse i Rachunkowość 80 73 78 75 144 69 97,3% -11,5% 

Finanse i Rachunkowość Katowice 350 978 313 300 730 290 -25,4% -7,3% 

Finanse i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia  25 29 25 25 74 34 155% 36% 

Finanse Menedżerskie  75 97 111 50 153 83 57,7% -25,2% 

Gospodarka  i  Zarządzanie Publiczne   25 31 27 25 81 33 161,3% 22,2% 

Gospodarka Przestrzenna  75 88 92 75 147 74 67% -19,6% 

Gospodarka Turystyczna 40 70 45 50 114 49 62,9% 8,9% 

Informatyka 120 385 133 100 286 104 -25,7% -21,8% 

Informatyka i Ekonometria 80 104 90 75 131 78 -25% -13,3% 

International Business 75 79 67 50 105 64 32,9% -4,5% 

Logistyka   75 207 69 75 253 96 22,2% 39% 

Logistyka  inż.  80 431 78 75 355 79 -17,6% 1,3% 

Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze (WE) 50 103 48 50 
169 75 5% 0% 

Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze (WZ) 25 58 27 25 

Przedsiębiorczość i Finanse 80 142 98 75 175 76 23,2% -22,4% 

Zarządzanie 120 234 132 125 360 142 53,8% 7,6% 

RAZEM 1710 3582 1697 1525 3877 1644 8,2% -3,1% 
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Tabela 24. Rekrutacja na studia stacjonarne drugiego stopnia za rok akademicki 2017/2018 oraz 2018/2019 (na podstawie sprawozdania EN-1 – 

stan na 01.10.2018 r.) 

Kierunki 
2017/2018 2018/2019 Różnica  

kandydatów* 

Różnica  

przyjętych* Limity Kandydaci Przyjęci Limity Kandydaci Przyjęci 

Analityka Gospodarcza 25 29 30 25 30 27 3,4% -10% 

Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna 50 59 60 50 88 81 49,2% 35% 

Ekonomia 80 63 65 50 81 72 28,6% 10,8% 

Finanse i Rachunkowość Katowice 275 400 399 350 342 316 -14,5% -20,8% 

Finanse i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia  25 20 20 25 7 0 -65% -100% 

Finanse menedżerskie Nie prowadzono rekrutacji 25 37 33 ---- --- 

Gospodarka i Zarządzanie Publiczne 25 15 
Nie 

uruchomiono 
25 23 0 53,3% --- 

Gospodarka Przestrzenna 50 20 23 25 63 58 215% 152,2% 

Gospodarka Turystyczna 25 16 18 25 32 28 100% 55,6% 

Informatyka 75 48 49 50 62 57 29,2% 16,3% 

Informatyka i Ekonometria 25 19 19 25 20 18 5,3% -5,3% 

International Business 25 23 23 25 21 20 -8,7% -13% 

Logistyka 60 71 73 50 82 69 15,5% -5,5% 

Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze E 25 12 18 25 16 0 33,3% -100% 

Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Z 25 12 
Nie 

uruchomiono 
Nie prowadzono rekrutacji --- --- 

Przedsiębiorczość i Finanse 50 85 85 50 100 90 17,6% 5,9% 

Zarządzanie 100 128 138 75 128 115 0% -16,7% 

RAZEM 940 1020 1020 900 1132 984 11% -3,5% 

 

Ogółem (I stopień + II stopień) 

2017/2018 2018/2019 
Różnica 

kandydatów* 

Różnica 

przyjętych* Kandydaci Przyjęci Kandydaci Przyjęci 

4602 2717 5009 2628 8,8% -3,2% 
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Tabela 25. Rekrutacja na studia niestacjonarne pierwszego stopnia za rok akademicki 2017/2018 oraz 2018/2019 (na podstawie sprawozdania 

EN-1 – stan na 01.10.2018 r.) 

 Kierunki 

2017/2018 2018/2019 Różnica  

kandydatów* 

Różnica  

przyjętych* Kandydaci Przyjęci Kandydaci Przyjęci 

Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna 12 
Nie 

uruchomiono 
30 0 150% --- 

Ekonomia 57 59 182 61 219% 3,4% 

Finanse i Rachunkowość Katowice 195 195 390 232 100% 19% 

Finanse i Rachunkowość Rybnik 64 65 62 50 -3,1% -23% 

Finanse i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia 2 
Nie 

uruchomiono 
Nie prowadzono rekrutacji --- --- 

Gospodarka i Zarządzanie Publiczne 6 
Nie 

uruchomiono 
41 0 583,3% --- 

Gospodarka Przestrzenna 8 
Nie 

uruchomiono 
30 0 275% --- 

Informatyka 81 86 127 72 56,8% -16,3% 

Informatyka i Ekonometria 13 
Nie 

uruchomiono 
47 13 261,5% 100% 

Logistyka 65 65 150 51 130,8% -21,5% 

Logistyka inż. 123 122 254 141 106,5% 15,6% 

Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze 28 30 59 0 110,7% -100% 

Przedsiębiorczość i Finanse 52 53 213 73 309,6% 37,7% 

Zarządzanie 65 69 227 87 249,2% 26,1% 

RAZEM 771 744 1812 767 225% 3,1% 
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Tabela 26. Rekrutacja na studia niestacjonarne drugiego stopnia za rok akademicki 2017/2018 oraz 2018/2019 (na podstawie sprawozdania EN-1 

– stan na 01.10.2018 r.) 

Kierunki  

2017/2018 2018/2019 Różnica  

kandydatów* 

Różnica  

przyjętych* Kandydaci Przyjęci Kandydaci Przyjęci 

Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna 
11 Nie 

uruchomiono 

15 0 
36,4% 

--- 

Ekonomia  40 45 71 55 77,5% 22,2% 

Finanse i Rachunkowość  265 268 256 220 -3,4% -17,9% 

Finanse i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia  
6 Nie 

uruchomiono 

Nie prowadzono rekrutacji --- --- 

Gospodarka i Zarządzanie Publiczne  
7 Nie 

uruchomiono 

11 0 57,1% --- 

Gospodarka Przestrzenna  
14 Nie 

uruchomiono 

10 0 
-28,6% 

--- 

Gospodarka Turystyczna  
Nie było w 

ofercie 

Nie było w 

ofercie 

Nie prowadzono rekrutacji --- --- 

Informatyka 57 70 68 58 19,3% 17,1% 

Informatyka i Ekonometria  
17 Nie 

uruchomiono 

21 0 
23,5% 

--- 

Logistyka 65 67 59 50 -9,2% -25,4% 

Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze  
10 Nie 

uruchomiono 

11 0 
10% 

--- 

Przedsiębiorczość i Finanse 53 59 60 49 13,2% -16,9% 

Zarządzanie 84 100 101 76 20,2% -24% 

RAZEM 629 609 683 508 8,6% -16,6% 

 

Ogółem (I stopień + II stopień) 

2017/2018 2018/2019 
Różnica 

kandydatów* 

Różnica 

przyjętych* Kandydaci Przyjęci Kandydaci Przyjęci 

4602 2717 2495 1275 -45,8% -53,1% 
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Tabela 27. Zestawienie ilości studentów studiów stacjonarnych w roku akademickim 2018/2019 

Kierunki 

studiów 

2018/2019 

razem 

Rodzaje studiów 

I stopnia II stopnia 

1 rok 2 rok 3 rok 4 rok 1 rok 2 rok 

Wszyscy Polacy 
Cudzoz

iemcy 
Polacy 

Cudzoziem

cy 
Polacy 

Cudzoziem

cy 
Polacy 

Cudzoziem

cy 
Polacy Cudzoziemcy Polacy Cudzoziemcy Polacy Cudzoziemcy 

1. Ekonomia 577 569 8 157 3 121 2 180 2 0 0 66 1 45 0 

2. 
Gospodarka 

Przestrzenna 256 256 0 66 0 51 0 59 0 0 0 57 0 23 0 

3. 
Gospodarka i 

Zarządzanie 

Publiczne 
73 70 3 31 2 19 1 20 0 0 0 0 0 0 0 

4. Logistyka inż. 332 318 14 65 5 64 3 81 1 84 5 24 0 0 0 

5. 
Międzynarodowe 
Stosunki 

Gospodarcze 
141 135 6 46 1 36 2 42 3 0 0 0 0 11 0 

6. 
Przedsiębiorczoś

ć i Finanse 376 373 3 75 1 62 0 79 0 0 0 89 1 68 1 

Razem: 

1755 1721 34 440 12 353 8 461 6 84 5 236 2 147 1 Wydział 

Ekonomii 

1. 
Finanse i 

Rachunkowość 1567 1508 59 259 5 272 9 333 29 0 0 307 5 337 11 

2. 

Finanse i 

Zarządzanie  
w Ochronie 

Zdrowia  

82 82 0 31 0 14 0 26 0 0 0 0 0 11 0 
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Razem: 

1649 1590 59 259 5 286 9 359 29 0 0 307 5 348 11 
Wydział 

Finansów  

i Ubezpieczeń 

1. 
Dziennikarstwo i 

Komunikacja 

Społeczna 
325 318 7 70 4 48 0 73 2 0 0 76 1 51 0 

2. Informatyka  344 337 7 93 3 83 1 81 1 0 0 48 1 32 1 

3. 
Informatyka i 

Ekonometria 225 220 5 69 3 66 2 57 0 0 0 18 0 10 0 

Razem: 

894 875 19 232 10 197 3 211 3 0 0 142 2 93 1 
Wydział 

Informatyki  

i Komunikacji 

1. 
Analityka 

Gospodarcza 207 205 2 61 0 44 0 47 1 0 0 27 0 26 1 

2. 
Finanse 
Menedżerskie 260 256 4 75 3 75 0 75 0 0 0 31 1 0 0 

3. 
Gospodarka 

Turystyczna 137 132 5 43 1 21 2 28 1 0 0 32 1 8 0 

4. 
International 

Business 199 179 20 48 5 50 2 42 3 0 0 23 6 16 4 

5. Logistyka 317 299 18 84 5 47 4 56 4 0 0 61 2 51 3 

6. 
Międzynarodowe  

Stosunki 
Gospodarcze 

57 57 0 23 0 13 0 21 0 0 0 0 0 0 0 

7. Zarządzanie  506 484 22 120 6 80 6 104 2 0 0 100 4 80 4 

Razem: 

1683 1612 71 454 20 330 14 373 11 0 0 274 14 181 12 Wydział 

Zarządzania 

1

. 
Finanse i 
Rachunkowość 196 195 1 62 1 67 0 66 0 0 0 0 0 0 0 

Razem: 196 195 1 62 1 67 0 66 0 0 0 0 0 0 0 



36 

 

Wydział Biznesu,  

Finansów i 

Administracji 

Ogółem 6177 5993 184 1447 48 1233 34 1470 49 84 5 959 23 769 25 

 

Tabela 28. Zestawienie ilości studentów studiów niestacjonarnych w roku akademickim 2017/2018 

Kierunki 

studiów 

2018/2019 

razem 

Rodzaje studiów 

I stopnia II stopnia 

1 rok 2 rok 3 rok 4 rok 1 rok 2 rok 

Wszyscy Polacy Cudzoziemcy Polacy Cudzoziemcy Polacy Cudzoziemcy Polacy Cudzoziemcy Polacy Cudzoziemcy Polacy Cudzoziemcy Polacy Cudzoziemcy 

1. Ekonomia 199 196 3 54 0 32 0 28 0 0 0 55 3 27 0 

4. Logistyka inż. 256 256 0 122 0 54 0 27 0 30 0 23 0 0 0 

5. 
Międzynarodowe 
Stosunki 

Gospodarcze 
16 16 0 0 0 15 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

6. 
Przedsiębiorczość i 
Finanse 202 198 4 64 1 16 0 17 0 0 0 49 3 52 0 

Razem: 

673 666 7 240 1 117 0 73 0 30 0 127 6 79 0 Wydział 

Ekonomii 

1. 
Finanse i 

Rachunkowość 935 929 6 201 1 142 1 104 0 0 0 209 4 273 0 

Razem: 935 929 6 201 1 142 1 104 0 0 0 209 4 273 0 
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Wydział 

Finansów  

i Ubezpieczeń 

1. 
Dziennikarstwo i 

Komunikacja 
Społeczna 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. Informatyka  228 226 2 57 0 26 1 25 0 0 0 64 1 54 0 

3. 
Informatyka 

 i Ekonometria 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Razem: 

229 227 2 57 0 26 1 25 0 0 0 64 1 55 0 
Wydział 

Informatyki  

i Komunikacji 

5. Logistyka 227 226 1 52 0 34 0 28 0 0 0 52 0 60 1 

6. 
Międzynarodowe  
Stosunki 

Gospodarcze 
0 0 0   0   0   0 0 0 0 0 0 0 

7. Zarządzanie  278 278 0 75 0 26 0 28 0 0 0 76 0 73 0 

Razem: 

505 504 1 127 0 60 0 56 0 0 0 128 0 133 1 Wydział 

Zarządzania 

1. 
Finanse i 

Rachunkowość 139 139 0 49 0 57 0 33 0 0 0 0 0 0 0 

Razem: 

139 139 0 49 0 57 0 33 0 0 0 0 0 0 0 
Wydział 

Biznesu,  

Finansów i 

Administracji 

Ogółem 2481 2465 16 674 2 402 2 291 0 30 0 528 11 540 1 
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Tabela 29. Studenci niepełnosprawni według kierunków studiów 

2017/2018 2018/2019 

  

 

Studia 

stacjonarne 

 

Studia 

niestacjonarne 

Ogółem   

 

Studia 

stacjonarne 

 

Studia 

niestacjonarne 

Ogółem 

Ogółem 121 33 154 Ogółem 104 41 145 

Analityka gospodarcza 9 0 9 Analityka gospodarcza 5 0 5 

Dziennikarstwo i komunikacja 

społeczna 
2 0 2 

Dziennikarstwo i komunikacja 

społeczna 
5 0 

5 

Ekonomia 6 1 7 Ekonomia 11 2 13 

Finanse i rachunkowość 26 17 43 Finanse i rachunkowość 28 22 50 

Finanse i zarządzanie w 

ochronie zdrowia 
2 0 2 

Finanse i zarządzanie w 

ochronie zdrowia 
2 0 

2 

Finanse menedżerskie 4 0 4 Finanse menedżerskie 5 0 5 

Gospodarka 

 i zarządzanie publiczne 
1 0 1 

Gospodarka 

 i zarządzanie publiczne 
1 0 

1 

Gospodarka przestrzenna 5 0 5 Gospodarka przestrzenna 3 0 3 

Gospodarka turystyczna 2 0 2 Gospodarka turystyczna 1 0 1 

Informatyka 10 6 16 Informatyka 5 5 10 

Informatyka i ekonometria 5 0 5 Informatyka i ekonometria 6 0 6 

International Business 1 0 1 International Business 0 0 0 

Logistyka WZ 9 2 11 Logistyka WZ 6 1 7 

Logistyka WE 13 3 16 Logistyka WE 10 6 16 

Międzynarodowe stosunki 

gospodarcze 
3 0 3 

Międzynarodowe stosunki 

gospodarcze 
1 0 

1 

Przedsiębiorczość 

 i finanse 
10 2 12 

Przedsiębiorczość 

 i finanse 
4 1 

5 

Zarządzanie 13 2 15 Zarządzanie 11 4 15 
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3.2 Studia doktoranckie 

W roku akademickim 2018/2019 limity przyjęć zostały rozdysponowane  

na poszczególne wydziały w ilości 28 miejsc: Wydział Ekonomii – 8 miejsc, Wydział 

Finansów i Ubezpieczeń – 8 miejsc, Wydział Zarządzania - 8 miejsc, Wydział Informatyki  

i Komunikacji – 4 miejsca. W tym samym roku utrzymano limity przyjęć kandydatów  

na stacjonarne studia trzeciego stopnia wprowadzone uchwałą rekrutacyjną na rok akademicki 

2017/2018. 

 

Tabela 30. Rekrutacja na studia doktoranckie stacjonarne w latach 2017/2018 oraz 2018/2019.  

Wydział Przyjęci 2017/2018 Przyjęci 2018/2019 

Wydział Ekonomii 8 7 

Wydział Finansów i Ubezpieczeń 6 4 

Wydział Zarządzania 8 5 

Wydział Informatyki i Komunikacji 4 1 

Ogółem 26 17 

  

 W związku z małą liczbą kandydatów na niestacjonarne studia trzeciego stopnia, 

studia nie zostały uruchomione.  

 

3.3 Studia podyplomowe i szkolenia 

W roku akademickim 2018/2019, w semestrze zimowym Uniwersytet oferował 62 

kierunki studiów podyplomowych z czego w wyniku rekrutacji uruchomiono 28, na których 

kształciło się 883 słuchaczy. W semestrze letnim w ofercie znajdowały się 24 kierunki,  

z czego uruchomiono 3, w tym jeden zamawiany. Łącznie od semestru letniego kształciło się 

na studiach podyplomowych 71 słuchaczy. 

W roku akademickim 2017/2018, w semestrze zimowym, Uniwersytet oferował 63 

kierunki studiów podyplomowych z czego, w wyniku rekrutacji uruchomiono 31, na których 

kształciło się 1050 słuchaczy. Od semestru letniego uruchomiono 4 kierunki studiów 

podyplomowych z 28 oferowanych kierunków, w tym jeden zamawiany, na których 

kształcenie podjęło 187 słuchaczy. 

W roku akademickim 2018/2019 Uniwersytet przeprowadził 5 szkoleń na zlecenie 

interesariuszy zewnętrznych, a w roku akademickim 2017/2018 - 6 szkoleń. 

Liczba słuchaczy studiów podyplomowych spadła w porównaniu z rokiem poprzedni 

o 16% choć w porównaniu z rokiem 2016/2017 jest wyższa o 25%. Zatem wzrost nie był 
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jednorazowym wydarzeniem, jednak w zakresie kształcenia przez całe życie Uniwersytet ma 

jeszcze wiele do zrobienia – popyt nie kształcenie podyplomowe nie odpowiada potencjałowi 

Uczelni.      

 

3.4 Projekty (granty) edukacyjne 

PROGRAM ERASMUS+ AKCJA 1 

 

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

Opis projektu: projekt umożliwia studentom oraz pracownikom dydaktycznym                                   

i administracyjnym realizowanie mobilności w uczelniach partnerskich. W roku akademickim 

2018/19 realizowany był kontrakt instytucjonalny na ogólną kwotę 325.480 EUR, na który 

łącznie składało się: 

– 75 stypendiów na wyjazdy studentów na studia zagraniczne (w tym  

6 z dofinansowaniem PO WER), 

– 11 stypendiów na wyjazdy studentów oraz absolwentów na praktyki zagraniczne, 

– 55 stypendiów na wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć 

dydaktycznych, 

– 6 stypendiów na wyjazdy pracowników na szkolenia. 

W ramach programu uczelnia przyjęła: 

– 139 studentów z ośrodków akademickich krajów Unii Europejskiej  

i stowarzyszonych, 

– 83 nauczycieli akademickich, 

– 17 pracowników administracji. 

Koordynator projektu: Biuro Współpracy Międzynarodowej 

 

W ramach konkursu wniosków na rok 2019/20 dofinansowanie uzyskał kolejny projekt 

mobilności złożony przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Kontrakt na rok 2019/20 

przewiduje ponad 200 wyjazdów studentów, absolwentów oraz pracowników dydaktycznych             

i administracyjnych i opiewa na łączną kwotę  561.775 EUR. 

 

2. Tytuł projektu: Projekt mobilności w ramach w ramach programu Erasmus+ KA107 (kraje 

partnerskie) 

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

(obejmującymi kraje spoza Unii Europejskiej i EOG) dofinansowanie uzyskał projekt 
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mobilności opracowany przez Biuro Współpracy Międzynarodowej. Dzięki wysokiej ocenie 

jakościowej otrzymaliśmy dofinansowanie pozwalające na przyznanie 27 stypendiów dla 

studentów i pracowników zarówno wyjeżdżających, jak i przyjeżdżających. Wymiana jest 

realizowana z krajami Europy środkowo-wschodniej (Czarnogóra, Albania), krajami  

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

krajami Azji południowo-wschodniej (Korea Południowa, Japonia i Tajwan), krajami 

Ameryki Północnej (Stany Zjednoczone) i Południowej (Kolumbia, Paragwaj) oraz krajami 

północnej Afryki (Egipt, Liban). 

Koordynator projektu: Biuro Współpracy Międzynarodowej 

 

W ramach konkursu wniosków na rok 2019/20 dofinansowanie uzyskał kolejny projekt 

złożony przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Kontrakt na rok 2019/20 opiewa  

na kwotę 87.085 EUR i przewiduje kilkadziesiąt mobilności zarówno studentów, jak  

i pracowników dydaktycznych i administracyjnych. 

 

PROGRAM PO WER 

 

3. Tytuł projektu: Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących 

się w trudnej sytuacji materialnej 

Opis projektu: Od pięciu lat Uczelnia realizuje projekt „Zagraniczna mobilność studentów 

niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej” w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). O dofinansowanie z budżetu PO WER 

mogą ubiegać się studenci z orzeczonym stopniem niepełnosprawności (na wyjazdy na studia 

oraz praktyki) oraz studenci z przyznanym stypendium socjalnym (na wyjazdy na studia oraz 

praktyki). Działania w ramach projektu są realizowane zgodnie z zasadami programu 

Erasmus+. W roku akademickim 2018/2019 Uczelnia uzyskała dofinansowanie na kwotę 

przekraczającą 157.000 PLN, która pozwoliła na zrealizowanie 6 wyjazdów studentów  

na studia. 

Koordynator projektu: Biuro Współpracy Międzynarodowej 

 

W ramach konkursu wniosków na rok akademicki 2019/20 dofinansowanie uzyskał kolejny 

projekt złożony przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Kontrakt na rok 2019/20 

opiewa na kwotę ponad 140 000 PLN. 
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4. Tytuł projektu: Blisko - Międzynarodowo - Przez całe życie. Kompleksowy program 

zrównoważonego rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 

  

Opis projektu: Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji osób uczestniczących 

w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy               

i społeczeństwa, w tym: 

 studentów w ramach nowo tworzonych kierunków studiów: stacjonarnych, 

prowadzonych w języku angielskim „E-commerce” oraz niestacjonarnych: 

„Rachunkowość i podatki” i „Bezpieczeństwo wewnętrzne”; 

 studentów czterech ostatnich semestrów studiów stacjonarnych I stopnia  

na kierunkach: Logistyka inżynierska (Wydział Ekonomii), Logistyka (Wydział 

Zarządzania), Analityka Gospodarcza, Ekonomia, Finanse i Rachunkowość poprzez 

udział w certyfikowanych szkoleniach ECDL (standard i advanced), udział  

w wykładach ekspertów zewnętrznych, udział w zajęciach warsztatowych 

kształcących kompetencje komunikacyjno-analityczne oraz szkoleniach z języka 

branżowego, ponadto udział w dodatkowych zajęciach praktycznych realizowanych  

w formie projektowej oraz w wizytach studyjnych i pracodawców; 

 studentów I roku studiów stacjonarnych II stopnia na kierunkach: Logistyka 

inżynierska (WE), Logistyka (WZ), Analityka Gospodarcza, Ekonomia, Finanse  

i Rachunkowość, poprzez udział w stażach u pracodawców; 

 nauczycieli akademickich Uniwersytetu poprzez udział w krajowych i zagranicznych 

stażach dydaktycznych; 

 kadry administracyjnej Uniwersytetu poprzez udział w szkoleniach, warsztatach                

i seminariach podnoszących kompetencje miękkie i twarde, udział w studiach 

podyplomowych. 

Instytucja koordynująca: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 

Partnerzy projektu: brak 

Kierownik projektu z ramienia UE: dr inż. Robert Życiński, Kanclerz 

Wartość projektu: 5.130.835,40 PLN 

 

5. Tytuł projektu: Doskonalenie kompetencji dydaktyków Uniwersytetu Ekonomicznego           

w Katowicach i Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach 
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Opis projektu: Celem głównym projektu jest uzyskanie wysokich kompetencji 121 

pracowników dydaktycznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i Akademii Sztuk 

Pięknych w Katowicach, w następujących istotnych obszarach: 

 wykorzystania innowacyjnych metod dydaktycznych, 

 posługiwania się narzędziami informatycznymi w procesie kształcenia studentów, 

 prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku obcym. 

Wysokie kompetencje zostaną uzyskane dzięki realizacji szkoleń, mieszczących się w w/w 

tematyce. Przedstawiony cel projektu bezpośrednio przyczynia się w istotny sposób  

do realizacji celu szczegółowego PO WER w zakresie podniesienia kompetencji kadry 

dydaktycznej, ponieważ przewiduje realizację wsparcia szkoleniowego ściśle dostosowanego 

do potrzeb uczestników. Istotą projektu jest podniesienie kompetencji nauczycieli 

akademickich poprzez osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, zdefiniowanych 

następująco: 

 szkolenia z języka angielskiego - uzyskanie biegłości na poziomie C1, 

 szkolenia z narzędzi informatycznych (w tym specjalistycznych ASP), innowacyjnych 

metod dydaktycznych - uzyskanie biegłości założonej w sylabusie szkoleń. 

Instytucja koordynująca: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 

Partnerzy projektu: Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach  

Kierownik projektu z ramienia UE: prof. dr hab. Aldona Frączkiewicz-Wronka, wydział 

Ekonomii 

Wartość projektu: 600.707,50 PLN 

 

PROGRAM CEEPUS 

 

6. Tytuł projektu: International Experience for International Business Education 

Opis projektu: Projekt kierowany jest do studentów i nauczycieli kierunku International 

Business. Sieć uzyskała pozytywną rekomendację dla kontynuowania działań w roku 

2018/19.  W ramach projektu prowadzone są działania zmierzające do opracowania  

w przyszłości programów wymiany krótkoterminowej (wizyt studyjnych i szkół letnich)  

i włączenia ich w działania sieci w kolejnych latach. Celem projektu jest również wymiana 

dobrych praktyk  w zakresie włączania do programów studiów zajęć realizowanych w formie 

e-learningu oraz zajęć prowadzonych przez przedstawicieli otoczenia biznesu. Docelowo 

projekt ma pomóc w opracowaniu wspólnego programu studiów (joint degree) na kierunku 



 

 

44 

International Business. W roku akademickim 2018/19 do sieci należały uczelnie z Czech 

(Uniwersytet Masaryka w Brnie), Węgier (Business School of Budapest), Słowenii 

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

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

projektu). Projekt uzyskał dofinansowanie na poziomie ok. 17.000 EUR. 

Koordynator projektu: Biuro Współpracy Międzynarodowej oraz Katedra Badań Konsumpcji 

 

7. Tytuł projektu: Education Without Frontiers 

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

Czechy, Polska, Słowacja, Słowenia, Węgry. Projekt zakłada pięć kluczowych obszarów, na 

których ma się opierać współpraca w ramach Sieci. Są to: przygotowanie studentów do pracy 

w środowisku międzynarodowym, wzmocnienie współpracy badawcze, wzrost mobilności 

nauczycieli, internacjonalizacja, stworzenie podwalin współpracy w zakresie edukacji, badań             

i ekonomii. W roku akademickim 2018/2019 projekt otrzymał dofinansowanie w kwocie 

82.000 EUR. 

Koordynator projektu: Fachhochschulstudiengänge Burgenland (Austria) Ze strony UE prace 

projektowe koordynuje Biuro Współpracy Międzynarodowej. 

 

8. Tytuł projektu: Modelling, Simulation and Computer-aided Design in Engineering and 

Management 

Opis projektu: Projekt powstał na bazie współpracy kilku uczelni z następujących krajów: 

Albania, Bułgaria, Kosovo, Polska, Słowenia, Węgry. Projekt zakłada współpracę w kilku 

kluczowych obszarach w ramach sieci, do których należą: wymiana studentów oraz 

nauczycieli; działania mające na celu wdrożenie wspólnego programu studiów (joint degree); 

organizacja szkół letnich.  

Koordynator projektu: Technical University of Sofia (Bułgaria). Ze strony UE prace 

projektowe koordynuje Katedra Informatyki. 

 

PROGRAM ERASMUS+ AKCJA 2 

 

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

awareness (Consume-aware) 
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Opis projektu: Projekt ma na celu podnoszenie jakości i innowacyjności szkolnictwa 

wyższego   w tematyce ochrony konsumentów oraz zwiększenie świadomości konsumentów 

na temat ich praw na rynku europejskim.  

Instytucja koordynująca: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 

Partnerzy projektu: Hogeschool West-Vlaanderen Howest (Belgia), Seinajoen 

Ammattikorkeakoulu Oy (Finlandia), Universite Savoie Mont Blanc (Francja), Budapesti 

Gazdasagi Egietem (Węgry), Universita degli Studi di Trento (Włochy), Universitatea Din 

Bucuresti (Rumunia), Isik University (Turcja) 

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

Wartość projektu: 333 780 EUR 

 

10. Tytuł projektu: Partnership for Initial Entrepreneurship Teacher Education (PIETE) 

Opis projektu: Celem projektu jest zwiększenie kompetencji własnych, a także dydaktycznych 

w zakresie przedsiębiorczości, wśród nauczycieli akademickich kształcących przyszłych 

nauczycieli różnych przedmiotów, wśród nauczycieli szkół średnich oraz studentów 

kierunków specjalności nauczycielskich. Projekt zakłada współpracę pomiędzy badaczami, 

pracującymi na uczelniach bądź wydziałach ekonomicznych jak i na wydziałach uczelni, 

które oferują programy kształcenia dla nauczycieli (np. pedagogika, metodyka nauczania 

różnych przedmiotów). W efekcie tej inter-instytucjonalnej współpracy zostaną podjęte 

działania, mające na celu zwiększenie kompetencji studentów różnych kierunków w zakresie 

przedsiębiorczości, jak i przygotowanie przyszłych nauczycieli do nauczania 

przedsiębiorczości oraz zwiększania świadomości młodzieży w tym zakresie i propagowania 

postaw pro-przedsiębiorczych. Rezultatem projektu będą wytyczne przygotowane w formie 

kompendium wiedzy dla studentów kierunków nauczycielskich jak i czynnych zawodowo 

nauczycieli. W kompendium omówiona zostanie metodyka nauczania przedsiębiorczości,           

a także sposoby wspierania rozwoju przedsiębiorczości własnej jak i przedsiębiorczości 

uczniów szkół średnich. Ponadto, zostanie opracowane zestandaryzowane narzędzie 

pomiarowe służące do oceny kompetencji dydaktycznych w zakresie nauczania 

przedsiębiorczości. Zarówno kompendium jak i narzędzie badawcze zostaną po zakończeniu 

projektu udostępnione on-line w darmowej formie dla wszystkich zainteresowanych. 

Instytucja koordynująca: Univations GmbH Institute for Knowledge & Technology Transfer  

at Martin-Luther University Halle-Wittenberg (Niemcy) 

Partnerzy projektu: Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Uniwersytet 

Ekonomiczny w Katowicach, University of Szeged (Węgry), UIIN University-Industry 
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Interaction Network (Holandia), Paedagogische Hochschule Tirol (Austria), Management 

Center Innsbruck (Austria) 

Kierownik projektu z ramienia UE: prof. dr hab. Maciej Mitręga, 

Wartość projektu: 427 348 EUR 

11. Tytuł projektu: Economics, Ecology and Infrastructure at High-Speed Railways 

(EEIHSR) 

Opis projektu: wsparcie transferu wiedzy w dziedzinie inżynierii kolejowej, w szczególności  

w odniesieniu do kolei dużych prędkości dla uczestniczących kazachskich i rosyjskich 

uniwersytetów poprzez wymianę wiedzy i umiejętności między wszystkimi partnerami 

projektu. 

Instytucja koordynująca: Technische Universität Dresden (Niemcy) 

Partnerzy projektu: Emperor Alexander I St. Petersburg State Transport University (Rosja), 

Ural State University of Railway Transport (Rosja), Far Eastern State Transport University 

(Rosja), Universidad Politecnica de Madrid (Hiszpania), Uniwersytet Ekonomiczny                      

w Katowicach, M. Auezov South Kazakhstan State University (Kazakhstan), Kazakh 

Academy of Transport and Communication named after M. Tynyshpayev (Kazakhstan),  

L.N. Gumilyov Eurasian National University (Kazakhstan) 

Kierownik projektu z ramienia UE: dr Rafał Otręba, 

Wartość projektu: 999 565 EUR 

 

12. Tytuł projektu: Promoting mindful encounters through intercultural competence and 

experience (PROMINENCE) 

Opis projektu: Projekt ma na celu zwiększenie wiedzy międzykulturowej nauczycieli szkół 

wyższych, studentów i pracowników MŚP poprzez współpracę w zakresie wspomaganego 

samokształcenia, organizacji intensywnych kursów i mobilności w całej Europie. Projekt 

kładzie nacisk na dostosowanie programów dydaktycznych, poprzez wdrażanie 

zintegrowanego modułu dydaktycznego dotyczącego zwiększenie mobilności i umiejętności 

międzykulturowych studentów, do potrzeb rynku. Tym samym ma zwiększać możliwości 

zatrudnienia absolwentów w Europie. 

Instytucja koordynująca: University of Debrecen (Węgry) 

Partnerzy projektu: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Seinajoen 

Ammattikorkeakoulu Oy (Finlandia), Universite Savoie Mont Blanc (Francja), Ekonomicka 

Uniwerzita v Bratislave (Słowacja), Ikonomicheski Unviversitet Varna (Węgry), Hochschule 

Aschaffenburg (Niemcy) 
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Kierownik projektu z ramienia UE:  dr hab. Justyna Matysiewicz, prof. UE, 

Wartość projektu: 356 375 EUR 

 

13. Tytuł projektu: Greening Energy Market and Finance (GrEnFin) 

Opis projektu: Projekt ma na celu podniesienie umiejętności i świadomości dotyczącej ”Green 

energy” wśród studentów i kadry zarządzającej oraz zapoznanie tej grupy osób z różnymi 

formami “green financial products”: analiza ilościowa i transformacja sektora energetycznego 

w kierunku „Green energy”. Ponadto celem projektu jest rozwijanie nowych metod nauczania 

i nauczania z podejściem multidyscyplinarnym, stymulując w ten sposób przedsiębiorczość  

i kompetencje przedsiębiorcze pracowników i zwiększając ich gotowość i atrakcyjność  

dla rynku pracy w zakresie zielonej energii.  

Instytucja koordynująca: University of Bologna (Włochy) 

Partnerzy projektu: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Ludwig-Maximilians-

University (Niemcy), Birkbeck College (Wielka Brytania), Vienna University of Economics 

and Business (Austria), Paris-Dauphine University (Francja), TAURON (Polska), IMPA - 

Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada (Brazylia), Hera - sales of natural gas, 

electricity (Włochy), PIXEL (Włochy), Ego Trade Sp A (Włochy), PSE – Planet Sustainable 

Energy (Portugalia), My Energia Oner S.L. (Hiszpania), SPEED Development Consultants 

SA (Grecja).  

Kierownik projektu z ramienia UE:  dr hab. Ewa Dziwok, prof. UE. 

Wartość projektu: 997 267 EUR 

 

14. Tytuł projektu: Empowering media professionals, teachers and teenagers to identify, 

prevent, and combat fake news (FACTS) 

Opis projektu: Celem projektu jest opracowanie szkolenia e-learningowego (moduł 

wykorzystujący sztuczną inteligencję w identyfikacji fake newsów) oraz opracowanie                    

i implementacja gry na potrzeby edukacji medialnej w zakresie problematyki fake newsów. 

Grupę docelową w projekcie stanowi młodzież licealna oraz nauczyciele prowadzący m.in. 

edukację medialną i zajęcia z zastosowania informatyki. 

Instytucja koordynująca: Universidade Nova de Lisboa (Portugalia) 

Partnerzy projektu: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, National and Kapodistrian 

University of Athens (Grecja), Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3 (Francja), Lapland 

University (Finlandia), Leiden University (Holandia), ATC Media and fact-checking platform 

development company (Grecja). 
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Kierownik projektu z ramienia UE: dr hab. Krzysztof Kania, prof. UE 

Wartość projektu: 425 744 EUR 

 

MIĘDZYNARODOWY FUNDUSZ WYSZEHRADZKI 

 

15. Tytuł projektu: SimplexV4 common free Tool development and Day 

Opis projektu: W ramach projektu powstanie oprogramowanie mające służyć głównie jako 

pomoc dydaktyczna w nauczaniu metod ilościowych związanych z badaniami operacyjnymi. 

Oprogramowanie ma być dostępne w modelu  SaaS (ang. Software as a Service)                                 

i zaprojektowane tak, aby swobodnie było dostępne w przeglądarkach internetowych na 

komputerach stacjonarnych i urządzeniach mobilnych. W ramach projektu V4+ oprócz 

stworzenia oprogramowania, przewidziano także prace związane z jego wdrożeniem                       

i wykorzystaniem w procesie dydaktycznym. Przewidziano także popularyzację 

uzyskiwanych wyników w postaci konferencji naukowych oraz spotkań z przedstawicielami 

mediów. 

Instytucja koordynująca: Kaposvári Egyetem, Gazdaságtudományi kar, Módszertani Intézet 

(Węgry) 

Partnerzy projektu: University of Economics, Prague (Czechy), Uniwersytet Ekonomiczny  

w Katowicach, University of Economics in Bratislava (Słowacja), Sapientia Hungarian 

University of Transilvania (Węgry)  

Wartość projektu: 19 970 EUR 

 

TRANSEKONOMIK 

Dział Doskonalenia Jakości Kształcenia prowadził rekrutację i koordynował wyjazdy 

studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w ramach programu Transekonomik. 

Pięciu studentów naszej Uczelni odbyło semestralne studia w partnerskich uniwersytetach, 

studiując w oparciu o indywidualną ścieżkę studiów, zaliczając semestr na podstawie 

uzyskanych punktów ECTS. 
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Tabela 31. Studenci zakwalifikowani na semestralne studia w uczelniach partnerskich w roku 

akademickim 2018/2019 

Lp. Uczelnia Liczba studentów 

1. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu - 

2. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu - 

3. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 1 

4. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 4 

 Ogółem 5 

 

TUTORING AKADEMICKI 

W ramach z realizacji zadań wynikających z Zarządzenia nr 10/17 w sprawie 

wprowadzenia Regulaminu Tutoringu Akademickiego w Uniwersytecie Ekonomicznym 

w Katowicach, Dział Doskonalenia Jakości Kształcenia w okresie sprawozdawczym 

koordynował program Tutoringu akademickiego, współpracował z jednostkami 

organizacyjnymi Uczelni realizującymi program Tutoringu akademickiego,  sporządził listę 

nauczycieli akademickich pełniących funkcję tutorów w roku akademickim 2018/2019. 

 

3.5. Studencka wymiana międzynarodowa  

Wyjazdy 

 W minionym roku akademickim  88 studentów i absolwentów uczestniczyło                      

w trwających co najmniej 1 semestr programach stypendialnych, stażach oraz praktykach 

organizowanych wspólnie z zagranicznymi instytucjami partnerskimi. Zarówno w roku 

akademickim 2017/2018 jak i w roku akademickim 2018/2019 największą aktywność w tym 

obszarze wykazywali studenci Wydziału Zarządzania oraz Wydziału Finansów                                  

i Ubezpieczeń, spadła natomiast aktywność studentów Wydziału Ekonomii. 

 Niestety w dalszym ciągu odnotowujemy spadek liczby studentów chętnych  

do realizowania wymiany za granicą, choć jest on mniejszy niż w poprzednim roku. Spadek 

zainteresowania studentów wyjazdami zagranicznymi wynika głównie z faktu, iż wiele osób 

w trakcie studiów podejmuje już pracę zarobkową i nie chce z niej zrezygnować. Biuro 

Współpracy Międzynarodowej, reagując na spadek liczby studentów wyjeżdżających 

zorganizowało w okresie sprawozdawczym dodatkową rekrutację w czerwcu, natomiast             

w październiku zostanie ogłoszona kolejna dodatkowa rekrutacja. Efekty wprowadzenia 

dodatkowych rekrutacji będzie można jednak ocenić dopiero w przyszłym roku akademickim. 

Ponadto, Biuro podejmuje wiele działań w ramach promocji mobilności wśród studentów, 

takich jak: 
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– organizacja Erasmus+ Open Day z udziałem polskich i zagranicznych studentów, 

– publikowanie na stronie internetowej Biura Współpracy Międzynarodowej, stronie 

głównej Uczelni  i Facebooku Biura informacji o dostępnych stypendiach, aktualnych 

ofertach wyjazdowych oraz ofertach praktyk zagranicznych, 

– mailing bezpośredni do studentów, 

– organizacja cyklu spotkań informacyjno-promocyjnych dla studentów dot. programu 

Erasmus+ z udziałem studentów, którzy powrócili z wymiany w ramach programu  

i mogę opowiedzieć o swoich doświadczeniach, 

– udział pracowników Biura w organizowanych na uczelni „Dniach Otwartych”,  

w trakcie których na stoisku Biura przyszli studenci mogą dowiedzieć się  

o możliwościach jakie daje uczelnia w zakresie wyjazdów zagranicznych, 

– rekrutacja polskich studentów do pełnienia funkcji mentorów studentów 

zagranicznych, 

– organizacja na uczelni licznych międzynarodowych wydarzeń edukacyjnych 

skierowanych do studentów (np. tygodnie międzynarodowe, wykłady i zajęcia 

prowadzone przez zapraszanych wykładowców zagranicznych itp.), tego typu 

działania umożliwiają naszym studentom bliższy kontakt ze studentami  

i wykładowcami z uczelni partnerskich, co często wpływa na decyzję studentów  

o wyjeździe zagranicznym, 

–  współpraca Biura z kuratorami i promotorami kierunków, lektorami i wykładowcami 

aby także w trakcie zajęć informowali studentów o możliwościach wyjazdów 

zagranicznych. 

 

Tabela 32. Szczegółowe zestawienie wyjazdów studentów i absolwentów w podziale na 

wydziały 
Wyjazdy studentów i absolwentów w roku akademickim 2018/2019  

STUDIA WZ WE WIiK WFiU WFBiA Razem 

Erasmus+ z Krajami 

Programu  /PO WER 
24 11 11 28 1 

75 

Erasmus+ z Krajami 

Partnerskimi 
0 0 0 0 0 

0 

CEEPUS 0 0 0 0 0 0 

Umowy bilateralne 1 0 0 1 0 2 

PRAKTYKI I STAŻE    

Erasmus+ z Krajami 

Programu (studenci) 
4 3 0 1 0 

8 

Erasmus+ z Krajami 

Programu (absolwenci) 
2 1 0 0 0 

3 

RAZEM 31 15 11 30 1 88 

ŁĄCZNIE   88 
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Tabela 33. Zestawienie wyjazdów studentów i absolwentów w podziale na kraje  

Kraj 
Liczba 

studentów/absolwentów 
Kraj 

Liczba 

studentów/absolwentów 

Austria 8 Norwegia 2 

Belgia 5 Portugalia 7 

Chorwacja 1 Rumunia 1 

Czechy 6 Słowacja 2 

Finlandia 2 Słowenia 4 

Francja 1 Wlk Brytania 3 

Grecja 7 Włochy 9 

Hiszpania 17 Turcja 1 

Holandia 1 Korea Płd. 2 

Litwa 2 Niemcy 7 

ŁĄCZNIE 88 

 

W porównaniu z ubiegłym rokiem akademickim kierunki wyjazdów wybierane przez 

naszych studentów są zbliżone do tych z poprzedniego roku akademickiego, a najczęściej 

wybieranymi krajami są Hiszpania, Włochy i Austria. Biorąc pod uwagę wyjazdy do krajów 

poza Unią Europejską w ramach umów bilateralnych, w roku akademickim 2018/2019 liczba 

wyjazdów spadła w porównaniu z rokiem akademickim 2017/2018. Natomiast utrzymuje się 

niezmiennie zainteresowanie wyjazdami do Korei Płd.  

 

Przyjazdy 

 W ramach międzynarodowych programów dydaktycznych, umów bilateralnych, oraz 

umów podwójnych dyplomów Uniwersytet gościł w roku akademickim 2018/2019 190 

studentów zagranicznych. W porównaniu z rokiem akademickim 2017/2018 w ramach tego 

typu mobilności  odnotowano niewielki wzrost (186 studentów w roku poprzednim). Warto 

tutaj nadmienić, że pomimo zmniejszenia liczby stypendiów przyjazdowych dla studentów 

spoza Unii Europejskiej (w ramach Programu Erasmus+ z Krajami Partnerskimi), całkowita 

liczba przyjazdów studentów mimo to zwiększyła się.  

 

Tabela 34. Zestawienie przyjazdów studentów i doktorantów w podziale na rodzaj wymiany 
Przyjazdy studentów i doktorantów z zagranicy w roku akademickim 2018/2019 

STUDIA  
Erasmus+ z Krajami Programu 139 

Erasmus+ z Krajami Partnerskimi 10 
Umowy bilateralne 36 

Podwójne dyplomy (ARIMA) 5 
RAZEM 190 
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Tabela 35. Zestawienie przyjazdów studentów i doktorantów w podziale na kraje 

Kraj 
Liczba 

studentów/absolwentów 
Kraj 

Liczba 

studentów/absolwentów 

Albania 1 Ukraina 1 

Austria 2 Włochy 18 

Brazylia 2 Kazachstan 7 

Chile 1 Łotwa 1 

Kolumbia 10 Liban 2 

Egipt 3 Holandia 3 

Finlandia 1 Portugalia 23 

Francja 15 Rumunia 10 

Gruzja 2 Rosja 2 

Niemcy 11 Słowacja 7 

Korea Płd 13 Słowenia 2 

Hiszpania 32 Włochy 18 

Tajwan 2 Kazachstan 7 

Turcja 19   

ŁĄCZNIE 190 

 

Nasza uczelnia cieszy się od kilku lat niesłabnącą popularnością wśród studentów 

zagranicznych, przy czym największe zainteresowanie naszą ofertą wykazują niezmiennie 

Hiszpanie, Portugalczycy, Turcy, Włosi i Francuzi. Spośród krajów spoza Unii Europejskiej 

na pierwszym miejscu nadal utrzymuje się Korea Płd i Kazachstan. Znacznie wzrosła 

natomiast mobilność studentów z Kolumbii. Czynniki te powodują, że wskaźniki 

umiędzynarodowienia Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach regularnie rosną. 

 

3.6 Organizacje studenckie  

W Uczelni funkcjonuje 14 organizacji studenckich oraz 39 kół naukowych.  

W roku akademickim 2018/2019 członkowie  uczelnianych organizacji studenckich 

działających w Uniwersytecie Ekonomicznym: 

 wzięli udział w 3 konferencjach /seminariach poza Uczelnią,  

 uczestniczyli w 13 projektach badawczych, 

 zorganizowali 7 szkoleń w Uniwersytecie oraz 4 poza Uczelnią, 

 wzięli udział w 3 warsztatach lub targach w Uniwersytecie, 

 uczestniczyli w 19 spotkaniach lub wykładach uczelnianych oraz w 14 poza 

Uniwersytetem. 

Członkowie  uczelnianych organizacji studenckich wzięli również udział w 22 

uczelnianych oraz w 23 pozauczelnianych wydarzeniach takich jak imprezy tematyczne, 

integracyjne, juwenalia, zjazdy, spotkania, zbiórki charytatywne, zjazdy, kampanie 
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promocyjne Uniwersytetu, gale, imprezy sportowe, turnieje, prezentacje, wolontariat, obozy 

adaptacyjne, debaty, case study. 

W roku akademickim 2018/2019 członkowie kół naukowych działających  

w Uniwersytecie Ekonomicznym: 

 wzięli udział lub zorganizowali 20 konferencji /seminariów w Uniwersytecie oraz      

w 36 poza Uczelnią,  

 uczestniczyli w 5 projektach badawczych, 

 zorganizowali lub wzięli udział w 14 szkoleniach w Uniwersytecie oraz w 2 poza 

Uczelnią, 

 wzięli udział w 15 warsztatach lub targach w Uniwersytecie oraz 12 poza Uczelnią, 

 uczestniczyli w 53 spotkaniach lub wykładach uczelnianych oraz w 20 poza 

Uniwersytetem, 

 wydali 14 publikacji pokonferencyjnych,  

 wzięli udział w 1 badaniu naukowym. 

Członkowie kół naukowych działających w Uniwersytecie Ekonomicznym wzięli 

również udział w 26 uczelnianych oraz w 27 pozauczelnianych wydarzeniach takich jak 

turnieje, konkursy, gry symulacyjne, case study, olimpiady, wizyty w różnego rodzaju 

instytucjach, akcje promocyjne, programy, wystąpieniach, dni otwarte, analizy, prelekcje, 

kursy, debaty. 

  

3.7 Jakość kształcenia 

W badaniach ankietowych przeprowadzonych w roku akademickim 2018/2019 na 

studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, studenci wypełnili 13347 ankiet i ocenili 426 

nauczycieli akademickich, w tym:  

-  w semestrze zimowym studenci wypełnili 5000 ankiet, którzy ocenili łącznie 139 

nauczycieli akademickich, 

 - w semestrze letnim studenci wypełnili 8352 ankiet i ocenili  287 nauczycieli 

akademickich. 

W badaniach ankietowych przeprowadzonych w roku akademickim 2017/2018  

na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, studenci wypełnili 13820 ankiet i ocenili 351 

nauczycieli akademickich. Badaniu poddano zajęcia prowadzone w formie zarówno 

wykładów, jak i ćwiczeń.   
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Tabela 36. Średnia ocena pracowników na Wydziałach 

Wydział 

Rok akademicki 

2016/2017 

Rok akademicki 

2017/2018 

Rok akademicki 

2018/2019 

Semestr zimowy Semestr zimowy Semestr zimowy 

Ekonomii 4,325 4,347 4,273 

Informatyki i Komunikacji 4,241 4,091 4,344 

Finansów i Ubezpieczeń 4,385 4,113 4,449 

Zarządzania 4,221 4,312 4,387 

 

Analizując dane w powyższej tabeli można stwierdzić, że w okresie sprawozdawczym 

wyniki kształcenia na poszczególnych wydziałach utrzymują się na poziomie zbliżonym. 

Ogólny wynik badania wskazuje na  pozytywną ocenę większości ankietowanych przez 

studentów zajęć prowadzonych przez pracowników akademickich Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Katowicach. 

Wyniki ankiet stanowią informację zwrotną dla ocenianych nauczycieli akademickich, 

umożliwiając im zapoznanie się z oczekiwaniami studentów. Analiza ankiet pozwala 

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

bardzo dobrze oceniają prowadzone zajęcia, zaangażowanie, przygotowanie i kompetencje 

prowadzących oraz atmosferę studiowania. W celu podniesienia jakości badania studenci 

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

zajęć. 
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4. Realizacja trzeciej misji Uniwersytetu 

4.1. Prace badawczo-rozwojowe 

W roku akademickim 2018/2019 w Centrum Badań i Transferu Wiedzy zostały 

zrealizowane 43 projekty, w tym 27 na potrzeby praktyki gospodarczej (zewnętrznych) oraz 

16 na potrzeby działalności statutowej/grantowej jednostek UE Katowice (wewnętrznych).  

W trakcie realizacji znajduje się obecnie 14 projektów, w tym 11 na potrzeby praktyki 

gospodarczej oraz 3 na potrzeby działalności statutowej jednostek UE Katowice. W trakcie 

negocjacji znajduje się 5 projektów, w tym 2 na potrzeby praktyki gospodarczej oraz 3 na 

potrzeby działalności statutowej jednostki UE Katowice.  

 

Tabela 37. Projekty w Centrum Badań i Transferu Wiedzy w latach 2015-2019. 

Rok 

akademicki 

Projekty 

zrealizowane w trakcie realizacji w negocjacjach 

razem 
w tym w tym w tym 

zewnętrzne wewnętrzne zewnętrzne wewnętrzne zewnętrzne wewnętrzne 

2015/2016 36 21 15 - - - - 

2016/2017 42 28 14 - - - - 

2017/2018 35 20 15 - - - - 

2018/2019 43 27 16 11 3 2 3 

 

W roku akademickim 2018/2019 wartość przychodów z projektów zrealizowanych 

przez Centrum Badań i Transferu Wiedzy wyniosła 1 480 289,49 zł netto. Przychody z tytułu 

realizacji projektów zewnętrznych wynosiły 1 271 939,49 zł netto (w tym z tytułu narzutu 

kosztów ogólnych oraz zysku na Uczelni pozostało 236 886,33 zł). Wartość przychodów  

z obecnie realizowanych projektów na potrzeby działalności statutowej/grantowej jednostek 

UE Katowice w Centrum Badań i Transferu Wiedzy wynosi 17 000,00 zł netto. Szacowana 

wartość przychodów z obecnie realizowanych projektów zewnętrznych przez Centrum Badań 

i Transferu Wiedzy wynosi w przybliżeniu 600 000,00 zł netto. Szacunek ten wynika z braku 

aktualnej informacji dotyczącej pracochłonności opracowania kilku opinii z wykorzystaniem 

wiedzy ekonomicznej dla organów ściągania. Przychody Centrum są powyżej uzyskanych  

w roku 2016/2017, ale niższe niż w roku poprzednim. Wynika to z niższych przychodów 

zewnętrznych, które pomimo rosnących przychodów wewnętrznych nie są rekompensowane. 

W roku 2018/2019 są niższe niż w roku poprzednim o 13% i nieznacznie niższe niż  

w 2016/2017. Poziom przychodów zewnętrznych w wysokości 1,2 mln PLN pokazuje 

rezerwy potencjału UE Katowice. Celem Centrum jest generowanie przychodów z projektów 

zewnętrznych, przychody wewnętrzne należy traktować jako działalność dodatkową. 
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Tabela 38. Przychody Centrum Badań i Transferu Wiedzy w latach 2015-2019 (netto w zł) 

Rok 

akademicki 

Przychody z tytułu projektów 

zrealizowanych w trakcie realizacji 

zewnętrznych wewnętrznych zewnętrznych wewnętrznych 

2015/2016 777 109,59 203 450,00 - - 

2016/2017 1 303 986,90 79 567,00 - - 

2017/2018 1 447 731,49 94 881,00  - - 

2018/2019 1 271 939,49 208 350,00 600 000,00 17 000,00 

 

Ponad połowę liczby zrealizowanych projektów roku akademickim 2018/2019 

stanowiły prace naukowo-badawcze. Najwięksi pod względem wartości podpisanych umów 

zleceniodawcy to: Polska Grupa Górnicza S.A., Port Lotniczy w Gdańsku, Jastrzębska Spółka 

Węglowa Innowacje S.A., Instytut Badawczy Dróg i Mostów, dla których pracownicy  

i ankieterzy zatrudnieni w Centrum Badań i Transferu Wiedzy realizowali badania ankietowe, 

opracowywali ekspertyzy, analizy, opinie oraz raporty.  

Pozostałe projekty realizowane w jednostce stanowiły opinie oraz ekspertyzy  

z wykorzystaniem wiedzy ekonomicznej, realizowane na zlecenie organów ścigania. 

Najwięksi pod względem wartości wydanych postanowień o powołaniu biegłych 

zleceniodawcy to: Gdańska Delegatura Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Sąd 

Okręgowy we Wrocławiu oraz Prokuratura Okręgowa w Kielcach. 

 

Tabela 39. Zestawienie projektów zewnętrznych zrealizowanych w Centrum Badań i 

Transferu Wiedzy w roku akademickim 2018/2019. 

Zamawiający Przedmiot zamówienia 

Sąd Okręgowy  

we Wrocławiu 
Opracowanie opinii na podstawie postanowienia z dnia 18.07.2018 

Sąd Okręgowy  

we Wrocławiu 
Opracowanie opinii na podstawie postanowienia z dnia 21.02.2018 

Sąd Okręgowy  

w Warszawie 
Sporządzenie opinii uzupełniającej z dnia 10.07.2018 

Uniwersytet Jagielloński Opracowanie analizy statystycznej 

"Węglokoks" S.A. 

Konsultacje ustne i telefoniczne, uczestnictwo w spotkaniach zespołu 

powołanego na potrzebę realizacji zadania: Opracowanie polityki dywidend 

Grupy Kapitałowej Węglokoks 

Województwo Śląskie 
Wykonanie ekspertyzy pt. Rekomendacje do Regionalnej Polityki Miejskiej 

Województwa śląskiego 

Politechnika Częstochowska 

Przeprowadzenie badań bezpośrednich metodami mieszanymi, w oparciu o 

kwestionariusz wywiadu pt. Big Data Analytics w zastosowaniach 

biomedycznych 
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Uniwersytet Ekonomiczny 

we Wrocławiu 

Przeprowadzenie badań pt. Intraorganizational mechanisms of primary 

selection in a high-tech industry  

Najwyższa Izba Kontroli 

Wykonanie ekspertyzy na temat prawidłowości wycen składników 

majątkowych, wykonanych w związku z transakcjami nabycia przez spółkę 

PGG zakładów górniczych KW S.A. 

Technicenter Sp. z o.o. 
Wykonanie badań realizowanych przez jednostkę naukową o profilu 

ekonomicznym 

JSW Innowacje S.A. Wykonanie prac finansowo-ekonomiczno-analitycznych  

Polska Grupa Górnicza S.A. Kompleksowa Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu dla PGG S.A.  

Polska Grupa Górnicza S.A. Opracowanie dwóch raportów 

Polska Grupa Górnicza S.A. 
Analiza i ocena marki Polskiej Grupy Górniczej S.A. w mediach tradycyjnych 

i społecznościowych  

Węglokoks S.A. Szkolenie Due Diligence 

Agencja Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego w Gdańsku 
Opracowanie opinii dotyczącej banku Deutsche Bank S.A. 

Agencja Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego w Gdańsku 
Opracowanie opinii dotyczącej banku ING Bank 

Agencja Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego w Gdańsku 
Opracowanie opinii na podstawie postanowienia z dnia 28 listopada 2018 roku  

Agencja Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego w Gdańsku 
Opracowanie opinii na podstawie postanowienia z dnia 26.05.2017 roku  

Port Lotniczy Gdańsk  

im. Lecha Wałęsy 

Metodyka szacowania wartości szkód oraz organizacja i zarządzanie procesem 

realizacji wniosków odszkodowawczych właścicieli nieruchomości 

położonych w obszarze ograniczonego użytkowania Portu Lotniczego 

Gdańska im. Lecha Wałęsy 

Narodowa Orkiestra 

Symfoniczna Polskiego 

Radia 

Przygotowanie i przeprowadzenie badań bezpośrednich wśród 

abonamentowiczów NOSPR i opracowanie raportu 

Instytut Budowy Dróg i 

Mostów w Warszawie 

Przeprowadzenie badań bezpośrednich wpływu podejmowanych w ramach III 

i IV Osi PO dla IBDiM 

BOMBARDIER S.A. 
Opracowanie analizy postanowień umownych na kontraktach w trakcie 

realizacji oraz analizy postanowienia w projekcie umowy 

Sąd Okręgowy we 

Wrocławiu 

Sporządzenie opinii uzupełniającej z dnia 23.07.2018 r. dla Sądu Okręgowego 

we Wrocławiu. Sygn. akt XII C 144/18 

Sąd Okręgowy we 

Wrocławiu 

Sporządzenie opinii uzupełniającej z dnia 27.05.2019 r. dla: Sądu 

Okręgowego we Wrocławiu XII Wydział Cywilny Sygn. akt. XII C 144/18 

Prokuratura Okręgowa  

w Kielcach 

Opracowanie opinii na podstawie postanowienia z dnia 21.03.2017 r. dla 

Prokuratury Okręgowej w Kielcach Wydział I Śledczy (sygn. akt. PO I 

Ds.66.2016.Spc) 

Prokuratura Okręgowa  

w Kielcach 

Sporządzenie opinii przez ekspertów Uniwersytetu Ekonomicznego  

w Katowicach w prawie sygn. akt PO I Ds. 66.2016.Sp9c sporządzona na 

zlecenie Prokuratury Okręgowej w Kielcach Wydział I śledczy 
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4.2. Umowy z interesariuszami w otoczeniu społeczno-gospodarczym 

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach na bieżąco współpracuje w różnych 

obszarach już z ponad 550 firmami oraz innymi instytucjami. Nawiązanie współpracy  

z Uczelnią to dostęp do wiedzy bazującej na najnowszych badaniach naukowych i pracach 

badawczo-rozwojowych. Dzięki temu firmy i instytucje zwiększają swoje szanse na rynku  

oraz efektywność podejmowanych działań. UE Katowice indywidualnie dostosowuje zakres 

współpracy pomiędzy Uczelnią a partnerami zewnętrznymi (od dużych projektów  

z korporacjami o zasięgu światowym po mniejsze inicjatywy na linii naukowiec – 

przedsiębiorstwo).  

 

Tabela 40. Przykładowe podmioty, z którymi Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 

podpisał umowy i porozumienia o współpracy, w roku akademickim 2018/2019 (stan na 30 

września 2019 roku) 

Librus Sp. z o.o. Sp. k. Tyski Sport S.A. 

FAZON - Fundacja Aktywizacji Zawodowej 

Osób Niepełnosprawnych  

Polska Grupa Górnicza S.A. 

Miasto Rybnik 

PwC Advisory sp. z o.o. sp. k. Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA Polska 

COGITOR Piotr Majkowski Związek Regionalnych Portów Lotniczych  

DECATHLON Sp. z o.o.  Śląskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców 

Majątkowych 

Holding Liwa Sp. z o.o.  

(właściciel Hotelu Monopol w Katowicach) 

SALEMAX Maciej Makowski 

Urząd Statystyczny w Katowicach Global BD Trading Sp. z o.o. 

DPM Sp. z o.o. Instytut Badawczy Dróg i Mostów Warszawa 

UBS Business Solutions Poland Sp. z o.o. HSBC Service Delivery (Polska) Sp. z o.o. 

Grupa PRC Holding Sp. z o.o. Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej Sp. z o.o. 

Team Prevent Poland Sp. z o.o. Lifewellness Sp. z o.o. 

 

Przedstawiciele UE Katowice biorą udział w wielu kluczowych dla regionu 

inicjatywach i przedsięwzięciach. UE Katowice we współpracy z Urzędem Miasta Katowice 

/Wydział Obsługi Inwestora/ uczestniczy w spotkaniach z inwestorami oraz tworzy 

dokumenty i raporty dla inwestorów zainteresowanych podjęciem działalności w Katowicach. 

Podczas spotkań prezentowane są – poza ofertą edukacyjną Uczelni – profile studentów  

i absolwentów, infrastruktura Uczelni.  

UE Katowice wspólnie z otoczeniem społeczno-gospodarczym, podejmuje działania 

mające na celu ułatwienie studentom i absolwentom znalezienie pracy, rozwój zawodowy czy 

poznanie otoczenia społeczno-gospodarczego. Wśród nich wskazać można m.in.: 

 pozyskiwanie ofert rekrutacyjnych,  

 współpracę w ramach praktyk studenckich,  
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 realizację projektów edukacyjno-doradczych oraz promowanie inicjatyw z zakresu 

rozwoju zawodowego organizowanych przez otoczenie, 

 współpracę w ramach Systemu Przywilejów Absolwenta SPA, 

 Działalność w ABSL i Silesian Universities Network. 

W okresie sprawozdawczym, na stronie www.ue.katowice.pl w sekcji „Twoja 

Kariera” (wyszukiwarka on-line) opublikowano ponad 1 700 ofert rekrutacyjnych. 

UE Katowice współpracuje z przedstawicielami firm i instytucji w zakresie krajowych 

praktyk studenckich. Zasady odbywania praktyk określone zostały w Regulaminie praktyk  

studenckich w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Procedura odbywania praktyk  

jest dostępna dla studentów na stronie www.ue.katowice.pl w sekcji „Twoja Kariera”. 

Wszystkie dokumenty (plan praktyki, porozumienie o prowadzeniu studenckiej praktyki 

obowiązkowej, karta realizacji praktyki) są dostępne w wersji elektronicznej dla studentów po 

zalogowaniu się do Wirtualnej Uczelni.  

 

Tabela 41. Zestawienie ilości praktyk (w tym innych aktywności uznanych, jako praktyki 

studenckie), jakie zostały sformalizowane przez RWG, w roku akademickim 2018/2019 (stan 

na 30 września 2019 roku) 

WYDZIAŁ 
PRAKTYKA 

OBOWIĄZKOWA 

PRAKTYKA 

DODATKOWA 

UZNANIE INNEJ 

AKTYWNOŚCI 

Ekonomii 181 12 47 

Zarządzania 158 36 94 

Finansów i Ubezpieczeń 194 28 70 

Informatyki i komunikacji 91 11 171 

Biznesu, finansów  

i administracji 
44 6 19 

 

W celu ułatwienia studentom i absolwentom Uniwersytetu poruszania się po rynku 

pracy Uczelnia realizuje projekty edukacyjno-doradcze. W analizowanym okresie 

zrealizowano: 

 Blisko – Międzynarodowo – Przez całe życie. Kompleksowy program zrównoważonego 

rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (01.10.2018 – 30.09.2019)- 1 

edycja, 

 Akademia Kariery (23-26.10.2018 oraz 9-11.04.2019),  

 Akademia Biznesu (27-29.11.2018 oraz 5-7.03.2019),  

 Corporate Readiness Certificate (CRC) (27.02- 03.06.2019), 

 EEC – Liderzy Przyszłości (EEC – Leaders of Tomorrow) / HR Silesia Trends  

(14-15.05.2019). 

http://www.ue.katowice.pl/biznes/projekty/projekty-partnerskie/eec-liderzy-przyszlosci-eec-leaders-of-tomorrow.html
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Głównym celem projektu „Blisko – Międzynarodowo – Przez całe życie” jest 

podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, 

odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.  

„Akademia Kariery” to cykliczny projekt edukacyjny, którego celem jest aktywizacja 

studentów i absolwentów Uniwersytetu oraz wsparcie w rozwoju kompetencji miękkich 

i poruszaniu się po rynku pracy. Do współpracy zapraszani są dyrektorzy personalni, 

psychologowie i inni pracownicy firm i instytucji, którzy na co dzień spotykają  

się z kandydatami ubiegającymi się o pracę oraz specjaliści-praktycy, udzielający informacji 

na temat specyfiki pracy w danym zawodzie. 

Kolejnym cyklem edukacyjnym realizowanym przez UE Katowice jest „Akademia 

Biznesu”. Celem projektu jest zwiększenie świadomości i poszerzenie wiedzy uczestników 

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

z właścicielami firm oraz szkolenia i warsztaty dot. tematyki prowadzenia własnej 

działalności gospodarczej.  

 

Tabela 42. Szkolenia i warsztaty zorganizowane w ramach projektu „Akademia Kariery”, w 

roku akademickim 2018/2019 (stan na 30 września 2019 roku) 

TEMAT SZKOLENIA / WARSZTATU 
NAZWA FIRMY / INSTYTUCJI 

REALIZUJĄCEJ 

Moja pierwsza praca – prawa i obowiązki NGA HR Sp. z o.o.  

Jak zbudować swoją markę osobistą i zarządzać ścieżką 

kariery? Recruitment in the digital world – nowoczesne 

narzędzia rekrutacji 

Unilever Poland Services Sp. z o.o.  

ERP Trends. Warsztaty wiedzy o systemach ERP na 

przykładzie nowoczesnego systemu enova365 dla biznesu 

Datio Sp. z o.o. 

Excel Yourself with PwC (poziom średniozaawansowany) PwC Advisory Sp. z o.o. Sp.k. 

Rozwój zawodowy – a praca zarobkowa na terenie krajów 

UE/EOG i Szwajcarii w ujęciu zabezpieczenia społecznego 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 

Oddział w Chorzowie 

Personal branding w rekrutacji Unilever Poland Services Sp. z o.o. 

Speak to Succeed - Public Speaking and Building Professional 

Relationships. Your Professional Online Presence 

Wilson HCG 

Wizja firmy, misja i strategia – budowanie kultury 

organizacyjnej przedsiębiorstwa na przykładzie Decathlon 

Decathlon Sp. z o. o. 

 

Tabela 43. Szkolenia i warsztaty zorganizowane w ramach projektu „Akademia Biznesu”, w 

roku akademickim 2018/2019 (stan na 30 września 2019 roku) 

TEMAT SZKOLENIA / WARSZTATU 
NAZWA FIRMY / 

INSTYTUCJI REALIZUJĄCEJ 

Działaj w grupie – osiągaj efekty. Trening umiejętności pracy 

zespołowej   

Librus spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością sp. k. 

Sprawdź czy jesteś przedsiębiorczy z wykorzystaniem gry 

edukacyjnej Projektor 

Wojewódzki Urząd Pracy 

w Katowicach 

Osoby niepełnosprawne na rynku pracy. Zatrudnianie osób 

niepełnosprawnych – formy wsparcia i korzyści dla 

pracodawców 

Fundacja Aktywizacji Zawodowej 

Osób Niepełnosprawnych 

w Warszawie 
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VBA - czyli jak wykorzystać możliwości Excela w firmie COGITOR Piotr Majkowski 

Formy wsparcia finansowego na założenie własnej działalności 

gospodarczej wraz z elementami biznesplanu 

Wojewódzki Urząd Pracy 

w Katowicach 

ABC NOWEGO PRZEDSIĘBIORCY - Twoje prawa i 

obowiązki jako płatnika składek na ubezpieczenie społeczne  

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 

w Chorzowie 

 

Projekt Corporate Readiness Certificate (CRC) realizowany we współpracy  

z firmami: Accenture, IBM, ING Services Polska. Crc to cykl zajęć praktycznych, na których 

studenci przygotowują się do pracy projektowej i zespołowej. Ma na celu umożliwienie 

studentom nabycia praktycznej wiedzy, poprzez uczestnictwo w bezpłatnych zajęciach, 

wykładach, laboratoriach, a także płatnych praktykach, stażach dla najlepszych.  

Ponadto – w ramach projektów edukacyjno-doradczych – UE Katowice uczestniczy 

jako Partner w projekcie DIALOG ścieżki dostosowania UE do wymagań Ustawy 2.0. 

W Uczelni prowadzony jest FanPage www.facebook.com/TwojaKarieraUE  

na którym udostępniane są informacje o bezpłatnych wydarzeniach z zakresu rozwoju 

zawodowego dla studentów i absolwentów. 

UE Katowice dba o utrzymywanie relacji z Absolwentami. Dla Absolwentów 

Uniwersytetu powstał dedykowany, lojalnościowy Program System przywilejów Absolwenta 

(SPA). Od 1 października 2018 do 23 września 2019 wydano 409 kart absolwenta.  

Uniwersytet na bieżąco prowadzi monitoring Absolwentów sukcesu – SPA VIP.  

W okresie sprawozdawczym wydano 26 kart SPA VIP. Karty wraz z listem gratulacyjnym 

od JM Rektora oraz propozycją współpracy od Dyrektor Biura Współpracy z Gospodarką  

i Absolwentami zostały wysyłane do absolwentów, którzy odnieśli znaczący sukces  

w karierze zawodowej. Ponadto pozyskuje nowych partnerów Programu SPA. 

UE Katowice, jako członek ABSL (Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych)  

i Silesian Universities Network angażuje się w spotkania, konferencje i szkolenia w ramach 

Związku. W efekcie licznych spotkań z przedstawicielami ABSL i SUN stworzono platformę 

służącą do współpracy pomiędzy firmami wchodzącymi w skład ABSL a Uczelniami 

„TRELO”. Bierze czynny udział w pracach, jakie mają miejsce przy użyciu ww. platformy 

internetowej oraz projektów na linii Biznes-Samorząd-Uczelnia oraz Biznes-Uczelnia 

(kolejna edycja ABSL Academy Junior, Akademia Kariery, Akademia Biznesu, PwC 

Days, Makro Day, CRC itp.).  

UE Katowice został wpisany do Bazy Usług Rozwojowych Polskiej Agencji 

Rozwoju Przedsiębiorczości, w której prezentuje ofertę studiów podyplomowych. W roku 

akademickim 2018/2019 wprowadzono do Bazy nową ofertę studiów obejmującą 71 
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kierunków. W okresie sprawozdawczym w studiach podyplomowych w „ramach bazy” 

uczestniczyło 45 osób. 

Szczegółowa oferta Uczelni dla Biznesu, studentów i Absolwentów dostępna jest na stronie 

internetowej- wyodrębnione zakładki „Biznes”, „Twoja kariera” i „Absolwenci”.  

 

Zakładka BIZNES Zakładka TWOJA KARIERA 

 Oferta współpracy – ogólna biznesowa oferta Uczelni 

 Publikacja ofert rekrutacyjnych – umożliwiająca 

dodawanie ogłoszeń o pracy, stażach czy praktykach 

 Projekty – inicjatywy podejmowane przez Biuro, 

a także wydarzenia, w których czynnie bierze udział 

 Studia podyplomowe, kursy i szkolenia – oferta 

edukacyjna skierowana do podmiotów gospodarczych 

i instytucji administracyjnych (RWG) 

 Badania i transfer wiedzy – oferta Centrum Badań 

i Transferu Wiedzy, prezentująca   możliwości 

wspólnych projektów, ekspertyz czy analiz 

 Reklama i wynajem powierzchni – oferta wynajmu 

infrastruktury Uniwersytetu 

 System przywilejów absolwenta – możliwość 

współpracy w roli partnera programu jak i skorzystania 

z dostępnych upustów i zniżek 

 Sukcesy absolwentów – prezentacja sukcesów 

zawodowych absolwentów Uczelni 

 Partnerzy – lista najważniejszych biznesowych 

partnerów uczelni 

 Twoja kariera – przekierowanie do zakładki 

dedykowanej dla studentów i absolwentów, 

poświęconej rozwojowi kariery zawodowej 

 Aktualności 

 Krajowe Praktyki Studenckie 

 Oferty rekrutacyjne 

 Projekty 

 Najczęściej zadawane pytania 

 Bezpłatne publikacje 

 Zainspiruj się; 

 System Przywilejów Absolwenta 

 Badania Losów Zawodowych 

Absolwentów 

Zakładka ABSOLWENCI 

 System Przywilejów Absolwenta 

 Sukcesy absolwentów 

 Badanie losów zawodowych 

absolwentów 

 Studia podyplomowe, kursy 

i szkolenia 

 Twoja kariera 

 Stowarzyszenie Absolwentów 

 Klub Absolwentów Logistyki 

i Transportu 

 Ofert rekrutacyjne 

 Edukację przez całe życie 

 

 

4.3. Wydarzenia wpływające na relacje z otoczeniem 

 Rok akademicki 2018/2019 obfitował w wiele wydarzeń organizowanych  

na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, w tym  m.in.: 

 uroczyste otwarcie zmodernizowanego Budynku Rektoratu w dniu 18 września 2018 

roku, 

 uroczystą inaugurację roku akademickiego 2018/2019, która odbyła się w dniu  

28 września 2018, 

 Dzień Edukacji Narodowej, podczas którego wręczono medale Komisji Edukacji 

Narodowej oraz nagrody nauczycielom i pracownikom administracyjnym, 

 spotkanie opłatkowe pracowników Uniwersytetu, podczas którego wręczono granty 

rektorskie dla nauczycieli akademickich oraz wyróżnienia dla pracowników, 

http://www.ue.katowice.pl/studenci/twoja-kariera/aktualnosci.html
http://www.ue.katowice.pl/studenci/twoja-kariera/krajowe-praktyki-studenckie.html
http://www.ue.katowice.pl/studenci/twoja-kariera/oferty-rekrutacyjne.html
http://www.ue.katowice.pl/studenci/twoja-kariera/projekty.html
http://www.ue.katowice.pl/studenci/twoja-kariera/faq.html
http://www.ue.katowice.pl/studenci/twoja-kariera/bezplatne-publikacje.html
http://www.ue.katowice.pl/studenci/twoja-kariera/zainspiruj-sie.html
http://www.ue.katowice.pl/studenci/twoja-kariera/system-przywilejow-absolwenta.html
http://www.ue.katowice.pl/studenci/twoja-kariera/blza.html
http://www.ue.katowice.pl/studenci/twoja-kariera/blza.html
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 Święto Uczelni, 11 stycznia 2019 roku, podczas którego wręczono tytuły profesora 

honorowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz dokonano uroczystych 

promocji doktorskich i habilitacyjnych, 

Jedną z form aktywności uniwersytetu jest aktywna współpraca z otoczeniem. Do 

przykładów takiej współpracy można zaliczyć organizowane wykłady rektorskie  wykłady 

dziekańskie, do wygłoszenia których zapraszane są wybitne osobowości, a w których udział 

biorą studenci oraz kadra akademicka.  

W dniu 9 listopada 2018 roku wykład rektorski pt. „ systemy instytucjonalne,  

a warunki życia w kraju”, wygłosił prof. Leszek Balcerowicz, doctor honoris causa 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. 

Ponadto w  roku akademickim 2018/2019 wygłoszone zostały m.in. następujące 

wykłady dziekańskie: 

 22 października 2018 roku, "Handel elektroniczny i omnichannel - zarządzanie 

łańcuchem dostaw 2020” - dr hab. Halina Brdulak, prof. nadzw. SGH, 

 14 listopada 2018 roku, “Piłka nożna jako fenomen przełomu wieków” - Antoni 

Piechniczek,  

 13 grudnia 2018 roku  „Making the most of digitalisation for inclusive and sustainable 

cities” - José Ángel Gurria, 

 01 stycznia 2019 roku „Career with a Crash Course in Big Data & ML” - Nataraj 

Dasqupta, 

 26 lutego 2019: „Makroekonomia oraz Ekonomia w liczbach” - prof. dr hab. inż. 

Joachim Foltys, który przybliżył słuchaczom pojęcia związane z ekonomią., 

 11 marca 2019 roku „Central Bank Rating” - Indranarain Ramlall 

 15 marca 2019: „Dziewięć sposobów na udaną prezentację” – Marcin Kopczyński,  

certyfikowany trener, konsultant w instytucji szkoleniowo-doradczej, właściciel firmy 

marketingowej Trzy Znaki, 

 2 kwietnia 2019: "Bycie €ko – moda czy konieczność" - Wojciech Tesarczyk, ekspert  

w dziedzinie ekologii, współautor rozwiązań technologicznych m.in. z obszaru 

gospodarki odpadami komunalnymi,   

 11 kwietnia 2019 roku „Eurozone Membership after Brexit: the Case Study of 

Visegrad Countries” - prof. Lubor Lacina . 
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 Prócz konferencji naukowych oraz wspominanych wyżej wykładów dziekańskich na 

Uniwersytecie organizowane były różne wydarzenia. Do takich najważniejszych wydarzeń 

zaliczyć możemy: 

 Święto Wydziału Biznesu, Finansów i Administracji – 21 listopada 2018 r., wykład 

rektorski „Jak rozmyśla sztuczna inteligencja” dra Tomasza Rożka, 

 Regionalny Konkurs Wiedzy Ekonomicznej „Start do własnego biznesu”, 

 18 marca 2019 r.: „Franciszkanie z Bronxu" - spotkanie zorganizowane przez 

Duszpasterstwo akademickie DAR dla studentów, społeczności uczelni 

i przedstawicieli rybnickich szkół ponadgimnazjalnych z braćmi Josephem Deanem 

i Seraphimem Roycourtem, "franciszkanami z Bronxu", 

 International Business Open Day – 20 marca 2019 roku. Podczas którego, odbyły się 

krótkie autoprezentacje absolwentów kierunku International Business, którzy 

opowiadali   o swoich doświadczeniach oraz o możliwościach, które dały im Uczelnia. 

W ramach International Business Open Day otwarto uroczyście wystawę fotograficzną 

prof. dr hab. Wojciecha Dyducha, Prodziekana ds. Rozwoju na Wydziale Zarządzania 

- "Nauczyciela z pasją",  

 27 marca 2019 roku : "Technologia cyfrowa i jej wpływ na Twoją karierę" - spotkanie 

studentów oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych na temat wykorzystywania 

w codziennym życiu technologii cyfrowej, 

 21 marca 2019 r.:  X Targi Edukacji - wykład dra Michała Trzęsioka "Z matematyką 

w plecaku - wędrówki po krainie ekonomii", 

 17 kwietnia 2019 r.: „Posty, które zaskakują - jak przyciągnąć uwagę klienta. Co 

zrobić, by zaistnieć w mediach społecznościowych i świadomości swoich klientów” -  

spotkanie studentów oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych z Piotrem 

Chmielewskim z agencji Social Media Now., 

 9 i 10 maja 2019 roku: Juwenalia rybnickie, 

 11 czerwca 2019 roku: II Edycja Konferencji „Perspektywy rozwoju nadzoru 

korporacyjnego. Komunikacja oraz etyka w administracji publicznej i w biznesie”. 

 III Śląskie Forum Audytu w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, które 

odbyło się w dniu 25 września 2019 roku. Było to potkanie członków i sympatyków 

Stowarzyszenia Certyfikowanych Audytorów i Specjalistów ds. Kontroli 

Wewnętrznej(CAKW), z cyklu metodyka na temat:  Doświadczenia audytu 

wewnętrznego. Współorganizatorami spotkania byli: Wydział Ekonomii Uniwersytetu 
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Ekonomicznego w Katowicach, Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej Sp. z o.o. oraz 

Klub Liderów Przedsiębiorczości i Innowacji Społecznych  „Management 

Consulting”.  

O pozycji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, świadczy udział Rektora  

w radach i kapitułach wielu prestiżowych wydarzeń o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim, 

m.in.: 

 Członek Kapituły Polskiej Wystawy Gospodarczej. Przedsięwzięcie realizowane  

z inicjatywy Prezydenta RP Andrzeja Dudy,  

 Członek Rady  Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2019, 

 Członek Rady Programowej VIII Europejskiego Kongresu Małych i Średnich 

Przedsiębiorstw, 

 Członek Komitetu Honorowego obchodów 100-lecia Wybuchu I Powstania Śląskiego. 

Organizatorzy wielu wydarzeń wysoko cenią kadrę akademicką Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Katowicach. Świadczy o tym fakt, że wielu nauczycieli akademickich 

zapraszanych jest w charakterze eksperta do paneli dyskusyjnych m.in. w takich 

wydarzeniach jak: 

 NKN Forum, 

 Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw, 

 XI Europejski Kongres Gospodarczy, 

 PulsHR Day. 

Ponadto w dniu 20 marca 2019 roku na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu 

odbyła się druga debata środowiskowa NKN Forum, której tematem były szkoły doktorskie. 

W roli moderatora seminarium nt. struktury i organizacji szkół doktorskich wystąpił JM 

Rektor dr hab. Robert Tomanek, prof. UE. 

Podczas XI Europejskiego Kongresu Gospodarczego, który odbywał się  

w Katowicach w panelach dyskusyjnych w roli ekspertów Uniwersytetu Ekonomicznego  

w Katowicach wystąpili m.in.: rektor dr hab. Robert Tomanek, prof. UE,  dr hab. Barbara 

Kos, prof. UE, prof. dr hab. Sławomir Smyczek, prof. dr hab. Wojciech Dyduch, prof. dr hab. 

Aldona Frączkiewicz-Wronka, prof. dr hab. inż. Jacek Szołtysek. WKkongresie udział wzięło 

również wielu wolontariuszy będących studentami Uniwersytetu Ekonomicznego  

w Katowicach.  

W ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego, Biuro Współpracy  

w Gospodarką i Absolwentami koordynowało Projekt EEC Liderzy Przyszłości (EEC – 
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Leaders of Tomorrow), którego V edycja odbyła się w dniach 14-15 maja 2019 roku. EEC 

Liderzy Przyszłości to wspólna Inicjatywa Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz 

Grupy PTWP. Uczelnia po raz piąty otrzymała status Partnera Instytucjonalnego EEC 

oraz współorganizatora EEC LIDERZY Przyszłości. W ramach Projektu EEC Liderzy 

Przyszłości uczelnia gościła prelegentów, którzy w ramach wykładów mieli możliwość 

spotkania się ze studentami i pracownikami naszej Uczelni.  

 

Tabela 44. V edycja EEC Liderzy Przyszłości – wykłady i uczestnicy panelów dyskusyjnych 

14 MAJA 2019 ROKU 15 MAJA 2019 ROKU 

Rafał Sonik, przedsiębiorca i kierowca 

rajdowy 

Gary J. Schmitt, Director, Program on American 

Citizenship and Resident Scholar Strategic Studies, 

American Enterprise Institute 

György Lévay*, Research Manager, 

Infinite Biomedical Technologies 

Adam B. Czyżewski, główny ekonomista, PKN ORLEN 

SA 

Dino Patti Djalal, założyciel 

i przewodniczący, Foreign Policy 

Community of Indonesia, Dżakarta,  

Marcin Tchórzewski, założyciel Coders Lab, lidera 

w nowoczesnej edukacji IT 

Bartosz Marczuk, wiceprezes zarządu, 

Polski Fundusz Rozwoju SA. 

David James Egwu, Co-Founder, Young CEOs Business 

Forum, CEO, Eden integrated Services Limited, Board 

Member & Director of Government Communications, 

African Achievers Awards 

 

W ramach wzmocnienia relacji z otoczeniem międzynarodowym oraz utrzymania 

pozytywnego wizerunku podejmowane były aktywne działania mające na celu rozwój 

umiędzynarodowienia Uczelni (PH1 Strategii Rozwoju UE Katowice 2018-2025). Jednym  

z najważniejszych projektów jest pozyskiwanie akredytacji międzynarodowych: CEEMAN 

IQA i AACSB dla całej Uczelni oraz EPAS dla kierunku International Business (drugi 

stopień). W październiku 2019 miała miejsce wizyta Komisji Akredytacyjnej CEEMAN, 

której raport rekomenduje przyznanie tej prestiżowej akredytacji naszej Uczelni na kolejne 6 

lat. 

W akademickim 2018/2019 złożonych zostało wiele wniosków z prośbą o przyznanie 

Patronatu Honorowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach na wydarzenia 

organizowane zarówno przez instytucje zewnętrzne jak i jednostki wewnętrzne uczelni: 

 patronaty wewnętrzne, złożono 21 wniosków i na wszystkie wyrażono zgodę, 

 patronaty zewnętrzne, złożono 18 wniosków i udzielono 15 patronatów. 

 Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach prężnie działa również w sferze kultury 

gdzie odnosi wiele sukcesów.  

Chór Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w roku akademickim 2018/2019 

brał udział łącznie w około 46 wydarzeniach muzycznych (koncerty krajowe i zagraniczne), 
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uczestniczył w organizacji Metropolitalnego Festiwalu Chóralnego oraz brał udział  

w uroczystościach uczelnianych. W roku akademickim 2018/2019 Chór zdobył dwa złote 

medale na Międzynarodowym Konkursie Chóralnym – International Choir Competition 

MUNDI CANTANT 2019 w Ołomuńcu (Republika Czeska) w dwóch kategoriach: dorosłych 

chórów mieszanych oraz muzyki sakralnej. 

Zespół Pieśni i Tańca „Silesianie” uczestniczył w 2 międzynarodowych festiwalach 

dał 30 koncertów (włącznie z koncertami na festiwalach), pary Zespołu uczestniczyły w 7 

ogólnopolskich turniejach tańca polskiego i śląskiego w formie towarzyskiej. Na uwagę 

zasługuje zdobycie pierwszego miejsce „Silesian”w Ogólnopolskim Konkursie Tańca 

Ludowego w Łodzi oraz udział w 2 koncertach rodzącej się gwiazdy polskiego hip-hopu 

rapera „Bedoes”. Ponadto Zespół „Silesianie” zaangażował się organizację konferencji 

naukowej „Biznes w Kulturze-Kultura w Biznesie”, Ogólnopolskiego Turnieju Tańca 

Polskiego w formie towarzyskiej „Śląski diament”,  Ogólnopolskiego Turnieju Tańca 

Śląskiego w formie towarzyskiej „Trojak”  oraz brał udział w dwóch Festiwalach 

folklorystycznych (Turcja, Czechy). 

 W ramach Trzeciej Misji Uczelni Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach działa 

Centrum Kształcenia przez Całe Życie, które realizuje działania na rzecz społeczności miasta 

i regionu. W roku akademickim 2018/19 odbyły się kolejne edycje Ekonomicznego 

Uniwersytetu Dziecięcego (XIX i XX) oraz Akademii Młodego Ekonomisty (XVII i XVIII)                                      

- ogólnopolskich programów edukacji ekonomicznej dla dzieci i młodzieży prowadzonych                 

z Fundacją Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych. Zajęcia w ramach programu 

prowadzone były przez pracowników naukowych UE Katowice, ekspertów zewnętrznych                     

i praktyków biznesu, szczególnie praktyków branży skierowanej do najmłodszych odbiorców 

(Haribo Polska, Odlewy żeliwne i plastikowe). Zrealizowano również cykl wykładów dla 

rodziców, które prowadzili eksperci ds. finansów, zarządzania, psychologii i pedagogiki. Dla 

młodzieży szkół średnich skierowane zostały zajęcia w ramach programu ELiT (Ekonomia 

dla Liceum i Technikum). 

 

Tabela 45. Uczestnicy programów edukacyjnych w roku akademickim 2018/19 

semestr EUD AME Rodzice ELiT UETW Razem 

zima 2018 99 81 55 59 317 611 

lato 2019 95 65 43 34 317 554 
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Tabela 46. Ilość wykładów dla poszczególnych programów w roku akademickim 2018/19 

semestr EUD AME Rodzice ELiT UETW Razem 

zima 2018 6 6 6 9 14 41 

lato 2019 6 6 6 7 15 40 

 

Na Uczelni działa również Uniwersytet Ekonomiczny Trzeciego Wieku, który jest 

jedynym w Polsce profilowanym Uniwersytetem Ekonomicznym Trzeciego Wieku.  

 

Tabela 47. Wydarzenia, w których udział wzięli słuchacze UETW w roku akademickim 

2018/2019 

Wydarzenia 
Koncerty 

 

Wycieczki 

krajowe 

Wycieczki 

zagraniczne 

Olimpiada 

sportowa 

Współpraca 

zagraniczna 
Konferencje 

Ilość 

wydarzeń 
15 6 3 1 2 5 

Ilość 

słuchaczy 
168 300 38 48 31 27 

 

W ramach działalności organizowane były również wycieczki dla szkół 

podstawowych pod hasłem „Moja pierwsza wizyta na Uniwersytecie” gdzie uczestnicy m.in. 

zwiedzali kampus uczelni oraz brali udział w wykładach i warsztatach prowadzonych przez 

pracowników uczelni. Na zakończenie wycieczki dzieci otrzymywały dyplomy  

za uczestnictwo w wykładach na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, które były 

wręczane przez przedstawicieli władz uczelni. 

  

Tabela 48. Zestawienie wycieczek dla szkół podstawowych pn. „Moja pierwsza wyprawa na 

Uniwersytet” zrealizowana w roku akademickim 2018/2019 

Ilość szkół Ilość klas Ilość uczniów W tym przedszkolaki Ilość wykładów 

18 21 540 ---- 36 

 

Tabela 49. Ilość osób obsługiwanych w roku akademickim przez CKpCŻ i wygłoszonych 

wykładów 

Odbiorcy Ilość wydarzeń Ilość osób 
Ilość wykładów 

w roku akademickim 

Uczestnicy programów edukacyjnych 5 1165 118 

Uczestnicy wycieczek szkół 

podstawowych 
18 540 36 

Uczestnicy Gali MBG 1 250 1 

Uczestnicy wycieczek szkół średnich 3 120 6 

Razem osób 
 

2075 161 

 



 

 

69 

 W czerwcu 2019 roku, po raz czwarty w auli CNTI odbyło się uroczyste 

podsumowanie kolejnej XXX edycji Międzynarodowego konkursu matematycznego 

„Matematyka Bez Granic” organizowanego pod przewodnictwem Rady Europy 

(oryginalna nazwa „Mathématiques Sans Frontières”). Uczniowie szkół podstawowych, 

gimnazjalnych i średnich przybyli wraz ze swoimi nauczycielami, aby odebrać nagrody, 

wysłuchać wykładu przygotowanego przez wykładowców UE. W spotkaniu wzięli udział 

przedstawiciele władz UE, przedstawiciele Urzędu Miasta Katowice, Śląski Wicekurator 

Oświaty, przedstawiciele partnerów, dyrektorzy szkół, koordynatorzy i opiekunowie 

konkursu.  

 

Tabela 50. Zasięg XXX edycji międzynarodowego Konkursu Matematyka bez Granic 

2018/2019 
 W regionie północno-śląskim W Polsce 

 Ilość szkół Ilość klas Ilość uczniów Ilość szkół Ilość klas 
Ilość 

uczniów 

MBG senior 24 35 1040 269 620 16260 

MBG junior 10 29 550 144 432 9217 

 

  

4.4. Aktywność Uniwersytetu w mediach 

Ogólna analiza obecności UE Katowice w mediach 

W analizowanym okresie (1.10.2018 – 30.09.2019) wzmianki o UE Katowice 

pojawiały się w mediach średnio ponad 33 razy na dzień (ponad 10 wzmianek na dzień więcej 

niż rok wcześniej dla analogicznego okresu). Liczba wzmianek na dzień wynosiła 

odpowiednio w poszczególnych typach mediów: prasa (1,34) – spadek r/r o 7%; radio (1,03) 

– wzrost r/r o 87%; TV (1,33) – wzrost r/r o 57%; Internet (29,82) – wzrost r/r o 48%. 

Dominujący udział wzmianek w Internecie powoduje, że to medium odpowiada za 90,3% 

wzmianek (rok poprzedni 88%).  

Wzmianki o UE Katowice w mediach pojawiły się łącznie 12200 razy (46% wzrostu 

r/r) i dotarły do ponad 94,39 mln odbiorców. Wzmianki w mediach o zasięgu regionalnym 

stanowiły 38,9% ogółu, o zasięgu ogólnokrajowym 61,1 %.  Liczba wzmianek w mediach 

ogólnokrajowych wzrosła  r/r o 34%, a w mediach regionalnych o 71%. Wzmianki pojawiały 

się w mediach o profilach: 

 ogólnoinformacyjnym: 67,6% (wzrost r/r 2,3 p.p.) 

 ekonomicznym: 23,4% (wzrost r/r o 3,2 p.p.) 

 pozostałe: 9,0% (spadek r/r o 5,5 p.p.) 
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Materiały ze wzmiankami o UE Katowice w analizowanym okresie wygenerowały 

ekwiwalent reklamowy (AVE) na poziomie ponad 35,84 mln zł,  (o blisko 10,57 mln zł 

więcej r/r; wzrost o 42%), co daje ponad 98 tys. zł / dzień (ponad 29 tys. zł / dzień więcej r/r). 

Biorąc pod uwagę monitoring Internetu z wykorzystaniem dedykowanego narzędzia 

Brand24, w analizowanym okresie  wzmianki o Uniwersytecie pojawiły się 4917 razy, w tym 

188 na mikroblogach, 1832 w formie newsów, 36 w materiałach wideo, w 62 wpisach  

na forach, 121 na blogach oraz 2678 w innych źródłach, m.in. w witrynach internetowych. 

79,54% tych informacji zostało skategoryzowanych jako neutralne, 19,12% stanowiły 

informacje pozytywne, natomiast 1,34% to informacje negatywne. Dane te są zbliżone  

do poprzedniego okresu, odnotowano niewielki wzrost publikacji nt. UE Katowice ogółem.  

Wzmianki o UE Katowice na najpopularniejszych publicznych profilach w mediach 

społecznościowych pojawiły się na oficjalnych kontach m.in.: Leszka Balcerowicza, 

Rzeczpospolitej, Radia Katowice, Dziennika Zachodniego, Biura Prasowego Katowic, GKS 

Tychy, Radia Opole, TV Imperium, SGH, EEC Katowice, Puls HR, Archidiecezji 

Katowickiej, Metropolii GZM, Radia eM, Polish Science i innych. Wiele spośród publikacji 

dotyczyło relacjonowanych przez Uniwersytet wydarzeń. Posty Uniwersytetu udostępniane  

są regularnie również przez ważne instytucje, np. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego oraz Urząd Miasta Katowice, a także lokalne fanpage sięgające kilkudziesięciu 

tysięcy fanów. Najpopularniejsze hasztagi, którymi oznaczano wpisy dotyczące UE Katowice 

to: #uekatowice, #katowice, #matura2019, #studia2019, #polska, #silesia, #nauka, #amp, 

#wybieramue, #polscynaukowcy, #studia. 

W okresie 1.10.2018 – 30.09.2019 zaobserwowano wzrost liczby fanów  

we wszystkich kanałach mediów społecznościowych, w których Uniwersytet jest aktywny:  

 Facebook PL – 18881 fanów (+9%),  

 Facebook EN  – 3237 fanów (+6%),  

 Twitter – 2121 obserwujących (+8%),  

 YouTube – 367 subskrypcji (+13%),  

 Instagram – 3574 obserwujących (+36%),  

 Snapchat – 1355 znajomych (+19%),  

 LinkedIn – 23813 obserwujących (+ 17%).  

W badanym okresie w serwisie internetowym Uniwersytetu Ekonomicznego  

w Katowicach, który wciąż pozostaje podstawowym źródłem informacji, odnotowano  

7677855 odsłon (w tym 5832478 unikalnych). Średni czas wizyty wyniósł 1:22 



 

 

71 

min. Zdecydowaną większość odwiedzin stanowią użytkownicy z Polski (aż 88% wszystkich 

odwiedzin). W przypadku danych demograficznych – głównymi odbiorcami strony są kobiety 

(ponad 62%), natomiast największy odsetek użytkowników to osoby w wieku 18-34. Mimo, 

że większość odwiedzających serwis Uczelni korzysta z komputerów stacjonarnych (56% 

wszystkich wejść), odnotowano spadek przeglądania serwisu na komputerach (rok do roku) 

kosztem urządzeń mobilnych (typu smartphone; aktualnie 44% wszystkich wejść z tendencją 

wzrostową). Dla porównania dane z analogicznego okresu rok wcześniej: 61% komputery 

stacjonarne, 39% urządzenia mobilne. 

 

Aktywność ekspertów UE Katowice w mediach 

W okresie 1.10.2018 – 30.09.2019 odnotowano 359 kontaktów dziennikarzy (o 27% 

więcej r/r), w tym z mediów o zasięgu: ogólnopolskim – 70, regionalnym – 289. Ponad 78% 

(282 kontakty) związanych było z poszukiwaniem odpowiednich ekspertów Uniwersytetu do 

wypowiedzi, z czego do skutku doszło blisko 98% z nich. W analizowanym okresie 

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach udzielił zatem 275 wypowiedzi eksperckich dla 

mediów (o 61% więcej r/r) – w tym 66 o zasięgu ogólnopolskim, co stanowi 24% ogółu. 

Eksperci Uniwersytetu udzielili mediom o zasięgu ogólnopolskim o 17 wypowiedzi więcej 

niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Wypowiedzi udzielało 58 ekspertów Uczelni. 

Dziennikarze kontaktujący się z UE Katowice reprezentowali następujące typy 

mediów (w tym o zasięgu ogólnopolskim; międzynarodowym): prasa: 21 (6), radio: 58 (8), 

TV: 145 (28), Internet: 40 (16), agencje prasowe: 7 (6; 1), inne: 4 (2). 

Eksperci UE Katowice w analizowanym okresie wypowiadali się m.in. dla 

następujących mediów: 

 o zasięgu ogólnopolskim i większym:  

Reuters, TVP1, TVP2, TVP Info, TVP3, TVP Polonia, TVN, TVN24, Polsat, 

Superstascja, PAP, Newseria, Nauka w Polsce, PR1, PR3, PR24 TOK FM, Radio 

ZET, Rock Radio, Rzeczpospolita, Gazeta Wyborcza, Wprost, Gazeta Bankowa, 

Property Magazine, Głos Nauczycielski, money.pl, msn.com, onet.pl, interia.pl, 

holistic.news, wirtualnemedia.pl, PulsHR.pl, eurostudent.pl, polskieradio.pl, fakt.pl, 

poranny.pl, Portal Samorządowy; 

 o zasięgu regionalnym: 

TVP3 Katowice, TVS, PR Katowice, RMF Maxxx, Radio eM, Radio Piekary, 

Meloradio, Radio Szczecin, Radio PIK, Radio Kolor, Radio Fama, Radio 90, Radio 
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Opole, Dziennik Zachodni, Strefa Biznesu, Gazeta Wyborcza Katowice, 

naszemiasto.pl, nowiny.pl, slaskibiznes.pl, silesion.pl, silesia24.pl, katowice.gosc.pl, 

glowielkopolski.pl, gazetakrawkowska.pl, dzienniklodzki.pl, dziennikbaltycki.pl, 

twoje-miasto.pl. 

 

4.5. Wyróżnienia Uniwersytetu 

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach w roku akademickim 2018/2019 uzyskał 

wiele wyróżnień i odznaczeń przyznanych przez zewnętrzne instytucję. Do najważniejszych 

można zaliczyć: 

 „Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji” przyznany przez Regionalna Izbę 

Gospodarczą w Katowicach. Nagroda otrzymał Wydział Ekonomii oraz prof. dr hab. 

inż. Celina Olszak za osiągnięcia oraz z okazji jubileuszu 50-lecia istnienia Wydziału 

a także Wydział Zarządzania oraz prof. dr hab. Krystyna Jędralska  

za osiągnięcia oraz z okazji jubileuszu 80-lecia istnienia Wydziału. 

 nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznana dla Rektora dra hab. 

Roberta Tomanka, prof. UE za osiągnięcia organizacyjne na rzecz Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Katowicach, 

 certyfikat „Studia z Przyszłością” Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa 

Wyższego dla dwóch kierunków studiów: Informatyka (studia I i II stopnia) prowadzony 

na Wydziale Informatyki i Komunikacji oraz kierunek Przedsiębiorczość i Finanse (studia I  

i II stopnia) prowadzony na Wydziale Ekonomii. 

Rosnący potencjał Uniwersytetu można zaobserwować w wielu rankingach, w których  

to uczelnia znacząco poprawiła swoją pozycję na tle innych uczelni m.in.: 

 ogólnopolskie badanie „Ekonomiczne Losy Absolwentów szkół wyższych” (ELA) 

zlecone przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego według którego  

w województwie śląskim, wśród wszystkich uczelni publicznych, to właśnie 

absolwenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (studiów I i II stopnia 

łącznie) średnio najszybciej podejmują pierwszą pracę po uzyskaniu dyplomu (1,60 

miesiąca), jak i pierwszą pracę na umowę o pracę po uzyskaniu dyplomu (2,12 

miesiąca). Co warte podkreślenia, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach  

Katowice poprawił swój wynik z ubiegłorocznej edycji badania – odpowiednio o 0,28 

miesiąca i 0,34 miesiąca. Uczelnia uplasowała się pod tym względem wśród pięciu 

publicznych uczelni ekonomicznych w Polsce  na 2. miejscu (za Szkołą Główną 

Handlową w Warszawie, a przed: Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie, 
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Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu, Uniwersytetem Ekonomicznym  

we Wrocławiu). Według rankingu aż 60% absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego  

w Katowicach studiów II stopnia podejmuje pierwszą pracę od razu po uzyskaniu 

dyplomu. 

 ranking Perspektyw 2019 według, którego Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 

jest w rankingu o 3 miejsca wyżej niż to było w ubiegłym roku. Na szczególną uwagę 

zasługują dwa kierunki studiów: Logistyka inżynierska (wzrost o 2 pozycje z 4. miejsca na 2. 

miejsce w kraju [wskaźnik WSK 99 na 100]) - w rankingu studiów inżynierskich - oraz 

Gospodarka przestrzenna (wzrost o 11 pozycji z 21. miejsca na 10 miejsce w kraju). 
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5.    Wsparcie procesów 

5.1. Inwestycje i remonty 

Uniwersytet, przyjmując określone kierunki działań, opracował dokument będący 

wytyczną w tym postępowaniu, jakim jest Wieloletni Plan Inwestycyjny, który aktualizowany 

jest stosownie do wymagań i istniejącej sytuacji w systemie kształcenia. Zgodnie z nim 

zakończono następujące zadania inwestycyjne: 

 wyburzenie budynku D przy ulicy Bogucickiej 14, wraz z rozbiórką budynku 

gospodarczego oraz modernizacją układu elektroenergetycznego kampusu, w tym 

wykonanie nowego zasilania budynków F i B. Szczegółowo, zakres prac obejmował: 

rozbiórkę zbędnych sieci zewnętrznych, rozbiórkę ręczno-mechaniczną budynku D 

wraz z utylizacją materiałów niebezpiecznych, rozbiórkę budynku gospodarczego 

wraz z uzupełnieniem ogrodzenia terenu, ułożenie nowego zasilania elektro-

energetycznego budynków dydaktycznych kampusu, oraz zagospodarowanie terenu 

po wyburzeniu. Wartość tego zadania to kwota 873.423,00 zł brutto, finansowana  

ze środków własnych, 

 uruchomienie systemu zliczania wolnych miejsc parkingowych wraz z przebudową 

wewnętrznej drogi wjazdowej oraz rozbudową systemu CCTV przy budynku A. 

Wartość tego zadania to kwota 173.566,84 zł brutto, finansowana ze środków 

własnych, 

 uruchomienie systemu zliczania wolnych miejsc parkingowych przed budynkiem 

CNTI. Wartość tego zadania to kwota 28.603,74 zł brutto, finansowana ze środków 

własnych. 

Równocześnie w ramach bieżącej działalności Uniwersytetu, przeprowadzono szereg 

wymaganych remontów, które obejmowały: 

 remont dachów na budynkach A, F, N wraz z naprawą gzymsów i ościeży okiennych 

budynku N. Szczegółowo, zakres prac obejmował: remont dachu budynku A, 

konserwację połaci dachowej budynku F, remont dachu segmentu B, naprawę 

gzymsów i ościeży okiennych segmentu A budynku N, oraz naprawę instalacji 

odgromowej budynku N. Wartość tego zadania to kwota 233.630,54 zł brutto, 

finansowana ze środków własnych, 

 remont instalacji oświetlenia awaryjnego i wewnętrznej instalacji hydrantowej                      

oraz wymianę drzwi do klatki schodowej o klasie odporności ogniowej EIS30                      
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wraz z obróbkami tynkarskim w budynku P. Wartość zadania to kwota 153.750,00 zł 

brutto, finansowana ze środków własnych. 

Dostosowanie budynków i obiektów Uniwersytetu wymaga podjęcia szeregu prac 

budowlanych, których celem jest przygotowanie do bieżącej działalności.                                        

Dlatego też aktualnie, trwają następujące roboty budowlane: 

 remont niecki basenowej budynku C, który obejmuje: prace naprawcze żelbetu                    

w tym usunięcie warstw pierwotnych niecki, odtworzenie warstw izolacyjnych                              

i wykończeniowych, ciśnieniową iniekcję uszczelniającą za pomocą żywic, montaż 

drabinek oraz kompleksowy remont pryszniców, wymianę centralki basenowej 

kontrolująco-dozującej wraz z podłączeniem do systemu BMS oraz wymianę szafy 

automatyki basenowej. Wartość zadania to kwota 3.402.430,11 zł brutto, finansowana 

ze środków własnych. Termin zakończenia zadania: 31.01.2020 r.,  

 w pierwszej połowie października 2019 roku ukończono prace budowlane obejmujące 

malowanie elewacji budynku L, wraz z konserwacją stolarki drewnianej.                           

Wartość zadania to kwota 118.073,46 zł brutto, finansowana ze środków własnych. 

Prowadzenie bieżącej działalności Uniwersytetu, wymaga bieżących napraw i konserwacji. 

Dlatego też w roku akademickim 2018/2019 zrealizowano m.in. następujące prace 

naprawczo-konserwacyjne oraz usługi projektowe: 

 dostawę i montaż monitorów wielkoformatowych multimedialnych w sali 1B, 122B 

budynku B, w sali 5L, 6L,11L,12L, 13L w budynku L, w sali 01/42N, 134N, 143N  

budynku N i projektora w sali 227A budynku A na kwotę 107.920,20 zł brutto, 

 modernizację i analizę działania sterowników systemu klimakonwektorów budynku                 

w Rybniku na kwotę 9.655,50 zł brutto, 

 modyfikację systemu kontroli dostępu dla szlabanów wjazdowych budynku CNTI                  

dla kart pracowniczych MIFARE na kwotę 13.924,20 zł brutto, 

 wymianę projektorów w salach A-333, A-335 i B-7 w budynkach A i B na kwotę 

17.047,80 zł brutto, 

 naprawę schodów zewnętrznych budynku CNTI na kwotę 3.299,17 zł brutto, 

 usunięcie awarii podziemnej sieci ciepłowniczej przy komorze podziemnej (budynek 

warsztatu) na kwotę 12.797,14 zł brutto, 

 naprawę oświetlenia nad tarasem budynku CNTI na kwotę 6.119,50 zł brutto, 

 wymianę odcinka rynny budynku L, uszczelnienie połaci dachowej budynku A,                     

oraz naprawę schodów budynku L; łącznie na kwotę 7.056,31 zł brutto, 
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 prace dekarskie budynku N na kwotę 8.372,14 zł brutto, 

 usunięcie skutków awarii instalacji centralnego ogrzewania w pomieszczeniu 

Archiwum budynku A na kwotę 32.535,91 zł brutto, 

 naprawę układu pompy ciepła centrali wentylacyjnej NPWP i N8W8 budynku CNTI   

na kwotę 36.844,16 zł brutto, 

 naprawę oświetlenia zewnętrznego budynku CNTI na kwotę 14.124,55 zł brutto, 

 naprawę instalacji odgromowej budynku CNTI na kwotę 14.152,87 zł brutto, 

 montaż klimatyzatora Daikin Inverter oraz klimatyzatora FujiElectric  

w pomieszczeniu nr 226C budynku A na kwotę 8.560,80 zł brutto, 

 wymianę ocieplenia termicznego przewodów stalowych obiegu glikolowego na dachu 

budynku CNTI na kwotę 4.747,80 zł brutto, 

 wymianę pompy cyrkulacyjnej ciepłej wody użytkowej budynku P na kwotę 3.787,45 

zł brutto, 

 wymianę modułu kontrolera systemu kontroli dostępu budynku CNTI na kwotę 

17.000,38 zł brutto, 

 naprawę sterownika Siemens klimatyzacji Auli im. J. Lisaka budynku A na kwotę 

9.470,53 zł brutto, 

 opracowanie ekspertyzy technicznej stabilności budynku CNTI na kwotę 29.520,00 zł 

brutto, 

 aktualizację oprogramowania sterownika Siemens PXC52  wraz z zaprogramowaniem 

routera PXG3.L zarządzającego pracą węzła cieplnego w budynku Rektoratu na kwotę 

10.934,70 zł brutto, 

 opracowanie projektu montażu trzech kurtyn powietrznych w wejściu głównym 

budynku A na kwotę 3.690,00 zł brutto, 

 opracowanie standardu systemów AV dla całego Uniwersytetu Ekonomicznego  

w Katowicach na kwotę 6.150,00 zł brutto.  

Równocześnie Uniwersytet realizuje projekty dostosowawcze w zakresie 

bezpieczeństwa pożarowego, o dofinansowanie których zwrócił się do MNiSW. Projekty te,  

z założenia będące zadaniami inwestycyjnymi obejmują: 

 dostosowanie ppoż. budynku B, na kwotę 534.900,00 zł brutto. 

 dostosowanie ppoż. budynku C, na kwotę 238.600,00 zł brutto. 
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5.2. Informatyzacja Uczelni  

Jednostką odpowiedzialną za realizację procesów informatycznych Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Katowicach jest Centrum Informatyczne, które realizuje zadania 

występujące zarówno w procesach dydaktycznych, badawczo-naukowych jak  

i administracyjnych Uczelni. Zadania te, realizowane są poprzez: 

 infrastrukturę serwerową, której głównym elementem jest klaster obliczeniowy,                        

 Łącze do Internetu 

Uczelnia przyłączona jest szybkim łączem (2x10Gbps) do ŚASK (Śląskiej 

Akademickiej Sieci Komputerowej), które doprowadzono dwoma niezależnymi torami 

światłowodowymi, jeden do serwerowni w budynku A drugi do serwerowni  

w budynku CNTI. Obsługuje ono wszystkie budynki kampusu w tym: budynek N oraz 

Wydział Biznesu, Finansów i Administracji w Rybniku poprzez dedykowane łącze 

10Mbps, 

 Infrastrukturę sieciową, 

Szkielet infrastruktury sieci kampusowej oparty jest o okablowanie światłowodowe                         

i w chwili obecnej pozwala na transmisję danych z prędkością 1Gbps. Realizacja 

wymaganych połączeń pomiędzy Głównym Punktem Dystrybucyjnym (budynek A)  

a serwerownią budynku CNTI, jest wynikiem transmisji danych z prędkością 20Gbps,  

 Zintegrowany System Informatyczny (ZSI), 

 Wspomaganie procesu dydaktycznego 

W ramach poprawy bezpieczeństwa i jakości pracy na stanowiskach komputerowych, 

zakupiono 100 nowych komputerów klasy Intel NUC z systemem operacyjnym 

Windows 10, co znacząco podniosło bezpieczeństwo systemów informatycznych 

poprzez wycofywanie z użytkowania komputerów z zainstalowanym systemem 

operacyjnym Windows XP. Sumarycznie, w roku akademickim 2018/19,  

do dyspozycji pracowników naukowo-dydaktycznych oraz studentów było 600 

stanowisk komputerowych. Równocześnie,  dokonano aktualizacji bieżących licencji 

oraz oprogramowania specjalistycznego do celów dydaktycznych: SPSS (licencja 

kampusowa), SAS (licencja kampusowa), Statistica (licencja kampusowa), Matlab 

(licencje na laboratoria), Oracle (licencja na laboratorium).                                       

Wcelu zapewnienia szerokiego dostępu do systemu informacji prawnej podpisano                             

umowę o przystąpieniu do programu LEX Akademia PREMIUM. W ramach 
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modernizacji i aktualizacji sprzętu oraz oprogramowania komputerowego, wykonano 

zadania, które przedstawia poniższa tabela. 

 

Tabela 51. Podział i wielkość wydatków w roku akademickim 2018/2019 

TYP / RODZAJ WYDATKU KWOTA 

Naprawy sprzętu komputerowego (serwery, drukarki, UPSy, laptopy) 24 073,35 zł 

Licencje i oprogramowanie (dydaktyczne, specjalistyczne, aktualizacje subskrypcji) 754 261,47 zł 

Zakupy sprzętu komputerowego (części, podzespoły, materiały informatyczne) 355 713,33 zł 

Usługi informatyczne (internet, abonament SIMPLE, eksporty danych, inne) 535 738,23 zł 

RAZEM (BRUTTO): 1 669,786,38 zł 

 

 

Bezpieczeństwo danych osobowych 

Przetwarzanie i ochrona danych osobowych Uniwersytetu Ekonomicznego                                    

w Katowicach, będącego administratorem danych osobowych, realizowana jest w wielu 

procesach Uniwersytetu. W związku z tym, podlega regularnemu oraz systematycznemu 

monitorowaniu osób, których dane dotyczą, a Inspektor Ochrony Danych Osobowych, 

zgłoszony do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego 

wypełnia swoje zadania z uwzględnieniem ryzyka związanego z operacjami przetwarzania, 

szczególnie uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele tego przetwarzania.                                                                      

W ramach realizacji zadań, dokonano weryfikacji wypełniania obowiązków prawnych,                    

w zakresie wprowadzenia stosownych środków technicznych i organizacyjnych, służących 

zabezpieczeniu danych osobowych. Szczególnie, przed ich udostępnieniem osobom 

nieupoważnionym, czy przetwarzaniem z naruszeniem przedmiotowych przepisów prawnych; 

o charakterze wewnętrznym (w ramach Uniwersytetu), jak również zewnętrznym (współpraca 

ze środowiskiem spoza Uniwersytetu, w tym branżowym).  

 

5.3. System biblioteczno-informacyjny UE 

System biblioteczno-informacyjny Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 

tworzy Biblioteka Główna wraz z podległymi jej Bibliotekami Wydziałowymi w tym                                

z Biblioteką Wydziału Biznesu Finansów i Administracji w Rybniku. Do podstawowych 

zadań Biblioteki Głównej należy wsparcie procesu dydaktycznego prowadzonego na Uczelni 

poprzez zapewnienie dostępu do specjalistycznego księgozbioru ekonomicznego oraz 
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elektronicznych źródeł informacji. Biblioteka dba również o dorobek i pamięć historyczną  

o Uniwersytecie Ekonomicznym, nad którym piecze sprawuje Ośrodek Historii i Tradycji 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. 

Działalność Biblioteki Głównej i Bibliotek Wydziałowych w liczbach.  

  

 Tabela 52. Aktywność Biblioteki Głównej (CINiBA) 

Kategoria danych 2018/2019 

liczba etatów BG i BW 41 

liczba księgozbioru:  

- wydawnictwa zwarte 

- czasopisma zainwentaryzowane 

- czasopisma bieżące polskie (tytuły) 

- czasopisma bieżące zagraniczne (tytuły) 

 

230 249 

16 323 

150 

36 

nabytki (w wol.) 2556 

odwiedziny w Bibliotece  (rejestr na wejściu) 271 158 (w tym  81 347 z UE) 

czytelnicy zarejestrowani w systemie 25 673 (w tym 7986 z UE) 

wypożyczenia księgozbioru UE 47 157 (w tym 33 194 z UE) 

udostępnienia księgozbioru UE 40 240 

 

 

 

Tabela 53. Aktywność Bibliotek Wydziałowych (CNTI) 

Kategoria danych 2018/2019 

liczba księgozbioru: 

- wydawnictwa zwarte 

- czasopisma zainwentaryzowane 

- czasopisma bieżące polskie (tytuły) 

- czasopisma bieżące zagraniczne (tytuły) 

 

38 641 

2777 

32 

- 

nabytki 932 

odwiedziny (rejestr na wejściu) 66 002 

czytelnicy zarejestrowani w systemie 3123 

wypożyczenia (w wol.) 15 259 
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 Tabela 54. Aktywność Biblioteki Wydziału Biznesu Finansów i Administracji 

Kategoria danych 2018/2019 

liczba księgozbioru: 

- wydawnictwa zwarte 

- czasopisma zainwentaryzowane 

- czasopisma bieżące polskie (tytuły) 

- czasopisma bieżące zagraniczne (tytuły) 

 

14 946 

423 

27 

- 

nabytki 483 

odwiedziny (rejestr na wejściu) 2421 

odwiedziny (rejestr. Prolib) 2078 

czytelnicy zarejestrowani w systemie 584 

wypożyczenia  (w wol.) 7098 

 

Powyższe dane prezentują najważniejsze zadania Biblioteki Głównej, która zapewnia 

kompleksową obsługę informacyjną środowiska naukowego Uniwersytetu. 

 

 Gromadzenie i opracowanie zbiorów tradycyjnych 

Oddział Gromadzenia, Uzupełniania i Opracowania  Zbiorów zajmuje się 

opracowaniem formalnym i rzeczowym zbiorów napływających do Biblioteki. W ramach 

tych prac zainwentaryzowano 3281 dokumentów, w tym: 

– 2869 wol. wydawnictw zwartych, 

– 211 wol. wydawnictw ciągłych, 

– 1 dokument dźwiękowy, 

– 11 dokumentów elektronicznych, 

– 1 dokument normatywny, 

– 1 film, 

– 187 wol. czasopism.  

 

W roku akademickim 2018/2019 zasób Biblioteki Głównej powiększył się o 2556 (po 

odjęciu 490 ubytków) woluminy publikacji książkowych, z tego: 

– zakup  1072 wol. 

– dary 401 wol. 

– wymiana  332 wol. 

– inne 751 wol.
1
   

                                                      
1
 książki dostarczone przez użytkowników w zamian za pozycje, które zniszczyli lub zagubili oraz księgozbiór przejmowany z Katedr. 
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Tabela 55. Nabytki Biblioteki Głównej  

Kategoria danych 2018/2019 

zakup 1072 

wymiana i dary 733 

ekwiwalent 751 

RAZEM 2556 

 

Tabela 56. Nabytki Bibliotek Wydziałowych 

Kategoria danych 2018/2019 

zakup 495 

dary 266 

ekwiwalent 171 

RAZEM 932 

 

Tabela 57. Nabytki Biblioteki Wydziału Biznesu, Finansów i Administracji  

Kategoria danych 2018/2019 

zakup 371 

dary 112 

ekwiwalent - 

RAZEM 483 

 

Tabela 58. Opracowanie zbiorów 

Kategoria danych 2018/2019 

rekordy bibliograficzne utworzone lub zmodyfikowane 7760 

wygenerowane nalepki SWD 3313 

przekazane do oprawy  vol. Czasopism 184 

opracowane rekordy wydawnictw zwartych i ciągłych  w ramach 

retrokonwersji (wol.) 

 

3871 

 

wprowadzone rekordy do katalogu NUKAT: 

rekordy  bibliograficzne w tym: 

dla wydawnictw zwartych  

dla wydawnictw ciągłych 

 

rekordy do kartoteki haseł wzorcowych (KHW) w tym: 

- rekordy haseł formalnych 

- rekordy haseł przedmiotowych w jhp KABA 

 

317* 

309 

8 

 

238 

133 

105 

*Dane z tabeli zaczerpnięto ze statystyki  prezentowanej na stronie  www.nukat.edu.pl obejmują okres od 08.2018 do 08.2019 (BG +BW) 

http://www.nukat.edu.pl/


 

 

82 

Dodatkowo w ramach prac zespołowych opracowano 174 e-booków 

prenumerowanych w bazie IBUK. 

 Ubytkowanie księgozbioru 

 W okresie sprawozdawczym Samodzielna Sekcja Kontroli i Selekcji Zbiorów 

przeprowadziła kontrolę księgozbioru przeniesionego z CNTI do CINiBA: 

– całkowite skontrum książek znajdujących się obecnie w magazynie CINiBA 

oznaczonych symbolem inwentarzowym zEKON, znak położenia zEKON1 – ogólnie 

4620 pozycji, 

– całkowite skontrum książek znajdujących się obecnie w magazynie CiNiba 

oznaczonych symbolem inwentarzowym zINFO, znak położenia zINFO1 – ogólnie 

1700 pozycji, 

– całkowite skontrum książek znajdujących się obecnie w magazynie CINiBA 

oznaczonych symbolem inwentarzowym zFINA, znak położenia zFINA1  – ogólnie 

1899 pozycji, 

– całkowite skontrum książek znajdujących się obecnie w magazynie CINiBA 

oznaczonych symbolem inwentarzowym zKSMZ, znak położenia zKSMZ1  – ogólnie 

1230 pozycji, 

– całkowite skontrum książek znajdujących się obecnie w magazynie CINiBA 

oznaczonych symbolem inwentarzowym zMARK, znak położenia zMARK1 – ogólnie 

6710 pozycji, 

– całkowite skontrum książek znajdujących się obecnie w magazynie CINiBA 

oznaczonych symbolem inwentarzowym zPUL, znak położenia zPUL1 – ogólnie 2046 

pozycji, 

– całkowite skontrum książek znajdujących się obecnie w magazynie CINiBA 

oznaczonych symbolem inwentarzowym zRACH, znak położenia zRACH1 – ogólnie 

6999 pozycji, 

– całkowite skontrum książek znajdujących się obecnie w magazynie CINiBA 

oznaczonych symbolem inwentarzowym zZARZ, znak położenia zZARZ1 – ogólnie 

10360 pozycji. 

W Bibliotece Głównej skontrum odbywa się w sposób ciągły, w tym roku 

skontrolowano dział 7, 8, 9 z wolnego dostępu – ogólnie 2032 pozycje. Ponadto Samodzielna 

Sekcja Kontroli i Selekcji Zbiorów wykonuje bieżące prace związane z  ubytkowaniem                      

na podstawie protokołów cząstkowych dostarczanych przez poszczególne komórki Biblioteki 

Głównej oraz przeprowadza  kontrolę ksiąg inwentarzowych. Na potrzeby odpisu z majątku 
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Biblioteki Głównej i Bibliotek Wydziałowych za rok 2018 sporządzono 20 rocznych 

protokołów do Działu Finansowo – Księgowego. Na ich podstawie ubytkowano 649 pozycji  

na kwotę 12.668,72 zł. 

 

Tabela 59. Ubytkowanie zbiorów z majątku BG UE i BW za okres 01.09.2018/31.08.2019 

Kategoria danych 2018/2019 

ubytki 764 

 

W czerwcu 2019 roku Samodzielna Sekcja Kontroli i Selekcji Zbiorów przeprowadziła 

wspólnie z Komisją Inwentaryzacji CINiBA kontrolę i spis całkowity środków trwałych, 

środków wyposażenia oraz środków podnoszących wartość budynku CINiBA. 

 Zbiory elektroniczne 

Oferta e-źródeł Biblioteki obejmowała 204 788 książek elektronicznych, 7516 

czasopism elektronicznych i  119 baz danych
2
 w ramach 14 serwisów subskrybowanych przez 

Bibliotekę Główną: 

– Cambridge Journals serwis czasopism elektronicznych, 

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

– Emerald Management 210 – serwis czasopism elektronicznych, 

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

– IBUK – serwis podręczników akademickich w języku polskim, 

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

– OECDiLibrary – portal informacyjny z oficjalnymi dokumentami wydawanymi przez 

OECD, 

– Oxford University Press – serwis czasopism elektronicznych, 

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

– ScienceDirect – serwis czasopism elektronicznych wydawnictwa Elsevier, 

– Scopus – baza abstraktowa i cytowań  wydawnictwa Elsevier, 

– SpringerLink – serwis książek i czasopism elektronicznych, 

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

naukowych oraz platforma baz bibliometrycznych, 

– Wiley– serwis czasopism elektronicznych. 

  

                                                      
2
 Liczba baz danych, książek i czasopism elektronicznych  liczona jest według metodologii określonej przez GUS na podstawie rekomendacji 

KDBASP http://kdbasp.bg.uni.opole.pl/wp-content/uploads/zasoby-elektroniczne-w-Polsce-wprowadzenie-2019.pdf. 

 

http://kdbasp.bg.uni.opole.pl/wp-content/uploads/zasoby-elektroniczne-w-Polsce-wprowadzenie-2019.pdf
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Tabela 60. Zbiory elektroniczne 

Rok akademicki/kategoria danych 2018/2019 

e-książki 204 788 

e-czasopisma 7516 

bazy danych 119 

testowanie baz danych 6 

 

 

W minionym roku akademickim Biblioteka Główna i CINiBA oferowały dostęp testowy                    

do następujących baz danych: 

– e-booki na platformie VitalSource, 

– e-booki na platformie  ProQuest One Academic, 

– e-czasopisma  wydawnictwa Sage,  

– bazy CEIC, 

– Sage Business Cases, 

– Data Planet Statistical Datasets, 

– Wittgenstein (CINiBA), 

– Twentieth Century Religious Thought Library (CINiBA), 

– GeoScienceWorld (CINiBA), 

– MLA with Full Text (CINiBA), 

– eBook Canadian Collection (CINiBA), 

– Publikacje Duke University (CINiBA), 

– Project Euclid (CINiBA), 

– Oxford University Press Journals (CINiBA), 

– SciVal (narzędzie bibliometryczne). 
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Tabela 61. Wykorzystanie baz danych/ przeszukiwania 

Nazwa bazy Liczba przeszukań 
Liczba pobranych 

pełnych tekstów 

EBSCO 115 621 8386 

EMIS (otwarte strony) - 64 475 

ELSEVIER 4495 13 486 

EMERALD 1281 3845 

Ibuk (otwarte strony) 1370 - 

JSTOR 1720 380 

OECDiLibrary - 365 

PROQUEST 42 317 9969 

SCOPUS (baza bibliometryczna) 6468 - 

SPRINGER 22 412 28 734 

WEB of SCIENCE (baza bibliometryczna) 7635 - 

Wiley 940 2833 

Cambridge Journals - 221 

Oxford Journals – Economics and Finance - 540 

 

 

W  przypadku niektórych serwisów (EMIS, OECDiLibrary, Cambridge Journals, 

Oxford Journals), statystyki podają tylko liczbę pobranych pełnych tekstów. Można jednak 

przyjąć, że aby pobrać z bazy szukany materiał należy wykonać kilka operacji w bazie, aby 

rezultat był satysfakcjonujący, czyli liczba przeszukań w przypadku tych baz powinna 

wynosić kilkakrotność pobranych pełnych tekstów na własny użytek (zauważono tę zależność                       

np. w przypadku  serwisów EBSCO, czy ProQuest). Jeżeli chodzi o bazy Scopus i Web of 

Science, to służą one do wyliczania wskaźników bibliometrycznych (indeksu Hirscha, liczby 

cytowań, imact facor), dostęp do pełnych tekstów czasopism jest ich wtórną funkcją i dlatego 

statystyki tego nie ujmują. Z powyższych danych wynika, że największą popularnością wśród 

użytkowników cieszy się serwis EBSCO i ProQuest. Są to platformy subskrybowane przez 

Bibliotekę Główną od wielu lat i cały czas plasują się wśród najlepiej wykorzystanych źródeł 

informacji naukowej. Wśród mniej popularnych baz znalazł się serwis OECDiLibrary i należy 

zastanowić się nad dalszą subskrypcją tej bazy w przyszłym roku akademickim. 

Z powyższych źródeł informacji, użytkownicy Uniwersytetu Ekonomicznego 

Katowicach mogą bez ograniczeń (przestrzegając jednakże zapisów umów licencyjnych) 
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korzystać w sieci uczelnianej, oraz w domu na zasadzie zdalnego dostępu, który jest możliwy 

poprzez serwer proxy. 

 

 Wypożyczenia międzybiblioteczne 

Z bibliotek krajowych i zagranicznych sprowadzono dla użytkowników UE ogółem 52 

publikacje, w tym: 

 

Tabela 62. Zamówienia zrealizowane dla pracowników i studentów UE 

sprowadzono biblioteki krajowe biblioteki zagraniczne razem 

druki zwarte 20 11 31 

kopie materiałów oryg. 18 3 21 

ogółem 38 14 52 

 

Zrealizowano 150 zamówień otrzymanych z innych bibliotek krajowych  

i zagranicznych.  

Tabela 63. Zamówienia zrealizowane na rzecz innych instytucji 

zrealizowano biblioteki krajowe biblioteki zagraniczne razem 

druki zwarte 95 20 115 

czasopisma 1 - 1 

kopie materiałów oryg. 31 3 34 

ogółem 127 23 150 

 

Zadaniem Biblioteki Głównej jest również konserwacja i ochrona zbiorów 

bibliotecznych.  W ramach prac w tym zakresie, w minionym roku akademickim miał miejsce 

proces dezynfekcji i odkażania najbardziej zniszczonego księgozbioru. W specjalnej komorze 

fumigacyjnej czyszczeniu poddano ok. 5000 wol. księgozbioru. 

 Dokumentacja, bibliometria oraz działalność informacyjna 

W Oddziale Udostępniania Zbiorów i Informacji Naukowej tworzy się i/lub 

współtworzy w ramach ogólnopolskich konsorcjów  5  baz danych: 

1. BazEkon
3 
 

2. Cytowania w BazEkon 

3. Expertus – baza rejestrująca dorobek naukowy pracowników Uczelni 

                                                      
3
 Baza tworzona w ramach ogólnopolskiego konsorcjum bibliotek kierunków ekonomicznych. 



 

 

87 

4. Śląska Biblioteka Cyfrowa, 

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

 

Tabela 64. Wykaz baz danych  i liczba wprowadzonych rekordów w roku 2018/2019 

Nazwa bazy Całkowita liczba rekordów  
Liczba rekordów w minionym 

roku akademickim 

BazEkon 25 656
4
 2550 

Cytowania w BazEkon 104 861 5467 

Expertus 34 352 1404 

ŚBC 4053 410 

CEJSH 4301 370 

 

ad.1) Na dzień  31 sierpnia 2019 roku  w bazie zarejestrowanych było  247 285 

rekordów (w tym 194 673 rekordy z literaturą załącznikową, oraz  111 418 rekordów   

z dostępem do  pełnego tekstu). Biblioteka Główna UE Katowice wprowadziła do bazy 25 

656 rekordów (w tym w okresie sprawozdawczym 2550 rekordów).  

ad.2) Równolegle z wprowadzaniem rekordów do bazy, opracowywane są cytowania 

pracowników naukowych UE w bazie Cytowania w BazEkon. Biblioteka Główna UE 

Katowice utworzyła (wprowadziła i opracowała)  łącznie 104 861 rekordów a w roku 

2018/2019 –5467 rekordów.    

ad.3) Na dzień 31 sierpnia 2019 r. w bazie zarejestrowanych było 34 352 rekordy,  

z czego 1404 wprowadzono w przedmiotowym roku akademickim.                       

 

 Tabela 65. Rejestrowanie dorobku naukowego w bazie Expertus oraz cytowania przejęte z 

WoS 

Kategoria danych Liczba rekordów 

nowo wprowadzone rekordy 1404 

modyfikacje na rekordach 2088 

spakowane i wysłane plików XML (zasilenie PBN) 171 

przejęte i opracowane cytowania z WoS 1064 dla 429 rekordów z bazy 

 

ad.4) Zasób wszystkich publikacji afiliowanych przy UE liczy 4053 rekordy, z tego 

410 wprowadzono w ostatnim roku akademickim. 

                                                      
4
 Liczba obejmuje rekordy wprowadzone tylko przez pracowników BG UE. W ramach całego konsorcjum do bazy wprowadzono 247 285 

artykułów. 
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ad.5) Na dzień 31 sierpnia 2019 roku w bazie zarejestrowanych było 4301  artykuły  

z 290 tomów czasopism, z czego 370  artykułów wprowadzono w bieżącym roku 

akademickim. 

   Duży obszar prac Sekcji Bibliometrii Dokumentacji i Informatyzacji obejmowały 

zadania związane z wdrożeniem nowych zasad dotyczących ewaluacji jakości działalności 

naukowej pracowników UE zawartych w ustawie o szkolnictwie wyższym i rozporządzeniu 

MNiSW z dnia 22 lutego 2019 roku. W bazie Expertus, wprowadzono informacje dotyczące  

numerów ORCID, dyscyplin naukowych wskazanych przez autorów wraz z ich udziałem 

procentowym w danej dyscyplinie. Nadano punkty monografiom, artykułom z czasopism                   

i materiałom konferencyjnym zgodnie z listami Wydawców i czasopism opublikowanymi 

przez MNiSW w 2019 roku.  System Expertus określi przeliczeniową wartość punktową tych 

publikacji zgodnie z algorytmem wskazanym w rozporządzeniu w sprawie jakości 

działalności naukowej z dn. 22 lutego 2019 roku
5  

Oddział Udostępniania Zbiorów i Informacji Naukowej odpowiedzialny jest                               

za działalność informacyjną prowadzoną w Informatoriach zlokalizowanych na wszystkich 3 

poziomach CINiBA. Użytkownicy otrzymują bezpośrednią informację o ofercie 

informacyjno-bibliotecznej (bazach danych, katalogach, serwisach, usługach itp.),  zasadach  

korzystania z Biblioteki, o położeniu zbiorów i sposobie ich wykorzystania. Oprócz 

informacji bezpośredniej mogą też  uzyskać pomoc za pośrednictwem elektronicznego 

serwisu Zapytaj bibliotekarza oraz pozyskać informacje drogą telefoniczną. Udzielane 

informacje dotyczą głównie: korzystania z katalogu elektronicznego, zasad korzystania  

z CINiBA oraz Bibliotek Wydziałowych UE, serwisów czasopism elektronicznych i baz 

danych, formalności związanych z zapisaniem się do Biblioteki, realizacji kwerend 

bibliotecznych w bardzo szerokim zakresie tematycznym itp. Bardzo duży obszar udzielanych 

informacji zajmuje instruktaż dotyczący wyliczania indeksu Hirscha oraz analizy cytowań  

w bazie Web of Science i Cytowania w BazEkon.  

Oddział Udostępniania Zbiorów i Informacji Naukowej odpowiada również                                

za prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu nowoczesnych źródeł informacji, z których 

studenci mogą korzystać w procesie pisania prac dyplomowych.    

 

 

 

 

                                                      
5
 System Expertus przeliczy wartość punktową publikacji pod warunkiem  zakupu w roku akademickim  2019/2020 nowego modułu 

Ewaluacja. 
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 Tabela 66. Szkolenia biblioteczne w 2018/2019 

kategoria danych Liczba szkoleń 

liczba godzin dydaktycznych 8 

liczba  grup 4 

  

W roku kalendarzowym 2018 zorganizowano 461 wydarzeń w tym:  

Tabela 67. Statystyka wydarzeń 

Rodzaj wydarzenia Liczba wydarzeń 

konferencje, sympozja, wykłady 154* 

udostępnianie sali seminaryjnej 118 

szkolenia, spotkania wewnętrzne 72 

wystawy 12 

wycieczki 51 

wycieczki i warsztaty 54 

*W tej liczbie jest 67 wydarzeń, których CINiBA była stroną udostępniającą sale konferencyjną. 

Za organizację wydarzeń odpowiada Zespół ds. promocji i organizacji wydarzeń, 

który jest wspólną jednostką organizacyjną CINiBA i działa  na rzecz obydwu Uczelni.  

 

 Działalność Ośrodka Historii i Tradycji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach   

 Ośrodek Historii i Tradycji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach  funkcjonuje 

w strukturze Biblioteki Głównej od listopada 2017 roku. W roku akademickim 2018/2019 

realizował swoje podstawowe zadania związane z: 

– gromadzeniem, przechowywaniem, i konserwowaniem materiałów oraz dokumentów   

z zakresu historii Uniwersytetu (tzw. zbiory specjalne), 

– udostępnianiem i promocją dokumentów, informacji oraz przedmiotów świadczących  

o powstaniu i rozwoju Uniwersytetu, a także o zasłużonych postaciach związanych                    

z jego działalnością, 

– upowszechnianiem zbiorów w zakresie wyższego szkolnictwa ekonomicznego                          

na Śląsku, w tym wykładanych na Uniwersytecie dyscyplin i przedmiotów nauk 

ekonomicznych, komplementarnych dyscyplin społecznych, humanistycznych  

i innych, 
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– współpracą  w zakresie organizacji  upamiętniających spotkań i wydarzeń,                                       

w tym jubileuszy Uniwersytetu i jego pracowników oraz przygotowywaniem                                 

i opracowaniem materiałów dotyczących Uniwersytetu, 

– zabezpieczaniem i opracowywaniem zgromadzonych zbiorów, 

– prezentowaniem zgromadzonych zbiorów w stałych i czasowych ekspozycjach                         

oraz udostępnianiem ich dla celów edukacyjnych, naukowych i promocyjnych                          

jak również prowadzeniem działalności wystawienniczej Biblioteki Głównej, 

– współpracą z innymi ośrodkami wykonującymi podobne zadania w kraju i za granicą, 

– wykonywaniem działań na rzecz Biblioteki Głównej i Bibliotek Wydziałowych 

mających na celu promowanie ich działalności oraz obsługę biblioteczno-

informacyjną czytelników. 

 Działalność edukacyjna i popularyzatorska 

W ramach działalności  popularyzatorskiej  w roku akademickim 2018/2019   

w Ośrodku Historii i Tradycji przygotowano materiały prezentowane w publikacjach: 

– Nowe koncepcje w nauce o marketingu i rynkach, Księga jubileuszowa dedykowana 

Profesorowi Leszkowi Żabińskiemu, pod red. nauk. Katarzyny Żyminkowskiej, 

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2018,  

– Prof. dr hab. Andrzej St. Barczak, dr h.c., wspomnienie, Józef Biolik, Biuletyn PTE                 

nr 2/2019 r. Warszawa 2019, 

– Karol Adamiecki na medalach, Dariusz Świsulski, Oddział Gdański Polskiego 

Towarzystwa Numizmatycznego, Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne, nr 155, lipiec 

wrzesień 2019, Polskie Towarzystwo Numizmatyczne, Oddział w Gdańsku, Gdańsk 

2019,  

– Karol Adamiecki, Alojzy Czech, Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy 

Instytut Badawczy, Radom 2019, 

– Katalog Muzeów Uczelnianych, www.muzeauczelniane.pl. 

 

Zbiory i nowe nabytki 

Ośrodek Historii i Tradycji gromadzi różnorodne typy zbiorów, związanych z historią 

Uczelni. Zbiory nawiązują do związku Uczelni z regionem, współpracy z innymi ośrodkami  

i instytucjami, dokumentują osiągnięcia  i sukcesy Uczelni oraz jej pracowników, 

przypominają kontakty krajowe i zagraniczne, wspomnienia o pierwszych latach istnienia 

Uczelni i dostojnych jubileuszach. Wyszczególnienie zbiorów, z uwzględnieniem obiektów 

pozyskanych w roku sprawozdawczym zestawiono w tabeli poniżej. 
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Tabela 68. Zbiory Ośrodka w roku akademickim 2018/2019 

Nazwa zbioru Łącznie ilość Nabytki 

Broszury /w tym wydawnictwa okolicznościowe/ 126 vol. 5 vol. 

Certyfikaty 16 poz. - 

Czasopisma 43 tytuły - 

Dokumenty życia społecznego /ulotki, plakaty, itp./ 365 poz. 6 poz. 

Dyplomy 10 poz. - 

Inne przedmioty pamiątkowe 135 poz. 3 poz. 

Informatory dla kandydatów, studentów… 40 poz. - 

„Karol Adamiecki” – zbiór tematyczny 79 poz. - 

Książki  /w tym księgi i wydawnictwa jubileuszowe/ 272 vol. 49 vol. 

Listy gratulacyjne 48 poz. - 

Mapy, atlasy 6 poz. - 

Maszynopisy 11 poz. 2 poz. 

Medale okolicznościowe 46 poz. 1 poz. 

Numizmaty - 2 poz. 

Nagrody 29 poz. - 

Obrazy 27 poz. - 

Pieczęcie, plakiety metalowe 12 poz. - 

Plansze kartonowe 4 poz. - 

Płyty CD, DVD 25 poz. 1 poz. 

Pocztówki 27 poz. - 

Regulaminy, regulaminy studiów… 36 poz. - 

Rzeźby 8 poz. - 

Sprawozdania 10 poz. 1 poz. 

Zdjęcia/albumy 16 poz. 3 poz. 

Zdjęcia 9607 poz. 50 poz. 

„Solidarność”  Zbiór tematyczny 6 poz. 1 poz. 

„Ks. Franciszek Blachnicki” zbiór tematyczny 34 poz. - 
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  W Ośrodku prowadzono kwerendy materiałów i informacji dotyczących posiadanych 

zbiorów własnych w obszarach: działalności i historii Uczelni, postaci związanych  

z Uniwersytetem,  historycznych jednostek organizacyjnych, obiektów budowlanych, 

twórczości oraz zgromadzonych książek i dokumentów. Ośrodek organizował również 

wystawy okolicznościowe, jubileuszowe, towarzyszące ważnym wydarzeniom z życia 

Uczelni oraz ekspozycje związane z historią regionu. W okresie sprawozdawczym 

opracowano i zaprezentowano wystawy: 

– „Karol Adamiecki i Jemu współcześni”.  Wystawę w dniu 31 maja 2019 r. otwierał 

odczyt prof. hon. UE dr hab. Alojzego Czecha pt. „Środowisko organizatorskie                        

w pierwszych latach II RP (w 100 lecie -Niepodległości)” z udziałem przedstawicieli 

skupionych wokół nauk organizacji i zarządzania naszej Uczelni. Wystawę można 

było zwiedzać do 31 lipca 2019 r., 

– „100 lecie Powstań Śląskich”. Wystawa prezentuje oryginalne publikacje z okresu 

Powstań Śląskich 1919-1920-1921  oraz Plebiscytu na Górnym Śląsku,  odgrywające 

ważną rolę w powstańczych dążeniach przyłączenia Górnego Śląska                                              

do Rzeczypospolitej. Przedstawia także  wydawnictwa  o charakterze propagandowym  

i agitacyjnym, wspierające walkę o polską świadomość narodową. Wystawę można 

zwiedzać od 19 sierpnia 2019 r. do 15 października 2019 r.,  

– „Budynek D – retrospekcja”, wystawa  związana z rozbiórką Budynku „D”, Wystawę 

można było zwiedzać od 30 września 2019 r. do 15 października 2019 r., 

– kultywowanie tradycji i zwyczajów akademickich.  

Ośrodek Historii i Tradycji sprawował opiekę nad miejscami pamięci,  

w szczególności oznaczonymi tablicami pamiątkowymi (przed Aulą im.: Józefa Lisaka, 

Zbigniewa Pawłowskiego, Zbigniewa Messnera; w miejscu urodzenia ks. Franciszka 

Blachnickiego na budynku Wydziału Biznesu Finansów i Administracji w Rybniku; 

Bohaterów poległych  w obronie Ziemi Śląskiej w czasie Powstań Śląskich i II wojny 

światowej  na budynku Rektoratu) oraz groby zmarłych członków społeczności Uczelni.  
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5.4. Sytuacja finansowa 

Majątek Uczelni 

Majątek 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 z przeznaczeniem na funkcje: biurowe, dydaktyczne, 

socjalno-kulturalne, techniczno-gospodarcze, w tym dwa w trakcie rozbiórki, o łącznej 

powierzchni całkowitej 75 381m². 

W okresie sprawozdawczym wygaszono działalność domów studenckich. Nieruchomość 

przeznaczona jest do zbycia. 

 

Tabela 69. Składniki majątku trwałego 

Środki trwałe 
na dzień 31.12.2018 r.              

(w zł brutto) 
na dzień 30.06.2019 r.                          

(w zł brutto) 

Grunty 15 640 351,77 15 640 351,77 

Nieruchomości (budynki i 

budowle) 
187 679 395,78 187 827 931,17 

Pozostały majątek (maszyny, 

urządzenia techniczne, sprzęt 

komputerowy, samochody, 

meble) 

50 818 393,41 50 635 916,30 

Księgozbiór 8 878 629,58 8 958 032,07 

Łącznie: 263 016 770,54 263 062 231,31 

 

Uczelniana Komisji Odpisu w 2018 r. rozpatrzyła łącznie 157 wniosków, a na dzień 

30.06.2019 r. - 64 wnioski (zgłoszone przez kierowników jednostek organizacyjnych).  

W oparciu o przedstawione ekspertyzy zawnioskowano o dokonanie likwidacji składników 

majątkowych  o strukturze i łącznej wartości przedstawionej w tabeli. 

Sytuacja finansowa w 2018 roku 

PRZYCHODY 

 W 2018 roku Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach uzyskał przychody ogółem  

w wysokości 99 537,3 tys. zł i były one niższe o 10 202,8 tys. zł w porównaniu do roku 

2017.Jest to spowodowane głównie spadkiem dotacji podstawowej pomimo wyraźnego 

wzrostu przychodów własnych. Szczegółowo przychody przedstawiono w tabeli. 
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 Uczelnia w 2018 roku z Województwa Śląskiego otrzymała środki z dotacji  

na działalność bieżącą Uniwersytetu w celu umożliwienia realizacji zadania inwestycyjnego 

pn. „Przebudowa budynku Rektoratu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach                                 

ul. 1 Maja 50” w wysokości 1 200,0 tys. zł. 

 

Tabela 70. Specyfikacja przychodów operacyjnych (w tys. zł) 

przychody działalności 

dydaktycznej 
2018 rok 

struktura 

% 
2017 rok 

struktura 

% 
różnica 

Dotacje 73 260,6 75,50 79 431,1 77,00 -6 170,5 

podstawowa 72 645,6  78 618,9  -5 973,3 

projakościowe 486,2  556,3  -70,1 

na wspomaganie procesu kształcenia 

studentów i doktorantów 

niepełnosprawnych  

128,8  255,9  -127,1 

Dotacje i środki z budżetów 

jednostek samorządu terytorialnego 
1 467,7 1,51 2 283,1 2,21 -815,4 

Usługi edukacyjne 15 876,6 16,36 14 203,6 13,77 1 673,0 

studia niestacjonarne 10 490,0  10 101,7  388,3 

studia stacjonarne 2 101,2  1 864,9  236,3 

studia podyplomowe, kursy, 

szkolenia 
3 176,8  2 099,6  1 077,2 

inne formy kształcenia 108,6  137,4  -28,8 

Pozostałe przychody 6 427,5 6,63 7 237,5 7,02 -810,0 

w tym:        wynajem sal, obiektów i 

pomieszczeń 
1 631,8  1 373,9  257,9 

rekrutacja 555,4  581,8  -26,4 

refundacja kosztów – amortyzacja 

środków trwałych w wartości 

niematerialnych i prawnych 

101,0  1 168,5  -1 067,5 

projekty i programy 2 748,4  2 838,6  -90,2 

 97 032,4 100,0 103 155,3 100,00 -6 122,9 

przychody działalności naukowo-

badawczej 
     

Dotacje na finansowanie działalności 

statutowej 
1 943,5 36,2 2 002,8 40,77 -59,3 

Środki na realizację projektów 

finansowanych przez NCBiR 
     

Środki na realizację projektów 

finansowanych przez NCN 
1 039,6 19,37 1 106,5 22,52 -66,9 

Środki na finansowanie współpracy 

naukowej z zagranicą 
316,9 5,90 94,8 1,93 222,1 

Sprzedaż pozostałych prac i usług 1 291,2 24,05 972,1 19,79 319,1 
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badawczych i rozwojowych 

Środki na realizację programów lub 

przedsięwzięć określonych przez 

Ministra 

214,5 4,00   214,5 

Pozostałe 562,3 10,48 736,4 14,99 -174,1 

 5 368,0 100,0 4 912,6 100,00 455,4 

 102 400,4  108 067,9  -5 667,5 

 

KOSZTY 

 W 2018 roku Uczelnia poniosła koszty ogółem w wysokości 96 280,4 tys. zł (spadek  

o 6 431,9 tys. zł, tj. 6,3% w porównaniu z rokiem ubiegłym). Struktura kosztów rodzajowych 

w stosunku do roku ubiegłego nie uległa istotnym zmianom.  

Tabela 71. Specyfikacja kosztów operacyjnych (w tys. zł) 

koszty 2018 rok 
struktura 

% 
2017 rok 

struktura 

% 
różnica 

amortyzacja 1 957,7 2,04 3 104,7 3,04 -1 147,0 

zużycie materiałów i energii 4 879,8 5,08 4 092,4 4,00 787,4 

usługi obce 7 945,8 8,28 6 845,0 6,70 1 100,8 

podatki i opłaty 94,5 0,09 1 964,6 1,92 -1 870,1 

wynagrodzenia 62 487,5 65,08 66 909,8 65,54 -4 422,3 

ubezpieczenia społeczne i inne 

świadczenia 
14 730,5 15,34 14 713,4 14,41 17,1 

pozostałe koszty rodzajowe 3 924,9 4,09 4 466,1 4,37 -541,2 

 96 020,7 100,00 102 096,0 100,00 -6 075,3 

 
Dominującą pozycję kosztów stanowią koszty wynagrodzeń z pochodnymi – 80,42% kosztów 

działalności operacyjnej. Wyniosły one w 2018 roku 77 218,0 tys. zł. 

 

WYNIK FINANSOWY 

 Na podstawowej działalności operacyjnej w porównaniu do roku poprzedniego 

nastąpił spadek przychodów o 9,3% przy jednoczesnym spadku kosztów o 6,3%. Skutkiem 

tego w 2018 roku Uniwersytet osiągnął zysk netto w kwocie 3 248,7 tys. zł. 
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ANALIZA ZDOLNOŚCI PŁATNICZEJ I PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ 

 Analiza wskaźnikowa zdolności płatniczej Uniwersytetu Ekonomicznego w 2018 roku 

wskazuje na wzrost zdolności płatniczej w stosunku do roku poprzedniego. Stan środków 

pieniężnych po raz kolejny poprawił się (o prawie 44% w stosunku do 2016 roku) osiągając 

poziom 28,9 mln PLN. Skutkuje to poprawą wskaźników płynności, które są na bardzo 

wysokim, bezpiecznym poziomie. 

 

Tabela 72. Wartość zdolności płatniczej (w tys. zł) i wskaźniki 

 
wyszczególnienie 2018 rok 2017 rok 

1 stan środków pieniężnych 28 885,2 25 396,5 

2 zapasy 1 151,3 1 162,1 

3 należności 7 507,2 4 518,1 

4 zobowiązania 13 988,7 12 753,3 

 
Wskaźnik zdolności płatniczej (1+2+3)/4 2,68 2,44 

 
Wskaźnik wypłacalności gotówkowej 1/4 2,06 1,99 

 

 

Tabela 73. Wskaźniki płynności 

wskaźniki 
2018 

rok 
2017 

rok 
Wskaźnik płynności bieżący (aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe 

+ rezerwy krótkoterminowe) 
1,98 2,14 

Wskaźnik szybki płynności (aktywa obrotowe pomniejszone o zapasy / 

zobowiązania krótkoterminowe + rezerwy krótkoterminowe) 
1,92 2,07 

Wskaźnik wypłacalności gotówkowej (środki pieniężne / zobowiązania 

krótkoterminowe + rezerwy krótkoterminowe) 
1,50 1,71 

 

Sytuacja finansowa w 2019 roku 

PRZYCHODY 

 W I półroczu 2019 roku Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach uzyskał przychody 

ogółem w wysokości 50 400,0 tys. zł (spadek o 539,0 tys. zł w porównaniu z rokiem 

ubiegłym). Uniwersytet otrzymał następujące środki z MNiSW: 

– 81 211,6 tys. zł – subwencja na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego  

i badawczego, 

– 420,0 tys. zł – dotacja projakościowa na finansowanie zwiększenia wysokości 

stypendiów doktoranckich dla 30% najlepszych doktorantów, 
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– 627,0 tys. zł – dotacja projakościowa na dofinansowanie wydziału prowadzącego 

kierunki, które otrzymały ocenę wyróżniającą Polskiej Komisji Akredytacyjnej  

w ramach oceny programowej. 

KOSZTY 

Uczelnia w I półroczu 2019 roku poniosła koszty ogółem w wysokości 45 279,1 tys. 

zł, były one wyższe niż w I półroczu roku poprzedniego o 3 196,4 tys. zł, tj. 7,6%. 

 

Tabela 74. Specyfikacja kosztów operacyjnych (w tys. zł) 

koszty 
I półrocze 

2019 roku 
struktura 

% 
I półrocze 

2018 roku 

struktura 

% 
różnica 

amortyzacja 735,8 1,63 563,9 1,35 171,9 

zużycie materiałów i energii 2 776,1 6,13 2 462,7 5,86 313,4 

usługi obce 4 532,3 10,01 3 598,2 8,56 934,1 

podatki i opłaty 50,2 0,11 39,0 0,09 11,2 

wynagrodzenia 28 137,6 62,17 26 839,7 63,87 1 297,9 

ubezpieczenia społeczne i inne 

świadczenia 
7 091,8 15,67 6 525,9 15,53 

565,9 

 

pozostałe koszty rodzajowe 1 935,1 4,28 1 993,1 4,74 -58,0 

 45 258,9 100,00 42  022,5 100,00 3 236,4 

 Największy wzrost w kosztach rodzajowych odnotowano w pozycji wynagrodzenia  

o 1 297,9 tys. zł, tj. 4,84% oraz w pozycji usługi obce o kwotę 934,1 tys. zł, tj. 25,96%.  

Uniwersytet w 2019 r. otrzymał dotację ze środków finansowych na świadczenia dla 

studentów i doktorantów w wysokości 7 934,7 tys. zł oraz dotację na zadania związane  

z zapewnieniem osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie 

przyjmowania na studia, do szkół doktorskich, kształceniu na studiach i w szkołach 

doktorskich lub prowadzeniu działalności naukowej w wysokości 292,1 tys. zł. 

 

WYNIK FINANSOWY 

 W I półroczu 2019 roku Uniwersytet osiągnął zysk netto w kwocie 5 117,5 tys. zł.  

W tym samym okresie roku poprzedniego zysk Uczelni wynosił 8 852,8 tys. zł. Można jednak 

oczekiwać, że pomimo tych fluktuacji wynik finansowy za rok 2019 będzie na poziomie 

zbliżonym do roku 2018. 
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ANALIZA ZDOLNOŚCI PŁATNICZEJ I PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ 

W roku 2019 sytuacja płatnicza Uniwersytetu ulegała dalszej poprawie, wskaźniki 

płynności są na nieco niższym poziomie niż za cały rok 2018 jednak poświadczają bezpieczną 

sytuację finansową Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Co istotne, nastapil dalszy 

wzrost stanu środków pieniężnych. 

          

Tabela 75. Wartość zdolności płatniczej (w tys. zł) i wskaźniki 

 wyszczególnienie 
I półrocze 

2019 roku 

(w tys. zł) 

I półrocze 

2018 roku 

(w tys. zł) 

1 stan środków pieniężnych 34 603,2 30 703,3 

2 zapasy 1 236,8 1 279,6 

3 należności 8 120,2 4 259,9 

4 zobowiązania 14 699,6 9 928,4 

 Wskaźnik zdolności płatniczej (1+2+3)/4 2,99 3,65 

 Wskaźnik wypłacalności gotówkowej 1/4 2,35 3,09 

 

Tabela 76. Wskaźniki płynności 

wskaźniki 

I 

półrocze 

2019 

roku 

I 

półrocze 

2018 

roku 
Wskaźnik płynności bieżący (aktywa obrotowe / zobowiązania 

krótkoterminowe + rezerwy krótkoterminowe) 
2,21 2,40 

Wskaźnik szybki płynności (aktywa obrotowe pomniejszone o zapasy / 

zobowiązania krótkoterminowe + rezerwy krótkoterminowe) 
2,15 2,31 

Wskaźnik wypłacalności gotówkowej (środki pieniężne / zobowiązania 

krótkoterminowe + rezerwy krótkoterminowe) 
1,68 1,95 

 

Wskaźniki zdolności płatniczej wskazują na stabilną sytuację finansową. Wskaźnik powyżej  

1 oznacza, iż aktywa w całości pokrywają zobowiązania. 
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