
Załącznik Nr 1  
do zarządzenia Nr 129/21  

Regulamin prowadzenia programu edukacyjnego 
„Ekonomia dla Liceum i Technikum” (ELIT) 

realizowanego w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach 
przez Centrum Kształcenia przez Całe Życie 

 
§ 1  

Niniejszy Regulamin określa podstawowe zasady działania programu edukacyjnego 
„Ekonomia dla Liceum i Technikum”, zwanego dalej  „ELiT” dla uczniów szkół średnich 
prowadzonego w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach w ramach Centrum Kształcenia 
przez Całe Zycie.   

 

§ 2  
1. Program ELiT  to bezpłatny, autorski program edukacji ekonomicznej dla uczniów liceum  

i technikum, którego celem jest popularyzacja wiedzy, budowanie świadomości 
ekonomicznej oraz promocja kształcenia ekonomicznego wśród młodzieży.  

2. Program ELiT jest realizowany i zarządzany przez Centrum Kształcenia przez Całe Zycie, 
zwane dalej „CKpCŻ” i stanowi wydzieloną jednostkę budżetową działającą  
w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.  

3. Bezpośredni nadzór i odpowiedzialność nad realizacją programu ELiT sprawuje kierownik 
CKpCŻ. Kierownik zarządza i odpowiada za organizację i przeznaczenie oraz wydatkowanie 
środków finansowych. 

4. Kierownik , o którym mowa w pkt 3, może zlecać prace oraz wydawać polecenia dotyczące 
organizacji i przebiegu programu ELiT pracownikom CKpCŻ.  

5. Program ELiT skierowany jest do absolwentów programów edukacyjnych Ekonomiczny 
Uniwersytet Dziecięcy, zwanego dalej „EUD” i Akademia Młodego Ekonomisty, zwanego 
dalej „AME”  realizowanych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Jest on 
wpisany w działania promocyjne skierowane do kandydatów na studia pierwszego stopnia,  
a w szczególności uczniów szkół średnich (potencjalnych kandydatów na studia  
w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach). 

6. Programy edukacyjne EUD i AME prowadzone są przez Centrum Kształcenia przez Całe 
Życie na podstawie odrębnych porozumień.  

 

§ 3  
Wyróżnia się następujące założenia w zakresie funkcjonowania programu ELiT:  

1) Program działa w systemie semestralnym. 
2) Każdy z semestrów obejmuje od 6 do 8 spotkań w formie otwartych wykładów i/lub 

warsztatów. 
3) Każde ze spotkań trwa min. 90 min. obejmuje wykład, zajęcia praktyczne oraz dyskusje 

w formie seminaryjnej. 
4) Tematyka spotkań związana jest z ofertą kierunków kształcenia na studiach pierwszego 

stopnia prowadzonych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.  
5) Spotkania prowadzone są przez wykładowców Uniwersytetu Ekonomicznego  

w Katowicach, przedstawicieli kierunków oraz ekspertów praktyków  
z współpracujących instytucji.   



 
 

6) Tematyka zajęć koncentruje się w wokół zagadnień z zakresu zarządzania, ekonomii, 
marketingu, historii gospodarczej, psychologii, etyki biznesu, a także rozwoju 
osobistego i realizacji projektów.  

7) W celu ułatwień organizacyjnych zalecane jest wyznaczenie terminów spotkań ELiT 
zgodnie z terminami spotkań programów EUD i AME. 

 

§ 4  
1. Zajęcia w ramach programu ELiT odbywają się w Centrum Nowoczesnych Technologii 

Informatycznych. 
2. Terminy zajęć ustalone zostają przez kierownika CKpCŻ przed rozpoczęciem semestru  

w danej edycji i ogłoszone są na stronie internetowej programu.  
3. W komunikacie, o którym mowa w ust. 2, kierownik CKpCŻ podaje do wiadomości daty, 

godziny zajęć oraz miejsca w których odbywać się będą zajęcia.   
 

§ 5  
Do podstawowych celów programu ELiT należą:   

1. Promocja wiedzy ekonomicznej wśród młodzieży. 
2. Zainteresowanie ofertą edukacyjną Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 

poprzez bezpośredni kontakt z potencjalnymi Kandydatami na studia.  
3. Poprawa poziomu wiedzy Kandydatów na studia w Uniwersytecie Ekonomicznym  

w Katowicach.  
4. Pozyskanie bazy dobrze przygotowanych uczniów pozostających w stałym kontakcie  

z Uczelnią. 
5. Promocja Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach wśród uczniów szkół średnich  

i ich rodziców.    
 

§ 6  
1. Kandydaci zgłoszeni do programu ELiT potwierdzają swój udział na początku semestru 

mailowo lub poprzez formularz rejestracyjny dostępny na stronie internetowej programu. 
Możliwe jest również przystąpienie do programu w trakcie trwania edycji. 

2. Program nie przewiduje przeprowadzenia testu wiedzy na koniec semestru. 
3. Na stronie internetowej zostaje bieżąco aktualizowany dokładny kalendarz spotkań, 

tematyka zajęć oraz materiały edukacyjne do pobrania. Ewentualne prezentacje  
z prowadzonych zajęć udostępniane są na stronie po zakończeniu edycji.  
 

§ 7 
1. Finansowanie programu ELiT prowadzonego w ramach Centrum Kształcenia przez Całe 

Życie odbywa się na podstawie kalkulacji sporządzonej  przed rozpoczęciem semestru lub 
roku akademickiego, z możliwym wykorzystaniem środków własnych, przekazanych przez 
CKpCŻ na ten cel oraz pozyskiwanych w trakcie trwania programu środków sponsorskich. 

2. Kierownik CKpCŻ składa do rektora sprawozdanie finansowe z realizacji dwóch 
semestralnych edycji programu ELiT.  

 

§ 8  
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje rektor. 
2. Zmiana niniejszego Regulaminu następuje w trybie przewidzianym dla jego wydania.  


