
R-0161- 150/20 

Zarządzenie Nr 150/20 
 

z dnia 5 listopada 2020 roku Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach  
zmieniające Regulamin organizacyjny Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 
wprowadzony zarządzeniem Nr 92/19 z dnia 24 września 2019 roku 
___________________________________________________________________________ 
Na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym  
i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.) oraz § 17 ust. 8-9 i § 19 Statutu Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Katowicach zarządzam, co następuje:  
 

§ 1 
W Regulaminie organizacyjnym Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, wprowadzonym 
zarządzeniem Nr 92/19 z dnia 24 września 2019 roku, wprowadza się następujące zmiany: 
1) § 6 otrzymuje brzmienie: 

„§ 6 
Do zadań prorektora właściwego do spraw edukacji należy w szczególności: 

1) nadzór i koordynacja działań związanych z realizacją procesu dydaktycznego  
na studiach I i II stopnia, studiach podyplomowych oraz innych formach kształcenia,  
w szczególności działań dotyczących: 
a) ustalania programów studiów, 
b) ustalania regulaminów studiów, 
c) ustalania wysokości opłat za usługi edukacyjne, 
d) przyznawania świadczeń dla studentów, 
e) organizacji roku akademickiego, 
f) organizacji i przeprowadzenia rekrutacji na studia, 
g) organizacji i realizacji studiów dla studentów krótkoterminowych, 
h) organizacji i realizacji międzynarodowej wymiany studentów; 

2) monitoring oferty dydaktycznej Uniwersytetu; 
3) nadzór nad wdrażaniem systemu zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia; 
4) nadzór i koordynacja działań związanych z realizacją współpracy międzynarodowej  

w dziedzinie kształcenia; 
5) nadzór i koordynacja działań w zakresie promocji oferty dydaktycznej Uniwersytetu; 
6) nadzór nad rozliczaniem rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych nauczycieli 

akademickich (pensum); 
7) nadzór oraz wspieranie działalności organizacji studenckich, w tym kół naukowych; 
8) współpraca z samorządem studenckim; 
9) nadzór i koordynacja studenckiej działalności kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej; 
10) inicjowanie przedsięwzięć związanych z rozwojem karier studentów oraz współpracy  

z absolwentami; 
11) nadzór i koordynacja działań związanych z realizacją programów edukacji 

ekonomicznej dla dzieci, młodzieży i dorosłych w ramach kształcenia ustawicznego; 
12) nadzór nad wdrażaniem głównych założeń strategii internacjonalizacji Uniwersytetu 

oraz strategii rozwoju w zakresie dydaktyki i umiędzynarodowienia; 
13) nadzór nad działaniami związanymi z pozyskiwaniem akredytacji międzynarodowych 

oraz udziałem Uniwersytetu w międzynarodowych sieciach współpracy akademickiej; 
14) nadzór nad działaniami realizowanymi w Uniwersytecie mającymi związek  

z internacjonalizacją pod kątem ich zgodności ze strategią oraz zaleceniami instytucji 
akredytujących.”; 

2) § 7 otrzymuje brzmienie: 
„§ 7 

Do zadań prorektora właściwego do spraw nauki należy w szczególności: 
1) nadzór i koordynacja działań związanych z działalnością naukowo-badawczą oraz 

rozwojem kadry akademickiej; 
2) promowanie potencjału naukowego pracowników Uniwersytetu w środowisku 

regionalnym, krajowym i międzynarodowym; 
3) nadzór nad organizacją postępowań w sprawie nadania stopnia naukowego; 



4) nadzór i koordynacja działań związanych z realizacją procesu dydaktycznego  
w Szkole Doktorskiej, w szczególności działań dotyczących: 
a) ustalania programu kształcenia, 
b) ustalania regulaminu Szkoły Doktorskiej, 
c) organizacji i przeprowadzenia rekrutacji do Szkoły Doktorskiej; 

5) nadzór nad wdrażaniem systemu zapewniania jakości kształcenia w Szkole 
Doktorskiej; 

6) współpraca z samorządem doktorantów; 
7) nadzór oraz wspieranie działalności organizacji doktorantów, w tym kół naukowych; 
8) nadzór nad działalnością wydawniczą Uniwersytetu oraz systemem biblioteczno-

informacyjnym.”; 
3) w § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Zastępca kanclerza odpowiada za realizację całokształtu zadań określonych dla 
nadzorowanych jednostek i służb, w szczególności sprawuje nadzór nad: 

1) prawidłowym gospodarowaniem ruchomymi składnikami mienia Uniwersytetu, 
realizacją zaopatrzenia oraz logistyki, w tym transportu osób i mienia; 

2) organizowaniem i prowadzeniem gospodarki magazynowej; 
3) organizowaniem działalności mającej na celu zapewnienie racjonalnej gospodarki 

ruchomymi składnikami mienia oraz oszczędnego gospodarowania materiałami; 
4) obsługą kancelaryjną Uniwersytetu, archiwizowaniem dokumentów oraz obsługą 

administracyjną organizacji związkowych działających w Uniwersytecie; 
5) wydawaniem, ewidencją, kasacją i utylizacją pieczęci służbowych; 
6) sprawami związanymi z udzielaniem zamówień publicznych w Uniwersytecie.”; 

4) w § 24 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
„1) uchwały sporządza się czcionką Arial 12 pkt, interlinia 1;”; 

5) w § 29 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 
„3) jednostki ogólnouczelniane: 

a) Centrum Badań i Rozwoju, 
b) Centrum Kształcenia przez Całe Życie, 
c) Jednostki systemu biblioteczno-informacyjnego, 
d) Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 
e) Chór Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 
f) Zespół Pieśni i Tańca „Silesianie”;”; 

6) w § 38 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
„1) w części dotyczącej regulacji prawnych – Biuro Regulacji Wewnętrznych;”; 

7) w § 40 w ust. 4 pkt 6 otrzymuje brzmienie: 
„6) przedstawianie rektorowi, po zasięgnięciu opinii prorektora właściwego do spraw 
edukacji, wniosków o powołanie kuratorów kierunków;”; 

8) w § 41 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„1. Dziekan kieruje Szkołą przy pomocy nie więcej niż 6 prodziekanów, w tym prodziekana, 
o którym mowa w § 49 ust. 3 statutu.”; 

9) w § 47 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 
„6. Obsługę administracyjno-organizacyjną filii zapewnia Dziekanat filii, realizujący  
w szczególności zadania, o których mowa w § 43 ust. 2.”; 

10) w § 52 w ust. 1 uchyla się pkt 3; 
11) w § 53 w ust. 2 uchyla się pkt 9-12; 
12) § 57 otrzymuje brzmienie: 

„§ 57 
Obsługę administracyjno-organizacyjną kolegiów i katedr zapewnia Dział Wsparcia 
Kolegiów.”; 

13) w § 58 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
„1) Centrum Badań i Rozwoju;”; 
 
 
 
 
 



14) § 59 otrzymuje brzmienie: 
„Centrum Badań i Rozwoju 

§ 59 
1. Centrum Badań i Rozwoju jest jednostką odpowiedzialną za inicjowanie, koordynowanie 

i rozwój współpracy Uniwersytetu z otoczeniem biznesowym i instytucjonalnym, 
realizację projektów naukowo-badawczych, eksperckich i konsultingowych, kształcenie 
na studiach podyplomowych, kursach i szkoleniach, promowanie środowiska naukowo-
badawczego Uniwersytetu oraz działania związane z komercjalizacją wiedzy  
w Uniwersytecie. 

2. Do zadań Centrum Badań i Rozwoju należy w szczególności: 
1) pozyskiwanie i realizacja projektów naukowo-badawczych, eksperckich  

i konsultingowych w ramach współpracy praktyki gospodarczej; 
2) realizacja projektów naukowo-badawczych dla jednostek organizacyjnych, 

pracowników oraz doktorantów Uniwersytetu; 
3) organizowanie i integracja zespołów realizujących projekty naukowo-badawcze,  

eksperckie i konsultingowe; 
4) tworzenie trwałych form współpracy pomiędzy nauką a praktyką gospodarczą; 
5) gromadzenie i przetwarzanie informacji na potrzeby sporządzania raportów, diagnoz  

i ekspertyz dotyczących funkcjonowania podmiotów rynkowych oraz aktualnych 
problemów ekonomicznych; 

6) prowadzenie studiów podyplomowych, szkoleń i innej działalności dydaktycznej;  
7) promowanie środowiska naukowo-badawczego Uniwersytetu oraz osiągnięć 

badawczych jego pracowników; 
8) prowadzenie praktyk dla studentów i staży dla nauczycieli akademickich; 
9) opracowywanie projektów umów ramowych, porozumień i listów intencyjnych 

dotyczących współpracy Uniwersytetu lub jego jednostek organizacyjnych  
z jednostkami biznesu i przedsiębiorczości, administracji publicznej oraz 
organizacjami non-profit; 

10) zarządzanie prawami własności intelektualnej do rezultatów oraz know-how  
w zakresie określonym w regulaminie zarządzania prawami własności intelektualnej 
w Uniwersytecie; 

11) inne działania wynikające z potrzeb zgłaszanych przez osoby prawne, fizyczne  
i inne podmioty oraz na zlecenie jednostek organizacyjnych Uniwersytetu. 

3. W Centrum Badań i Rozwoju działa rada nadzorująca. Skład i kompetencje rady 
nadzorującej określa regulamin Centrum Badań i Rozwoju. 

4. Centrum Badań i Rozwoju kieruje dyrektor. Dyrektora zatrudnia rektor po zasięgnięciu 
opinii senatu spośród kandydatów przedstawionych przez radę nadzorującą. 

5. W strukturze Centrum Badań i Rozwoju wyodrębnia się: 
1) Dział Badań, Ekspertyz i Konsultingu; 
2) Dział Studiów Podyplomowych i Szkoleń. 
Szczegółową strukturę wewnętrzną Centrum Badań i Rozwoju określa regulamin 
Centrum Badań i Rozwoju.”; 

15) § 71 otrzymuje brzmienie: 
„§ 71 

Zadania administracji Uniwersytetu w pionie rektora realizuje: 
1) Rzecznik Prasowy; 
2) Biuro Rektorskie; 
3) Biuro Zarządzania Kadrami; 
4) Dział Ochrony Informacji Niejawnych; 
5) Inspektor Ochrony Danych; 
6) Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego.”; 

 
 
 
 
 
 



16) po § 71 dodaje się § 71a w brzmieniu: 
„Rzecznik Prasowy 

§ 71a 
Do zadań Rzecznika Prasowego należy prowadzenie polityki informacyjnej Uniwersytetu,  
w szczególności: 

1) pełnienie funkcji doradczej dla władz Uniwersytetu w kreowaniu polityki informacyjnej 
i kształtowaniu wizerunku, zgodnie ze strategią rozwoju Uniwersytetu; 

2) kreowanie wizerunku oraz dbanie o właściwą reputację Uniwersytetu; 
3) utrzymywanie właściwych relacji i uczestniczenie w planowaniu i koordynowaniu 

komunikacji Uniwersytetu z otoczeniem wewnętrznym i zewnętrznym we współpracy  
z jednostkami Uniwersytetu; 

4) realizacja obowiązków wynikających z ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo 
prasowe w zakresie ochrony dobrego imienia Uniwersytetu w mediach; 

5) budowanie i utrzymywanie właściwych relacji z mediami, w szczególności udzielanie 
mediom wypowiedzi o działalności Uniwersytetu, oraz rozwój relacji eksperckich  
z mediami w oparciu o kompetencje pracowników i współpracowników Uniwersytetu; 

6) przygotowywanie materiałów informacyjnych dla mediów, w tym informacji prasowych 
i artykułów sponsorowanych o działalności Uniwersytetu; 

7) organizowanie konferencji prasowych, briefingów; 
8) gromadzenie i przedstawianie władzom Uniwersytetu informacji i ocen medialnych 

dotyczących działalności Uniwersytetu na podstawie zewnętrznego monitoringu 
mediów; 

9) współpraca z jednostkami prasowymi urzędów, instytucji, organizacji i podmiotów 
gospodarczych; 

10) koordynowanie działań z obszaru społecznej odpowiedzialności Uniwersytetu  
we współpracy z innymi jednostkami; 

11) zarządzanie informacją w sytuacjach problemowych i kryzysowych.”; 
17) w § 72: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„1. Biuro Rektorskie jest jednostką odpowiedzialną za zapewnienie obsługi 
organizacyjno-administracyjnej rektora, prorektorów, senatu i kolegium rektorskiego oraz 
uczestniczenie w prowadzeniu i koordynowaniu działań w zakresie promowania  
i kreowania wizerunku marki Uniwersytetu.”, 

b) w ust. 2 w pkt 2 uchyla się lit. d-e, 
c) w ust. 2 pkt 13 otrzymuje brzmienie: 

„13) w zakresie komunikacji, ze szczególnym uwzględnieniem nowych mediów: 
a) promowanie marki i wsparcie działań wizerunkowych Uniwersytetu, 
b) zapewnianie spójności identyfikacji wizualnej Uniwersytetu, 
c) aktualizacja identyfikacji wizualnej Uniwersytetu, 
d) nadzór nad wykorzystaniem logo i logotypów Uniwersytetu przez jednostki 

współpracujące, 
e) współtworzenie strategii komunikacji marketingowej we współpracy z Biurem 

Zarządzania Dydaktyką, 
f) organizowanie wydarzeń wizerunkowych i promocyjnych oraz wsparcie 

organizacyjne Biura Zarządzania Dydaktyką w zakresie organizacji wydarzeń 
promujących ofertę dydaktyczną, 

g) przygotowywanie projektów materiałów promocyjnych oraz gadżetów zgodnie  
z systemem identyfikacji wizualnej Uniwersytetu, 

h) opracowywanie szablonów dokumentów, prezentacji, rotatorów i innych 
materiałów (w wersji tradycyjnej i elektronicznej), uwzględniających prawidłowe 
zastosowanie identyfikacji wizualnej Uniwersytetu, 

i) wsparcie promocyjne i informacyjne wydarzeń rektorskich i studenckich, 
konferencji naukowych,  

j) realizacja kampanii promocyjnych i informacyjnych ukierunkowanych na 
pozyskanie kandydatów na studia, pod nadzorem merytorycznym Biura 
Zarządzania Dydaktyką oraz Centrum Badań i Rozwoju, 



k) realizacja kampanii informacyjnych dotyczących dorobku naukowego oraz oferty 
naukowej i eksperckiej Uniwersytetu, 

l) utrzymanie, administracja i rozwój serwisu internetowego Uniwersytetu w języku 
polskim i angielskim, 

m) prowadzenie serwisu fotograficznego Uniwersytetu oraz galerii zdjęć w serwisie 
internetowym Uniwersytetu, 

n) koordynowanie komunikacji w mediach własnych Uniwersytetu, w tym na 
stronach internetowych, oficjalnych profilach Uniwersytetu w mediach 
społecznościowych itp., 

o) monitorowanie działań Uniwersytetu w elektronicznych mediach własnych przy 
wykorzystaniu systemów analitycznych, 

p) monitorowanie obecności marki Uniwersytetu w Internecie, 
q) redagowanie i dystrybucja Elektronicznego Biuletynu Uczelnianego, 
r) administrowanie Biuletynem Informacji Publicznej Uniwersytetu, 
s) redagowanie i publikacja informacji na ekranach elektronicznych, 
t) współpraca z jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu w zakresie pozyskiwania 

informacji o organizowanych inicjatywach i przedsięwzięciach;”, 
d) w ust. 2 uchyla się pkt 14, 
e) w ust. 3 uchyla się pkt 2; 

18) uchyla się § 74; 
19) § 78 otrzymuje brzmienie: 

„§ 78 
Zadania administracji Uniwersytetu w pionie prorektora właściwego do spraw edukacji 
realizuje: 

1) Biuro Strategii i Jakości Kształcenia; 
2) Biuro Zarządzania Dydaktyką; 
3) Centrum Karier i Współpracy z Absolwentami; 
4) Biuro Współpracy Międzynarodowej; 
5) Biuro Strategii Internacjonalizacji; 
6) Centrum Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.”; 

20) po § 79 dodaje się § 79a i 79b odpowiednio w brzmieniu: 
„Biuro Zarządzania Dydaktyką 

§ 79a 
1. Biuro Zarządzania Dydaktyką jest jednostką odpowiedzialną za organizację procesu 

rekrutacji na studia I i II stopnia, do Szkoły Doktorskiej oraz organizację procesu 
planowania dydaktyki. 

2. Do zadań Biura Zarządzania Dydaktyką należy w szczególności: 
1) w zakresie procesu rekrutacji: 

a) planowanie i organizowanie działań w zakresie rekrutacji kandydatów na studia  
I i II stopnia oraz do Szkoły Doktorskiej, 

b) przygotowywanie i aktualizowanie informacji dla kandydatów na studia na stronie 
internetowej Uniwersytetu, 

c) prowadzenie stałego punktu informacyjno-konsultacyjnego dla kandydatów  
na studia, 

d) obsługa administracyjna kandydatów cudzoziemców (obsługa elektronicznego 
systemu rekrutacji cudzoziemców), 

e) współpraca z uczelnianymi komisjami rekrutacyjnymi, 
f) przyjmowanie odwołań od decyzji uczelnianych komisji rekrutacyjnych, 
g) tworzenie strategii komunikacji marketingowej, 
h) wsparcie Działu Nowych Mediów w opracowywaniu materiałów informacyjnych 

dotyczących oferty dydaktycznej Uniwersytetu, 
i) promowanie oferty dydaktycznej Uniwersytetu we współpracy z dziekanatami, 

filią, kolegiami, Działem Nowych Mediów oraz Centrum Karier i Współpracy  
z Absolwentami, informowanie o kierunkach studiów i specjalnościach, stopniach 
kształcenia i formach studiów oraz warunkach kształcenia w Uniwersytecie, 



j) opracowywanie i realizowanie kampanii marketingowych i promocyjnych oferty 
dydaktycznej Uniwersytetu w wymiarze krajowym i międzynarodowym we 
współpracy z Działem Nowych Mediów, 

k) organizowanie wydarzeń promujących rekrutację i ofertę dydaktyczną, 
l) nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z otoczeniem zewnętrznym, w tym  

ze szkołami średnimi, agencjami pośredniczącymi w procesie rekrutacji i innymi 
podmiotami na rynku edukacyjnym, 

m) sporządzanie sprawozdań i statystyk dotyczących rekrutacji na studia; 
2) w zakresie planowania dydaktyki: 

a) opracowanie i koordynowanie procesu planowania i monitorowania działalności 
dydaktycznej Uniwersytetu, 

b) opracowywanie planów zajęć dydaktycznych, 
c) rozliczanie pensum dydaktycznego oraz innych składników wynagrodzenia 

związanych z realizacją procesu dydaktycznego, 
d) zlecanie i rozliczanie usług dydaktycznych i wspierających dydaktykę, 
e) rezerwowanie sal i organizowanie przesunięć zajęć dydaktycznych w ciągu roku 

akademickiego, 
f) sporządzanie analiz, sprawozdań i raportów związanych z planowanymi  

i wykonanymi zajęciami dydaktycznymi, 
g) gromadzenie informacji na potrzeby planowania i monitorowania działalności 

dydaktycznej Uniwersytetu; 
3) ustalanie i wdrażanie w porozumieniu z prorektorem właściwym do spraw edukacji 

zasad zarządzania dydaktyką w jednostkach wykonawczych; 
4) przygotowywanie projektów wewnętrznych aktów prawnych z zakresu dydaktyki; 
5) kontrola merytoryczna dokumentów finansowych z obszaru dydaktyki; 
6) wykonywanie tłumaczeń na potrzeby własne. 

3. W strukturze Biura Zarządzania Dydaktyką wyodrębnia się: 
1) Dział Rekrutacji, realizujący w szczególności zadania, o których mowa w ust. 2  

pkt 1; 
2) Dział Planowania Dydaktyki, realizujący w szczególności zadania, o których mowa  

w ust. 2 pkt 2. 
 

Centrum Karier i Współpracy z Absolwentami 
§ 79b 

1. Centrum Karier i Współpracy z Absolwentami jest jednostką organizacyjną działającą na 
rzecz aktywizacji zawodowej studentów i absolwentów Uniwersytetu oraz tworzenia 
trwałych form współpracy Uniwersytetu z absolwentami i instytucjami rynku pracy. 

2. Do zadań Centrum Karier i Współpracy z Absolwentami należy w szczególności: 
1) pozyskiwanie i upowszechnianie ofert rekrutacyjnych; 
2) udostępnianie informacji o rynku pracy i możliwościach podnoszenia kwalifikacji 

zawodowych studentom i absolwentom Uniwersytetu; 
3) doradztwo kariery – wspieranie absolwentów w wejściu na rynek pracy; 
4) prowadzenie regularnych badań oczekiwań pracodawców; 
5) organizowanie i współorganizowanie inicjatyw mających na celu rozwój zawodowy 

i aktywizację zawodową studentów i absolwentów Uniwersytetu; 
6) monitorowanie otoczenia gospodarczego Uniwersytetu, ze szczególnym 

uwzględnieniem działalności absolwentów Uniwersytetu i ocena możliwości 
nawiązania współpracy; 

7) opracowanie i aktualizacja bazy firm i instytucji, w których studenci mogą odbywać 
praktyki zawodowe oraz realizować projekty badawcze; 

8) nawiązywanie współpracy z absolwentami, potencjalnymi pracodawcami; 
9) komunikacja nowości i trendów z rynku pracy poprzez stronę internetową, newslettery 

i portale społecznościowe; 
10) upowszechnianie informacji o organizowanych na terenie Uniwersytetu prezentacjach 

firm jako potencjalnych pracodawców dla studentów i absolwentów; 
11) zbieranie i udostępnianie studentom i absolwentom Uniwersytetu informacji  

o kursach, szkoleniach i studiach podyplomowych oraz innych formach podnoszenia 



kwalifikacji zawodowych w kraju i za granicą; 
12) budowa i utrzymywanie relacji z absolwentami poprzez regularną komunikację (strona 

www, newsletter, portale społecznościowe), organizację wydarzeń integracyjnych,  
a także rozwój, koordynację i obsługę programu lojalnościowego System Przywilejów 
Absolwenta (SPA); 

13) monitorowanie karier i losów zawodowych absolwentów poprzez regularne badania 
(w tym badania stopnia zadowolenia absolwentów z ukończonego programu studiów 
i przygotowania do pracy zawodowej lub dalszej nauki) oraz analizę dostępnych 
źródeł informacji, w tym ELA (Ogólnopolski system monitorowania Ekonomicznych 
Losów Absolwentów szkół wyższych) oraz LinkedIn; 

14) opracowanie raportów z badań przedstawiających wyniki oraz ich analizę, w tym 
typową ścieżkę kariery absolwenta Uniwersytetu; 

15) prowadzenie sekcji na stronie www „Sukcesy absolwentów”; 
16) współpraca ze Stowarzyszeniem Absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego 

w Katowicach „COLLEGIUM”.”; 
21) § 81 otrzymuje brzmienie: 

„Biuro Strategii Internacjonalizacji  
§ 81 

1. Biuro Strategii Internacjonalizacji jest jednostką odpowiedzialną za wdrażanie głównych 
założeń strategii rozwoju oraz strategii internacjonalizacji Uniwersytetu, koordynowanie 
działań związanych z pozyskiwaniem akredytacji międzynarodowych oraz udziałem 
Uniwersytetu w międzynarodowych sieciach współpracy akademickiej. 

2. Do zadań Biura Strategii Internacjonalizacji należy w szczególności: 
1) wsparcie władz w weryfikacji działań realizowanych w Uniwersytecie mających 

związek z internacjonalizacją pod kątem ich zgodności ze strategią oraz zaleceniami 
instytucji akredytujących; 

2) upowszechnianie informacji i promocja wewnętrzna głównych założeń strategii 
rozwoju (w zakresie umiędzynarodowienia) oraz strategii internacjonalizacji 
Uniwersytetu ze szczególnym uwzględnieniem priorytetów: 
a) międzynarodowych sieci i projektów badawczych oraz biznesowych, 
b) międzynarodowej oferty dydaktycznej, 
c) kultury internacjonalizacji; 

3) opracowanie propozycji celów operacyjnych w zakresie umiędzynarodowienia uczelni 
oraz wsparcie władz Uniwersytetu w zakresie wdrażania zaleceń instytucji 
akredytujących; 

4) uczestnictwo w zespołach do spraw pozyskania akredytacji, komunikacja  
z instytucjami akredytującymi, udział w spotkaniach i szkoleniach; 

5) zapewnienie całokształtu prac administracyjno-organizacyjnych i wsparcia dla 
koordynatorów merytorycznych odpowiedzialnych za pozyskiwanie akredytacji 
międzynarodowych, w tym  administracyjna obsługa projektów współfinansujących 
akredytacje; 

6) realizacja działań mających na celu umiędzynarodowienie Uniwersytetu,  
w szczególności: 
a) uruchomienie i prowadzenie centrum obsługi dla zagranicznych studentów krótko- 

i długoterminowych, doktorantów oraz kadry akademickiej, 
b) opracowanie i koordynowanie programu budowania relacji z absolwentami 

zagranicznymi „UEKat for life”, 
c) doradztwo i wsparcie kadry akademickiej w zakresie pozyskiwania źródeł 

finansowania projektów mających na celu rozwój umiędzynarodowienia; 
7) organizowanie oraz wsparcie wydarzeń uczelnianych o charakterze 

międzynarodowym, w tym mających na celu integrację i budowanie relacji ze 
studentami, doktorantami i pracownikami zagranicznymi; 

8) współpraca z otoczeniem instytucjonalnym w zakresie organizacji i legalizacji pobytu 
studentów, doktorantów i pracowników zagranicznych na uczelni; 

9) koordynowanie działań mających na celu kreowanie pozytywnego wizerunku 
Uniwersytetu (tzw. "branding" międzynarodowy) jako ośrodka skupiającego 



ekspertów i kształcącego wysokiej jakości absolwentów poszukiwanych na rynku 
pracy w kraju i za granicą; 

10) koordynowanie działań związanych z udziałem Uniwersytetu oraz pracowników  
w międzynarodowych sieciach współpracy akademickiej oraz konsorcjach 
międzynarodowych, w tym analiza celowości uczestnictwa pod kątem merytorycznym 
i finansowym; 

11) reprezentowanie Uniwersytetu w stowarzyszeniach, sieciach, wydarzeniach, 
spotkaniach itp. związanych z umiędzynarodowieniem (np. NAWA, EAIE, konsorcjum 
SUN); 

12) analiza zapotrzebowania oraz opracowywanie dokumentacji związanej z wyborem 
wykonawcy w zakresie tłumaczeń; 

13) współpraca i wsparcie dla Biura Współpracy Międzynarodowej, Biura Zarządzania 
Dydaktyką, Biura Badań i Projektów Naukowych oraz innych jednostek w zakresie 
internacjonalizacji.”; 

22) § 83 otrzymuje brzmienie: 
„§ 83 

Zadania administracji Uniwersytetu w pionie prorektora właściwego do spraw nauki realizuje: 
1) Biuro Badań i Projektów Naukowych; 
2) Dział Parametryzacji i Pozycjonowania Uniwersytetu; 
3) Dział Wsparcia Komitetów Dyscyplinowych; 
4) Dział Wsparcia Kolegiów; 
5) Samodzielne Stanowisko ds. Rozwoju i Awansu Naukowego.”; 

23) w § 85: 
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Dział Parametryzacji i Pozycjonowania Uniwersytetu jest jednostką odpowiedzialną 
za koordynację procesów oceny parametrycznej i pozycjonowania Uniwersytetu.”, 

b) w ust. 2 uchyla się pkt 4; 
24) § 85a otrzymuje brzmienie: 

„Dział Wsparcia Komitetów Dyscyplinowych 
§ 85a 

1. Dział Wsparcia Komitetów Dyscyplinowych jest jednostką odpowiedzialną za obsługę 
administracyjno-organizacyjną komitetów naukowych. 

2. Do zadań Działu Wsparcia Komitetów Dyscyplinowych należy w szczególności: 
1) obsługa administracyjna komitetów naukowych oraz wsparcie organizacyjne 

przewodniczących komitetów naukowych; 
2) obsługa organizacyjna posiedzeń komitetów naukowych; 
3) obsługa administracyjna komisji doktorskich i habilitacyjnych; 
4) prowadzenie dokumentacji postępowań o nadanie stopnia naukowego doktora  

i doktora habilitowanego; 
5) prowadzenie dokumentacji postępowań w sprawie nostryfikacji stopni naukowych 

nadanych za granicą; 
6) przygotowywanie umów dotyczących postępowań awansowych; 
7) organizowanie egzaminów doktorskich, obron rozpraw doktorskich i kolokwiów 

habilitacyjnych; 
8) przygotowywanie projektów uchwał, decyzji administracyjnych i postanowień; 
9) przygotowywanie dyplomów doktorskich i habilitacyjnych, prowadzenie księgi 

dyplomów; 
10) udostępnianie w BIP na stronie podmiotowej Uniwersytetu danych i informacji  

w zakresie określonym przez ustawę oraz uchwały senatu w przedmiocie 
postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora i doktora 
habilitowanego; 

11) wprowadzanie danych do systemu POL-on w zakresie postępowań awansowych; 
12) prowadzenie dokumentacji finansowej związanej z prowadzonymi postepowaniami 

awansowymi, współpraca z kwesturą w zakresie rozliczeń finansowych; 
13) prowadzenie rejestru postępowań awansowych; 
14) przygotowanie wewnętrznych procedur w postępowaniach awansowych; 



15) administrowanie strony www komitetów naukowych i Działu Wsparcia Komitetów 
Dyscyplinowych; 

16) współpraca z Biurem Rektorskim w zakresie organizacji promocji doktorskich  
i habilitacyjnych.”; 

 
25) po § 85a dodaje się § 85b i § 85c odpowiednio w brzmieniu: 

„Dział Wsparcia Kolegiów 
§ 85b 

1. Dział Wsparcia Kolegiów jest jednostką odpowiedzialną za obsługę organizacyjno-
administracyjną kolegiów oraz wsparcie zespołów naukowo-dydaktycznych. 

2. Do zadań Działu Wsparcia Kolegiów należy w szczególności: 
1) zapewnienie obsługi sekretarskiej przewodniczących kolegiów oraz komisji do spraw 

nauki; 
2) organizowanie i obsługa posiedzeń komisji do spraw nauki i innych wydarzeń 

organizowanych przez przewodniczących kolegiów; 
3) współpraca z innymi jednostkami w zakresie sprawozdawczości związanej  

z działalnością kolegiów i Uniwersytetu; 
4) odbiór i przekazywanie korespondencji, prowadzenie jej rejestru; 
5) prowadzenie stron internetowych kolegiów, współpraca w zakresie prowadzenia stron 

internetowych katedr; 
6) wsparcie administracyjne zespołów realizujących badania naukowe/projekty  

w zakresie uzgodnionym z kierownikami projektów; 
7) wsparcie organizacyjne kierowników katedr w zakresie realizowanych przez nich 

zadań, w tym zapewnianie wsparcia organizacyjnego wydarzeń inicjowanych przez 
zespoły naukowo-dydaktyczne; 

8) uczestniczenie w procesie planowania obciążeń dydaktycznych nauczycieli 
akademickich oraz sporządzania planów zajęć (w zakresie wprowadzania do systemu 
informatycznego planowanych przydziałów godzinowych przedmiotów prowadzonych 
w roku akademickim oraz rozliczania godzin dydaktycznych,  wprowadzania do 
obciążeń informacji o zajęciach dodatkowo zrealizowanych przez pracowników, 
wprowadzania preferencji dotyczących terminów i warunków prowadzenia zajęć); 

9) udział w procesie odwoływania/przenoszenia zajęć zgodne z obowiązującymi 
regulacjami wewnętrznymi; 

10) wsparcie osób zatrudnianych na podstawie umów cywilnoprawnych w zakresie 
obowiązujących w Uniwersytecie procedur związanych z realizacją zadań oraz 
zawarciem i rozliczeniem umów; 

11) wsparcie nauczycieli akademickich w sprawach administracyjnych (w tym  
związanych z przygotowywaniem wniosków, rozliczaniem podróży służbowych itp.); 

12) realizacja zadań na rzecz innych jednostek Uniwersytetu przy współpracy  
z kierownikami katedr (np. w zakresie planów urlopów, planów rzeczowo-
finansowych,  sprawozdań itp.); 

13) wsparcie kierowników katedr w zakresie procesów związanych 
z ewidencjonowaniem majątku. 

 
Samodzielne Stanowisko ds. Rozwoju i Awansu Naukowego 

§ 85c 
1. Samodzielne Stanowisko ds. Rozwoju i Awansu Naukowego odpowiedzialne jest  

za wsparcie procesów rozwoju naukowego kadry badawczo-dydaktycznej w ramach 
ścieżek rozwoju i awansu naukowego. 

2. Do zadań Samodzielnego Stanowiska ds. Rozwoju i Awansu Naukowego należy  
w szczególności: 
1) bieżące koordynowanie wytycznych w zakresie możliwych ścieżek rozwoju i awansu 

naukowego; 
2) monitorowanie rozwoju naukowego pracowników badawczo-dydaktycznych uczelni; 
3) wsparcie administracyjno-techniczne dla nauczycieli akademickich ubiegających się 

o awans naukowy; 



4) organizowanie paneli dyskusyjnych z udziałem reprezentantów krajowych ośrodków 
naukowych – liderów nauki w zakresie wykorzystywania doświadczeń i dobrych 
praktyk w tworzeniu ścieżek awansu naukowego; 

5) organizowanie cyklicznych seminariów i warsztatów środowiskowych dla kandydatów 
ubiegających się nadanie stopni naukowych; 

6) współpraca z innymi jednostkami Uniwersytetu w zakresie rozwoju kadry badawczo-
dydaktycznej.”; 

26) w § 86: 
a) w ust. 1 uchyla się pkt 1, 2 i 3, 
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Kanclerz sprawuje nadzór nad działalnością jednostek, o których mowa w ust. 1  
pkt 11-13, za pośrednictwem swojego zastępcy.”; 

27) uchyla się § 87; 
28) uchyla się § 88; 
29) uchyla się § 89; 
30) w § 90 w ust. 2 pkt 10 otrzymuje brzmienie: 

„10) publikowanie wewnętrznych aktów prawnych w BIP na stronie podmiotowej 
Uniwersytetu;”. 

 
§ 2 

Tekst jednolity Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 
stanowi załącznik Nr 1 do zarządzenia. 
 

§ 3 
1. W zarządzeniu Nr 97/20 z dnia 16 września 2020 roku w sprawie zmiany struktury 

organizacyjnej w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach w § 1 w pkt 1 lit. a-c skreśla 
się wyrazy „i służbową”. 

2. W zarządzeniu Nr 78/20 z dnia 8 czerwca 2020 roku zmieniającym Regulamin organizacyjny 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach wprowadzony zarządzeniem Nr 92/19 z dnia  
24 września 2019 roku (z późn. zm.) w § 2 skreśla się wyrazy „i służbową”. 

3. W zarządzeniu Nr 67/20 z dnia 11 maja 2020 roku zmieniającym Regulamin organizacyjny 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach wprowadzony zarządzeniem Nr 92/19 z dnia  
24 września 2019 roku (z późn. zm.) w § 2 skreśla się wyrazy „i służbową”. 

 
§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 
 
Rektor 
 
 
 
(-) prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak 


