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Serdecznie witam u progu nowego roku akademickiego. Tego rodzaju wydarzenia zaw-
sze sprzyjają refleksjom nad chwilami, które dane nam było przeżyć w ostatnim czasie oraz
nad tym, co przyniesie nadchodzący rok. Nie dziwi więc fakt, że numer „AE Forum”,
który trzymacie Państwo w ręce, został zdominowany przez tematykę inauguracyjną. Zde-
cydowaliśmy się przedstawić w nim szanse rozwojowe Akademii i wynikające z nich wy-
zwania, z którymi przyjdzie nam się zmierzyć zarówno w roku akademickim 2003/2004,
jak i w kolejnych latach.

Gorąco zachęcam do przeczytania przemówienia inauguracyjnego rektora, w którym
poruszone zostały tematy o strategicznym znaczeniu dla rozwoju Uczelni. Swoistą konty-
nuacją wspomnianych przemyśleń jest zapis rozmowy z rektorem, w której podsumowuje
pierwszy rok kadencji, przedstawia swój punkt widzenia na przyszłość Akademii oraz kre-
śli swoje plany na nadchodzące lata. Całość uzupełniają fragmenty sprawozdania rektora
za rok akademicki 2002/2003. Jednocześnie, pozostając przy tematyce priorytetów strate-
gicznych Uczelni, zapraszam do przeczytania tekstów poświęconych rozwojowi campusu
Bogucice, a w szczególności do zapoznania się z koncepcją architektoniczną i funkcjonalną
nowego kompleksu Biblioteki Głównej AE. Mam nadzieję, że już wkrótce ruszą pierwsze
prace budowlane i z czasem szkoła będzie mogła się poszczycić funkcjonowaniem świato-
wej klasy Centrum Informacji Ekonomicznej.

Jak zwykle przekazujemy również aktualności z życia Akademii. Wśród wielu bieżą-
cych spraw, pragnę zwrócić szczególną uwagę na zmiany w systemie prowadzenia studiów
doktoranckich, ten temat podjęto między innymi w wywiadzie z prof. Tadeuszem Trzaska-
likiem. Zachęcam także do zapoznania się z wynikami badania wizerunku AE w oczach jej
pracowników oraz z nowościami Wydawnictwa Uczelnianego.

Wreszcie – pozwolę sobie wrócić do tematyki inauguracyjnej – w numerze znalazł się
również niezmiernie ciekawy i inspirujący wykład prof. Janusza Strużyny otwierający rok
akademicki, zapis wystąpienia przewodniczącego Parlamentu Studenckiego oraz wiele in-
nych informacji związanych z rozpoczęciem roku. Wierzę, że okażą się one dla Państwa
interesujące.

Kończąc pragnę życzyć każdemu z Państwa: naukowcom, wykładowcom, pracowni-
kom administracji, studentom oraz wszystkim przyjaciołom Akademii, by ten nowy rok
akademicki był czasem owocnej pracy oraz by w każdym dniu znaleźli Państwo powody do
zadowolenia.

MARCIN BARON
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Nasze krajowe otoczenie akademickie
Można o nim powiedzieć, że jest burzliwe. Mamy tu do

czynienia z wieloma zmianami, różnorakimi procesami roz-
wojowymi i ciągle licznymi niewiadomymi. Występują tak-
że zjawiska negatywne i patologiczne. Wielki porządek czy-
nią postępowania akredytacyjne zarówno realizowane w ra-
mach procedur Państwowej Komisji Akredytacyjnej, jak
i naszej, środowiskowej Fundacji Promocji i Akredytacji Kie-
runków Ekonomicznych. W minionym roku akademickim
pojawiły się nowe regulacje prawne dotyczące badań na-
ukowych oraz stopni i tytułów naukowych. Ciągle czekamy
na najważniejszy akt prawny, na nową ustawę o szkolnic-
twie wyższym, która podsumuje doświadczenia szkolnictwa
wyższego z całego, dotychczasowego okresu transformacji
ustrojowej Polski i stworzy sprzyjające warunki do funkcjo-
nowania szkół państwowych i niepaństwowych, a także
pozwoli eliminować zjawiska patologiczne w środowisku
akademickim.

Nasza Akademia jako członek KRASP jest zwolennikiem
projektu ustawy, który powstał w Kancelarii Prezydenta RP.
Członkiem zespołu przygotowującego ten projekt jest przed-
stawiciel naszego uczelnianego środowiska akademickiego.
Projekt ten, w wersji jaka powstała w czerwcu 2003 roku,
traktujemy jako przeznaczony do dyskusji środowiskowej.
Będziemy również otwarci na propozycje pochodzące z in-
nych zespołów. To, co od wielu już lat uchodzi za niedobre
zwyczaje w środowisku akademickim trafnie oddaje uchwała
Senatu UJ z 25 czerwca 2003 roku. Odnosi się ona do kwe-
stii wieloetatowości i reguł konkurencji między uczelniami.
Pomysłodawcy tej uchwały traktowali ją zapewne jako część
wielkiej i niezwykle potrzebnej dyskusji na temat koegzy-
stencji i współdziałania różnych i różnorakich szkół wyższych
w Polsce. Można się z zapisami tej uchwały zgodzić lub nie,
można i należy dyskutować jej zapisy na tle doświadczeń
różnych ośrodków akademickich. Nie wolno tolerować tu
jednak prostactwa intelektualnego i pomówień pod adre-
sem autorów tej uchwały.

Oferta edukacyjna, oczekiwania studentów
Szkoła akademicka, a taką jest Akademia Ekonomiczna

w Katowicach, realizuje proces kształcenia na wszystkich
poziomach – zawodowym, magisterskim, doktoranckim oraz

W rok akademicki 2003/2004 wchodzimy pełni nadziei,
że uda nam się kontynuować działania rozwojowe Uczelni
uruchomione wcześniej. W najbliższym czasie mamy także
zamiar rozpocząć realizację nowych projektów, dzięki któ-
rym Akademia Ekonomiczna w Katowicach będzie mogła
sprostać wyzwaniom stojącym przed całym szkolnictwem
wyższym w Polsce. Mamy świadomość tego, że segment
szkolnictwa ekonomicznego nadal podlega szczególnie sil-
nym przekształceniom. Mogą pojawić się tu nowe, nie wy-
stępujące dotąd, zagrożenia. U progu nowego roku akade-
mickiego warto zwrócić uwagę na kilka kwestii, które, jak
się wydaje, będą istotne dla funkcjonowania naszej Uczelni.

Uczelnia w europejskiej przestrzeni edukacyjnej i naukowej
Unia Europejska, po posiedzeniach Rady Europejskiej

w Lizbonie (2000), Sztokholmie (2001) i Barcelonie (2002),
precyzuje swoją długofalową strategię edukacyjną. Rodzi się
nowy paradygmat inwestowania w edukację z silnym nasta-
wieniem na rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy i za-
pewnienie trwałego wzrostu i konkurencyjności gospodar-
ki europejskiej. Od państw członkowskich i władz Unii Eu-
ropejskiej oczekuje się zwiększenia finansowania edukacji
zarówno ze źródeł publicznych, jak i prywatnych. Uczelnie
będą musiały sprostać nowym zadaniom.

W maju 2004 roku Polska stanie się pełnoprawnym
członkiem Unii Europejskiej. Pojawią się dla nas nowe moż-
liwości kontaktów i współpracy z uczelniami europejskimi.
Dostępne będą dla nas także programy europejskie wspie-
rające współpracę akademicką z innymi regionami świata –
w basenie Morza Śródziemnego, w Ameryce Północnej i Po-
łudniowej, w Azji. Z kolei my będziemy musieli konkuro-
wać o środki i silnych partnerów, bez taryfy ulgowej i spe-
cjalnych procedur przewidzianych dla krajów kandydują-
cych do Unii Europejskiej. Swobodniej niż dotychczas będą
mogły funkcjonować w Polsce różnego rodzaju placówki
uczelni zagranicznych, szczególnie w sferze studiów pody-
plomowych i konsultingu. Możemy już dziś pochwalić się
naszym uczestnictwem w takich europejskich programach
edukacyjnych jak Socrates-Erasmus (studia zagraniczne) czy
Leonardo da Vinci (praktyki studenckie). Wielkim wyzwa-
niem pozostaje dla nas wejście w międzynarodowe projekty
i zespoły badawcze.

(fragmenty)(fragmenty)(fragmenty)(fragmenty)(fragmenty)
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wojowe, osiągnięcia i problemy do rozwiązania. Jednostki
te będziemy rozwijać siłami wszystkich naszych trzech wy-
działów oraz we współpracy z innymi uczelniami Śląska.
Wydaje się, że szczególnie interesującym miejscem współ-
pracy międzyuczelnianej będzie Rybnik i jego Ośrodek Szkół
Wyższych.

Rozbudowa infrastruktury kształcenia i badań
Akademii potrzebne są nowe budynki i aparatura do

realizacji procesu kształcenia i badań naukowych. Liczba stu-
dentów i naukowców w Akademii stale wzrasta. Mamy na-
dzieję, że będzie wzrastać nadal, mimo zaczynającego się
już dla nas niżu demograficznego. Od lat przygotowywali-
śmy się do budowy gmachu biblioteki, a szerzej – Centrum
Informacji Ekonomicznej o znaczeniu przekraczającym ramy
Akademii. U progu roku akademickiego 2003/2004 może-
my powiedzieć, że mamy pozwolenie na budowę i wiele
uzgodnień z władzami Katowic wspierających realizację tego
projektu. Mamy także zgromadzone minimum własnych
środków finansowych. Oczekujemy wsparcia finansowego
ze strony naszego Ministerstwa (MENiS) i przychylności
władz wojewódzkich. Będziemy poszukiwać innych, dodat-
kowych źródeł finansowania tej inwestycji. Nie zapomina-
my o pozostałych budynkach Akademii, które wymagają
modernizacji i wyposażenia w nowoczesny sprzęt. Moder-
nizacja w zespole Bogucice już się rozpoczęła. Czeka nas
także modernizacja zespołu pałacowo-parkowego w Trze-
bini-Młoszowej, który to zespół chcemy przystosować do
pełnienia funkcji centrum konferencyjnego i spotkań mię-
dzynarodowych.

Uczelnia to coś więcej niż luźna federacja wydziałów
czy zbiór budynków. Wiele jednostek funkcjonujących w Aka-
demii to jednostki organizacyjne o charakterze międzywy-
działowym i ogólnouczelnianym, wspierające lub uzupeł-
niające pracę wydziałów. Jest to: organizacja studiów pody-
plomowych, wspieranie badań naukowych, kształcenie
językowe i pedagogiczne, poradnictwo psychologiczne dla
studentów. Zarówno na poziomie wydziałów, jak i w skali
ogólnouczelnianej czeka nas wiele wysiłku tak, aby wypra-
cować nowy system zarządzania Uczelnią. Powinien być to
system zdecentralizowany – przestrzegający zasad samorząd-
ności akademickiej i profesjonalny – nastawiony na myśle-
nie strategiczne i rozwój przy respektowaniu realiów eko-
nomicznych funkcjonowania szkoły wyższej. Wierzymy, że
będące już na ukończeniu prace nad nową strategią rozwoju
Akademii pozwolą nam szybko wdrożyć nowe rozwiązania
w systemie zarządzania Uczelnią.

U progu nowego roku akademickiego 2003/2004 wszyst-
kim studentom i absolwentom, naukowcom, przyjaciołom
Akademii składam najserdeczniejsze życzenia wielu osiągnięć
zawodowych i pomyślności w życiu osobistym.

Florian Kuźnik

Katowice 15.09.2003

w ramach studiów podyplomowych. Kształcenie studentów
pozostaje najważniejszą funkcją szkoły wyższej. Każda uczel-
nia chce robić to jak najlepiej. Dla nas „jak najlepiej” zawie-
ra się w takich skrótach myślowych jak: atrakcyjna oferta
kształcenia i indywidualizacja studiów. Atrakcyjna oferta edu-
kacyjna w realiach polskiej gospodarki i polskiego rynku
pracy oznacza dla nas ciągłe poszukiwanie nowych specjal-
ności kształcenia oraz poszerzanie możliwości wyjazdu na-
szych studentów na studia i staże zagraniczne. Aktualnie
możemy pochwalić się 13 227 studentami. Połowa z nich to
studenci studiów dziennych, drugą połowę kształcimy w sys-
temie zaocznym. Z tej liczby ponad 200 naszych studentów
wyjedzie w tym roku akademickim za granicę, aby studio-
wać i zbierać doświadczenia w ramach różnorakich progra-
mów europejskich. Indywidualizacja studiów oznacza dla
nas odejście od sztywnych siatek przedmiotów i umożliwie-
nie studentom programowania swoich ścieżek studiów.
Oznacza także możliwość wyboru wykładowców. To zmia-
na iście strategiczna i zadanie na wiele lat. To również waż-
na kwestia kosztów kształcenia. Wierzę, że podjęte już
w Uczelni działania (ECTS) oraz nowy regulamin studiów,
który powstanie w tym roku akademickim, przyśpieszą pro-
ces indywidualizacji studiów w naszej Akademii.

Nowa organizacja Akademii
Rok akademicki 2003/2004 rozpoczynamy w nowej

strukturze organizacyjnej. Teraz jesteśmy Uczelnią składają-
cą się z trzech wydziałów. Każdy z wydziałów ma swoje spe-
cyficzne właściwości i problemy do rozwiązania. Duży, sil-
ny kadrowo i naukowo Wydział Zarządzania (na którym
zatrudnionych jest 44 samodzielnych pracowników nauko-
wych) najmocniej w naszej Uczelni odczuwa zmieniające się
preferencje edukacyjne młodzieży. Jest i nadal będzie zmu-
szony kreować nowe atrakcyjne formy i specjalności kształ-
cenia. Wydział Ekonomii (z 24 samodzielnymi pracownika-
mi naukowymi), po odłączeniu się bardzo atrakcyjnego dla
studentów kierunku kształcenia: finanse i bankowość, musi
wykonać zabieg restrukturyzacji wewnętrznej. Oznacza to
rozwinięcie kierunków i specjalności kształcenia o tematyce
międzynarodowej i europejskiej, a także związanej z szero-
ko pojętą gospodarką przestrzenną. Nowy wydział, Wydział
Finansów i Ubezpieczeń (na którym zatrudnionych jest 24 sa-
modzielnych pracowników naukowych), jest bardzo moc-
no preferowany przez kandydatów na studia i studentów
różnych lat studiów. To bez wątpienia jego wielki atut pielę-
gnowany przez doświadczoną kadrę „starych” i „młodych”
specjalistów z zakresu bankowości, finansów przedsiębiorstw
i finansów publicznych, ubezpieczeń, prawa gospodarcze-
go, inwestycji i rachunkowości. Prawdziwym wyzwaniem
pozostaje dla władz tego wydziału szybkie uzyskanie upraw-
nień doktoryzowania i habilitowania w dziedzinie nauk eko-
nomicznych.

Integralną częścią Uczelni są dwa zamiejscowe ośrodki
naukowo-dydaktyczne: w Bielsku-Białej (BOND) i w Ryb-
niku (ROND) oraz Śląska Międzynarodowa Szkoła Han-
dlowa. Każda z tych jednostek ma swoje własne atuty roz-
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1) wspó³czesnej charakterystyki uczestników procesu zarz¹dzania,
2) wy³aniaj¹cych siê prawid³owo�ci gospodarowania,
3) cech struktur wzmacniaj¹cych kszta³tuj¹cy siê porz¹dek.

Te trzy obszary kszta³tuj¹ w du¿ym stopniu charakterystykê pro-
cesów decyzji personalnych.

1.  Inne pokolenie biznesu

Z jednej strony do�æ ³atwo, z drugiej do�æ trudno jest przedstawiæ
przekonuj¹ce dowody na to, ¿e wspó³cze�nie mamy do czynienia
z istotn¹ dla zarz¹dzaj¹cych zmian¹ charakterystyki nowego poko-
lenia biznesu. £atwo, gdy¿ powszechnie uznaje siê, ¿e dzieci ró¿ni¹
siê od swoich rodziców, a tym bardziej dziadków. Trudno, gdy¿ bez
wielkich �wiatowych, miêdzykulturowych i miêdzypokoleniowych
badañ, na które przecie¿ nie ma funduszy, w zasadzie nie mo¿na
statystycznie udowadniaæ stanu zmian. Jednak ze wzglêdów prak-
tycznych potrzebne jest stawianie i weryfikowanie hipotez na temat
podobieñstw w zachowaniach i postawach ludzi6 . Wydaje siê, ta-
kiego stanowiska nie trzeba specjalnie uzasadniaæ. Na nim opieraj¹
siê teorie motywacji, procesy doboru pracowników, szkoleñ, proce-
sy uczenia, a nawet po czê�ci medycyna i psychologia. Hipotezy na
temat ogólnej charakterystyki uczestnika-wspó³twórcy biznesu (�wia-
domie pomijane jest tutaj sformu³owanie pracownik) s¹ potrzebne
przy budowaniu spójnych organizacji, za� wczesne dostrzeganie wy-
ró¿ników m³odego pokolenia pozwala przygotowaæ firmê do przy-
sz³ych wyzwañ. Dlatego ni¿ej zostanie podjêta próba zestawienia
charakterystyk reprezentantów kolejnych grup pokoleniowych pol-
skiego biznesu.

Analizuj¹c zebrane informacje na temat tego, co prezentowali
w swoich postawach i zachowaniach przedstawiciele ró¿nych grup
wiekowych i �rodowiskowych mo¿na pokusiæ siê o stworzenie praw-
dopodobnych charakterystyk kolejnych pokoleñ wspó³tworz¹cych
biznesowe organizacje (tablica 1).

Dzieñ inauguracji roku akademickiego sk³ania do formu³owania
planów, a zatem i ja chcia³bym podzieliæ siê z Pañstwem swoimi
zamierzeniami. Ich �ród³em s¹ badania nad zagadnieniami wspó³-
czesnego zarz¹dzania zasobami ludzkimi. Mam nadziejê, ¿e temat
jest interesuj¹cy, gdy¿ dotyczy on bezpo�rednio naszych zachowañ
w organizacjach, a dzi� poza nimi trudno ¿yæ. Moim zamiarem jest
tak¿e to, aby ten wyk³ad mia³ nie tylko charakter propedeutyczny,
ale dostarczy³ inspiracji do kolejnych przemy�leñ i dzia³añ. St¹d
w jego tytule pojawi³ siê w¹tek wyzwañ.

Koñcowe lata XX wieku uwa¿a siê za z³oty czas zarz¹dzania
zasobami ludzkimi. Ilo�æ prac, które wówczas opublikowano z tego
zakresu by³a ogromna. Powód ówczesnego zainteresowania, które
trwa zreszt¹ nadal, by³ oczywisty: powszechnie przyjêto, ¿e tylko
kszta³towanie relacji miêdzyludzkich dostarcza organizacjom trwa-
³ej przewagi konkurencyjnej, poniewa¿ ukryta wiedza i spo³eczna
zawi³o�æ tych relacji s¹ trudne do na�ladowania1 . Lokuj¹c istotê biz-
nesowego sukcesu w relacjach spo³ecznych, zasadne wydaje siê
równie¿ przyjêcie stanowiska, zgodnie z którym organizacja to:
� szczególny wyraz uwarunkowañ relacji miêdzyludzkich, które

powinny wzmacniaæ si³ê osób2 ,
� wyraz ludzkiej têsknoty za porz¹dkiem, którego odmian jest jed-

nak tak wiele, ¿e mo¿e siê zdarzyæ, i¿ niektórzy ludzie nie s¹
�wiadomymi uczestnikami danego porz¹dku3 .

Zarz¹dzanie za� to proces intencjonalny, przebiegaj¹cy w okre-
�lonych warunkach4 , w którym szczególnego znaczenia nabiera przy-
gotowanie i realizacja decyzji5 .

W kontek�cie tych za³o¿eñ, zarz¹dzanie zasobami ludzkimi staje
siê spo³ecznym procesem przygotowania, podejmowania i wdra¿a-
nia decyzji personalnych, czyli tych, których przedmiotem i pod-
miotem jest cz³owiek. Decyzje te s¹ wynikiem i �ród³em relacji po-
miêdzy lud�mi wspó³tworz¹cymi organizacjê, a w swej intencji po-
winny je kszta³towaæ. Interesuj¹ce wydaje siê przy tym pytanie
o potrzebê i mo¿liwo�æ kontynuowania linii dotychczasowego roz-
woju z³otego wieku zarz¹dzania zasobami ludzkimi. W swojej wy-
powiedzi bêdê stara³ siê przedstawiæ dowody na to, ¿e istnieje po-
trzeba rozszerzenia pola oddzia³ywania zarz¹dzania zasobami ludz-
kimi poza dotychczasowe granice wiedzy i dzia³ania. Analiza
zostanie odniesiona do trzech wybranych sfer problemowych:

Wykład inauguracyjny Wykład inauguracyjny Wykład inauguracyjny Wykład inauguracyjny Wykład inauguracyjny  prof prof prof prof prof. Janusza Strużyny. Janusza Strużyny. Janusza Strużyny. Janusza Strużyny. Janusza Strużyny
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Tablica 1

Zasadnicze ró¿nice pomiêdzy kolejnymi pokoleniami pracowników

Wyszczególnienie Kolejne pokolenia

Kryterium Pracownik najemny fabryk Kierownik i robotnik najemny
przedsiêbiorstw

Przedsiêbiorczy lider firmowych zespo³ów Nowe pokolenie
(e-indywidualista)

Rodowód
pracowników

Wiejski, rodzinny Industrialny, masowy, klasowy Biznesowy, przedsiêbiorczy,
zindywidualizowany

Urodzone z mysz¹ w rêce i grami
komputerowymi w g³owie

Status pracowniczy Wyra�ny podzia³ na
robotników i w³a�cicieli

Bia³e i niebieskie ko³nierzyki,
przedsiêbiorcy,

Biznesmeni, z³ote ko³nierzyki, specjali�ci,
aktywni – ludzie bardzo bogaci, mniej
aktywni – �rednio zamo¿ni

Pasjonaci „wynajmuj¹cy� swoje
kompetencje – „nie pracownicy”,
lecz partnerzy

Bariery rozwoju Pochodzenie, pieni¹dze Pieni¹dze, nacisk grupy spo³ecznej,
obawy przed ryzykiem

Dostêp do informacji, pieni¹dze, w³asne
motywacje

Dostêp do wiedzy innych, sprzêt,
w³asne aspiracje

Stawiane
wyzwania,
aspiracje

Zapewniæ przetrwanie,
kszta³towane przez najbli¿sz¹
rodzinê, byæ jednym z wielu

Dorobiæ siê, kszta³towane przez
masow¹ reklamê, sprostaæ
oczekiwaniom �rodowiska
znajomych

Byæ kim� dostrzeganym, kszta³towane
w procesie �wiatowej wymiany informacji
i komunikacji bez granic (Internet,
pokonanie barier jêzykowych, telefonizacja)

Mieæ uczucie �wiatowego znaczenia,
panowaæ nad wycinkiem lub ca³o�ci¹
spraw, byæ niezale¿nym, ale
obecnym w sieci

Wzór szefa Patron, ojciec, mistrz,
kapitalista

Przedsiêbiorca, dyrygent, lider Konieczny warunek funkcjonowania, kolega
o innych nieco prawach ni¿ pozostali
pracownicy

Najlepiej bez szefa

Struktury w³adzy Liniowe Macierzowe, zespo³owe Sieci, wybuchaj¹ce gwiazdy, konglomeraty
miêdzynarodowe

Chwilowo kszta³towane, chaotyczne

Zwi¹zki
pracownicze

Silne organizacje zawodowe
rzutuj¹ce na sposoby
zarz¹dzania

Znacz¹ce organizacje polityczne
i spo³eczne, rzutuj¹ce na zarz¹dzanie
biznesem i pañstwem

Przedstawicielstwa zawodowe, jedna
z mo¿liwo�ci robienia indywidualnej kariery

Grupy dyskusyjne, grupy
chwilowego wsparcia

Wykszta³cenie Przyuczenie do zawodu
w trakcie pracy, niewielka
grupa osób o wysokim,
specjalistycznym
wykszta³ceniu

Masowe, powszechne, ogólne,
bezp³atne, elitarne szko³y

Zindywidualizowane, traktowane jako
inwestycja, realizowane w kontakcie
z praktyk¹ i osi¹gniêciami �wiata,
elitaryzacja grup

Zindywidualizowane, samodzielnie
zdobywane, w dzia³aniu, pod okiem
mentorów i trenerów

Budowanie potêgi
biznesu

Klany rodzinne, wielkie
nazwiska, masowa produkcja

Wielkie firmy, wielkie organizacje,
wielki kapita³, rynek i lojalno�æ
klienta, globalizacja firm

Alianse, porozumienia, �wiat finansów,
wielkie ruchy spo³eczne (ekologia), warto�æ
dodawana, kompetencja wyró¿niaj¹ca

Oparte na partnerstwie sieci
i wchodzeniu w rolê brokera

Warunki
spo³eczno-
-polityczne

Wsparcie dla kapita³u
i istniej¹cej w³adzy,
dominacja rasy bia³ej

Zmiany, ró¿norodno�æ, wojny,
rewolucje, konfrontacje globalne,
dominacja rasy bia³ej i ¿ó³tej

Demokracje parlamentarne, konfrontacje
regionalne

Kosmopolityzm versus regionalizm

Wzór kompetencji
zawodowych

Specjalista, mistrz,
rzemie�lnik

Uniwersalista, elastyczny, doskona³y
tylko w okre�lonych sprawach,
ogólnie przygotowany,
przedsiêbiorczy

Uniwersalista, �wiadom swojej przewagi
konkurencyjnej i swojej warto�ci,
przygotowany do pracy w zespole, artysta,
cz³owiek czynu i refleksji

Indywidualista w spo³ecznych
kontaktach sieci, artysta, cz³owiek
wirtualnego czynu, si³acz gry
komputerowej, podró¿nik sieci

Stanowisko pracy W linii, w fabryce, wyra�ne
granice, jednoznaczne nazwy

W wielkiej korporacji, w hali
produkcyjnej, w budynku
administracji, przekraczanie granic
i d¹¿enie do podnoszenia rangi,
grupy autonomiczne, ko³a jako�ci

W domu, u klienta, wydzier¿awione, bez
granic, ruchome, nazywane „pod klienta”

W ka¿dym miejscu aktualnego
pobytu

Istota wydzielenia
stanowiska

Proces produkcyjny Nowoczesna teoria organizacji
i zarz¹dzania

Klient, potrzeby chwili, zamierzenia
d³ugookresowe

Osoba pracuj¹ca

Czas pracy Okre�lony, d³ugi (8 godzin),
podzielony, zmianowy,
wyra�ny podzia³ na czas
w pracy i poza ni¹, uciekanie
od obowi¹zku pracy najemnej

Ruchomy, skracanie d³ugo�ci ¿ycia
zawodowego, wyra�ny podzia³ na
wypoczynek, relaks i pracê

Praca non stop, zmiany formy aktywno�ci
traktowane jako wypoczynek, indywidualne
d¹¿enie do przed³u¿ania ¿ycia zawodowego

Non stop, regulowany indywidualnie

Dominuj¹ce
miejsca pracy

Wie�, fabryka Handel, administracja, miasto Us³ugi, handel, administracja, poza miastem Us³ugi

Mobilno�æ
pracownika

Ma³a Okresowo du¿a, zmiany miejsca
pracy

Bardzo du¿a, miejsce pracy �w trasie�, W sieci du¿a, realnie zró¿nicowana
cechami osobowo�ci

Lokalizacja
pracownika

Lokalna Kontynentalna Interkontynentalna W sieci (adres firmy ”x.com”)

Problem lojalno�ci Lojalno�æ wobec w³a�ciciela,
rodziny, grupy etnicznej,
do¿ywotnie zatrudnienie

Lojalno�æ wobec firmy i siebie
samego, okresowe, wymuszone
zmiany

Lojalno�æ wobec klienta, siebie samego,
przysz³ych pokoleñ i wielkich warto�ci,
zmiany sensem ¿ycia zawodowego

Wobec siebie i etyki sieci

Poczucie misji Nieokre�lone lub narzucone
przez prze³o¿onych, rodzinê

Wypracowane z prze³o¿onymi,
z rodzin¹, kontestuj¹ce

Wypracowane w kontakcie z wieloma
osobami, refleksyjne, twórcze

Szerzenie wolno�ci, przy
równoczesnym poddawaniu siê
totalnej inwigilacji

Niezale¿no�æ
osobista

Brak lub zdeterminowana Ograniczona i systemowo
wzmacniana

Warto�æ nadrzêdna Warto�æ nadrzêdna, ale
jednocze�nie, chêæ wnikania w cudze
sprawy

Autorytety Zawodowe, formalne,
moralne, rodzinne

Formalne, profesjonalne, osobiste „Chwilowe zauroczenie” profesjonalne,
charyzmatyczne.

Skuteczniejsi gracze

Wzór do�wiadczeñ
zawodowych

�cie¿ka od robotnika do
w³a�ciciela lub rzemie�lnika,
majstra

�cie¿ka specjalistyczna,
mened¿erska, przedsiêbiorcza
zmierzaj¹ca do osi¹gniêcia pozycji
rentiera

�cie¿ka przedsiêbiorcza lub niezale¿nego
doradcy

Nieci¹g³o�æ rozwoju, ze wzglêdu na
tempo rozwoju szybka
dezaktualizacja do�wiadczeñ
i radykalne prze³omy w wiedzy

Kompetencje Standardowe Uniwersalne Wyró¿niaj¹ce Standardowe i wyró¿niaj¹ce

Doskonalenie
zawodowe

W pracy W formach zorganizowanych Zindywidualizowane, w dzia³aniu Indywidualn¹ spraw¹
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zarz¹dy tych firm i gie³da sprezentowa³y swoim akcjonariuszom,
mo¿na dostrzec wp³yw tych do�wiadczeñ na styl prowadzenia wspó³-
czesnych interesów. Wp³yw ten mo¿na uznaæ za pozytywny lub pe-
³en niebezpieczeñstw, ale wydaje siê, ¿e trudno mu zaprzeczyæ.

Po pierwsze, interesy zaczê³y �krêciæ siê� wokó³ cyfrowej infor-
macji oraz wiedzy i to nie jako dodatku do przep³ywów material-
nych i pieniê¿nych, ale jako samoistnych �róde³ bogactwa. Do nie-
dawna mog³a nas poruszyæ jedynie informacja o z³ocie. Dzi� z³otem
jest informacja. Biznes ¿yje z odnajdywania, przetwarzania, groma-
dzenia i jeszcze wielu innych zabiegów na informacjach. Przyczyn¹
tego rozwoju sta³a siê digitalizacja. To dziêki niej nast¹pi³o zmniej-
szenie kosztów wymiany, u³atwienie i potanienie dostêpu do infor-
macji, podniesienie szybko�ci i pojemno�ci pakietu przesy³anych
danych, umo¿liwienie dokonywania bezpiecznych e-transakcji, kre-
owanie e-finansów, dostarczanie jednostkowych serwisów na ¿ycze-
nie i jeszcze wiele innych zjawisk. Wszystkie one zmieni³y warunki
konkurowania i przyczyni³y siê do przewarto�ciowania struktury
aktywów firmy. Wielkie fabryki z tysi¹cem ton ¿elastwa, wielkimi
sumami bilansowymi, sta³y siê mniej cenne ni¿ wyroby gara¿owych
firm, nale¿¹cych do pasjonatów cyfrowego oprogramowania. W kon-
sekwencji nale¿a³o zwróciæ baczniejsz¹ uwagê na nie odwzorowany
w ksiêgach buchalterów kapita³ intelektualny. Podjêto próby jego
wymiarowania i to nie na podstawie syntetycznej ró¿nicy pomiêdzy
aktualn¹ i ksiêgow¹ cen¹ akcji, ale dziêki analizie i oszacowaniu
typowego dla danej firmy zbioru faktów spo³ecznych. Zaczêto po-
szukiwaæ zale¿no�ci pomiêdzy nimi a warto�ci¹ i potencja³em roz-
woju firmy8 . Niestety, mimo znacznego zainteresowania jeszcze nie
uda³o siê wypracowaæ zestandaryzowanych i powszechnie uznanych
miar kapita³u intelektualnego. Stan ten tworzy szanse dla nowych
przedsiêbiorczych osób, ale równocze�nie jest polem do znakomi-
tych nadu¿yæ i zmusza do ogromnej ostro¿no�ci.

Po drugie, d¹¿enie do zdobywania informacji i wiedzy sta³o siê
powszechne. Gospodarka oparta na cyfrowych komunikatach i wie-
dzy, przy generalnym rozlu�nieniu kordonów granicznych i upadku
systemów totalitarnych, wyra�nie przy�pieszy³a rozwój gospodar-
czy. Podobno koszt rozmowy telefonicznej przez Atlantyk spad³
z 245 $ w 1935 roku do 35 centów w 1999, za� 27 milionów osób
pracowa³o w ponad 800 sferach produkcji eksportowej9 . Fakt, ¿e
w sieci trudno kontrolowaæ komunikaty spowodowa³, ¿e administra-
torzy gospodarczy musieli pogodziæ siê z liberalizacj¹ zasad wy-
miany. W sieci Internetu c³o i cenzura praktycznie nie istniej¹, a wy-
miana ma charakter globalny. Jednak tani i wolny dostêp do infor-
macji nie wystarczy. Dla jej spo¿ytkowania nale¿y byæ wyposa¿onym
w wiedzê o mo¿liwo�ciach wykorzystania wiedzy i stworzyæ infra-
strukturê pozwalaj¹c¹ na jej u¿ycie. Dlatego Internet pe³niej s³u¿y
obecnie rozwiniêtym gospodarczo ni¿ zapó�nionym, za� liberalne
zasady globalnego dostêpu niekoniecznie dzia³aj¹ na rzecz wyrów-
nywania szans. Internet i liberalizacja zacieraj¹, ale i pog³êbiaj¹,
podzia³y, w tym równie¿ na rynku pracy (na starszych i m³odszych,
maj¹cych dostêp do sieci i bez niego, kobiety inaczej serfuj¹ce i mê¿-
czyzn itd.)

Po trzecie, ludzie pracuj¹cy nad wiedz¹ i informacj¹ za pomoc¹
komputerów stworzyli wirtualny porz¹dek i wirtualne wymagania.
Oparte na nich organizacje s¹ specyficznie zarz¹dzane10 , potrafi¹
w czasie realnym reagowaæ na zmiany, a co wiêcej, s¹ przyczyn¹
nieprzewidywalnego nastêpstwa zdarzeñ w �wiecie spo³ecznym. Ich

Analizuj¹c tekst zawarty w tablicy 1 mo¿na wywnioskowaæ, ¿e
zarz¹dzaj¹c wspó³cze�nie i w niedalekiej przysz³o�ci zasobami ludz-
kimi nale¿y sprostaæ wyzwaniom, którymi s¹:
� odnalezienie sposobu na przyci¹ganie, wyzwalanie i jednocze-

nie potencja³u odmiennych pokoleñ, przy rezygnacji z natural-
nych lub tradycyjnych wyró¿ników porz¹dku (np. wieku, sta¿u,
lokalizacji w hierarchii, w³asno�ci),

� konieczno�æ zaanga¿owania ludzi w pracê organizacji znacznie
wcze�niej ni¿ nastêpuje formalny akt zawarcia wzajemnej umo-
wy o pracê,

� zwracanie w wiêkszym stopniu uwagi, przy kszta³towaniu orga-
nizacji, na urozmaicenie losów pojedynczych osób (tradycyjny
podzia³ kandydatów do pracy na: debiutantów i osoby do�wiad-
czone, który dotychczas dokonywano na podstawie ilo�ci czasu
spêdzonego u pracodawcy, mo¿e nie odzwierciedlaæ do�wiad-
czeñ i wiedzy pojedynczej osoby; pojawia siê wiele typologii
karier7 ),

� uwzglêdnianie tre�ci i stanu �zakotwiczenia� warto�ci (ró¿nica
miêdzy hakerem i crakerem jest oczywista),

� wiêksza ilo�æ spotkañ z artystami biznesu (wirtualny �wiat two-
rzy now¹ przestrzeñ sztuki i rzemios³a),

� traktowanie pojedynczej osoby jak potê¿nej si³y (to udowadnia-
j¹ niestety terrory�ci),

� poszukiwanie przyczyn chwilowej wspó³pracy i fenomenu d³u-
gookresowych kontaktów (prosty model �pracy dla pieniêdzy� lub
agencyjny wyja�nia tylko czê�æ sukcesów Krzemowej Doliny).

W czasach dominacji industrialnych organizacji wy¿ej wymie-
nione tre�ci nie musia³y byæ analizowane. Do�wiadczenia zgroma-
dzone w praktyce zarz¹dzania zasobami ludzkimi, jak równie¿ zdro-
wy rozs¹dek, wskazywa³y, ¿e zajmowanie siê pojedynczymi przy-
padkami, szczególnie ludzi bardzo m³odych, nie jest uzasadnione.
Opisane zestawienie wydaje siê uzasadniaæ zmianê takiego stano-
wiska, a w efekcie sk³aniaæ do rozszerzenia pola zainteresowañ za-
rz¹dzania zasobami ludzkimi nie tylko poza w³asn¹ firmê, ale rów-
nie¿ w kierunku coraz m³odszych osób. Z tymi nowymi partnerami
organizacji (nie pracownikami, klientami, lecz partnerami) nale¿y
wystarczaj¹co wcze�nie rozpocz¹æ kontakty, aby wyzwoliæ ich po-
tencja³. Oprócz tego, kim siê zainteresowaæ i dlaczego jest to ko-
nieczne, w tym kontek�cie wa¿ne staje siê równie¿ pytanie o porz¹-
dek relacji tworzonych z udzia³em �e-pokolenia�.

2.  Odmienne prawid³owo�ci gospodarowania

Analizy obowi¹zuj¹cych prawid³owo�ci gospodarowania mo¿na
dokonaæ w wielu przekrojach i ujêciach. W tym wyst¹pieniu nie
sposób ustosunkowaæ siê do wszystkich z nich. Zasadniczy w¹tek
zostanie skoncentrowany jedynie na oddzia³ywaniu postêpu w dzie-
dzinie informacji i komunikacji na decyzje gospodarcze w skali po-
nadjednostkowej i wykazaniu, ¿e widoczne prawid³owo�ci zmusza-
j¹ specjalistów z zakresu zarz¹dzania zasobami ludzkimi do podej-
mowania nowych ról i dzia³añ.

Ostatnia dekada dwudziestego wieku up³ynê³a pod znakiem naj-
pierw fascynacji nowymi rodzajami biznesów, a pó�niej znacznego
rozczarowania, którego przyczyn¹ by³y przewarto�ciowane akcje
niektórych amerykañskich firm. Mimo ogromnego zawodu, jakie
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guj¹ zupe³nie nieznane osoby. G³os w sieci zazwyczaj maj¹ wszy-
scy, ale skutki jego oddania s¹ niekontrolowane. Równo�æ jest nie-
weryfikowalna, ale równie¿ zale¿y od determinacji w ³amaniu za-
bezpieczeñ. Sukcesy w relacjach z innymi mog¹ nie oznaczaæ ni-
czego wiêcej ni¿ przesuniêcia swojego nazwiska o jedn¹ pozycjê na
li�cie ekranu. Zaufanie urasta do rangi regu³y podtrzymuj¹cej kon-
takt. Zdarza siê, ¿e partnerem w relacjach jest komputer i jego ucz¹-
ce siê naszych przyzwyczajeñ oprogramowanie. W konsekwencji
wspó³praca w sieci uwypukla problemy, które w industrialnych sto-
sunkach pracy by³y negowane jako poprawne i które potêguj¹ ryzy-
ko wspó³pracuj¹cych osób. To pewien przejaw paradoksu, ¿e rodz¹-
ce siê relacje pracy os³abiaj¹ zdobycze pokolenia industrialnego, które
mia³y zabezpieczaæ ¿ywotne interesy s³abszych ekonomicznie part-
nerów stosunku pracy. Na dodatek dzieje siê to z inicjatywy obu-
stronnej: pracodawców i pracowników oraz bez choæby zarysu ogól-
nej ideologii i znajomo�ci przywódców j¹ g³osz¹cych. Paradoksów
takich jest znacznie wiêcej i wydaje siê, ¿e akceptuj¹cy stosunek do
nich jest znamieniem wspó³czesnych relacji miêdzyludzkich. Zast¹-
pi³ on do niedawna panuj¹ce przekonanie o dobroczynnym wp³ywie
jednoznaczno�ci.

Dokonuj¹c przegl¹du powy¿szych stwierdzeñ mo¿na wyró¿niæ
w ich tre�ci sze�æ kluczowych kwestii, które rzutuj¹ na odmienno�æ
wspó³czesnych prawid³owo�ci gospodarowania. S¹ nimi:
1) digitalizacja � aspekt techniczny,
2) globalizacja � aspekt ekonomiczny,
3) liberalizacja � aspekt polityczny,
4) transformacja � aspekt spo³eczny (kulturowy),
5) wirtualizacja � aspekt organizacyjny,
6) akceptacja paradoksów � aspekt normatywny.

Tworz¹ one ramy interesów, których osi¹ i ostrzem jest informa-
cja i wiedza. Ka¿dy z tych wymiarów osobno lub w konfiguracjach
dzia³a potêguj¹co na efekty decyzji, a w konsekwencji poprzez splot
okoliczno�ci powoduje, ¿e zdarzenia gospodarcze staj¹ siê nad wy-
raz z³o¿one, zmienne, nieprzewidywalne, dwuznaczne. Taka ich cha-
rakterystyka z kolei zmusza do przedyskutowywania wszystkiego,
co za prawid³owo�ci gospodarowania i warsztat zarz¹dzania zaso-
bami ludzkimi zosta³o dot¹d uznane. Niekoniecznie zmusza do od-
rzucania, ale rozwa¿enia w nowym kontek�cie. Inaczej ¿ywio³owo�æ
procesów gospodarowania mo¿e podnosiæ do sze�cianu nierozs¹-
dek wycinkowych decyzji.

Potrzebne jest szybkie zajêcie siê:
� zbieraniem, opisywaniem i wyja�nianiem zachowañ uczestników

nowej ekonomii w kategoriach prawid³owo�ci,
� poszukiwaniem odpowiedzi na pytanie o szerszy sens gospoda-

rowania i wyja�nianiem go poszczególnym osobom i to nie w for-
mie bezosobowych komunikatów, lecz podzielanych racji,

� ³¹czeniem w jedn¹ ca³o�æ warto�ci, wiedzy (rozumu), wiêzi (re-
lacji miêdzyludzkich) i spontanicznej aktywno�ci, twórczo�ci,
marzeñ (emocji),

� doskonaleniem umiejêtno�ci osób i organizacji dzia³aj¹cych w sy-
tuacji nieharmonijnego splotu warto�ci.

Potrzebne jest wypracowanie regu³ �wiadomego i uczestnicz¹ce-
go udzia³u osób w transformacji tradycyjnego gospodarowania w no-
we zarz¹dzanie13 . Na marginesie, dla ukazania trudno�ci tego zada-
nia warto jeszcze wspomnieæ, ¿e podrêcznikowa wiedza o gospoda-

sensem dzia³ania jest transformacja wyprzedzaj¹ca konieczno�æ i d¹-
¿enie do skoncentrowania na sobie uwagi. Nie mo¿e byæ zatem mowy
o d¹¿eniu do równowagi gospodarczej. Zasad¹ jest sta³e d¹¿enie do
jej zak³ócania. Szczególnie ³atwo osi¹gaæ stan nadmiaru potrzeb
w dziedzinie us³ug intelektualnych i poczucia dobrobytu. Wytwór-
cy i konsumenci, rz¹dz¹cy i obywatele, pracodawcy i pracownicy
staj¹ siê coraz bardziej wymagaj¹cy, ale i podatni na iluzjê.

Po czwarte, praca nad informacjami, tworzenie wiedzy, a nawet
uczenie siê jest mo¿liwe poza murami fabryk i bez osobistego kon-
taktu twarz¹ w twarz. W efekcie klasyczny obraz stosunków pomiê-
dzy lud�mi organizacji uleg³ zmianie. Podstawowe zdobycze pra-
cuj¹cych z ubieg³ego wieku, takie jak ochrona pracowników przed
samowol¹ pracodawcy, prawo do wypoczynku, gwarancje bezpiecz-
nych warunków pracy i wyp³aty, w dobie samozatrudnienia przesta-
j¹ byæ centralnym punktem kontraktu pracy. Badacze11  dostrzegli,
¿e w wyniku narastaj¹cej odmienno�ci zasad gospodarowania, dotych-
czasowe stosunki pracodawca-pracownik sta³y siê miêdzy innymi:
� dwuznaczne (kto�, kto jest pracownikiem staje siê czêsto do-

stawc¹ lub klientem),
� trudne do bezpo�redniego monitorowania (pracownik jest czê-

sto nieobecny w miejscu pracy lub pracuje u wiêcej ni¿ u jedne-
go pracodawcy),

� niejasne (pracownik wypo¿yczany od jednego przez drugiego
pracodawcê),

� nieporównywalne (outsourcing mo¿e skutkowaæ ró¿nymi wy-
nagrodzeniami dla podobnych prac, ale wykonywanych na w³a-
sny i cudzy rachunek),

� trudne do oceny (poczucie krzywdy pracownika lub wrêcz real-
na szkoda pracownika mo¿e wynikaæ z kontaktów z innym pra-
codawc¹),

� skomplikowane (wielo�æ pracodawców i ró¿norodno�æ relacji
prawnych mo¿e komplikowaæ definicjê i konstytucjê negocjacji
zbiorowych).

W efekcie praktykowania nowych relacji wi¹¿¹cych dotychcza-
sowe strony umowy o pracê wy³ania siê nowa forma wspó³pracy,
która nieznacznie tylko wpasowuje siê w obowi¹zuj¹cy w Polsce
kodeks pracy, a nawet szerzej � prawo. Je�li uznaæ, ¿e podstaw¹
relacji jest Internet, to pierwsze skuteczne normalizacje wi¹za³y siê
z ponadpañstwowymi protoko³ami tworz¹cymi go. Natomiast ko-
lejne, podejmowane próby regulowania zasad wspó³pracy mia³y ju¿
ró¿n¹ moc porz¹dkuj¹c¹ i by³y przejawem ró¿nych poziomów aspi-
racji ich twórców. W tym zbiorze mo¿emy odnale�æ umowy o mo¿-
liwo�ci korzystania ze stron �www�, a nawet manifest o nazwie �clu-
etrain�, zgodnie z którym �rynki to rozmowy�12 , za� zasady ich pro-
wadzenia s¹ opisane w 95 tezach. Nie wiadomo, czy s¹ to zrêby
nowej etyki pracy czy tylko �m³odzieñcze� deklaracje, ale faktem
jest, ¿e wspó³praca (tradycyjne zatrudnienie) oparta na wykorzysta-
niu sieci Internetu, samozatrudnieniu i wirtualizacji organizacji w du-
¿ym stopniu przekracza granice tradycyjnego prawa pracy. Ma ono
porz¹dkowaæ i normowaæ. Tymczasem relacje zawi¹zywane za po-
moc¹ sieci s¹ paradoksalnie uporz¹dkowane i chaotyczne jednocze-
�nie. Wiêkszo�æ kontaktuj¹cych siê ze sob¹ partnerów poddaje siê
porz¹dkowi, którego nie zna (nieznanemu porz¹dkowi sieci). Wiele
z pierwszych kontaktów zale¿y od przypadku i przebiegaj¹cych poza
polem obserwacji procesów technicznych i spo³ecznych. Cz³owiek
spotyka innego poprzez po�rednictwo przeka�ników, które obs³u-
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kluczowym zasobem firm nowej ekonomii staje siê cz³owiek, to trud-
no go �posiadaæ�. Nie udaje siê tego dokonaæ, mimo ró¿nych prób
tworzenia nadzoru nad warto�ciami intelektualnymi firm, budowa-
nia wyrafinowanych zbiorów wiedzy organizacyjnej. Zasoby inte-
lektualne wymykaj¹ siê spod zbyt rygorystycznej mened¿erskiej
kontroli. Bez wzglêdu na zakres regulacji prawnych, mo¿na nimi
swobodniej dysponowaæ ni¿ zasobami materialnymi, dlatego kon-
centrowanie siê na gromadzeniu zasobów intelektualnych nie jest
gwarantem panowania nad nimi. Mimo do�æ rygorystycznego pra-
wa, nawet w USA stosunek nielegalnych kopii do wszystkich kopii
oprogramowania wynosi³ 28%, a w Tajlandii 83%21 . Zasoby inte-
lektualne znacznie trudniej ni¿ np. kopaliny utrzymuje siê w sta³ym
stanie rzadko�ci, a samo ich posiadanie nie powoduje jeszcze mo¿li-
wo�ci ich u¿ytecznego wykorzystania. Potrzebna jest motywacja do
dzia³ania i chêæ osi¹gania sukcesów.

Mo¿na wymieniæ jeszcze kilka istotnych ró¿nic pomiêdzy zaso-
bami intelektualnymi i innymi22 . Powoduj¹ one, ¿e zasobowe my-
�lenie o porz¹dku i cenno�ci organizacji musi byæ intensywnie mo-
dyfikowane, za� wymagania w³adzy co do tych zasobów znacznie
przekraczaj¹ mo¿liwo�ci oddzia³ywania firmowych departamen-
tów23 . Rynek osób o wysokim potencjale jest dzi� rynkiem �wiato-
wym i bardzo mobilnym24 . Jego granice s¹ trudne do okre�lenia,
a g³êboko�æ, ze wzglêdu na zdolno�æ osób do uczenia siê, bardzo
trudna do wyszacowania. Zasoby przewarto�ciowuj¹ siê w trakcie
spotkania z nimi, zasobami tymi s¹ bowiem ludzie.

Wszystkie podniesione zastrze¿enia sprawiaj¹, ¿e konceptuali-
zacje struktur organizacyjnych wspartych na kontraktowej, zasobo-
wej, agencyjnej wizji organizacji niespecjalnie wpasowuje siê w wa-
runki potrzebne do realizacji opisanych wyzwañ zarz¹dzania zaso-
bami ludzkimi.

Pe³niej oddaje je wizja odwróconych trójk¹tów i wspó³graj¹ca
z ni¹ idea ³awic ryb lub kluczy ptaków. Pojawienie siê innego po-
dzia³u ról na ludzi pierwszej linii i zaplecza stwarza warunki do wiêk-
szej swobody dzia³ania ka¿dego z partnerów. Pozwala to równie¿
spersonifikowaæ efekty dzia³añ i zakoñczyæ walkê nadzorców (czy-
taj kierowników) z tym, co naturalne, czyli sk³onno�ci¹ do popra-
wiania swojego wizerunku poprzez zabiegi spo³eczne w pracy.

Koncentracja na osi¹gniêciach, bud¿ety, samodzielno�æ doboru
�rodków promocji w³asnej osoby, zwrot ku klientowi zewnêtrzne-
mu i wewnêtrznemu, trenowanie w dzia³aniu w miejsce instruowa-
nia, sta³y siê normalnym sposobem funkcjonowania pracownika
odwróconych trójk¹tów. Ten wzór jednak jest ju¿ klasyk¹ organiza-
cji. Pojawi³ siê pod koniec ubieg³ego stulecia i jest rozwijany nadal.
Po³¹czony z outsourcingiem wzbudzi³ wiele emocji, których przy-
czyn¹ by³y zwolnienia, ogromna presja na wyniki, anonimowo�æ
zarz¹du, poczucie odosobnienia. Sytuacjê nieco poprawiaj¹ progra-
my wzmacniania zaanga¿owania pracowników i badania satysfak-
cji, ale s¹ one do�æ kosztowne. Wa¿ne wydaje siê tak¿e i to, ¿e, zgod-
nie z ide¹ procesowego zogniskowania, s¹ one realizowane przez
si³y zewnêtrzne. W gruncie rzeczy jedynie zaprzyja�nione z firm¹
osoby konsultantów nie s¹ zdolne do wyczucia kulturowych niuan-
sów organizacji, a one decyduj¹ czêsto o poziomie autentycznego
zaanga¿owania osób. Pewnym rozwi¹zaniem sta³o siê wprowadze-
nie w miejsce barwno�ci i ró¿norodno�ci standaryzacji i indoktryna-
cji, ale one wydaj¹ siê nie mieæ magnetycznej si³y przyci¹gania szcze-
gólnie uzdolnionych ludzi.

rowaniu i zarz¹dzaniu zosta³a spisana na podstawie obserwacji po-
czynañ mê¿czyzn w biznesie, a tymczasem XXI wiek jest podobno
wiekiem biznesowych kobiet.

3.  Inne struktury

Istotnym problemem, który wymaga rozwa¿enia jest to, czy re-
alizacja dot¹d wymienionych wyzwañ mo¿e przebiegaæ w ramach
znanych rozwi¹zañ struktur organizacyjnych czy te¿ wymaga no-
wych projektów? Nie ulega w¹tpliwo�ci, ¿e hierarchiczne i quasi-
-hermetyczne struktury nie pomog¹ w wype³nieniu nowych zadañ.
Mimo ¿e �wietnie porz¹dkuj¹ relacje w³adzy i czyni¹ kryteria decy-
zyjne przejrzystymi, a mo¿e w³a�nie dlatego, deformuj¹ wolno�æ
dzia³ania jednostek. Przenosz¹c siê na codzienne zachowania sta-
wiaj¹ najm³odszych uczestników gospodarowania w najgorszej po-
zycji i dziel¹ spo³eczno�æ na wyra�ne warstwy. Tymczasem, jak sta-
rano siê to wykazaæ wy¿ej, nowe sposoby prowadzenia interesów
nie wspó³graj¹ z takimi regu³ami.

Podobnie niedopasowana wydaje siê organizacja oparta na po-
rz¹dkach: agencyjnym, kontraktowym i zasobowym. Agentem jest
zarz¹dca, który z pe³nomocnictwa w³a�ciciela podejmuje decyzje,
co do zasobów14. Jednak teoria agencyjna zak³ada spójno�æ warto�ci
wyznawanych wewn¹trz grupy zarz¹dzaj¹cej i ich zgodno�æ z war-
to�ciami preferowanymi przez w³a�ciciela. Tymczasem istniej¹ do-
wody na to, ¿e prawdziwie zintegrowane zespo³y zarz¹dzaj¹cych
nie s¹ czêsto spotykane15 . Raczej mo¿emy mówiæ o grupach intere-
sów ni¿ zespo³ach � grupach, w których toczy siê gra o w³adzê. Rów-
nie¿ zgodno�æ interesów w³a�ciciela i zarz¹du nie jest pewna16 . Ba-
dania wskazuj¹ np., ¿e przedsiêbiorcy pos³uguj¹ siê wizj¹ bardziej
etycznych kryteriów decyzji biznesowych ni¿ mened¿erowie17 . Dzie-
je siê tak najprawdopodobniej dlatego, ¿e, wed³ug koncepcji w³a-
sno�ci18 , przedsiêbiorcy maj¹ nieco d³u¿szy horyzont czasu decyzji
na wzglêdzie i s¹ gotowi do podejmowania wiêkszego ni¿ menad¿e-
rowie ryzyka osobistego. W sieci spotkañ osób samozatrudnionych
role mened¿erów i przedsiêbiorców siê przeplataj¹, trudno wyró¿-
niæ agentów, za� poziom zintegrowania warto�ci wspó³pracuj¹cych
partnerów mo¿e byæ ró¿ny. Zastrze¿enia budzi tak¿e kontraktowo�æ.
Zgodnie z ni¹, przes³ank¹ do podejmowania decyzji o zaanga¿owa-
niu jest przekonanie o mo¿liwo�ci spe³nienia przyjêtych zobowi¹-
zañ. Niezbêdne s¹ tak¿e: wyobra�nia wymagañ partnerów, w miarê
precyzyjne regulacje odpowiedzialno�ci, alokacji autoryzacji obo-
wi¹zków, nacisk na kodyfikacjê i kontrolê, w¹skie, specyficzne za-
dania itp.19 . Zestaw tych warunków jest typowy dla firm tradycyj-
nych, ale ju¿ nieco mniej przystaje do miêdzykontynentalnej wspó³-
pracy dwóch osób przygotowuj¹cych przez Internet ofertê,
�dokrojon¹� do wymagañ potencjalnego klienta. Wówczas czas
wspó³pracy mo¿e byæ krótszy ni¿ ten, który nale¿a³oby przeznaczyæ
na domówienie warunków kontraktu ³¹cz¹cego oferentów. Dzia³a-
nie musi wyprzedzaæ regulacje podzia³u ewentualnych obowi¹zków
i zysków, a nadzieja na d³ugookresow¹ wspó³pracê i wiedza o w³a-
snej warto�ci s¹ wystarczaj¹c¹ podstaw¹ do znacznego zaanga¿o-
wania. Zreszt¹ transakcje i kontrakty s¹ tylko jedn¹ z mo¿liwych
formu³ prowadzenia zespo³ów20 . Problematyczne jest tak¿e pano-
wanie nad zasobami informacyjnymi sieci i wolnymi mimo wszyst-
ko w swych intelektualnych kontaktach pracownikami. Poniewa¿
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Dla wyja�nienia warto podaæ, ¿e:
� �specjalista Originator� pomaga kupuj¹cym zbieraæ i analizowaæ

informacje, �e-speculator� korzysta ze skali wymiany na rynku
i okienek szans wynikaj¹cych z dynamiki wymiany rynkowej,

� �dostarczyciel rozwi¹zañ�, s³u¿y swoj¹ wysoko wyspecjalizo-
wan¹ wiedz¹ nabywcom i sprzedaj¹cym.

Po stronie zmiany aktywów (warto�ci) sprzeda¿y dzia³aj¹ orga-
nizacje wzmacniaj¹ce pozycje przetargowe sprzedaj¹cych: �mega-
wymiana� pe³ni rolê piasty, na której osadzony jest ruch wszystkich
partnerów rynkowych, za� instytucje megawymiany pozwalaj¹ p³y-
n¹æ przez nie transakcjom, choæ nie koniecznie generuj¹ one zysk.

Taka koncepcja uk³adu rynkowego stwarza nowe przestrzenie
karier. £atwo mo¿na sobie wyobraziæ bowiem pracownika, który
uczestniczy pierwotnie w megawymianie po stronie tradycyjnych
uczestników rynku (firmy nawet hierachicznej), a nastêpnie dziêki
w³asnej wiedzy i kontaktom staje siê specjalist¹ originatorem lub
pomocnikiem e-speculatora. Rzecz nie w teorii spiskowej konku-
rencji podkupuj¹cej pracowników lub niewdziêczno�ci tych ostat-
nich, ale w procesach wzrostu i rozwoju kompetencji poszczegól-
nych, indywidualnych robotników wiedzy. Wybitni pracownicy,
dziêki nowym powi¹zaniom, nie musz¹ byæ hamowani przez ogra-
niczon¹ skalê transakcji, do których zdolny jest ich szef, lub struktu-
rê uprawnieñ decyzyjnych. Mog¹ zajmowaæ niezale¿ne pozycje
w krajobrazie nowego rynku. Nowy biznes nie opiera siê jedynie na
alokacji zasobów, ale ma zdolno�æ do ich uatrakcyjniania. O ile w fa-
zie pocz¹tkowej najemny pracownik mo¿e potrzebowaæ zasobów
marki i wiedzy macierzystej firmy, o tyle w pewnym wieku (kryzys
�redniego wieku?) mo¿e czuæ siê w³a�cicielem idei. Firmom nie bê-
dzie ³atwo ni¹ manipulowaæ ani j¹ przej¹æ. Idee te s¹ bowiem bez-
wzglêdnie zwi¹zane z osobami, a nie prawnymi abstraktami typu
firma. W tradycyjnych korporacjach idee trudno siê przebijaj¹ �
w sieciach p¹czkuj¹ i chaotycznie siê zmieniaj¹. Je�li spojrzeæ na
strategie zarz¹dzania zasobami ludzkimi Krzemowej Doliny, to na-
le¿y rozstaæ siê z konwencj¹ i zarz¹dzania, i zasobów, a zostawiæ
jedynie ludzi, traktowanych jako wolnych i d¹¿¹cych do wykorzy-
stania swoich szans przedsiêbiorców26 .

W tej nowej wizji struktury rynku i w konsekwencji tendencji do
zrywania z hierachiczno�ci¹, sztywno�ci¹ i kosztowno�ci¹ struktur
organizacyjnych nie wystarcza jedynie nowy mandat dla specjali-
stów zarz¹dzania zasobami ludzkimi w tradycyjnie lub nowocze-
�nie uporz¹dkowanych firmach, potrzebne wydaje siê dokonanie
zwrotu w kierunku ich biznesowego usamodzielnienia.

4.  Wyzwanie nowego procesu gospodarowania

Wy³aniaj¹ce siê cechy nastêpnych pokoleñ, regu³y prowadzenia
interesów i firm, pewne niedopasowanie strukturalne istniej¹cych
organizacji, sk³aniaj¹ do stwierdzenia, ¿e wspó³cze�nie specjali�ci
z zakresu zarz¹dzania zasobami nie mog¹ jedynie:
� w³¹czaæ ludzi w strategiê firmy,
� traktowaæ ludzi jak najcenniejszy zasób firmy, posiadanej przez

inne osoby,

Wydaje siê ¿e, typowe struktury odwróconych trójk¹tów nie po-
mijaj¹ problemu budowania nowych przedsiêwziêæ na podstawie
pozyskanych lub rodz¹cych siê talentów biznesowych. Oferuj¹ je-
dynie wspinanie siê po kolejnych stopniach � od doradcy klienta do
krajowego szefa. Z punktu widzenia projekcji losów zawodowych
pojedynczej osoby, ten schemat nie ró¿ni siê od �cie¿ki kariery w kla-
sycznej, hierarchicznej organizacji. Nie mo¿na zatrzymaæ siê na do-
wolnie wybranym poziomie bez ryzyka otrzymania wypowiedze-
nia. Tymczasem sieci samozatrudniaj¹cych siê osób tworz¹ tak¹
mo¿liwo�æ i daj¹ wiêksz¹ swobodê kszta³towania swoich losów. Tej
specyfiki nie uwzglêdniaj¹ tak¿e wizje porz¹dku organizacyjnego
prezentowane w formie ³awic ryb lub kluczy ptaków. Choæ twierdzi
siê, ¿e s¹ one bardziej zwrotne, szybciej reaguj¹ na zmiany, to jed-
nak, analizuj¹c je jak obraz na monitorze, mo¿na stwierdziæ, ¿e logi-
ka zachowañ typowych dla tego typu formacji jest bezduszna. Zgod-
nie z ni¹, postêpowanie pojedynczego podmiotu jest przera¿aj¹co
proste: wybierz punkt odniesienia, utrzymuj sta³¹ odleg³o�æ od in-
nych podmiotów, reaguj b³yskawicznie na zmiany przywracaj¹c za-
dane odleg³o�ci. Trzymaj szyk. To konstrukcja zwrotna, ale oparta
na pos³uszeñstwie. Tymczasem nawet najm³odsi ludzie w grupie s¹
w zasadzie nieprzewidywalni.

Odwrócone trójk¹ty i ³awice (klucze) wspieraj¹ wspó³czesne pra-
wid³owo�ci biznesu, ale niekoniecznie wzmacniaj¹ aspiracje ludzi
d¹¿¹cych do niezale¿no�ci, wyró¿niania siê, wyposa¿onych w wie-
dzê, brak pokory i autorytetów. Podobne zastrze¿enia mog¹ budziæ
struktury hipertekstowe, holonowe, gronowe. Mo¿e najpe³niej wpi-
suj¹ siê we wspó³czesny charakter relacji wybuchaj¹ce gwiazdy, ale
skutki ich dynamiki zmian nie do koñca s¹ dzisiaj przewidywalne.

Generalnie, wspó³czesne organizacje sta³y siê nie tylko t³em, kon-
tekstem karier osób25 , ale instrumentem niejednokrotnie przez nie
wykorzystywanym.

Analiza przedstawionych mo¿liwo�ci nie pozwala wskazaæ naj-
bardziej przekonuj¹cej koncepcji struktury organizacji dla wy³ania-
j¹cych siê relacji pomiêdzy lud�mi nowej gospodarki. Jednocze�nie
ukazuje ponad wszelk¹ w¹tpliwo�æ, ¿e tradycyjna, sztabowa lokali-
zacja specjalistów z zakresu zarz¹dzania zasobami ludzkimi siê koñ-
czy. Nie sprzyja ona ani aspiracjom pracowników, ani si³om rozwo-
ju wspó³czesnego biznesu. Dla zrozumienia skali odmienno�ci war-
to przyjrzeæ siê strukturze podmiotów megawymiany opartej na
wykorzystaniu cyfrowej potêgi kontaktu.

Rys. 1. Wy³aniaj¹cy siê pejza¿ B2B

�ród³o: R. Wise, D. Morrison: Beyond The Exchange: The Future of B2B. W: The

Digital Enterprise. Harvard Business Review Book, b.m.w. 2001, s. 141.
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tualny i finansowy) w³¹czyæ w proces rozwoju innych ludzi. Przy
tym ten, kto zostanie wybrany, niekoniecznie musi byæ dzisiejszym
posiadaczem akcji firmy lub jej szefem. Poprzez promowanie talen-
tów wspomniany specjalista mo¿e zak³ócaæ aktualny porz¹dek w³a-
sno�ci, a nawet prowadziæ do anarchii organizacyjnej. To, jak postê-
puje, uzale¿nione jest od jego osobistych warto�ci, kalkulacji lub
emocji. Priorytetow¹ spraw¹ jest dzia³anie na rzecz spe³niania po-
trzeb konkretnych ludzi, wzbogacanie wiedzy o nowych zachowa-
niach i regu³ach kszta³tuj¹cych decyzje biznesowe (nawet pojedyn-
czych ludzi-przedsiêbiorców intelektualnych), a dopiero w nastêp-
nym kroku budowanie zorganizowanych ca³o�ci i instytucji. W dobie
transformacji (czytaj: równie¿ redukcji kosztów) bezgraniczna lo-
jalno�æ wobec tych ostatnich nie gwarantuje bezpieczeñstwa d³ugo-
trwa³ych dochodów. Pewniejsze wydaj¹ siê upodmiotowione wiêzi
wspó³pracy, które wynikaj¹ z zaufania i wysokiej oceny dostarcza-
nych indywidualnie korzy�ci.

Opieraj¹c siê na tym stwierdzeniu i nawi¹zuj¹c do wcze�niej opi-
sanych wniosków, mo¿na wskazaæ, ¿e prawdopodobne zmiany w za-
kresie zarz¹dzania zasobami ludzkimi bêd¹ do�æ istotne. Obecnie
konieczne bêdzie ³¹czenie tradycyjnych dzia³añ z nowymi zadania-
mi. Bêd¹ one wykonywane na w³asny rachunek przedmiotowego
specjalisty, gdy¿ trwa³o�æ jego zwi¹zku z konkretn¹ firm¹ mo¿e byæ
krótsza od zwi¹zków z konkretnymi talentami. Hipotetyczne zasady
prowadzenia takich interesów mo¿na uj¹æ jak nastêpuje:

� pe³niæ roli:
� partnera dla zarz¹dzaj¹cych,
� czempiona rekrutacji,
� eksperta w dziedzinie administracji i kosztów,
� agenta zmian,
� inwestora w kapita³ intelektualny organizacji,

� budowaæ pomostów pomiêdzy planami i efektami,
� motywowaæ do dzia³ania,
� równowa¿yæ i pomagaæ we wzajemnym zrozumieniu partnerów

spo³ecznych firmy.

To za ma³o, gdy¿ nadal podmiotowo�æ konkretnych osób gubi siê
w ogólnych racjach organizacyjnego stanu. Dla zrozumienia skali
zmian potrzebne jest nawi¹zanie do kszta³tu procesu ukazuj¹cego
siê poprzez praktykê zdarzeñ biznesowych. Jego zarys prezentuje
rys. 2.

Rys. 2. Ci¹g zdarzeñ wy³aniaj¹cych zarz¹dzanie zorientowane na rozwi¹zywanie

problemów ludzi w organizacji

Na pierwszy plan wysunie siê w nim kwestia przedsiêbiorczego
lokowania swoich mo¿liwo�ci, a nie utrzymywanie dobrego miej-
sca pracy poprzez popieranie swojego zwierzchnika lub naiwnej
wiary w organizacyjn¹ bezinteresowno�æ i altruizm kolegów. Spe-
cjalista z zakresu zarz¹dzania zasobami ludzkimi staje przed proble-
mem, jak swoje kompetencje, zapa³ do dzia³ania, potencja³ (intelek-

przetrwaæ

mieæ wiêcej,
byæ lepszym od

innych

¿ycie

gospodarowanie

godne

przedsiêbiorcze

Tradycyjne narzêdzia: walka,
wojna, opór

Tradycyjne narzêdzia:
konkurencja, w³adza

Nowe narzêdzia
Partnerstwo
Równo�æ
Alianse

Ludzie zajmuj¹cy

siê wspomaganiem

rozwi¹zywania

problemów
¿yciowych innych

ludzi

Wspó³czesne
zzl

Strategia,
urynkowienie,
politykowanie

Ci¹g zdarzeñ z przesz³o�ci

Ci¹g zdarzeñ wy³aniaj¹cych siê

Koewolucja,
koadaptacja



13

INAUGURACJAINAUGURACJA

Przypisy

1 W. Coff: Human Assets and Management Dilemmas: Coping With Hazards On The Road
to Resource-Based Theory. �Academy of Managemet Review� 1997, Vol. 22, No. 2, s. 374.

2 Przejawów tego typu stanowiska mo¿na doszukaæ siê np. w teoriach stakeholders i agen-
cyjnej, metaforze gry, teatru i tym podobnych, których dzia³aj¹cy podmiot wysuwa siê na
pierwszy plan analizy zjawiska organizacji.

3 Na przyjêcie takiego okre�lenia pozwala to, ¿e organizacje s¹ elementem, przejawem
¿ycia spo³ecznego, a zatem mo¿na je traktowaæ, dowo³uj¹c siê do stanowiska J. Turnera
zawartego w: J. Turnera: Struktura teorii socjologicznej. PWN, Warszawa 1985, s. 59.

4 Intencjonalno�æ ta mo¿e wyra¿aæ siê w celowo�ci (patrz prakseologia), warto�ci lub wy-
ró¿nieniu innej perspektywy odniesienia.

5 Z. Miko³ajczyk: Techniki organizatorskie w rozwi¹zywaniu problemów zarz¹dzania. PWN,
Warszawa 1999.

6 Niektórzy twierdz¹, ¿e tworzenie prototypów jest niezmiernie istotne dla tworzenia kultur
i poznania. Por. M.A. Hogg, D.J. Terry: Social Identity And Self-categoryzations Process In
Organizational Contexts. �Academy of Management Review� 2000, No. 25, s. 121-140.

7 R.M. Kanter: Career And The Wealth Of Nations: A Macro-Perspective On The Structure
And Implications Of Career Form. W: Handbook of Career Theory. Red. M.B. Arthur,
D.T. Hall, B.S. Lawrence. Cambridge University Press, New York 1989, s. 509.

8 J.M. Pennings, K. Lee, A. Witteloostuijn: Human Capital, Social Capital, and Firm Diso-
lution. �Academy of Management Journal� 1998, sierpieñ s. 425-439.

9 Informacje zawarte w Raporcie ds. Rozwoju Spo³ecznego sporz¹dzonego na zlecenie
Programu Narodu Zjednoczonych ds. Rozwoju z dnia 12 lipca 1999, strony internetowe
GUS, 27 lipca 1999.

10 M. Raich: Managing in the Knowledge-Based Economy. Zurich, Londyn 2000.
11 J. Rubery, J. Earnshaw, M. Marchington, F. L. Cooke, S. Wincent: Changing Organizatio-

nal Forms And The Employment Relationship. �Journal Of Management Studies� 2002,
Vol. 39, No. 5, s. 651.

12 www.cluetrain.com
13 Jego cechy mo¿na odnale�æ w pracach: W.E. Halal: The New Management. Democracy

and Enterprise Are Transforming Organizations. Berret-Koehler Publishers, San Franci-
sco 1996; M. Bratnicki: Dylematy i pu³apki wspó³czesnego zarz¹dzania. Wydawnictwo
Gnome, Katowice 2001.

14 J. Baron, D.M. Kreps: Strategic Human Resources. Frameworks for General Managers.
John Wiley & Sons, Inc. Nowy Jork 1999, s. 566.

15 J.R. Katzenbach: The Myth of the Top Management Team. �Harvard Business Review�
listopad, grudzieñ 1997, s. 84-91.

16 M.A. Carpenter, W.M. Gerard Sanders: Top Management Team Compensation: The Mis-
sing Link Between CEO Pay and Firm Performance. �Strategy Management Journal�
2002, Vol. 23, No. 4, s. 367-375.

17 B. Bucar, R.D. Hisrich: Ethics of Business Managers vs. Entrepreneurs. �Journal of De-
velopmental Entrepreneurship� 2001, No. 1, s. 59-82.

18 C.M. Rose: Property and Presuasion: Essays on the History, Theory and Rhetoric Owner-
ship. Westview Press, Boulder 1994.

19 J. Rubery, J. Earnshaw, M. Marchington, F.L. Cooke, S. Wincent: Changing Organizatio-
nal Forms and the Employment Relationship. �Journal of Management Studies� 2002,
Vol. 39, No. 5, s. 667.

20 G.G. Dess, J.C. Picken, D.W. Lyon: Transformational Leadership: Lessons from U.S.
Experience. �Long Range Planning� 1998, Vol. 31, No. 5, s. 722-731.

21 D.S.Maron, D.G. Steel: Wich Countries Protect Intellectual Property? The Case of Sow-
tware Piracy. �Economic Inquiry� 2000, No. 38, s. 169-174.

22 M. Bratnicki, J. Stru¿yna: Przedsiêbiorczo�æ i kapita³ intelektualny. Akademia Ekono-
miczna, Katowice 2001.

23 S.L. McGaughey: Strategic Interventions In Intellectual assets Flows. �Academy of Ma-
nagement Review� 2002, Vol. 27, No. 2, s. 248.

24 M. Barabel, O. Meier: Le métier de dirigeant. �L�Expantion Management Review� 2002,
grudzieñ, s. 38.

25 D.T. Hall, P.H. Mirvis: The New Protean Career: Psychological Success and The Path
With a Heart. W: The Career Is Dead-long Live The Career: A Relational Approach To
Careers. Eds. D.T. Hall & Associates. Jossey-Bass, San Francisco 1996, s. 15-45.

26 J.N. Baron, D.M. Kreps: Strategic Human Resources. Frameworks for General Mana-
gers. John Wiley & Sons, Inc. Nowy Jork 1999, s. 482.

Analizuj¹c prezentowany zestaw wymagañ, znawcy tematu ³a-
two dostrzeg¹, ¿e istnieje potrzeba rozszerzenia pola oddzia³ywania
zarz¹dzania zasobami ludzkimi poza dotychczasowe granice wie-
dzy, a zatem nale¿y podj¹æ ryzyko przekraczania dotychczasowych
do�wiadczeñ zebranych przez naukowców i specjalistów, co starano
siê w tym wyst¹pieniu udowodniæ.

Janusz Stru¿yna

ISTOTA

Wspomaganie rozwi¹zywania problemów ludzi pracuj¹cych
na rzecz innych osób.

STRUKTURA

Niezale¿na, stale redefiniowana pozycja w sieci kontaktów
miêdzyludzkich.

ZASADNICZE REGU£Y POSTÊPOWANIA

Docenianie warto�ci ka¿dej osoby, s³u¿ba na rzecz osób lub
wzmacnianie wybranych postaci, prowadzona jedynie w planie

wzajemnej wspó³pracy. Ograniczenie instrumetalnego
i przedmiotowego traktowania ludzi dla idei.

STOSUNEK DO CA£O�CI ORGANIZACJI FIRMY

Uwarunkowany w³asnym programem biznesowym.

PODPORZ¥DKOWANIE

Partnerstwo, nietrwa³e relacje biznesowe, trwa³e wiêzi spo³eczne,
ukierunkowanie na interesy wyró¿niaj¹cych siê w³a�cicieli
wybranego rodzaju kapita³u (intelektualnego, finansowego,

spo³ecznego lub innych).

UKIERUNKOWANIE

Na podtrzymywanie niezale¿no�ci i realizacje w³asnych, �wiadomie
uznanych zamierzeñ.

CZYNNIKI DYNAMIZUJ¥CE I ZMIENIAJ¥CE

Akceptacja sytuacji dwuznaczno�ci, interpretacja i wykorzystywanie
szans, zrozumienie nieuniknionych paradoksów rozwoju.

PODSTAWY BEZPIECZEÑSTWA

�Ucieczka do przodu�, utrzymywanie wysokiej w³asnej
motywacji, aktywno�ci, rzadko�ci i u¿yteczno�ci swojej oferty,

sta³e doskonalenie siebie i partnerów.
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O tym, że rzeczywistość można zmieniać, możemy prze-
konać się przyglądając się naszej Uczelni. Inwestycje w in-
frastrukturę, remonty i zakupy sprzętu multimedialnego
sprawiają, że szkoła jest coraz lepiej przygotowana do
kształcenia przyszłych elit. Napawa nas to studentów wiel-
kim optymizmem, bo dziś trzeba iść naprzód. W dobie no-
wych, coraz doskonalszych technologii stanie w miejscu
oznacza krok w tył. Ten postęp wymusza także zmiany
w programie nauczania i dobrze, że także na tym polu wiele
w Akademii się zmienia. Liczymy na to, iż jest to trend
długofalowy i że władze Uczelni zawsze będą spoglądały
daleko w przyszłość.

Ja ze swej strony także zachęcam wszystkich studentów
do spojrzenia na świat w szerszej perspektywie i do aktyw-
nego włączania się w życie akademickie. Zdobyta w czasie
studiów praktyka będzie z pewnością procentować w póź-
niejszej pracy zawodowej, a możliwości jest wiele. Prężnie
działa Akademickie Centrum Kariery, które pozwala już na
starcie właściwie pokierować własnym rozwojem zawodo-
wym i odnaleźć swoje miejsce na trudnym rynku pracy.
Oprócz tego studenci mogą realizować się, podejmując dzia-
łalność w organizacjach studenckich naszej Uczelni. Jest prze-
cież AZS, ECID, AIESEC czy NZS. Kadencję w nowym,
odmłodzonym składzie rozpoczyna także Parlament Studenc-
ki. W tym miejscu mogę zapewnić, że jako przedstawiciele
wszystkich studentów Akademii Ekonomicznej jesteśmy za-
wsze otwarci na wszelkie problemy naszych kolegów i ko-
leżanek oraz że dołożymy wszelkich starań, aby studiowa-
nie właśnie na tej Uczelni dawało jak najwięcej satysfakcji
i radości.

Lata studiów to przecież niezapomniany czas. To nie tyl-
ko wykłady i ćwiczenia, ale także nowe znajomości, przy-
jaźnie i wspomnienia na całe życie. Mam nadzieję, że moi
koledzy i koleżanki będą odporni na wirusa zbiorowego
pesymizmu i zniechęcenia, który tak dobrze pleni się w na-
szym społeczeństwie. Chwytajcie więc każdą chwilę tego
czasu i cieszcie się każdym okruchem studiów w Akademii
Ekonomicznej, bo zdanie: „żal opuszczać te mury” jest czę-
sto powtarzane przez moich starszych kolegów, którzy już
je opuścili lub też lada chwila je opuszczą. Bo studiowanie
tu to wyróżnienie i powód do dumy! Pamiętajmy o tym za-
wsze!

Michał Kościerzyński

Dziś uroczyście rozpoczynamy kolejny rok akademicki.
Szczególny to rok nie tylko dla Naszej Uczelni, ale dla całej
Polski. Przecież w czerwcu, w czasie letniej sesji egzamina-
cyjnej, będziemy zdawać egzaminy jako członkowie-studenci
Unii Europejskiej. Miejsce naszych starszych kolegów, któ-
rzy skończyli już studia zajęła rzesza pierwszoroczniaków.
To oni za kilka lat będą decydowali o kształcie Nowej Euro-
py, którą dziś wszyscy w pocie czoła budujemy. To ich wie-
dza i umiejętności zdobyte w Akademii Ekonomicznej będą
decydowały, czy polskie przedsiębiorstwa będą konkuren-
cyjne na wspólnym, europejskim rynku.

Myślę, że nasza Uczelnia jest dobrze przygotowana do
realizacji tej – nie boję się użyć tego określenia – dziejowej
misji. Akademia ekonomiczna już dziś jest uczelnią europej-
ską. Współpraca z uniwersytetami rozsianymi po całej Eu-
ropie i świecie to powód do dumy. Nasi wykładowcy regu-
larnie biorą udział w prestiżowych konferencjach nauko-
wych, „przywożąc” do kraju nowe trendy. Z roku na rok
zwiększa się liczba studentów, mogących poznać smak stu-
diowania za granicą dzięki programowi stypendialnemu
Socrates-Erasmus.

Studenci Akademii zdobywają także kwalifikacje zawo-
dowe dzięki praktykom zagranicznym, odbywanym w ra-
mach programu Leonardo da Vinci. Właśnie te międzyna-
rodowe doświadczenia mogą za kilka lat zaprocentować,
otwierając naszym przyszłym absolwentom bramy Brukseli
czy Nowego Jorku.

Jednak nasza Alma Mater funkcjonuje nie tylko w wymia-
rze globalnym, ale także lokalnym. Przecież to jedna z wiodą-
cych uczelni naszego regionu, który zmaga się teraz z wielo-
ma problemami. Wybuchy niepokoju społecznego na Ślą-
sku jednoznacznie wskazują na potrzebę zmian. Ta ziemia
nie może stać się marginesem Polski! O jej przyszłym kształ-
cie także będą decydować nasi absolwenci. To oni – jako
przedsiębiorcy i wykwalifikowani specjaliści – będą tu pra-
cować, inwestować i kreować nowe miejsca pracy. Myślę,
że JM Rektor, prof. Florian Kuźnik, który jest przecież wiel-
kim autorytetem w dziedzinie rozwoju regionalnego, zadba
o właściwy charakter edukacji w Akademii Ekonomicznej,
bo dzisiejsza młodzież chce mieć możliwość wyboru. Część
z nas chce wyjechać za granicę, aby tam szukać dla siebie
miejsca, ale część chce zostać, aby dokończyć dzieło wiel-
kich przemian rozpoczęte przez naszych rodziców w 1989
roku.
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1. Prof. AE dr hab. Krystyna Lisiecka za książkę pt. Kreowanie
jakości. Uwarunkowania. Strategie. Techniki. AE, Katowice 2002.

2. Prof. dr hab. Janusz Strużyna za książkę pt. Doskonalenie jakości
zarządzania zasobami ludzkimi w małych firmach. AE, Katowice
2002

1. Prof. dr hab. Barbara Woźniak-Sobczak

1. Prof. AE dr hab. Jerzy Gołuchowski
2. Dr hab. Stanisław Stanek

1. Dr Bogumiła Barańska
2. Dr Wiesław Koczur
3. Prof. dr hab. Anna Lipka
4. Dr Renata Maćkowska
5. Dr Agata Małysa-Kaleta
6. Dr hab. Andrzej Rączaszek
7. Dr Anna Sowińska
8. Wiesława Smuła
9. Prof. AE dr hab. Włodzimierz Szkutnik

1. Mgr Grażyna Boczkowska
2. Dr Barbara Kucharska
3. Dr Mirosława Malinowska
4. Mgr Leszek Szydlik

1. Dr Jan Czempas
2. Dr Grażyna Królik
3. Prof. AE dr hab. Zygmunt Przybycin
4. Dr Oswald Wieszałka
5. Dr Barbara Zakrzewska-Derylak
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Nagrody indywidualne ministra
edukacji narodowej i sportu
za publikacje w 2002 roku
otrzymali:

Postanowieniem z 14 lipca 2003
roku Prezydenta Rzeczpospolitej
Polskiej Krzyż Kawalerski Orderu
Odrodzenia Polski otrzymała:

Postanowieniem z 18 sierpnia
2003 roku Prezydenta Rzeczpo-
spolitej Polskiej Złoty Krzyż
Zasługi otrzymali:

Postanowieniem z 18 sierpnia
2003 roku Prezydenta Rzeczpo-
spolitej Polskiej Srebrny Krzyż
Zasługi otrzymali:

Postanowieniem z 18 sierpnia
2003 roku Prezydenta Rzeczpo-
spolitej Polskiej Brązowy Krzyż
Zasługi otrzymali:

Medal Komisji Edukacji Narodo-
wej przyznany decyzją z 15 maja
2003 roku otrzymali:
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Urodził się w Syryni. Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Ka-
towicach. W latach 1974-1975 studiował w Podyplomowym Studium
Urbanistyki Politechniki Warszawskiej, gdzie rozpoczął prace nad dokto-
ratem. W 1977 roku obronił pracę doktorską, a w 1988 habilitacyjną.
Jest kierownikiem Zakładu Zarządzania Rozwojem Lokalnym i Regional-
nym w Katedrze Badań Strategicznych i Regionalnych. Prof. Florian Kuź-
nik jest specjalistą z zakresu ekonomii miejskiej i regionalnej. Jako na-
uczyciel akademicki prowadzi wykłady i seminaria z ekonomiki miasta,
planowania urbanistycznego, zarządzania rozwojem lokalnym i polityki
regionalnej. Swoje wrażenia z pracy rektorskiej oraz priorytety na przy-
szłość prof. Florian Kuźnik przedstawia szerzej w wywiadzie „Chciałbym
coś rozpocząć, uruchomić coś nowego...” zamieszczonym w niniejszym
numerze „AE Forum”.

RRRRRektorektorektorektorektor, prof, prof, prof, prof, prof. Florian Kuźnik. Florian Kuźnik. Florian Kuźnik. Florian Kuźnik. Florian Kuźnik

Urodzona w Katowicach, od początku pracy zawodowej związana z Aka-
demią Ekonomiczną w Katowicach. W 1971 roku obroniła pracę doktor-
ską, a w 1981 roku habilitacyjną. Jedenaście lat później otrzymała tytuł
profesora. Od 1992 roku pełni funkcję kierownika Katedry Inwestycji. Jej
zainteresowania naukowe dotyczą: ekonomiki inwestowania w skali ma-
kro-, mezo- i mikroekonomicznej, wyceny wartości przedsiębiorstw i ich
składników majątkowych, inwestowania na rynku nieruchomości, opła-
calności lokat kapitałowych, optymalizacji decyzji inwestycyjnych przed-
siębiorstw. Przed objęciem stanowiska prorektora prof. Halina Henzel była
prodziekanem Wydziału Przemysłu ds. Studenckich, następnie prodzieka-
nem ds. nauki. W 1996 roku została wybrana dziekanem Wydziału Eko-
nomii. Jak sama twierdzi, wszystko co dzieje się na Uczelni w sferze nauki
jest bliskie jej sercu, dlatego też obecnie pełniona funkcja jest dla niej źródłem głębokiej, osobistej satysfakcji.
Równie mocno cieszy się z rozwoju naukowego pracowników katedry, której jest kierownikiem. Profesor Hali-
na Henzel podkreśla, że istotne jest, by ciężkiej, codziennej pracy naukowej towarzyszył klimat wzajemnej
życzliwości i szacunku. Jako swoje priorytety na najbliższy czas wymienia wdrożenie nowej koncepcji studiów
doktoranckich oraz doprowadzenie do większej integracji krajowych i międzynarodowych badań naukowych.
Wolny czas lubi spędzać na łonie natury. Często wraca w Beskidy, by tam odpoczywać.

Prorektor ds. nauki,Prorektor ds. nauki,Prorektor ds. nauki,Prorektor ds. nauki,Prorektor ds. nauki,
profprofprofprofprof. Halina Henzel. Halina Henzel. Halina Henzel. Halina Henzel. Halina Henzel
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Urodził się w Moszczenicy Śląskiej. Swoją karierę naukową i zawodo-
wą związał z Akademią Ekonomiczną w Katowicach. W 1969 roku ukoń-
czył studia i rozpoczął pracę w naszej Uczelni jako stypendysta Katedry
Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw. Pięć lat później uzyskał tytuł
doktora, a w 1992 roku obronił pracę habilitacyjną. Jest pracownikiem
Katedry Zarządzania Przedsiębiorstwem. W swej pracy naukowej zajmuje
się: ekonomiką przedsiębiorstwa, zarządzaniem przedsiębiorstwem i pro-
blemami restrukturyzacji przedsiębiorstw. Profesor Jan Pyka jest wicepre-
zesem Zarządu Głównego Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kie-
rownictwa oraz prezesem Śląskiego Oddziału tej organizacji. Zasiada rów-
nież w Komitecie Redakcyjnym „Przeglądu Organizacji”. Zapytany
o wrażenia z pracy na stanowisku prorektora odpowiada: „Labirynt po-
wiązań mniej lub bardziej formalnych w wyższej uczelni powoduje, że nawet najbardziej logiczne konstrukcje
organizacyjne mogą nie mieć szans realizacji”. W związku z tym, jako swój priorytet wymienia tworzenie
organizacyjnych i materialnych warunków rozwoju Uczelni. W wolnych chwilach podróżuje i gra w tenisa
ziemnego.

Prorektor ds. organizacyjnych,Prorektor ds. organizacyjnych,Prorektor ds. organizacyjnych,Prorektor ds. organizacyjnych,Prorektor ds. organizacyjnych,
profprofprofprofprof. Jan Pyk. Jan Pyk. Jan Pyk. Jan Pyk. Jan Pykaaaaa

Urodzony w Tychach, jest absolwentem katowickiej Akademii Ekono-
micznej. Tuż po studiach – w 1972 roku – został pracownikiem Katedry
Ekonometrii, w której pracuje do dziś. W 1980 roku obronił pracę dok-
torską, a w 1993 roku habilitacyjną. Specjalizacją prof. Józefa Biolika jest
ekonometria i statystyka. Przed objęciem funkcji prorektora piastował sta-
nowisko prodziekana Wydziału Zarządzania ds. Studenckich. W pracy
ceni porządek i zdyscyplinowanie. Priorytetem prof. Józefa Biolika jest
zapewnienie wysokiej jakości kształcenia i pomyślna akredytacja wszyst-
kich kierunków. Jak twierdzi, rzadko miewa wolne chwile, a kiedy tako-
we się zdarzają, lubi spędzać je w gronie rodziny.

Prorektor ds. edukProrektor ds. edukProrektor ds. edukProrektor ds. edukProrektor ds. edukacji,acji,acji,acji,acji,
profprofprofprofprof. Józef Biolik. Józef Biolik. Józef Biolik. Józef Biolik. Józef Biolik
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Urodzony w Bielsku-Białej, podjął studia w Akademii Ekonomicznej
w Katowicach, które ukończył w 1970 roku. Pięć lat później obronił dok-
torat w dzisiejszej SGH. Tam też obronił w 1983 roku swoją pracę habili-
tacyjną. Pracę w AE rozpoczął zaraz po studiach, wkrótce jednak podjął
roczny staż w SGH. Od 1972 roku ponownie czynnie uczestniczy w życiu
Akademii. Specjalizuje się w polityce gospodarczej i regionalnej. Od wielu
lat prowadzi wykład z zakresu polityki gospodarczej. Profesor Andrzej
Barteczek był kierownikiem Katedry Polityki Gospodarczej i Systemów
Planowania oraz Katedry Polityki Społecznej i Gospodarczej. Obecnie kie-
ruje Zakładem Polityki Gospodarczej ostatniej z katedr. Przez sześć lat
pełnił funkcję prodziekana Wydziału Przemysłu. Później przez dwie ka-
dencje piastował stanowisko prodziekana Wydziału Ekonomii ds. Nauki.
Jak sam mówi, jego zainteresowania pozanaukowe ulegają zmianom. Nie-
zmiennie jednak dużo czyta, przede wszystkim literaturę historyczną i polityczną. Lubi także odwiedzać teatr.
Priorytetem prof. Andrzeja Barteczka w pracy dziekańskiej jest wysoki poziom i atrakcyjna oferta kształcenia,
w tym poszerzenie możliwości indywidualizacji studiów. Zdaje sobie jednak sprawę, że wymaga to znacznych
zmian w regulaminie i organizacji studiów.

DziekDziekDziekDziekDziekan Wydziału Ekan Wydziału Ekan Wydziału Ekan Wydziału Ekan Wydziału Ekonomii,onomii,onomii,onomii,onomii,
profprofprofprofprof. Andrzej Barteczek. Andrzej Barteczek. Andrzej Barteczek. Andrzej Barteczek. Andrzej Barteczek

Urodzona w Głuchołazach. Karierę naukową rozpoczęła studiami
w Akademii Ekonomicznej w Katowicach, które ukończyła w 1970 roku.
Pozostała wierna Akademii, w której w 1976 roku obroniła pracę doktor-
ską, a w 1989 roku – habilitacyjną. Specjalizuje się w rachunkowości, a jej
głównymi obszarami badawczymi są: sprawozdawczość finansowa, anali-
za finansowa i controlling finansowy. Ściśle współpracuje z praktyką go-
spodarczą, w szczególności z sektorem energetycznym. Profesor Halina
Buk w wolnych chwilach słucha muzyki poważnej. Interesuje się również
polską filatelistyką. Mówi, że podczas pracy dziekańskiej udało jej się le-
piej poznać studentów i działalność naukowo-badawczą katedr. Jako swój
priorytet określa sprzyjanie rozwojowi młodej kadry pracowników na-
ukowo-dydaktycznych oraz wszechstronnemu rozwojowi intelektualne-
mu studentów.

ProdziekProdziekProdziekProdziekProdziekan Wydziału Ekan Wydziału Ekan Wydziału Ekan Wydziału Ekan Wydziału Ekonomiionomiionomiionomiionomii
ds. Nauki, profds. Nauki, profds. Nauki, profds. Nauki, profds. Nauki, prof. Halina Buk. Halina Buk. Halina Buk. Halina Buk. Halina Buk
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Pochodzi z Krakowa, jednak studia skończyła już w katowickiej Aka-
demii Ekonomicznej. Również w Katowicach obroniła w 1990 roku pra-
cę doktorską, a w 1999 habilitacyjną. Od początku kariery zawodowej
związana jest z Akademią Ekonomiczną w Katowicach. Specjalizuje się
w transporcie i spedycji międzynarodowej, a głównym obszarem jej ba-
dań jest rynek usług transportowo-spedycyjno-logistycznych. Jest kierow-
nikiem Zakładu Spedycji Krajowej i Międzynarodowej w Katedrze Trans-
portu. Wolne chwile prof. Barbara Kos poświęca na podróże. Interesuje
się również historią sztuki oraz fantastyką.

ProdziekProdziekProdziekProdziekProdziekan Wydziału Ekan Wydziału Ekan Wydziału Ekan Wydziału Ekan Wydziału Ekonomiionomiionomiionomiionomii
ds. Edukds. Edukds. Edukds. Edukds. Edukacji, profacji, profacji, profacji, profacji, prof. Barbara Kos. Barbara Kos. Barbara Kos. Barbara Kos. Barbara Kos

Urodził się w Chorzowie. Studiował w Akademii Ekonomicznej w Ka-
towicach, którą ukończył w 1972 roku. Po studiach związał się z Uczelnią
– rozpoczął pracę w Zakładzie Transportu. W 1981 roku obronił pracę
doktorską związaną z problematyką planowania i zarządzania środowi-
skiem w układzie regionalnym. Wchodził w skład Katedry Ekologii i Eko-
nomii Środowiskowej. W ostatnich latach na powrót związał się z Kate-
drą Transportu. Głównymi obszarami badawczymi dr. Jerzego Kusztala są
polityka transportowa i ekorozwój. Lubi pracę naukowca, bo nie sprzyja
ona popadaniu w rutynę. W wolnym czasie zgłębia zawiłości historii, in-
teresuje się również architekturą. Jest zapalonym turystą.

ProdziekProdziekProdziekProdziekProdziekan Wydziału Ekan Wydziału Ekan Wydziału Ekan Wydziału Ekan Wydziału Ekonomiionomiionomiionomiionomii
ds. Studiów Zaocznychds. Studiów Zaocznychds. Studiów Zaocznychds. Studiów Zaocznychds. Studiów Zaocznych
i Wi Wi Wi Wi Wieczorowych, dr Jerzy Kusztalieczorowych, dr Jerzy Kusztalieczorowych, dr Jerzy Kusztalieczorowych, dr Jerzy Kusztalieczorowych, dr Jerzy Kusztal
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Urodzony w Katowicach, ukończył studia w Akademii Ekonomicznej w Kato-
wicach. W 1971 roku otrzymał stopień doktora nauk prawnych na Wydziale Pra-
wa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, a w 1987 roku został doktorem habili-
towanym nauk ekonomicznych. Jest kierownikiem Katedry Prawa. Jego zaintere-
sowania naukowe obejmują tematykę prawa pracy i dialogu społecznego. W katowickiej
Akademii Ekonomicznej pełnił wcześniej funkcję prorektora ds. ogólnych, a na-
stępnie rektora. Pełnił funkcje: przewodniczącego Konferencji Rektorów Uczelni
Ekonomicznych i wiceprezydenta Regionalnej Konferencji Rektorów Uczelni Aka-
demickich, był członkiem Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół
Polskich i przewodniczącym Komisji Legislacyjnej KRASP. Profesor Jan Wojtyła
aktywnie uczestniczy w wielu krajowych i międzynarodowych gremiach badaw-
czych. Był doradcą ministrów pracy i polityki społecznej i ekspertem Komisji Nad-
zwyczajnej ds. Nowelizacji Kodeksu Pracy; obecnie zasiada w prezydenckim ze-
spole ds. opracowania projektu ustawy o szkolnictwie wyższym. Wśród prioryte-
tów Kolegium Dziekańskiego Wydziału Finansów i Ubezpieczeń prof. Jan Wojtyła wymienia: uzyskanie przez Wydział Finansów
i Ubezpieczeń uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora oraz doktora habilitowanego, uzyskanie przez kierunek
Finanse i Bankowość akredytacji Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych EPOQS oraz Państwowej Ko-
misji Akredytacyjnej, a w przyszłości uzyskanie akredytacji europejskiej EQUIS, uzyskanie kategoryzacji Komitetu Badań
Naukowych i związanego z tym dofinansowania badań naukowych, jak najszybszy rozwój naukowy kadry (rozwój personalny),
wspieranie i koordynację badań naukowych prowadzonych w Katedrach, ukierunkowanie prac naukowo-badawczych zgodnie
z misją Uczelni, wzbogacenie kierunku o nowe specjalności, rozwój studiów podyplomowych, a także obecność na Uczelni
zagranicznych wykładowców (profesorów wizytujących, wykładów gościnnych) oraz zagranicznych studentów i doktorantów.
W wolnych chwilach prof. Jan Wojtyła uprawia sport. Doskonale jeździ na nartach, lubi pływać.

DziekDziekDziekDziekDziekan Wydziału Finansówan Wydziału Finansówan Wydziału Finansówan Wydziału Finansówan Wydziału Finansów
i Ubezpieczeń, profi Ubezpieczeń, profi Ubezpieczeń, profi Ubezpieczeń, profi Ubezpieczeń, prof. Jan W. Jan W. Jan W. Jan W. Jan Wojtyłaojtyłaojtyłaojtyłaojtyła

Urodzony w Chorzowie. W 1973 roku ukończył Akademię Ekonomiczną
w Katowicach. Po ukończeniu studiów rozpoczął pracę w Katedrze Budownictwa.
W maju 1978 roku uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych, a w czerwcu
1990 roku obronił pracę habilitacyjną – obie w katowickiej Akademii. W 2001
roku otrzymał z rąk Prezydenta RP tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych.
Specjalizuje się w ekonomice inwestycji. Jego zainteresowania naukowe skupiają
się wokół dwóch obszarów tematycznych: działalności inwestycyjnej, ze szczegól-
nym uwzględnieniem finansowej efektywności i ryzyka projektów inwestycyjnych,
oraz problematyki rozwoju przemysłu stalowego w Polsce i na świecie. Będąc pra-
cownikiem Akademii Ekonomicznej był równocześnie zatrudniony w innych in-
stytucjach naukowych, jak również zajmował się praktyką gospodarczą. Pracował
w Zakładzie Ekonomiki Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach, w Zakła-
dzie Ekonomii Środowiska Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Ka-
towicach oraz w Stalexporcie S.A. w Katowicach, początkowo na stanowisku do-
radcy ds. inwestycji przemysłowych, a następnie na stanowisku głównego specjalisty w Biurze Nadzoru Właścicielskiego.
Obecnie jest pełnomocnikiem rektora ds. jakości kształcenia, członkiem Komitetu Redakcyjnego Wydawnictwa Uczelniane-
go, członkiem Senackich Komisji (ds. Dydaktyki – w latach 1996-1999, Odwoławczej Komisji ds. Studentów, Komisji Inwe-
stycji – od 2000 roku, Komisji ds. Programów Nauczania i Dydaktyki – od 2002 roku). W wolnych chwilach prof. Krzysztof
Marcinek podróżuje i słucha muzyki poważnej.

ProdziekProdziekProdziekProdziekProdziekan Wydziału Finansówan Wydziału Finansówan Wydziału Finansówan Wydziału Finansówan Wydziału Finansów
i Ubezpieczeń ds. Nauki,i Ubezpieczeń ds. Nauki,i Ubezpieczeń ds. Nauki,i Ubezpieczeń ds. Nauki,i Ubezpieczeń ds. Nauki,
profprofprofprofprof. Krzysztof Marcinek. Krzysztof Marcinek. Krzysztof Marcinek. Krzysztof Marcinek. Krzysztof Marcinek
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Urodzona w Pietrzykowicach. W 1989 roku ukończyła studia w Aka-
demii Ekonomicznej w Katowicach. Również w AE w 2000 roku obroniła
pracę doktorską. Doktor Bożena Ciupek specjalizuje się w finansach. Jej
główny obszar badawczy to sfera finansów publicznych, szczególnie za-
gadnienia podatkowe, a także zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Tuż
po ukończeniu studiów podjęła pracę w Akademii. W latach 1992-1996
zatrudniona była dodatkowo w Biurze Analiz Ekonomicznych i Badań
Eksperckich „Finecon” sp. z o.o. Wśród zainteresowań pozanaukowych
wymienia turystykę górską i literaturę współczesną.

ProdziekProdziekProdziekProdziekProdziekan Wydziału Finansówan Wydziału Finansówan Wydziału Finansówan Wydziału Finansówan Wydziału Finansów
i Ubezpieczeń ds. Studiówi Ubezpieczeń ds. Studiówi Ubezpieczeń ds. Studiówi Ubezpieczeń ds. Studiówi Ubezpieczeń ds. Studiów
Stacjonarnych, dr Bożena CiupekStacjonarnych, dr Bożena CiupekStacjonarnych, dr Bożena CiupekStacjonarnych, dr Bożena CiupekStacjonarnych, dr Bożena Ciupek

Urodzony w Lublińcu, wybrał studia w katowickiej Akademii Ekono-
micznej. Jako student otrzymał stypendium ministra edukacji narodowej.
Pod koniec nauki rozpoczął pracę w przedsiębiorstwach. Brał udział w
licznych projektach prywatyzacyjnych i pracach eksperckich, w tym w
zespołach analiz kosztów, analiz finansowych, programów restrukturyza-
cyjnych i wycen przedsiębiorstw. Od 1994 roku zatrudniony jest w Kate-
drze Rachunkowości. W 1997 roku obronił pracę doktorską. Przez trzy
lata pełnił również funkcję zastępcy dyrektora studiów MBA in Interna-
tional Business. Specjalizacją naukową dr. Andrzeja Piosika jest rachunko-
wość zarządcza oraz rachunek kosztów. W swoich badaniach skupia się
przede wszystkim na zagadnieniach: budżetowania, rachunkowości, od-
powiedzialności oraz systemów rachunku kosztów. W czasie wolnym pod-
różuje. Interesuje się filmem oraz tańcem.

ProdziekProdziekProdziekProdziekProdziekan Wydziału Finansów i Ubezpieczeńan Wydziału Finansów i Ubezpieczeńan Wydziału Finansów i Ubezpieczeńan Wydziału Finansów i Ubezpieczeńan Wydziału Finansów i Ubezpieczeń
ds. Studiów Niestacjonarnych,ds. Studiów Niestacjonarnych,ds. Studiów Niestacjonarnych,ds. Studiów Niestacjonarnych,ds. Studiów Niestacjonarnych,
dr Andrzej Piosikdr Andrzej Piosikdr Andrzej Piosikdr Andrzej Piosikdr Andrzej Piosik
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Urodził się we Wrocławiu, gdzie w 1969 roku ukończył Akademię Ekono-
miczną. Tam też w 1975 roku uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych.
W 1981 roku obronił pracę habilitacyjną w Akademii Ekonomicznej w Pozna-
niu. W 1989 roku uzyskał tytuł profesora. Jest kierownikiem Katedry Polityki
Rynkowej i Zarządzania Marketingowego. Specjalizuje się w zarządzaniu mar-
ketingowym, marketingu strategicznym i globalnym, rozwoju i funkcjonowa-
niu gospodarki rynkowej. Profesor Leszek Żabiński rozpoczął karierę zawodo-
wą w Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. W 1979 roku przeniósł się do
Katowic. W AE pełnił między innymi funkcje prorektora ds. dydaktyki oraz
dyrektora Instytutu Rynku i Konsumpcji. Jest prezesem Polskiego Towarzy-
stwa Ekonomicznego Oddział w Katowicach, członkiem Rady Strategii Spo-
łeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów RP, Komitetu Nauk Organizacji
i Zarządzania PAN, Sekcji Ekonomiki Górnictwa Komitetu Nauk Górniczych
PAN International Association for Research in Economic Psychology oraz rady
programowej czasopisma „Marketing i Rynek”. Wśród zainteresowań pozanaukowych prof. Leszka Żabińskiego znaj-
dują się: muzyka klasyczna, historia kościoła i religii monoteistycznych, a także literatura i sztuka sakralna. Zapytany
o wrażenia z pracy dziekańskiej mówi: „Stanowisko dziekana należy do najtrudniejszej funkcji kierowniczych na uczel-
ni, zwłaszcza gdy trzeba je łączyć z innymi absorbującymi pracami kierowniczymi i normalną, intensywną pracą nauko-
wą, dydaktyczną i w zakresie kształcenia kadr naukowych, choć niewątpliwie daje dużo satysfakcji.” Priorytetami ka-
dencji są dla prof. Leszka Żabińskiego: unowocześnienie struktury kierunkowej i specjalnościowej w zakresie studiów
na wydziale i jej kompatybilność ze studiami w uczelniach europejskich, intensyfikacja i integracja badań naukowych na
wydziale, odbudowa i rozwój badań na rzecz gospodarki oraz nowoczesna organizacja badań i dydaktyki.

DziekDziekDziekDziekDziekan Wydziału Zarządzania,an Wydziału Zarządzania,an Wydziału Zarządzania,an Wydziału Zarządzania,an Wydziału Zarządzania,
profprofprofprofprof. Leszek Żabiński. Leszek Żabiński. Leszek Żabiński. Leszek Żabiński. Leszek Żabiński

Urodzona w Tarnawce. Po ukończeniu studiów w Wyższej Szkole Eko-
nomicznej w Poznaniu (1970 rok) rozpoczęła pracę w Instytucie Obrotu
Towarowego i Usług naszej Akademii. W 1977 roku obroniła pracę dok-
torską w Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, a w 1986 roku pracę
habilitacyjną w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. W grudniu 1993
roku uzyskała tytuł naukowy profesora. Jest kierownikiem Katedry Ba-
dań Konsumpcji. Specjalizuje się w ekonomice konsumpcji; jej badania
skupiają się wokół zachowań konsumentów i ich determinantów oraz ra-
cjonalności w zachowaniu konsumenta. Profesor Ewa Kieżel lubi pracę
z młodzieżą i codzienne kontakty ze studentami. Wierzy, że udaje jej się
pomagać w rozwiązywaniu naukowych i pozanaukowych problemów
młodych ludzi. Za priorytet kadencji dziekańskiej uważa utrzymanie wy-
sokiej kategorii („A”) Wydziału Zarządzania, a także między innymi wy-
pracowanie klarownego systemu wyboru seminariów magisterskich. Do
zainteresowań pozanaukowych zalicza: literaturę, muzykę, podróże, piękny
ogród i dobrą kuchnię.

ProdziekProdziekProdziekProdziekProdziekan Wydziału Zarządzaniaan Wydziału Zarządzaniaan Wydziału Zarządzaniaan Wydziału Zarządzaniaan Wydziału Zarządzania
ds. Nauki, profds. Nauki, profds. Nauki, profds. Nauki, profds. Nauki, prof. Ewa Kieżel. Ewa Kieżel. Ewa Kieżel. Ewa Kieżel. Ewa Kieżel
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Urodził się w Wodzisławiu Śląskim. W 1984 roku ukończył studia w ka-
towickiej Akademii Ekonomicznej i rozpoczął pracę w Centrum Oblicze-
niowym jako programista. Po obronie pracy doktorskiej w 1993 roku zo-
stał adiunktem w Katedrze Ekonometrii. W 1999 roku obronił pracę ha-
bilitacyjną w naszej Akademii, a od 2002 roku jest profesorem nad-
zwyczajnym AE w Katedrze Statystyki. Jego specjalizacją jest statystyka
i ekonometria, a badania naukowe prowadzi w zakresie: klasyfikacji da-
nych, analizy danych statystycznych oraz data mining. Za priorytety swo-
jej kadencji dziekańskiej podaje: podniesienie jakości kształcenia na wy-
dziale, stworzenie możliwości indywidualnego kształtowania ścieżki stu-
diów, internacjonalizację kształcenia na wydziale rozumianą jako
uruchamianie specjalności w językach obcych oraz wymianę wykładow-
ców, a także pełną komputeryzację procesu kształcenia. Wolny czas prof.
Eugeniusz Gatnar spędza na górskich wędrówkach i pływaniu. Słucha
muzyki ludowej i jeździ na nartach.

ProdziekProdziekProdziekProdziekProdziekan Wydziału Zarządzaniaan Wydziału Zarządzaniaan Wydziału Zarządzaniaan Wydziału Zarządzaniaan Wydziału Zarządzania
ds. Edukds. Edukds. Edukds. Edukds. Edukacji,acji,acji,acji,acji,
profprofprofprofprof. Eugeniusz Gatnar. Eugeniusz Gatnar. Eugeniusz Gatnar. Eugeniusz Gatnar. Eugeniusz Gatnar

Urodził się w Myszkowie. Studia podjął w katowickiej Akademii Eko-
nomicznej, którą ukończył w 1978 roku. W 1988 roku obronił pracę dok-
torską, a w 1998 habilitacyjną – obie również w Akademii. Jest pracowni-
kiem Katedry Informatyki. Jako specjalista w zakresie informatyki ekono-
micznej i zarządzania skupia się w swoich badaniach przede wszystkim na
systemach zarządzania wiedzą, systemach business intelligence oraz ba-
zach i hurtowniach danych. Zainteresowania pozazawodowe prof. Jerze-
go Gołuchowskiego to historia i wędrówki górskie. Wielką satysfakcję
sprawia mu praca ze studentami. Zapytany o priorytety pracy dziekań-
skiej wymienia trzy: doprowadzenie do zgodności programów studiów
zaocznych ze studiami dziennymi, zwiększenie elastyczności programów
studiów – wprowadzenie systemu punktowego na studiach zaocznych,
wykorzystanie e-learning jako metody wspomagania studiów zaocznych
na specjalności biznes elektroniczny.

ProdziekProdziekProdziekProdziekProdziekan Wydziału Zarządzania ds. Studiówan Wydziału Zarządzania ds. Studiówan Wydziału Zarządzania ds. Studiówan Wydziału Zarządzania ds. Studiówan Wydziału Zarządzania ds. Studiów
Zaocznych i WZaocznych i WZaocznych i WZaocznych i WZaocznych i Wieczorowych,ieczorowych,ieczorowych,ieczorowych,ieczorowych,
profprofprofprofprof. Jerzy Gołuchowski. Jerzy Gołuchowski. Jerzy Gołuchowski. Jerzy Gołuchowski. Jerzy Gołuchowski

M.K., M.B.
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I. Kadra naukowo-dydaktyczna

1. Tytuł/stopień naukowy
a) profesorowie tytularni 38
b) doktorzy habilitowani 54
c) doktorzy 136
d) magistrowie 113

2. Stanowisko
a) profesorowie zwyczajni 20
b) profesorowie nadzwyczajni 18
c) profesorowie AE 41
d) adiunkci 144
d) asystenci 113

StatystykStatystykStatystykStatystykStatystyka Uczelni u progua Uczelni u progua Uczelni u progua Uczelni u progua Uczelni u progu
nowego roku aknowego roku aknowego roku aknowego roku aknowego roku akademickiegoademickiegoademickiegoademickiegoademickiego

M.B.

II. Kadra dydaktyczna

1. Starsi wykładowcy 68
2. Wykładowcy 35
3. Lektorzy 33

III. Studenci/wydziały

1. Wydział Ekonomii
a) studia dzienne 1834
b) studia wieczorowe 32
c) studia zaoczne 1293

2. Wydział Finansów i Ubezpieczeń
a) studia dzienne 1897
b) studia wieczorowe 55
c) studia zaoczne 2820

3. Wydział Zarządzania
a) studia dzienne 2929
b) studia wieczorowe 22
c) studia zaoczne 2345

IV. Studenci/ośrodki

1. Katowice
a) studia dzienne 6412
b) studia wieczorowe 109
c) studia zaoczne 4982

2. Bielsko-Biała
a) studia dzienne –
b) studia wieczorowe –
c) studia zaoczne 1160

3. Rybnik
a) studia dzienne 248
b) studia wieczorowe –
c) studia zaoczne 316

V. Badania naukowe

1. Kategoria KBN
a) Wydział Ekonomii 2
b) Wydział Finansów i Ubezpieczeń –
c) Wydział Zarządzania 1

2. Granty KBN
a) liczba 17
b) wartość 262 170,94

3. Projekty badań własnych
a) indywidualne 70
b) zespołowe 5

VI. Budynki

1. Liczba 15
2. Powierzchnia dydaktyczna 9833,62 m2

VIII. Zaplecze informatyczne

1. Liczba pracowni komputerowych 15+1
2. Liczba stanowisk komputerowych 620+14
3. Szybkość łącza internetowego 100 Mbps
4. Dostępne oprogramowanie użytkowe MS Office,
Programy w ramach licencji MSDN, SAS, SPSS i inne

VII. BibliotekaVII. BibliotekaVII. BibliotekaVII. BibliotekaVII. Biblioteka

1. Zbiory
a) wydawnictwa zwarte 363 872
b) tytuły bieżących czasopism krajowych 245
c) tytuły bieżących czasopism obcojęzycznych 667
d) zbiory specjalne 46 823

2. Liczba miejsc czytelniczych 342

3. Liczba stanowisk komputerowych 54
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Chciałbym coś rozpocząć,Chciałbym coś rozpocząć,Chciałbym coś rozpocząć,Chciałbym coś rozpocząć,Chciałbym coś rozpocząć,
uruchomić coś nowego...uruchomić coś nowego...uruchomić coś nowego...uruchomić coś nowego...uruchomić coś nowego...
Chciałbym coś rozpocząć,Chciałbym coś rozpocząć,Chciałbym coś rozpocząć,Chciałbym coś rozpocząć,Chciałbym coś rozpocząć,
uruchomić coś nowego...uruchomić coś nowego...uruchomić coś nowego...uruchomić coś nowego...uruchomić coś nowego...

Nie boimy się. Myślę, że potrafimy sprostać tej konkuren-
cji. Do głównych atutów Akademii zaliczyłbym siłę kadrową
oraz blisko siedemdziesięcioletnią tradycję funkcjonowania na
Śląsku. Istnieje bardzo duże zainteresowanie młodzieży studio-
waniem w Akademii, mimo że daje już znać o sobie niż demo-
graficzny. Boimy się agresywnego, nie zawsze przestrzegające-
go pewnych reguł, działania innych szkół, zwłaszcza wobec
naszej kadry naukowej. Myślę jednak, że jest to przeszkoda
przejściowa i do pokonania.

Jakie w związku z tym są najważniejsze długo- i krótkookre-
sowe wyzwania dla Uczelni?

Panie rektorze, jaki był ten rok? Czy pańskie życie zmieniło się
od czasu objęcia urzędu? Jak czuje się pan w roli rektora po
rocznym piastowaniu tego stanowiska?

Niewiele się zmieniło w moim życiu. Zacząłem po prostu
wykonywać czynności administracyjne, do których byłem przy-
zwyczajony od czasów, kiedy byłem prorektorem i dziekanem.
[Prof. Florian Kuźnik był przez dwie kadencje prorektorem AE
odpowiedzialnym za badania naukowe i współpracę z zagrani-
cą. W ostatnich trzech latach przed objęciem stanowiska rekto-
ra pełnił funkcję dziekana Wydziału Ekonomii – przyp. red.].
Rok był spokojny – w naszej szkole nie zdarzyło się nic złego,
nie pojawiły się żadne szczególne zagrożenia. Natomiast
powstały nowe możliwości rozwojowe.

Co w związku z tym najbardziej cieszy? Które z wydarzeń albo
jaka zmiana z mających miejsce w ubiegłym roku akademic-
kim jest dla pana rektora sukcesem?

Najbardziej cieszy fakt powstania nowego wydziału, który
od tego roku akademickiego rozpoczyna w pełni swoją działal-
ność. Prowadzi nabór studentów, trwają także prace nad przy-
gotowaniem dokumentacji do uzyskania uprawnień akademic-
kich tak, aby był jednym z trzech wydziałów budujących wize-
runek silnej uczelni ekonomicznej liczącej się w środowisku
akademickim. Cieszy również dalszy rozwój kontaktów mię-
dzynarodowych i nasze uczestnictwo w takich programach eu-
ropejskich jak Socrates czy Leonardo, czyli wyjazdy studentów
na studia i staże zagraniczne. Cieszy także przygotowanie się
do rozbudowy Uczelni i modernizacji jej bazy lokalowej. Myślę
tu głównie o nowej bibliotece wraz z kompleksem auli. Powoli
zaczynamy przystępować do realizacji tej inwestycji.

Panie rektorze, mówi pan o szansach, optymistycznie spoglą-
da pan w przyszłość, jednak niestety nie od dziś wiadomo, że
konkurencja na rynku usług zarówno edukacyjnych, jak i ba-
dawczych i doradczych jest coraz silniejsza, a Uczelnia musi
jej podołać, szczególnie że lada dzień zaczniemy funkcjono-
wać na rynku prawdziwie europejskim, co jeszcze bardziej
zwiększy wymagania stawiane szkole. Jakie atuty Akademii
zamierza pan wykorzystać w budowaniu jej pozycji? Co sprzy-
jać będzie temu procesowi, a jakie słabości i zagrożenia bę-
dziemy musieli pokonać?

z rektorem, profz rektorem, profz rektorem, profz rektorem, profz rektorem, prof. . . . . Florianem Kuźnikiem,Florianem Kuźnikiem,Florianem Kuźnikiem,Florianem Kuźnikiem,Florianem Kuźnikiem, rozmawia Marcin Baron rozmawia Marcin Baron rozmawia Marcin Baron rozmawia Marcin Baron rozmawia Marcin Baron
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Oczekujemy, że z czasem, gdy wzmocni się polska gospo-
darka oraz gdy ukształtuje się publiczny i prywatny system fi-
nansowania badań naukowych, badania aplikacyjne powrócą
do Uczelni. Mimo wszystko w ostatnim czasie odnotowaliśmy
w Akademii znaczny przyrost zatwierdzonych, realizowanych
projektów badawczych (takich jak granty KBN).

Wracając do edukacji, czy nie uważa pan rektor, że studia na
AE są wciąż mało elastyczne? Studenci mają ograniczone moż-
liwości wyboru ścieżek kształcenia, nie wykorzystujemy pra-
wie żadnego z atutów systemu ECTS, studia na innych uczel-
niach nie są wliczane do toku studiów w Akademii.

Te stwierdzenia są mocno przesadzone. W zdecydowanej
większości przypadków studia na innych uczelniach, zwłasz-
cza zagranicznych, z którymi nawiązaliśmy współpracę, są wli-
czane do toku studiów. Jest tu trochę niezrozumienia, nawet
ze strony niektórych prodziekanów, ale są to odosobnione
przypadki. Nie ma indywidualizacji studiów, nie ma ścieżek
wyboru, ale do tego potrzebna jest wielka zmiana organizacji
studiów, w tym ich regulaminu. Liczymy, że nowy regulamin
powstanie do końca tego roku kalendarzowego i powoli bę-
dziemy rozszerzać również zakres indywidualnych ścieżek
wyboru przez studenta. Znamy również doświadczenia innych
szkół, które są bardziej zaawansowane we wprowadzaniu in-
dywidualizacji studiów i wiemy, że występuje tu wiele kłopo-
tów, w tym finansowych. Indywidualizacja studiów to również
wzrost kosztów kształcenia. Mam nadzieję, że system ECTS
zostanie w pełni wdrożony na naszych wydziałach w ciągu
najbliższych lat.

Jakie są i będą, pana zdaniem, implikacje procesu bolońskiego
dla Uczelni. Ot, chociażby model studiów dwustopniowych?
W czym powinniśmy się specjalizować? W jednolitych studiach
magisterskich, kształcić dwustopniowo czy może nawet pla-
sować się przede wszystkim na pozycji organizatora uzupeł-
niających studiów magisterskich? Co jeszcze przyniesie nam
proces boloński?

Tego, co przyniesie nam proces boloński nie da się dziś
w pełni określić. Szeroko pojęte środowisko akademickie w Pol-
sce nie jest do końca zdecydowane, czy powinniśmy rozwijać
studia jednostopniowe czy dwustopniowe. W świadomości
młodych Polaków studia jednostopniowe stały się swoistym stan-
dardem i takimi studiami są zainteresowani młodzi ludzie. Dy-
plom licencjata traktowany jest wciąż jako coś wstępnego, a nie
końcowego. Przepisy prawa obowiązującego w Polsce nie za-
braniają szkołom wyższym wprowadzenia dwustopniowych
studiów, ale żadna szkoła nie zrobiła tego jeszcze i nie nastawia
się na to, aby większość jej absolwentów była absolwentami
I stopnia, a tylko część z nich kontynuowała studia na II stop-
niu. Jednak osoby znające realia szkolnictwa wyższego, pol-
skiego i europejskiego, podkreślają, że jednolity system studiów
magisterskich jest bardzo kosztowny. Być może nowa ustawa
o szkolnictwie wyższym wprowadzi jakieś preferencje dla dwu-
stopniowego systemu studiów, np. I stopień bezpłatny dla
wszystkich, II stopień płatny w całości. Jeżeli nie powstaną re-
gulacje prawne, myślę, że wciąż będziemy dryfować w jednoli-
tym systemie studiów, który merytorycznie nie jest zły, ale jed-

Najważniejsze wyzwania dla Uczelni to poszerzenie palety
kształcenia, zwiększenie możliwości edukacyjnych dla młodzie-
ży. Myślę tu o nowych kierunkach i specjalnościach w takich
dziedzinach jak: stosunki międzynarodowe, szeroko pojęte pro-
blemy europejskie, a także o kierunku gospodarka przestrzen-
na, który to wpisze nas i naszych absolwentów w środowisko
pracy w regionie. Na tle nowych kierunków powinny pojawić
się nowe specjalności i jednocześnie powinny być wygaszane
te, które nie cieszą się popularnością wśród studentów. W szkole
wyższej należy wyznawać zasadę wolnego wyboru kierunków
i specjalności przez studentów, oczywiście w miarę możliwości
kadrowych. Wyzwaniem pozostaje posiadanie i utrzymanie
pełnych praw akademickich dla wszystkich trzech wydziałów.
W dalszej przyszłości należy zastanowić się nad uruchomieniem
czwartego wydziału lub innej jednostki wewnętrznej, równo-
rzędnej wydziałowi. Warto wspomnieć o konieczności restruk-
turyzacji Śląskiej Międzynarodowej Szkoły Handlowej. Chce-
my chronić jej dorobek, zachować kontakty i potencjał, ale rów-
nież rozwijać jej działalność, aby stała się specyficznym czwartym
wydziałem Uczelni i naszym łącznikiem z Uniwersytetem Ślą-
skim. Wyzwaniem pozostają też sprawy kadrowe (awanse, ha-
bilitacje). Mimo że jesteśmy dużą uczelnią, jesteśmy wciąż za
małą szkołą jak na potrzeby regionu i najmniejszą wśród eko-
nomicznych akademickich uczelni państwowych.

Czy odpowiedzią na nie będzie zaktualizowana strategia Aka-
demii? Jak zamierza pan doprowadzić do sukcesu w jej wdra-
żaniu?

Strategia powinna pomóc Uczelni. Stanowi ona dla mnie
całościową koncepcję, „zebranie myśli” wielu osób ze środowi-
ska akademickiego. Strategia powstała po to, byśmy mogli od-
powiedzieć sobie na pytanie, co jest priorytetem i które przed-
sięwzięcia warto w Akademii realizować. Będzie gotowa w koń-
cu września bieżącego roku. Wówczas zostanie przedstawiona
do zatwierdzenia. Rozwinie się wtedy dyskusja nad nią zarów-
no w komisjach senackich, jak i podczas plenarnego posiedze-
nia Senatu. Jeżeli chodzi o jej wdrożenie, to będziemy musieli
zastanowić się nad zmianami w systemach zarządzania Uczel-
nią, nad nowymi relacjami między władzami Uczelni i wydzia-
łów. Wiele także zależy od pieniędzy, które będziemy mogli
inwestować w rozwój Akademii.

A co z działalnością naukową i doradczą oraz aplikacyjnością
badań? Jak odnosi się pan do pojawiającego się od czasu do
czasu poglądu, że zamiast być ośrodkiem edukacyjno-badaw-
czym stajemy się hurtownią magistrów, a badania „pisane są”
do szuflady?

Funkcja edukacyjna jest pierwszą funkcją szkoły wyższej
i bezwzględnie funkcją najważniejszą. Nie ograniczamy się do
tzw. płytkiej dydaktyki. Dydaktyka w naszej Akademii poparta
jest twórczością naukową i publikacjami. Prowadzone są także
prace aplikacyjne, badawczo-rozwojowe prowadzone w dzie-
dzinie ekonomii i zarządzania na użytek przedsiębiorstw, ad-
ministracji publicznej czy innych instytucji rządowych. Tego typu
prace są w ostatnim okresie często realizowane poza strukturami
Uczelni, ale przez jej pracowników. Wiedza pozostaje w Akade-
mii, pieniądze nie zawsze.
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System wspierania awansów naukowych w naszej Uczelni
nie jest zły. Wydawnictwo uczelniane preferuje publikowanie
prac habilitacyjnych, profesorskich, istnieje możliwość dofinan-
sowania tej działalności ze środków badań naukowych Uczelni.
Należy utrzymać dotychczasowy system wspierania finansowego
publikacji tak, aby zapewnić awanse naukowe naszym pracow-
nikom.

Panie rektorze, zarówno wśród pracowników naukowych, jak
i administracji pojawiają się liczne oczekiwania dotyczące
zmiany funkcjonujących obecnie w Uczelni procedur. Często
wymienia się potrzebę poprawy przepływu informacji, obiegu
dokumentów, zmiany w planowaniu finansowym oraz grun-
townych przeobrażeń w systemie finansowania badań. Jak od-
nosi się pan do tego rodzaju bolączek?

Jesienią opublikujemy badania przeprowadzone w Uczelni
nt. „Wizerunek Akademii Ekonomicznej w Katowicach w opi-
nii pracowników”. Wstępnie zapoznałem się z tymi wynikami
i są one dla mnie zaskakująco pozytywne, wręcz optymistycz-
ne. Pracownicy nie postrzegają Uczelni źle, choć widzą koniecz-
ność wielu zmian.

Na zakończenie proszę powiedzieć, co będzie priorytetem za-
wodowym pana rektora na ten nowy rok akademicki?

Nie mam priorytetu na nowy rok akademicki, mam prio-
rytet na kadencję, a nawet wykraczający poza kadencję. Chciał-
bym coś rozpocząć w Akademii, coś nowego uruchomić, co
będzie mogło być kontynuowane. W uczelni trzeba działać sta-
tecznie, z rozwagą, realizować zadania krok po kroku.

nak bardzo kosztowny. Nie jestem
w stanie powiedzieć, w którym kie-
runku powinna pójść nasza Akade-
mia. Nie możemy wprowadzać cze-
goś, czego nie robią inne uczelnie.
Musimy jedynie bacznie obserwo-
wać otoczenie i reagować na czas.

Czy będziemy w dalszym ciągu roz-
wijać kształcenie podyplomowe?
Kolegium Zarządzania poszerza
swoją ofertę, również inne jednost-
ki proponują studia podyplomowe,
ale pozostajemy w tyle za innymi
polskimi uczelniami – nawet pry-
watnymi – chociażby w aspekcie
studiów MBA. Są przecież jeszcze
specjalistycznie programy dla fi-
nansistów, księgowych oraz in-
nych grup zawodowych. Czy jest
coś, co chciałby pan rektor zmie-
nić w tej materii?

Sam termin „studia podyplo-
mowe” stał się w Polsce dość nie-
precyzyjny. Czasem pod tym po-
jęciem rozumie się krótkie, kilku-
tygodniowe, kilkumiesięczne kursy, a czasem roczne lub
dwuletnie studia, z pełnym cyklem kształcenia. Studia pody-
plomowe w naszej Uczelni są dobrze rozwinięte w dość szero-
kim zakresie. Brakuje nam MBA, ale mamy francuskie studia
typu master w ramach Śląskiej Międzynarodowej Szkoły Han-
dlowej. Mamy doświadczenia w prowadzeniu MBA i jest to
również swoiste wyzwanie, by powrócić do tego typu kształce-
nia. W Polsce niewiele jest prawdziwych studiów MBA, często
jest to jedynie wyszukana nazwa.

Nie byłoby jednak ani działalności edukacyjnej, ani nauko-
wej, gdyby Uczelnia nie posiadała odpowiedniej kadry. Wszy-
scy zdajemy sobie sprawę, że w Akademii zatrudnionych jest
wielu specjalistów, jednak równocześnie wiadomo, że wiele
jest jeszcze w tej materii do zrobienia. Jak zapatruje się pan na
kwestie awansów naukowych pracowników oraz na pozyski-
wanie kadry profesorskiej z zewnątrz? Czy Akademia jest atrak-
cyjnym pracodawcą?

Doświadczenia ostatnich lat pokazały, że zasilanie kadro-
we z zewnątrz może być tylko uzupełnieniem rozwoju perso-
nalnego własnej kadry. To, na czym możemy polegać to awanse
naukowe własnej kadry (habilitacje, profesury). W tej materii
przyrost jest duży, ale nasze potrzeby są jeszcze większe, biorąc
pod uwagę wzrost liczby naszych studentów. Priorytetem abso-
lutnym pozostaje rozwój kadrowy Uczelni. Myślę głównie o gru-
pie pracowników samodzielnych, ale nie zapominamy też o młod-
szej kadrze, nie chcemy dopuścić do tzw. luki pokoleniowej. Na
razie problem ten nie występuje. W ostatnich latach sytuacja
na rynku pracy niejako dowartościowała szkolnictwo wyższe,
nie brakuje chętnych do pracy w naszej Akademii.
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Przedstawione ni¿ej fragmenty Sprawozdania Rektora zosta³y zaprezentowane
w grupach tematycznych obejmuj¹cych strategiczne obszary dzia³alno�ci Uczelni,
tj. kszta³cenie, badania naukowe, wspó³pracê miêdzynarodow¹, politykê kadrow¹ i or-
ganizacyjn¹ Uczelni, rozwój bazy lokalowej oraz dzia³alno�æ jednostek wspieraj¹-
cych proces dydaktyczny i naukowo-badawczy.

KSZTA£CENIE

Oferta dydaktyczna

W roku akademickim 2002/2003 kontynuowano proces reformowania i rozsze-
rzania oferty edukacyjnej Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Utworzono Wy-
dzia³ Finansów i Ubezpieczeñ, na który z Wydzia³u Ekonomii przeniesiono kieru-
nek Finanse i Bankowo�æ oraz specjalno�æ Ubezpieczenia z kierunku Ekonomia.
Rozpoczêto jednocze�nie przygotowania do uruchomienia od roku akademickiego
2003/2004 5-letnich jednolitych zaocznych studiów magisterskich na kierunkach:
Ekonomia, Finanse i Bankowo�æ oraz Zarz¹dzanie i Marketing. Opracowano tak¿e
nowe specjalno�ci, które zostan¹ uruchomione od roku akademickiego 2003/2004:
� na kierunku Ekonomia: Gospodarowanie kapita³em ludzkim � na studiach magi-

sterskich dziennych i jednolitych studiach magisterskich zaocznych,
� na kierunku Finanse i Bankowo�æ: Gospodarowanie nieruchomo�ciami � na stu-

diach magisterskich dziennych,
� na kierunku Zarz¹dzanie i Marketing: Zarz¹dzanie zasobami ludzkimi � na stu-

diach magisterskich dziennych.
Proces dydaktyczny w roku akademickim 2002/2003 realizowany by³ przez 10

katedr Wydzia³u Ekonomii, 6 katedr Wydzia³u Finansów i Ubezpieczeñ, 14 katedr
Wydzia³u Zarz¹dzania oraz przez Centrum Nauczania i Promocji Jêzyków Obcych,
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, Centrum Badañ i Studiów Europejskich
oraz Centrum Spo³ecznego Dialogu Pracy.

Ogó³em zrealizowano 144.503 godzin na studiach dziennych, zaocznych i wie-
czorowych. Zajêcia odbywa³y siê w Katowicach, Bielsku-Bia³ej i Rybniku.

W roku akademickim 2002/2003 kszta³cenie studentów w Bielskim O�rodku
Naukowo-Dydaktycznym prowadzono na dwóch kierunkach: Finanse i Bankowo�æ
oraz Zarz¹dzanie i Marketing w systemie zaocznym � wed³ug planów i programów
studiów obowi¹zuj¹cych w Akademii Ekonomicznej. Oferta edukacyjna BOND jest
rozwijana i zmieniana w zale¿no�ci od zainteresowañ studentów. Na magisterskich
studiach uzupe³niaj¹cych prowadzonych w trybie sobotnio-niedzielnym w miejsce
specjalno�ci Zarz¹dzanie przedsiêbiorstwem wprowadzono specjalno�æ Mened¿er
w procesie zarz¹dzania. Od roku akademickiego 2003/2004 postanowiono wprowa-
dziæ nowe specjalno�ci:
� na wy¿szych studiach zawodowych na kierunku Finanse i Bankowo�æ: Finanse

i inwestycje, na kierunku Zarz¹dzanie i Marketing: Informatyka w zarz¹dzaniu
i marketingu,

� na magisterskich studiach uzupe³niaj¹cych na kierunku Zarz¹dzanie i Marke-
ting: Informatyka w zarz¹dzaniu i marketingu.
W Bielskim O�rodku Naukowo-Dydaktycznym studiuje 1228 studentów.
Od 1 pa�dziernika 2002 roku uruchomiono dzia³alno�æ dydaktyczn¹ w Rybnic-

kim O�rodku Naukowo-Dydaktycznym (ROND), który � wspólnie z o�rodkami
Politechniki �l¹skiej i Uniwersytetu �l¹skiego � tworzy Zespó³ Szkó³ Wy¿szych
w Rybniku. W Rybnickim O�rodku Naukowo-Dydaktycznym w roku akademickim
2002/2003 kszta³ci³o siê pierwszych 118 studentów studiów magisterskich dzien-
nych � na kierunku Informatyka i Ekonometria oraz 151 studentów magisterskich
studiów uzupe³niaj¹cych zaocznych � na kierunku Ekonomia na specjalno�ciach:
Gospodarka miejska i regionalna, Miêdzynarodowe stosunki ekonomiczne i proble-
my globalne oraz Public ralations.

Oferta dydaktyczna Uczelni obejmuje tak¿e kszta³cenie w jêzykach obcych
miêdzy innymi w ramach Programme in Business and Economics (tzw. �cie¿ki
angielskiej) oraz �l¹skiej Miêdzynarodowej Szko³y Handlowej. W programie ��cie¿-
ki angielskiej� znajduje siê 46 przedmiotów prowadzonych w jêzyku angielskim w wy-
miarze ponad 1000 godzin. Po raz pierwszy w programie uczestniczyli zagraniczni
wyk³adowcy miêdzy innymi z: Turku Polytechnic w Finlandii, Universite de Bour-
gogne we Francji oraz Mikkeli Polytechnic w Finlandii. Wszystkie przedmioty koñ-
cz¹ siê zaliczeniem. Od momentu uruchomienia �cie¿ki w zajêciach uczestniczy³o
ju¿ ponad 400 studentów. Jednym z kluczowych celów Uczelni jest opracowanie
za³o¿eñ rozwoju ��cie¿ki angielskiej� i jej przekszta³cenie w Kolegium Studiów Euro-

pejskich. Zgodnie z tym celem, w ci¹gu dwóch lat Programme in Business and
Economics przekszta³cony zostanie w specjalno�æ magistersk¹ pn. Biznes Miêdzy-
narodowy (International Business) prowadzon¹ w ramach kierunku Zarz¹dzanie
i Marketing, ale otwart¹ dla wszystkich studentów Akademii Ekonomicznej w Ka-
towicach.

�l¹ska Miêdzynarodowa Szko³a Handlowa jest wspóln¹ jednostk¹ dydaktycz-
n¹ Akademii Ekonomicznej i Uniwersytetu �l¹skiego. Szko³a prowadzi 3-letnie stu-
dia dzienne magisterskie na kierunku Zarz¹dzanie i marketing. Na studia przyjmo-
wani s¹ studenci, którzy zaliczyli co najmniej 2 lata studiów dowolnego kierunku.
Ponadto, Szko³a prowadzi studia podyplomowe. Bezpo�redni nadzór nad dzia³alno-
�ci¹ Szko³y sprawuj¹, zgodnie ze Statutem, w³adze Akademii Ekonomicznej.

W roku akademickim 2002/2003 naukê w SMSH pobiera³o 96 studentów, w tym
35, którzy rozpoczêli 1 rok studiów. Tradycyjnie czê�æ zajêæ w Szkole prowadzili
wyk³adowcy zagraniczni, g³ównie z ESC z Tuluzy, Thilburg University w Holandii,
Uniwersytetu z Tuluzy oraz ESC z Lyonu. SMSH ma podpisan¹ umowê o podwój-
nym dyplomie. Studenci SMSH i ESC Toulouse maj¹ mo¿liwo�æ odbywania ostat-
niego roku studiów na drugiej uczelni i po spe³nieniu wymagañ otrzymania dyplomu.
W roku akademickim 2002/2003 5 studentów SMSH zaliczy³o 3 rok studiów w Tulu-
zie i otrzyma dyplom tamtejszej Uczelni. W tym roku, po raz kolejny, studenci SMSH
wygrali Ogólnopolski Turniej Zarz¹dzania organizowany przez Fundacjê Edukacyj-
n¹ Przedsiêbiorczo�ci i Polsko-Amerykañsk¹ Fundacjê Wolno�ci. W turnieju uczest-
niczy³y 22 dru¿yny ze wszystkich wiêkszych uczelni w Polsce.

Jednym z zadañ strategii rozwoju Uczelni jest wdro¿enie systemu zapewniania
i doskonalenia jako�ci. Niezbêdnym elementem polityki projako�ciowej sta³o siê
wprowadzenie wewnêtrznego systemu doskonalenia jako�ci kszta³cenia. Powo³any
w tym celu Zespó³ ds. Jako�ci Kszta³cenia w okresie sprawozdawczym realizowa³
zadania zwi¹zane z monitoringiem i podnoszeniem poziomu jako�ci kszta³cenia na
wszystkich etapach edukacji. Powo³ano 4 Zespo³y ds. Akredytacji Kierunków.

Studia i studenci

Zasady przyjmowania na studia w roku akademickim 2002/2003 nie uleg³y zmia-
nie. Egzamin wstêpny na studia dzienne obejmowa³ matematykê oraz jêzyk obcy.
By³ to egzamin pisemny testowy, sprawdzany komputerowo. Przyjêcie kandydatów
na wy¿sze studia zawodowe zaoczne odby³o siê na podstawie konkursu �wiadectw
dojrza³o�ci z uwzglêdnieniem ocen z jêzyka polskiego, matematyki, jêzyka obcego,
geografii i historii. Rekrutacja na dzienne i zaoczne magisterskie studia uzupe³niaj¹-
ce by³a przeprowadzona na podstawie konkursu ocen na dyplomie ukoñczenia wy-
¿szych studiów zawodowych, z wyj¹tkiem absolwentów Akademii Ekonomicznej oraz
tych szkó³ niepañstwowych, z którymi Uczelnia podpisa³a stosowne porozumienia.

Od roku akademickiego 2002/2003 zrezygnowano z naboru na studia wieczoro-
we. Limity miejsc oraz ilo�æ przyjêtych kandydatów przedstawia tabela 1.

Tabela 1

Limity miejsc i ilo�æ osób przyjêtych na I rok studiów w roku akademickim 2002/2003

Zgodnie z Uchwa³¹ Senatu Akademii Ekonomicznej, zasady przyjmowania kan-
dydatów na jednolite studia magisterskie zaoczne uruchamiane w roku akademickim
2003/2004 pozostaj¹ takie same, jak zasady przyjmowania na wy¿sze studia zawodo-
we zaoczne, tzn. na podstawie konkursu �wiadectw dojrza³o�ci.

W roku akademickim 2003/2004 postanowiono przeprowadziæ nabór kandyda-
tów na magisterskie studia uzupe³niaj¹ce zaoczne na semestr zimowy oraz na se-
mestr letni.

Liczbê studentów AE w roku akademickim 2002/2003, na poszczególnych kie-
runkach studiów prezentuje tabela 2.

Rodzaj /typ studiów Limit miejsc Ilo�æ osób przyjêtych
na I rok

Studia magisterskie dzienne i wy¿sze studia zawodowe dzienne 1 280 1 535

Wy¿sze studia zawodowe zaoczne 750  661

Magisterskie studia uzupe³niaj¹ce dzienne i zaoczne 2 440 2 434

Razem 4 470 4 630
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Tabela 2

Liczba studentów w roku akademickim 2002/2003 (30 listopad 2002)

* liczba studentów na Wydziale przed wyborem kierunku studiów.
** w tym 1/2 studentów �l¹skiej Miêdzynarodowej Szko³y Handlowej � 56 osób.
*** w tym 10 studentów cudzoziemców.

W porównaniu z rokiem 2001/2002, liczba studentów wzros³a o 550 osób. Licz-
ba studentów studiów dziennych wynosi 6025 osób (w roku 2001/2002 � 5484 osób),
na studiach zaocznych studiuje 6446 studentów (w roku 2001/2002 � 6335 studentów),
na studiach wieczorowych � 232 studentów (w roku 2001/2002 � 333 studentów).

Pomoc materialna dla studentów obejmowa³a stypendia socjalne, stypendia
specjalne dla osób niepe³nosprawnych, stypendia za wyniki w nauce, zasi³ki losowe
oraz dop³aty do akademika i sto³ówki. Procentowy udzia³ wydatków z Funduszu Po-
mocy Materialnej dla Studentów prezentuje wykres 1. Rozpoczêto tak¿e udzielanie
studentom pomocy z Rektorskiego Funduszu Stypendialnego.

Wykres 1

Fundusz Pomocy Materialnej dla Studentów � procentowy udzia³ wydatków w 2002 roku

W roku akademickim 2002/2003 mury naszej Uczelni opu�ci³o 3501 absolwen-
tów (tabela 3), w tym, 1075 osób otrzyma³o dyplomy ukoñczenia studiów dziennych.

Tabela 3

Liczba absolwentów w Akademii w roku akademickim 2002/2003

W okresie sprawozdawczym w Uczelni funkcjonowa³y nastêpuj¹ce organiza-
cje studenckie: Parlament Studencki, AIESEC, Akademicki Zwi¹zek Sportowy,
Europejskie Centrum Integracji i Rozwoju ECID, Europejskie Forum Studentów
AEGEE Katowice, Ko³o �Unia Studentów�, Ko³o Uczelniane Katolickiego Zwi¹zku
Akademickiego �Gaudeamus�, Niezale¿ne Zrzeszenie Studentów, Studencka Orga-
nizacja Public Relations �PROGRESS�, Studenckie Ko³o �INFOR�, Organizacja
Studencka �PANEUROPA�, Studencki Zespó³ Pie�ni i Tañca �SILESIANIE�, Gaze-
ta Studencka �Nowy Gwó�d� Programu�, Gazeta Studencka �Bankrut�, Klub Stu-

dencki �ARKADA� oraz studenckie ko³a naukowe dzia³aj¹ce przy Katedrach: Ba-
dañ Operacyjnych, Badañ Rynkowych i Marketingowych � SKN Marketingu �Meri-
tum�, Badañ Strategicznych i Regionalnych � SKN �Lider�, Finansów � SKN Ban-
kowo�ci, Finansów � SKN In¿ynierii Finansowej, Inwestycji, Logistyki Ekonomicz-
nej � SKN �Dialog�, Miêdzynarodowych Stosunków Ekonomicznych � SKN �Inter-
national Challenge�, Nauk Humanistycznych � SKN �Porozumienie�, Przedsiêbior-
czo�ci � SKN �AD_VENTURE�, Rachunkowo�ci � SKN �Rachmistrz�, Rynku
Ubezpieczeniowego � SKN Ubezpieczeñ �Risk�, Statystyki � SKN Statystyków, Sys-
temów i Metod Zarz¹dzania � SKN Zarz¹dzania �Mened¿er� oraz Transportu. Po-
nadto, w Akademii dzia³a 16 sekcji sportowych.

Kszta³cenie specjalistyczne, podyplomowe i doktoranckie

Studium Pedagogiczne jest miêdzywydzia³ow¹ jednostk¹ dydaktyczn¹ Uczel-
ni, kszta³c¹c¹ w ramach zajêæ fakultatywnych, umo¿liwiaj¹cych studentom zdobycie
pe³nych kwalifikacji pedagogicznych. W roku 2002/2003 w Studium Pedagogicz-
nym w ramach studiów 3 oraz 5-semestralnych kszta³ci³o siê 390 studentów. W tym
samym roku wydano 100 dyplomów ukoñczenia Studium. W trakcie studiów studen-
ci odbywaj¹ praktyki pedagogiczne w szko³ach �rednich. Studium Pedagogiczne
wspó³pracuje ze szko³ami �rednimi województwa �l¹skiego o profilu zawodowym,
przede wszystkim ekonomicznym.

Centrum Nauczania i Promocji Jêzyków Obcych prowadzi (odp³atn¹ 2-let-
ni¹) �l¹sk¹ Szko³ê Jêzyków Ekonomicznych. Zasadniczym celem nauczania jest czyn-
ne i bierne opanowanie przez s³uchaczy jêzyka obcego fachowego (leksyka, kon-
strukcje gramatyczne, jêzyk korespondencji handlowej) na podstawie specjalistycz-
nej literatury w wybranym jêzyku obcym (angielski, niemiecki, francuski, rosyjski).
Uruchamiane s¹ grupy wszystkich jêzyków nauczanych w Uczelni, na kilku pozio-
mach: podstawowym, �rednim i zaawansowanym. Wprowadzono nowy produkt ja-
kim s¹ kursy przygotowawcze do egzaminów LCCI (jêzyk angielski), CCIP (jêzyk
francuski i rosyjski) i DfB (jêzyk niemiecki) oraz CILS (jêzyk w³oski od 2003 roku).
Szko³a realizuje zamówienia programowe dla potrzeb indywidualnych grup zawodo-
wych. Prowadzi tak¿e kursy negocjacji i treningi. W roku akademickim 2002/2003
Szko³a uruchomi³a 20 grup kszta³c¹c 264 s³uchaczy.

Studia podyplomowe prowadzone s¹ w Akademii w ramach Kolegium Zarz¹-
dzania, �l¹skiej Miêdzynarodowej Szko³y Handlowej oraz Centrum Badawczego
Spo³ecznego Dialogu Pracy. W okresie sprawozdawczym Kolegium Zarz¹dzania
organizowa³o studia podyplomowe na 31 kierunkach (tabela 4).

Tabela 4

Kierunki studiów podyplomowych prowadzone w ramach Kolegium Zarz¹dzania
w roku akademickim 2002/2003

Pogrubion¹ czcionk¹ zaznaczono nowe kierunki studiów podyplomowych, wprowadzone do oferty
w roku akademickim 2002/2003.

Studia dzienne Studia wieczorowe Studia zaoczne

Kierunki studiów
ogó³em

magi-
sterskie

zawo-
dowe

USM ogó³em
zawo-
dowe

USM ogó³em
zawo-
dowe

USM
Ogó³em

1. Ekonomia 2220 1214 675 331 58 58 - 1344 533 811 3622

2.
Finanse
i Bankowo�æ

1285 1285 - - 100 100 - 2579 1098 1481 3964

Razem:
Wydzia³ Ekonomii 3505 2499 675 331 158 158 - 3923 1631 2292 7586

Wydzia³
Zarz¹dzania*

546* 546* - - - - - - - - 546

1.
Informatyka
i Ekonometria

529 529 - - 12 - 12 - - - 541

2.
Zarz¹dzanie
i Marketing** 1445** 1445** - - 62 62 - 2523 659 1864 4030

Razem:
Wydzia³ Zarz¹dzania 2520 2520 - - 74 62 12 2523 659 1864 5117

Ogó³em: 6025 5019 675 331 232 220 12 6446 2290 4156 12703***

zasi³ki losowe
1%

stypendia  za wyniki 
w nauce

26%

koszty utrzymania
DS.-ów

51%

koszty ¿ywienia
8% stypendia socjalne 

14%

S t u d i a

Dzienne Zaoczne WieczoroweKierunki studiów
magi-

sterskie
zawo-
dowe

USM zawo-
dowe

USM zawo-
dowe

USM

Razem
na kierun-

kach

1.

2.

Ekonomia

Finanse i Bankowo�æ

155

221

213

-

123

-

175

506

251

463

16

41

-

-

933

1231

Razem:
Wydzia³ Ekonomii

376 213 123 681 714 57 - 2164

1.

2.

Informatyka
i Ekonometria

Zarz¹dzanie
i Marketing

35

328

-

-

-

-

-

166

-

774

-

16

18

-

53

1284

Razem:
Wydzia³ Zarz¹dzania 363 - - 166 774 16 18 1337

Ogó³em: 739 213 123 847 1488 73 18 3501

L.p. Kierunek studiów podyplomowych
Liczba studentów

2002/2003
(stan 31.05.2003)

Liczba absolwentów
(30.05.2002-
-10.06.2003)

STUDIA W ZAKRESIE ZARZ¥DZANIA

1. HKK  Harzburg Kolleg-Katowice (studia mened¿erskie) 112 67

2. Informatyka w szkole wycofano 639

3. Logistyka w biznesie 89 35

4. Mened¿er jako�ci 38 19

5. Technologia informacyjna 78 60

6. Technologia informacyjna i informatyka w szkole 340 20

7. Zarz¹dzanie firm¹ 34 32

8. Zarz¹dzanie i marketing 62 88

9. Zarz¹dzanie projektami 22 18

10. Zarz¹dzanie projektem europejskim 61 30

11. Zarz¹dzanie i przedsiêbiorczo�æ w o�wiacie wycofano 60

12. Zarz¹dzanie w o�wiacie i dydaktyka przedsiêbiorczo�ci 259 458

13. Zarz¹dzanie sprzeda¿¹ na rynkach europejskich i globalnych 11 -

14. Zarz¹dzanie �rodowiskiem - 1

15. Zarz¹dzanie w ochronie zdrowia 33 97

16. Zarz¹dzanie zasobami ludzkimi 32 26

£¥CZNIE studia w zakresie zarz¹dzania 1171 1650

STUDIA W ZAKRESIE FINANSÓW, RACHUNKOWO�CI I UBEZPIECZEÑ

17. Controlling 63 59

18. Dzia³anie banków uniwersalnych 24 19

19. Finanse i rachunkowo�æ podatkowa 35 23

20. Kontrola finansowa i audyt wewnêtrzny w jednostkach sektora

 finansów publicznych
83 -

21. Rachunkowo�æ (gr. 60-gr. 70) 664 281

22. Strategia podatkowa 77 49

23. Ubezpieczenia gospodarcze 19 20

24. Zarz¹dzanie finansami przedsiêbiorstw 75 106

£¥CZNIE studia w zakresie finansów, rachunkowo�ci i ubezpieczeñ 1040 557

STUDIA W ZAKRESIE EKONOMII

25. Dydaktyka przedsiêbiorczo�ci wycofano 37

26. Handel zagraniczny 41 45

27. Pedagogika stosowana 22 16

28. Psychologia w zarz¹dzaniu 26 -

29. Public relations 28 68

30. Rzeczoznawca nieruchomo�ci 36 30

31. Samorz¹d terytorialny w kontaktach miêdzynarodowych 17 -

£¥CZNIE studia w zakresie ekonomii 170 196

OGÓ£EM: 2381 2403
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Na wszystkich kierunkach studiów podyplomowych organizowanych przez Ko-
legium Zarz¹dzania AE studiowa³o w roku akademickim 2002/2003 ³¹cznie 2381
studentów, natomiast liczba absolwentów wynios³a 2403 osoby (z czego oko³o 90%
stanowi³y osoby, które rozpoczê³y studia w roku akademickim 2001/2002). Niektóre
kierunki studiów podyplomowych umo¿liwiaj¹ s³uchaczom zdobycie dodatkowych
kwalifikacji. W listopadzie 2002 roku Akademia Ekonomiczna w Katowicach otrzy-
ma³a akredytacjê Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej na organiza-
cjê studiów podyplomowych �Handel zagraniczny� w ramach programu Akademia
Handlu Zagranicznego. Kontynuowano tak¿e wspó³pracê z Gie³d¹ Papierów Warto-
�ciowych w Warszawie S.A. (rozpoczêt¹ w lutym 2000 roku) w zakresie organizacji
cyklu wyk³adów pod nazw¹ �Szko³a Gie³dowa�, których celem jest edukacja w za-
kresie publicznego obrotu papierami warto�ciowymi. W wymienionym roku odby³y
siê 3 edycje �Szko³y Gie³dowej�.

�l¹ska Miêdzynarodowa Szko³a Handlowa prowadzi w porozumieniu z ESC
Toulouse studia podyplomowe z In¿ynierii Finansowej i Bankowo�ci. Studia maj¹
akredytacjê Conference Grandes Ecoles. Najlepsi absolwenci maj¹ mo¿liwo�æ uzy-
skania dyplomu Mastere wydanego przez ESC Toulouse. Wyk³adowcami na studiach
s¹ pracownicy Akademii oraz visiting profesors z ESC Toulouse, London Business
School oraz przedstawiciele praktyki. W roku akademickim 2002/2003 opracowano
nowatorski program studiów podyplomowych �Zarz¹dzanie biznesem� przeznaczo-
nych dla absolwentów wydzia³ów prawa oraz aktywnych zawodowo prawników. Stu-
dia zostan¹ uruchomione od pa�dziernika 2003 roku. Szko³a nawi¹za³a tak¿e wspó³-
pracê z Chartered Institute of Management Accountants (CIMA) poprzez Instytut
Rachunkowo�ci Zarz¹dczej w celu organizowania trzyczê�ciowego programu szko-
leñ dostosowanego do potrzeb polskiego biznesu.

W ramach Centrum Badawczego Spo³ecznego Dialogu Pracy opracowano
program i plan zajêæ podyplomowego studium: �Prawo pracy i dialog partnerów spo-
³ecznych�. Otwarto nabór uczestników na zajêcia, które rozpoczn¹ siê w roku akade-
mickim 2003/2004.

W roku akademickim 2002/2003 studia doktoranckie prowadzone by³y w sys-
temie semestralnym dziennym i zaocznym dla 116 s³uchaczy, z czego 53% stanowili
s³uchacze studiów zaocznych. Po zakoñczeniu studiów 18 osób otworzy³o, a 9 osób
zakoñczy³o przewody doktorskie. W roku akademickim 2002/2003 opracowano now¹
formu³ê kierunkowych studiów doktoranckich, a tak¿e znowelizowano regulamin
studiów oraz warunki rekrutacji w roku 2003/2004.

DZIA£ALNO�Æ NAUKOWO-BADAWCZA

Dzia³alno�æ naukowo-badawcza Uczelni obejmowa³a realizacjê projektów ujê-
tych w uczelnianym planie badañ naukowych tj. grantów, projektów statutowych i ba-
dañ w³asnych, projektów miêdzynarodowych (omówionych w polu �Wspó³praca
miêdzynarodowa�) oraz projektów umownych wykonywanych na zlecenie podmio-
tów zewnêtrznych. Dzia³alno�æ badawcz¹ w zakresie projektów statutowych i tema-
tów w³asnych realizowa³y wszystkie katedry, natomiast prace umowne prowadzi³y
zespo³y naukowe w ramach Centrum Badañ i Ekspertyz (CBiE). Tematyka badañ
statutowych wynikaj¹ca z profilu specjalizacyjnego katedr obejmowa³a nastêpuj¹ce
dziedziny badawcze: zarz¹dzanie strategiczne w regionie i politykê regionaln¹, za-
rz¹dzanie w przedsiêbiorstwie, strategie rozwoju, marketing i konsumpcjê, systemy
informatyczne w zarz¹dzaniu, politykê spo³eczn¹, rynek pracy i bezrobocie, ekono-
mikê inwestowania, finanse publiczne, bankowo�æ, finanse miêdzynarodowe, trans-
port miêdzynarodowy i spedycjê, zarz¹dzanie ochron¹ �rodowiska oraz rynek ubez-
pieczeniowy.

Przyznane dotacje na realizacjê prac naukowo-badawczych, którymi dyspono-
wa³a Uczenia w latach 2001-2002, przedstawia tabela 5.

Tabela 5

Dotacje na realizacjê prac naukowo-badawczych w latach 2001-2002

Do koñca 2002 roku uczelnia prowadzi³a 17 projektów badawczych (grantów)
realizowanych na podstawie trójstronnych umów pomiêdzy KBN (obecnie Minister-
stwem Nauki i Informatyzacji), Akademi¹ Ekonomiczn¹ i kierownikiem projektu.
Wiêkszo�æ z nich to projekty o dwuletnim cyklu badawczym. W�ród realizowanych
grantów prowadzonych jest 6 projektów promotorskich. Ca³kowity koszt zakoñcze-
nia etapów badañ wyniós³ 262 171 z³, co stanowi³o 12,7% ogólnych wydatków na
badania.

Prace statutowe wiod¹ prymat nad innymi rodzajami badañ i stanowi³y w 2002
roku 61% ogólnych wydatków. To wydatne zwiêkszenie prac statutowych jest zwi¹-
zane z uzyskaniem wysokiej oceny merytorycznej Wydzia³ów i przyznaniem im w za-
kresie finansowania najwy¿szych kategorii. W 2002 roku Wydzia³ Zarz¹dzania uzy-
ska³ I kategoriê finansowania, a Wydzia³ Ekonomii � II. Rozmiar dzia³alno�ci statu-
towej i jej zakres wyznacza poziom uzyskanej dotacji. W roku 2002 Uczelnia dyspo-
nowa³a �rodkami w kwocie 2 237 807,61 z³. W niej mie�ci³y siê równie¿ niewyko-
rzystane fundusze z lat poprzednich. Podzia³ �rodków dla katedr w 2002 roku odby-
wa³ siê wed³ug nowych parametrycznych zasad oceny, zgodnie z którymi meryto-
ryczne wyniki katedr podlega³y ocenie punktowej. Stosuj¹c te regu³y, poziom statu-
towego dotowania by³ zró¿nicowany w �rodkach, bo zale¿a³ od punktacji osi¹gniêtej
przez katedrê.

Z dotacji statutowej finansowano równie¿ inne cele wspomagaj¹ce badania.
Wydzielono na ich realizacjê kwotê 805 000 z³ z przeznaczeniem na:

1) wspó³pracê naukow¹ z zagranic¹,
2) ³¹czno�æ komputerow¹,
3) import czasopism naukowych.
Do wa¿niejszych form dzia³alno�ci naukowo-badawczej realizowanej w Uczel-

ni nale¿¹ badania w³asne. W 2002 roku z dotacji na badania w³asne, oprócz projek-
tów indywidualnych, finansowaniem objêto projekty zespo³owe o charakterze dy-
daktycznym.

Projekty indywidualne prowadz¹ wy³¹cznie m³odzi pracownicy nauki przygoto-
wuj¹cy w³asne prace promocyjne. Tematyka tych prac jest ró¿norodna, poniewa¿
ka¿dy wykonawca swoje badania podejmuje samodzielnie. W zwi¹zku z tym, wy-
móg koncentrowania prac promocyjnych wokó³ specjalno�ci naukowych katedry jest
przestrzegany w ograniczonym zakresie. Tematyka prac zespo³owych obejmowa³a
takie pola badawcze jak: zarz¹dzanie marketingowe, zastosowanie informatyki w za-
rz¹dzaniu, badania operacyjne z komputerem i mia³a na celu przygotowanie progra-
mów dydaktycznych do nowych specjalno�ci i kierunków nauczania. Projekty ze-
spo³owe realizowane by³y przez grupy specjalistów z okre�lonych dziedzin, ukie-
runkowane na rozwój nowych dyscyplin naukowych, doskonalenie metod dydak-
tycznych i kreowanie nowych kierunków badawczych. W Uczelni dofinansowywa-
nie badañ w³asnych odbywa siê w trybie konkursowym i fundusze przyznawane s¹
tym wnioskom, które w wyniku oceny otrzyma³y wysok¹ punktacjê. Na podstawie
ocen recenzentów tworzona jest lista rankingowa, wed³ug której Senacka Komisja
ds. Nauki kwalifikuje wnioski do finansowania.

Ograniczona wielko�æ �rodków nie pozwoli³a na dofinansowanie wszystkich
tematów zg³oszonych do konkursu. Dofinansowano 79 projektów indywidualnych
i 6 projektów zespo³owych.

Na dzia³alno�æ wspomagaj¹c¹ badania Uczelnia uzyska³a dofinansowanie
z KBN w wysoko�ci 47 000 z³, z czego dotacja na upowszechnianie wyników badañ
(konferencje) wynios³a 26 000 z³. Z tej puli �rodków dofinansowywano koszty orga-
nizowanych przez Uczelniê konferencji naukowych. Ponadto, pracownicy naukowi
brali udzia³ w konferencjach zewnêtrznych. W 2002 roku 166 pracowników nauko-
wych uczestniczy³o w 105 konferencjach.

Centrum Badañ i Ekspertyz � jako pozawydzia³owa jednostka organizacyjna
Uczelni � realizuje zlecenia badawcze i eksperckie, organizuje zespo³y badawcze
wykorzystuj¹ce projekty, promuje osi¹gniêcia badawcze oraz �rodowisko naukowo-
-badawcze Akademii, tworz¹c trwa³e formy wspó³pracy pomiêdzy nauk¹ a praktyk¹.
W roku akademickim 2002/2003 oferta CBiE AE Katowice obejmowa³a: badania
rynkowe i marketingowe, opracowanie marketingowej strategii dzia³ania przedsiê-
biorstw i instytucji, us³ugi doradcze oraz sta³¹ wspó³pracê badawczo-konsultacyjn¹
z zainteresowanymi jednostkami, organizacjê seminariów i konferencji naukowych,
prowadzenie warsztatów mened¿erskich z zakresu marketingu. W roku akademic-
kim 2002/2003 CBiE AE Katowice zrealizowa³o 2 projekty badawcze, otrzyma³o
i udzieli³o odpowiedzi na 6 zapytañ ofertowych, publikowa³o prace naukowo-badaw-
cze oraz wspó³organizowa³o konferencje i warsztaty doktorskie.

W ramach Centrum Badawczego Spo³ecznego Dialogu Pracy realizowano
temat badawczy pn. �Porozumienia generalne w Polsce�, zakoñczony publikacj¹:
Basic Agreements in Poland. In: Changing Industrial Relations and Modernisation
of Labour Law. Liber Amicorum in Honour of Professor Marco Biagi. Eds. R. Blan-
pain, M. Weiss. Kluwer Law International, 2003, p. 369-379.

Centrum Badañ i Studiów Europejskich prowadzi³o dzia³alno�æ naukow¹ i edu-
kacyjn¹ w kraju i za granic¹ � w ramach tematyki zwi¹zanej z dzia³alno�ci¹ Unii
Europejskiej. Centrum by³o tak¿e organizatorem konferencji i seminariów o zasiêgu
krajowym i miêdzynarodowym.

Dotacje w PLN
(lata)Lp. Prace naukowo-badawcze

2001 2002

1. Granty 287 928 451 109

2. Badania statutowe 1 261 886 1 470 000

3. Badania w³asne 862 000 825 000
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WSPÓ£PRACA MIÊDZYNARODOWA

W roku akademickim 2002/2003:
� 341 studentów przebywa³o na studiach i praktykach zagranicznych,
� 65 studentów obcokrajowców studiowa³o w Akademii Ekonomicznej w Kato-

wicach,
� Akademia wspó³pracowa³a w ramach zawartych 114 umów z zagranicznymi

uczelniami oraz 115 umów miêdzynarodowych z przedsiêbiorstwami,
� opracowano 15 nowych projektów miêdzynarodowych,
� realizowano 19 projektów miêdzynarodowych,
� 182 pracowników Uczelni przebywa³o s³u¿bowo za granic¹,
� przyjêto 129 go�ci zagranicznych.

W okresie sprawozdawczym realizowano w Akademii badania naukowe w ra-
mach miêdzynarodowych projektów badawczych miêdzy innymi takich jak: VI Pro-
gram Ramowy Badañ i Rozwoju Technologicznego UE, Program Phare, Pro-
gram Leonardo da Vinci oraz projekty miêdzynarodowe finansowane z udzia³em
Ministerstwa Nauki i Informatyzacji. Obok projektów badawczych opracowano tak-
¿e projekty: programu Socrates-Minerva, Fundacji Edukacji dla Demokracji oraz
projekt Quality Culture, zainicjowany przez Europejskie Stowarzyszenie Uczelni
Wy¿szych (EUA).

W ramach programu Socrates-Erasmus realizowany by³ V Kontrakt Instytu-
cjonalny, na który sk³ada³y siê:
� umowy: 68 umów bilateralnych (w ramach których realizowano wymianê aka-

demick¹) oraz 10 nowo podpisanych na rok akademicki 2003/2004,
� wyjazdy: 138 stypendiów dla studentów na studia za granic¹, 10 stypendiów na

wyjazdy nauczycieli akademickich,
� przyjazdy: 30 studentów zagranicznych w AE, 6 nauczycieli akademickich

z UE.

Jednocze�nie przygotowano i podpisano VI Kontrakt Instytucjonalny, potwier-
dzaj¹cy �rodki finansowe na dzia³ania zwi¹zane z:

1. Kart¹ Erasmusa � w roku akademickim 2002/2003 Uczelni zosta³a nada-
na Karta Erasmusa � oficjalny dokument uprawniaj¹cy do udzia³u w programie do
roku 2006/2007. Karta przyznawana jest przez Komisjê Europejsk¹ po przedstawie-
niu szczegó³owych planów dotycz¹cych europeizacji Uczelni.

2. Erasmus Link to Poland � w roku akademickim 2002/2003 AE realizowa-
³a po raz pierwszy wspó³pracê akademick¹ z Norwegi¹ w ramach programu Erasmus
Link to Poland, który dzia³a na zasadach programu Socrates-Erasmus. Ze wzglêdu na
fakt, ¿e Norwegia nie jest cz³onkiem UE, fundusze na jego realizacjê pochodz¹ w ca-
³o�ci ze �rodków rz¹du norweskiego. W ramach tegorocznej wspó³pracy, pierwszy
student AE wyjecha³ na jednosemestralne studia do Harstad University College.

W ramach programu Leonardo da Vinci � projektów wymian i sta¿y � w ro-
ku akademickim 2002/2003 podpisano umowy ze 111 przedsiêbiorstwami zagranicz-
nymi, koordynowano wyjazdy 125 studentów na praktykê zagraniczn¹, przyjêto 2
studentów obcokrajowców na praktykê do Polski. Studenci Akademii Ekonomicznej
uczestniczyli w programach stypendialnych, sta¿ach oraz warsztatach organizowa-
nych we wspó³pracy z uczelniami partnerskimi. W roku akademickim 2002/2003
w ramach wspó³pracy miêdzynarodowej wyjecha³o 341 studentów, studia w Akade-
mii Ekonomicznej w Katowicach podjê³o natomiast 65 zagranicznych studentów,
jednocze�nie praktyki koordynowane przez Akademiê odby³o 16 obcokrajowców.

Wykres 2

Wyjazdy zagraniczne  studentów AE w Katowicach w roku
akademickim 2002/2003 wed³ug rodzaju

Studenci Akademii objêci s¹ Europejskim System Transferu Punktów (ECTS).

W ramach wspó³pracy miêdzynarodowej realizowano tak¿e zadania utworzone-
go na AE Lokalnego Punktu Kontaktowego Programów Ramowych UE.

Nowe kierunki wspó³pracy wyznacza 12 umów z uczelniami zagranicznymi
zawartych w roku akademickim 2002/2003, na podstawie których poszerzono wspó³-
pracê z uczelniami w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Akademia realizuje tak¿e zadania
zwi¹zane z rozwojem sieci partnerów w Europie �rodkowowschodniej (Wêgry, Ro-
sja, Litwa). Rozpoczêto rozmowy o wspó³pracy z uczelniami w Jordanii, Rumunii,
RPA, Tajwanie, Meksyku, Australii i Ameryce £aciñskiej.

POLITYKA ORGANIZACYJNA
I KADROWA UCZELNI

W Akademii w ramach trzech wydzia³ów: Wydzia³u Ekonomii, Wydzia³u Za-
rz¹dzania oraz Wydzia³u Finansów i Ubezpieczeñ funkcjonuje 30 katedr (tabela 6).

Tabela 6

Wydzia³y i katedry Akademii Ekonomicznej w Katowicach w roku
akademickim 2002/2003

W okresie sprawozdawczym na Wydziale Ekonomii powsta³y 2 nowe katedry:
Katedra Gospodarki Przestrzennej oraz Katedra Rynku Pracy. Zlikwidowana zosta³a
natomiast Katedra Ekologii i Ekonomii �rodowiskowej. W Uczelni dzia³aj¹ 3 jed-
nostki ogólnouczelniane (Biblioteka G³ówna, Wydawnictwo Uczelniane oraz Aka-
demickie Centrum Kariery), 5 jednostek miêdzywydzia³owych (Miêdzywydzia³owe
Centrum Nauczania i Promocji Jêzyków Obcych, Centrum Obliczeniowe, Studium
Wychowania Fizycznego i Sportu, Studium Doktoranckie oraz Studium Pedagogicz-
ne), 5 jednostek pozawydzia³owych (Centrum Badañ i Ekspertyz, Centrum Badaw-
cze Spo³ecznego Dialogu Pracy, Centrum Badañ i Studiów Europejskich, Kolegium
Zarz¹dzania, �l¹ska Szko³a Jêzyków Obcych Ekonomicznych).

Uczelnia (wed³ug stanu z 15.07.03) zatrudnia³a ogó³em 1005 osób, w tym 477
nauczycieli akademickich. W�ród nauczycieli akademickich zatrudnionych by³o:
38 profesorów z tytu³em naukowym, 42 profesorów AE, 10 doktorów habilitowa-
nych i 132 doktorów zatrudnionych na stanowisku adiunkta, 4 doktorów zatrudnio-
nych na stanowisku docenta, 52 doktorów zatrudnionych na stanowisku wyk³adowcy
lub starszego wyk³adowcy oraz 199 pracowników maj¹cych tytu³ naukowy magistra.

W roku akademickim 2002/2003 tytu³ naukowy profesora nauk ekonomicznych
otrzyma³y 4 osoby, stopieñ doktora habilitowanego nauk ekonomicznych uzyska³o
4 pracowników, stopieñ doktora nauk ekonomicznych otrzyma³o 16 pracowników
Uczelni. W tym czasie przyjêto 26 nowych nauczycieli akademickich, w tym 20 na
stanowisko asystenta i 6 na stanowisko adiunkta.

umowy 
miêdzynarodowe

2%

stypendia DAAD
1%

Socrates Erasmus
40%

Euroweek
2%

AIESEC
6%

praktyki SMSH
3%

Leonardo da Vinci
36%

wyjazdy 
pozastypendialne

1%

Program CEEPUS
1%

wyjazdy indywidualne
8%

Wydzia³ Zarz¹dzania Wydzia³ Ekonomii Wydzia³ Finansów i Ubezpieczeñ

Katedra Zarz¹dzania Przedsiêbiorstwem Katedra Ekonomii Katedra Finansów

Katedra Logistyki Ekonomicznej Katedra Miêdzynarodowych Stosunków
Ekonomicznych

Katedra Rachunkowo�ci

Katedra Systemów i Metod Zarz¹dzania Katedra Transportu Katedra Inwestycji

Katedra Marketingu Katedra Polityki Spo³ecznej i Gospodarczej Katedra Prawa

Katedra Badañ Rynkowych
i Marketingowych

Katedra Ergonomii i Fizjologii Katedra Rynku Ubezpieczeniowego

Katedra Polityki Rynkowej
i Zarz¹dzania Marketingowego

Katedra Nauk Humanistycznych Katedra Matematyki Stosowanej

Katedra Badañ Konsumpcji Katedra Badañ Strategicznych i Regionalnych

Katedra Ekonometrii Katedra Marketingu i Us³ug

Katedra Informatyki Katedra Rynku Pracy

Katedra Statystyki Katedra Gospodarki Przestrzennej

Katedra Matematyki

Katedra Badañ Operacyjnych

Katedra Zarz¹dzania Ochron¹ �rodowiska

Katedra Przedsiêbiorczo�ci
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DZIA£ALNO�Æ JEDNOSTEK WSPIERAJ¥CYCH
PROCES DYDAKTYCZNY I NAUKOWO-
-BADAWCZY

Biblioteka G³ówna Akademii Ekonomicznej w Katowicach jest jednostk¹ ogól-
nouczelnian¹ o zadaniach us³ugowych, dydaktycznych i naukowych. £¹cznie z Bi-
bliotekami Katedralnymi, Bibliotek¹ Bielskiego O�rodka Naukowo-Dydaktycznego
i Bibliotek¹ Rybnickiego O�rodka Naukowo-Dydaktycznego tworzy system biblio-
teczno-informacyjny Uczelni. Jest najwiêksz¹ ksi¹¿nic¹ naukow¹ na Górnym �l¹-
sku, specjalizuj¹c¹ siê w gromadzeniu materia³ów bibliotecznych z dziedziny nauk
ekonomicznych.

Ksiêgozbiór gromadzono zgodnie z najnowszymi kierunkami kszta³cenia i ba-
dañ naukowych prowadzonych w Uczelni. Zakres tematyczny zbiorów obejmowa³
prace z dziedziny nauk ekonomicznych i dyscyplin pokrewnych (na no�nikach trady-
cyjnych i elektronicznych) oraz nauk pomocniczych i metodologii. Biblioteka G³ów-
na gromadzi tak¿e wszystkie prace licencjackie, magisterskie i doktorskie, traktowa-
ne jako zbiory specjalne. G³ównym �ród³em wp³ywu materia³ów bibliotecznych by³
zakup, a oprócz tego równie¿ wymiana i dary.

W okresie sprawozdawczym zakupiono dla Biblioteki G³ównej 4794 tomy dru-
ków zwartych (w tym 194 zagraniczne). Kolekcja czasopism oprawnych wzros³a
o 286 tomów. Liczba prac dyplomowych wynosi 1873 jednostek. Prenumerowano
342 tytu³y czasopism bie¿¹cych (w tym 117 zagranicznych). Obecny stan zbiorów
Biblioteki G³ównej przedstawia tabela 7.

Tabela 7

Zbiory Biblioteki G³ównej w latach 2000-2003

Dla Bibliotek Katedralnych, podleg³ych Bibliotece G³ównej, zakupiono 2468
woluminów ksi¹¿ek (w tym 109 zagranicznych). Prenumerowano 180 tytu³ów czaso-
pism bie¿¹cych (w tym 16 zagranicznych). Ksiêgozbiór tych¿e Bibliotek liczy 33 306
tomów.

W Bibliotece udostêpniane s¹ tak¿e bazy komputerowe prenumerowane na p³y-
tach CD- ROM, bazy dostêpne przez Internet oraz bazy dostêpne w systemie on-line.

Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, w zwi¹zku ze zbli¿a-
j¹cym siê wej�ciem Polski w struktury Unii Europejskiej, oprócz kontynuacji rozpo-
czêtych w poprzednich latach dzia³añ i inicjatyw, opublikowa³o wiele pozycji w jê-
zykach obcych oraz zakoñczy³o prace przygotowawcze do wydania pierwszego nu-
meru czasopisma w jêzyku angielskim �Journal of Economics and Management�.

W 2002 roku Wydawnictwo wyda³o ogó³em 58 publikacji w tym: 38 � prac
naukowych,18 � podrêczników obs³uguj¹cych proces dydaktyczny oraz 2 publikacje
ogólnouczelniane � informacyjno-promocyjne.

Dzia³alno�æ wydawnicz¹, o charakterze naukowo-badawczym, prowadzi tak¿e
Centrum Badañ i Ekspertyz oraz Kolegium Zarz¹dzania, publikuj¹ce podrêczniki
i skrypty akademickie. Struktura produkcji wydawniczej wskazuje na typowy na-
ukowo-edukacyjny charakter wydawnictw uczelnianych.

Informatyzacja Uczelni

W latach 2002/2003 realizowano prace zwi¹zane z rozbudow¹ sieci uczelnianej.
Oddano do u¿ytku dwa nowe serwery sieciowe IBM xSeries 235 zarz¹dzaj¹ce zaso-
bami sal dydaktycznych Centrum. Wykonano projekt dotycz¹cy �Budowy LAN�.
Odnowiono czê�ciowo zasoby sprzêtu i oprogramowania komputerowego. Zakupio-
no miêdzy innymi 74 komputery osobiste, nowe licencje oprogramowania specjali-
stycznego oraz drukarki i specjalistyczne skanery, przeznaczone na potrzeby dydak-
tyki i wspomagania zarz¹dzania Uczelni¹. W ramach tworzenia multimedialnej in-
frastruktury przekazywania i przyswajania wiedzy oraz komputeryzacji procesu dy-
daktycznego rozbudowano i zmodernizowano sieæ, a tak¿e wyposa¿ono indywidual-
ne stanowiska pracy w wydajne komputery stwarzaj¹c mo¿liwo�ci wykorzystania
najnowszych technik multimedialnych. Wdra¿ano jednocze�nie kolejne podsystemy
w ramach �Systemu wspomagania zarz¹dzania Uczelni¹�.

Akademickie Centrum Kariery

W Akademii od 1997 roku dzia³a Akademickie Centrum Kariery. W roku akade-
mickim 2002/2003 oferta Biura ACK skierowana by³a g³ównie do studentów III, IV
i V roku oraz m³odych absolwentów debiutuj¹cych na rynku pracy. W ramach udzie-
lonego przez ministra pracy i polityki spo³ecznej Upowa¿nienia dla Akademickiego
Centrum Kariery Akademii Ekonomicznej w Katowicach nr 73/K/2002 do prowa-
dzenia po�rednictwa pracy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej ACK realizuje otwar-
te i zamkniête oferty pracy, z których mo¿e skorzystaæ ka¿dy student i absolwent.
Jednym z obszarów dzia³alno�ci Biura ACK jest pomoc studentom w zdobywaniu
do�wiadczenia zawodowego poprzez organizowanie praktyk studenckich. Do koñca
okresu sprawozdawczego Akademia Ekonomiczna, za po�rednictwem ACK, zawar-
³a Porozumienie o wspó³pracy w zakresie praktyk z 45 firmami. Podjêto tak¿e dzia³a-
nia zmierzaj¹ce do nawi¹zania sta³ej wspó³pracy z firmami mog¹cymi zaoferowaæ
atrakcyjne miejsca pracy i praktyk dla studentów i absolwentów Akademii Ekono-
micznej. W okresie sprawozdawczym ACK wspó³pracowa³o ze 117 firmami Cen-
trum prowadzi jednocze�nie dzia³alno�æ o charakterze informacyjno-edukacyjnym,
w ramach której w roku akademickim 2002/2003 zorganizowa³o: 2 cykle warsztatów
pod wspóln¹ nazw¹ �Akademia Kariery� oraz warsztaty po�wiêcone zagadnieniom
zwi¹zanym z mo¿liwo�ciami pracy i edukacji w Unii Europejskiej. ACK wspomaga
tak¿e prace Katedry Przedsiêbiorczo�ci AE nad przygotowaniem i wdro¿eniem przed-
miotu �Planowanie kariery osobistej i zawodowej�, który wprowadzany bêdzie suk-
cesywnie ju¿ od semestru zimowego 2003/2004.

BAZA LOKALOWA

Akademia Ekonomiczna w Katowicach zlokalizowana jest w 15 budynkach
na obszarze czterech campusów: Katowickiego przy ul. Bogucickiej i ul. Pu³askie-
go, Bielskiego O�rodka Naukowo-Dydaktycznego w Bielsku-Bia³ej, przy ul.
Dworkowej, Rybnickiego O�rodka Naukowo-Dydaktycznego w Rybniku przy
ul. Rudzkiej oraz Europejskiego Centrum Konferencyjno-Dydaktycznego w M³o-
szowej przy ul. Florkiewicza. 19 sierpnia 2003 roku Uczelnia przekaza³a Rudzie
�l¹skiej nieruchomo�æ po³o¿on¹ w Rudzie �l¹skiej przy ul. O�wiêcimskiej. W okre-
sie sprawozdawczym kontynuowano rozpoczête w poprzednich latach remonty oraz
prace zwi¹zane z budow¹ nowej Biblioteki w ramach Regionalnego Akademickie-
go Centrum Informacji Ekonomicznej w Katowicach, o czym szerzej mo¿na prze-
czytaæ na kolejnych stronach �AE Forum� w artyku³ach pt. O nowy kszta³t campu-
su Bogucice oraz Nowy gmach biblioteki g³ównej.

Rodzaj zbiorów
Rok akademicki

2000/2001
Rok akademicki

2001/2002
Rok akademicki

2002/2003 (do 31.05. 2003)

Wydawnictwa zwarte
(w tomach)

290 398 293 924 298 718

Czasopisma oprawne
(w tomach)

23 675 23 902 24 188

Czasopisma bie¿¹ce
(w tytu³ach)

334 341 342

Zbiory specjalne
(w jednostkach)

38 234 44 080 45 953
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remonty po-
mieszczeń pra-
cowniczych.
2002 rok przy-
niósł moder-
nizację base-
nu, bieżący re-
mont budyn-
ku „E”, wy-
mianę części
stolarki okien-
nej w budyn-
kach „A” i „E”

oraz wykonanie klimatyzacji Sali Rady
Wydziału i remonty pomieszczeń pra-
cowniczych w budynkach „A”, „E”
i rektoracie. Najdłuższa lista przedsię-
wzięć modernizacyjnych i remonto-
wych przypada jednak na 2003 rok.
Zostały już bowiem zakończone, lub
wciąż trwają, prace nad połączonym

Od kilku lat trwają intensywne pra-
ce nad nadaniem nowego kształtu
głównej grupie obiektów Akademii na-
zywanych często campusem Bogucice.
W chwili obecnej postęp tych prac sta-
je się coraz bardziej widoczny, gdyż ko-
lejno realizowane są zaprojektowane
wcześniej inwestycje. Na nowy charak-
ter architektoniczo-funkcjonalny cam-
pusu wpłyną działania, które można
podzielić na trzy grupy. Pierwsze obej-
mują przedsięwzięcia związane z re-
montami i unowocześnianiem budyn-
ków oraz przystosowaniem kolejnych
pomieszczeń do celów dydaktycznych.
Drugą grupę stanowią prace związane
z kompleksową modernizacją auli „A”
oraz „B”. Trzecie przedsięwzięcie –
będące największym wyzwaniem dla
Akademii na nadchodzące lata – to
budowa nowej siedziby biblioteki, aka-
demickiego centrum bibliotecznego
i kongresowego o profilu ekonomicz-
nym i menedżerskim.

Modernizacje i remonty
w latach 2000-2003

Realizowane w omawianym okre-
sie prace remontowe pozwoliły na uno-
wocześnienie i poprawę warunków pra-
cy oraz studiowania w Uczelni. W zna-
czący sposób zwiększyła się również
estetyka budynków Akademii. W pierw-
szym roku trwania prac wykonano kom-
pleksowy remont budynku „B”, w trak-
cie którego – poza pracami związany-
mi z unowocześnieniem i konserwacją
budynku – dokonano jednocześnie ada-
ptacji pomieszczeń gospodarczych na sale
dydaktyczne. W tym samym okresie za-
instalowano system klimatyzacyjny w Sa-
li Senackiej oraz wykonywano bieżące

z modernizacją auli Maior komplekso-
wym remontem części budynku „A”,
bieżącym remontem sali gimnastycznej
w tymże budynku, a także drugim eta-
pem wymiany stolarki okiennej. Jed-
nocześnie wykonywany jest podjazd
dla niepełnosprawnych w budynku
„D” – co uczyni go w pełni przystoso-
wanym do potrzeb osób ze schorzenia-
mi narządów ruchu. Kolejne tegorocz-
ne przedsięwzięcia to: częściowy re-
mont sali gimnastycznej w budynku
„C”, kompleksowy remont budynku

„L”, bieżące remonty pomieszczeń
pracowniczych w budynkach „A” i „E”,
a w tym adaptowanie pomieszczeń na
potrzeby nowo utworzonego Dzieka-
natu Wydziału Finansów i Ubezpie-
czeń, kompleksowy remont sali 101E
oraz wyposażenie w środki audiowizu-
alne sal dydaktycznych 412A i 228A.

Wnętrze auli „B” po modernizacji

Trwają zajęcia na wyremontowanym basenie Akademii

Wnętrze wyremontowanego budynku „B”

Wnętrze wyremontowanego budynku „E”

O nowy kO nowy kO nowy kO nowy kO nowy kształtształtształtształtształt

campusu campusu campusu campusu campusu BoguciceBoguciceBoguciceBoguciceBogucice
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dajną klimatyzację, wysokiej
jakości materiały wykończe-
niowe oraz podium z możliwo-
ścią różnorakiej adaptacji. Aula
będzie w pełni przystosowana
do przeprowadzania tłuma-
czeń symultanicznych – dzięki
wkomponowaniu w jej prze-
strzeń antresoli z kabinami tłu-
maczy. Okablowanie struktu-
ralne zapewni łatwą obsługę
multimedialną różnego rodza-
ju imprez. Dzięki niemu będzie
również możliwość wyprowa-
dzenia obrazu z sali i z rzutni-
ków na zewnątrz pomieszcze-

nia i wyświetlanie go
np. na telebimie. Za-
dbano także o odpo-
wiednie warunki po-
bytu i pracy widzów
oraz słuchaczy – za-
projektowano kom-
fortowe miejsca do
siedzenia wyposażone
w blaty. Wraz z aulą
wyremontowany zo-
stanie hol wejściowy

Aule

Na lata 2002 i 2003 przypadły
kompleksowe prace modernizacyjne
w największych salach dydaktycznych
uczelni – aulach w budynkach „A” i „B”.
Latem 2002 roku wykonano wszyst-
kie niezbędne prace w mniejszej z auli
– „B”. Salę wyposażono między inny-
mi w nowe siedziska, system klimaty-
zacyjny, nowoczesne oświetlenie i na-
głośnienie. Zainstalowano niezbędny
sprzęt audiowizualny, przygotowany
do obsługi różnego rodzaju wydarzeń
o charakterze dydaktycznym, nauko-
wym i okolicznościowym, włącznie
z możliwością organizowania telekon-
ferencji. Zastosowano również nowo-
czesne materiały wykończeniowe, za-
pewniające odpowiednią akustykę w po-
mieszczeniu.

Obecnie trwają prace nad komplek-
sową modernizacją auli „A”. Po ich za-
kończeniu obiekt ten będzie najnowo-
cześniejszą salą dydaktyczną Uczelni,
spełniającą wymagane światowe stan-
dardy w tej dziedzinie. Zapewnione to
zostanie między innymi przez system
odpowiednio zestawionych ekranów
i projektorów multimedialnych, dopa-
sowane do potrzeb nagłośnienie, wy-

oraz fragment korytarza. Nie
zapomniano też o przyległych
salach dydaktycznych.

Nowa biblioteka AE

Jednym z warunków deter-
minujących właściwe spełnia-
nie swojej roli przez współcze-
śnie rozumianą bibliotekę
„biznesową” jest jej funkcjo-
nalność i nowoczesność w za-
kresie bazy lokalowo-tech-
nicznej. Biblioteka Główna AE

znajduje się w ogrom-
nie trudnej sytuacji
lokalowej, zarówno
w zakresie magazy-
nowania, jak i udo-
stępniania zbiorów.
Z tego względu, dziś
praktycznie niemożli-
we do wykonania jest
ciągłe unowocześnia-
nie biblioteki i dopa-
sowywanie profilu jej
usług do światowych

Projektowane wnętrze auli "A" po modernizacji.
© ® AT Architektura

Projektowane wnętrze auli "A" po modernizacji.
© ® AT Architektura

Projektowana zabudowa holu przed aulą "A".
© ® AT Architektura

Prace modernizacyjne w auli "A".
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cie jakichkolwiek
prac na przygoto-
wanej pod biblio-
tekę działce grun-
towej.

W chwili obec-
nej zakończony
został proces przy-
gotowania inwe-
stycyjnego. Lata
2001-2003 upły-
nęły bowiem pod
znakiem intensyw-
nych prac projekto-
wych oraz poszuki-
wania źródeł finan-
sowania budowy
nowego gmachu
biblioteki. Uaktu-
alniono założenia
i program użytko-
wy, a na ich pod-
stawie koncepcję
architektoniczno-
-budowlaną. Opra-
cowano dokumen-
tację geologiczno-
inżynierską tere-
nu, projekt bu-
dowlany, projek-
ty branżowe oraz
zbiorcze zestawie-
nie kosztów. Au-
torem rozwiązań ar-
chitektoniczno-bu-
dowlanych, opraco-
wanych na podsta-
wie założeń pro-

gramu użytkowe-
go przygotowa-
nego przez pra-
cowników Uczel-
ni, jest arch. Woj-
ciech Podleski.
Architektami opi-
niującymi są po-
wszechnie uzna-
ni eksperci w za-
kresie projekto-
wania bibliotek –
arch. Stanisław
Fijałkowski (au-
tor między inny-
mi projektu Bi-
blioteki Narodo-
wej) oraz arch.
Jurand Jarecki

standardów. Niezbędne staje się zatem
poszerzenie w najbliższym czasie bazy
lokalowej naszej książnicy. Jedynym zaś
perspektywicznym rozwiązaniem jest
budowa nowego gmachu biblioteczne-
go, przystosowanego do zadań, które
dyktują potrzeby XXI wieku. Argu-
menty natury merytorycznej i technicz-
no-organizacyjnej przemawiają także za
koniecznością powiązania pracy bi-
blioteki z działalnością wydawniczą, dy-
daktyczną i konferencyjną. Całość po-
winna stanowić funkcjonalny kompleks
biblioteczny i umożliwić działalność po-
krewną, stąd też w ramach zadania in-
westycyjnego realizowana będzie rów-
nież budowa nowoczesnej auli.

Pierwsze prace przygotowawcze do
rozpoczęcia budowy nowego gmachu
biblioteki Akademia prowadziła w la-
tach 1984-1989. Zostały wówczas
opracowane założenia i program użyt-
kowy, koncepcja architektoniczno-bu-
dowlana i kompletna dokumentacja
techniczna, a także uzyskano pozwo-
lenie na budowę. W latach 1989-1990
wykonane zostały roboty związane
z przezbrojeniem terenu. Niestety, za-
danie to nie zostało ostatecznie włą-
czone do planu inwestycyjnego resor-
tu edukacji. W 1997 roku pojawiły się
nowe przesłanki do podjęcia przygo-
towań inwestycyjnych, przy czym de-
klaracje MEN dotyczyły działań w 2000
roku. Ponadto, prowadzone na terenie
campusu prace związane z regulacją
koryta Rawy oraz stworzeniem Bulwa-
rów Rawy także wstrzymywały podję-

(autor między innymi projektu Bibliote-
ki Śląskiej). Koncepcja i pierwotny pro-
jekt biblioteki Akademii autorstwa Woj-
ciecha Podleskiego – stworzone w latach
1985-1989 – zdobyły nagrody: I nagro-
dę w „Ogólnopolskim przeglądzie prac
projektowych”, Konkursie Zrzeszenia
Biur Projektowych Warszawa 1998, wy-
różnienie w „Konkursie projektów inwe-
stycyjnych szkół wyższych” organizowa-
nym przez UNESCO i Międzynarodowe
Stowarzyszenie Architektów, Paryż 1990.

Aktualna koncepcja nawiązuje
w rozwiązaniach do pierwszego projek-
tu, a zarazem zasadniczej zmianie ule-
gła zastosowana technologia. 4 kwiet-
nia 2003 roku prezydent Katowic za-
twierdził projekt budowlany i udzielił
pozwolenia na budowę.Spotkanie poświęcone prezentacji koncepcji architektonicznej nowego budynku biblioteki.

Projektowane wnętrze czytelni w kompleksie nowego budynku biblioteki.
© ® Pracownia Projektowa Wojciech Podleski Sp. z o.o.
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znacząco wzrośnie komfort pracy i stu-
diowania w katowickiej Akademii.
Kompleks głównych budynków Uczel-
ni stanie się doskonałym zapleczem dla
potrzeb dydaktycznych, konferencyj-
nych i pozyskiwania ogólnoświatowej
wiedzy z zakresu teorii i praktyki eko-
nomicznej i menedżerskiej. Nie należy
również zapominać o wpływie powyż-
szych zmian na wizerunek i charakte-
rystykę architektoniczną Katowic. Pod-
niesie się ranga stolicy aglomeracji, jako
ośrodka akademickiego i biznesowego,
a w jej układzie urbanistycznym poja-
wi się za kilka lat, wieńczący obszar
centralny miasta od strony wschodniej,
zlokalizowany na zrewitalizowanych
terenach Bulwarów Rawy i osi ulic War-

W lipcu 2003 roku Aka-
demia wystąpiła z wnio-
skiem o włączenie zada-
nia do planu inwestycyj-
nego Ministerstwa Edu-
kacji Narodowej i Spor-
tu na 2004 rok. Uczelnia
sfinansowała ze środków
własnych przygotowanie
inwestycji i zabezpieczy-
ła wymaganą pierwszą
część środków własnych
na jej realizację, przez co
spełniła warunki wpisania
zadania w wyżej wspo-
mniany plan resortowy.
Uzyskano także wstępną
pisemną deklarację władz
samorządowych Katowic
w sprawie możliwości
partycypacji w inwestycji.

W ramach opracowy-
wanego projektu tech-
nicznego biblioteki, Aka-
demia podjęła także to-
warzyszące wyzwanie
dotyczące opracowania
studium programowo-
przestrzennego dla tere-
nów campusu Bogucice,
obejmującego także pro-
pozycje zagospodarowa-
nia doliny Rawy na od-
cinku zabudowań Uczel-
ni. Może stać się to za-
lążkiem właściwych roz-
wiązań funkcjonalnych
i estetycznych dotyczą-
cych rozbudowy terenów
zielonych oraz zapewnienia miejsc par-
kingowych w obrębie campusu. Patrząc
perspektywicznie, zadanie to może rów-
nież stać się wspólnym projektem mia-
sta i Akademii, ukierunkowanym na re-
witalizację centrum Katowic przy współ-
udziale finansowym środków pochodzą-
cych z funduszy strukturalnych UE.

Uwarunkowania realizacji

Wszystkie z wyżej opisanych przed-
sięwzięć inwestycyjnych zmierzają do
nadania nowego kształtu architekto-
nicznego i poprawy funkcjonalności
campusu Bogucice. Pomyślna kontynu-
acja rozpoczętych działań sprawi, że

szawskiej i 1 Maja, odnowio-
ny campus Bogucice z domi-
nującą sylwetą gmachu bi-
blioteki.

Inwestycje i remonty wy-
magają jednak rzetelnego pla-
nowania finansowego oraz
pozyskiwania i rozważnego
wydatkowania środków. Do
chwili obecnej większość prac
finansowanych jest ze środ-
ków własnych Uczelni. Przed-
sięwzięcia, które są przed
nami – a przede wszystkim
największe, czyli budowa no-
wego gmachu biblioteki –
pochłoną znaczne zasoby fi-
nansowe. Ich powodzenie
i terminowa realizacja zale-
żeć więc będą nie tylko od
naszej gospodarności, ale i od
przeprowadzonego z sukce-
sem montażu finansowego.
Trudności w terminowej re-
alizacji zadań wynikają tak-
że z konieczności stosowania
procedur zamówień publicz-
nych, a dokładnie z synchro-
nizacji w czasie konstrukcji
planu finansowo-rzeczowego
Akademii z przeprowadza-
niem przetargów na realiza-
cję poszczególnych zadań.
Dodatkowo nie należy zapo-
minać, że każde prace remon-
towe i budowlane wiążą się
z pewnymi niedogodnościa-
mi w pracy – krótkookreso-
wymi zmianami sal i pokoi,

hałasem itp. Niemniej jednak należy
wierzyć, że rezultat, jaki zostanie osią-
gnięty kosztem pewnych niedogodno-
ści i wyrzeczeń, zostanie jednoznacznie
oceniony pozytywnie.

MARCIN BARON

Dziękuję dyr. W. Mitorajowi, dyr. J. Krzywola-
kowi oraz P. Mołdrzykowi za pomoc w przygo-
towaniu powyższego materiału.

Szczegółowy opis projektowanego gma-
chu biblioteki znajduje się w artykule Bar-
bary Zajączkowskiej Nowy gmach Biblio-
teki Głównej – nowe szanse i perspektywy
w dostępie do elektronicznego świata, któ-
ry publikujemy w niniejszym numerze „AE
Forum”.

Projektowane wnętrze auli w kompleksie nowego budynku biblioteki.
© ® Pracownia Projektowa Wojciech Podleski Sp. z o.o.
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potrzebuj¹ zorganizowanej przestrzeni do samokszta³cenia, twórczej
aktywno�ci i spo³ecznej komunikacji, a biblioteka jest dla tych czynno-
�ci najlepszym miejscem. Siedmiokondygnacyjny budynek bibliotecz-
ny stanowiæ bêdzie interesuj¹cy architektonicznie obiekt scalaj¹cy prze-
strzeñ akademick¹. Jego elewacja ma byæ z piaskowca i przeszklonych
�cian os³onowych, osadzonych w profilu aluminiowym. Tarasy z nisk¹
zieleni¹ bêd¹ dawa³y mo¿liwo�æ rekreacyjnego korzystania z nich.

W wyniku realizacji inwestycji przewiduje siê uzyskanie pe³nego
kompleksu informacyjno-bibliotecznego o wysokim standardzie, który
� poza zaspokojeniem potrzeb Akademii Ekonomicznej w dziedzinie
organizowania warsztatu pracy naukowej i dydaktycznej � spe³niaæ bê-
dzie rolê o�rodka informacji ekonomicznej dla administracji publicz-
nej, firm, instytucji naukowo-badawczych, podmiotów gospodarczych,
innych uczelni oraz o�rodków akademickich w regionie i kraju, a tak¿e
wszystkich pozosta³ych zainteresowanych problematyk¹ biznesu.

Zlokalizowany w centrum miasta budynek Biblioteki G³ównej z Au-
l¹ daje mo¿liwo�æ poszerzania integracji Akademii Ekonomicznej z lo-
kaln¹ spo³eczno�ci¹, Aula wykorzystywana bowiem bêdzie równie¿ do

obs³ugi uroczysto�ci i imprez zwi¹zanych
z wydarzeniami w ¿yciu spo³ecznym i kultu-
ralnym miasta.

Budynek biblioteczny zosta³ zaprojekto-
wany zgodnie z obowi¹zuj¹cymi trendami
w �wiatowym budownictwie bibliotecznym.
Spe³nia wszystkie zasady prawid³owego pro-
jektowania i organizowania budynków biblio-
tecznych. Jest wiêc:
� elastyczny, czyli oparty na jednym module

konstrukcyjnym, zapewniaj¹cym jednako-
w¹ wytrzyma³o�æ stropów w ca³ym bu-
dynku, ma zatem pe³n¹ zdolno�æ przysto-
sowywania siê do zmian przestrzennych
i organizacyjnych,

� zwarty, z dogodnymi drogami komunika-
cyjnymi do ³atwego i szybkiego prze-
mieszczania siê czytelników, personelu
i ksi¹¿ek,

� dostêpny, zarówno z zewn¹trz do we-
wn¹trz, jak i z g³ównego wej�cia budyn-
ku do wszystkich wa¿nych dla czytelnika
obszarów,

Biblioteka akademicka jest miejscem szczególnym w �rodowisku
ka¿dej uczelni. Tworzy niepowtarzalny klimat uniwersyteckiej przestrzeni
spo³ecznej, w której studenci mog¹ siê spotykaæ, uczyæ, studiowaæ, zdo-
bywaæ informacje, wymieniaæ pogl¹dy. Wspomaga uczelnie w realizo-
waniu przez nie procesu kszta³cenia i prowadzeniu badañ naukowych.

Postêpuj¹cy w �wiecie proces wirtualizacji bibliotek stwarza oczywi-
ste zale¿no�ci: nowe technologie, nowe zadania bibliotekarzy, nowe bu-
dynki biblioteczne, nowa architektura bibliotek. Zmiany te, jak równie¿
powa¿na rola bibliotek w wyrównywaniu szans w dostêpie do �elektro-
nicznego �wiata� wymagaj¹ nowoczesnego gmachu i odpowiedniej infra-
struktury.

Zrealizowanie zadania inwestycyjnego � budynku Biblioteki G³ów-
nej z Aul¹ Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Kato-
wicach (Akademickiego Centrum Informacji Ekonomicznej) � jest dla
Akademii Ekonomicznej priorytetem, zw³aszcza w kontek�cie koniecz-
no�ci dostosowywania siê polskich szkó³ wy¿szych do standardów edu-
kacyjnych w krajach Unii Europejskiej.

Nowy obiekt powstanie na bazie zasobów Biblioteki G³ównej Aka-
demii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach. Auto-
rem projektu architektonicznego jest in¿. arch. Wojciech Podleski. Ku-
batura obiektu wynosi 54 135 m3, z czego na Bibliotekê G³ówn¹ przy-
padaæ bêdzie 35 455 m3, a na Aulê z przyziemiem � 18 680 m3. Po-
wierzchnia u¿ytkowa ca³ego obiektu wynosi 10 760 m2, z czego Bi-
blioteka G³ówna zajmie 7968 m2, a Aula z przyziemiem 2792 m2 (w tym
przyziemie � 1070 m2).

Centralne usytuowanie Biblioteki w kampusie przy ulicy Bogucic-
kiej spowoduje konkretne i wymierne korzy�ci dla studentów, którzy

Fragmenty opinii mgr. inż. arch. Stanisława Fijałkowskiego
dotyczącej projektu:

„Wielkości te [parametry budynku – przyp. red.] spełniają wytyczne pro-
gramowe uwzględniające potrzeby na dziś oraz przyszłość”.

„Słusznie przyjęto układ bryłowy, który odwracając się rozrzeźbionymi
ścianami do trasy otwiera się w kierunku placu wejściowego, zbierającego
ruch pieszy z głównych ciągów tego rejonu”.

© ® Pracownia Projektowa Wojciech Podleski Sp. z o.o.
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� zró¿nicowany pod wzglêdem warunków
pracy i wieloaspektowego dostêpu do in-
formacji,

� zorganizowany, a wiêc daj¹cy ³atwy
i szybki kontakt czytelnika z ksi¹¿k¹ oraz
dostêp do wszystkich us³ug bibliotecz-
nych i informacyjnych,

� wygodny, aby praca tak czytelnika, jak
i bibliotekarza w dobrych warunkach
przestrzennych by³a bardziej efektywna,

� zapewniaj¹cy sta³e warunki �rodowisko-
we i mikroklimatyczne konieczne do
ochrony i zachowania stanu fizycznego
zbiorów bibliotecznych,

� bezpieczny dla czytelników, personelu
i zbiorów,

� ekonomiczny w eksploatacji.
W budynku przewidziano instalacje spe-

cjalistyczne niezbêdne w tego typu obiektach,
takie jak: system klimatyzacyjno-wentylacyj-
ny, steruj¹cy temperatur¹ i wilgotno�ci¹ (au-
tonomiczny dla poszczególnych kondygnacji),
przeciwpo¿arowy, antyw³amaniowy, zabezpie-
czenia zbiorów bibliotecznych oraz automa-
tycznie sterowany system audiowizualny.
Zastosowano równie¿ wszystkie inne normy
i zalecenia dotycz¹ce technicznej strony obiektu bibliotecznego. Uwzglêd-
niono najnowsze standardy w strukturalnej sieci okablowania komputero-
wego oraz zapewniono du¿¹ elastyczno�æ w rozbudowie sieci ³¹czno�ci.

Rozwi¹zania funkcjonalne

Wspó³czesny kontekst bibliotek akademickich jest okre�lony przez
szybki rozwój technologiczny i zmiany w kszta³ceniu. Rosn¹ca liczba
studentów, aktywniejsze metody nauczania i uczenia siê wymagaj¹ bar-
dziej elastycznego podej�cia do zarz¹dzania us³ugami bibliotecznymi
oraz przystosowania ich do zmieniaj¹cych siê potrzeb czytelników.
Generalnym zatem za³o¿eniem by³o zorganizowanie budynku z my�l¹
o u¿ytkownikach Biblioteki. Przyjêto nastêpuj¹ce rozwi¹zania funk-
cjonalne:
� �elastyczn¹� organizacjê budynku, zapewniaj¹c¹ ³atwe dotarcie do

wszystkich miejsc, czyteln¹ dla u¿ytkownika, umo¿liwiaj¹c¹ do-
stêp do informacji drukowanej i elektronicznej,

� koncepcjê biblioteki z wolnym dostêpem do zbiorów,
� kompleksow¹ komputeryzacjê i komunikacjê elektroniczn¹ zgod-

n¹ ze �wiatowymi standardami w zakresie technologii informacyj-
nych we wszystkich obszarach dzia³alno�ci Biblioteki,

� uwzglêdniano wszelkie kwestie zwi¹zane z warunkami bezpieczeñ-
stwa i higieny pracy,

� zastosowano normy, wska�niki i wszelkie inne parametry umo¿li-
wiaj¹ce dostêp do us³ug bibliotecznych osobom niepe³nosprawnym.

Ostatnie osi¹gniêcia w zakresie technologii informacyjnej stawiaj¹
ogromne mo¿liwo�ci i wyzwania wobec biblioteki akademickiej.
Wszystkie funkcje Biblioteki bêd¹ zatem zautomatyzowane, aby za-
pewniæ u¿ytkownikom lepszej jako�ci us³ugi oraz usprawniæ system
zarz¹dzania informacj¹. Nowy Oddzia³ Zarz¹dzania Komputerowego
sprawowaæ bêdzie pieczê nad infrastruktur¹ sieciow¹ i technologicz-
no-sprzêtow¹ w ca³ym obiekcie. Oddzia³ czuwaæ bêdzie równie¿ nad
systemem zabezpieczenia baz danych oraz zagwarantowaniem odpo-
wiedniej klasy sprzêtu i standardowego oprogramowania do moderni-
zacji us³ug i pozosta³ych prac bibliotecznych. Sieæ komputerowa za-
pewni mo¿liwo�æ pracy z komputerem na ka¿dym stanowisku prze-
znaczonym dla czytelnika i pracownika Biblioteki.

Fragmenty opinii mgr. inż. arch. Stanisława Fijałkowskiego
dotyczącej projektu:

„W układzie funkcjonalnym biblioteki przyjęto odpowiednie strefowanie
dostępności oraz zasadę, aby zespoły najliczniej odwiedzane zlokalizować
możliwie blisko wejścia i na najniżej położonych kondygnacjach”.

„Na szczególną uwagę zasługuje poziom twórczych rozwiązań projekto-
wych, ściśle zespolonych z potrzebami programowo-funkcjonalnymi Biblio-
teki i Auli”.

Fragmenty opinii mgr. inż. arch. Juranda Jareckiego dotyczącej
projektu:

„Uskoki – tarasy powstałe przez zmniejszanie ku górze obrysów kondy-
gnacji, będą wykorzystane jako wiszące ogrody i nadadzą miękkości, puszy-
stością zieleni, zimnej, sztywnej technologicznie elewacji”.

„Architektura o cechach wyraźnie współczesnych z dystyngowanym umia-
rem, bez popadania w modne, płytkie katalogowe chwyty. Godna instytu-
cji, którą reprezentuje, odporna na zmieniające się w czasie nie tyle style,
co mody”.

„Mimo różnic kubaturowych między Aulą a Biblioteką, kompozycja jed-
norodna, zharmonizowana, spięta mocnym zwornikiem stworzonym przez
efektowne otwarte forum – plac, na którym pojawi się ruch i punkt spotkań
młodzieży studiującej”.

Fragmenty opinii mgr. inż. arch. Juranda Jareckiego dotyczącej
projektu:

„Dostawa książki odbywa się od strony wschodniej i proces jej recepcji
i opracowania okala magazyn zwarty wraz z przedmagazynem. Ten układ
zapewnia dobre warunki pracy bibliotekarza i prosty kontakt z transportem
książki na wyższe kondygnacje”.

„Jest to układ klarowny i czytelny dla użytkownika, zwłaszcza że na każ-
dym piętrze znajdują się po dwa punkty wydawania, co rozładowuje ewentu-
alny długi czas oczekiwania na książkę. Podobnie rzecz ma się w wypożyczal-
ni, gdzie długa lada wypożyczeń daje luz przestrzeni i przyśpiesza obsługę.”

© ® Pracownia Projektowa Wojciech Podleski Sp. z o.o.
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staæ z nowoczesnego sprzêtu i profesjonalnej pomocy oraz innych us³ug
realizowanych przez Bibliotekê. Wokó³ pod�wietlanych rega³ów z ksiê-
gozbiorem usytuowane bêd¹ ró¿nie ukszta³towane miejsca dla czytelni-
ków i stanowiska komputerowe, kabiny do pracy indywidualnej i zespo-
³owej, wydzielone strefy na ciche i g³o�ne zajêcia (uzyskane poprzez za-
stosowanie materia³ów d�wiêkoch³onnych lub elementów akustycznych),
a tak¿e kabiny zamykane na klucz z mo¿liwo�ci¹ zajêcia ich na d³u¿szy
czas dla osób, dla których Biblioteka jest sta³ym miejscem pracy. Czê�æ
przestrzeni bêdzie przeznaczona na wspó³pracê i pomoc dla u¿ytkowni-
ka, sporz¹dzanie wydruków komputerowych oraz niezbêdny sprzêt (dru-
karki, kserokopiarki). Czytelnicy korzystaj¹cy z w³asnych przeno�nych
komputerów bêd¹ mogli je pod³¹czyæ do sieci bibliotecznej.

Takie ukszta³towanie architektury wewnêtrznej Biblioteki ma de-
cyduj¹cy wp³yw na jako�æ pracy poszukiwawczej i samokszta³cenio-
wej. Umo¿liwia czytelnikowi aktywn¹ i efektywn¹ pracê z ksi¹¿k¹. Wolny
dostêp skraca drogê: czytelnik-ksi¹¿ka, uwalnia od konieczno�ci stoso-
wania kosztownych systemów do transportu i sk³adowania zbiorów, a tak-
¿e umo¿liwia równomierne rozplanowanie ruchu czytelników.

Wybrane z ksiêgozbioru ksi¹¿ki bêdzie mo¿na przejrzeæ na miej-
scu lub wypo¿yczyæ w obszarze Wypo¿yczalni. Skomputeryzowany sys-
tem wypo¿yczeñ umo¿liwi b³yskawiczn¹ rejestracjê us³ugi. Ponadto,
u³atwi kontrolê zbiorów, efektywne monitorowanie wypo¿yczeñ, do-
starczy niezbêdnych informacji przy dokonywaniu zakupów materia-
³ów bibliotecznych oraz ich rozmieszczaniu w przestrzeni magazyno-
wej. Przejrzysty i czytelny uk³ad funkcjonalny oraz jasne i spójne ozna-
kowanie ca³ej przestrzeni bêdzie zachêcaæ czytelników do samodziel-
nego korzystania z zasobów bibliotecznych. W celu ochrony zbiorów
i zminimalizowania strat zainstalowany bêdzie system zabezpieczaj¹-
cy (bramki elektroniczne).

Osoby niepe³nosprawne uzyskuj¹ mo¿liwo�æ dostêpu do wszyst-
kich us³ug w Bibliotece. Oznacza to, ¿e:
� dostêp odbywaæ siê bêdzie w poziomie,
� pomiêdzy meblami i pó³kami bêdzie pozostawiona dostateczna prze-

strzeñ, umo¿liwiaj¹ca poruszanie siê wózkiem inwalidzkim,
� tam, gdzie to mo¿liwe oznakowanie bêdzie czytelne przez dotyk,
� wykorzystane zostan¹ w³a�ciwe kolory i o�wietlenie,
� zapewniona bêdzie dobra akustyka,
� alarm przeciwpo¿arowy posiadaæ bêdzie sygnalizatory zarówno

�wietlne, jak i d�wiêkowe,
� uwzglêdnione zostan¹ wszelkie inne wymagane normy oraz zale-

cenia w tym zakresie.
Misj¹ Biblioteki jest zapewnienie i promowanie dostêpu do �róde³

informacji w ró¿norodnej formie, niezbêdnych do osi¹gniêcia najlep-
szych efektów w nauczaniu, studiowaniu, badaniach naukowych oraz
innych formach dzia³alno�ci prowadzonej w uczelni. Biblioteka s³u¿yæ
bêdzie równie¿ spo³eczno�ci miasta, regionu i innym u¿ytkownikom

W Bibliotece nadal gromadzone bêd¹ �ród³a drukowane oraz me-
dia elektroniczne, które stan¹ siê z czasem znacz¹c¹ czê�ci¹ zbiorów.
Poszerz¹ siê tak¿e mo¿liwo�ci korzystania z czasopism elektronicz-
nych, dostêpnych drog¹ internetow¹. Zaprojektowana pracownia digi-
talizacji zbiorów tworzyæ bêdzie elektroniczne zasoby dokumentów,
miêdzy innymi zbiór skryptów uczelnianych.

Nowy budynek biblioteczny to modularno�æ, otwarty plan wnêtrza
i wolny dostêp do zbiorów. Odzwierciedla to wspó³czesn¹ filozofiê bi-
bliotekarstwa, wed³ug której biblioteka to miejsce, gdzie czytelnicy,
zbiory i elektroniczne zasoby informacji mieszaj¹ siê swobodnie, ale
nie chaotycznie.

Budynek biblioteczny z wolnym dostêpem do zbiorów musi byæ
obiektem o znacznie wiêkszej wielofunkcjonalno�ci w ka¿dym swoim
punkcie, a wiêc charakteryzowaæ siê elastyczno�ci¹, poniewa¿ funkcja
danej kondygnacji czy te¿ jej fragmentu nie jest z góry okre�lona. Stan
pe³nej elastyczno�ci uzyskano w projekcie architektonicznym poprzez
zastosowanie jednakowego modu³u konstrukcyjnego, co zapewnia tak¹
sam¹ wytrzyma³o�æ stropów w ca³ym budynku. Daleko id¹ce wyelimi-
nowanie �cian dzia³owych i stworzenie jednoprzestrzennego wnêtrza
pozwala na jego elastyczn¹ organizacjê.

W zakresie udostêpniania materia³ów bibliotecznych przyjêta kon-
cepcja wolnego dostêpu do zbiorów prze³amuje do�æ powszechny jesz-
cze w polskich bibliotekach trójpodzia³ przestrzeni bibliotecznej na
drogê ksi¹¿ki, czytelnika i bibliotekarza. Dominuj¹cy dot¹d system
magazynowania zwartego wynika przede wszystkim z problemów lo-
kalowych, z jakimi boryka siê wiêkszo�æ bibliotek w Polsce. Tradycyj-
ne magazynowanie daje oszczêdno�æ miejsca, natomiast wolny dostêp
wymaga zdecydowanie wiêkszej przestrzeni. Co wiêcej � odwrotnie
ni¿ s¹dzono � rozwój technologii informacyjnej spowodowa³ wzrost
zapotrzebowania na dodatkow¹ powierzchniê w bibliotekach, które mu-
sz¹ zapewniæ dostêp zarówno do materia³ów drukowanych, jak do �ró-
de³ w postaci elektronicznej oraz wspieraæ innowacje w zakresie rozwi-
jania technologii procesu dydaktycznego. Przewiduje siê rozmieszcze-
nie w budynku bibliotecznym 80% zbiorów w wolnym dostêpie oraz
sk³adowanie 20% zbiorów w magazynach kompaktowych. W strukturze
obszarów czytelniano-magazynowych wydzielone bêd¹ strefy: czytelni
skryptów, czasopism krajowych, czasopism zagranicznych. Wyodrêbnio-
ne zostan¹: czytelnia naukowa (profesorska), czytelnia komputerowych
no�ników informacji oraz sala multimedialna do odtwarzania nagrañ, p³yt
kompaktowych oraz wszelkich innych no�ników audiowizualnych.

Przewidywana liczba miejsc dla czytelników w pomieszczeniach
nowego budynku bibliotecznego wynosi 750, a liczba stanowisk kompu-
terowych � 360, z mo¿liwo�ci¹ ich stopniowego zwiêkszania. Strefa
wolnego dostêpu zostanie zdominowana przez obszary czytelniano-ma-
gazynowe z wyspecjalizowanymi ksiêgozbiorami. Przestrzeñ biblioteczna
bêdzie zaaran¿owana w taki sposób, aby by³o to miejsce, w którym czy-
telnicy mog¹ studiowaæ (nie przeszkadzaj¹c sobie wzajemnie), korzy-
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poszukuj¹cym informacji ekonomicznej. Przewiduje siê zatem rozbu-
dowê jednorodnej do tej pory struktury Oddzia³u Informacji Naukowej
poprzez wyodrêbnienie pracowni informacji bie¿¹cej, bibliograficzno-
-dokumentacyjnej, dydaktycznej, promocji i reklamy us³ug bibliotecz-
nych. Dodatkowe, nowe pomieszczenia Oddzia³u to: czytelnia kompu-
terowych no�ników informacji oraz magazyn mediów elektronicznych.

Oprócz pomieszczeñ dla dzia³alno�ci merytorycznej Biblioteki i ob-
s³ugi u¿ytkowników w obiekcie bêd¹ równie¿ pomieszczenia wspoma-
gaj¹ce dzia³alno�æ podstawow¹, takie jak sale dydaktyczne, audytoryj-
no-konferencyjne, obszary wystawowe, pracownia kserograficzna, pra-
cownia introligatorsko-konserwatorska, komora dezynfekcyjna, a tak-
¿e inne, stanowi¹ce zaplecze socjalne dla pracowników i u¿ytkowni-
ków (kawiarnia, bufet, palarnie).

Przyjête rozwi¹zania funkcjonalne umo¿liwiaj¹ powstanie w na-
szym regionie nowoczesnego centrum informacji elektronicznej, które
zaspokajaæ bêdzie potrzeby Akademii w zakresie wspierania badañ na-
ukowych, miêdzynarodowych projektów badawczych i edukacyjnych
oraz zapewni obs³ugê procesu dydaktycznego na poziomie europejskim.
Biblioteka stanowiæ bêdzie centrum multimedialno-informacyjne wy-
korzystuj¹ce najnowsze technologie komputerowe.

Integraln¹ czê�ci¹ inwestycji jest Aula. Koncepcja ca³o�ci projektu
architektonicznego zak³ada utworzenie kompleksu bibliotecznego
i funkcji pochodnych o wysokim standardzie obs³ugi, zlokalizowane-
go w pobli¿u obecnych obiektów dydaktycznych Akademii Ekonomicz-
nych, a jednocze�nie w centrum miasta.

Aula po³¹czona zostanie z budynkiem bibliotecznym. Bêdzie mog³a
równie¿ funkcjonowaæ oddzielnie (z wy³¹czeniem Biblioteki). Dyspono-
waæ bêdzie liczb¹ 500 miejsc siedz¹cych. Aula przeznaczona bêdzie do:

� obs³ugi uroczysto�ci i imprez zwi¹zanych z ¿yciem naukowym i aka-
demickim Uczelni (inauguracje, promocje doktorskie i habilitacyj-
ne, wystêpy artystyczne zespo³ów studenckich),

� organizowania konferencji, zjazdów, seminariów, warsztatów na-
ukowych,

� wyk³adów i odczytów po³¹czonych z prezentacjami audiowizualnymi,
� obs³ugi uroczysto�ci i imprez zwi¹zanych z wydarzeniami w ¿yciu

spo³ecznym i kulturalnym miasta oraz regionu.

Biblioteka G³ówna Akademii Ekonomicznej w sprzyjaj¹cych wa-
runkach lokalowych bêdzie mia³a równie¿ mo¿liwo�æ aktywnego w³¹-
czenia siê w proces przy�pieszenia powszechnej edukacji ekonomicz-
nej, zw³aszcza lokalnej spo³eczno�ci. Poprzez posiadane zbiory i pro-
fesjonaln¹ obs³ugê informacyjn¹ wspieraæ bêdzie:
� w³adze samorz¹du terytorialnego � w procesach organizacji i za-

rz¹dzania administracj¹ oraz gospodark¹ regionu,
� przemys³ � w sferze mo¿liwo�ci zastosowania teoretycznej my�li

ekonomicznej w rozwi¹zaniach praktycznych,
� instytuty badawcze � przy podejmowaniu nowych obszarów ba-

dañ, analiz i prognoz gospodarczych,
� banki oraz instytucje finansowe � w kreowaniu nowych trendów

w rozwoju bankowo�ci i zarz¹dzania finansami.

Akademickie Centrum Informacji Ekonomicznej zaspokajaæ bêdzie
wszelkie potrzeby i aktywno�æ edukacyjn¹ spo³eczeñstwa informacyjnego.

Nowy gmach Biblioteki akademickiej stworzy niepowtarzaln¹ szan-
sê na zmianê wizerunku tej instytucji w �wiadomo�ci jej u¿ytkowni-
ków � studentów i pracowników naukowo-dydaktycznych oraz miesz-
kañców miasta i regionu.

BARBARA ZAJĄCZKOWSKA
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Studia doktoranckieStudia doktoranckieStudia doktoranckieStudia doktoranckieStudia doktoranckie
są przygodą intelektualną...są przygodą intelektualną...są przygodą intelektualną...są przygodą intelektualną...są przygodą intelektualną...

Studia doktoranckieStudia doktoranckieStudia doktoranckieStudia doktoranckieStudia doktoranckie
są przygodą intelektualną...są przygodą intelektualną...są przygodą intelektualną...są przygodą intelektualną...są przygodą intelektualną...

o nowym ko nowym ko nowym ko nowym ko nowym kształcie studiów doktoranckich z kierownikiem Studiumształcie studiów doktoranckich z kierownikiem Studiumształcie studiów doktoranckich z kierownikiem Studiumształcie studiów doktoranckich z kierownikiem Studiumształcie studiów doktoranckich z kierownikiem Studium
Doktoranckiego, profDoktoranckiego, profDoktoranckiego, profDoktoranckiego, profDoktoranckiego, prof. . . . . TTTTTadeuszem Tadeuszem Tadeuszem Tadeuszem Tadeuszem Trzaskrzaskrzaskrzaskrzaskalikiemalikiemalikiemalikiemalikiem, rozmawia Marcin Baron, rozmawia Marcin Baron, rozmawia Marcin Baron, rozmawia Marcin Baron, rozmawia Marcin Baron

Panie Profesorze, co nowego czeka uczestników studiów
doktoranckich na naszej Uczelni?

W październiku za-
oczne studia doktoranc-
kie rozpocznie 101 nowo
zakwalifikowanych osób.
Uczestnicy nowego na-
boru studiować będą
cztery lata (a nie trzy,
jak dotychczas). Korzy-
stając z doświadczeń
poprzednich lat, rada
naukowa studium dok-
toranckiego opracowu-
je nowy program stu-
diów. Uczestników no-
wego naboru będzie
obowiązywał również
nowy regulamin. Wpro-
wadzone zmiany zwią-
zane są z jednej strony z wejściem w życie ustawy z 14 mar-
ca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule nauko-
wym oraz o stopniach naukowych i tytule naukowym
w zakresie sztuki, z drugiej zaś są konsekwencją wydłu-
żenia czasu trwania studiów. Chciałbym podkreślić, że
uczestników studiów doktoranckich kontynuujących na-
ukę będzie obowiązywał trzyletni czas trwania studiów
doktoranckich, dotychczasowy program studiów oraz do-
tychczasowy regulamin.

W jaki sposób przebiegać będą studia na pierwszym se-
mestrze studiów doktoranckich?

Pierwszy semestr będzie miał charakter wprowadza-
jący. Podzieliliśmy uczestników studiów doktoranckich
na cztery grupy, korespondujące z kierunkami magister-

skich studiów dziennych, prowadzonych przez Akade-
mię. Wyodrębniono uczestników, którzy wstępnie zade-

klarowali swe zaintere-
sowania odpowiednio
jako ekonomia, finan-
se i bankowość, infor-
matyka i ekonometria
oraz zarządzanie i mar-
keting. Każdej z tych
grup oferujemy inny
zestaw wykładów, dają-
cych możliwość szer-
szego spojrzenia na
wybraną dziedzinę wie-
dzy, zapoznania się
z osiągnięciami „szkół
naukowych”, poszcze-
gólnych katedr oraz
z samodzielnymi pra-
cownikami naukowy-
mi tych katedr, którzy

w przyszłości być może podejmą się opieki naukowej nad
uczestnikami nowego naboru. Niemal wszystkie katedry
funkcjonujące na Uczelni bardzo aktywnie włączyły się
w przygotowanie tych wykładów wprowadzających. Będą
one prowadzone równolegle dla wszystkich grup i zaj-
mą połowę czasu przeznaczonego na zajęcia dydaktycz-
ne w pierwszym semestrze studiów. Pozostałą część cza-
su wypełnią wspólne dla wszystkich uczestników pierw-
szego roku wykłady z metodologii nauk oraz metodyki
pisania pracy doktorskiej. Wreszcie, będą seminaria kie-
runkowe. Każdy z uczestników będzie zobowiązany do
przygotowania w czasie pierwszych trzech miesięcy stu-
diów wstępnego projektu swej dysertacji doktorskiej oraz
artykułu naukowego na dowolnie wybrany przez siebie
temat z zakresu projektowanej rozprawy i przedstawie-
nia wyników swych prac na wybranym przez siebie se-
minarium kierunkowym.



43

NASZE SPRAWYNASZE SPRAWY

Kto będzie prowadził te seminaria?

Seminarium kierunkowe z zakresu ekonomii popro-
wadzi dr hab. Grażyna Musiał, z zakresu finansów i ban-
kowości – prof. AE dr hab. Joanna Żabińska, z zakresu
informatyki i ekonometrii – prof. AE dr hab. Jerzy Go-
łuchowski, natomiast z zakresu zarządzania i marketin-
gu – prof. AE dr hab. Janusz Strużyna.

W jaki sposób uczestnicy studiów doktoranckich pozy-
skają opiekunów naukowych?

W poprzednich latach w trakcie rekrutacji na studia
doktoranckie wymagaliśmy, by kandydat przedstawił opi-
nię samodzielnego pracownika naukowego, potwierdza-
jącą predyspozycje do pracy naukowej. Opinia ta zawie-
rała zazwyczaj deklarację profesora potwierdzającą moż-
liwość objęcia przyszłego doktoranta opieką naukową.
W tym roku odstąpiliśmy od tego wymagania. Chcemy
dać czas uczestnikom studiów doktoranckich na podję-
cie decyzji dotyczącej wyboru opiekuna naukowego. Jed-
nocześnie chcemy, by akceptacja ze strony profesora
mogła odbyć się na podstawie dokonań naukowych
uczestnika studiów doktoranckich w pierwszym seme-
strze, a więc głównie na podstawie przygotowanych przez
doktoranta opracowań pisemnych, o których wspomnia-
łem uprzednio. Mamy również nadzieję, że uda się do-
prowadzić do sytuacji, w której opracowania te będą zre-
cenzowane przez pracowników Uczelni. Zamieszczone
w tych recenzjach uwagi krytyczne pozwolą doktoran-
tom na zweryfikowanie poglądów na temat możliwości
realizacji swych zamierzeń naukowych, jak również
przedstawionych w tych opracowaniach poglądów.
Zgodnie z postanowieniami regulaminu studiów dokto-
ranckich, pozyskanie opiekuna naukowego odbywa się
w ten sposób, że doktorant występuje do kierownika stu-
diów z wnioskiem o przydzielenie opiekuna naukowego
i kierownik przychyla się do tej prośby w przypadku za-
akceptowania kandydata przez proponowanego opieku-
na. Niewątpliwie podjęcie trafnej decyzji przez obie stro-
ny ma bardzo duże znaczenie dla powodzenia przed-
sięwzięcia naukowego, jakim jest przygotowanie rozpra-
wy doktorskiej. Spodziewam się, że potencjalni promoto-
rze, pamiętając często nie najlepsze doświadczenia w pra-
cy z uczestnikami studiów doktoranckich wcześniejszych
naborów, będą bardzo ostrożni przyjmując pod opiekę
kolejne osoby.

Może się więc zdarzyć, że nie wszyscy uczestnicy rozpo-
czynający studia doktoranckie znajdą opiekunów na-
ukowych?

Tak, spodziewam się, że taka sytuacja może nastąpić.
Regulamin studiów doktoranckich nakłada na uczestni-
ków tych studiów obowiązek znalezienia opiekuna na-
ukowego pod koniec pierwszego semestru, a najdalej
przed zakończeniem pierwszego roku studiów. Jest to
termin nieprzekraczalny. Trudności w pozyskaniu opie-
kuna naukowego oznaczać mogą małą aktywność uczest-
nika lub też to, że na Uczelni nie ma osoby gotowej do
podjęcia się prowadzenia rozprawy doktorskiej na te-
mat proponowany przez doktoranta. Przyczyną trudno-
ści może być wreszcie zbyt niski poziom opracowań pi-
semnych, przygotowanych przez uczestnika. Tak więc
uczestnicy studiów doktoranckich rozpoczynając studia
podejmują również ryzyko niepozyskania opiekuna na-
ukowego, które ma wymiar finansowy.

Zaoczne studia doktoranckie są płatne. Jakie są obo-
wiązujące obecnie opłaty za studia?

Koszt pierwszego semestru to 1500 zł. Kolejne trzy
semestry to 2200 zł każdy. Począwszy od piątego seme-
stru studiów aż do ich ukończenia opłata wynosi 2400
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zł za semestr. Stawki są zróżnicowane w kolejnych se-
mestrach, co wynika z różnej ilości czasu, poświęcanej
doktorantom przez opiekunów naukowych. Najtańszy
jest pierwszy semestr, gdyż nie ma seminarium doktor-
skiego. Pojawia się ono na drugim semestrze dla tych
uczestników, którzy pozyskali opiekuna naukowego.
Wraz z zaawansowaniem rozprawy, powinna wzrastać
potrzeba wzajemnych kontaktów. Chciałbym też zwró-
cić uwagę na to, że stawki te różnią się od dotychczas
obowiązujących również dlatego, że uczestnicy nowego
naboru poniosą dodatkowo koszty przeprowadzenia
przewodu doktorskiego, które uprzednio włączone były
do opłaty za studia.

Wspomniał Pan o możliwości niepowodzenia. Jaki jest
stosunek liczby uczestników studiów doktoranckich uzy-
skujących stopień naukowy doktora do wszystkich osób
rozpoczynających te studia?

Pierwsza edycja studiów doktoranckich zapoczątko-
wana została w październiku 1994 roku. W latach dzie-
więćdziesiątych studia doktoranckie dzienne i zaoczne
rozpoczęło łącznie kilkaset osób. Do chwili obecnej prze-
wody doktorskie zakończyło kilkadziesiąt osób. Ozna-
cza to, że mniej niż 10% osób rozpoczynających studia
doktoranckie kończy je uzyskując stopień naukowy dok-
tora.

Jakie zmiany nastąpiły w regulaminie studiów dokto-
ranckich?

Nowa ustawa o tytule i stopniach naukowych w roz-
dziale poświęconym studiom doktoranckim i ich orga-
nizacji przewiduje, że skreślenia uczestnika z listy doko-
nuje kierownik studium doktoranckiego. Dawniej była
to kompetencja rady naukowej. W związku z tym, trze-
ba było poprawić w regulaminie wszystkie zapisy spo-
wodowane tą zmianą. Skorygowane zostały kompeten-
cje kierownika studium, rady naukowej i rektora. Wpro-
wadzony został obowiązek przekazywania rocznego pla-
nu przydziału zajęć dydaktycznych oraz sprawozdania
z wykonania zająć dydaktycznych w danym roku akade-
mickim do działu dydaktyki, co dotychczas nie było obo-
wiązujące. Pamiętajmy przy tym, że prowadzenie zajęć

dydaktycznych dotyczy jedynie uczestników studiów
dziennych. Nowością jest wreszcie zapis w regulaminie
pozwalający uczestniczyć kierownikowi studium we
wszystkich czynnościach rady wydziału i komisji zwią-
zanych z przewodem doktorskim uczestnika studiów dok-
toranckich.

Odchodząc już od zmian w sposobie organizacji stu-
diów doktoranckich proszę powiedzieć, czy jest duże
zapotrzebowanie na kształcenie na poziomie doktor-
skim?

To zapotrzebowanie zwiększa się. Bardzo wiele osób
pyta o możliwość kształcenia na studiach doktoranckich,
zarówno dziennych, jak i zaocznych. Wzrost zaintereso-
wania tymi studiami ma miejsce nie tylko w Polsce, ale
na całym świecie.

Co dają studia doktoranckie ich uczestnikom?

Uzyskanie stopnia naukowego doktora jest przepust-
ką do prowadzenia samodzielnie badań naukowych. Sam
udział w studiach jest przygodą intelektualną, nawet
wtedy, gdy z różnych powodów uczestnik studiów nie
sfinalizuje ich doktoratem.

Czy studia doktoranckie powinny stać się kuźnią kadry
naukowej naszej Uczelni, czy też powinniśmy kształcić
osoby, które swoją wiedzę i doświadczenie będą wyko-
rzystywały na zewnątrz?

Trzeba poważnie brać pod uwagę zatrudnienie na
Akademii osób kończących dzienne studia doktoranc-
kie. Te osoby powinny mieć realną możliwość podjęcia
pracy. Nie jest dobrze, gdy dochodzi do sytuacji, kiedy
bardzo dobrzy absolwenci studiów doktoranckich nie
znajdują zatrudnienia na naszej Uczelni i podejmują
pracę gdzie indziej. Jeżeli natomiast chodzi o zaoczne
studia doktoranckie, to z założenia kształcą one oso-
by, które nabyte kwalifikacje będą wykorzystywać na
zewnątrz.
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Data Godz. Wyk³adowca Katedra Tytu³ wyk³adu

E Prof. dr hab. M. Micha³owska Transportu Ekonomiczne problemy transportu i spedycji
FiB Prof. dr hab. J. ¯abiñska Finansów Globalizacja a zmiany zachodz¹ce na miêdzynarodowych rynkach finansowych
IiE Prof. dr hab. J. Mika Matematyki Wybrane problemy zastosowañ metod ilo�ciowych w ekonomii i zarz¹dzaniu

16.15

ZiM Prof. dr hab. H. Bieniok Systemów i Metod Zarz¹dzania Metodologia pracy naukowej do�wiadczenia praktyczne
9 X

18.15 Prof. dr hab. Andrzej S. Barczak Metodologia badañ naukowych
E Prof. dr hab. M. Micha³owska Transportu Ekonomiczne problemy transportu i spedycji
FiB Prof. dr hab. M. Smejda Rachunkowo�ci Systemy rachunkowo�ci
IiE Prof. dr hab. D. Kopañska-Bródka Badañ Operacyjnych Ryzyko w decyzjach inwestycyjnych i jego modelowanie

16.15

ZiM Prof. dr hab. E. Lorek Zarz¹dzania Ochron¹ �rodowiska Instrumenty ekonomiczne ochrony �rodowiska w procesie integracji europejskiej i wspó³pracy miêdzynarodowej
16 X

18.15 Prof. dr hab. Andrzej S. Barczak Metodologia badañ naukowych
E Prof. dr hab. G. Musia³ Ekonomii Wspó³czesne nurty ekonomii
FiB Prof. dr hab. G. £ukasik Finansów Strategie finansowe wspó³czesnych przedsiêbiorstw (finanse przedsiêbiorstw i rynek kapita³owy)
IiE Prof. dr hab. J. Wywia³ Statystyki Metody wnioskowania statystycznego (ich zastosowania w zagadnieniach ekonomicznych)

16.15

ZiM Prof. dr hab. H. Bieniok Systemów i Metod Zarz¹dzania Metodologia pracy naukowej, do�wiadczenia praktyczne
23 X

18.15 Prof. dr hab. Andrzej S. Barczak Metodologia badañ naukowych
E Prof. dr hab. Z. Kêdzior Marketingu i Us³ug Dylematy badawcze w obszarze rynku i konsumpcji
FiB Prof. dr hab. T. Famulska Finansów System finansów publicznych – aspekty teoretyczne i praktyczne
IiE Prof. dr hab. J. Biolik Ekonometrii Mikroekonometria i makroekonometria

16.15

ZiM Prof. dr hab. Z. Kêdzior Marketingu i Us³ug Dylematy badawcze w obszarze rynku i konsumpcji
30 X

18.15 Prof. dr hab. Andrzej S. Barczak Metodologia badañ naukowych
E Prof. dr hab .U. Zagóra-Jonszta Ekonomii Rozwój my�li ekonomicznej
FiB Prof. dr hab. I. Pyka Finansów Teoria i praktyka rynków finansowych
IiE Dr hab. S. Stanek Informatyki Komputerowe wspomaganie decyzji w wieku Internetu

16.15

ZiM Prof. dr hab. M. So³tysik Logistyki Ekonomicznej Teoretyczno-metodyczne podstawy wspó³czesnej logistyki
6 XI

18.15 Prof. dr hab. Andrzej S. Barczak Metodologia badañ naukowych
E Prof. dr hab. L. Fr¹ckiewicz

Prof. dr hab. A. Barteczek
Prof. dr hab. A. Lipka

Polityki Spo³ecznej Polityka spo³eczna
Polityka gospodarcza
Gospodarka kapita³em ludzkim

FiB Prof. dr hab. H. Buk Rachunkowo�ci Warto�æ informacyjna sprawozdañ finansowych na tle kreatywnej rachunkowo�ci
IiE Prof. dr hab. H. Przybycin Matematyki Zarz¹dzanie ryzykiem w finansach

16.15

ZiM Prof. dr hab. M. So³tysik Logistyki Ekonomicznej Teoretyczno-metodyczne podstawy wspó³czesnej logistyki

13 XI

18.15 Prof. dr hab. Tadeusz Trzaskalik Metodyka pisania pracy doktorskiej
E Prof. dr hab. L. Fr¹ckiewicz

Prof. dr hab. A. Barteczek
Prof. dr hab. A. Lipka

Polityki Spo³ecznej Polityka spo³eczna
Polityka gospodarcza
Gospodarka kapita³em ludzkim

FiB Prof. dr hab. K. Zadora Rachunkowo�ci Czym jest a czym nie jest rachunkowo�æ zarz¹dcza
IiE Prof. dr hab. A. Barczak Ekonometrii Wspó³czesne kierunki badañ ekonometrycznych

16.15

ZiM Prof. dr hab. L. ¯abiñski Polityki Rynkowej i Zarz¹dzania Marketingowego Marketing w procesie zarz¹dzania

20 XI

18.15 Prof. dr hab. Tadeusz Trzaskalik Metodyka pisania pracy doktorskiej
E Prof. dr hab. H. Przybylski Nauk Humanistycznych Prezentacja specjalno�ci public relations
FiB Prof. dr hab. J. Wojty³a Prawa Kierunki reformy prawa pracy
IiE Prof. dr hab. W. Szkutnik Matematyki Metody i modele w zarz¹dzaniu ryzykiem inwestycyjnym i ubezpieczeniowym

16.15

ZiM Prof. dr hab. J. Rokita Zarz¹dzania Przedsiêbiorstwem Wspó³czesne kierunki zarz¹dzania przedsiêbiorstwem
E Prof. dr hab. I. M. Smandek

Prof. dr hab. S. Swad�ba
Ekonomii Teoretyczne i praktyczne zagadnienia rynku pracy

Systemy gospodarcze i ich ewolucja
FiB Dr hab. A. Kostur Rachunkowo�ci Modele przep³ywów finansowych
IiE Dr hab. Z. Mielecka-Kubieñ Statystyki Metody statystyczne w badaniach zjawisk spo³ecznych

27 XI

18.15

ZiM Prof. dr hab. J. Rokita Zarz¹dzania Przedsiêbiorstwem Wspó³czesne kierunki zarz¹dzania przedsiêbiorstwem
E Prof. dr hab. D. Kotlorz Rynku Pracy Ekonomika rynku pracy
FiB Prof. dr hab. K. Marcinek Inwestycji Finansowa analiza projektów inwestycyjnych
IiE Prof. dr hab. H. Sroka Informatyki Najnowsze kierunki rozwoju systemów informatycznych zarz¹dzania

16.15

ZiM Prof. dr hab. E. Kie¿el Badañ Konsumpcji Problemy koncepcyjno-metodyczne badania konsumpcji i zachowañ konsumentów
E Prof. dr hab. T. Sporek Miêdzynarodowych Stosunków Ekonomicznych Korzy�ci i zagro¿enia wej�cia Polski do Unii Europejskiej
FiB Prof. dr hab. K. Marcinek Inwestycji Finansowa analiza projektów inwestycyjnych
IiE Prof. dr hab. J. Kolonko Statystyki Metody ilo�ciowe w przygotowaniu przekszta³ceñ w³asno�ciowych

4 XII

18.15

ZiM Prof. dr hab. E. Kie¿el Badañ Konsumpcji Problemy koncepcyjno-metodyczne badania konsumpcji i zachowañ konsumentów
E Prof. dr hab. K. Heffner Gospodarki przestrzennej Gospodarka przestrzenna a gospodarka regionalna w Polsce
FiB Prof. dr hab. P. Chrzan Matematyki Stosowanej Metody matematyczne, statystyczne i informatyczne w finansach i ubezpieczeniach
IiE Prof. dr hab. H. Zawadzki Elementy nieliniowej dynamiki ekonomicznej

16.15

ZiM Prof. dr hab. M. Bratnicki Przedsiêbiorczo�ci Metodologia problemu badania przedsiêbiorczo�ci organizacyjnej
E Prof. dr hab. K. Heffner Gospodarki przestrzennej Gospodarka przestrzenna a gospodarka regionalna w Polsce
FiB Prof. dr hab. H. Henzel Inwestycji Ekonomiczne aspekty inwestowania w nieruchomo�ci
IiE Dr hab. C. Olszak Informatyki Metodologia tworzenia i wdra¿ania komputerowych systemów wspomagania decyzji w zarz¹dzaniu

11 XII

18.15

ZiM Prof. dr hab. M. Bratnicki Przedsiêbiorczo�ci Metodologia problemu badania przedsiêbiorczo�ci organizacyjnej
E Prof. dr hab. A. Klasik Badañ Strategicznych i Regionalnych Gospodarka miejska i regionalna
FiB Prof. dr hab. H. Henzel Inwestycji Ekonomiczne aspekty inwestowania w nieruchomo�ci
IiE Prof. dr hab. E. Gatnar Statystyki Metody klasyfikacji danych ekonomicznych

16.15

ZiM Prof. dr hab. Ewa Zeman-Miszewska Badañ Rynkowych i Marketingowych Marketingowe badania rynków krajowych i zagranicznych – teorie, metodyka, praktyka, zastosowania
E Prof. dr hab. A. Klasik Badañ Strategicznych i Regionalnych Gospodarka miejska i regionalna
FiB Prof. dr hab. I. Jêdrzejczyk Rynku Ubezpieczeniowego Uwarunkowania rozwoju ubezpieczeñ w Polsce i na �wiecie
IiE Prof. dr hab. J. Go³uchowski Informatyki Technologie zarz¹dzania wiedz¹

18 XII

18.15

ZiM Prof. dr hab. K. Karcz Badañ Rynkowych i Marketingowych Marketingowe badania rynków krajowych i zagranicznych – teorie, metodyka, praktyka, zastosowania
E Prof. dr hab. Gra¿yna Musia³ Seminarium
FiB Prof. dr hab. Joanna ¯abiñska Seminarium
IiE Prof. dr hab. Jerzy Go³uchowski Seminarium

16.15

ZiM Prof. dr hab. Janusz Stru¿yna Seminarium
E Prof. dr hab. Gra¿yna Musia³ Seminarium
FiB Prof. dr hab. Joanna ¯abiñska Seminarium
IiE Prof. dr hab. Jerzy Go³uchowski Seminarium

8 I

18.15

ZiM Prof. dr hab. Janusz Stru¿yna Seminarium
E Prof. dr hab. Gra¿yna Musia³ Seminarium
FiB Prof. dr hab. Joanna ¯abiñska Seminarium
IiE Prof. dr hab. Jerzy Go³uchowski Seminarium

16.15

ZiM Prof. dr hab. Janusz Stru¿yna Seminarium
E Prof. dr hab. Gra¿yna Musia³ Seminarium
FiB Prof. dr hab. Joanna ¯abiñska Seminarium
IiE Prof. dr hab. Jerzy Go³uchowski Seminarium

15 I

18.15

ZiM Prof. dr hab. Janusz Stru¿yna Seminarium
E Prof. dr hab. Gra¿yna Musia³ Seminarium
FiB Prof. dr hab. Joanna ¯abiñska Seminarium
IiE Prof. dr hab. Jerzy Go³uchowski Seminarium

16.15

ZiM Prof. dr hab. Janusz Stru¿yna Seminarium
E Prof. dr hab. Gra¿yna Musia³ Seminarium
FiB Prof. dr hab. Joanna ¯abiñska Seminarium
IiE Prof. dr hab. Jerzy Go³uchowski Seminarium

22 I

18.15

ZiM Prof. dr hab. Janusz Stru¿yna Seminarium
E Prof. dr hab. Gra¿yna Musia³ Seminarium
FiB Prof. dr hab. Joanna ¯abiñska Seminarium
IiE Prof. dr hab. Jerzy Go³uchowski Seminarium

16.15

ZiM Prof. dr hab. Janusz Stru¿yna Seminarium
E Prof. dr hab. Gra¿yna Musia³ Seminarium
FiB Prof. dr hab. Joanna ¯abiñska Seminarium
IiE Prof. dr hab. Jerzy Go³uchowski Seminarium

29 I

18.15

ZiM Prof. dr hab. Janusz Stru¿yna Seminarium

RRRR R
o

z
k
ła

d
 z

a
ję

ć
 d

la
 I

 r
o

k
u

 z
a
o

c
z
n

y
c
h

 s
tu

d
ió

w
 d

o
k
to

ra
n

c
k
ic

h
o

z
k
ła

d
 z

a
ję

ć
 d

la
 I

 r
o

k
u

 z
a
o

c
z
n

y
c
h

 s
tu

d
ió

w
 d

o
k
to

ra
n

c
k
ic

h
o

z
k
ła

d
 z

a
ję

ć
 d

la
 I

 r
o

k
u

 z
a
o

c
z
n

y
c
h

 s
tu

d
ió

w
 d

o
k
to

ra
n

c
k
ic

h
o

z
k
ła

d
 z

a
ję

ć
 d

la
 I

 r
o

k
u

 z
a
o

c
z
n

y
c
h

 s
tu

d
ió

w
 d

o
k
to

ra
n

c
k
ic

h
o

z
k
ła

d
 z

a
ję

ć
 d

la
 I

 r
o

k
u

 z
a
o

c
z
n

y
c
h

 s
tu

d
ió

w
 d

o
k
to

ra
n

c
k
ic

h



46

NASZE SPRAWYNASZE SPRAWY

AkAkAkAkAkadadadadademia Ekemia Ekemia Ekemia Ekemia Ekonomicznaonomicznaonomicznaonomicznaonomiczna
w Katowicach w opiniiw Katowicach w opiniiw Katowicach w opiniiw Katowicach w opiniiw Katowicach w opinii
pracownikpracownikpracownikpracownikpracowników nauków nauków nauków nauków naukowoowoowoowoowo-----
-----dydaktyczdydaktyczdydaktyczdydaktyczdydaktycznych – nych – nych – nych – nych – wyniki badańwyniki badańwyniki badańwyniki badańwyniki badań

Z inicjatywy rektora w czerwcu br.
Centrum Badañ i Ekspertyz zrealizowa³o
badania na temat �Wizerunek Akademii
Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego
w Katowicach w opinii pracowników�.
Kwestionariusz ankietowy otrzymali
wszyscy pracownicy Akademii. Swoje
opinie wyrazi³ co czwarty pracownik
(25,6% pracowników naukowo-dydak-
tycznych oraz 23,6% pracowników admi-
nistracji i obs³ugi). W badaniu udzia³ wziê-
³a co pi¹ta zatrudniona w Uczelni kobieta
i niemal co czwarty mê¿czyzna. Wype³-
niony kwestionariusz zwróci³o prawie
40% pracowników naukowo-dydaktycz-
nych Wydzia³u Ekonomii, ponad 30%
Wydzia³u Zarz¹dzania i tylko 8% pracow-
ników Wydzia³u Finansów i Ubezpieczeñ.
Wypowiedzi udzieli³ co czwarty zatrud-
niony w Uczelni profesor oraz co trzeci
adiunkt i asystent.

Uczestnicy badania wyrazili swoje opi-
nie o Akademii jako jednostce edukacyj-
nej oraz o wszystkich, którzy tworz¹ tê
instytucjê: pracownikach naukowo-dy-
daktycznych, pracownikach administracji
i obs³ugi, a tak¿e o studentach. Wiêkszo�æ
pracowników naukowo-dydaktycznych,
którzy wziêli udzia³ w badaniach, Akade-
miê Ekonomiczn¹ ocenia pozytywnie. W
ich opinii Uczelnia jest ich miejscem pra-
cy, dobr¹, presti¿ow¹ i nowoczesn¹ insty-
tucj¹, a tak¿e jednostk¹ stabiln¹, solidn¹,
z tradycjami i ambicjami. AE negatywne
skojarzenia budzi u co szóstego pracow-
nika naukowego. Najczêstsze z nich to:
�instytucja skostnia³a�, �uczelnia, w któ-
rej jako�æ przesz³a w ilo�æ�.

Studenci AE w Katowicach wywo³uj¹
pozytywne skojarzenia u ponad 2/3 pra-
cowników naukowo-dydaktycznych, któ-
rzy wypowiedzieli siê na ten temat. Dla
nich studenci to osoby ambitne, pracowi-

Z kadr¹ administracyjn¹ na wysokim poziomie

1 5

Ograniczaj¹ca mo¿liwo�ci rozwoju zawodowego

Nie ceniona w �rodowisku praktyki gospodarczej

Konserwatywna

Nie dbaj¹ca o pracownika

Niewiarygodna

Nie warta polecenia jako miejsce pracy

Nie warta polecenia jako miejsce studiowania

Nie motywuj¹ca do pracy

Nie ceniona w �rodowisku naukowców

Kszta³c¹ca na bardzo niskim poziomie

Z kadr¹ dydaktyczn¹ na niskim poziomie

Z kadr¹ administracyjn¹ na niskim poziomie

Nie dbaj¹ca o studenta

Nie dysponuj¹ca wystarczaj¹cym bud¿etem

Dbaj¹ca o pracownika

Warta polecenia jako miejsce pracy

Warta polecenia jako miejsce studiowania

Motywuj¹ca do pracy

Daj¹ca mo¿liwo�ci rozwoju zawodowego

Ceniona w �rodowisku praktyki gospodarczej

Ceniona w �rodowisku naukowców

Kszta³c¹ca na bardzo wysokim poziomie

Z kadr¹ dydaktyczn¹ na wysokim poziomie

Dbaj¹ca o studenta

Dysponuj¹ca wystarczaj¹cym bud¿etem

Nowoczesna

Wiarygodna

2 3 4
2,70

2,27

3,16

3,76

3,71

3,98

3,20

3,45

3,53

3,36

3,46

3,48

3,79

3,34

te, zdolne, kreatywne, inteligentne, o mi-
³ej aparycji. O studentach AE negatywnie
wypowiedzia³a siê blisko 1/5 badanych,
wskazuj¹c na takie ich cechy, jak lenistwo
i cwaniactwo.

Wiêcej ni¿ po³owa pracowników nauko-
wo-dydaktycznych, którzy wyrazili swoj¹
opiniê, pozytywnie ocenia grono swoich
wspó³pracowników, podkre�laj¹c ich wy-
sokie kwalifikacje oraz profesjonalno�æ. Co
trzeci respondent wskaza³ na negatywne
cechy pracowników naukowych Akademii.
Najczê�ciej by³y to okre�lenia: �ludzie go-
ni¹cy za pieniêdzmi�, �zmuszeni do podej-
mowania wielu etatów� i �czêsto nie iden-
tyfikuj¹cy siê z uczelni¹�.

Blisko 60% pracowników naukowo-
-dydaktycznych, którzy wyrazili swoje
opinie, pozytywnie postrzega tak¿e grupê
pracowników administracji i obs³ugi na-

szej Uczelni, uwa¿aj¹c ich za ludzi kom-
petentnych, fachowych, o wysokich kwa-
lifikacjach, uprzejmych, s³u¿¹cych pomo-
c¹, rzetelnych i dobrze zorganizowanych.
Niemal co trzeci pracownik wyrazi³ ne-
gatywne opinie na temat pracowników
administracji i obs³ugi, wskazuj¹c g³ów-
nie na ich biurokratyczny i formalny sto-
sunek do pracy.

Akademiê Ekonomiczn¹ jako instytu-
cjê edukacyjn¹ pracownicy naukowo-dy-
daktyczni oceniaj¹ powy¿ej przeciêtnej
(ocena 3,0 na skali od 1 do 5). Ich zda-
niem, Uczelnia jest instytucj¹ wart¹ pole-
cenia jako miejsce studiowania (najwy¿-
sza ocena �rednia 3,98), z kadr¹ dydak-
tyczn¹ na wysokim poziomie (ocena �red-
nia 3,79), wiarygodn¹ (3,76). Poni¿ej �red-
niej oceniono wysoko�æ bud¿etu Uczelni
oraz poziom jej nowoczesno�ci (rys. 1).

Rys. 1. AE w Katowicach jako instytucja...
(oceny �rednie)
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Szanse i zagro¿enia tkwi¹ce w otocze-
niu Akademii wskaza³o 2/3 pracowników
naukowo-dydaktycznych. Najczê�ciej
wskazywane zagro¿enie to konkurencja ze
strony innych szkó³. Zdaniem pracowni-
ków zagro¿eniem dla Uczelni mo¿e staæ
siê równie¿ ni¿ demograficzny oraz sytu-
acja na rynku pracy. Do szans responden-
ci zaliczyli integracjê Polski z Uni¹ Euro-
pejsk¹. Szans¹ rozwoju jest równie¿ stwo-
rzenie nowych kierunków, profili i progra-
mów studiów oraz wspó³praca z podmio-
tami najbli¿szego otoczenia (tablica 1).

Pracownicy mieli równie¿ okazjê do
wyra¿enia swoich opinii na temat mo¿li-
wo�ci, szans i barier rozwoju zawodowe-
go, jakie daje im Uczelnia. Mo¿liwo�ci
rozwoju zawodowego w Akademii pra-

Przeprowadzone badania by³y równie¿
okazj¹ do poznania opinii pracowników
na temat silnych i s³abych stron naszej
Uczelni oraz szans i zagro¿eñ rozwoju ja-
kie stwarza jej otoczenie. Blisko 3/4 pra-
cowników naukowo-dydaktycznych
wskaza³o silne i s³aby strony Akademii.
Najczê�ciej wskazywan¹ siln¹ stron¹
Uczelni jest wysoki poziom, profesjona-
lizm i do�wiadczenie kadry. Do atutów
Uczelni zaliczono równie¿ jej presti¿,
markê, renomê i tradycjê. Najczê�ciej
wskazywan¹ s³ab¹ stron¹ AE w Katowi-
cach jest niski poziom dydaktyczny oraz
warunki lokalowe. �rednio co dziesi¹ty
naukowiec za s³ab¹ stronê AE uzna³ wy-
posa¿enie w �rodki techniczno-dydaktycz-
ne, obs³ugê administracyjn¹ oraz stosun-
ki interpersonalne (tablica 1).

cownicy naukowo-dydaktyczni ocenili na
poziomie powy¿ej �redniej (3,0). Najwy-
¿ej oceniono mo¿liwo�ci wykonywania
interesuj¹cej pracy (ocena �rednia 4,13),
najni¿ej � mo¿liwo�æ awansu (3,20) oraz
docenianie kwalifikacji (3,29). 2/3 pra-
cowników naukowo-dydaktycznych
wskaza³o szanse i bariery rozwoju zawo-
dowego w naszej Uczelni (tablica 2).
Wskazuj¹c na szanse respondenci podkre-
�lali najczê�ciej w³asne zaanga¿owanie,
samodoskonalenie, uzyskiwanie kolej-
nych stopni i tytu³ów naukowych. Szans¹
rozwoju zawodowego jest tak¿e uczestni-
czenie w miêdzynarodowych badaniach
i projektach naukowych. Najczê�ciej
wskazywanymi przez pracowników barie-
rami rozwoju zawodowego s¹ niskie za-
robki i uczelniana biurokracja.

Przedstawione wyniki badañ to tylko
fragment pe³nego raportu, który zawiera
opinie na temat Uczelni, pracowników
i studentów wyra¿ane przez pracowników
administracji i obs³ugi oraz opinie doty-
cz¹ce Uczelni jako pracodawcy i oceny
systemu komunikacji wewnêtrznej.

Jako badacze nie podejmujemy siê
szerszej oceny i interpretacji uzyskanych
informacji pozostawiaj¹c to zadanie w³a-
dzom Uczelni oraz ka¿demu Czytelniko-
wi tego tekstu. Bardzo dziêkujemy tym
wszystkim, którzy odpowiedzieli na py-
tania ankietowe, deklaruj¹c tym samym
zrozumienie dla tego typu inicjatyw ba-
dawczych.

ZESPÓŁ CBiE

Szanse (N=84) Bariery (N=81)

Samodoskonalenie, w³asne zaanga¿owanie (15)

Uczestnictwo w badaniach i projektach
miêdzynarodowych (14)

Uzyskiwanie kolejnych stopni i tytu³ów naukowych (13)

Sta¿e zagraniczne (7)

Dostêpno�æ do prasy i literatury zagranicznej (5)

Biurokracja (11)

Niska pensja (konieczno�æ podjêcia dodatkowej pracy) (10)

Nadmiar obowi¹zków dydaktycznych (6)

Brak �rodków finansowych na badania (6)

Brak mo¿liwo�ci awansu (6)

Brak dobrego/pomocnego szefa (5)

Tablica 2

Szanse i bariery rozwoju zawodowego pracowników naukowo-dydaktycznych*

* Uwzglêdniono wypowiedzi udzielone przez co najmniej piêciu respondentów.

Tablica 1

Silne i s³abe strony oraz szanse i zagro¿enia AE w Katowicach*

* Uwzglêdniono wypowiedzi udzielone przez co najmniej piêciu respondentów, w nawiasach podano liczbê wskazañ.

Silne strony (N=89) S³abe strony (N=88)

Dobra/profesjonalna/do�wiadczona kadra (58)

Presti¿, marka, renoma, dobra opinia (29)

Tradycja (21)
Lokalizacja (12)
Uczelnia pañstwowa/publiczna (10)

Liczba kierunków (9)
Poziom kszta³cenia (8)

Dobra pozycja w regionie (7)
Miejsca w rankingach (6)

Niski poziom dydaktyczny (25)
Warunki lokalowe (20)
S³abe zaplecze techniczne, dydaktyczne, komputerowe (12)

Obs³uga administracyjna (10)

Z³e stosunki interpersonalne (10)

Brak nowoczesnej biblioteki i czytelni (9)
Biurokracja (8)
Konserwatyzm (8)
Niskie zarobki (8)
S³aba reklama i promocja (7)

Szanse (N=76) Zagro¿enia (N=82)

Wej�cie Polski do UE (19)

Nowe kierunki/profile/programy studiów (11)
Wspó³praca z praktyk¹ gospodarcz¹ (11)

Zainteresowanie studiami wy¿szymi i podyplomowymi (9)

Wspó³praca z zagranic¹ (8)

Wspó³praca z innymi uczelniami (8)

Rozwój regionu (8)
�rodki finansowe (pañstwowe i unijne) (7)

Konkurencja ze strony innych szkó³ (64)

Ni¿ demograficzny (15)

Nasycony rynek pracy/bezrobocie (7)
Reformy szkolnictwa wy¿szego (5)
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Szczególnie ważne dla podniesienia prestiżu w tym zakresie stało się wydanie
wielu publikacji w językach obcych (np. M. Bratnicki: Organizational Entrepre-
neurship: Conceptual Advances and Some Empirical Tests, DSS in the Uncertainty
of the Internet Age. Red. T. Bui, H. Sroka, S. Stanek, J. Gołuchowski, Z. Mikolas:
Small and Medium-Size Enterprise. The Present and New Trends in Entrepreneur-
ship; H. Bieniok, O. Flak, G. Głód: Die kondition der kleinen und mittelstandi-
schen privatunternehmen der schlesischen woiwodschaft in der EU-beitritts-vorbe-
reitungsperiode; J. Wywiał: Some Contributions to Multivariate Methods in Su-
rvey Sampling) oraz przygotowanie materiałów do wydania pierwszego numeru
czasopisma w języku angielskim „Journal of Economics and Management”.

Adresatami projektowanego czasopisma będą zarówno odbiorcy krajowi, jak
i zagraniczni, będą je otrzymywać wszystkie akademickie (państwowe) uczelnie
ekonomiczne, w tym wydziały ekonomii, finansów i zarządzania uniwersytetów
i innych uczelni akademickich, PAN i jej instytuty naukowe, ważniejsze instytuty
badawcze, reprezentatywne dla nauk ekonomicznych, w tym zarządzania, towa-
rzystwa naukowe PTE, TNOIK, Centrum im. A. Smitha. Czasopismo to powin-
no znajdować się w rejestrach kluczowych instytucji państwowych funkcjonują-
cych w sferze nauki i szkolnictwa wyższego (Ministerstwo Nauki – KBN, Mini-
sterstwo Edukacji Narodowej, Rada Główna Szkolnictwa Wyższego/Państwowa
Komisja Akredytacyjna, Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Państwo-
wych), a także zajmujących się problematyką integracji europejskiej (Komitet ds.
Integracji Europejskiej, Pełnomocnik Rządu RP ds. Integracji Europejskiej). Może
być ono również przekazywane/udostępniane filiom wielkich agencji konsultin-
gowych działających w Polsce.

Głównymi odbiorcami czasopisma będą także adresaci zagraniczni, w szcze-
gólności uczelnie i inne instytucje naukowe, z którymi Akademia ma umowy
o współpracy. Może ono być też wizytówką w staraniach o zagraniczne (europej-
skie) fundusze na badania oraz na finansowanie międzynarodowej wymiany pra-
cowników naukowo-dydaktycznych i studentów.

Nasza oficyna staje się z roku na rok coraz bardziej atrakcyjna dla autorów;
jest również widoczna i uznawana zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicz-
nym, co ma bezpośrednie odzwierciedlenie w liczbie wydawanych prac. Wyni-
kiem tego jest to, iż w „Zasadach oceny parametrycznej jednostek naukowych”
nasze Zeszyty Naukowe (serie: Studia Ekonomiczne i Europejskie) oraz prace
naukowe znalazły się na liście A.

Struktura produkcji wydawniczej wyraźnie wskazuje na to, iż Wydawnictwo
ma przede wszystkim profil naukowy. Dużą grupę publikacji stanowią prace pro-
mocyjne na stopień naukowy (prace habilitacyjne i profesorskie) oraz monografie
naukowe sponsorowane całkowicie lub częściowo przez środki KBN, uzyskane
przez pracowników na różnego typu badania, jak również przez Wydawnictwo.

 Ostatnio ukazały się „Strategie marketingowe w osiąganiu przewagi konku-
rencyjnej w bankowości detalicznej” J. Harasim, „Ocena działalności placówki ope-
racyjnej banku” M. Capigi, „Marketingowa orientacja firm ubezpieczeniowych
w Polsce” B. Nowatorskiej-Romaniak. W najbliższym czasie w tej serii mają się
ukazać następujące tytuły: „Systemy promocji przedsiębiorstw w Polsce” M. Drzaz-
gi, „Badania marketingowe preferencji nabywców instytucjonalnych” A. Bajdaka
i „Determinanty kształtowania cen usług transportowych” J. Hawleny.

Nowy wiNowy wiNowy wiNowy wiNowy wizerunekzerunekzerunekzerunekzerunek
WydawnicWydawnicWydawnicWydawnicWydawnictwa...twa...twa...twa...twa...

Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, w związku ze zbliżającym się wejściem Polski w struktury Unii Europejskiej,
oprócz kontynuacji rozpoczętych w poprzednich latach działań i inicjatyw, skupiło się w ostatnim okresie na tworzeniu wizerunku wydaw-
nictwa europejskiego.



WYDAWNICTWO

49

WYDAWNICTWO
Aktualnie wydawnictwo popularyzuje dwie nowe serie wydawnicze. Pierw-

sza powstała z myślą o pracownikach naukowych dysponujących środkami w ra-
mach badań własnych, której regulamin przewiduje, iż będzie to recenzowana
edycja o objętości od 3 do 5 aw; istnieje również możliwość wydania pracy w ję-
zyku angielskim (7 prac w 2002 roku). Druga adresowana jest do pracowników
dysponujących środkami w ramach badań statutowych i innych programów ba-
dawczych; edycja ta cieszy się coraz większym zainteresowaniem, gdyż w 2002
roku wydano w Wydawnictwie aż 21 opracowań, a w 2000 roku ukazało się
14 prac z tej serii.

Wspomagając proces dydaktyczny nastawiono się głównie na skomercjalizo-
waną obsługę edytorską, wydając samofinansujące się wysokonakładowe małe
prace dydaktyczne i podręczniki, a także wznowienia już zaistniałych na rynku
i bardzo poszukiwanych prac. Ukazały się wysokonakładowe nowe podręczniki:
C. Olszak, H. Sroka: Informatyka w zarządzaniu, G. Kończak, G. Trzpiot: Anali-
zy statystyczne z arkuszem kalkulacyjnym Microsoft Excel, G. Królik: Autopre-
zentacja, B. Woźniak-Sobczak: Zarządzanie kapitałem przedsiębiorstwa, J. Mika:
Elementy matematyki dla studentów (zadania), M.T. Wilczek: Podstawy zarzą-
dzania projektem inwestycyjnym, M. Brandenburg: Zarządzanie projektem, A. So-
wińska: Wybrane zagadnienia psychologii ekonomicznej, M. Smejda (red.): Pod-
stawy rachunkowości bankowej, H. Biolik, M. Halama, M. Ingram: Podejmowa-
nie decyzji menedżerskich oraz wznowienia: A. Sowińska: Wprowadzenie do
psychologii, E. Płaczek: Logistyka międzynarodowa, M. Sołtysik: Zarządzanie lo-
gistyczne, D. Kisperska-Moroń: Podstawy podejmowania decyzji logistycznych w
przedsiębiorstwie, J. Mika: Elementy matematyki dla studentów ekonomii i zarzą-
dzania, Z. Barczak, J. Biolik: Podstawy ekonometrii, K. Marcinek: Finansowa
ocena przedsięwzięć inwestycyjnych przedsiębiorstw.

Opublikowano również nowe prace w tzw. seriach dydaktycznych, tj. W. Szkut-
nik: Modele statystyczne i probabilistyczne ryzyka ubezpieczeniowego (z. 7),
W. Szkutnik: Analiza roszczeniowa w ujęciu statystyczno-probabilistycznym (z. 8),
W. Szkutnik: Modele probabilistyczne ryzyka ubezpieczeniowego w ujęciu ciągłym
(z. 9), A. Romowicz: Funkcje wielu zmiennych (z. 6).

Wydawnictwo Uczelniane katowickiej Akademii Ekonomicznej dba o staranną reklamę i promocję
wszystkich wydawanych prac. Polityka promocyjna zależy głównie od charakteru pracy i opiera się na
czynnym udziale w liczących się imprezach targowych i wystawach o zasięgu krajowym i międzynarodo-
wym. W ostatnich miesiącach wydawnictwo prezentowało swoje osiągnięcia na Krajowych Targach Książki
Akademickiej we Wrocławiu, Krajowych Targach Książki Akademickiej ATENA ’02 w Warszawie, wysta-
wach „Polska Książka Naukowa” w Lublinie i Kijowie. Udział w tak renomowanych imprezach ma nieba-
gatelny wpływ na promocję i sprzedaż książek. Specjalnie z okazji targów i wystaw przygotowywany jest
folder reklamowy, w którym przedstawione są nowości wydawnicze, wraz z krótką charakterystyką każ-
dej pozycji. Oferta oficyny jest regularnie prezentowana na łamach ogólnopolskiego magazynu „Forum
Książki”, ponadto jej pełną wersję można znaleźć na stronie internetowej Uczelni. Od niedawna można
też kupować książki korzystając z Internetu. Środowisko akademickie jest również na bieżąco informo-
wane o wszelkich nowych inicjatywach w piśmie uczelnianym „AE Forum”, które powstaje przy czyn-
nym udziale pracowników Wydawnictwa (redakcja i skład komputerowy).

Nową inicjatywą promującą nasze publikacje jest udział w licznych konferencjach naukowych, np.
w Konferencji Logistyków Polskich w Warszawie, ogólnopolskiej konferencji „Zarządzanie rozwojem
lokalnym i regionalnym w kontekście integracji europejskiej” w Katowicach, jak również w planowanej
na wrzesień konferencji „Diagnoza i perspektywy procesów inwestycyjnych w krajach Europy Środko-
wej” w Ustroniu.

Konsekwencja we wprowadzaniu zasad strategii w Wydawnictwie Uczelnianym oraz akceptacja i po-
moc władz uczelni ugruntowują pozycję oficyny jako profesjonalnego wydawnictwa naukowego o profi-
lu ekonomicznym.
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5. Powołanie recenzentów pracy doktorskiej i Wydziałowej Komi-
sji ds. Wybranych Czynności Przewodu Doktorskiego mgr.
Juliusza Kiesia.

6. Otwarcie przewodu doktorskiego mgr. Krzysztofa Zamasza; pro-
ponowany promotor: prof. dr hab. Zofia Kędzior.

7. Sprawy osobowe.

J.Ś.

26 czerwca 2003 roku Rada Wydziału Ekonomii zebrała się
na posiedzeniu, którego porządek był następujący:
1. Sprawozdanie Komisji i głosowanie nad nadaniem stopnia

doktora nauk ekonomicznych mgr Marzenie Czarneckiej-
Glinka.

2. Wymogi stawiane pracom licencjackim i magisterskim na Wy-
dziale Ekonomii.

3. Zaopiniowanie wniosków o nagrody rektora.
4. Powołanie recenzentów pracy doktorskiej i Wydziałowej Ko-

misji ds. Wybranych Czynności Przewodu Doktorskiego mgr.
Adama Drobniaka.R
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3 lipca 2003 roku Rada Wydziału Finansów i Ubezpieczeń
zebrała się na posiedzeniu, którego porządek był następujący:
1. Podjęcie Uchwały w sprawie form kształcenia, jakie będą pro-

wadzone na Wydziale Finansów i Ubezpieczeń.
2. Zaopiniowanie wniosków o przyznanie nagród rektora.
3. Ogłoszenie konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze

Inwestycji.
4. Ogłoszenie konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze

Prawa.

5. Ogłoszenie konkursu na stanowiska asystenta w Katedrze Ra-
chunkowości.

6. Informacje o pracach nad projektem Ustawy o szkolnictwie wyż-
szym.

7. Informacja o projektach dotyczących współpracy międzynaro-
dowej.

8. Sprawy osobowe.

A.K.
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17. Otwarcie przewodu doktorskiego mgr Magdaleny Jaciow; proponowany pro-
motor: prof. zw. dr hab. Zofia Kędzior.

18. Otwarcie przewodu doktorskiego mgr. Roberta Wolnego; proponowany pro-
motor: prof. zw. dr hab. Zofia Kędzior.

19. Wniosek Wydziałowej Komisji ds. Wybranych Czynności Przewodu Doktor-
skiego mgr. Michała Zawiszy w sprawie dalszego przebiegu przewodu dok-
torskiego.

20. Sprawozdanie Komisji Konkursowej w sprawie zatrudnienia na stanowisku
asystenta w Katedrach:
a) Statystyki,
b) Badań Operacyjnych.

21. Organizacja roku akademickiego 2003/2004:
a) zatwierdzenie listy promotorów prac licencjackich i magisterskich na stu-

diach dziennych i zaocznych,
b) zatwierdzenie listy adiunktów i starszych wykładowców upoważnionych

do prowadzenia wykładów na studiach dziennych i zaocznych,
c) zatwierdzenie obsady personalnej przedmiotów specjalnościowych do wy-

boru aktualnie obowiązujących na studiach dziennych i zaocznych,
d) zatwierdzenie programu studiów na jednolitych studiach magisterskich

zaocznych,
e) zatwierdzenie programu studiów dla I roku studiów licencjackich zaocznych.

22. Zaopiniowanie wniosku o przedłużenie zatrudnienia na stanowisku asystenta:
a) w Katedrze Informatyki – mgr. inż. Marka Dziembały, mgr Anny Kempy,

mgr. Mariusza Żytniewskiego;
b) w Katedrze Statystyki – mgr. Wojciecha Gamrota, mgr Doroty Rozmus.

23. Zaopiniowanie wniosku w sprawie przedłużenia zatrudnienia na stanowisku
starszego wykładowcy w Katedrze Ekonometrii dr Elżbiety Wędzichy.

24. Zaopiniowanie wniosku w sprawie zatrudnienia dr Krystyny Melich-Iwanek
w Katedrze Ekonometrii na stanowisku starszego wykładowcy.

25. Zaopiniowanie wniosku w sprawie przedłużenie zatrudnienia na stanowisku
wykładowcy w Katedrze Zarządzania Ochroną Środowiska dr Anny Giba-
szewskiej.

26. Zaopiniowanie wniosku w sprawie zatrudnienia prof. AE dr. hab. Leona Dziem-
bały na 1/2 etatu w Katedrze Statystyki.

27. Zaopiniowanie wniosku w sprawie przedłużenia zatrudnienia dr. Krzysztofa
Wilgusa na 1/2 etatu w Katedrze Marketingu.

28. Zaopiniowanie wniosku w sprawie przedłużenia zatrudnienia mgr. Ryszarda
Musiała na 1/2 etatu w Katedrze Informatyki.

29. Zaopiniowanie wniosku w sprawie zatrudnienia mgr Joanny Palonki w Kate-
drze Informatyki w ramach umowy zlecenia.

30. Ogłoszenie konkursu na stanowisko asystenta w Katedrze Badań Rynkowych
i Marketingowych.

31. Zaopiniowanie wniosku w sprawie udzielenia urlopu naukowego i przedłuże-
nia wypłacania stypendium naukowego.

32. Nadanie absolwentom tytułu zawodowego magistra i licencjata.

A.S.

26 czerwca 2003 roku Rada Wydziału Zarządzania zebrała się na posie-
dzeniu, którego porządek był następujący:
1. Informacja o przebiegu zimowej sesji egzaminacyjnej w roku akademic-

kim 2002/2003.
2. Sprawozdanie z przebiegu publicznej dyskusji nad rozprawą doktorską

mgr, Michała Czuby; promotor: prof. zw. dr hab. Leszek Żabiński.
3. Powołanie Wydziałowej Komisji w sprawie wszczęcia postępowania

o nadanie prof. AE dr. hab. Włodzimierzowi Szkutnikowi tytułu profe-
sora nauk ekonomicznych.

4. Zaopiniowanie wniosków o nagrody JM Rektora za 2002 rok.
5. Powołanie recenzentów i Wydziałowej Komisji ds. Wybranych Czynno-

ści Przewodu Doktorskiego mgr inż. Barbary Batko pt. Determinanty
aktywności zawodowej ludności województwa śląskiego; promotor: prof.
AE dr hab. Józef Biolik.

6. Powołanie recenzentów i Wydziałowej Komisji ds. Wybranych Czynno-
ści Przewodu Doktorskiego mgr Renaty Dudzińskiej pt. Zastosowanie
metod optymalizacyjnych w wyborze strategii inwestycyjnej; promotor:
prof. dr hab. Donata Kopańska-Bródka.

7. Powołanie recenzentów i Wydziałowej Komisji ds. Wybranych Czynno-
ści Przewodu Doktorskiego mgr Grażyny Koniorczyk pt. Komunikacja
marketingowa w przedsiębiorstwach usług telekomunikacyjnych; promo-
tor: prof. AE dr hab. Teresa Żabińska.

8. Powołanie recenzentów i Wydziałowej Komisji ds. Wybranych czynności
przewodu doktorskiego mgr Aleksandry Nizielskiej pt. Strategie marke-
tingowe korporacji transnarodowych na polskim rynku; promotor: prof.
AE dr hab. Kornelia Karcz.

9. Powołanie recenzentów i Wydziałowej Komisji ds. Wybranych Czynności
Przewodu Doktorskiego mgr inż. Ewy Pośpiech pt. Zastosowanie systemu
informatycznego do ilościowych analiz rozwoju gospodarczego w Polsce w wa-
runkach integracji europejskiej; promotor: prof. dr hab. Jerzy Mika.

10. Powołanie recenzentów i Wydziałowej Komisji ds. Wybranych Czynności
Przewodu Doktorskiego mgr. inż. Arkadiusza Szmala pt. Determinanty
rozwoju przedsiębiorstw powstałych w wyniku restrukturyzacji tradycyjnych
sektorów polskiego przemysłu; promotor: prof. AE dr hab. Jan Pyka.

11. Powołanie recenzentów i Wydziałowej Komisji ds. wybranych czynności
przewodu doktorskiego mgr Agnieszki Lenartowicz pt. Globalizacja a mar-
ketingowe strategie konkurencji w sektorze pasażerskich przewozów lotni-
czych; promotor: prof. zw. dr hab. Leszek Żabiński.

12. Otwarcie przewodu doktorskiego mgr. Michała Jaśnioka; proponowany
promotor: prof. AE dr hab. Krystyna Śliwińska.

13. Otwarcie przewodu doktorskiego mgr Anny Kwiecień; proponowany
promotor: prof. AE dr hab. Barbara Woźniak-Sobczak.

14. Otwarcie przewodu doktorskiego mgr. Lesława Niemczyka; propono-
wany promotor: prof. AE dr hab. Jan Pyka.

15. Otwarcie przewodu doktorskiego mgr. inż. Bartosza Solińskiego; propo-
nowany promotor: prof. AE dr hab. Eugeniusz Gatnar.

16. Otwarcie przewodu doktorskiego mgr. Olgierda Witczaka; proponowa-
ny promotor: prof. AE dr hab. Kornelia Karcz.

Rady WydziałówRady WydziałówRady WydziałówRady WydziałówRady WydziałówRady WydziałówRady WydziałówRady WydziałówRady WydziałówRady Wydziałów
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KoKoKoKoKonferencja Rnferencja Rnferencja Rnferencja Rnferencja Rektorówektorówektorówektorówektorów
UUUUUczelni czelni czelni czelni czelni EEEEEkkkkkonomicznychonomicznychonomicznychonomicznychonomicznych

– Z dnia 12 czerwca 2003 r. w sprawie zakresu działania
specjalisty ds. obrony cywilnej.

– Z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie zmian w struktu-
rze organizacyjnej; przekształcenia Akademickiego Cen-
trum Kariery z jednostki pozawydziałowej w jednostkę
ogólnouczelnianą.

– Z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie powołania Komi-
sji ds. Wyboru Oferty dla Najmu i Prowadzenia Klubu
„Kwadraty”.

– Z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie powierzenia obo-
wiązków I zastępcy rektora.

Zarządzenia RZarządzenia RZarządzenia RZarządzenia RZarządzenia RektoraektoraektoraektoraektoraZarządzenia RZarządzenia RZarządzenia RZarządzenia RZarządzenia Rektoraektoraektoraektoraektora
– Z dnia 7 lipca 2003 r. w sprawie zmiany oraz stosowa-

nia druków dokumentujących służbowe wyjazdy pra-
cowników za granicę w ramach współpracy Akademii
z zagranicą.

– Z dnia 18 lipca 2003 r. w sprawie odpłatności za zajęcia
dydaktyczne, za dodatkowe usługi edukacyjne spowo-
dowane niezadowalającymi wynikami w nauce.

- Z dnia 6 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia stu-
diów doktoranckich w Akademii Ekonomicznej im. Ka-
rola Adamieckiego w Katowicach.

I.S.

W roku akademickim 2002/2003 Prezydent RP nadał tytuł naukowy profesora następującym osobom:
Prof. dr hab. Annie Lipce
Prof. dr hab. Grażynie Gruszczyńskiej-Malec
Prof. dr. hab. Januszowi Strużynie
Prof. dr hab. Barbarze Woźniak-Sobczak

M.K.

TTTTTytuły profesorskieytuły profesorskieytuły profesorskieytuły profesorskieytuły profesorskieTTTTTytuły profesorskieytuły profesorskieytuły profesorskieytuły profesorskieytuły profesorskie

4-5 lipca 2003 roku odbyło się kolejne posiedzenie Konferen-
cji Rektorów Uczelni Ekonomicznych. Gospodarzem spotkania
był prof. dr hab. Marian Noga – Rektor Akademii Ekonomicznej
im. Oskara Langego we Wrocławiu. Podczas posiedzenia zwróco-
no między innymi uwagę na problem wypełniania misji akade-
mickiej przez pracowników naukowo-dydaktycznych uczelni wy-
ższych w zakresie kształcenia, wychowania i badań naukowych.
Łącząc się z Senatem Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,
rektorzy uczelni ekonomicznych przyjęli stanowisko, że trudna
sytuacja ekonomiczna uczelni akademickich nie może w żaden
sposób usprawiedliwiać zachowań, które naruszają wartości sta-
nowiące o uniwersytecie i jego misji (przykładem są działania kon-
kurencyjne wobec uczelni macierzystej). Stwierdzono również, że

autonomiczna uczelnia wyższa ma uprawnienia do podejmowa-
nia własnych rozwiązań kształtujących relacje pomiędzy uczelnią
a pracownikiem naukowym. Przyjęte sposoby postępowania nie
powinny jednak ograniczać możliwości prowadzenia między uczel-
niami współpracy, która stanowi podstawę do dodatkowego za-
trudnienia. W ten sposób szkolnictwo wyższe będzie miało szansę
rozwoju, zmniejszy się natomiast zjawisko nieuczciwej konkurencji

KRUE oczekuje w nowej ustawie o szkolnictwie wyższym jed-
noznacznego uregulowania drażliwej kwestii podejmowania do-
datkowego zatrudnienia przez pracowników naukowo-dydaktycz-
nych.

M.K.

HabilitacjeHabilitacjeHabilitacjeHabilitacjeHabilitacjeHabilitacjeHabilitacjeHabilitacjeHabilitacjeHabilitacje
W roku akademickim 2002/2003 Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów zatwierdziła habilitacje następujących osób:

Dr. hab. Andrzeja Rączaszka
Dr. hab. Jacka Ruszkowskiego
Dr hab. Teresy Kraśnickiej

M.K.
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RRRRRekrutacja 2003ekrutacja 2003ekrutacja 2003ekrutacja 2003ekrutacja 2003RRRRRekrutacja 2003ekrutacja 2003ekrutacja 2003ekrutacja 2003ekrutacja 2003
Wydzia³ Ekonomii

Wydzia³ Finansów
i Ubezpieczeñ

Wydzia³ Zarz¹dzania

Liczba przyjêtych na studia dzienne
magisterskie

328 301 708

Liczba przyjêtych na studia zaoczne
magisterskie

114 182 59

Liczba przyjêtych na studia dzienne
licencjackie

68 118 _

Liczba przyjêtych na studia zaoczne
licencjackie

66 214 67

Liczba przyjêtych na dzienne
magisterskie studia uzupe³niaj¹ce

108 122 _

Liczba przyjêtych na zaoczne
magisterskie studia uzupe³niaj¹ce

415 956 961

Katowice Bielsko-Bia³a Rybnik

Liczba przyjêtych 3955 537 295
T.CH.

KalendariumKalendariumKalendariumKalendariumKalendariumKalendariumKalendariumKalendariumKalendariumKalendarium

– 16-17 października 2003 roku w Ustroniu odbędzie się kon-
ferencja „Systemy Wspomagania Organizacji 2003” organi-
zowana przez Katedrę Informatyki Akademii Ekonomicznej
w Katowicach. Przewodniczącą komitetu organizacyjnego jest
dr Teresa Porębska-Miąc. Komitetowi programowemu konfe-
rencji przewodniczy prof. dr hab. Henryk Sroka. Więcej in-
formacji o spotkaniu na stronie internetowej http://sulu.ae.ka-
towice.pl/~swo2003/

– 3-5 listopada 2003 roku w Łodzi odbędzie się konferencja
„Metoda reprezentacyjna w badaniach ekonomiczno-społecz-
nych”, której współorganizatorem jest Katedra Statystyki Aka-
demii Ekonomicznej w Katowicach. Przewodniczącym komi-
tetu organizacyjnego jest prof. dr hab. Janusz Wywiał. Szcze-
gółowe informacje na stronie internetowej http://www.ae.kato-
wice.pl/ wersja_polska/aktualnosci/konferencja_met_rep.php

B.P.

siê ówczesny przewodnicz¹cy Uczelnianej Komisji Rekrutacyj-
nej, Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki prof. Piotr Chrzan.
Sprawa zosta³a skierowana z powództwa cywilnego na drogê
s¹dow¹. Ostatecznie � po przej�ciu przez kolejne instancje �
zapad³ korzystny dla skar¿¹cego wyrok, a 17 kwietnia 2003 roku
�Dziennik Zachodni� przeprosi³ prof. Piotra Chrzana za u¿yte
w artykule z 1998 roku informacje nie�cis³e i nieprawdziwe,
naruszaj¹ce jego dobra osobiste. Wraz z przeprosinami opubli-
kowano odpowied� prasow¹ na zarzuty stawiane w artykule.

MARCIN BARON

Po nieomal¿e piêciu latach zakoñczy³a siê sprawa artyku³u
zamieszczonego 24 wrze�nia 1998 roku w �Dzienniku Zachod-
nim�, przedstawiaj¹cego w z³ym �wietle procedury rekrutacyj-
ne stosowane w Uczelni. W artykule Punkty gumowane zarzu-
cono Akademii, i¿ przyjêty system sprawdzania prac dopuszcza
mo¿liwo�æ gumowania wype³nianych o³ówkiem arkuszy egza-
minacyjnych. Dodatkowo, za niejasne uznano kryteria rozpa-
trywania odwo³añ oraz sugerowano, i¿ w trakcie sprawdzania
prac istnieje mo¿liwo�æ zapoznania siê z nazwiskiem zdaj¹ce-
go. Postawiono równie¿ zarzut przyjêcia na studia osoby, która
na egzaminie uzyska³a ilo�æ punktów znacznie ni¿sz¹ od wy-
maganej do zdobycia indeksu. Wyja�nienia nie�cis³o�ci podj¹³

Punkty niegumowanePunkty niegumowanePunkty niegumowanePunkty niegumowanePunkty niegumowane
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17-20 lipca 2003 roku w Uniwersytecie La-
terañskim odby³o siê Sympozjum Europejskie
�Uniwersytet i Ko�ció³ w Europie�. Wziêli
w nim udzia³ przedstawiciele uczelni wy¿szych
licznych krajów Europy. Akademiê Ekono-
miczn¹ w Katowicach reprezentowa³ Prorek-
tor ds. Edukacji prof. Józef Biolik. Podczas
konferencji w szczególny sposób podkre�la-
no rolê wiedzy i nauki we wspó³czesnym �wie-
cie oraz odwo³ywano siê do warto�ci podsta-
wowych dla �wiata akademickiego. W ramach
spotkania uczestnicy wziêli udzia³ w audien-
cji u Ojca �wiêtego w Castelgandolfo.

MARCIN BARON

Uniwersytet i Kościół w EuropieUniwersytet i Kościół w EuropieUniwersytet i Kościół w EuropieUniwersytet i Kościół w EuropieUniwersytet i Kościół w Europie

boru 10 nowych uczelni w krajach UE, z których najwa¿niejsze
to: University of Glamorgan (Wielka Brytania), University
of Athens (Grecja), Universite Pantheon � Assas (Paris II, Fran-
cja).

Naukê za granic¹ w ramach umów bilateralnych podejmie
tak¿e 14 dodatkowych studentów naszej Uczelni, którzy wyja-
d¹ do Czech, S³owacji, na Litwê oraz na Wêgry. Z kolei konty-
nuacja programu �The Erasmus Link to Norway� umo¿liwi zdo-
bycie stypendium na norweskich uczelniach dla 3 studentów.

A.K.

Akademia Ekonomiczna w Katowicach staje siê coraz bar-
dziej popularna w�ród obcokrajowców. Z roku na rok wiêcej
studentów zza granicy aplikuje o studia na naszej Uczelni. W se-
mestrze zimowym nowego roku akademickiego naukê w jêzy-
ku polskim na AE podejmie a¿ 15 nowych cudzoziemców, w ra-
mach programu Socrates-Erasmus � 30 obcokrajowców, a w jê-
zyku niemieckim studiowaæ bêdzie 2 doktorantów.

Równie¿ studenci naszej Uczelni w nowym roku akademic-
kim bêd¹ mieli wiêcej mo¿liwo�ci wyjazdów na studia za grani-
cê. W sumie, z szansy wyjazdu na stypendium programu Socra-
tes-Erasmus skorzysta 163 studentów, którzy bêd¹ mieli do wy-

Liczniejsza wymiana studentówLiczniejsza wymiana studentówLiczniejsza wymiana studentówLiczniejsza wymiana studentówLiczniejsza wymiana studentów
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Komitetu Nauk Organizacji i Zarz¹dzania Polskiej Aka-
demii Nauk na ten sam okres. Jest to znacz¹ce wyró¿nie-
nie oraz uznanie dorobku i pozycji zarówno samych pro-
fesorów, jak i Uczelni.

S.S., M.B.

Profesor Andrzej S. Barczak zosta³ wybrany cz³on-
kiem Prezydium Komitetu Statystyki i Ekonometrii Pol-
skiej Akademii Nauk w kadencji 2003-2006. Z kolei pro-
fesorowie Henryk Bieniok, Mariusz Bratnicki, Jerzy
Rokita oraz Janusz Stru¿yna zostali wybrani w sk³ad

Profesorowie AE w PProfesorowie AE w PProfesorowie AE w PProfesorowie AE w PProfesorowie AE w PANANANANAN

firmy, organizacje pozarz¹dowe i urzêdy administracji pu-
blicznej funduj¹ praktyki najlepszym studentom i absol-
wentom.

M.K.

Studentka IV roku naszej Akademii Aneta Biesiada
zosta³a laureatk¹ VIII edycji �Grasz o sta¿� � organizowa-
nego przez PricewaterhouseCoopers i �Gazetê Wyborcz¹�,
najwiêkszego w Polsce konkursu, w którym renomowane

Grasz o stażGrasz o stażGrasz o stażGrasz o stażGrasz o staż

dr hab. Annê Kostur oraz dr Jolantê Wartini-Twardow-
sk¹. Wyró¿niono tak¿e absolwentów AE: mgr. Marcina
Ho³dysa i mgr. Piotra Glenszczyka.

M.B.

W ostatnim okresie osoby zwi¹zane z nasz¹ Uczelni¹
w znacz¹cy sposób wpisa³y siê dzia³alno�æ Stowarzysze-
nia Ksiêgowych w Polsce. We wrze�niu prof. Zbigniew
Messner zosta³ wybrany prezesem Stowarzyszenia, a w
rozstrzygniêtym u progu wakacji konkursie SKwP na naj-
lepsze prace z dziedziny rachunkowo�ci nagrodzono:

AE a StowarzyszenieAE a StowarzyszenieAE a StowarzyszenieAE a StowarzyszenieAE a Stowarzyszenie
Księgowych w PKsięgowych w PKsięgowych w PKsięgowych w PKsięgowych w Polsceolsceolsceolsceolsce

szenie dyscypliny finansów publicznych przy ministrze
finansów.

M.K.

28 sierpnia 2003 roku minister finansów powo³a³ dr.
Artura Walasika � adiunkta w Katedrze Finansów � na
cz³onka G³ównej Komisji Orzekaj¹cej w sprawach o naru-

Nasz udział w GKNasz udział w GKNasz udział w GKNasz udział w GKNasz udział w GKOOOOO
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