
 
R-0161-146/20 

 
Zarządzenie Nr 146/20 

 
z dnia 30 października 2020 roku Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 
w sprawie powołania Zespołu ds. pozyskania akredytacji EFMD 
__________________________________________________________________________ 
Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym  
i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.) oraz § 19 Statutu Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Katowicach zarządzam, co następuje:  

 
§ 1 

1. W związku z ubieganiem się przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, zwany dalej 
„Uniwersytetem”, o uzyskanie akredytacji międzynarodowej EFMD, powołuje się Zespół 
ds. akredytacji EFMD, zwany dalej „Zespołem”. 

2. W skład Zespołu wchodzą: 
1) dr Danuta Babińska – przewodnicząca; 
2) dr hab. Monika Sulimowska-Formowicz; 
3) dr Bartłomiej Gabryś; 
4) dr Olgierd Witczak. 

 
§ 2 

Do zadań Zespołu należy: 
1) opracowanie raportu samooceny oraz dokumentacji niezbędnej do przygotowania 

wizyty Komisji Akredytacyjnej, zgodnie z wytycznymi EFMD; 
2) analiza i konsultacje merytoryczne dokumentów opracowywanych na potrzeby 

instytucji akredytującej; 
3) współpraca z komisjami senackimi oraz jednostkami Uniwersytetu w celu 

pozyskiwania informacji niezbędnych do przygotowania raportu samooceny; 
4) przygotowywanie opracowań zawierających analizy poszczególnych standardów  

i obszarów kluczowych dla EFMD; 
5) komunikacja i współpraca z wyznaczonym przez EFMD konsultantem zewnętrznym. 

 
§ 3 

1. W celu koordynacji prac Zespołu powołuje się Koordynatora ds. akredytacji EFMD. 
Funkcję Koordynatora powierza się mgr Edycie Lachowicz-Santos. 

2. Do zadań Koordynatora ds. akredytacji EFMD należy: 
1) wsparcie i konsultacje z Zespołem w zakresie opracowania harmonogramu prac  

i raportu samooceny; 
2) komunikacja i współpraca z Biurem EFMD; 
3) przygotowanie wizyt koordynatora oraz Komisji Akredytacyjnej; 
4) komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna dotycząca procesu pozyskiwania akredytacji 

EFMD oraz promocja kolejnych etapów pozyskiwania akredytacji; 
5) inicjowanie projektów mających na celu pozyskanie środków na finansowanie 

akredytacji międzynarodowych; 
6) prowadzenie dokumentacji merytorycznej oraz finansowej akredytacji. 

 
§ 4 

1. W celu koordynacji i nadzoru prac Zespołu powołuje się Komitet Sterujący. 
2. W skład Komitetu Sterującego wchodzą: 

1) prof. dr hab. Sławomir Smyczek – przewodniczący; 
2) prof. Stephane Ganassali, Ph.D.; 
3) prof. dr hab. Maja Szymura-Tyc; 
4) dr hab. Justyna Matysiewicz, profesor uczelni; 



5) dr Marcin Baron. 
3. Do zadań Komitetu Sterującego należy sprawowanie nadzoru nad prawidłową realizacją 

zadań i podejmowanie decyzji w przypadku wystąpienia ryzyka. 
 

§ 5 
W sytuacjach wymagających uzupełnienia składu Zespołu lub Komitetu Sterującego, rektor 
może powołać inne osoby na wniosek przewodniczącego Zespołu. 
 

§ 6 
Zobowiązuje się pracowników Uniwersytetu do udzielania merytorycznego i organizacyjnego 
wsparcia przy opracowywaniu materiałów na wszystkich etapach ubiegania się o akredytację 
międzynarodową EFMD, w szczególności na etapie przygotowania raportu samooceny 
(SAR) oraz podczas wizytacji Komisji Akredytacyjnej. 
 

§ 7 
Traci moc zarządzenie Nr 17/19 z dnia 26 lutego 2019 roku w sprawie powołania zespołów 
ds. uzyskania akredytacji międzynarodowej EPAS. 
 

§ 8 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 
 
Rektor 
 
 
 
(-) prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak 
 
 


