




Zakończył się kolejny rok akademicki. Mam nadzieję, że wszyscy Państwo łączycie
z nim same dobre wspomnienia. Na wakacje chcemy Państwu zaproponować lekturę ko-
lejnego numeru „AE Forum”. Podsumowujemy w nim to, co zdarzyło się w Akademii
wiosną tego roku.

W tym czasie naszą uwagę przykuły przede wszystkim trzy znaczące wydarzenia na-
ukowe. Pierwszym z nich jest oczywiście Forum Naukowe Akademii, które odbyło się po
raz pierwszy w historii naszej Uczelni. Dwa kolejne to tradycyjne, znane już nie tylko
w Polsce, konferencje statystyków i ekonometryków oraz polityków społecznych. Sporo
miejsca poświęcamy także nowej inicjatywie spotkań liderów różnych środowisk naszego
regionu, zatytułowanych Konwersatorium „Europa – Polska – Śląsk”. Zachęcam gorąco
do zapoznania się ze skrótem wystąpień prezentowanych podczas kolejnych debat. Jak
zwykle nie zapominamy też o inicjatywach tworzonych przez studentów i dla studentów.
W bieżącym numerze znajdą Państwo opis wielu z nich. Prezentujemy także sylwetkę prof.
Włodzimierza Szkutnika, który niedawno odebrał z rąk Prezydenta RP nominację profe-
sorską.

Skupiamy się także na kolejnym ważnym obszarze działalności Uczelni. Tym razem
wybraliśmy Kolegium Zarządzania. Zachęcam więc do przeczytania zapisu wywiadu z doc.
Longinem Leśniewskim oraz towarzyszących mu informacji. Kontynuujemy również te-
mat jakości kształcenia – prezentujemy podsumowanie wizytacji przeprowadzonych przez
Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych oraz Państwową Komisję
Akredytacyjną. Do tego tradycyjnie przekazujemy Państwu garść nowości z Biblioteki Głów-
nej Akademii oraz Wydawnictwa Uczelnianego. Jak zwykle zapraszamy także do zapozna-
nia się z podsumowaniami prac Senatu, Rad Wydziałów i konferencji rektorów oraz z za-
powiedziami wydarzeń naukowych, które czekają nas jesienią.

Życzę miłego wakacyjnego wypoczynku.

MARCIN BARON
baron@ae.katowice.pl
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AKTUALNOŚCIAKTUALNOŚCI

Obrady Senatu 25 marca 2004 roku skupiły się wokół
problematyki Planu Rzeczowo-Finansowego Uczelni na
2004 rok, zasad finansowania projektów badawczych,
wniosków o nagrody ministra edukacji narodowej i spor-
tu za 2003 rok, a także tradycji akademickich.

Pierwsza część posiedzenia miała uroczysty charakter
– rektor, prof. Florian Kuźnik, wręczył prof. Urszuli Za-
górze-Jonszcie mianowanie na stanowisko profesora zwy-
czajnego w Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz
złożył w imieniu wszystkich Senatorów i społeczności aka-
demickiej życzenia prof. Zbigniewowi Messnerowi z okazji

Jubileuszu 75-lecia
urodzin.

W drugiej, roboczej części posiedzenia Se-
nat po zapoznaniu się z opinią Senackiej Komi-
sji Finansowej zatwierdził Plan Rzeczowo-Fi-
nansowy Uczelni na 2004 rok, przedstawiony
przez dyrektora administracyjnego mgr. Wło-
dzimierza Mitoraja. Senat pozytywnie zaopinio-
wał przedstawione przez dziekanów Wydziałów
wnioski o nagrody ministra edukacji narodowej
i sportu za 2003 rok.

SenatSenatSenatSenatSenatSenatSenatSenatSenatSenat

WNIOSKI O NAGRWNIOSKI O NAGRWNIOSKI O NAGRWNIOSKI O NAGRWNIOSKI O NAGRODĘ MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORODĘ MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORODĘ MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORODĘ MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORODĘ MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU ZA 2003 ROKTU ZA 2003 ROKTU ZA 2003 ROKTU ZA 2003 ROKTU ZA 2003 ROK

WYDZIAŁ EKONOMII
NAGRODY INDYWIDUALNE

1. Dr Helena Przybyła za pracę doktorską pt. Filozoficzne źródła ekonomii klasycznej
2. Dr hab. Robert Tomanek za pracę habilitacyjną pt. Konkurencyjność transportu miejskiego
3. Dr Grzegorz Maciejewski za pracę doktorską pt. Zamożność gospodarstw domowych – determinanty, mierniki

NAGRODY ZESPOŁOWE

4. Zespół w składzie: dr Małgorzata Czornik, dr Jerzy Biniecki, dr Wacław Frenkiel, dr Krzysztof Wrana, dr Adam Drobniak mgr Piotr Gibas, mgr Adam Polko za książkę pt. Wdrażanie
strategii rozwoju miasta pod redakcją dr Małgorzaty Czornik (Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, 2003 rok)

5. Zespół w składzie: prof. AE dr hab. Irena Pyka, dr Maciej Baranowski, mgr Witold Gradoń, dr Krystyna Mitręga-Niestrój za książkę pt. Rynek pieniężny i kapitałowy pod redakcją
prof. AE dr hab. Ireny Pyki (Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, 2003 rok)

WYDZIAŁ FINANSÓW I UBEZPIECZEŃ
NAGRODY INDYWIDUALNE

1. Dr hab. Andrzej Piosik za pracę habilitacyjną pt. Budżetowanie i kontrola budżetowa w warunkach rachunku kosztów działań
2. Dr Marzena Czarnecka za pracę doktorską pt. Reprezentatywność partnerów społecznych w zakresie kształtowania warunków zatrudnienia w układach zbiorowych pracy i porozumie-

niach zbiorowych
3. Dr Stanisław Barczak za pracę doktorską pt. Ekonometryczne modele aukcji dzieł sztuki w Polsce

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA
NAGRODY INDYWIDUALNE

1. Prof. dr hab. Tadeusz Trzaskalik za książkę pt. Wprowadzenie do badań operacyjnych z komputerem (PWE, Warszawa 2003 rok)
2. Prof. dr hab. Janusz Wywiał za książkę pt. Some Contributions to Multivariate Methods in Survey Sampling (Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, 2003 rok)
3. Dr Aleksandra Niezielska za rozprawę doktorską pt. Strategie marketingowe korporacji transnarodowych na polskim rynku
4. Dr Małgorzata Kieżel za rozprawę doktorską pt. Polityka promocji produktów bankowych na rynku nabywców indywidualnych
5. Dr Renata Dudzińska za rozprawę doktorską pt. Zastosowanie metod optymalizacyjnych w wyborze strategii inwestycyjnej
6. Prof. zw. dr hab. Leszek Żabiński za kształcenie kadr naukowych oraz pełnienie funkcji konsultanta i opiniodawcy innych prac naukowych

NAGRODA ZESPOŁOWA

7. Zespół w składzie: prof. zw. dr hab. Mariusz Bratnicki, prof. dr hab. Janusz Strużyna, dr Wojciech Dyduch, mgr Monika Kulikowska, mgr Przemysław Zbierowski, mgr Rafał Kozłowski
za książkę pt. Organizational Entrepreneurship: Conceptual Advances and Some Empirical Tests pod redakcją prof. dr. hab. Mariusza Bratnickiego (Wydawnictwo Akademii Ekono-
micznej w Katowicach, 2003 rok)

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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diów, który będzie obo-
wiązywał po zatwierdze-
niu przez ministra eduka-
cji narodowej i sportu.

W czasie posiedzenia
przyjęto sprawozdanie
z realizacji Planu Rzeczo-
wo-Finansowego Uczelni
w 2003 roku oraz uchwa-
lono podział zysku. Pod-
jęto także uchwały w spra-
wie rodzaju i wysokości
opłat za zajęcia dydak-
tyczne na studiach zaocz-
nych prowadzonych w se-
mestrze zimowym roku

akademickiego 2004/2005 oraz w sprawie limitów przyjęć
na I rok studiów.

Sylwia Szulik

3. Zatwierdzenie siatki godzin przedmiotów wykształcenia
ogólnego, podstawowych i kierunkowych na kierunku: Eko-
nomia – studia magisterskie jednolite zaoczne.

4. Wniosek w sprawie utworzenia specjalności: komunikacja
w biznesie krajowym i międzynarodowym.

5. Powołanie recenzentów pracy doktorskiej i Wydziałowej
Komisji ds. Wybranych Czynności Przewodu Doktorskie-
go mgr Anety Wszelaki.

6. Wyznaczenie terminów egzaminów doktorskich.
7. Sprawy osobowe.

15 kwietnia 2004 r. Rada Wydziału Ekonomii zebrała
się na posiedzeniu, którego porządek był następujący:
1. Zatwierdzenie siatek godzin przedmiotów specjalnościo-

wych na studiach dziennych:
– dystrybucja i sprzedaż na rynkach krajowych i mię-

dzynarodowych,
– gospodarowanie kapitałem ludzkim,
– międzynarodowa oraz krajowa spedycja i przewozy,
– międzynarodowe stosunki ekonomiczne i problemy

globalne,
– polityka społeczna,
– public relations.

2. Zatwierdzenie siatki godzin przedmiotów wykształce-
nia ogólnego, podstawowych i kierunkowych na kie-
runku: Ekonomia – studia zaoczne licencjackie.
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4. Uchwała w sprawie wydłużenia studiów dziennych magi-
sterskich.

5. Uchwała w sprawie warunków otwierania przewodów dok-
torskich.

6. Otwarcie przewodu doktorskiego mgr Ireny Kamińskiej-
-Radomskiej; proponowany promotor: prof. AE dr hab.
Tadeusz Sporek.

7. Sprawy osobowe.

20 maja 2004 r. Rada Wydziału Ekonomii zebrała się
na posiedzeniu, którego porządek był następujący:

1. Powołanie Komisji w sprawie wszczęcia przewodu ha-
bilitacyjnego dr Joanny Hawleny.

2. Zatwierdzenie siatki godzin przedmiotów specjalnościo-
wych na studiach dziennych, specjalność: gospodarka
miejska i regionalna.

3. Zatwierdzenie siatki godzin dla studiów zawodowych
dziennych, specjalność: polityka społeczna.
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Rady WydziałówRady WydziałówRady WydziałówRady WydziałówRady WydziałówRady WydziałówRady WydziałówRady WydziałówRady WydziałówRady Wydziałów

Po zapoznaniu się z projektem przedstawionym przez
prorektor ds. nauki prof. dr hab. Halinę Henzel oraz opinią
Senackiej Komisji ds. Nauki i Badań Naukowych, Senat
podjął uchwałę nr 22/2003/2004 w sprawie zasad finanso-
wania projektów badawczych. Postanowiono jednocześnie,
iż Wydział Finansów i Ubezpieczeń będzie reprezentowany
w Senackiej Komisji ds. Nauki i Badań Naukowych przez
prodziekana ds. nauki prof. Krzysztofa Marcinka. W dal-
szej części obrad podjęto uchwałę w sprawie tradycji i zwy-
czajów akademickich. Senat przyjął także raport z prac Se-
nackiej Komisji ds. Nowelizacji Regulaminu Studiów przed-
stawiony przez przewodniczącego – prof. Piotra Chrzana.

24 kwietnia 2004 roku Senat, na wniosek Rady Wy-
działu Zarządzania, podjął uchwałę o nadaniu prof. Berowi
Hausowi tytułu doktora honoris causa Akademii Ekono-
micznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach. Uroczyste
nadanie tytułu doktora honoris causa nastąpi podczas inau-
guracji roku akademickiego 2004/2005 – 1 października 2004
roku o godzinie 11.00. Senat uchwalił nowy regulamin stu-
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Rady WydziałówRady WydziałówRady WydziałówRady WydziałówRady WydziałówRady WydziałówRady WydziałówRady WydziałówRady WydziałówRady Wydziałów

15 kwietnia 2004 r. Rada Wydziału Finansów i Ubez-
pieczeń zebrała się na posiedzeniu, którego porządek był
następujący:

1. Zatwierdzenie znowelizowanych rozkładów godzin
dydaktycznych dziennych jednolitych studiów ma-
gisterskich – specjalność: bankowość i finanse mię-
dzynarodowe.

2. Zatwierdzenie znowelizowanych rozkładów godzin
dydaktycznych dziennych jednolitych studiów ma-
gisterskich – specjalność: finanse i inwestycje.

3. Zatwierdzenie znowelizowanych rozkładów godzin
dydaktycznych dziennych jednolitych studiów ma-
gisterskich – specjalność: rachunkowość.

4. Zatwierdzenie znowelizowanych rozkładów godzin
dydaktycznych dziennych jednolitych studiów ma-
gisterskich – specjalność: finanse ubezpieczeń.

5. Zatwierdzenie znowelizowanych rozkładów godzin dy-
daktycznych dziennych jednolitych studiów magister-
skich – specjalność: skarbowość.

6. Zatwierdzenie znowelizowanych rozkładów godzin dy-
daktycznych dziennych jednolitych studiów magister-
skich – specjalność: gospodarowanie nieruchomościa-
mi.

7. Ogłoszenie konkursu na stanowisko asystenta w Kate-
drze Finansów

8. Rozstrzygniecie konkursu na stanowisko adiunkta w Ka-
tedrze Finansów.

9. Informacja w sprawie powołania Wydziałowej Komisji
Rekrutacyjnej.

10. Podjęcie uchwały w sprawie uruchomienia specjalności
– gospodarowanie nieruchomościami na zaocznych jed-
nolitych studiach magisterskich.

11. Sprawy osobowe.
12. Informacja o nadaniu tytułu magistra i licencjata.
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7. Powołanie recenzentów i Wydziałowej Komisji ds. Wy-
branych Czynności Przewodu Doktorskiego mgr. Miro-
sława Wójciaka pt. „Model ekonometryczny zdolności kre-
dytowej podmiotu gospodarczego”, promotor: prof. zw.
dr hab. Andrzej Barczak.

8. Powołanie Wydziałowej Komisji w sprawie zatrudnienia
prof. AE dr hab. Teresy Żabińskiej na stanowisku profeso-
ra nadzwyczajnego na czas nieokreślony.

9. Powołanie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej ds. Nabo-
ru na Studia Zaoczne.

10. Otwarcie przewodu doktorskiego mgr. Grzegorza Głoda,
proponowany promotor dr hab. Teresa Kraśnicka.

11. Otwarcie przewodu doktorskiego mgr Iwony Gruszki, pro-
ponowany promotor prof. dr hab. Tadeusz Trzaskalik.

12. Otwarcie przewodu doktorskiego mgr. Mateusza Górki,
proponowany promotor prof. AE dr hab. Jerzy Gołu-
chowski.

13. Zaopiniowanie wniosku w sprawie utworzenia Zakładu
Ekonomii Matematycznej w Katedrze Matematyki i po-
wołanie kierownika tego Zakładu.

14. Ogłoszenie konkursu na stanowisko profesora zwyczajne-
go w Katedrze Matematyki.

15. Ogłoszenie konkursu na stanowisko asystenta w Katedrze
Systemów i Metod Zarządzania.

16. Zaopiniowanie wniosków w sprawie przyznania stypen-
dium naukowego.

17. Zatwierdzenie planów studiów dziennych na Wydziale
Zarządzania.

18. Informacja o nadaniu tytułu zawodowego magistra i li-
cencjata.

1 kwietnia 2004 r. Rada Wydziału Zarządzania zebrała
się na posiedzeniu, którego porządek był następujący:

1. Sprawozdanie Komisji Wydziałowej w sprawie wszczę-
cia postępowania o nadanie tytułu naukowego profe-
sora nauk ekonomicznych prof. AE dr hab. Krystynie
Lisieckiej.

2. Projekt uchwały w sprawie szczegółowego trybu prze-
prowadzania czynności w przewodach doktorskich i ha-
bilitacyjnych oraz w postępowaniu o nadanie tytułu pro-
fesora (rozporządzenie ministra edukacji narodowej
i sportu z 15.01.2004 r.).

3. Powołanie recenzentów i Wydziałowej Komisji ds. Wy-
branych Czynności Przewodu Doktorskiego mgr. Paw-
ła Chlipały pt. „Kapitał intelektualny w kształtowaniu
marketingowej przewagi konkurencyjnej przedsię-
biorstw”, promotor: prof. zw. dr hab. Zofia Kędzior.

4. Powołanie recenzentów i Wydziałowej Komisji ds. Wy-
branych Czynności Przewodu Doktorskiego mgr Anny
Kwiecień pt. „Zarządzanie reputacją przedsiębiorstwa”,
promotor: prof. dr hab. Barbara Woźniak-Sobczak.

5. Powołanie recenzentów i Wydziałowej Komisji ds.
Wybranych Czynności Przewodu Doktorskiego mgr.
Macieja Mitręgi pt. „Marketing relacji na rynku usług
konsumpcyjnych – uwarunkowania, mierniki”, promo-
tor: prof. AE dr hab. Kornelia Karcz.

6. Powołanie recenzentów i Wydziałowej Komisji ds. Wy-
branych Czynności Przewodu Doktorskiego mgr. Mi-
rosława Pacuta pt. „Zachowania konsumentów na ryn-
ku książki”, promotor: prof. AE dr hab. Krystyna Śli-
wińska.

RA
D

A
  

W
YD

Z
IA

ŁU
  

Z
A

RZ
Ą

D
Z

A
N

IA



7

AKTUALNOŚCIAKTUALNOŚCI

Rady WydziałówRady WydziałówRady WydziałówRady WydziałówRady WydziałówRady WydziałówRady WydziałówRady WydziałówRady WydziałówRady Wydziałów

6. Otwarcie przewodu doktorskiego mgr. Artura Świerczka,
proponowany promotor dr hab. Danuta Kisperska-
-Moroń.

7. Sprawozdanie Komisji Konkursowej w sprawie zatrudnie-
nia na stanowisko asystenta w Katedrze Systemów i Me-
tod Zarządzania.

8. Ogłoszenie konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze
Logistyki Ekonomicznej.

9. Zaopiniowanie wniosków w sprawie przyznania stypen-
dium naukowego.

10. Zatwierdzenie planu studiów dziennych na specjalności:
International Business (Biznes Międzynarodowy) na kie-
runku: Zarządzanie i Marketing.

11. Zatwierdzenie planów studiów zaocznych na Wydziale
Zarządzania.

12. Informacja o nadaniu tytułu zawodowego magistra i li-
cencjata.

29 kwietnia 2004 r. Rada Wydziału Zarządzania ze-
brała się na posiedzeniu, którego porządek był następujący:
1. Zaopiniowanie wniosku w sprawie nadania prof. zw.

dr. hab. Berowi Hausowi tytułu doktora honoris causa.
2. Powołanie Wydziałowej Komisji w sprawie wszczęcia

postępowania o nadanie prof. AE dr hab. Korneli Karcz
tytułu profesora nauk ekonomicznych.

3. Sprawozdanie z przebiegu publicznej dyskusji nad roz-
prawą doktorską mgr. Piotra Hanusa, promotor: prof.
dr hab. Danuta Kempny.

4. Powołanie recenzentów i Wydziałowej Komisji ds. Wy-
branych Czynności Przewodu Doktorskiego mgr Thien
Hoa Szymczak-Do pt. „Wielokryterialne stochastyczne
programowanie dynamiczne i jego zastosowania”, pro-
motor: prof. dr hab. Tadeusz Trzaskalik.

5. Powołanie recenzentów i Wydziałowej Komisji ds. Wy-
branych Czynności Przewodu Doktorskiego mgr. To-
masza Wachowicza pt. „Modelowanie dwustronnych
negocjacji handlowych z wykorzystaniem metod ilościo-
wych”, promotor: prof. dr hab. Tadeusz Trzaskalik.
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8. Sprawozdanie Wydziałowej Komisji w sprawie zatrudnie-
nia prof. AE dr hab. Teresy Żabińskiej na stanowisku pro-
fesora nadzwyczajnego AE na czas nieokreślony.

9. Sprawozdanie Komisji konkursowej w sprawie zatrudnie-
nia na stanowisko asystenta w Katedrze Systemów i Me-
tod Zarządzania.

10. Ogłoszenie konkursu na stanowisko profesora nadzwyczaj-
nego AE w Katedrze Logistyki Ekonomicznej.

11. Ogłoszenie konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze
Przedsiębiorczości.

12. Ogłoszenie konkursu na stanowisko asystenta w Katedrze
Ekonometrii.

13. Zaopiniowanie wniosku w sprawie przedłużenia zatrud-
nienia na stanowisku asystenta w Katedrze Badań Opera-
cyjnych.

14. Zaopiniowanie wniosków w sprawie przyznania stypen-
dium naukowego.

15. Zatwierdzenie planów studiów na specjalności: informa-
tyka w zarządzaniu i marketingu na studiach jednolitych
zaocznych, zawodowych studiach zaocznych oraz uzupeł-
niających studiach magisterskich zaocznych.

16. Informacja o pracach przygotowawczych do I Forum Na-
ukowego Akademii Ekonomicznej w Katowicach.

17. Informacja o nadaniu tytułu zawodowego magistra i li-
cencjata.

27 maja 2004 r. Rada Wydziału Zarządzania zebrała
się na posiedzeniu, którego porządek był następujący:
1. Sprawozdanie Wydziałowej Komisji Konkursowej w spra-

wie powołania prof. dr. hab. Jerzego Miki na stanowi-
sko profesora zwyczajnego w Katedrze Matematyki.

2. Sprawozdanie Wydziałowej Komisji w sprawie wszczę-
cia postępowania o nadanie prof. AE dr hab. Kornelii
Karcz tytułu profesora nauk ekonomicznych.

3. Powołanie Wydziałowej Komisji w sprawie wszczęcia
postępowania o nadanie prof. AE dr hab. Irenie Jędrzej-
czyk tytułu profesora nauk ekonomicznych.

4. Sprawozdanie z przebiegu publicznej dyskusji nad roz-
prawą doktorską mgr Barbary Trzaski, promotor: prof.
AE dr hab. Krystyna Śliwińska.

5. Powołanie recenzentów i Wydziałowej Komisji ds. Przy-
jęcia i Przeprowadzenia Obrony Rozprawy Doktorskiej
mgr Ewy Kwiatkowskiej pt. „Struktura i zmienność rów-
nań generujących ekonomiczne szeregi czasowe”, pro-
motor: prof. AE dr hab. Józef Biolik.

6. Otwarcie przewodu doktorskiego mgr. Michała Micha-
lewskiego, proponowany promotor prof. zw. dr hab.
Halina Henzel.

7. Otwarcie przewodu doktorskiego mgr Moniki Miśkie-
wicz, proponowany promotor prof. AE dr hab. Hen-
ryk Zawadzki.
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Dr hab. Janina Harasim
Strategie marketingowe w osiąganiu przewagi konkurencyjnej w bankowości detalicznej.

HabilitacjeHabilitacjeHabilitacjeHabilitacjeHabilitacjeHabilitacjeHabilitacjeHabilitacjeHabilitacjeHabilitacje

DoktoratyDoktoratyDoktoratyDoktoratyDoktoratyDoktoratyDoktoratyDoktoratyDoktoratyDoktoraty

Dr Piotr Hanus
System informacji w logistycznym łańcuchu dostaw. Promotor: prof. dr hab. Danuta Kempny.

Dr Barbara Trzaska
Strategie marketingowe organizacji non-profit na przykładzie placówek oświatowych.
Promotor: prof. AE dr hab. Krystyna Śliwińska.

ProfesuryProfesuryProfesuryProfesuryProfesuryProfesuryProfesuryProfesuryProfesuryProfesury

Prof. dr hab. Włodzimierz Szkutnik

Z 23 marca 2004 r. w sprawie wysokości opłat za wy-
danie dyplomu doktora lub doktora habilitowanego.

Z 15 marca 2004 r. w sprawie odpłatności za zajęcia
dydaktyczne, za dodatkowe usługi edukacyjne spowodowa-
ne niezadowalającymi wynikami w nauce oraz sporządza-
nie dokumentów związanych z przebiegiem studiów na sta-
cjonarnych (dziennych) i niestacjonarnych (wieczorowych
i zaocznych) studiach, prowadzonych w Akademii.

Z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie wprowadzenia
zmian w strukturze organizacyjnej Katedry Matematyki.

Z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie przydziału i użyt-
kowania komórkowych telefonów stanowiących własność
Akademii.

Z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie zasad tworzenia
i przyznawania dodatkowego wynagrodzenia, zwanego do-
datkiem specjalnym dla pracowników nie będących nauczy-
cielami akademickimi.

Z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wprowadzenia
„Zasad sporządzania kalkulacji planowanych kosztów kształ-
cenia oraz odpłatności za studia”.

Z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie powołania Uczelnia-
nej Komisji Rekrutacyjnej.

Zarządzenia RektoraZarządzenia RektoraZarządzenia RektoraZarządzenia RektoraZarządzenia RektoraZarządzenia RektoraZarządzenia RektoraZarządzenia RektoraZarządzenia RektoraZarządzenia Rektora
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Konferencja RektorówKonferencja RektorówKonferencja RektorówKonferencja RektorówKonferencja Rektorów
Akademickich Szkół PolskichAkademickich Szkół PolskichAkademickich Szkół PolskichAkademickich Szkół PolskichAkademickich Szkół Polskich

Konferencja RektorówKonferencja RektorówKonferencja RektorówKonferencja RektorówKonferencja Rektorów
Akademickich Szkół PolskichAkademickich Szkół PolskichAkademickich Szkół PolskichAkademickich Szkół PolskichAkademickich Szkół Polskich

15 i 16 kwietnia 2004 roku w Poznaniu odbyło się posiedzenie Pre-
zydium KRASP. W posiedzeniu uczestniczyli również m.in. zaproszeni
goście: dr Krystyna Łybacka – minister edukacji narodowej i sportu,
prof. Andrzej Legocki – prezes Polskiej Akademii Nauk, prof. Jerzy Bła-
żejowski – przewodniczący Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, prof. An-
drzej Jamiołkowski – przewodniczący Państwowej Komisji Akredytacyj-
nej, Barbara Labuda – Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP,
prof. Stanisław Lorenc – rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza,
Andrzej Skowroński – przedstawiciel Komendy Głównej Policji, Piotr Ja-
błoński – dyrektor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Prezydium przyjęło następujące dokumenty:
– wspólne stanowisko Prezydium KRASP i Kierownictwa PAN w spra-

wie nowelizacji ustawy o finansach publicznych,
– uchwałę w sprawie zmian w Regulaminie KRASP,
– stanowisko w sprawie przyjmowania na studia absolwentów liceów

posiadających międzynarodową maturę IB,
– uchwałę w sprawie niewłaściwych zachowań w środowisku akade-

mickim,
– uchwałę w sprawie przeciwdziałania uzależnieniom w środowisku

młodzieży akademickiej oraz zagrożeniom aktami terroryzmu na uczel-
niach.
Prezes PAN – prof. Andrzej Legocki, przedstawił inicjatywę utwo-

rzenia w Brukseli przedstawicielstwa PAN zasugerował, aby Konferencja
Rektorów Akademickich Szkół Polskich rozważyła możliwość włączenia
się w realizację tego przedsięwzięcia. Minister Krystyna Łybacka poinfor-
mowała o wysokości środków, które przeznaczone zostały na cele eduka-
cyjne w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i zachęciła rek-
torów do podjęcia działań zmierzających do wykorzystania tych środków.
Na lata 2004-2006 przyznano m.in. 187 mln euro na inwestycje szkół
wyższych.

31 maja br. odbyło się wspólne posiedzenie Prezydium KRASP i de-
legacji Związku Rektorów Rosyjskich. Gospodarzem posiedzenia był
prof. Ryszard Górecki – rektor Uniwersytet Warmińsko-Mazurskiego.
Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. Tadeusz Szulc – Sekretarz
Stanu w MENiS, Jerzy Błażejowski – przewodniczący Rady Głównej Szkol-
nictwa Wyższego, Andrzej Jamiołkowski – przewodniczący Państwowej
Komisji Akredytacyjnej. Podczas posiedzenia przyjęto uchwałę Prezydium
KRASP i delegacji Związku Rektorów Rosyjskich w sprawie potrzeby roz-
szerzenia współpracy akademickiej między Polską i Rosją. Zadeklarowa-
no chęć rozszerzania wymiany studentów i wykładowców w ramach pro-

gramu Tempus, a w przyszłości także w ramach programu Erasmus Mun-
dus, wymiany doktorantów i młodych naukowców, realizowania wspól-
nych przedsięwzięć w ramach 6. Programu Ramowego Unii Europejskiej,
wznowienia badań w tradycyjnych obszarach współpracy naukowej, ta-
kich jak badania polarne, fizyka jądrowa itp., oraz organizacji wystaw ksią-
żek, targów edukacyjnych i podobnych przedsięwzięć.

W związku z podpisaną deklaracją zaplanowano, że na listopadowe
posiedzenie Zgromadzenia Plenarnego KRASP, które odbędzie się w War-
szawie, zostaną zaproszeni rektorzy uczelni członkowskich Związku Rek-
torów Rosyjskich oraz rektorzy uczelni ukraińskich i białoruskich.

Podczas drugiego dnia posiedzenia Prezydium KRASP, które w ra-
mach obchodów święta Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego gościło
wielu rektorów wchodzących w skład Zgromadzenia Plenarnego, podjęto
decyzję, że dokumenty przyjęte podczas posiedzenia będą miały charakter
dokumentów plenarnych: Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie po-
datku VAT od prac budowlanych w szkołach wyższych, w treści której
KRASP zwraca się z prośbą do ministra finansów o rozważenie możliwo-
ści obniżenia do 7% stawki podatku VAT na roboty budowlano-montażo-
we oraz remonty i prace konserwacyjne wykonywane na rzecz państwo-
wych i niepaństwowych szkół wyższych. Stawka taka obowiązuje już bo-
wiem dla prac związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastruk-
turą towarzyszącą.

Ponadto, Sekretarz Stanu w MENiS – prof. Tadeusz Szulc, obecny
podczas posiedzenia Prezydium, przekazał rektorom, że trwają prace nad
rozporządzeniem regulującym m.in. kwestie legitymacji elektronicznej;
prawdopodobnie w ramach programu pilotażowego legitymacje elektro-
niczne zostaną wdrożone w wybranej grupie uczelni. Ministerstwo zasta-
nawia się też nad ustaleniem daty, od kiedy suplement do dyplomu stanie
się integralną częścią dyplomu i będzie wydawany każdemu absolwento-
wi, a także nad trybem wydawania suplementu tym absolwentom, którzy
ukończyli studia przed wejściem w życie nowego wzoru dyplomu. MENiS
rozważa również możliwość zakupienia i rozpowszechnienia oprogramo-
wania, które wspomoże uczelnie wyższe w eliminowaniu plagiatów prac
dyplomowych. Profesor Tadeusz Szulc poinformował, że rząd odniósł się
pozytywnie do prezydenckiego projektu ustawy Prawo o szkolnictwie
wyższym i przekazał wstępnie, że najprawdopodobniej jeszcze w czerwcu
br. Ministerstwo prześle rektorom informacje o zasadach podwyżek wy-
nagrodzeń pracowników uczelni i przyznanych kwotach tak, aby zwięk-
szone wynagrodzenia mogły być wypłacone we wrześniu.

Z protokołów KRASP – M.K.

Konferencja RektorówKonferencja RektorówKonferencja RektorówKonferencja RektorówKonferencja Rektorów
Uczelni ŚląskichUczelni ŚląskichUczelni ŚląskichUczelni ŚląskichUczelni Śląskich

Konferencja RektorówKonferencja RektorówKonferencja RektorówKonferencja RektorówKonferencja Rektorów
Uczelni ŚląskichUczelni ŚląskichUczelni ŚląskichUczelni ŚląskichUczelni Śląskich

14-15 czerwca 2004 r. odbyło się w Opolu posiedzenie
Konferencji Rektorów Uczelni Śląskich, której przewodni-
czył prof. Zdenek Jirašek – rektor Uniwersytetu Śląskiego
w Opawie. Tematyką spotkania były kierunki współpracy
naukowej uczelni oraz propozycje przygotowania wspól-

nych projektów badawczych. Rektorzy zapoznali się rów-
nież ze stanem przygotowań do międzynarodowej konfe-
rencji dotyczącej tożsamości Śląska.

M.K.
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Regionalna Konferencja RektorówRegionalna Konferencja RektorówRegionalna Konferencja RektorówRegionalna Konferencja RektorówRegionalna Konferencja Rektorów
Uczelni AkademickichUczelni AkademickichUczelni AkademickichUczelni AkademickichUczelni Akademickich

2 kwietnia br. w Ośrodku Wypoczynkowo-Szkoleniowym
Politechniki Śląskiej „Cis” w Szczyrku spotkali się rektorzy ślą-
skich uczelni. Tradycją stało się już, że bożonarodzeniowe spo-
tkania Konferencji organizuje nasza Akademia, natomiast gospoda-
rzem wielkanocnych posiedzeń jest Politechnika Śląska. Przedmio-
tem kwietniowego spotkania były zmiany w systemie pomocy ma-
terialnej dla studentów, zawarte w projekcie ustawy „Prawo o szkol-
nictwie wyższym”. Podczas Konferencji rektorzy dostrzegli m.in.
następujące problemy, związane z proponowanymi zmianami:

– likwidacją dopłat do posiłków dla studentów,
– ograniczeniem możliwości korzystania ze świadczeń przyzna-

wanych dla osób niepełnosprawnych tylko do studentów ko-
rzystających ze stypendium socjalnego,

– trudną oceną rozmiarów wydatków związanych z rozszerze-
niem stypendiów na studia wieczorowe,

– brakiem konsultacji proponowanych zmian z władzami szkół
wyższych.

Z protokołu RKRUA

Regionalna Konferencja RektorówRegionalna Konferencja RektorówRegionalna Konferencja RektorówRegionalna Konferencja RektorówRegionalna Konferencja Rektorów
Uczelni AkademickichUczelni AkademickichUczelni AkademickichUczelni AkademickichUczelni Akademickich

Tytuł konferencji Organizator konferencji 
Przewodniczący 

komitetu 
organizacyjnego 

Miejsce i termin 

Public Relations w teorii i praktyce  Katedra Nauk Humanistycznych  

Polskie Stowarzyszenie Public Relations 
– Oddział Śląsk 

Prof. Henryk Przybylski Ustroń  
17-19 IX 2004 

Systemy gospodarcze i ich ewolucja.  
Systemy gospodarcze krajów Europy 
Środkowowschodniej 

Katedra Ekonomii, Zakład Systemów 
Gospodarczych  

Prof. Stanisław Swadźba Wisła  
23-25 IX 2004 

Metoda reprezentacyjna w badaniach 
ekonomiczno-społecznych  

Katedra Statystyki  

Katedra Metod Statystycznych UŁ  

Prof. Janusz Wywiał Złoty Potok 
k/Częstochowy 
11-12 X 2004 

Nowoczesność przemysłu i usług – teoria  
i praktyka 

Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem 

Towarzystwo Naukowe Organizacji  
i Kierownictwa Oddział w Katowicach  

Prof. Jan Pyka Wisła 
14-16 X 2004  

Metody i Zastosowania Badań Operacyjnych  Katedra Badań Operacyjnych  Prof. Tadeusz Trzaskalik Ustroń 
17-19 X 2004 

Finanse w dobie integracji Unii Europejskiej  Katedra Finansów 

Biuro Programów i Współpracy 
Międzynarodowej  

Prof. Krystyna Znaniecka Ustroń  
18-19 X 2004 

Procesy internacjonalizacji we współczesnej 
gospodarce światowej  

Katedra Międzynarodowych Stosunków 
Ekonomicznych  

Prof. Tadeusz Sporek Katowice 
19 X 2004 

Systemy wspomagania organizacji SWO’2004  Katedra Informatyki  Prof. Henryk Sroka Ustroń 
21-22 X 2004 

IX Forum Rozwoju Małych i Średnich 
Przedsiębiorstw  

Katedra Badań Strategicznych 
i Regionalnych 

Regionalna Izba Gospodarcza 
w Katowicach  

Prof. Andrzej Klasik Katowice  
27-28 X 2004 

Transport Polski w europejskiej przestrzeni 
gospodarczej  

Katedra Transportu  

Komisja Transportu Polskiej Akademii 
Nauk Oddział w Katowicach  

Prof. Maria Michałowska Katowice 
16-17 XI 2004 

KalendariumKalendariumKalendariumKalendariumKalendariumKalendariumKalendariumKalendariumKalendariumKalendarium
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W lutym ubiegłego roku narodziła się w koncepcja zorgani-
zowania uczelnianego spotkania naukowego badaczy reprezentu-
jących różne środowiska naukowe uczelni. Konferencja taka mia-
ła stać się odpowiedzią na zgłaszane niejednokrotnie postulaty
większej integracji zespołów badawczych i skupiania się na inter-
dyscyplinarnych projektach naukowych. Idea Forum znalazła
swoje odzwierciedlenie w przyjętej przez Senat Strategii Akade-
mii, w której w polu strategicznym „Badania naukowe” znalazł
się projekt „Organizowanie uczelnianego forum naukowo-badaw-
czego”. Przygotowania konferencji podjęło się Centrum Badań
i Ekspertyz, w późniejszym okresie do prac organizacyjnych włą-
czyły się Centrum Promocji, Biuro Rektorskie, Biblioteka Głów-
na oraz Wydawnictwo Uczelniane.

Podczas planowania I Forum przyjęto założenie, iż pozwoli
ono na dzielenie się wynikami badań naukowych realizowanych
w poszczególnych katedrach Akademii. Nad poziomem meryto-
rycznym spotkania oraz związanej z nim publikacji czuwała Rada
Programowa Forum w składzie: prof. Zofia Kędzior, prof. Flo-
rian Kuźnik, prof. Halina Henzel, prof. Józefa Kramer, prof. Kry-
styna Znaniecka, prof. Urszula Zagóra-Jonszta, prof. Jerzy
Rokita, prof. Andrzej Klasik oraz prof. Krzysztof Marcinek. Na
skierowane do wszystkich pracowników naukowo-dydaktycznych
zaproszenie do przygotowania artykułów prezentujących prowa-
dzone przez nich badania odpowiedziało ponad 50 osób. Ich pra-
ce złożyły się na dwutomową publikację pod tytułem „Konsu-
ment – Przedsiębiorstwo – Przestrzeń” wydaną pod redakcją
Zofii Kędzior, Jana Pyki, Urszuli Zagóry-Jonszty, Krystyny Zna-
nieckiej i Teresy Żabińskiej.

Po ponad rocznych przygotowaniach, rektor zaprosił całą
wspólnotę uczelnianą, by 3-4 czerwca 2004 wzięła udział
w I Forum Naukowym Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
W pierwszym dniu goście zgromadzili się w auli budynku „A”.
Uroczystego otwarcia konferencji dokonał rektor, prof. Florian
Kuźnik. Jednocześnie złożył on gratulacje prof. Zofii Kędzior
z okazji jej wyboru na przewodniczącą Zespołu Nauk Społecznych,
Ekonomicznych i Prawnych KBN. Następnie prorektor ds. nauki,
prof. Halina Henzel, omówiła założenia polityki badawczej Uczel-
ni. W kolejnym wystąpieniu nadszedł czas na przedstawienie ce-
lów Forum – dokonała tego dyrektor Centrum Badań i Ekspertyz,
prof. Zofia Kędzior. Wśród podstawowych założeń programo-

wych Forum wymieniła przegląd osiągnięć badawczych pracow-
ników Uczelni, wymianę doświadczeń warsztatowych oraz inte-
grację pracowników Uczelni wokół projektów badawczych. Nad-
rzędnym celem Forum jest budowa trwałych relacji i form współ-
pracy uczelnianych zespołów badawczych oraz określenie przy-
szłych kierunków badań. Jak podkreśliła prof. Zofia Kędzior, tak
sformułowane cele Forum nabierają szczególnego znaczenia w kon-
tekście priorytetów w polskiej nauce przedstawionych przez mi-
nistra nauki i informatyzacji, przewodniczącego KBN Michała Klei-
bera na rozpoczęcie V kadencji Komitetu Badań Naukowych. Na
liście tych priorytetów znalazły się między innymi:
– wykorzystanie badań naukowych do poprawy kształcenia

w szkołach wyższych i na studiach doktoranckich,
– koncentracja środków w obszarach uznanych za najbardziej

rozwojowe w skali regionalnej, krajowej i międzynarodowej,
– nieuchronna selekcja tematyki i poszukiwanie nisz badaw-

czych,
– pokonywanie wyzwań wynikających ze złożoności problema-

tyki wdrożeń.

W dalszej kolejności mgr Robert Wolny przedstawił uczest-
ników Forum, a Wydziały Akademii zaprezentowały swój doro-
bek i potencjał naukowy. W swoich wystąpieniach prof. Ewa Kie-
żel, prof. Andrzej Barteczek oraz prof. Jan Wojtyła przedstawili
charakterystykę prac badawczych i eksperckich prowadzonych
w poszczególnych katedrach. W części popołudniowej nadeszła
pora na wygłoszenie komunikatów z wybranych referatów nade-
słanych na Forum. W sesji, której przewodniczyła prof. Zofia
Kędzior wystąpili:

IIIII     FFFFForumorumorumorumorum
NNNNNaukoweaukoweaukoweaukoweaukowe
AAAAAkademiikademiikademiikademiikademii
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– dr Bożena Ciupek, prof. Krystyna Znaniecka, prof. Teresa
Famulska z referatem „Obciążenia podatkowe w ocenie przed-
siębiorstw”,

– prof. Kornelia Karcz, która omówiła wybrane aspekty teore-
tyczno-metodyczne badania zachowań konsumentów i przed-
siębiorstw w przestrzeni wielokulturowej,

– dr Włodzimierz Rudny, prezentujący realną opcję rozwoju
i jej zastosowanie,

– ks. dr Grzegorz Polok, który skupił się na roli kodeksów etycz-
nych w regulacji zachowań podmiotów rynkowych,

– dr hab. Robert Tomanek z referatem „Rynkowe czynniki
konkurencyjności zbiorowego transportu miejskiego”,

– prof. Irena Jędrzejczyk, omawiająca lokalne, regionalne i glo-
balne uwarunkowania zachowań ubezpieczycieli,

– dr Adam Samborski, którego referat traktował o stanie i kie-
runkach rozwoju rynku papierów wartościowych w unii go-
spodarczej i walutowej,

– dr Wojciech Czakon, który zaprezentował koncepcję łańcu-
cha wartości w teorii zarządzania przedsiębiorstwem,

– dr Agata Małysa-Kaleta z referatem „Strategia konsumenta
XXI wieku”,

– dr Maja Szymura-Tyc, która omówiła zarys problematyki
badawczej w temacie „Marketing we współczesnych proce-
sach tworzenia wartości”.

W drugim dniu Forum obrady przeniosły się do Zespołu Pa-
łacowo-Parkowego w Młoszowej. Tam odbyła się dyskusja pane-
lowa na temat „Dylematy badawcze w dziedzinach ekonomii i za-
rządzania”. Wyjściowym tworzywem do debaty były następujące
pytania-tezy sformułowane przez przewodniczącego panelu prof.
Floriana Kuźnika:

Czy istnieje i w czym się wyraża spójność/niespójność meto-
dologii badań z zakresu ekonomii i zarządzania?

Czy jest możliwe i w jakim zakresie eksperymentowanie w ba-
daniach z dziedziny ekonomii i zarządzania?

Dostęp do informacji – statystycznej, zbieranej „oficjalnie”,
źródłowej, jednostkowej i zbiorczej, ciągłość informacji, porów-
nywalność badań empirycznych itp.

Organizacja badań – zespołowość/indywidualizm w badaniach,
konsorcja badawcze – z kim?

Jaka jest użyteczność badań? Do kogo są adresowane badania?
Dostępność do zewnętrznych źródeł finansowania badań –

krajowych, zagranicznych, publicznych, prywatnych itp.

W dyskusji udział wzięli: prof. Halina Henzel, prof. Józefa
Kramer, prof. Urszula Zagóra-Jonszta, dr Janina Harasim, prof.
Andrzej Barczak, prof. Krystian Heffner, prof. Jerzy Rokita, prof.
Henryk Sroka, prof. Jan Wojtyła oraz prof. Leszek Żabiński. Każ-
dy z uczestników odniósł się do wybranej przez siebie tezy (tez).
Przedstawione poglądy, opinie i stanowiska podczas dyskusji kon-
centrowały się wokół następujących zagadnień:

– konieczności określenia pola badawczego w ekonomii i za-
rządzaniu, przedmiotu badań w ekonomii i zarządzaniu,

– spójności versus niespójności badań/metod w ekonomii i za-
rządzaniu,

– paradygmatów w nauce, w ekonomii, w zarządzaniu,
– terminologicznych uzgodnień dotyczących rozumienia eko-

nomii i zarządzania,
– inflacji przedmiotu i metod badań w naukach społecznych,
– relacji między teorią a praktyką,
– charakteru i funkcji współczesnej ekonomii,
– czynników sukcesu i barier w badaniach interdyscyplinarnych,
– hermetyczności dziedzin/dyscyplin, hermetyczności języka

w danej dziedzinie,
– dostępu do informacji a użyteczności badań.
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Kontynuacją Forum powinny stać się dyskusje w poszczegól-
nych zespołach naukowych, poświęcone planowaniu działalności
badawczej zarówno w układach katedralnych, jak i międzykate-
dralnych oraz międzywydziałowych.

prof. Zofia Kędzior, Marcin Baron

Interesującym uzupełnieniem wystąpień były głosy w dysku-
sji oraz pytania zadawane przez uczestników Forum.

Kolejnym punktem programu był warsztat zatytułowany
„Przyszłe kierunki badań w Akademii”, który poprowadził prof.
Andrzej Klasik. Podczas zajęć warsztatowych uczestnicy skupili
się na wypracowaniu odpowiedzi na następujące kwestie:

1. Kierując się atutami wyróżniającymi Akademii określ
najważniejsze kierunki badawcze Uczelni.

2. Jak zwiększyć aplikacyjność badań Uczelni w odpowie-
dzi na procesy transformacyjne zachodzące w gospodarce?

Za najważniejszych pięć obszarów, w jakich powinny być pro-
wadzone badania naukowe w Akademii uznano: zachowania, rynki
finansowe, restrukturyzację gospodarki regionu, konkurencyjność
i innowacyjność oraz umiędzynarodowienie gospodarki. Z kolei
dla zwiększenia aplikacyjności badań należy – zdaniem uczestni-
ków warsztatu – usprawniać systemy zarządzania wiedzą i zarzą-
dzania potencjałem badawczym, rozpoznawać potrzeby odbior-
ców badań, budować formalne i nieformalne kontakty z otocze-
niem, a także promować rezultaty badań i troszczyć się o wizeru-
nek Uczelni jako placówki mającej spory potencjał badawczy i eks-
percki.

Zwieńczenie Forum sta-
nowił piknik, który odbył się
w młoszowskim parku. Na
scenie przy pałacu można
było podziwiać występy ze-
społu „Silesianie”, a nawet
wziąć udział w nauce troja-
ka. Uczestnicy zobaczyli tak-
że popisy członków Klubu
Jeździeckiego „Szarża”, któ-
rzy zaprezentowali różne
techniki jazdy konnej oraz
przedstawili pokaz władania
szablą. Rozegrano także
konkurs kalamburów oraz
turniej darta. W pikniku
wzięli również udział człon-
kowie Towarzystwa Przyja-
ciół Akademii.

Organizację Forum Naukowego wsparli:
– Cukiernia Europejska z Katowic,
– Agencja Reklamowa Cursor z Katowic,
– Hortino z Leżajska,
– Tyskie Browary Książęce,
– Mieszko z Raciborza.

Dziękujemy

„Forum”

już na włosku wisiał pomysł
i choć prawie trzasnął piorun
jednak z pompą się zaczęło
Akademii pierwsze Forum

integracja środowiska
była celem w rzędzie pierwszym

i wymiana też doświadczeń
tych wczorajszych i dzisiejszych

w końcu wszyscy zobaczyli
co Katedry wciąż badają

gdzie współpracę można podjąć
albo na czym się nie znają

a frekwencja jednak niska
bo nie kwapią się koledzy

zamiast z nami tu przebywać
wolą sprawdzać poziom wiedzy

w kuluarach także gwarno
moc poglądów wymieniana

nie przeszkadza w ręce ciastko
no i w drugiej lód Szamana

drugi dzień o dylematach
panelistów stół rozbrzmiewał

nie wypada żeby orzeł
jak skowronek cienko śpiewał

o kierunkach Alma Mater
w sesji czwartej mocno wieje
jaka przyszłość na nas czeka
tych rozterek jest dziś wiele

tu z frekwencją też jest ciężko
ciągle się dziwuję światu

jak samochód bez przeglądu
ludzie boją się warsztatu

plon rozważań jest owocny
i pomysłów też bez liku

życzę wszystkim nowych wyzwań
i smacznego na pikniku

Robert G. Wolny
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27-29 kwietnia 2004 roku w Podlesicach k. Kroczyc pod protek-
toratem Rektora Akademii Ekonomicznej im. w Katowicach, prof. Flo-
riana Kuźnika, odbyła się kolejna – 40 jubileuszowa konferencja,
w której wzięło udział 59 osób. Zaprezentowano 23 referaty obejmu-
jące szerokie spektrum zagadnień. Referaty dotyczyły zarówno pro-
blemów metodycznych i metodologicznych, ze szczególnym uwzględ-
nieniem nowych metod analizy szeregów czasowych, jak i przedsta-
wiały wyniki badań empirycznych z zakresu mikro i makroekonomii.
Szczególne miejsce zajmowały zagadnienia modelowania procesów
finansowych. Przedstawiono także modele opisujące procesy kształ-
towania się bezrobocia i ubóstwa, procesy demograficzne, ryzyka fi-
nansowego, sterowania jakością. Autorzy prezentowali zarówno wy-
niki swych badań naukowych, jak i fragmenty prac doktorskich i ha-
bilitacyjnych. Przedstawione referaty miały bardzo wysoki poziom na-
ukowy i są swoistym rezultatem dorobku naukowego trzech ośrod-
ków: Katowic, Krakowa i Wrocławia. Organizatorem konferencji była
Katedra Ekonometrii Akademii Ekonomicznej w Katowicach
(prof. Andrzej S. Barczak, dr Maria Jadamus-Hacura, dr Krystyna
Melich-Iwanek i mgr Andrzej Wójcik).

Pierwsza konferencja trzech ośrodków – Katowic, Krakowa
i Wrocławia – odbyła się także w Katowicach w 1964 roku. Pomysło-
dawcą tego cyklu konferencji był prof. Zbigniew Pawłowski, który
razem z profesorami: Zdzisławem Hellwigiem z Wrocławia i Kazi-
mierzem Zającem z Krakowa zapoczątkowali tę jedną z najstarszych
konferencji naukowych w Polsce. Celem konferencji było stworzenie
silnego środowiska naukowego tak, aby można było na niej prezento-
wać wyniki najnowszych badań naukowych, a szczególnie prace, któ-
re w konsekwencji stanowiły podstawę do uzyskiwania stopni nauko-
wych i tytułu naukowego. W pierwszej konferencji uczestniczyły
wszystkie osoby z trzech ośrodków, tj. 27 osób. Z czasem, liczba osób
pracujących w tym środowisku przekroczyła 200 i dlatego w kolej-
nych konferencjach uczestniczą tylko przedstawiciele tych trzech śro-

dowisk. Jednak przyjęto
zasadę, aby młodzi pra-
cownicy mieli pierwszeń-
stwo w uczestnictwie w tej
konferencji. Przez wiele
lat konferencja ta była je-
dyną konferencją o zasię-
gu ogólnopolskim. Z cza-
sem inne ośrodki nauko-
we w Polsce zorganizo-
wały swoje konferencje,
które można traktować
jako „siostry” tej najstar-
szej. 40 lat konferencji to
dwa pokolenia. Gdy jed-
nak przyjrzeć się dokład-

niej jej efektom, to można stwierdzić, że pojawiły się kolejne pokole-
nia naukowców, którzy są nie tylko dziećmi, ale już wnukami i pra-
wnukami naukowymi założycieli tej konferencji. To swoiste drzewo
genealogiczne wymaga identyfikacji i omówienia w osobnej mono-
grafii, która udokumentuje historię rozwoju polskiej ekonometrii i sta-
tystyki.

Znaczenie corocznej konferencji matematyków, statystyków i eko-
nometryków Akademii Ekonomicznych Katowic, Krakowa i Wrocła-
wia jest ogromne nie tylko dla rozwoju nauki, ale głównie dla rozwo-
ju naukowego poszczególnych osób, gdyż przygotowała ona do uczest-
nictwa w najważniejszych ogólnoświatowych konferencjach nauko-
wych z zakresu szeroko pojmowanej ekonometrii. Ważnym efektem
40 lat tej konferencji jest integracja środowiska, co pozwala na efek-
tywna pracę naukową i bezpośrednią wymianę idei i osiągnięć ba-
dawczych.

prof. Andrzej S. Barczak
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26-28 maja 2004 roku odbyła się w Ustro-
niu Wielkopolskim XXII doroczna konfe-
rencja polityków społecznych. Konferen-
cja zwyczajowo skupia polityków społecz-
nych ze wszystkich ośrodków naukowych
kraju, przy czym udział w niej biorą za-
równo samodzielni, jak i młodsi pracow-
nicy naukowi, a zatem uczestnicy mają oka-
zję wymiany poglądów naukowych przez
reprezentantów różnych generacji. Orga-
nizatorem konferencji jest od 15 lat Aka-
demia Ekonomiczna w Katowicach przy
współudziale Komitetu Nauk o Pracy i Po-
lityce Społecznej PAN.

Tematem tegorocznej konferencji był
„Kapitał społeczny”, uczestniczyło w niej
90 osób. Otwarcia dokonał rektor Akade-
mii Ekonomicznej prof. Florian Kuźnik,
który powitał obecnych na sali, a w szcze-
gólności gości zagranicznych.

Konferencja obradowała w 3 sekcjach
plenarnych, na które złożyły się następują-
ce zagadnienia:

Sekcja I. Kapitał społeczny w ujęciu
różnych dyscyplin naukowych, kapitał ludz-
ki w pamiętnikach bezrobotnych oraz zdro-
wie jako element kapitału społecznego.

Sekcja II. Znaczenie wiedzy w procesie
wzbogacania kapitału społecznego, chłon-
ność zatrudnienia, wykorzystanie kapitału
ludzkiego oraz solidaryzm społeczny jako
element tworzenia kapitału społecznego.

Sekcja III. Regionalne aspekty wykorzy-
stania kapitału społecznego.

W pierwszej sekcji znalazły się referaty
prof. Bernda Hamma na temat kapitału spo-
łecznego, mgr Marii Theiss – „Czy kapitał
społeczny może być kategorią polityki spo-
łecznej”, prof. Macieja Żukowskiego – „Sta-
re i nowe ekonomiczne uzasadnienia poli-
tyki społecznej” i prof. Jolanty Supińskiej –
„Józefa Supińskiego koncepcje zasobu spo-
łecznego i gospodarstwa społecznego”.
Wydane w 2004 roku dwa tomy pamiętni-

ków bezrobotnych były
przedmiotem „trójgłosu”
profesorów Antoniego
Rajkiewicza, Adama Ku-
rzynowskiego i Piotra
Błędowskiego – „Kapitał
ludzki w pamiętnikach
bezrobotnych”. Proble-
matyka ta wywołała bar-
dzo żywą dyskusję na te-
mat rozmiarów marno-
trawstwa kapitału ludz-
kiego na skutek rosnące-
go i utrwalającego się
bezrobocia, wskazując
na jego aspekty i konse-
kwencje ekonomiczne
i społeczne, problemów
ochrony zdrowia jako
elementu kapitału spo-
łecznego, rosnącego za-
grożenia i konsekwencji
jej niedomagania orga-
nizacyjnego, administra-
cyjnego i finansowego.
Tematy te podjęli profe-
sorowie: Cezary Włodar-
czyk w referacie „Niedo-
szły reformator służby
zdrowia” i Tadeusz Szum-
licz w „Finansowaniu
zdrowia społecznego”.

W drugiej sekcji, obejmującej problema-
tykę edukacyjną, znalazły się wystąpienia
prof. Roberta Rauzińskiego – „Rola wy-
kształcenia wyższego w regionalnej polity-
ce społecznej”, prof. Jana Stachowicza –
„Kapitał intelektualny jako podstawa pro-
innowacyjnego rozwoju regionu na przykła-
dzie województwa śląskiego”, prof. Stani-
sława Grycnera – „Edukacja a ład społecz-
ny”, dr Barbary Skrzyńskiej – „Polskie szkol-
nictwo wyższe wobec Deklaracji Boloń-
skiej”. W dalszej części obrad zwrócono
uwagę na rolę kapitału społecznego na ryn-
ku pracy. Pod tym tytułem referat wprowa-
dzający wygłosiła prof. Elżbieta Kryńska.
W tej części konferencji poruszono również
problematykę pomocy społecznej. Referat
prof. Danuty Piekut-Brodzkiej „Kapitał
ludzki i inwestycje w człowieka oraz kapi-
tał społeczny a praca socjalna z bezrobot-
nymi” wskazywał na instytucjonalne zada-
nia rozwoju kapitału społecznego. Konty-
nuację tych rozważań stanowiło również
wystąpienie dr. Jerzego Krzyszkowskiego
„Kapitał społeczny w pomocy społecznej”.
Szczególnie ważne problemy podniesione
zostały w referatach dr. Piotra Szukalskie-
go – „Kontrakt międzypokoleniowy a kapi-
tał społeczny” oraz prof. Andrzeja Przymeń-
skiego – „Kapitał społeczny a socjologiczne
teorie instytucji i sieci społecznej”.

Sekcja trzecia ujmowała problematykę
rozwiązań międzynarodowych w aspekcie
kapitału społecznego. W trakcie obrad za-
graniczni goście, profesorowie: Felix Ko-
schin, Romuald Brazis, Jiri Kern, Yohanan
Stryjan, a także dr Josef Byrtus, konsul ge-
neralny Republiki Czeskiej, dzielili się do-
świadczeniami badawczymi i ich stroną apli-
kacyjną.

Nie sposób omówić w krótkim sprawo-
zdaniu treści referatów, a przede wszystkim
bardzo ożywionej dyskusji. Zgodnie z dotych-
czasową praktyką, organizatorzy konferen-
cji: prof. Lucyna Frąckiewicz i dr hab. An-
drzej Rączaszek są w trakcie przygotowa-
nia publikacji „Kapitał społeczny”, w któ-
rej zawarte są najistotniejsze ustalenia uczest-
ników konferencji, przydatne zapewne dla
teorii, jak i praktyki polityki społecznej.

prof. Lucyna Frąckiewicz

XXIIXXIIXXIIXXIIXXII     konferencjakonferencjakonferencjakonferencjakonferencja
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narodowy jest również niezmiernie ważny
w obecnej europejskiej polityce regionalnej.
Podkreślił jednak, iż sytuacja ta może się
wkrótce zmienić. Za godną uwagi uznał rów-
nież kwestię przesunięcia polityki dotyczącej
obszarów wiejskich z polityki spójności do
wspólnej polityki rolnej Unii. Przedstawiając

treść raportu dr Jan Olbrycht poinformował,
że na politykę spójności w latach 2007-2013
UE przeznaczy 34% swojego budżetu. Wię-
cej niż 3/4 tej kwoty przeznaczy się na regio-
ny „pozostające w tyle”. Referent, przywołu-
jąc dane statystyczne, pokazał, iż dotychczas
istnieje wiele pozytywnych trendów w obsza-
rach celu 1. Opisał też zmiany, jakie zaszły
w tkance społeczno-gospodarczej krajów ob-
jętych polityką kohezji w ubiegłych latach.
Jednocześnie dr Jan Olbrycht poinformował,
jak kształtuje się PKB regionów rozszerzonej
Europy i w jaki sposób obniżenie średniego
poziomu tej wartości wpłynie na politykę re-
gionalną Wspólnoty. Odniósł się także do za-
gadnień związanych z wdrażaniem w prze-
strzeni europejskiej Strategii Lizbońskiej. Za
istotną kwestię prelegent uznał konieczność
komplementarności europejskiej i narodo-
wych rodzajów polityki regionalnej. Wyraźnie
podkreślił, że polityka rządowa ma tak samo
istotne znaczenie, co europejska. Jednocześnie
wskazał, że polityka spójności, zgodnie z zapi-
sami Raportu, powinna prowadzić do:
– wzrostu inwestycji publicznych i prywat-

nych,
– wzrostu PKB,
– tworzenia nowych miejsc pracy i wzmoc-

nienia potencjału ludzkiego,
– zwiększenia kapitału oraz rozwoju kapi-

tału ludzkiego,
– lepszego zarządzania na szczeblach regio-

nalnym i lokalnym.
W aspekcie ostatniego z powyższych sfor-

mułowań dr Jan Olbrycht podkreślił, iż w zna-
czący sposób zmieniają się relacje między

Konwersatorium jest formą stałych spo-
tkań ludzi nauki, menedżerów gospodarki,
działaczy samorządowych oraz liderów przed-
sięwzięć pozarządowych. Każdorazowo sku-
piają się oni w swoich dyskusjach na jednym
temacie zapowiedzianym referatem wprowa-
dzającym wygłoszonym przez eksperta w da-
nej dziedzinie. Serię spotkań zainaugurowały
rozważania dotyczące „Trzeciego raportu na
temat spójności gospodarczej i społecznej”
wydanego przez Komisję Europejską w lutym
2004. Referat przewodni wygłosił w tej dzie-
dzinie dr Jan Olbrycht, były Marszałek Wo-
jewództwa Śląskiego, adiunkt w Centrum
Badań i Studiów Europejskich. Kolejne po-
siedzenie Konwersatorium poświęcone było
prezentacji i dyskusji nad ekspertyzą „Śląski
syndrom – uwarunkowania i perspektywy
przetrwania i rozwoju” przygotowaną przez
prof. Andrzeja Klasika, prof. Floriana Kuź-
nika i dr. Bogumiła Szczupaka na zamówie-
nie Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polity-
ki Społecznej. Podczas ostatniego przed wa-
kacjami spotkania skupiono się na tematyce
dialogu obywatelskiego. Referat wprowadza-
jący wygłosił prof. Marek Pliszkiewicz – Dy-
rektor Centrum Badań i Studiów Europej-
skich, ekspert Komitetu Społeczno-Ekono-
micznego Unii Europejskiej.

Spójność gospodarcza i społeczna
Unii Europejskiej – 5 kwietnia 2004

Dr Jan Olbrycht zapowiedział, iż w swo-
im wystąpieniu postara się nie przytaczać je-
dynie zapisów „Trzeciego raportu na temat
spójności gospodarczej i społecznej”, ale
przede wszystkim spróbuje skupić się na tym,

co wynika z jego kształtu dla Polski i Śląska.
Jednocześnie zachęcił do spojrzenia na Raport
w perspektywie dłuższej niż bieżący okres
programowania Funduszy Strukturalnych. Za
rzecz ważną referent uznał prawidłowe rozu-
mienie decentralizacji w polityce UE. Wyja-
śnił, że ustaleń dokonuje się w relacji Komi-
sja Europejska-rządy państw członkowskich,
a ukształtowanie zależności państwo-regiony
jest wewnętrzną sprawą poszczególnych kra-
jów. Przypomniał w ten sposób, że poziom

We współczesnej rzeczywistości społeczno-gospodarczej w szczególny sposób przenikają
się różne wymiary przestrzenne rozwoju: europejski, narodowy i regionalny. Wielość za-
chodzących współzależności nie pozwala już na myślenie wyłącznie jedną z powyższych
kategorii. Takie rozumowanie leży u podstaw projektu Konwersatorium „Europa – Polska
– Śląsk”, rozwijanego w Akademii pod patronatem rektora przez Katedrę Badań Strate-
gicznych i Regionalnych oraz Centrum Badań i Studiów Europejskich przy wsparciu orga-
nizacyjnym Biura Rektorskiego.

Tematyka spotkań
Konwersatorium „Europa – Polska – Śląsk”
w semestrze zimowym:

Konstytucja europejska (październik 2004)
Fundusze strukturalne dla Śląska (listopad 2004)
Narodowy Plan Rozwoju na lata 2007-2013 (grudzień 2004)
Gospodarka Polski i Śląska w Strategii Lizbońskiej (styczeń 2005)
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Kontynuując, prelegenci wyróżnili dwie
grupy czynników sprzyjających zahamowaniu
tendencji regresywnych i budowaniu podstaw
nowej gospodarki w województwie śląskim.
Są to czynniki polityczne oraz ekonomiczne.
W wymiarze politycznym, zdaniem autorów
ekspertyzy, konieczne jest zaprzestanie recen-
tralizacji polityki regionalnej państwa w fazie
programowania i regionalnej alokacji środków
rządowych i środków europejskich. Zabloko-
wania wymagają także: proces odradzania się
nakazowo-rozdzielczego systemu zarządzania
sektorami usług publicznych oraz przedłuża-
jąca się rządowa interwencja ukierunkowana
głównie na łagodzenie skutków restruktury-
zacji, traktowana jako podstawowa polityka
i strategia wsparcia województwa śląskiego.
Przechodząc do zagadnień ekonomicznych
autorzy ostrzegli, że tendencja zmniejszania
się popytu na tradycyjne produkty śląskiej go-
spodarki będzie się prawdopodobnie utrzy-
mywać, chociaż z malejącym tempem spad-
ku. Zwalczanie zjawisk regresywnych będzie
więc w przyszłości coraz silniej uzależnione
od zdolności internacjonalizacyjnych śląskie-
go przemysłu węglowego, energetycznego i sta-
lowego oraz od umiejętnego wykorzystania
potencjału endogenicznego regionu. Zwień-
czeniem prezentacji ekspertyzy na temat syn-
dromu śląskiego było przedstawienie koncep-
cji „wielkiego pchnięcia”. Autorzy uznali, iż
wprowadzenie województwa śląskiego na
ścieżkę trwałego rozwoju wymaga radykalnej
reorientacji polityki rozwoju regionu i uru-
chomienia wspomnianego wyżej „wielkiego
pchnięcia”. Myślenie tą kategorią nakazuje:
– dalsze ograniczanie skali wytwarzania

w tradycyjnych sektorach do rozmiarów
popytu i według kryteriów ekonomicznej
i społecznej analizy kosztów i korzyści,

– skoncentrowane nastawienie się na wspar-
cie procesu tworzenia w regionie nowych
podmiotów gospodarczych zdolnych do
konkurowania w warunkach otwartej go-
spodarki,

– przyciąganie do regionu inwestorów stra-
tegicznych do dużych sektorów publicz-
nych regionu; produkcyjnych i infrastruk-
turalnych,

– przejmowanie przez samorządy terytorial-
ne na korzystnych warunkach części mie-
nia prywatyzowanych przedsiębiorstw Skar-
bu Państwa umożliwiające organizowanie
nowoczesnej gospodarki komunalnej,

– włączenie regionu w globalne sieci badaw-
cze, informatyczne i logistyczne,

– wzmocnienie regionalnego systemu inno-
wacji nakierowanego na transfer techno-
logii do małych i średnich przedsiębiorstw,

– myślenie i działanie kategoriami dużych
przedsięwzięć infrastrukturalnych otwie-
rających przestrzeń regionu na świat,

– budowanie potencjału globalizacyjnego
w regionie, w sensie siły technologicznej,
zaawansowanych systemów zarządzania,
profesjonalnej kadry menedżerskiej oraz
sieci instytucji finansowych,

regionami i środowiskami lokalnymi w poli-
tyce europejskiej. Od dotychczasowego spoj-
rzenia na zagadnienia lokalne w ramach re-
gionów przechodzi się obecnie do kształto-
wania polityki regionalnej i odpowiadającej
jej polityki lokalnej. W kolejnej części wystą-
pienia prelegent przedstawił nowe priorytety
europejskiej polityki spójności:
– konwergencję,
– konkurencyjność i zatrudnienie w regionach,
– europejską współpracę terytorialną.

Opisał także zasady, według których two-
rzone będą programy dotyczące każdego z prio-
rytetów. Podsumowując, dr Jan Olbrycht
zwrócił szczególną uwagę na fakt, iż na naj-
bliższe miesiące przypadnie najważniejsza
część europejskiej debaty nad kształtem poli-
tyki spójności w latach 2007-2013, która zo-
stanie niejako zwieńczona uchwaleniem jej
budżetu latem 2006 roku. W tym kontekście
stwierdził, iż niezbędne jest dyskutowanie nad
kwestiami tejże polityki w różnego rodzaju
środowiskach i na różnego typu forach, w celu
wypracowania rozwiązań korzystnych dla
Polski i skutecznego ich promowania we
Wspólnocie Europejskiej.

Śląski syndrom – 17 maja 2004

Rozpoczynając swoje wystąpienie prof.
Florian Kuźnik oraz dr Bogumił Szczupak
podkreślili, iż przełom wieków przynosi re-
gionowi śląskiemu nakładanie się na siebie
i ścieranie się dwóch makroprocesów: z jed-
nej strony regresu ekonomicznego i demogra-
ficznego, a z drugiej kreowania nowej gospo-
darki. W ekspertyzie zespół autorski (prof. An-
drzej Klasik, prof. Florian Kuźnik i dr Bogu-
mił Szczupak) podjęli się przeanalizowania
i oceny tych procesów zachodzących w regio-
nie, które w konsekwencji prowadziły i pro-
wadzą do ukształtowania się zjawiska okre-
ślanego przez autorów mianem „syndromu
śląskiego”. Jego istotą jest postępujący od
początku lat 90. XX wieku regres tradycyjnej
gospodarki regionu. Odpowiedzi na wynika-
jące z tego faktu zagrożenia należy poszuki-
wać we włączaniu Śląska w globalny proces
budowania gospodarki opartej na wiedzy,

z poszanowaniem regionalnej tożsamości i kul-
tury, z wykorzystaniem i wzmacnianiem po-
tencjału endogenicznego rozwoju. Prelegenci
wskazali, iż u źródeł regresu leżą spóźnione
decyzje z dostosowaniem skali produkcji do
efektywnego popytu krajowego i zewnętrz-
nego oraz upatrywanie w obniżce kosztów
pracy i redukcji zatrudnienia jedynej drogi
prowadzącej do obniżenia jednostkowych
kosztów produkcji w tradycyjnych sektorach
gospodarki regionu. Podkreślili także nega-
tywny wpływ braku konsensusu środowisk
politycznych i menedżerskich co do sposobów
prowadzenia inżynierii finansowej, przekła-
dający się w konsekwencji na opóźnienia tech-
nologiczne w tradycyjnych sektorach przemy-
słu. Negatywnie ocenione zostało również sto-
sowanie instrumentów liberalnej polityki ma-
kroekonomicznej przy równoczesnym zablo-
kowaniu urynkowienia działalności tradycyj-
nych sektorów poprzez urzędową regulację
cen węgla i energii. Doprowadziło to, według
autorów, do wzrostu zobowiązań finanso-
wych dużych przedsiębiorstw państwowych
wobec innych podmiotów działających na
warunkach rynkowych oraz jednostek samo-
rządu terytorialnego. Na procesy te nałożył
się fakt, iż restrukturyzująca się gospodarka
krajowa, weryfikowana przez mechanizm ryn-
kowy i konkurencji, gwałtownie zmniejszała
popyt wewnętrzny na takie tradycyjne śląskie
produkty jak węgiel, stal, energię, koks. Powol-
na restrukturyzacja ich wytwarzania sprzyja-
ła degradacji przemysłu tradycyjnego oraz po-
wiązanej z nim infrastruktury społecznej i tech-
nicznej. W następnej części swojego wystąpie-
nia prof. Florian Kuźnik i dr Bogumił Szczu-
pak omówili skutki społeczne, ekonomiczne,
przestrzenno-urbanistyczne i przyrodniczo-
-kulturowe, jakie zrodził na Śląsku mechanizm
regresu tradycyjnej gospodarki. Prelegenci nie
skupili się jednak jedynie na prezentacji sła-
bości gospodarki regionu. Podkreślili oni, iż
coraz wyraźniej dostrzega się zręby nowej
gospodarki śląskiej. Szczególnie istotne w jej
aspekcie są trzy płaszczyzny kreujące główne
perspektywy rozwojowe. Są to:
– pozytywne zmiany strukturalne w trady-

cyjnej gospodarce regionu,
– tendencje wzrostowe oparte na wzmac-

nianiu i wykorzystaniu endogenicznego
potencjału rozwojowego,

– nowe produkty i rodzaje działalności oraz
rozwój technologiczny i transfer innowacji.
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– Mieszane Komitety Konsultacyjne two-
rzone z krajami stowarzyszonymi z Unią
Europejską,

– zorganizowane społeczeństwo obywatel-
skie i zarządzanie europejskie – wkład
Komitetu w przygotowanie Białej Księgi.
W dalszej kolejności autor referatu sku-

pił się na problemie reprezentatywności w roz-
szerzającym się procesie europejskiego dialo-
gu obywatelskiego. Postawił otwarte pytanie,
według jakich kryteriów angażować w dialog
szerokie grupy, przede wszystkim wywodzą-
ce się z sektora pozarządowego tak, by zapew-
nić ich reprezentatywny udział. Kończąc swoje
wystąpienie prof. Marek Pliszkiewicz powró-
cił do tematyki dialogu obywatelskiego
w Polsce. Rozważał, czy nie nadszedł czas
przekształcenia Komisji Trójstronnej w radę
społeczno-gospodarczą, zastępując grupę
rządową grupą „różnych interesów”. Sku-
pił się także nad możliwościami współdzia-
łania organizacji pozarządowych na pozio-
mie regionalnym, ogólnopolskim i europej-
skim. Do uczestników debaty skierował za-
proszenie do dyskusji nad tym, jak wpisywać
procesy dialogu obywatelskiego w rzeczywi-
stość Śląska.

Wszystkim spotkaniom towarzyszyły sze-
rokie dyskusje, w których poza prelegentami
zabierali głosy między innymi: prof. Jędrzej
Krakowski, prof. Jerzy Buzek, marszałek
województwa śląskiego Michał Czarski, pre-
zydent Katowic Piotr Uszok, prof. Józefa Kra-
mer, prof. Andrzej Klasik, prof. Jan Wojtyła,
dyrektor Centralnego Szpitala Klinicznego
ŚAM dr Jerzy Kurkowski, prof. Tadeusz Spo-
rek, prezes Górnośląskiej Agencji Przekształ-
ceń Przedsiębiorstw Jerzy Holeksa, prof. Jó-
zef Kolonko oraz wiele innych osobistości re-
gionu. Organizatorzy Konwersatorium pla-
nują przygotowanie raportu z debat w formie
książkowej.

Marcin Baron

Wykorzystano fragmenty wystąpień prelegentów
oraz zapis magnetofonowy spotkań.

– uruchomienie dużych projektów odnowy
lub przebudowy centrów miast,

– stworzenie sieci parków przemysłowych
i parków biznesu.

Dialog obywatelski – 14 czerwca
2004

Wprowadzając słuchaczy w tematykę
wystąpienia prof. Marek Pliszkiewicz przed-
stawił genezę dialogu obywatelskiego. Przy-
pomniał, iż wywodzi się on z dialogu społecz-
nego, rozumianego jako stosunki pomiędzy
reprezentującymi pracowników związkami za-
wodowymi oraz pracodawcą, grupą praco-
dawców lub ich organizacjami, polegające na
przekazywaniu informacji, konsultacji, roko-
waniach i podpisywaniu porozumień zbioro-
wych. Taki sposób wyrażania opinii przez

przedstawicieli pracodawców i pracobiorców
stopniowo tracił jednak od czasów kryzysu
naftowego znamiona reprezentatywności.
Stąd, zdaniem prelegenta, w warunkach dy-
namicznie zmieniającego się układu społecz-
no-ekonomicznego, nastąpiło przejście do dia-
logu obywatelskiego, który charakteryzuje się
następującymi cechami:
– wielostronnością – oprócz reprezentacji

pracowników i pracodawców uczestniczą
w nim przedstawiciele różnych grup spo-
łecznych (przede wszystkim organizacji
pozarządowych oraz rolników, rzemieśl-
ników, wolnych zawodów i innych),

– nieuczestniczeniem przedstawicieli rządu
bezpośrednio w dialogu obywatelskim
(rząd może desygnować do instytucji pro-
wadzących dialog obywatelski wysoko
wykwalifikowanych specjalistów),

– znacznie szerszym przedmiotem dialogu
obywatelskiego w porównaniu z dialo-
giem społecznym,

– konsultacyjnym charakterem instytucji
dialogu obywatelskiego.
Następnie prof. Marek Pliszkiewicz pod-

kreślił, iż z dialogiem obywatelskim nieroz-
łącznie związane są takie pojęcia jak: zorga-
nizowane społeczeństwo obywatelskie, zarzą-
dzanie europejskie oraz demokracja uczestni-

cząca. Prelegent pokrótce scharakteryzował te
pojęcia, odwołując się do dokumentów Unii
Europejskiej. W dalszej kolejności autor refe-
ratu przedstawił słuchaczom koncepcję „eu-
ropejskiego modelu socjalnego”, która odwo-
ływała się do umowy społecznej, opartej na
wspólnie akceptowanych wartościach takich
jak: demokracja, sprawiedliwość i solidarność
społeczna, ochrona słabszych, ochrona praw
człowieka, minimalne wynagrodzenie, rów-
ny dostęp do służby zdrowia, do wykształce-
nia i do służb zatrudnienia. Na kanwie tego
modelu powstawały w krajach starej Unii
Rady Ekonomiczne i Społeczne, których funk-
cjonowanie zostało również przedstawione
podczas prezentacji. Prof. Marek Pliszkiewicz
zwrócił jednocześnie uwagę, iż po wprowadze-
niu w krajach Europy Środkowej i Wschodniej
demokratycznego ustroju politycznego i go-
spodarki rynkowej także w nich powstały
trójstronne instytucje o charakterze konsul-
tacyjnym lub konsultacyjno-negocjacyjnym.
W skład tych instytucji wchodzą reprezentanci
organizacji związków zawodowych i praco-
dawców oraz przedstawiciele rządów. Jak
podkreślił prelegent, udział rządu w pracach
komisji trójstronnych stanowi podstawową
różnicę w porównaniu z Radami Ekonomicz-
nymi i Społecznymi w krajach Europy Za-
chodniej. Prof. Marek Pliszkiewicz zwrócił
także uwagę na fakt zawiązania Międzynaro-
dowego Stowarzyszenia Rad Ekonomicznych
i Społecznych oraz Instytucji Podobnych, któ-
rego członkiem w 2000 roku została polska
Trójstronna Komisja do Spraw Społeczno-Go-
spodarczych. Następna część wystąpienia zo-
stała poświęcona prezentacji Europejskiego
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, który
powstał w 1957 roku i stanowi organ doradczy
dla Komisji Europejskiej, Rady Europy i Par-
lamentu Europejskiego. Prelegent scharakte-
ryzował trzy grupy wchodzące w skład tej
organizacji, czyli przedstawicieli: pracodaw-
ców, pracowników, grup „różnych intere-
sów”, oraz tematykę prac poszczególnych
sekcji Komitetu. Profesor Marek Pliszkiewicz
podkreślił, iż po akcesji Polski do Unii Euro-
pejskiej naszemu krajowi przysługuje 21
miejsc dla reprezentantów, którzy pracować
będą między innymi nad takimi zagadnienia-
mi jak:
– zarządzanie uczestniczące w Europie,
– zorganizowane społeczeństwo obywatel-

skie,
– miejsce Komitetu Ekonomicznego i Spo-

łecznego w systemie instytucji Unii Euro-
pejskiej,

– przyszłość Europy i Konwentu Europej-
skiego,

– przygotowanie strategii Unii Europejskiej
w dziedzinie trwałego rozwoju,

– Europa trwałego rozwoju dla lepszego
świata,

– nowe zadanie dla Komitetu – doświadcze-
nia Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali,

– rozszerzenie – ponowne zjednoczenie
Europy,
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SSSSSpppppotkanieotkanieotkanieotkanieotkanie
studentówstudentówstudentówstudentówstudentów
z rekz rekz rekz rekz rektoremtoremtoremtoremtorem

Tematyka pytañ kr¹¿y³a wokó³ spraw zwi¹zanych z nowym regulami-
nem studiów, planowanymi zmianami w Uczelni, suplementem do dyplo-
mu i punktami ECTS, spraw zwi¹zanych z egzaminem dyplomowym, prak-
tykami studenckimi oraz stypendiami naukowymi. Studenci pytali rektora,
czy gdy zacznie obowi¹zywaæ nowy regulamin studiów bêd¹ mieli wiêcej
swobody w wyborze przedmiotów, czy bêd¹ mogli bardziej decydowaæ
o kierunku swojego rozwoju. Rektor, prof. Florian KuŸnik, poinformowa³,
¿e has³em wywo³awczym nowego regulaminu jest indywidualizacja stu-
diów. Znikn¹ sztywne specjalnoœci, student nie bêdzie musia³ wybieraæ spe-
cjalnoœci oferowanej w Uczelni, bêdzie móg³ zdecydowaæ siê na specjal-
noœæ, po spe³nieniu okreœlonych warunków. Bêdzie móg³ tak¿e wybieraæ
przedmioty. Regulamin pozwoli Uczelni na inny kszta³t funkcjonowania.
Ten olbrzymi mechanizm potrzebuje jednak czasu, aby zadzia³aæ. Regula-
min obejmie w pe³nym zakresie najpierw studentów I roku, a nastêpnie
kolejne roczniki. Radom wydzia³ów i dziekanatom potrzebny jest czas na
przygotowanie ofert i indywidualnych œcie¿ek kszta³cenia. Rektor przypo-
mnia³ jednak, ¿e regulamin musi zostaæ zatwierdzony przez ministra edu-
kacji narodowej i sportu, aby móg³ zacz¹æ obowi¹zywaæ od nowego roku
akademickiego. Im szybciej zaczniemy proces przekszta³cania naszej Uczel-
ni, tym szybciej bêdziemy szko³¹ lepsz¹, sprawniejsz¹, spe³niaj¹c¹ oczeki-
wania studentów – mówi³ prof. KuŸnik.

Studenci dociekali równie¿, które z zamierzeñ uda³o siê ju¿ rektorowi
zrealizowaæ w tej kadencji, pytali jakie odniós³ pora¿ki. Profesor Florian
KuŸnik stwierdzi³ ¿artobliwie, ¿e o jego pora¿kach na pewno bêd¹ mówiæ
inni, wiêc on skupi siê na tym, co realizuje. Przypomnia³, ¿e gdy rozpoczy-
na³ kadencjê zamierza³ kontynuowaæ procesy rozwojowe wczeœniej ju¿ za-
programowane. Kontynuowane by³y wiêc prace nad rozpoczêciem funk-
cjonowania nowego Wydzia³u Finansów i Ubezpieczeñ. Wzmacniane by³y
kadrowo dwa pozosta³e wydzia³y. Uporz¹dkowano wiele spraw zwi¹za-
nych z procesem dydaktycznym, powsta³y nowe specjalnoœci. Nastêpowa³
rozwój kadry naukowej. Warto podkreœliæ, ¿e mamy pewn¹ sytuacj¹ finan-
sow¹ i jesteœmy w przededniu rozbudowy Akademii. Wkrótce rozpocznie
siê budowa nowej biblioteki Akademii wraz z aul¹. Bêdzie to w rzeczywi-
stoœci Regionalne Akademickie Centrum Informacji Ekonomicznej. Zmie-
ni¹ siê wiêc warunki lokalowe Uczelni. Przejmiemy równie¿ na w³asnoœæ,
z inicjatywy Prezesa NBP – prof. Leszka Balcerowicza, budynek nale¿¹cy
aktualnie do Narodowego Banku Polskiego i mieszcz¹cy siê przy ulicy
ks. bp. Adamskiego w Katowicach. Planowane jest tak¿e utworzenie na
Wydziale Zarz¹dzania specjalnoœci prowadzonej w jêzyku angielskim. Rek-
tor przypomnia³ równie¿, ¿e od kilku lat niezmiennie nasza Uczelnia znaj-
duje siê w czo³ówce szkó³ wy¿szych, bior¹cych udzia³ w Programie Socra-
tes-Erasmus, je¿eli chodzi o liczbê studentów wyje¿d¿aj¹cych na uczelnie
zagraniczne.

Studenci podjêli temat ograniczenia liczby godzin jêzyków obcych na
studiach dziennych. Profesor KuŸnik wyjaœni³, ¿e w obowi¹zuj¹cym roz-
porz¹dzeniu ministra edukacji narodowej i sportu zapisane jest, i¿ standar-
dowa liczba godzin dydaktycznych na magisterskich studiach dziennych
powinna wynosiæ do 3000, a niektóre nasze specjalnoœci osi¹ga³y 3200 czy
3300 godzin. Nale¿a³o wiêc ograniczyæ liczbê godzin dydaktycznych, aby
w ten sposób zmniejszyæ koszty kszta³cenia. Nie powsta³y ¿adne wewnêtrzne
wytyczne, by ograniczaæ w³aœnie naukê jêzyków obcych. Minister okreœli³
w swoim rozporz¹dzeniu minimum jêzykowe na poziomie 120 godzin, a na
niektórych naszych specjalnoœciach by³o nawet 700 godzin. Rektor wyrazi³
nadziejê, ¿e zmieni siê jedynie sposób prowadzenia zajêæ jêzykowych.
Kszta³cenie jêzykowe nie bêdzie gorsze, lecz inne, m.in. realizowane bê-
dzie w ramach przedmiotów specjalnoœciowych, a w miarê posiadanych
dodatkowych œrodków finansowych w ramach kszta³cenia ponadstandar-
dowego.

SSSSSpppppotkanieotkanieotkanieotkanieotkanie
studentówstudentówstudentówstudentówstudentów
z rekz rekz rekz rekz rektoremtoremtoremtoremtorem

23 kwietnia odbyło się spotkanie studentów z rektorem Akademii
Ekonomicznej – prof. Florianem Kuźnikiem oraz prorektorem ds.
edukacji, prof. Józefem Biolikiem. Inicjatywa tego spotkania nale-
żała do władz Parlamentu Studenckiego. Spotkanie miało charak-
ter forum dyskusyjnego, a jego celem było m.in. zasygnalizowanie
problemów studenckich, rozwianie wątpliwości nurtujących naszych
studentów. Studenci zadawali pytania, przedstawiali propozycje
rozwiązania problemów.
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Pytania do rektora Akademii nadchodzi³y równie¿ drog¹ e-mailow¹. Stu-
denci pytali, czy studia 4,5-letnie bêd¹ uznawane w Unii Europejskiej, a je-
œli nie, to w jaki sposób z tym problemem poradzi sobie nasza Uczelnia?
Profesor Florian KuŸnik poinformowa³ studentów, ¿e od nowego roku aka-
demickiego nasi absolwenci bêd¹ mieli prawo do otrzymywania suplemen-
tu do dyplomu, gdzie bêdzie uwidoczniony ca³y przebieg studiów, przed-
mioty, oceny wraz z punktami ECTS. Je¿eli absolwent uzyska w sumie 300
punktów, nikt w Europie nie powinien zakwestionowaæ jego dyplomu, gdy¿
punkty ECTS s¹ standardem miêdzynarodowym. Czas trwania studiów jest
spraw¹ wtórn¹. Dyplom taki jest równowa¿ny z dyplomem uzyskanym na
innej uczelni europejskiej. Nasza Uczelnia bêdzie stopniowo dostosowy-
waæ siê do wymagañ miêdzynarodowych: studia licencjackie bêd¹ trwa³y
3 lata, uzupe³niaj¹ce – 2 lata, a jednolite magisterskie – 5 lat.

Studenci byli zainteresowani postêpami prac nad now¹ specjalnoœci¹
powstaj¹c¹ na Wydziale Zarz¹dzania, gdzie przedmioty maj¹ byæ prowa-
dzone w jêzyku angielskim. Rektor zapewni³, ¿e w nowym roku akademic-
kim 2004/2005 (po zatwierdzeniu planów studiów na tej specjalnoœci przez
Radê Wydzia³u) studenci bêd¹ j¹ ju¿ mogli wybieraæ. Specjalnoœæ Interna-
tional Business powsta³a na bazie „œcie¿ki angielskiej” funkcjonuj¹cej w na-
szej Uczelni od kilku lat i przeznaczona jest nie tylko dla naszych studen-
tów, ale równie¿ dla obcokrajowców przyje¿d¿aj¹cych w ramach progra-
mu Socrates-Erasmus. Profesor KuŸnik wyrazi³ nadziejê, ¿e tê specjalnoœæ
bêd¹ wybieraæ tak¿e obcokrajowcy, którzy zechc¹ do nas przyjechaæ, nie
tylko w ramach wymiany miêdzynarodowej, ale po to, aby uzyskaæ dy-
plom naszej Uczelni. Pozosta³e wydzia³y równie¿ zamierzaj¹ utworzyæ
w³asne œcie¿ki, które to, miejmy nadziejê, przekszta³c¹ siê nastêpnie w spe-
cjalnoœci. Bêdzie to w³aœnie forma nauki jêzyka obcego.

Uczestnicy spotkania, zainteresowani najbardziej swoimi szansami
w Unii Europejskiej, pytali, jak aktualnie funkcjonuje u nas system ECTS,
czy Uczelnia ju¿ przelicza przedmioty na punkty i czy studenci wyje¿d¿a-
j¹cy w ramach programu Socrates-Erasmus mog¹ doliczaæ punkty zdobyte
podczas wyjazdu do tych, które uzyskaj¹ u nas. „Nasz system ECTS jest
przygotowany do wprowadzenia w ¿ycie. Wydzia³y wprowadzi³y uchwa³¹
rady wydzia³u punkty ECTS, przeszacowa³y wszystkie siatki przedmiotów
na studiach stacjonarnych” – stwierdzi³ rektor. G³ównym hamulcem wpro-
wadzenia systemu ECTS by³ dotychczasowy regulamin studiów, a zmiana
regulaminu jest zawsze d³ugotrwa³a. Potrzebny by³ czas, aby prowadz¹cy
proces dydaktyczny zapoznali siê z aspektami elastycznoœci kszta³cenia i sys-
temem punktów ECTS. W nowym regulaminie jedynym kryterium oceny
bêd¹ ju¿ punkty ECTS. Bêd¹ one decydowa³y równie¿ o skreœleniu z listy
studentów. Granic¹ jest 12 punktów, jeœli student nie uzyska takiej iloœci,
mo¿e zostaæ skreœlony. Co siê sk³ada na 12 punktów? Mo¿e to byæ nawet
kilka przedmiotów, wycenionych w skali ECTS dwoma lub trzema punkta-

mi. O tym student decyduje sam. Dziœ ECTS ma na razie charakter wtórny
i kontrolny. Punkty s¹ naliczane i dziêki temu Akademia ma ju¿ pewne
doœwiadczenie.

Studenci dociekali tak¿e, jak bêd¹ przeliczane przedmioty na studiach
niestacjonarnych. Ile trzeba bêdzie uzyskaæ punktów na tytu³ zawodowy
licencjata i jaki tytu³ wed³ug norm unijnych bêdzie adekwatny do tego tytu-
³u? Nowy regulamin studiów zak³ada, ¿e na tytu³ zawodowy licencjata trzeba
uzyskaæ 180 punktów ECTS, a na uzupe³niaj¹cych studiach magisterskich
kolejne 120 punktów (co razem daje 300 punktów, dok³adnie tyle, ile na
jednolitych studiach magisterskich). Absolwent studiów licencjackich bê-
dzie uzyskiwa³ dyplom ukoñczenia studiów I stopnia – dyplom ukoñczenia
studiów wy¿szych. Jest to ju¿ powszechnie przyjêty standard.

Uczestnicy spotkania pytali nie tylko o proces dydaktyczny. Du¿e zain-
teresowanie wzbudzi³ problem dofinansowywania sto³ówek. Profesor KuŸ-
nik poinformowa³, ¿e Regionalna Konferencja Rektorów Uczelni Akade-
mickich, której cz³onkiem jest Akademia, wystosowa³a w tej sprawie apel
do ministra edukacji narodowej i sportu. Nowe przepisy o pomocy mate-
rialnej na rzecz studentów zak³adaj¹, ¿e pomoc ta bêdzie oferowana stu-
dentowi w jednolity sposób w postaci stypendium socjalnego, zwiêkszone-
go w porównaniu ze starym systemem. W ten sposób to nie Uczelnia otrzy-
ma œrodki na finansowanie sto³ówek i akademików, ale student, który mo¿e
swoje pieni¹dze przeznaczyæ na przyk³ad na obiad w sto³ówce uczelnianej
lub te¿ w innym lokalu gastronomicznym w pobli¿u swojej uczelni.

Studenci zainteresowani byli równie¿ problematyk¹ akredytacji. Na ra-
zie akredytowany zosta³ Wydzia³ Zarz¹dzania, a kiedy mo¿na siê spodzie-
waæ akredytacji na pozosta³ych wydzia³ach? Rektor wyjaœni³, ¿e akredyta-
cji podlegaj¹ kierunki, a nie wydzia³y. Nale¿y równie¿ odró¿niaæ akredyta-
cjê œrodowiskow¹ od akredytacji dokonywanej przez Pañstwow¹ Komisjê
Akredytacyjn¹. Akredytacja œrodowiskowa prowadzona jest przez Funda-
cjê Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych na ¿yczenie uczel-
ni. Ta Fundacja, powo³ana w ¿ycie przez SGH oraz cztery akademie ekono-
miczne, okreœli³a w³asne standardy akredytacyjne. Uczelnia sama zaprasza
Komisjê Akredytacyjn¹ i zg³asza chêæ akredytacji kierunku. Dotychczas
zakredytowane w ten sposób zosta³y dwa kierunki na Wydziale Zarz¹dza-
nia: zarz¹dzanie i marketing oraz informatyka i ekonometria. Przygotowa-
ny do akredytacji jest kierunek: finanse i bankowoœæ. Innej akredytacji do-
konuje Pañstwowa Komisja Akredytacyjna. PKA przeprowadza akredyta-
cjê pod innym k¹tem, bada przestrzeganie przepisów, standardów kszta³cenia
ustalonych przez ministra, skupia siê bardziej na poziomie kszta³cenia. Na
kierunku zarz¹dzanie i marketing pañstwowa akredytacja ju¿ siê zakoñ-
czy³a, z zapowiedzi¹ oceny pozytywnej. PKA aktualnie ocenia kierunek
zarz¹dzanie i marketing w ca³ej Polsce, zarówno w szko³ach publicznych,
jak i niepublicznych. Rozpoczê³a od tego kierunku, jako najbardziej popu-
larnego. Profesor Florian KuŸnik przypomnia³, ¿e kierunki s¹ urzêdowo
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narzucone; nazwê kierunku ustala minister edukacji narodowej i sportu (a do-
k³adnie zatwierdza, na wniosek PKA). Jest to pewien standard, na którym
mo¿na siê oprzeæ, do którego mo¿na siê odnieœæ. Szko³a wy¿sza mo¿e okre-
œliæ wydzia³, specjalnoœæ, ale kierunek mo¿e utworzyæ tylko zgodny z nazw¹
urzêdow¹. Jednoczeœnie rektor podkreœli³, ¿e uczelnie ekonomiczne ape-
luj¹ do w³aœciwego ministra o rozszerzenie oferty kierunków.

Studenci chcieli siê tak¿e dowiedzieæ, jak w³adze Uczelni oceniaj¹ do-
tychczasow¹ wspó³pracê z organizacjami studenckimi. Us³yszeli, ¿e stu-
denci maj¹ wiele do powiedzenia i dobrze jest ws³uchaæ siê w to, co mówi¹.
Uczestnictwo studentów w takich gremiach, jak Senat czy Rada Wydzia³u
nie jest œladowe. Niebagatelny udzia³ studentów w podejmowaniu strate-
gicznych decyzji w naszej Akademii by³ czynnikiem, który zawsze sprzy-
ja³ zmianom. W kontaktach z organizacjami studenckimi zawsze udawa³o
siê znaleŸæ wspólny jêzyk. Profesor Florian KuŸnik powiedzia³, ¿e liczy na
dalsz¹ partnersk¹ wspó³pracê, bo najwa¿niejszy jest dialog.

Pad³o te¿ pytanie o to, jak rektor postrzega nowe zasady obrony prac
dyplomowych, s³ynn¹ listê 150 pytañ. Na zestaw pytañ sk³ada siê pytanie
z mikroekonomii, przedmiotów specjalnoœciowych i dotycz¹ce napisanej
pracy. Profesor Florian KuŸnik stwierdzi³, ¿e kwesti¹ bardziej problema-
tyczn¹ przy egzaminie dyplomowym, wymagaj¹c¹ troski, jest samo pisa-
nie prac i ci¹g³e pos¹dzenia o plagiaty. To nie powinno mieæ miejsca, jest to
zjawisko bardzo demoralizuj¹ce. Publiczne uczelnie ekonomiczne przygo-
towuj¹ siê do wprowadzenia centralnego systemu sprawdzania plagiatów.
Praca dyplomowa jest wa¿niejsza ni¿ sam egzamin dyplomowy – powie-
dzia³ rektor.

Zbiór pytañ jest kolejn¹ dawk¹ teorii, któr¹ student musi opanowaæ.
Czy nie lepiej by³oby przygotowaæ dla studenta zestaw pewnych proble-
mów praktycznych do rozwi¹zania? – dociekali studenci. Prof. Józef Bio-
lik, prorektor ds. edukacji opowiedzia³ o obronach, w których uczestniczy³.
Zdarza³o siê wówczas, ¿e promotor zadawa³ studentowi „pokrêtne” pyta-
nia dodatkowe, stawiaj¹c ró¿ne problemy do rozwi¹zania i obrona wów-
czas przypomina³a rozmowê dwóch uczonych. S¹ to bardzo ciekawe obro-
ny, z przyjemnoœci¹ siê w nich uczestniczy. Profesor KuŸnik doda³ jednak,
¿e warsztat studenta ujawnia siê bardzo czêsto w pracy dyplomowej. Wa-
runkiem ciekawej rozmowy promotora i studenta podczas obrony jest napi-
sana wczeœniej interesuj¹ca, merytoryczna praca. Podczas egzaminu dy-
plomowego obowi¹zuje równie¿ elementarna wiedza, aby mieæ pewnoœæ,
¿e absolwenci Akademii bêd¹ j¹ godnie reprezentowaæ w praktyce gospo-
darczej.

Uczestnicy pytali dalej, czy egzamin dyplomowy bêdzie siê odbywa³
w³aœnie w tym kszta³cie czy jego forma ulegnie znowu zmianie? Rektor
odpowiedzia³, ¿e forma egzaminu dyplomowego w naszej Uczelni ewolu-
uje pod wp³ywem wymagañ PKA i poniewa¿ mówi¹ o tym standardy kszta³-
cenia. Jaka bêdzie ostateczna formu³a? Bêdzie to jeszcze ewoluowaæ przez
kilka lat, a¿ wreszcie odnajdzie siê dobry standard praktyczny egzaminu
dyplomowego.

Studenci pytali tak¿e o praktyki studenckie, o mo¿liwoœci u³atwiania
kontaktu studentów z firmami. Kwestia praktycznego uczenia jest niezwy-
kle wa¿na. Ca³y czas podejmuje siê próby podpisywania nowych umów
o wspó³pracy z firmami, aby poszerzaæ spektrum praktyk. Do tego celu
zosta³o powo³ane kilka lat temu Akademickie Centrum Kariery. Liczba i ska-
la zaanga¿owania naukowców w ró¿ne dziedziny ¿ycia gospodarczego ro-
œnie i z roku na rok sytuacja z praktykami studenckimi powinna siê popra-
wiaæ, poinformowa³ rektor i jednoczeœnie apelowa³ do studentów: „Nie
miejcie jednak negatywnych skojarzeñ z przedmiotami ogólnoteoretycz-
nymi, które trzymaj¹ pewien standard i daj¹ szerszy format intelektualny.
Mamy ambicje kszta³cenia nie tylko praktycznego, ale i teoretycznego.
Chcemy byæ szko³¹ akademick¹, chcemy, by absolwent naszej Uczelni mia³
równie¿ szersze pogl¹dy i horyzonty na sprawy etyczne, spo³eczne, poli-
tyczne”.

Uczestnicy zasygnalizowali problem, ¿e maj¹ trudnoœci w zdobywaniu
podpisu na umowie o praktykê, która nie jest zgodna z naszym wzorem
umowy i pochodzi z przedsiêbiorstwa, które ma w³asny program praktyk.
Profesor KuŸnik obieca³ pomóc studentom w tej kwestii. Zaznaczy³ jed-
nak, ¿e Akademia bierze na siebie zobowi¹zanie i ponosi odpowiedzial-
noœæ za studenta, którego kieruje na praktykê. W pewien sposób chce siê
zatem zabezpieczyæ.

Studenci zastanawiali siê tak¿e nad problematyk¹ stypendiów za osi¹-
gniêcia w nauce. Profesor Józef Biolik poinformowa³, ¿e do niedawna œrodki
by³y dzielone na trzy wydzia³y i w ramach rachunków symulacyjnych usta-
lano, które lata i od jakiej œredniej ocen studenci uzyskuj¹ stypendia. W ubie-
g³ym semestrze studenci byli bardzo niezadowoleni. Pada³y zarzuty, ¿e np.
zbyt wiele stypendiów przyznano na Wydziale Finansów i Ubezpieczeñ.
W tym semestrze planuje siê nastêpuj¹c¹ procedurê przyznawania stypen-
diów za wyniki w nauce: od 12 do 15% najlepszych studentów ka¿dego
roku, ka¿dego kierunku, ka¿dego trybu studiów uzyska stypendia za wyni-
ki w nauce. Natomiast wysokoœæ stypendium bêdzie uzale¿niona od uzy-
skanej œredniej. W ten sposób nie powinno byæ niesnasek pomiêdzy stu-
dentami poszczególnych wydzia³ów.

Uczestnicy spotkania pytali równie¿ o Œl¹sk¹ Miêdzynarodow¹ Szkolê
Handlow¹: co zadecydowa³o o zawieszeniu naboru i jakie bêd¹ jej losy.
„Zawieszenie naboru nast¹pi³o na wniosek dyrekcji szko³y. Szko³a zawsze
mia³a charakter elitarny, jej formu³a jednak wyczerpa³a siê, nie ma ju¿ ta-
kiego zainteresowania. To, co kiedyœ by³o novum w SMSH, dziœ stosowa-
ne jest powszechnie przez inne jednostki Akademii. Kiedyœ Szko³a by³a
regularnie finansowana ze œrodków europejskich, z programu Tempus. Dziœ
nie ma ju¿ takiej mo¿liwoœci, a koszty jej utrzymania rosn¹. Mamy zamiar
przekszta³ciæ SMSH, zmieniæ trochê jej formu³ê. Najprawdopodobniej bê-
dzie ona pe³niæ rolê centrum studiów podyplomowych i ponadstandardo-
wych” – poinformowa³ prof. KuŸnik.

Spotkanie ze studentami by³o owocne, poruszono na nim wiele wa¿-
nych i problematycznych kwestii. Byæ mo¿e takie forum dyskusyjne wpi-
sze siê na sta³e w ¿ycie naszej Uczelni.

Marzena Kolczyk
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Misją HEC, jako przodującej instytucji wyższego kształ-
cenia w dziedzinie nauk o zarządzaniu, jest rozwój i upo-
wszechnianie wiedzy w obszarze nauk o zarządzaniu, za-
pewnienie wysokiej jakości kształcenia młodych ludzi we
Francji, a także rozwój edukacji w zakresie nauk o zarzą-
dzaniu w środowisku międzynarodowym. HEC jest najbar-
dziej znaną we Francji Szkołą Menedżerów, ale jej zamie-
rzeniem jest także kształcenie kadry zarządczej w innych
krajach europejskich.

Seminarium uroczyście rozpoczął prof. Henryk Sroka,
kierownik Katedry Informatyki. Profesor Sroka przedsta-
wił prof. Kleina, omówił jego dorobek naukowy, podkre-
ślił ogromne doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydak-
tycznych ze studentami, zwłaszcza nowe doświadczenia
w zakresie nauczania elektronicznego.

Gość przedstawił cykl pięciu wykładów nt. „Project
Management and cooperative work”. Odbyły się również
seminaria dla grupy 30 studentów z dwóch specjalności:
informatyka ekonomiczna i biznes elektroniczny. Podczas
spotkań profesora z pracownikami Katedry Informatyki
dyskutowano na temat możliwości dalszej współpracy w sfe-
rze dydaktyki, zwłaszcza e-learningu i w sferze badań na
temat systemów wspomagania decyzji.

Zgodnie z programem seminarium, przed przybyciem
prof. Michela Kleina – uczestnicy seminarium zapoznali się
z zawartością strony internetowej Airbus (www.airbus.com)
oraz z multimedialnymi materiałami dydaktycznymi dostar-
czonymi przez firmę software’ową e-Charlemagne. Wia-
domości na temat samej firmy Airbus i zarządzania przed-
sięwzięciami były studentom niezbędne do opracowania
własnych prezentacji i dyskusji z gościem. W ramach se-
minarium wykorzystano oprogramowania firmy e-Char-
lemagne.

Można przyjąć, że seminarium prof. Kleina było nową
formą kształcenia uniwersyteckiego, łączącą w sobie trady-
cyjny wykład, wykorzystanie multimedialnego oprogramo-
wania firmy e-Charlemagne, studiowanie materiałów dy-
daktycznych na stronie internetowej oraz wykorzystanie
oprogramowania Microsoft Excel. To złożone przedsięwzię-
cie edukacyjne wymagało zaangażowania pracowników
Katedry Informatyki w osobach dr. hab. inż. Stanisława Stan-
ka i dr Małgorzaty Pańkowskiej, którzy odpowiedzialni
byli nie tylko za sprawy organizacyjne seminarium, ale
przede wszystkim za wybór i przygotowanie merytoryczne
studentów do udziału w nim.

I wykład nosił tytuł „International Project Management
(main issues)”. Po wykładzie studenci podzieleni na 5 ze-
społów rozpoczęli przygotowania do seminariów. Każdy
zespół otrzymał od prof. Michela Kleina temat badawczy.
Studenci pod opieką profesora przygotowywali własne pre-
zentacje i odpowiedzi na pytania. Znakomita znajomość
profesjonalnego biznesowego języka angielskiego, duża
wiedza z zakresu zarządzania i ekonomii oraz umiejętność
prowadzenia merytorycznej dyskusji przez naszych studen-
tów wywarły na prof. Kleinie ogromne wrażenie.

Pierwsze prezentacje studentów dotyczyły tematu „Ma-
naging the launch of the A380 at Airbus Industries SAS.
Main issues”. Sześcioosobowy zespół studentów III roku,
specjalności Informatyka ekonomiczna, przygotował odpo-
wiedzi na zadane przez prof. Kleina pytania. Wypowiedzi
każdej z osób zostały skomentowane i ocenione przez pro-
fesora. Po prezentacjach, prof. Michel Klein podzielił się
swoimi komentarzami i uwagami z pracownikami Katedry
Informatyki uczestniczącymi w seminarium w roli obser-
watorów i słuchaczy.

Profesor Klein wygłosił również kolejne wykłady nt.:
– „Main concepts of project management with emphasis

on international project characteristics”,
– „Project structuring. What are the advantages of struc-

turing a project?”,
– „Concept of culture and its impact on International

Project”,
– „Group behaviour with reference to Project Manage-

ment”.

18-19 marca br. odbyło się dwudniowe seminarium mię-
dzynarodowe dla pracowników naukowych oraz studentów
ze specjalności informatyka ekonomiczna oraz e-biznes.
Seminarium na temat e-learningu prowadził prof. Michel
Klein. Profesor przyjechał z Francji i reprezentuje Informa-
tion & Decision Science Department HEC School of Mana-
gement.
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Studenci z kolei przygotowali pre-
zentacje na następujące tematy:
– „Structuring the project and defi-

ning a Decision Support System
(DSS) to study the impact of key
parameters of project”,

– „Information system to support
distant teams and networked
organizations”,

– „Cultural aspect in international
projects”,

– „Group behaviour and team for-
mation. Difficulty of the problem.
Some important concepts to
explain group behaviour”.

Prof Michel Klein podjął dysku-
sję ze studentami na temat e-learnin-
gu i uczenia zarządzania przedsięwzię-
ciami metodą studiów przypadków.
Po wykładach odbyła się dyskusja w gro-
nie pracowników Katedry Informaty-
ki podsumowująca dwudniowe semi-
narium. W trakcie dyskusji starano się
zakreślić ogólne formy dalszej międzynarodowej współpracy
w zakresie kształcenia i badań naukowych.

Katedra Informatyki Akademii Ekonomicznej od wielu
lat prowadzi badania naukowe w zakresie gospodarki elek-
tronicznej. Jednym z jej najbardziej obszernie i intensywnie
rozwijających się obszarów jest nauczanie elektroniczne
(e-learning). W tej dziedzinie zrealizowano już wiele pro-
jektów w ramach badań własnych i statutowych. Pracow-
nicy Katedry Informatyki biorący udział w seminarium mieli
okazję do wymiany doświadczeń z prof.
Michelem Kleinem w zakresie badań
nad rozwojem systemów wspomaga-
nia decyzji i dydaktyki w szkolnictwie
wyższym. Wykłady prof. Michela Klei-
na były dla nich znakomitą sposob-
nością konfrontacji własnych osią-
gnięć dydaktycznych, metod i narzę-
dzi informatycznych wspomagających
procesy nauczania z doświadczeniami,
metodami nauczania stosowanymi
przez gościa z Francji. Profesor Michel
Klein analizował zarządzanie przed-
sięwzięciami w wielu aspektach, tj.
kultury, harmonogramowania, ryzy-
ka, kosztów, nakładów pracy, technik
szczegółowych szacunków kosztów.
Tak szerokie spektrum analizy skła-
nia do pewnego przewartościowania
treści przedmiotu „skomputeryzowane
zarządzanie przedsięwzięciami” i wybo-
ru bardziej efektywnych metod naucza-

nia. Seminarium prof. Michela Kleina okazało się znako-
mitą ofertą edukacyjną dla studentów III i IV roku, specjal-
ności: Informatyka ekonomiczna i Biznes elektroniczny.
Przygotowywali oni własne rozwiązania projektowe, pre-
zentacje multimedialne i byli oceniani przez wybitnego spe-
cjalistę. Było to dla nich szczególne doświadczenie.

Małgorzata Pańkowska

Spotkania z prof. Kleinem pozwoliły na ocenę naszej znajomości profesjonalnego języka
angielskiego. Ponadto, dzięki seminarium zapoznaliśmy się z francuskimi metodami dydak-
tycznymi. Seminarium powinno trwać dłużej, wówczas lepiej przygotowalibyśmy się do pre-
zentacji. Mam nadzieję, że prof. Klein będzie jeszcze nie raz gościem Akademii i studenci AE
będą mieli okazję częściej uczestniczyć w takich seminariach.

Piotr Krzewiński: Wydział Zarządzania, kierunek: Informatyka i Ekonometria, III rok

Seminarium powinno być skierowane do ludzi z e-biznesu. Jestem informatykiem i bar-
dziej interesują mnie zagadnienia programowania komputerów niż zarządzania przedsięwzię-
ciami, tym niemniej był to znakomity rzeczywisty kontakt z językiem angielskim. Wykład na
pewno poszerzył moją wiedzę na temat firmy Airbus, wiem więcej na temat jej pozycji na
rynku i rozwoju, w przyszłości pewno chętnie przeczytam na temat dalszych losów tej firmy.

Krzysztof Kuter: Wydział Zarządzania, kierunek: Informatyka i Ekonometria, III rok

Mieliśmy okazję uczestniczyć w zajęciach z przedmiotu zarządzanie przedsięwzięciami.
Zajęcia prowadzone były w języku angielskim. To dla nas sposobność poszerzenia słownic-
twa. Profesor Klein zwrócił uwagę nie tylko na problemy teoretyczne, ale przedstawił prak-
tyczne aspekty zarządzania przedsięwzięciem. Poznaliśmy nową metodę dydaktyczną jaką
jest analiza studium przypadku.

Marta Szczepańska: Wydział Zarządzania, kierunek: Informatyka i Ekonometria, III rok
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Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom
i potrzebom studentów, dotyczącym pozna-
nia i pozyskania możliwie najpełniejszej in-
formacji o formach kształcenia na kierunkach
studiów ekonomicznych i prowadzonych spe-
cjalnościach na studiach dziennych, Wydział
Zarządzania przy współpracy z Centrum Pro-
mocji Akademii Ekonomicznej w Katowicach
zorganizował 7 maja br. przegląd specjalno-
ści pod hasłem „Krok po kroku do profesjo-
nalizmu”. W tym celu przygotowano specjal-

ne opracowanie pt. Oferta dydaktyczna Wy-
działu Zarządzania w roku akademickim
2004/2005, w której zawarto pełną charak-
terystykę nowych i dotychczasowych specjal-
ności prowadzonych na Wydziale Zarządza-
nia.

Wybór specjalności przez studentów II
roku ma istotne znaczenie dla przebiegu dal-
szego studiowania, gdyż wiąże się z wyborem
seminarium oraz tematyki pracy magisterskiej
w kolejnych latach. Zdobyta wiedza i umie-
jętności w zakresie danej specjalności pozwa-
lają na wypracowanie „silnej” pozycji na ryn-
ku pracy już na starcie do kariery zawodo-
wej. Aby zapewnić studentom świadomy oraz
merytorycznie uzasadniony wybór specjalno-

ści, dziekan Wydziału Zarządzania, prof. Le-
szek Żabiński, zainicjował nową formę pre-
zentacji specjalności. Na jego zaproszenie od-
powiedziało około 400 studentów pierwszych
dwóch lat studiów, kuratorzy wybranych spe-
cjalności oraz zaproszeni goście. Uroczystego
otwarcia przeglądu specjalności dokonał pro-
dziekan ds. edukacji, prof. Eugeniusz Gatnar.
Po krótkich wystąpieniach prodziekana oraz
Kierowników Katedr studenci zostali zaprosze-
ni do wzięcia czynnego udziału w spotkaniu.

W roku akademickim 2004/2005 w ra-
mach oferty dydaktycznej Wydziału Zarządza-
nia zaproponowano studentom osiem specjal-
ności na obu kierunkach studiów. Na kierun-
ku studiów ekonomicznych Zarządzanie
i marketing oferowane są: biznes elektronicz-
ny (e-biznes), biznes międzynarodowy (Inter-
national Business), logistyka, marketing na
rynkach krajowych i międzynarodowych, za-
rządzanie przedsiębiorstwem, zarządzanie za-
sobami ludzkimi, natomiast na kierunku In-
formatyka i ekonometria – informatyka eko-
nomiczna, ekonometria i statystyka.

Organizatorzy przeglądu zadbali o zapre-
zentowanie wszystkich specjalności prowa-
dzonych na studiach dziennych, przygotowu-
jąc w tym celu stoiska informacyjne oraz ma-
teriały promocyjne zachęcające studentów do
studiowania na danej specjalności. Nowa for-
ma prezentacji specjalności spotkała się z życz-
liwym przyjęciem ze strony kierowników Ka-
tedr oraz społeczności studenckiej. W opinii
prof. Mariana Sołtysika „najważniejsze były
spotkania studentów z przedstawicielami Ka-
tedr przed Aulą A, przekazywanie studentom
materiałów informacyjnych, dyskusja ze stu-
dentami o programie studiów, profilu absol-
wenta i innych sprawach. Uzupełnieniem była

prezentacja działalności kół naukowych dzia-
łających w Katedrach”. Dla studentów nato-
miast istotnym walorem spotkania była moż-
liwość kontaktu z profesorami, indywidual-
ne rozmowy, które uzupełniały informacje za-
warte w rozpowszechnianych materiałach
promocyjnych, a dotyczące – jak podkreślali
– „unikalnych umiejętności absolwenta danej
specjalności, problematyki przygotowywa-
nych prac magisterskich, pozycji absolwenta
danej specjalności na rynku pracy za trzy lata
i inne”.

Każdy uczestnik spotkania otrzymał
słodką niespodziankę oraz symboliczny dro-
biazg z logo Akademii przygotowane przez
Centrum Promocji.

Zainicjowana nowa forma spotkań repre-
zentantów specjalności ze studentami pierw-
szych lat studiów na Wydziale Zarządzania
będzie kontynuowana w latach następnych.

Grażyna Koniorczyk, Aneta Szmyt

Krok po kroku doKrok po kroku doKrok po kroku doKrok po kroku doKrok po kroku do
profesjonalizmuprofesjonalizmuprofesjonalizmuprofesjonalizmuprofesjonalizmu
Krok po kroku doKrok po kroku doKrok po kroku doKrok po kroku doKrok po kroku do
profesjonalizmuprofesjonalizmuprofesjonalizmuprofesjonalizmuprofesjonalizmu
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pienia Polski do Unii Euro-
pejskiej opierając się na po-
czynaniach własnego towa-
rzystwa. Pani Joanna Do-
mańska, dyrektor TUiR
CIGNA STU S.A., zaryso-
wała problem rozwoju ubez-
pieczeń finansowych po ak-
cesji Polski do Unii Europej-
skiej, natomiast pan Bartło-
miej Janyga, pełnomocnik
Zarządu ds. Ochrony Praw-
nej Grupy Concordia, przedstawił wykład na temat: „Ochrona praw-
na – nowy produkt według standardów Unii Europejskiej”. Pan Sła-
womir Krężel, przedstawiciel PZU S.A., poruszył zagadnienie doty-
czące tendencji rozwoju ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej

w Polsce w kontekście przystąpienia do Unii Europejskiej.
Z kolei pan Stanisław Kłyk, dyrektor ds. sprzedaży, który
reprezentował KUKE S.A., przedstawił ofertę produktową
KUKE S.A. w kontekście ubezpieczeń kredytów eksporto-
wych.

W tym roku zaplanowano również dodatkowy blok
tematyczny „Co po ubezpieczeniach?”, który skierowany
był wyłącznie do studentów specjalności „ubezpieczenia”.
Zorganizowany był w formie panelu dyskusyjnego między
absolwentami ubezpieczeń a obecnymi studentami.

Nie zawiedli
także partnerzy: pani Iwo-
na Sadkowska, dyrektor
Oddziału Katowice TUiR
Cigna STU S.A., pan An-
drzej Nepora, dyrektor Od-
działu Katowicez Grupy
Concordia, prezes Jerzy
Pniok i wiceprezes Miro-
sław Łysakowski, GTG Sp.
z o.o. Broker Ubezpiecze-
niowy, Pan Roman Kuchar-
czyk, dyrektor Oddziału Ka-
towice z PZU Życie S.A.,
pan Marek Szczepanik, kie-
rownik Zespołu Obsługi
Klientów z PZU S.A. z Ka-
towic oraz pan Henryk Ko-
warski, dyrektor Delegatu-
ry KU Filar S.A. w Katowi-
cach. Patronat medialny nad
przedsięwzięciem objął: vor-
tal e-insurance.pl., „Dzien-
nik Ubezpieczeniowy” oraz
„Miesięcznik Ubezpiecze-
niowy”.

Monika Cieśla

6 kwietnia 2004 roku Naukowe Koło Ubezpieczeń „RISK”, dzia-
łające przy Katedrze Rynku Ubezpieczeniowego w Akademii Ekono-
micznej w Katowicach, po raz trzeci zorganizowało Dzień Ubezpie-
czeń. Tematyką tegorocznej edycji konferencji było „Przygotowanie
polskiego rynku ubezpieczeniowego do wejścia do Unii Europejskiej”.

Patronat nad tym przedsię-
wzięciem objął rektor, prof.
Florian Kuźnik. Uroczyste-
go otwarcia dokonali: pro-
rektor ds. nauki, prof. Ha-
lina Henzel, opiekun nauko-
wy koła i kierownik Kate-
dry Rynku Ubezpieczenio-
wego, prof. Irena Jędrzej-
czyk oraz przewodnicząca
koła Magdalena Sadlok.

Jako pierwsza zabrała
głos Pani Krystyna Kraw-
czyk – dyrektor Biura Rzecz-
nika Ubezpieczonych, która
wypowiedziała się na temat
zakresu ochrony konsumen-
ta usługi ubezpieczeniowej
w przededniu wejścia do
Unii Europejskiej. Wśród
zaproszonych specjalistów
rynku ubezpieczeniowe-
go gościł także sekretarz Ko-

misji Badań Rynku i Promocji Ubezpieczeń i zarazem starszy analityk
Polskiej Izby Ubezpieczeń – pan Marek Kurowski, który podzielił się
uwagami dotyczącymi rynku ubezpieczeniowego na tle rynków Unii
Europejskiej. Doktor Wojciech Nagel, adiunkt Katedry Rynku Ubez-
pieczeniowego Akademii
Ekonomicznej w Katowi-
cach, przedstawił natomiast
sytuację rynku ubezpieczeń
w Polsce w procesie akcesji
do Unii Europejskiej.

W bloku poświęconym
towarzystwom ubezpiecze-
niowym każdy z prelegentów
omawiał wybrany przez sie-
bie temat z zakresu przystą-

Dzień UbezpieczeńDzień UbezpieczeńDzień UbezpieczeńDzień UbezpieczeńDzień Ubezpieczeń III III III III IIIDzień Ubezpieczeń Dzień Ubezpieczeń Dzień Ubezpieczeń Dzień Ubezpieczeń Dzień Ubezpieczeń IIIIIIIIIIIIIII
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Przechadzając się uliczkami Wiednia wspominałyśmy prezentację specjalności sprzed dwóch lat, kiedy to zastanawiałyśmy się, jak potoczą się
nasze dalsze losy na tej uczelni. Z uznaniem słuchałyśmy opowieści ówczesnych członków koła „Meritum” o ich międzynarodowych sukcesach.
„W przyszłym roku to my będziemy na ich miejscu!” – żartowałyśmy szeptem. Wtedy żadna z nas nie przypuszczała, że tak właśnie się stanie.

Minęły wakacje... Z nowym rokiem akademickim pojawiły się standardowe pytania:
czy student jest tylko po to, by studiować, czy pozwolimy na to, by studia minęły ot tak,
zwyczajnie? Poczucie niespełnienia narastało, aż zdecydowałyśmy się zasilić szeregi Na-
ukowego Koła Marketingu „Meritum”. Jak to zwykle bywa, na początku wszyscy byliśmy
pełni zapału, a w głowach wciąż rodziły się nowe pomysły. Powoli jednak entuzjazm spo-
rej liczby członków wypalał się. Wyglądało na to, że „na placu boju” zostałyśmy same...
a na horyzoncie ukazała się perspektywa przygotowania projektu na coroczną, między-
narodową konferencję Euroweek, gdzie tym razem tematem przewodnim był „Time for
Knowledge Management”. Z jednej strony możliwość podróży do Portugalii była wyjąt-
kowo kusząca, z drugiej zaś widmo wielu godzin pracy i rezygnacji z uroków życia stu-
denckiego, podczas gdy nie było jeszcze pewności, czy tak daleki i kosztowny wyjazd
dojdzie do skutku, nieco nas demotywowały. Nieubłaganie zbliżał się termin konferencji
i musiałyśmy zacząć ostro działać: zbierać materiały, konstruować narzędzia badawcze,
szukać sponsorów – tak na wszelki wypadek. Nigdy wcześniej żadna z nas nie miała okazji
do brania udziału w realizacji takiego przedsięwzięcia. Oczywiście miałyśmy teoretyczne
podstawy, ale w praktyce, jak się przekonałyśmy, czasem trudno jest uniknąć pewnych
komplikacji, łącznie ze złośliwością rzeczy martwych, a jeszcze ten stres związany z wystąpieniem przed szerokim audytorium i porozumiewa-
niem się w obcym języku. Mimo wszystko poradziłyśmy sobie. Wyjechałyśmy, a zaprezentowany przez nas projekt pt. „E-learning”, choć niena-
grodzony, spotkał się z dużym zainteresowaniem. Konferencja była okazją do poczynienia wielu obserwacji i zdobycia cennych doświadczeń. Nie
miałyśmy wątpliwości, że w kolejnym roku konferencja w Austrii odbędzie się i z naszym udziałem.

Wybór tematu nie nastręczył nam zbytnich problemów. Zdecydowałyśmy się na polsko-portugalski projekt „Students in the EU labour
market”. Tym razem w porozumieniu ze znajomymi z zagranicy skupiłyśmy się na sytuacji i zachowaniach polskich studentów na rynku pracy Unii
Europejskiej. Nawiązałyśmy w nim również do przemian na rynku pracy w Portugalii po jej akcesji. Projekt doskonale wpasował się w temat
konferencji – „The challenge of the EU enlargement”. Wykorzystałyśmy wiedzę zdobytą w poprzednim roku i udało się! Zajęłyśmy trzecie
miejsce w kategorii „Political and social challenges of the EU enlargement”, a niedawno zakończyłyśmy pisanie artykułu do publikacji podsumo-
wującej konferencję. Duży udział w naszym sukcesie miał nasz opiekun, mgr Michał Kucia, dlatego i o nim chcemy wspomnieć. W czasie dwóch
lat wywiązała się między nami swoista nić porozumienia, dzięki czemu współpraca przebiegała w prawdziwie przyjacielskiej atmosferze, a jest to
niezwykle istotne dla czerpania przyjemności z realizowanego przedsięwzięcia. Był on zawsze chętny do pomocy, cierpliwie służył nam radą
i wiedzą nie tylko w kwestiach związanych z przygotowywanymi projektami. Chcemy mu tą drogą za to podziękować i powiedzieć, jak bardzo
doceniamy jego zaangażowanie i wsparcie.

Udział w obu konferencjach dodał nam odwagi do podejmowania różnorakich wyzwań, nie tylko tych o podobnym charakterze. Niezaprze-
czalnym pozytywem tego typu wyjazdów jest zdobywanie praktycznych umiejętności, które wykorzystać można w późniejszym życiu zawodo-
wym lub już na etapie pisania i bronienia pracy magisterskiej. Nauczyłyśmy się działania zespołowego, często pod dużą presją czasu. Wreszcie,
miałyśmy szansę stać się na pewien czas częścią międzynarodowego środowiska.

Sama idea Euroweeka sprawdziła się według nas zarówno w 2003, jak i 2004 roku. Podczas prezentacji wszyscy przyglądaliśmy się rezulta-
tom współpracy młodych ludzi z różnych krajów – dowiadywaliśmy się nowych rzeczy, poznawaliśmy także nowe punkty widzenia. Jednocześnie
obserwowaliśmy siebie nawzajem, bo bardzo rzadko, przebywając w jednym miejscu, można się przekonać, jak na mentalność wpływa szero-
kość geograficzna. Sprzyjały temu także wspólne posiłki, liczne atrakcje i wydarzenia towarzyskie. Dodajmy jeszcze, że byłyśmy też świadkami
rodzących się uczuć między uczestnikami. Jednak każda z tych konferencji pozostawiła nieco inne wrażenia. Południowy klimat i temperament
Portugalczyków sprawiły, że wspomnienia nasze przepełniać będzie przede wszystkim radość ze wspólnych zabaw wszystkich uczestników
i urokliwa Coimbra nocą. Austriacy urzekli nas z kolei swym zorganizowaniem i gotowością do pomocy w każdej sytuacji. W naszym odczuciu
Euroweek integruje głównie dzięki swym aspektom towarzyskim. Jeśli zaś chodzi o kwestie profesjonalne, wspólna praca łączy przede wszystkim
osoby pracujące nad realizacją danego projektu w ramach konkursu. Dla dopełnienia, ciekawe mogłoby się okazać wprowadzenie dodatkowego
projektu opartego na badaniach międzynarodowych, prowadzonego we wszystkich partycypujących w konferencji krajach, co pozwoliłoby za-
cieśnić współpracę miedzy studentami uczelni należącymi do sieci. Zebrane wyniki zostałyby przedstawione dodatkowo, poza konkursem, co
stanowiłoby pewnego rodzaju zwieńczenie konferencji.

Szkoda, że nasza nauka dobiega końca, a przysłowiową „pałeczkę” trzeba będzie przekazać nowym członkom NKM „Meritum”. Jesteśmy
„szczęściarami”, bo udało nam się wykorzystać dodatkowe możliwości, które uczelnia stwarza studentom, a doświadczenia zdobyte dzięki temu
pewnie jeszcze nie raz zaowocują w przyszłości. Wszystkim początkującym na Akademii Ekonomicznej w Katowicach radzimy: „Angażuj się!”, bo
dopiero wtedy można zrozumieć, co znaczy „słodkie studiowanie”.

Monika Karcz, Aleksandra Klajbor, Martyna Kijas, Aneta Kot

W przygotowywaniu projektu na konferencję Euroweek 2003 w Portugalii brały udział: Monika Karcz, Aleksandra Klajbor, Aneta Kot i Monika Zatorska,
a na konferencję Euroweek 2004 w Austrii: Monika Karcz, Aleksandra Klajbor, Martyna Kijas i Aneta Kot.
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Euroweek to corocznie organizowana konferencja studentów z całej Europy. Podczas kilku dni prezentowane są projekty, które przygotowują studenci w mię-
dzynarodowych grupach. Oprócz prezentacji przygotowywane są różnego rodzaju „atrakcje”, pozwalające lepiej poznać kulturę państwa, w którym odbywa się
konferencja. Jest to doskonała okazja do nawiązania kontaktów międzynarodowych i poznania tradycji oraz zwyczajów innych krajów – także tych kulinarnych. Już
pierwszego dnia, w trakcie tzw. project shopping, na stoiskach poszczególnych zespołów nie brakuje narodowych specjałów, lecz nie sposób wszystkiego spróbować.
Dzięki temu, że w jednym miejscu jest zgrupowanych aż tyle narodowości czuje się niepowtarzalną atmosferę europejskości. Można poznać zwyczaje i kulturę innych
krajów i oczywiście podszkolić język – jako że wszystko odbywa się w języku angielskim.

O wydarzeniu jakim jest Euroweek dowiedziałyśmy się podczas zajęć z przedmiotu „Polityka rozwoju regionalnego”, kiedy to
zaproponowano naszej grupie specjalności gospodarka miejska i regionalna możliwość udziału w tegorocznej edycji konferencji
w Austrii. Zainteresowane osoby miały możliwość zapoznania się z tematyką i porozmawiania o możliwych projektach. Spośród
listy tematów wybrałyśmy dwa najbardziej nas interesujące, a następnie, razem z naszymi partnerami, dwojgiem studentów z Au-
strii, zdecydowaliśmy, który będziemy prezentować. Ostateczny tytuł naszego projektu brzmiał „Incubation centers and their im-
pact on regional entrepreneurship – challenges and perspectives in the context of the EU enlargement”. Współpraca z Austriakami
układała się dobrze poza paroma problemami, które wynikały głównie z tzw. oporu materii – programy komputerowe odmówiły
parokrotnie współpracy polsko-austriackiej. Z tego powodu nie miałyśmy okazji zapoznać się ze specjalnie dla nas przygotowaną
prezentacją o naszych partnerach. Jednak to nie przeszkodziło nam w stworzeniu projektu, który dopracowywaliśmy w szczegółach
już na miejscu do późnych godzin nocnych.

Przygotowania zajęły nam kilka miesięcy, gdyż wiązały się z zebraniem materiałów oraz odwiedzeniem kilku inkubatorów
w województwie śląskim. Razem staraliśmy się szukać tych samych informacji związanych z inkubatorami w naszych krajach, aby
móc je później porównać – co zresztą było jednym z głównych elementów naszego projektu. Po zgromadzeniu potrzebnych infor-
macji i opracowaniu strategii działania na około dwa miesiące przed wyjazdem praca ruszyła „pełną parą”. Stopniowo koresponden-
cja z Stefanem i Susi przybierała na częstotliwości (i objętości plików), pojawiały się też nowe pomysły co do szczegółów prezentacji
czy oprawy graficznej stoiska. W sprawach merytorycznych fachową poradą służył nam mgr Artur Ochojski, który podjął się roli
mentora dla naszego zespołu.

Nasz projekt zakładał zaprezentowanie ogólnej idei inkubatorów, czyli krótkie wprowadzenie dla niewtajemniczo-
nych, następnie porównanie sytuacji Austrii i Polski, a więc z dwóch różnych perspektyw: kraju członkowskiego i kraju
wstępującego do UE. Staraliśmy się znaleźć odpowiedź na pytanie, co może Polsce dać wstąpienie do UE w aspekcie
inkubatorów przedsiębiorczości, jakie są sposoby finansowania i wspierania MŚP oraz określić przyszłe wyzwania dla
inkubatorów. Aby ożywić naszą prezentację i wprowadzić element interaktywności, każda część zakończona była krót-
kim podsumowaniem – wtedy publiczność miała okazję zadawać pytania. W końcowej ocenie zajęliśmy drugie miejsce
w naszej dziedzinie. Dodatkowym miłym akcentem podsumowującym nasz wysiłek była wiadomość, że nasza praca
zostanie opublikowana.

Jadąc do Austrii byłyśmy bardzo ciekawe tego, co nasz czeka w ciągu kolejnych siedmiu dni, równocześnie miałyśmy
pewne obawy co do tremy w trakcie prezentacji, organizacji technicznej i spotkania z naszymi partnerami (korespon-
dencja elektroniczna ma bądź co bądź pewne ograniczenia). W trakcie podróży najwyraźniej dopadło nas fatum i autokar
kilkakrotnie odmówił posłuszeństwa, wskutek czego nasza podróż uległa przedłużeniu. Jednak na miejscu czekały nas
tylko miłe niespodzianki, począwszy od powitania na dworcu w uroczej, górskiej miejscowości Kapfenberg. Wszystkie wcześniejsze obawy i wątpliwości równie
szybko się rozwiały. Nasi partnerzy, Susi i Stefan, okazali się bardzo sympatycznymi i interesującymi osobami. Organizatorzy wykazali się ogromną życzliwością oraz
niesamowitym zaangażowaniem w swoją pracę, a atrakcje przygotowane dla nas przerosły nasze oczekiwania. Atmosfera, która panowała podczas pobytu zdecydo-
wanie zintegrowała wszystkich uczestników i przełamała wszelkie bariery. Miałyśmy wrażenie, że czas w Kapfenbergu płynął dwa razy szybciej.

Joanna Cholewa, Maria Marszałek

Wszystko zaczęło się przypadkiem. Niedługo po tym jak zakończyliśmy nasz mały projekt badawczy nt. rzemiosła w Kalwarii Zebrzydowskiej w ramach przed-
miotu „Polityka regionalna”, prowadzący nasze ćwiczenia mimochodem poinformował nas o konkursie Euroweek, naświetlając przy okazji całą sprawę. Tak zaczęła
się krótka, lecz jakże interesująca przygoda z nauką i kulturą europejską. Nie zastanawiając się długo postanowiliśmy spróbować zakwalifikować się do konkursu,
którego myślą przewodnią było „Knowledge management in information based society”. Udało się – przeszliśmy procedurę preselekcji i dowiedzieliśmy się o zakwa-
lifikowaniu do finału konkursu, który miał się odbyć w Coimbry w Portugalii.

Przed wyjazdem musieliśmy poświęcić sporo czasu i wysiłku, by dopracować szczegóły projektu i przygotować prezentację. Na szczęście pomocą służył nam
mgr Artur Ochojski, z którym w dzień prezentacji o czwartej nad ranem wprowadzaliśmy ostatnie poprawki. Projekt nasz pod nazwą „The interaction of knowled-
geable agents in the industrial district. The Polish Case” miał na celu zbadanie i przedstawienie sytuacji tzw. klasterów w Polsce na przykładzie firm meblarskich
Kalwarii Zebrzydowskiej. Staraliśmy się podkreślić znaczenie zarządzania wiedzą i współpracy między przedsiębiorcami dla sukcesu klasteru. Przygotowany projekt
został wysoko oceniony, a 40-minutowa interaktywna prezentacja, oparta na cyklu Kolba, uznana została za jedną z najlepszych, co zaowocowało zdobyciem nagrody
– zostaliśmy laureatami V miejsca.

Euroweek jest konkursem odbywającym się co roku w innym kraju i pod innym hasłem przewodnim, którego uczestnikami są studenci z różnych uczelni zrzeszo-
nych w organizacji Prime (Professional Inter-University Management or Educational Networking). Prezentowane projekty podzielone są na kilka podgrup tematycznych,
w których przyznawane są nagrody. Jury składa się ze specjalistów z różnych dziedzin. Oprócz sesji prezentacji organizatorzy przygotowują wiele atrakcji mających na celu
poznanie kultury kraju, w którym odbywa się konferencja, a także zintegrowanie uczestników.

Euroweek stworzył nam okazję nie tylko do poznania przepięknej Portugalii, ale przede wszystkim nawiązania wielu ciekawych, „międzynarodowych” znajomo-
ści. Oprócz tego mogliśmy znacznie poszerzyć naszą wiedzę, z jednej strony dzięki pracy nad własnym projektem, z drugiej zaś – dzięki uczestnictwie w prezentacjach
innych uczestników konferencji. Dodatkowo, mogliśmy sprawdzić (i podszkolić) znajomość języka angielskiego.

Poza tym, możemy teraz służyć swoim „doświadczeniem” innym studentom, którzy zdecydują się na udział w kolejnych edycjach konferencji.
Warto podkreślić duże zaangażowanie „gospodarzy” konferencji w przygotowanie wielu atrakcji i zajęć dla uczestników – nie mieliśmy czasu na nudę (ani na

sen…). Zwiedziliśmy Coimbrę – największe portugalskie miasto studenckie, a także sanktuarium w Fatimie. Wraz ze studentami z kilkunastu europejskich uniwersy-
tetów poznawaliśmy kulturę portugalską przy dźwiękach fado – „muzyki pełnej śmiałości, zuchwałego brzmienia, pełnej dramatycznych gestów i wokalnych uniesień”.
Ta serenada będąca swoistym ex libris Comibry i uczących się w tam studentów zawsze zachęcać nas będzie do powrotu w te strony. Multo obrigado. Quero ir para
Comibra.

Hanna Pichula, Marek Wollnik, Witold Pawliczek
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24.03.2004
Jest godzina 21.30, na dworcu głównym PKP Katowice gromadzi się

ekipa studentów transportu z naszej Akademii. Pomysł wycieczki do Trój-
miasta, wraz z jednodniowym rejsem do szwedzkiej Karlskrony w celu
zwiedzania infrastruktury portów, zrodził się niedawno na zajęciach pro-
wadzonych przez naszego opiekuna, pana dr. Janusza Figurę. Minął nie-
spełna miesiąc i już sadowimy się w przedziałach pośpiesznego do Gdyni,
by zrealizować koncept naszej wyprawy. Przed nami początek podróży
i długa noc. Po zajętych przez nas wagonach rozchodzi się zmiksowana
z odgłosem „pędzącego” pociągu ledwo słyszalna melodia, nucona przez
wycieczkowiczów, która wkrótce zanika wraz z nadejściem, ogarniającej
wszystkich, nocnej senności...

25.03.2004
Przyzwyczajeni do spóźnień, darzonego specjalną sympatią, naszego

narodowego przewoźnika kolejowego, które niejako załączone są gratis
w standardzie usług, stajemy wreszcie na ziemi gdyńskiej. Pierwszym ce-
lem jest teraz z pewnością port. Pogoda nie jest szczególnie łaskawa, pory-
wisty wiatr i niska temperatura są raczej wątpliwą zapowiedzią prognozy
na dziś. Po około 40-minutowym marszu w zasięgu wzroku pojawia się ogrom-
ny terminal kontenerowy. Kilka wstępnych informacji i zostajemy podzie-
leni na dwie grupy. Podczas gdy jedna zwiedza budynek spółki Bałtyckie-

go Terminalu Kontene-
rowego i zaznajamia się
z codziennymi zadania-
mi pracowników, druga
odbywa przejażdżkę po
samym terminalu, by
móc przyjrzeć się z bliska
magazynom, suwnicom
oraz piramidom konte-
nerów. Niektórym dane
jest nawet odbyć mały
maratonik po pasie ter-
minalu w pogoni za od-
jeżdżającym busem. Resz-
ta dnia mija na przechadz-
kach po Gdyni, która swą

deszczową aurą do złudzenia przypomina bardziej klimat pochmurnego
Londynu niż pogodnego Wybrzeża.

Wieczorem do naszej ekipy dołącza nasz drugi akademicki opiekun –
pani dr Joanna Hawlena. Po długich oczekiwaniach na odprawę wcho-
dzimy na pokład promu Stena Baltica. Początek rejsu to jeszcze spokojne
wyjście z portu, najciekawsze wrażenia (choć jeszcze jesteśmy tego nie-
świadomi) dopiero przez nami. Na pełnym morzu panuje sztorm będący
efektem niżu, w centrum którego przyszło nam się znaleźć. 10 w skali
Beauforta nie jest już dla nas tylko tytułem popularnej piosenki, lecz prze-
rażającą rzeczywistością...

26.03.2004
Po godzinach ciągłej burzy na Bałtyku, fale ustają. Prom zawija do

portu. Następuje upragniony moment zejścia na ląd wybrzeża Szwecji.
Kilka pamiątkowych zdjęć i rozpoczynamy autokarową wycieczkę po Karls-
kronie. Miasto, założone w 1680 roku przez Karola XI, położone jest na
33 wyspach i liczy sobie niespełna 50 tys. mieszkańców. Centrum mieści
się na wyspie Trosso, tu między innymi znajduje się główny rynek – stora
torget. Tych i innych informacji na temat obyczajów, tradycji i kultury

szwedzkiej, a także
polityki rządu do-
wiadujemy się od na-
szej przewodniczki.
Podczas podróży po
Karlskronie zwiedza-
my między innymi
targ rybny – niegdyś
główny plac handlo-
wy, którego symbo-
lem jest postać kobie-
ty sprzedającej ryby
oraz wrzucamy mo-
nety do głowy najsympatyczniejszego mieszkańca – Dziadka Rosenbom –
drewnianej figury biedaka z charakterystycznie wyciągniętą ręką oczeku-
jącą na datek, który niegdyś zamarzł pod tutejszym Kościołem. Dodat-
kową atrakcją jest Muzeum Marynarki Wojennej, w którym podziwiamy:
woskowe figury sześciu najbardziej sławnych admirałów szwedzkiej ma-
rynarki, zabytkowe wyposażenie nawigacyjne, warsztaty szkutnicze, gale-
ony oraz niezwykle fascynujące wraki okrętów pochodzących z czasów
panowania dynastii Wazów. Po interesującym, ale jakże wyczerpującym
przeglądzie historycznych miejsc miasta czas na kawę. W karlskrońskich
kawiarenkach czarny napój wystarczy zamówić raz, a potem można pro-
sić o niezliczoną ilość dolewek i wszystko za jedyne 17 koron!

Kilka godzin później opuszczamy Szwecję. Tym razem morze jest dużo
bardziej spokojne. Na pokładzie zewsząd dobiega gwar rozmów i dźwięki
muzyki. Kabiny są puste, gdyż w przeciwieństwie do poprzedniej nocy,
dzisiejszej nikt nie zamierza spędzać w zamknięciu. W dyskotece trwa za-
bawa, przy stolikach – ploteczki, a w wolnocłowym tłumy kolejek łatwo
rozpoznawalnych szwedzkich klientów, zaopatrzonych w charakterystyczne
czerwone wózeczki...

27.03.2004
Poranek w polskim porcie, przystań – Gdynia, a jeszcze przed kilku-

nastoma godzinami spacerowaliśmy po barokowych uliczkach Karlskro-
ny. Z Gdyni transportujemy się kolejką miejską do Gdańska, naszej nad-
morskiej stolicy. Tutaj nasze drogi rozchodzą się. Czas na zwiedzanie mia-
sta na własną rękę. Choć każdy z pozoru podąża w innym kierunku, to
jednak nie było osoby, która by nie zobaczyła symbolu miasta – fontanny
Neptuna. Gdańsk urzeka swymi charakterystycznymi uliczkami wraz z two-
rzącymi złudzenie niekończących się szeregów późnorenesansowych ka-
mieniczek, nie tylko amatorów architektury. Nie sposób również nie zo-
baczyć tego kawałka ziemi polskiej, który swobodnie zespala się z Bałty-
kiem. Tym razem dopisuje i pogoda. Nieśmiałe promienie słońca przebi-
jają się przez taflę zachmurzonego nieba, by oświetlić delikatnym blaskiem
hektary piaszczystej plaży. Mijają jedna po drugiej godziny spacerów wśród
ezoterycznego szumu fal, a potem znów miasto, ostatnie chwile, ostatnie
fotografie i wyczekiwanie na pociąg, który z powrotem zabierze nas na
Śląsk....

Sylwia Oleksińska
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11 maja 2004 w Akademii odbyły się IX Dni Europejskie, pt.
„Śląsk i Polska w jednoczącej się Europie” zorganizowane przez Kate-
drę Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych oraz Koło Na-
ukowe International Challenge funkcjonujące przy Katedrze. Celem
odbywającego się corocznie spotkania było stworzenie możliwości
wymiany poglądów i prezentacji osiągnięć naukowych z zakresu eu-
ropejskiej integracji gospodarczej.

Konferencję otworzyli prof. Jan Pyka, prorektor ds. organizacyj-
nych oraz prof. Tadeusz Sporek, kierownik Katedry Międzynarodo-
wych Stosunków Ekonomicznych. Pierwszym prelegentem był pan
Wiesław Wiśniewski, prezes Liberty Poland S.A., który zatytułował
swoje wystąpienie „Styl prowadzenia biznesu w Unii Europejskiej”.
Przedstawił własne doświadczenia dotyczące prowadzenia firmy za
granicą, a następnie w Polsce. Podkreślił, iż niewątpliwie początki
działalności firmy były bardzo trudne, jednakże dzięki swojej wytrwa-
łości, nawiązanym kontaktom personalnym, ciągłej chęci uczenia się
osiągnął obecną pozycję zawodową. Zwrócił uwagę studentom, iż
powinni dbać o swoje dobre imię, gdyż to właśnie oni są reprezentan-
tami Polski i uczelni w globalizującym się świecie. Kolejna prezenta-
cja, której autorem był pan Stanisław Michalkiewicz, dotyczyła poli-
tycznej tożsamości Unii Europejskiej. Autor przedstawił wiele kon-
trowersyjnych przykładów wskazujących na procesy integracji w Eu-
ropie jako swego rodzaju eksperyment polityczny. Interesujące było
wyjaśnienie różnych aspektów zjawiska określanego jako „polityczna
poprawność”. W kontekście pozytywnego i negatywnego wydźwięku
tego pojęcia, powyższe rozważania w intencji autora prowadziły do
sprecyzowania przyszłego kierunku politycznej ewolucji Unii Euro-
pejskiej, która nie jest jednoznaczna. Argumenty pana Stanisława
Michalkiewicza oraz wcześniejsze wystąpienie pana Wiesława Wi-
śniewskiego wywołały burzliwą dyskusję z udziałem gości oraz stu-
dentów.

Po przerwie wysłuchano wystąpienia „Zachowanie tożsamości
kulturowej wobec zanikających barier polityczno-ekonomicznych”,
które przedstawiła pani Irena Kamińska-Radomska, dyrektor The
Protocol School of Poland. Przystępując do rozważań dotyczących
tożsamości kulturowej powołała się na słowa Konfucjusza: „Wszyscy
ludzie są tacy sami. Różnią się tylko ich zwyczaje”. Podkreśliła, że
każdy człowiek różni się od innych swym odrębnym myśleniem i po-
strzeganiem zjawisk. Zaprezentowała doświadczenie na potwierdze-
nie tego, jak można odmiennie postrzegać tę samą rzeczywistość.

Wyjaśniła, iż procesy globalizacyjne wpłynęły na rozwój badań doty-
czących różnic kulturowych, w celu lepszego przygotowania do na-
wiązywania kontaktów w środowisku międzynarodowym. Należy być
starannie przygotowanym do kontaktów z kulturą innego narodu.
W przypadku bowiem nieznajomości różnic kulturowych może dojść
do zakłóceń we wzajemnej komunikacji. Niektóre kraje, takie jak Ja-
ponia, przeznaczają ogromne środki finansowe na szkolenia między-
narodowe dotyczące przełamywania barier. Prelegentka podała rów-
nież przykłady symboli werbalnych i niewerbalnych – podkreślając
jak odmienne znaczenie może mieć ten sam gest w różnych krajach:
w pewnych krajach może wywoływać pozytywne skojarzenia, nato-
miast w innych – posiadać znaczenie obraźliwe. Jako ostatnia z zapro-
szonych gości zaprezentowała swój referat dr Ewa Lisowska ze Szko-
ły Głównej Handlowej w Warszawie, zajmująca się tematyką rów-
nych szans kobiet na rynku pracy w polityce Unii Europejskiej. Część
pierwsza prezentacji dotyczyła sytuacji kobiet w sferze zatrudnienia,
poszerzonej licznymi wskazaniami z uwzględnieniem pozycji Polski
w tej dziedzinie. W kolejnej części prezentacji prelegentka skoncen-
trowała się na zagadnieniach równego traktowania kobiet i mężczyzn
w polityce Unii Europejskiej, co znajduje odzwierciedlenie w podsta-
wowych dokumentach i programach unijnych. Pomimo iż zrównanie
sytuacji kobiet i mężczyzn na rynku pracy zostało uznane za priorytet
polityki Unii Europejskiej, obecna sytuacja pod tym względem nie
jest zadowalająca. Świadczy o tym wiele spraw toczących się przed
Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości. Doktor Ewa Lisowska
przedstawiła najciekawsze przykłady.

Podsumowując konferencję prof. Tadeusz Sporek podkreślił, iż
spotkanie stworzyło możliwość wymiany poglądów, własnych doświad-
czeń, a liczba pytań, ożywiona dyskusja i żywa reakcja studentów poka-
zały, iż konferencje takie jak IX Dni Europejskie są potrzebne.

Małgorzata Dziembała, Jolanta Kubicka

6 i 7 maja 2004 Naukowe Koło Logistyki „DIALOG”, działające przy Katedrze
Logistyki Ekonomicznej, oraz Studenckie Koło Naukowe Transportu, działające przy
Katedrze Transportu Akademii Ekonomicznej w Katowicach, zorganizowały wspólnie
kolejną już Ogólnopolską Konferencję Studenckich Kół Naukowych nt. „Zastosowanie
nowoczesnych rozwiązań w transporcie i logistyce”. Stanowiła ona kontynuację ubiegło-
rocznego spotkania o tej tematyce. Konferencja odbyła się w Domu Wypoczynkowym
„Kolejarz” w Ustroniu-Jaszowcu.

Głównym celem Konferencji było zaprezentowanie nowych rozwiązań technicznych
i organizacyjnych stosowanych w branży TSL. Ich wdrażanie staje się w ostatnich latach

nie tylko sposobem na
zwiększenie wydajno-
ści działania przedsię-
biorstw i podnoszenia
jakości oferowanych
produktów i usług, ale
przede wszystkim wa-
runkiem przetrwania na
rynku, o czym przeko-
nywali przedstawiciele
firm. Pierwszego dnia
obrad organizatorzy
gościli prorektora ds.
edukacji, prof. Józefa
Biolika, który dokonał
uroczystego otwarcia
konferencji. Obecna
była również prof.
Maria Michałowska, kierownik Katedry Transportu, która
w krótkim wystąpieniu przedstawiła główną ideę i cel tego
spotkania.

Pierwszą część obrad prowadził dr Krzysztof Bizoń
z Wydziału Transportu Politechniki Śląskiej. Przedstawianym
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czemu w Katowicach-Brynowie. Rozpoczęta ak-
cja będzie miała swój dalszy ciąg, gdyż już nie-
długo Koło planuje zorganizowanie wycieczki dla
wychowanków domu dziecka do Wojewódzkie-
go Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie.
W planach jest zwiedzanie ogrodu zoologiczne-
go, stadionu śląskiego oraz planetarium i obser-
watorium.

Arkadiusz
 Przybyłka

referatom i prezentacjom towarzyszyły ożywione dyskusje i wymiana uwag
na prezentowane tematy. Po przerwie obiadowej rozpoczęła się druga część
spotkania, którą tym razem prowadziła mgr Edyta Klosa reprezentująca
Katedrę Logistyki Ekonomicznej. W tej części obrad wystąpił prof. Ma-
rek Sitarz z Politechniki Śląskiej, który w sposób niezwykle interesujący
i nie pozbawiony humoru przybliżył tematykę „Transportu szynowego w eu-
ropejskich programach badawczych”, czym zaskarbił sobie wielką sympa-
tię uczestników. Ponadto, pierwszego dnia Konferencji swoje referaty wy-
głosili studenci z:
– Naukowego Koła Logistyki „DIALOG” z Akademii Ekonomicznej

w Katowicach,
– Koła Naukowego Logistyki i Jakości z Akademii Techniczno-Huma-

nistycznej w Bielsku-Białej,
– Studenckiego Koła Naukowego Transportu z Akademii Ekonomicz-

nej w Katowicach,
– Koła Naukowego Mechaników z Politechniki Poznańskiej.

Wieczorem odbyło się „wielkie grillowanie”. Z uwagi na nieprzewi-
dywalną aurę impreza, pierwotnie planowana na powietrzu, została prze-
niesiona do Sali Kominkowej we wnętrzu ośrodka. Zabawa była bardzo
udana – wszystkim dopisywał i dobry humor, i apetyt. Była okazja, by
porozmawiać, poznać się nawzajem, wymienić uwagi i plotki z „życia stu-
denckiego” w różnych ośrodkach akademickich naszego kraju. Rozegra-
no również niejeden turniej w bilard.

Drugiego dnia uczestnicy przystąpili
ochoczo do dalszych obrad. Nad ich prze-
biegiem czuwali ponownie dr Krzysztof Bi-
zoń oraz dr Teresa Gądek-Hawlena z Kate-
dry Transportu. Swoje referaty przedstawili
studenci z:
– Koła Naukowego Transportu z Uniwer-

sytetu Szczecińskiego,
– Naukowego Koła Logistyki „DIALOG”

z Akademii Ekonomicznej w Katowi-
cach,

– Koła Naukowego Łączności z Uniwer-
sytetu Szczecińskiego,

– Naukowego Koła Logistyki z Uniwersy-
tetu Gdańskiego,

– Wydziału Transportu Politechniki Ślą-
skiej.

Podczas przerwy uczestnicy chętnie dzielili się swoimi przemyślenia-
mi i wnioskami na podstawie wysłuchanych prezentacji. Po ostatnim z pla-
nowanych w programie wystąpień oznajmiono uroczyste zakończenie
Konferencji. Nie oznaczało to jednak końca atrakcji. Przed zaplanowaną
na wieczór pożegnalną imprezą uczestnicy udali się na pieszą wycieczkę na
Równicę. Tam, w iście górskim plenerze, studenci, zwłaszcza z odległych

stron Polski, chętnie pozowali do
zdjęć na tle beskidzkich szczytów.
Po powrocie do ośrodka, nieco
zmęczeni wędrówką i bardzo głod-
ni, wszyscy czym prędzej zabrali się
za pieczenie kiełbasek. Podobnie
jak poprzedniego wieczoru, tym
razem także było mnóstwo zaba-
wy, ciekawych rozmów i sporto-
wych pojedynków. Wieczorna za-
bawa trwała do samego rana.

Organizatorzy twierdzą, że
udało im się zrealizować cel, jaki
sobie założyli przystępując do or-
ganizacji tej konferencji. Uczestni-
cy i goście mieli okazję wysłuchać
wielu ciekawych referatów, które
przybliżyły im tematykę nowoczesnych rozwiązań stosowanych w trans-
porcie i logistyce. Spotkanie było również pretekstem do dyskusji na temat
zmian zachodzących na rynku usług przewozowych i logistycznych oraz
ich wpływu na działalność przedsiębiorstw transportowych, spedycyjnych
i logistycznych. Wszystko odbywało się w atmosferze wzajemnego zro-
zumienia i integracji środowiska studenckiego, naukowego oraz przed-

stawicieli praktyki.

Organizatorzy pragną jeszcze raz podzię-
kować przybyłym uczestnikom, studentom
Kół Naukowych z całego kraju, zaproszonym
gościom za ich merytoryczny wkład w przy-
gotowanie tak interesujących wystąpień, jak
również władzom Akademii Ekonomicznej
w Katowicach oraz sponsorom, bez których
pomocy zorganizowanie tego przedsięwzięcia
nie byłoby możliwe. Imprezę wspomogli: Przed-
siębiorstwo Spedycyjno-Transportowe Unitrans,
Tradetrans sp. z o.o., Probud sp. z o.o., Imagis,
C. Hartwig-Katowice S.A., Stalexport Auto-
strada Małopolska S.A., Galas, Mokate, Sok-
pol, Prezrol Sp. z o.o., Ciastkarnia Beza z Dą-
browy Górniczej i ustrońskie Delicje. Patro-
nem medialnym Konferencji był magazyn „Lo-
gistyka a Jakość”.

SKNT przy Katedrze Transportu AE w Katowicach
NKL „DIALOG” przy Katedrze Logistyki

Ekonomicznej AE w Katowicach

18 marca na podstawie decyzji rektora zostało powołane Koło Na-
ukowe Polityków Społecznych. Opiekunem naukowym został dr Arkadiusz
Przybyłka, a przewodniczącym Kamil Klimiuk. Jedną z pierwszych akcji
koła było przygotowanie zbiórki rzeczy dla dzieci z domów dziecka. 25-26
maja Koło zorganizowało zbiórkę słodyczy, maskotek oraz innych rzeczy,
które mogłyby zostać przekazane dzieciom z domów dziecka. Studenci
Akademii ze zrozumieniem odnieśli się do problemów materialnych, z któ-
rymi borykają się dzieci z takich instytucji i zbiórka odniosła sukces. Prócz
tego, na ten szczytny cel zostały też przekazane fundusze przez prof. Lucy-
nę Frąckiewicz.

1 czerwca przedstawiciele koła przekazali zebrane rzeczy wychowan-
kom Domu Dziecka nr 2 w Katowicach-Ligocie oraz pogotowiu opiekuń-

Akcja charytatywna młodychAkcja charytatywna młodychAkcja charytatywna młodychAkcja charytatywna młodychAkcja charytatywna młodych
polityków społecznychpolityków społecznychpolityków społecznychpolityków społecznychpolityków społecznych
Akcja charytatywna młodychAkcja charytatywna młodychAkcja charytatywna młodychAkcja charytatywna młodychAkcja charytatywna młodych
polityków społecznychpolityków społecznychpolityków społecznychpolityków społecznychpolityków społecznych
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I Rajd Akademii Ekonomicznej pod hasłem „Ekonomia Ekstremalna” mamy już za sobą. Była to impreza zorganizowana dla kandy-
datów na studia w naszej Uczelni – dla uczniów szkół średnich i nieco starszych, już pracujących, którzy myślą o studiach zaocznych.
Wzięło w niej udział 20 zawodników, tworzących 4 drużyny. Na specjalnie przygotowanej trasie uczestnicy mieli do wykonania nie
tylko zadania sprawnościowe, ale także wymagające logicznego myślenia, szybkiego uczenia się i posiadania ogólnej wiedzy o bieżących
zjawiskach ekonomicznych. Za pokonanie każdego z 11 etapów punkty przyznawali sędziowie pomocniczy.

Duże wrażenie na obserwatorach robiła tzw. tyrolka – zawodnicy wciągali
jedną osobę z drużyny na wysokość ok. 10 m, aby przejechała zawieszona na
linach pomiędzy drzewami i wróciła bezpiecznie na ziemię. Inne przeszkody, na
przykład most linowy czy pajęczyna z lin, pod którą należało przejść, musieli
pokonać już wszyscy zawodnicy z drużyny. Zadania niesportowe polegały mię-
dzy innymi na wskazaniu spośród wielu innych nazwisk ekonomistów, przyswo-
jeniu kilku definicji ekonomicznych (nie zawsze łatwych), dokonaniu przeliczenia
kursów walut, wybraniu odpowiednich wyników zakładów sportowych. Oczywi-
ście wszystko „na czas”. Pogoda w dniu imprezy była zgodnie z nazwą ekstremal-
na – bardzo zimno, wilgotno, choć trzeba przyznać, że na wyczyny naszych za-
wodników spoglądało czasem słońce.

Nad bezpieczeństwem na punktach
ekstremalnych czuwała grupa zawo-
dowców z Zabrza. Nasi studenci (człon-
kowie AZS, NZS, Progresu i ECIDu)
pomagali w przygotowaniu imprezy
i dbali o jej prawidłowy przebieg.

EEEEEkonomia konomia konomia konomia konomia EEEEEkstremalnakstremalnakstremalnakstremalnakstremalna
Ekstremalne sporty, młodzi ludzie, akademicki klimat. Tak właśnie było 22 maja 2004 roku
w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie.

Pierwsza edycjaPierwsza edycjaPierwsza edycjaPierwsza edycjaPierwsza edycja
GGGGGiełdy iełdy iełdy iełdy iełdy PPPPProjektówrojektówrojektówrojektówrojektów zakończona zakończona zakończona zakończona zakończona

Pierwsza edycjaPierwsza edycjaPierwsza edycjaPierwsza edycjaPierwsza edycja
GGGGGiełdy iełdy iełdy iełdy iełdy PPPPProjektówrojektówrojektówrojektówrojektów zakończona zakończona zakończona zakończona zakończona

Giełda Projektów to nowy program Akademickiego Centrum Kariery organizowany przy współpracy z Organizacją Stu-
dencką Paneuropa. Założeniem programu jest praca studentów nad projektem wskazującym firmie rozwiązanie określone-
go problemu. Miło nam poinformować, że I edycja zakończyła się sukcesem!

Zwycięska drużyna pokonała trasę
rajdu w czasie 1 godz. 23 min. Jej człon-
kowie – uczniowie chorzowskiego „Sło-
waka” w składzie: Bartosz Świder – ka-
pitan, Michał Namysłowski, Błażej Wi-
liński, Marek Zub będą w przyszłym
roku zdawać maturę i chcieliby zostać
studentami naszej Uczelni. Zwycięzcy
byli bardzo przejęci, prorektor ds. or-
ganizacyjnych, prof. Jan Pyka wręczał
im nagrody w Sali Senackiej, i równocze-

śnie zachwyceni tym, że tak ważna osoba znalazła czas na rozmowę z nimi. W jaki
sposób wykorzystają zdobytą nagrodę – bezpłatny semestr na studiach zaocznych
lub obóz adaptacyjny – mogą zadecydować w ciągu 12 miesięcy. Drugie miejsce
zajęła drużyna, która zdobyła tyle samo punktów co pierwsza, ale miała trochę
gorszy czas. Była to grupa zainteresowana studiami zaocznymi (roczniki ’78 i ’76).

Rajd dostarczył niezapomnianych wrażeń uczestnikom, zainteresował obserwa-
torów. Jesteśmy przekonani o jego pozytywnym wpływie na wizerunek naszej Uczel-
ni, zwłaszcza że poprzedzony był kampanią w stacjach radiowych Flash i Planeta.

Urszula Maciąg
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6 kwietnia 2004 roku studenci, którzy bra-
li udział w I edycji programu Giełda Projektów
zaprezentowali wyniki swoich prac na uroczy-
stym spotkaniu z przedstawicielami firmy NAVO
Polska Grupa Dystrybucyjna Sp. z o.o., prof. Ja-
nem Pyką – prorektorem ds. organizacyjnych
oraz organizatorami programu. Zadaniem stu-
dentów było zaproponowanie konkretnych roz-
wiązań i narzędzi związanych z zagadnieniami
dotyczącymi zarządzania zasobami ludzkimi.
Grupa studentów Wydziału Ekonomii w skła-
dzie: Oktawia Bąk, Bartosz Bereszko, Andrzej
Bytom i Maciej Gruszczyński przedstawiła pro-
jekt badania satysfakcji pracowników. W skład
drugiej grupy wchodzili studenci Wydziału Zarzą-
dzania: Katarzyna Empel, Aneta Biesiada i Mi-
chał Bartoszewicz. Zaprezentowany przez nich
projekt dotyczył oceny efektywności szkoleń.
Studenci nie tylko musieli dotrzeć do najnow-
szych osiągnięć naukowych prezentujących róż-
ne sposoby rozwiązywania danego problemu, ale
również postarać się zaproponować narzędzia
praktyczne i gotowe do użycia w firmie.

Opinie przedstawicieli firmy NAVO – dy-
rektora personalnego Dariusza Domina i spe-
cjalisty ds. personalnych Marcina Myszora
świadczyły o tym, że studenci doskonale pora-
dzili sobie z zadaniami. Przedstawili prace na
bardzo wysokim poziomie merytorycznym. Po-
kreślił to również w swoim wystąpieniu prof. Jan
Pyka. Prorektor był pod wrażeniem zaprezento-
wanych prac i wyraził nadzieję, że program
w dalszym ciągu będzie się rozwijał, a studenci
będą brali w nim udział. Jak zauważył, grono
siedmiu studentów, którzy wzięli udział w I edycji
Giełdy Projektów to zaledwie garstka spośród
studentów naszej Uczelni. Pozostali również mają
wiele do zaoferowania i jest to pole do wyko-
rzystania w różnych dziedzinach przez NAVO
czy inne firmy, które zechcą wziąć udział w pro-
gramie.

„Propozycję udziału w Giełdzie Projektów
przyjęliśmy w firmie NAVO z dużym zaintereso-

waniem. Nowa formuła współ-
pracy, odbiegająca znacznie od
formy tradycyjnych praktyk stu-
denckich, wydawała się obiecu-
jąca dla obu współpracujących
partnerów: AE oraz firmy – ad-
resata Giełdy” – mówi dyrek-
tor personalny NAVO PGD Da-
riusz Domin. – „Z jednej stro-
ny dawała studentom szansę na
wykazanie się w szeroki i prak-
tyczny sposób posiadaną wiedzą,
a z drugiej umożliwiała firmie
korzystającej z tej wiedzy uzy-
skanie przygotowanych do
wdrożenia projektów. Ponadto,
samo przekazanie w ręce stu-
dentów – ludzi wolnych od róż-
nego rodzaju biznesowych nawyków i obciążeń
– zadań osadzonych głęboko w biznesowej rze-
czywistości, było pewnego rodzaju wyzwaniem.
A my lubimy wyzwania. Teraz, kiedy mamy za
sobą prezentacje dwóch zakończonych prac mo-
żemy śmiało powiedzieć, że Giełda Projektów
to pomysł nad wyraz udany! Byliśmy pełni po-
dziwu dla determinacji z jaką studenci przeszu-
kiwali dostępną literaturę tematu, aby w końco-

wym efekcie uzyskać to, co dla nas
najważniejsze – kompleksowe, go-
towe do wdrożenia projekty, w do-
datku zaprezentowane z profesjo-
nalizmem jakiego w wielu firmach
można szukać na próżno!”.

Jak Giełdę Projektów oce-
niają jej uczestnicy – studenci na-
szej Uczelni? „Żadna praktyka nie
dałaby mi tyle, co udział w Gieł-
dzie Projektów. Nigdy też tak do-
głębnie nie poznałbym zagadnie-
nia oceny efektywności szkoleń.
Co najważniejsze, poznałem je
z praktycznej strony – nie jako te-
mat wykładu czy ćwiczeń. To była
jedyna w swoim rodzaju okazja
pracować w kreatywnym zespole
nad prawdziwym problemem
prawdziwej firmy” – tak udział

w Giełdzie Projektów ocenia jeden z jej uczest-
ników, Michał Bartoszewicz. „Fantastyczne jest
to, że owoce naszej pracy mają szanse być na-
prawdę zastosowane w firmie” – mówi Andrzej
Bytom. Warto tu zaznaczyć, że w trakcie prac
nad projektami studenci często konsultowali się
z przedstawicielami NAVO, żeby przygotowa-
ne przez nich narzędzia były najlepiej dopaso-
wane do warunków firmy.

Na sukces pierwszej edycji, oprócz aktyw-
nej współpracy firmy i studentów, złożył się jesz-
cze jeden czynnik. „Projekt nie powiódłby się bez
zaangażowania dyrektor ACK p. Ewy Madej oraz
całego zespołu Akademickiego Centrum Karie-
ry” – podkreśla dyrektor personalny NAVO Da-
riusz Domin. ACK wraz z Organizacją Studencką
Paneuropa promowało na Uczelni Giełdę przez
plakaty i wykorzystanie sieci Internet. W rezul-
tacie powołano zespoły studentów, które praco-
wały nad przygotowaniem projektów. W dużej

mierze od pracy organizatorów zależał sukces
Giełdy Projektów, tym bardziej, że była to pierw-
sza edycja – niejako sprawdzian, czy starannie
przygotowywany przed wdrożeniem program
spełnia właściwie swój cel.

Pierwsza edycja Giełdy Projektów zakoń-
czyła się sukcesem. Wkrótce ruszy kolejna. „Mo-
żemy rozwiać obawy o potencjalnej konieczno-
ści poświęcenia Giełdzie wielkiego nakładu sił
i środków ze strony firmy” – mówi Dariusz Do-
min. – „Całe zadanie dla nas sprowadziło się tak
naprawdę do przekazania studentom odpowied-
nio przygotowanych danych wyjściowych, opi-
saniu naszych oczekiwań, bieżącym przekazywa-
niu potrzebnej wiedzy oraz informacji i... licze-
niu na kreatywność studentów. Wszystkim fir-
mom, które rozważają możliwość wzięcia udziału
w kolejnej edycji Giełdy Projektów możemy po-
wiedzieć tylko: naprawdę warto! Warto, bo nie-
skrępowane talenty, jakimi są studenci AE, któ-
rych mieliśmy okazję poznać mogą przynieść
korzyść także Waszej firmie”.

Organizatorzy Giełdy Projektów i osoby,
które już wzięły w niej udział są przekonane, że
zgłoszenie się do tego programu jest dużą szansą
dla studentów. Nawiązane z firmą kontakty będą
jeszcze owocowały w przyszłości, a zdobyta
w praktyce wiedza jest już dziś niekwestionowa-
nym atutem.

Aneta Biesiada
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Profesorowie AE w KBN
W wyborach do zespołów Komitetu Badań Naukowych piątej kadencji prof. Zofia Kędzior

oraz prof. Mariusz Bratnicki zostali wybrani w skład Zespołu Nauk Społecznych, Ekonomicznych
i Prawnych. Profesor Z. Kędzior otrzymała drugą liczbę głosów, a prof. Bratnicki trzecią. Jedno-
cześnie z przyjemnością informujemy, że prof. Z. Kędzior została wybrana na przewodniczącą
Zespołu i członka KBN.

Sukcesy AZS
2 kwietnia w Szczecinie odbyły się Mistrzostwa Polski Szkół Wyższych w Pływaniu. Reprezenta-

cja Akademii liczyła 20 osób i zajęła w klasyfikacji generalnej kobiet IV, a w klasyfikacji generalnej
mężczyzn VI miejsce. Lubomira Szopa, studentka IV roku kierunku Ekonomia i III roku kierunku
Finanse i Bankowość, medalistka poprzednich Mistrzostw, i tym razem nie zawiodła, i dwukrotnie
stanęła na podium. W konkurencji 100 m stylem dowolnym wywalczyła brązowy medal, a w konku-
rencji 50 m stylem dowolnym stanęła na najwyższym stopniu podium. Kompletu medali dopełniła
Justyna Dunikowska zdobywając srebro na prestiżowym dystansie 50 m stylem motylkowym.

Profesor Philippe Martin gościem AE
W ramach programu Socrates gościliśmy

w Uczelni po raz kolejny prof. Philippe Martin
z francuskiego Uniwersytetu Montesquieu Borde-
aux IV. Profesor wygłosił 11 maja wykład nt. „Re-
forma dialogu społecznego we Francji w perspek-
tywie europejskiej”.

Profesor Bernd Hamm o demokracji
25 maja br. gościem Akademii Ekonomicznej był

prof. Bernd Hamm z Uniwersytetu w Trewirze, nasz
doktor honoris causa. Profesor wygłosił w ramach
„ścieżki angielskiej” wykład nt. „Demokracja po 11 wrze-
śnia 2001” oraz wziął udział w XXII konferencji poli-
tyków społecznych w Ustroniu Wielkopolskim nt.
„Kapitał społeczny”.

Druga Edycja programu stypendialnego Otwartego Zagłębiowskiego Funduszu Stypendialnego
W marcu br. Rada Fundacji – Otwarty Zagłębiowski Fundusz Stypendialny przyznała już po raz drugi miesięcz-

ne studenckie stypendia na marzec-czerwiec 2004 r. Stypendia zostały wręczone podczas uroczystej gali przez ich
Fundatorów. Z przyjemnością informujemy, że Akademię reprezentowały cztery studentki: Dorota Kopeć, Hono-
rata Musialik, Magdalena Kapusta oraz Monika Daszkowska.

Jan Olbrycht – europosłem
Dr Jan Olbrycht, adiunkt w Centrum Badań i Studiów Europejskich AE, były Mar-

szałek Województwa Śląskiego, został wybrany 13 maja br. na posła do Parlamentu
Europejskiego. Polacy uczestniczyli po raz pierwszy w wyborach do tej instytucji.

Nowe biuro Centrum Promocji
Centrum Promocji przeniosło się do

nowej siedziby. Obecnie jego biuro znaj-
duje się budynku „E”, pok. 511, 512.
Numer telefonu wewnętrznego pozostał
bez zmian – 7151.

Spotkanie Przyjaciół Akademii
4 czerwca w pałacu w Młoszowej odbyło się kolejne spotkanie Towarzystwa Przyjaciół Aka-

demii. Poza tradycyjnym wystąpieniem rektora, podczas którego przedstawił on założenia roz-
wojowe Uczelni na najbliższe miesiące, zaprezentowano projekt adaptacji Zespołu Pałacowo-
-Parkowego w Młoszowej na potrzeby nowoczesnego uczelnianego centrum konferencyjnego.
Towarzystwo skupia absolwentów oraz sympatyków Akademii piastujących czołowe stanowiska
w gospodarce.
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Ciesząc się z sukcesów pracowników naukowych naszej Akademii postanowiliśmy przed-
stawiać na łamach „AE Forum” sylwetki tych, którzy otrzymali zaszczytny tytuł naukowy
profesora. Jednak biorąc pod uwagę fakt, że działalność naukowa każdego z Państwa jest
powszechnie znana w środowisku naszej Uczelni, zdecydowaliśmy się przyjąć inną formu-
łę prezentacji niż klasyczne curriculum vitae naukowca. W tym numerze Biuletynu przed-
stawiamy prof. Włodzimierza Szkutnika.

studenci nie będą wyjeżdżać na wakacje tylko po to, by zaro-
bić na dalsze studia.

Przy sobie noszę…
… kluczyki do samochodu i teczkę.

Odpręża mnie…
… praca fizyczna i lektura intelektualnego guru antyglobali-
stycznej lewicy Noama Chomskiego z Massachusetts Institu-
te of Technology, ostrzegającego przed siłą trzeciego totalita-
ryzmu jaki pojawił się w XX wieku, a mianowicie siłą korpo-
racyjnej gospodarki i wirtualnego rządu rynków finansowych.

Jestem dumny z…
Chyba się mylę, ale duma jest czymś, jak zazdrość, a zatem
się jej wystrzegam. Mogę natomiast mówić o satysfakcji i ra-
dości z posiadania rodziny, osiągnięć syna, córki i swoich
własnych.

Chciałbym umieć…
Jest wiele rzeczy, których nigdy nie osiągnę, bo predyspozy-
cje człowieka są ograniczone w różnych zakresach, a oko-
liczności nie zawsze są sprzyjające. Jednak to co już umiem
zupełnie mnie satysfakcjonuje, a jak napisał Owidiusz – moje
nadzieje nie zawsze się spełniają, ale zawsze mam nadzieję.

Mam do zrobienia…
Moment uzyskania profesury nie kończy niczego, a ponie-
waż sukces to nie kwestia tajemnicy, lecz dyscypliny, więc
wszystko jest jeszcze przede mną.

Nie czytałem nic lepszego niż…
Wzgórza błękitnego snu, Igora Newerlego, o sile przetrwania,
pięknie surowej przyrody i umiejętności dostosowania się do
ekstremalnych warunków, na kanwie syberyjskiego zesłania
polskiego patrioty.

Cieszy mnie…
… kiedy moi współpracownicy odnoszą sukcesy oraz gdy od-
czuwam wolność.

Kwiaty we włosach…
… potargał wiatr, ale już mniej romantycznie – nie ma takiej
krzywdy, której by nie można przebaczyć (kardynał S. Wy-
szyński).

Już w szkole podstawowej wiedziałem, że...
… trzeba się uczyć.

Zrozumiałem, że zajmę się ekonomią, gdy…
… rozpocząłem pracę w Akademii Ekonomicznej, ucząc się
od takich wybitnych naukowców jak profesorowie Zbigniew Paw-
łowski, Andrzej Barczak, Lucyna Frąckiewicz, Leon Dziembała...

Zrozumiałem, że zostanę profesorem, gdy…
Nie myślałem o tym.

Student to…
… osoba, która chce zdobyć dyplom..., my staramy się prze-
kazać mu maksimum wiedzy.

Profesor to…
Mam małe doświadczenie w tym zakresie, ale uważam, że po-
winien to być ktoś, kto walczy z tym, by przysłowiowy „gorszy
pieniądz”, w tym przypadku bezmyślności, nie wypierał „lep-
szej monety” racjonalnego dyskursu.

Pracuję, bo…
Wobec tego pytania mogę tylko rozłożyć ręce… Są obowiązki,
które trzeba wykonać, ale również powinniśmy wiedzieć co
robić i wiedzieć jak to czynić nie pozostawiając rzeczy samym
sobie.

Jestem naukowcem…
To wynika z twórczego spojrzenia na problemy, którymi się
zajmuję – na tematy, które mnie inspirują.

Pierwsza poranna myśl…
To zależy od poranka.

Jest takie miejsce…
W Tatrach.

Nigdy nie wyrzeknę się…
… swoich poglądów. Wierzę, nawiązując do wcześniejszej wy-
rażonej myśli (profesor to...), że ten największy sukces Oświe-
cenia, program demokratyczny, nie ulegnie erozji, zagrożony
za sprawą samej demokracji wynaturzonej w wersję pop.

W sercu noszę…
… wiele pokory oraz ufność w możliwości, jakie daje nowe
otwarcie się Polski na świat, na Europę i nadzieję, że polscy
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temu, doszliœmy do wniosku, ¿e bardziej elastyczn¹ i skuteczn¹ form¹ zwi¹z-
ków z praktyk¹ gospodarcz¹ bêdzie komórka w takiej formule – wydzielo-
na z wydzia³ów jednostka pozawydzia³owa, w której skoncentrowana by-
³aby oferta studiów podyplomowych i szkoleñ nakierowanych na praktykê
gospodarcz¹. W starej formule edukowano w naszej Akademii rocznie oko³o
300 s³uchaczy, obecnie 2000-3000 osób.

Nastawiliœmy siê na to, by natychmiast reagowaæ na zapotrzebowanie
zg³aszane przez praktyków. Niezale¿nie od tego, prowadziliœmy te¿ w³a-
sny sonda¿, swój monitoring rynku edukacyjnego, który siê rozwija³ i wzra-
sta³a na nim konkurencja. Dziêki elastycznoœci dzia³ania, nasza oferta bar-
dzo œciœle odpowiada na zapotrzebowanie praktyki, o czym œwiadczy fre-
kwencja na studiach. Aktualnie oferujemy 40 ró¿nych kierunków studiów
podyplomowych, których programy stale podlegaj¹ modyfikacji i wzboga-
caniu. Niezale¿nie jednak od ustanowionych kierunków studiów, urucha-
miamy studia czy szkolenia na ¿yczenie naszych partnerów z praktyki. Nie-
dawno na przyk³ad przygotowaliœmy plan i program studiów podyplomo-
wych dla pracowników Poczty Polskiej, z zakresu zarz¹dzania urzêdami
pocztowymi. Wspólnie z Regionalnym Oœrodkiem Kszta³cenia Kadr przy
Izbie Skarbowej w Katowicach uruchomiliœmy studia podyplomowe z za-
kresu kontroli finansowej i audytu wewnêtrznego w jednostkach sektora
publicznego. Absolwenci tych studiów z powodzeniem zdaj¹ egzaminy na
audytora przed komisj¹ egzaminacyjn¹ Ministerstwa Finansów.

Du¿¹ rolê w rozwoju Kolegium Zarz¹dzania odegra³ nasz partner nie-
miecki. Od tej wspó³pracy w zasadzie wszystko siê zaczê³o. W Niemczech,
w Bad Harzburgu, funkcjonuje Akademia Kszta³cenia Kadr Kierowniczych
Gospodarki – szko³a z tradycjami, z ogromnym doœwiadczeniem. Z nimi
rozpoczêliœmy najpierw krótkie tygodniowe projekty edukacyjne, a potem
zaczêliœmy realizowaæ program mened¿erski Harzburg Kolleg i realizuje-
my go do dziœ, bo ten rodzaj studiów cieszy siê du¿¹ popularnoœci¹. Ukoñ-
czenie tych¿e studiów wi¹¿e siê z otrzymaniem podwójnego certyfikatu.
Absolwent otrzymuje nasze œwiadectwo ukoñczenia studiów podyplomo-
wych AE oraz dyplom Harzburg Kolleg. W pocz¹tkowym okresie dzia³al-
noœci Kolegium zajêcia w ramach HKK prowadzone by³y nie tylko przez
naszych pracowników, ale i przez wyk³adowców niemieckich. Potem prze-
prowadzono wspólne seminarium porównawcze i na tej podstawie partner
niemiecki udzieli³ naszym pracownikom licencji do prowadzenia zajêæ w ra-
mach HKK, a niemieccy wyk³adowcy zajmowali siê jedynie ciekawszymi
czy trudniejszymi zagadnieniami, które przez naszych pracowników nie
by³y znane od strony doœwiadczeñ praktycznych.
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Panie Docencie, to ju¿ czternaœcie lat dzia³alnoœci Kolegium Zarz¹dzania.

Czym jest Kolegium dla Akademii?

Kolegium Zarz¹dzania w miarê up³ywu czasu sta³o siê bardzo zna-
cz¹c¹ komórk¹ w Uczelni. Rozwija kontakty z praktyk¹ gospodarcz¹, do-
skonali metody edukacji dla doros³ych, kszta³tuje wizerunek Akademii.
Mamy ju¿ ponad 15 000 absolwentów studiów podyplomowych, a ucz¹-
cych siê w Kolegium w trakcie tych czternastu lat – ok. 20 000. Ró¿nica ta
wynika miêdzy innymi z faktu, ¿e czêœæ s³uchaczy nie sprosta³a wymaga-
niom, by uzyskaæ œwiadectwo ukoñczenia studiów. Zdarza³y siê te¿ sytu-
acje, ¿e s³uchacze chcieli jedynie pog³êbiæ swoj¹ wiedzê i umiejêtnoœci, nie
znaleŸli czasu, by napisaæ pracê dyplomow¹, nie potrzebowali œwiadectwa
ukoñczenia studiów.

Kolegium pe³ni misjê popularyzacyjn¹, wydaje materia³y wspomaga-
j¹ce proces dydaktyczny w Akademii, wa¿ne jest tak¿e, ¿e zasila finanso-
wo Akademiê oraz daje naszym pracownikom mo¿liwoœæ podjêcia dodat-
kowych prac w macierzystej Uczelni. Dzia³aj¹c w ramach Kolegium Za-
rz¹dzania, wype³niaj¹c okreœlone wymogi, jakie niesie ze sob¹ edukacja
dla doros³ych, nasi pracownicy s¹ tym samym mobilizowani do podnosze-
nia swoich kwalifikacji. Dziêki wspó³pracy z partnerem niemieckim, zw³asz-
cza w pocz¹tkowych latach dzia³alnoœci Kolegium, nasi pracownicy mieli
mo¿liwoœæ skonfrontowania swoich umiejêtnoœci podczas seminariów orga-
nizowanych dla naszej kadry z wiedz¹ niemieckich specjalistów. Podczas
tych spotkañ okazywa³o siê, ¿e nasi pracownicy s¹ równie dobrze przygo-
towani, jak ich niemieccy koledzy. Niew¹tpliwie jednak wiele czerpaliœmy
z ich doœwiadczenia praktycznego nabytego w dzia³aniu w warunkach roz-
winiêtej gospodarki rynkowej, gdy¿ zagadnienia teoretyczne z zakresu eko-
nomii i zarz¹dzania nie by³y obce naszej kadrze. Bardzo ceniliœmy sobie
uwagi praktyczne, jakimi dzielili siê z nami konsultanci z Niemiec. Wy-
miana doœwiadczeñ odbywa³a siê tak¿e w ramach wspólnie realizowanych
projektów edukacyjnych finansowanych przez Fundacjê Wspó³pracy Pol-
sko-Niemieckiej w Warszawie ze œrodków rz¹du niemieckiego.

Chcia³bym zapytaæ o dwie rzeczy, o których ju¿ Pan wspomnia³. Jak naro-

dzi³a siê idea, aby w naszej Uczelni kszta³ciæ tych, którzy posiadaj¹ ju¿ dy-

plom studiów wy¿szych. Jak rozwija³o siê Kolegium i jakie s¹ jego kontakty

z praktyk¹ gospodarcz¹?

Formu³a Kolegium narodzi³a siê wraz z pocz¹tkiem transformacji ustro-
jowej i gospodarczej. Trzeba by³o siê wówczas dostosowaæ do zupe³nie
innych warunków funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Co do za-
sady, studia podyplomowe funkcjonuj¹ w ramach wydzia³u. Ale my, 14 lat

Z doc. Longinem Leśniewskim, Dyrektorem Kolegium Zarządza-
nia, rozmawia Marcin Baron.
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d¿erskiej w ochronie zdrowia. Jednak naj-
wiêksza frekwencja zdecydowanie utrzymu-
je siê na kierunku rachunkowoœæ, gdy¿ pro-
wadz¹cy biura rachunkowe musz¹ uzyskaæ
certyfikaty ksiêgowych. Jest to mo¿liwe albo
w drodze egzaminu, albo ukoñczenia studiów
podyplomowych – a honorowane s¹ studia
ukoñczone w uczelniach, w których wydzia-
³y maj¹ prawo do nadawania stopnia doktora
nauk ekonomicznych. Co miesi¹c lub dwa
miesi¹ce uruchamiamy nowe grupy z rachun-
kowoœci w Katowicach, Bielsku-Bia³ej i Czê-
stochowie. Praktycznie nabór trwa ca³y rok,
przy czym w Bielsku-Bia³ej wspó³pracujemy
z Regionaln¹ Izb¹ Przemys³owo-Handlow¹,
zaœ w Czêstochowie ze Stowarzyszeniem
Rzeczoznawców Ekonomicznych.

Popularnoœci¹ ciesz¹ siê równie¿ kierun-
ki: zarz¹dzanie finansami, zarz¹dzanie firm¹,
handel zagraniczny, mened¿er jakoœci oraz
niedawno uruchomione – controlling, logi-
styka w biznesie, marketing i public relations.
Bardzo du¿e jest zapotrzebowanie na kszta³-
cenie w zakresie zarz¹dzania projektami eu-
ropejskimi. Znacz¹c¹ czêœæ s³uchaczy stu-
diów podyplomowych stanowi¹ nauczyciele
i dyrektorzy szkó³ (oko³o po³owy), którzy
podnosz¹ swoje kwalifikacje w zakresie in-

formatyki i technologii informacyjnej, zarz¹dzania w oœwiacie i dydaktyki
przedsiêbiorczoœci. Studia podyplomowe w sektorze oœwiaty realizujemy
we wspó³pracy ze Stowarzyszeniem Komputer i Sprawy Szko³y „KISS”.

Ostatnio uruchomione zosta³y studia podyplomowe z zakresu prakse-
ologii zarz¹dzania, które bêd¹ przygotowywaæ dyrektorów szkó³ i placó-
wek non-profit do podjêcia prac doktorskich. Czasami jednak oferta Kole-
gium wyprzedza potrzeby praktyki. Na przyk³ad studia z zarz¹dzania
ochron¹ œrodowiska nie odnios³y sukcesu, chocia¿ zdajemy sobie sprawê,
jak bardzo przybiera na znaczeniu znajomoœæ zagadnieñ z tego zakresu we
wspó³czesnej gospodarce i administracji.

Z wypowiedzi Pana Dyrektora przebija³y dwa aspekty patrzenia na przy-

sz³oœæ: po pierwsze, rozwój kszta³cenia w nowych lokalizacjach, o czym

wspomnia³ Pan okreœlaj¹c miejsca, gdzie ju¿ Kolegium kszta³ci, i po drugie,

nowe kierunki: kszta³cenie w przedsiêbiorczoœci czy zarz¹dzanie projek-

tem europejskim. Moje pytanie zamykaj¹ce nasz wywiad jest trochê z po-

granicza marzeñ.... Gdyby Pan Docent z³owi³ z³ot¹ rybkê i ona mog³aby

spe³niæ trzy ¿yczenia, ale specyficzne – dotycz¹ce jedynie Kolegium – to na

co by siê Pan zdecydowa³?

W zwi¹zku z naszym wejœciem do Unii Europejskiej, „wykluj¹ siê”
z pewnoœci¹ problemy funkcjonowania naszych podmiotów gospodarczych.
Uruchamiaj¹c odpowiednie studia podyplomowe i korzystaj¹c z doœwiad-
czeñ praktyków europejskich mo¿na by wiele osi¹gn¹æ. Przysz³oœciowym
tematem jest z pewnoœci¹ europejska problematyka regionalna. Fundusze
strukturalne i edukacja w tym zakresie mo¿e byæ rodzynkiem, który rozwi-
nie siê ciekawie w postaci studiów podyplomowych. Du¿e mo¿liwoœci, jeœli
chodzi o rozwój studiów podyplomowych mo¿na wi¹zaæ ze sfer¹ non-profit,
organizacjami pozarz¹dowymi, które bêd¹ odgrywaæ ogromn¹ rolê. Musi-
my zintensyfikowaæ nasze prace, przygotowuj¹c odpowiedni¹ ofertê, kon-
kretne propozycje dla tych organizacji. Wiele od tego zale¿y, jak siê przy-
gotujemy i w jaki sposób odpowiemy na zapotrzebowanie tych organizacji,
czy wyjdziemy do nich z konkretn¹ propozycj¹.

Tyle jeœli chodzi o tematykê. Drugie ¿yczenie dotyczy zdecydowanej
poprawy warunków lokalowych i wyposa¿enia audiowizualnego. Trzecie
zaœ dotyczy szerszego wdro¿enia e-learningu.

Dziêkujê bardzo i ¿yczê wielu dalszych sukcesów.

Aktualnie struktura funkcjonowania Ko-
legium Zarz¹dzania obejmuje Miêdzywy-
dzia³ow¹ Radê Programow¹ Studiów Pody-
plomowych, w której sk³ad wchodz¹ przed-
stawiciele wszystkich wydzia³ów. Rada
uchwala powo³ywanie i modyfikacjê po-
szczególnych rodzajów studiów podyplomo-
wych oraz opiniuje ich kierowników. Prze-
wodnicz¹cym Rady jest od pocz¹tku jej ist-
nienia prof. Zbigniew Messner. Bardzo wa¿-
nym ogniwem w realizacji studiów podyplo-
mowych s¹ ich kierownicy, na których spo-
czywa trudny obowi¹zek planowania i orga-
nizowania zajêæ i egzaminów. Natomiast
biuro Kolegium Zarz¹dzania zapewnia
sprawn¹ obs³ugê organizacyjno-techniczn¹
studiów podyplomowych. Istnieje œcis³a
wspó³praca z katedrami i wydzia³ami w roz-
wijaniu edukacji podyplomowej. Istotny jest
fakt, ¿e w ca³ym okresie swojego funkcjono-
wania Kolegium Zarz¹dzania by³o zawsze
samofinansuj¹ce siê.

Panie Docencie, powiedzia³ Pan, ¿e Kolegium

odnosi sukces finansowy. Okreœli³ Pan rów-

nie¿ Ÿród³a tego sukcesu: tematykê szkoleñ,

si³ê wobec konkurencji w postaci dobrej ka-

dry. Jakie kierunki kszta³cenia s¹ wiêc po-

trzebne, jakie kierunki uruchamia Kolegium

po to, ¿eby by³o konkurencyjne na rynku?

Rynek edukacyjny nie jest jeszcze dobrze ukszta³towany, trzeba go
bardzo uwa¿nie œledziæ. Szko³y niepubliczne równie¿ uruchamiaj¹ studia
podyplomowe i niejednokrotnie te kierunki, które w³aœnie u nas zaczê³y
funkcjonowaæ, nawet z tym samym programem studiów. Sukcesywnie uru-
chamiamy nowe kierunki studiów podyplomowych, w zale¿noœci od zapo-
trzebowania i w³asnego potencja³u. Studia podyplomowe prowadzone w ra-
mach Kolegium mo¿na podzieliæ na dwie grupy: studia z zakresu ekono-
miczno-zarz¹dczego oraz studia podyplomowe obs³uguj¹ce sektor oœwia-
towy czy szerzej non-profit, w ramach których dokszta³camy dyrektorów
placówek oœwiatowych, nauczycieli w zakresie dydaktyki przedsiêbiorczo-
œci, informatyki i technologii informacyjnej oraz metodyki kszta³cenia do-
ros³ych. Popularnoœci¹ ciesz¹ siê tak¿e studia dokszta³caj¹ce kadry mene-
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KKKKKOLEGIUMOLEGIUMOLEGIUMOLEGIUMOLEGIUM     ZZZZZARZĄDZANIAARZĄDZANIAARZĄDZANIAARZĄDZANIAARZĄDZANIA
Kolegium Zarządzania powstało 28 października 1991 roku na mocy zarządzenia rektora jako

pozawydziałowa, samofinansująca się jednostka Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Przejęło
zadania dwóch jednostek działających wcześniej w Akademii, tj. Zakładu Doskonalenia Zawodo-
wego oraz Zespołu Studiów Podyplomowych.

Od inauguracji działalności Kolegium Zarządzania, czyli od 1991 roku, już ponad 15 000 absolwentom zostały wręczone
świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, zorganizowano wiele kursów, seminariów, szkoleń i warsztatów, nawiąza-
no owocną współpracę z wieloma instytucjami i organizacjami polskimi oraz międzynarodowymi. Ponadto, Kolegium Zarzą-
dzania zrealizowało w tym okresie liczne projekty edukacyjne, w tym Granty Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu,
projekty finansowane z Funduszu Phare Struder, Phare Fiesta II, oraz zorganizowało seminaria metodyczne dla wykładow-
ców i trenerów.

Kolegium Zarządzania systematycznie rozwija ofertę studiów podyplomowych, a jednocześnie udoskonala i wzbogaca
swoje dotychczasowe produkty. Obecnie Kolegium oferuje ponad 40 nowoczesnych, profesjonalnych programów edukacyj-
nych o zróżnicowanym profilu kształcenia. Różnorodność kierunków studiów podyplomowych stwarza wszystkim absolwen-
tom szkół wyższych, w tym obecnym i przyszłym menedżerom oraz specjalistom, niezwykłe możliwości profesjonalnego
rozwoju dzięki doskonaleniu oraz rozszerzaniu kompetencji zawodowych. To równocześnie zwiększa ich szanse szybkiego
awansu zawodowego.

Ponadto, Kolegium Zarządzania wspólnie z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie organizuje dla osób zaintere-
sowanych inwestowaniem w papiery wartościowe cykl wykładów pod nazwą „Szkoła giełdowa”.

Panie rektorze, co daje Uczelni prowadzenie studiów pody-
plomowych?

Prowadzenie studiów podyplomowych wnosi wiele w ży-
cie Akademii, zarówno w warstwie niematerialnej, jak i mate-
rialnej.

Przede wszystkim podnosi nasz prestiż, buduje wizerunek
instytucji, która potrafi sprostać nie tylko oczekiwaniom zwią-
zanym z wyższą edukacją, ale też rozumie potrzeby biznesu
i administracji publicznej. Kształcenie podyplomowe jest wszak
bezpośrednim „zastrzykiem” wiedzy i kompetencji dla gospo-
darki oraz struktur rządowych i samorządowych. Cieszymy
się, że praktycy dostrzegają nasz profesjonalizm i chcą z niego
czerpać. Wszak nam wszystkim powinno zależeć, aby realizu-

jąc idee kształcenia ustawicznego
rozwijać siebie samych i nasze
środowisko.

Drugim atutem studiów po-
dyplomowych jest zwiększenie
motywacji Uczelni do rozwijania
swojego potencjału. Prowadzenie
studiów wymaga uważnej obser-
wacji otoczenia społeczno-gospo-
darczego, opracowania i wpro-
wadzania nowych programów
kształcenia czy też przyjęcia no-
wego stylu prowadzenia zajęć.
Organizując więc studia sami się
uczymy i rozwijamy. Lepiej też

poznajemy sektor biznesowy i administrację publiczną, co prze-
cież nie pozostaje bez znaczenia w naszej pracy naukowo-dy-
daktycznej i eksperckiej.

No i wreszcie nie możemy zapomnieć o aspekcie finanso-
wym. Studia podyplomowe są dodatkowym przychodem dla
Uczelni. Dzięki nim nam wszystkim pracuje się i studiuje odro-
binę wygodniej.

m.

Pytanie do…Pytanie do…Pytanie do…Pytanie do…Pytanie do…Pytanie do…Pytanie do…Pytanie do…Pytanie do…Pytanie do…
prof. Jana Pyki, prorektora ds. organizacyjnych,
odpowiedzialnego za studia podyplomowe
w Uczelni
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Doskonałość nie polega na tym, aby wiele czynić, ale aby dobrze
wszystko wykonać.Maszli co robić, rób dobrze.

Św. Maksymilian M. Kolbe

AkredytacjeAkredytacjeAkredytacjeAkredytacjeAkredytacjeAkredytacjeAkredytacjeAkredytacjeAkredytacjeAkredytacje

W rezultacie, Komisja Akredytacyjna FPiAKE przyzna-
ła 27 stycznia 2004 roku Wydziałowi Zarządzania AE w Ka-
towicach certyfikat akredytacji nr 16/2004, dla studiów li-
cencjackich i magisterskich, prowadzonych na kierunku In-
formatyka i Ekonometria. Certyfikat został wręczony dzie-
kanowi Wydziału Zarządzania prof. Leszkowi Żabińskie-
mu na ogólnopolskiej konferencji uczelni ekonomicznych
w Krakowie.

Drugim ważnym wydarzeniem, związanym z akredy-
tacją kierunków studiów, była wizytacja Zespołu Ocenia-
jącego Państwowej Komisji Akredytacyjnej ds. oceny ja-
kości kształcenia studiów magisterskich i zawodowych na
kierunku Zarządzanie i Marketing (ZiM) 4-5 marca 2004
roku.

Zespół Oceniający w składzie: prof. Włodzimierz Si-
wiński – przewodniczący, prof. Barbara Kożuch – ekspert
PKA, prof. Jolanta Mazur – ekspert PKA, mgr Izabela Suj-
ka – ekspert PKA, zapoznał się z raportem samooceny kie-
runku ZiM, a także z warunkami oraz sposobem organiza-
cji i prowadzenia procesu dydaktycznego na kierunku. Po-
nadto, Zespół Wizytujący odbył rozmowy z rektorem, pro-
rektorami oraz z władzami Wydziału Zarządzania, pełno-
mocnikiem rektora ds. Ośrodka Naukowo-Dydaktycznego
w Bielsku-Białej oraz redaktorem i współautorem raportu
samooceny – prof. Danutą Kempny. Odbyło się także spot-
kanie z kuratorami kierunku i specjalności.

Komisja zapoznała się z warunkami lokalowymi Wy-
działu, wyposażeniem sal wykładowych, pracowni kompu-
terowych, pomieszczeń jednostek administracyjnych i ka-
tedr oraz biblioteki, a także warunkami socjalnymi. Człon-
kowie Zespołu Oceniającego PKA wizytowali zajęcia dy-
daktyczne, zapoznali się wyrywkowo z wybranymi praca-
mi magisterskimi, a także dokonali sprawdzenia wszystkich
elementów pozwalających ocenić spełnienie warunków pro-
wadzenia studiów wyższych, organizację i przebieg proce-
su dydaktycznego, jakość programu studiów i sposób jego
realizacji, wewnętrzne systemy jakości, odpowiednią kadrę
dydaktyczną, tematykę i sposób organizacji oraz prowadzenia
badań naukowych. Odbyło się także spotkanie ze studentami.
Przedstawiciel Zespołu Oceniającego wizytował Ośrodek

Mówiąc o jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym
mamy na myśli m.in. akredytację kierunków studiów. Dzia-
łania akredytacyjne na Wydziale Zarządzania AE 11-13
grudnia 2003 roku podjął Zespół Oceniający Fundacji Pro-
mocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych EPOQS
(Economic Polish Quality Standars) ds. akredytacji kierun-
ku studiów Informatyka i Ekonometria (IiE). W skład Ze-
społu Oceniającego wchodzili: prof. Emil Panek – prze-
wodniczący Zespołu (AE Poznań), prof. Tomasz Gołębiow-
ski (SGH), prof. Urszula Sztandar-Sztanderska (Uniwersy-
tet Warszawski) i prof. Marek Walesiak (AE Wrocław).

Zespół Wizytujący stwierdził, iż przedłożony raport sa-
mooceny kierunku IiE zawiera wszystkie kluczowe obszary
oceny i kryteria jakości obowiązujące w standardach Fun-
dacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych,
jak również i to, iż został on przygotowany bardzo staran-
nie, a jego treść jest zgodna ze stanem faktycznym stwier-
dzonym podczas akredytacji. Komisja z uznaniem podkre-
śliła rozwagę, rzetelność i transparentność samooceny przy-
gotowanej przez zespół pod kierunkiem prof. Józefa Ko-
lonki. Wysoką ocenę Zespołu Oceniającego zyskało m.in.
bardzo dobre i dobre przygotowanie dydaktyczne oraz duża
aktywność naukowa kadry obsługującej kierunek, dynamicz-
ny rozwój kadry połączony z dużym udziałem nauczycieli
akademickich o specjalnościach naukowych bezpośrednio
związanych z akredytowanym kierunkiem, bardzo dobre
stymulowanie rozwoju naukowego kadry na kierunku IiE,
bardzo dobre proporcje między liczbą studentów a liczbą
nauczycieli akademickich, widoczny udział kadry w mię-
dzynarodowych projektach badawczych oraz w renomo-
wanych gremiach naukowych i gospodarczych kraju oraz
regionu.

W ramach audytu Zespołu Oceniającego odbyło się spot-
kanie z kadrą, na które przybyło liczne grono nauczycieli
akademickich, a żywa i wartościowa dyskusja świadczyła
o zaangażowaniu w sprawę jakości kształcenia w Uczelni.
Zespół Oceniający miał również możliwość spotkania się
ze studentami akredytowanego kierunku, a także z przed-
stawicielami kół naukowych. Komisja uznała, iż istnieje
dobry kontakt kadry ze studentami kierunku oraz atmosfe-
ra wzajemnej życzliwości.



40

NASZE SPRAWYNASZE SPRAWY

dział spełnia wymagania kadrowe, programowe i organiza-
cyjne, a także posiada odpowiednią bazę materialną po-
zwalającą na prowadzenie studiów zawodowych i magister-
skich na kierunku Zarządzanie i Marketing. Poziom pro-
wadzonych studiów odpowiada podstawowym kryteriom
jakościowym. Następna ocena jakości kształcenia na kie-
runku studiów ZiM przeprowadzona przez Państwową
Komisję Akredytacyjną powinna nastąpić w roku akade-
mickim 2008/2009.

Helena Gatnar

Naukowo-Dydaktyczny w Bielsku-Białej, na miejscu zapo-
znając się z warunkami jego działania.

Uchwałą Nr 415/2004 Prezydium Państwowej Komisji
Akredytacyjnej z dnia 17 czerwca 2004 roku w sprawie
oceny jakości kształcenia na poziomie zawodowym i magi-
sterskim na kierunku Zarządzanie i Marketing, prowadzo-
nym na Wydziale Zarządzania Akademii Ekonomicznej
w Katowicach, wydało ocenę pozytywną.

Podstawą do wydania pozytywnej oceny przez Prezy-
dium Państwowej Komisji Akredytacyjnej było to, iż Wy-

18 listopada br. odbędzie się kolejna już ogólnopolska
konferencja poświęcona kształceniu akademickiemu. Głów-
nym organizatorem tych konferencji jest Fundacja Promo-
cji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych. Najbliższa
konferencja jest jednak szczególna, ponieważ tym razem to
nasza Akademia jest jej gospodarzem.

Z cyklu tych konferencji odbyły się już:
– Akredytacja – krajobraz polski, 2002 r.
– Kierunki studiów ekonomicznych w Polsce: stan obec-

ny i propozycje zmian, 2002 r.
– Wymiar europejski studiów ekonomicznych w Polsce,

2003 r.
– Model współdziałania uczelni publicznych i niepublicz-

nych, 2003 r.
– Dobre obyczaje w kształceniu akademickim, 2004 r.

Listopadowa konferencja poświęcona będzie rozwojo-
wi e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym.
Komitet Programowy konferencji, w składzie:
– prof. Florian Kuźnik – rektor AE w Katowicach,
– prof. Józef Biolik – prorektor ds. edukacji AE w Kato-

wicach,
– prof. Kazimierz Kloc, prorektor ds. dydaktyki i studen-

tów SGH,
– prof. Maria Małecka – prorektor ds. dydaktyki AE

w Poznaniu,

– prof. Krystyna Mazurek-Łopacińska – prorektor ds. dy-
daktyki AE we Wrocławiu,

– prof. Andrzej Szromnik, prorektor ds. studenckich
i kształcenia AE w Krakowie,

określił następujące tematy wiodące konferencji:

– organizacja procesu kształcenia na odległość w Polsce
i na świecie,

– metodyka e-learningu,
– technologie wspierające proces kształcenia,
– projekty promujące e-edukację.

Podczas konferencji środowisko akademickie uczelni
ekonomicznych będzie mogło zapoznać się z tematyką tech-
nologii zdalnego nauczania jako uzupełnienia tradycyjnych
form studiowania. Zostaną przedstawione metody zasto-
sowania e-edukacji w polskich i zagranicznych uczelniach.
Będzie to również dobra okazja do zastanowienia się nad
rolą i możliwościami współpracy uczelni ekonomicznych
w zakresie nauczania na odległość.

Termin nadsyłania zgłoszeń na konferencję upływa 25
września br. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stro-
nie internetowej www.e-edukacja.net

M.K.

RozwójRozwójRozwójRozwójRozwój
eeeee-edukacji-edukacji-edukacji-edukacji-edukacji
RozwójRozwójRozwójRozwójRozwój
eeeee-edukacji-edukacji-edukacji-edukacji-edukacji
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Wystawa Wystawa Wystawa Wystawa Wystawa anglojęzycznychanglojęzycznychanglojęzycznychanglojęzycznychanglojęzycznych

nowości książkowychnowości książkowychnowości książkowychnowości książkowychnowości książkowych

W poprzednim numerze „AE Forum” zamieściliśmy
sprawozdanie z wystawy książek zagranicznych, zorgani-
zowanej w grudniu 2003 roku przez firmę A.B.E. Marke-
ting – Wydawnictwa Światowe i Bibliotekę Główną naszej
Uczelni.

W początkach maja bieżącego roku osoby zaintereso-
wane anglojęzyczną literaturą naukową miały kolejną oka-
zję do zapoznania się z nowościami, jakie oferuje światowy
rynek książki. Możliwość tę stworzyła warszawska firma
International Publishing Service Sp. z o. o. (IPS), zajmująca
się sprowadzaniem do Polski zagranicznych publikacji na-
ukowych (książek, czasopism, materiałów konferencyjnych,
wydawnictw multimedialnych, norm technicznych, wydaw-
nictw muzycznych) oraz sprzedażą książek polskich za gra-
nicę. Jedną z form działalności IPS są wystawy tematyczne
promujące literaturę zagraniczną, organizowane we współ-
pracy z bibliotekarzami szkół wyższych w Polsce. Właśnie
tego typu ekspozycję gościliśmy 5-7 maja. Jej celem była
prezentacja w naszym środowisku naukowym anglojęzycz-
nych nowości światowych z dziedziny szeroko rozumianej
ekonomii oraz nauk ściśle z nią związanych.

Uroczystego otwarcia wystawy dokonała prorektor ds.
nauki prof. Halina Henzel, która podkreśliła między inny-
mi znaczenie tego typu inicjatyw w naszym życiu akade-
mickim. Zgromadzonych powitały także kierownik Działu

Marketingu firmy IPS, pani Barbara Gębka oraz dyrektor
Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Katowicach,
pani Barbara Zajączkowska. Wśród gości zaproszonych na
inaugurację ekspozycji znaleźli się: pracownicy nauki Aka-
demii Ekonomicznej, przedstawiciele Biblioteki Głównej AE
oraz innych bibliotek akademickich regionu śląskiego, a tak-
że członkowie Parlamentu Studenckiego naszej Uczelni.

Eksponowane książki można było oglądać zarówno
w dniu otwarcia, jak i przez dwa kolejne dni w Klubie „Ami-
cus”. Opiekę merytoryczną nad wystawą sprawował przed-
stawiciel firmy IPS na Górnym Śląsku, pan Adrian Stachacki,
który ukierunkowywał zwiedzających w poszukiwaniu po-
żądanej literatury i rejestrował zamówienia.

Ogółem zaprezentowano 279 książek, wprowadzając
podział na kilka grup: ekonomia (81 tytułów), organizacja
i zarządzanie (57), finanse i bankowość (57), marketing (25),
prawo (24), Unia Europejska (22), ekonometria i statysty-
ka (13). Przeważały pozycje wydane w latach 2002-2004,
przy czym około 32% eksponowanej literatury stanowiły
nowości z roku bieżącego. Spośród wydawnictw najliczniej
reprezentowane były: Cambridge University Press i Taylor
and Francis Group (po 38 tytułów), Oxford University Press
(35), Prentice Hall (31), Pearson Education (28), John Wi-
ley and Sons (30) oraz Springer i Routledge (po 11 tytu-
łów).

Wystawa Wystawa Wystawa Wystawa Wystawa anglojęzycznychanglojęzycznychanglojęzycznychanglojęzycznychanglojęzycznych
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Wystawa przyciągnęła wielu zainteresowanych, którzy
mogli nie tylko oglądać, ale i zamawiać w firmie IPS wy-
brane książki. Przyczyniła się również do wzbogacenia zbio-
rów naszej macierzystej książnicy: biblioteki katedralne za-
kupiły w sumie 73 pozycje, a Biblioteka Główna – 37. Mamy
nadzieję, że kolejne promocje tego typu spotkają się z rów-
nie dużym oddźwiękiem ze strony naszej społeczności aka-
demickiej.

Na koniec krótka informacja dla osób, które nie zdąży-
ły dotrzeć na wystawę, a chciałyby się zapoznać z ofertą
firmy International Publishing Service. Można zajrzeć na
stronę internetową IPS http://www.ips.com.pl lub zajrzeć
do Oddziału Informacji Naukowej Biblioteki Głównej (bu-
dynek A, I piętro, pokój 203), gdzie dostępne są tematycz-
ne listy prezentowanej na wystawie literatury.

Janina Otrębska

31 maja-1 czerwca 2004 roku w Instytucie Informacji
Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskie-
go w Krakowie odbyła się dziesiąta, jubileuszowa między-
narodowa konferencja naukowa pt. „Profesjonalna infor-
macja w Internecie: projektowanie i realizacja serwisów,
dostęp, jakość, etyka, własność intelektualna”. Jej głównym
organizatorem – jak co roku – był Instytut Informacji Na-
ukowej i Bibliotekoznawstwa UJ, natomiast funkcję współ-
organizatorów pełniły: Polskie Towarzystwo Bibliologicz-
ne Oddział w Krakowie, Konsulat Generalny USA w Kra-
kowie oraz European Association for Library & Informa-
tion and Research (EUCLID). W konferencji udział wzięli
znani specjaliści z dziedziny bibliotekoznawstwa z najważ-
niejszych ośrodków naukowych z Polski, Europy oraz Sta-
nów Zjednoczonych. Jej celem było ukazanie znaczenia w In-
ternecie udziału oraz zakresu odpowiedzialności autorów i pra-
cowników informacji naukowej, głównie w środowisku uczo-
nych i instytucji książki, zwłaszcza w bibliotekach. Rozważa-
nia autorów skupiły się na zagadnieniach teoretycznych i do-
świadczeniach praktycznych, dotyczących:
– kreowania i projektowania serwisów informacyjnych,
– estetyki i funkcjonalności,
– implementacji informacji,
– organizowania dostępu (w tym systemu odsyłania),
– gwarantowania i oceny jakości,
– przestrzegania praw autorskich oraz użytkowników,
– etyki w cyberprzestrzeni.

W pierwszym dniu, po uroczystym otwarciu konferen-
cji przez prof. Marię Nowakowską – prorektora ds. badań
i współpracy międzynarodowej UJ oraz pana Williama Bel-
lisa – konsula ds. prasy i kultury w Konsulacie Generalnym
USA w Krakowie, odbyła się sesja plenarna pod przewod-
nictwem prof. Wandy Pindlowej. W czasie jej trwania dzie-
sięć referatów zaprezentowali goście z naukowych ośrod-
ków zagranicznych – z Wielkiej Brytanii, Norwegii, Sta-
nów Zjednoczonych, Danii, Francji i Szwecji. Następnie
rozwinęła się ożywiona dyskusja, która skupiła się na wielu
kwestiach, między innymi na próbie „ustalenia”, jak długo
będą jeszcze funkcjonować biblioteki w tradycyjnym rozu-
mieniu tego słowa, a kiedy przerodzą się już całkowicie
w biblioteki wirtualne. Nie doszło jednak w tym względzie
do konstruktywnych ustaleń, toteż dyskusję kontynuowano
wieczorem w Klubie Convivium w Collegium Novum UJ,
na mniej oficjalnym spotkaniu uczestników konferencji.

Kolejny dzień był tzw. dniem polskim. Podczas obrad,
które odbywały się jednocześnie w dwóch grupach panelo-
wych, głos zabierali przedstawiciele tylko polskich ośrod-
ków naukowych i bibliotek. Tematyka referatów była róż-
norodna, lecz w zasadzie zarysowały się w niej dwa główne
kierunki. Część wystąpień miała ściśle teoretyczny charak-
ter. Omawiano bowiem takie zagadnienia jak: etyka pra-
cownika informacji naukowej, systemy zarządzania wiedzą,
metadane, ich standaryzacja i terminologia cybermetrii.
Druga część referatów miała charakter prezentacji własnych
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doświadczeń w tworzeniu bądź projektowaniu stron do-
mowych bibliotek, ich zawartości, architektury, serwisów,
usług itp.

Po zakończeniu obrad uczestnicy konferencji udali się
na wystawę zorganizowaną przez Wydawnictwo Pergame-
na pt.: „Mapy w starym stylu – ilustrowana powieść geo-
graficzna”. Eksponowane mapy charakteryzowały się no-
watorskimi rozwiązaniami w zakresie sztuki edytorskiej.
Większość z nich wykonana była ręcznie; w tych przypad-
kach dostrzec można było wielką dbałość o najdrobniejsze
szczegóły odpowiadające „mapom z epoki” (bogate zdob-
nictwo, ciekawa oprawa).

Ostatnim oficjalnym punktem programu była wide-
okonferencja ze specjalistami z USA: Licensing Digital In-
formation for Academic Use, zorganizowana w Konsulacie
Stanów Zjednoczonych w Krakowie, podczas której nastą-
piła wymiana doświadczeń specjalistów z obu stron na te-
maty poruszane na konferencji.

Jako uczestniczki konferencji pragniemy zwrócić uwa-
gę na jej temat, ponieważ – naszym zdaniem – jest on nie-

zwykle aktualny. Internet w służbie społeczeństwa postin-
dustrialnego jest bowiem narzędziem bardzo ważnym, ale
i kontrowersyjnym – jak twierdzi prof. Wanda Pindlowa.
Spory toczą się o poziom i wiarygodność informacji, prawa
własności intelektualnej, etykę postępowania i szybki roz-
wój nowych technologii, za którymi niejednokrotnie czło-
wiek nie jest w stanie nadążyć. Dlatego każde uczestnictwo
w takiej konferencji w znacznym stopniu umożliwia zrozu-
mienie problemów, które stoją obecnie przed bibliotekami
akademickimi i stwarza okazję do zapoznania się ze stano-
wiskami w tym zakresie wybitnych specjalistów z różnych
ośrodków krajowych i zagranicznych. W niedługim czasie
po zakończeniu konferencji planowane jest wydanie dru-
kiem całości jej materiałów, do których przejrzenia wszyst-
kich zainteresowanych zachęcamy. Obecnie zaś – w celu
zapoznania się z tematyką referatów – odsyłamy na stronę
internetową Instytutu Informacji Naukowej i Biblioteko-
znawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie http:/
/bilon.miks.uj.edu.pl/konfer/

 Małgorzata Kwiatkowska,
Antonina Pietrowska

17-19 maja 2004 roku w siedzibie Biblioteki Narodowej
w Warszawie odbyły się VI Ogólnopolskie Warsztaty nt.:
„Język haseł przedmiotowych Biblioteki Narodowej. Uniwer-
salna Klasyfikacja Dziesiętna”. Zostały one zorganizowane przez
Komisję Opracowania Zbiorów przy Zarządzie Głównym Sto-
warzyszenia Bibliotekarzy Polskich we współpracy z Biblio-
teką Narodową oraz Instytutem Informacji Naukowej i Stu-
diów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Uczest-
nikami byli przedstawiciele różnych typów bibliotek, głównie
akademickich i wojewódzkich bibliotek publicznych.

Podczas obrad omawiano nowe słownictwo języka haseł
przedmiotowych oraz najnowsze ustalenia metodologiczne
w zakresie rzeczowego opracowania zbiorów bibliotecznych.
Na przykładach różnych bibliotek analizowano stosowanie

w bazach katalogowych i bibliograficznych dwóch różnych ję-
zyków informacyjno-wyszukiwawczych, jakimi są język haseł
przedmiotowych Biblioteki Narodowej oraz Uniwersalna Kla-
syfikacja Dziesiętna (UKD). Analiza ta była przeprowadzana
w kontekście bibliotecznych systemów komputerowych. Szcze-
gólną uwagę zwrócono na UKD jako klasyfikację stanowiącą
istotne uzupełnienie języków informacyjno-wyszukiwawczych,
opartych na słownictwie naturalnym, i bardzo dobrze nada-
jącą się do zastosowania w systemach komputerowych ze wzglę-
du na cyfrowy zapis symboli. Ma to ogromne znaczenie w sy-
tuacji, gdy dzięki Internetowi możliwe jest przeszukiwanie za-
sobów bibliotecznych w różnych krajach. UKD pozwala użyt-
kownikowi na wyszukiwanie informacji z pominięciem bariery
językowej. Klasyfikację tę stosuje Biblioteka Narodowa w Prze-
wodniku bibliograficznym będącym polską bieżącą bibliogra-
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fią narodową. Język ten znalazł również zastosowanie w uru-
chomionym w 2002 roku katalogu centralnym NUKAT two-
rzonym w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie.

W ciągu kilku najbliższych lat ukażą się nowe, zaktualizo-
wane tablice UKD. Opracowaniem ich polskiej wersji zajmuje
się Biblioteka Narodowa przy współpracy bibliotek stosują-
cych UKD. Biblioteka Główna Akademii Ekonomicznej im.
Karola Adamieckiego w Katowicach zgłosiła swój akces do

współpracy, jak również jest członkiem Klubu Użytkowników
UKD. Pracownicy Oddziału Opracowania Zbiorów Biblioteki
Głównej AE uczestniczą w większości szkoleń i konferencji
poświęconych rzeczowemu opracowywaniu zbiorów bibliotecz-
nych, co pozwala na wymianę doświadczeń i wykorzystanie
ich w bieżącej pracy.

Zofia Pokusińska

20-23 maja 2004 roku w Warszawie odbyły się 49. Międzynarodowe Targi Książki. Impreza ta, jak zwykle, dała możliwość zapo-
znania się z najnowszymi publikacjami książkowymi zarówno polskimi, jak i zagranicznymi, chociaż liczba tych ostatnich w porównaniu
z latami poprzednimi była o wiele skromniejsza. Jak co roku na Targach obecne były również osoby z Biblioteki Głównej AE, aby
obejrzeć, a później ewentualnie zakupić do jej zbiorów niektóre eksponowane na MTK książki.

W Targach wzięło udział około 470 wystawców z 27 krajów. Zorganizowano ponad 300 spotkań z autorami prezentowanych
książek. Ponadto, odbyły się ciekawe seminaria, szkolenia oraz spotkania z przedstawicielami firm wydawniczych z Rosji, Niemiec,
Szwajcarii. Na terenie ekspozycji targowej można było też spotkać prezesów lub właścicieli niemal wszystkich liczących się polskich
wydawnictw i hurtowni książek.

Gościem honorowym tegorocznych Targów była Rosja. Wydawcy rosyjscy zajęli sporą część powierzchni, gdyż było ich wielu,
a ponadto mieli ciekawy i bardzo dobrze rozbudowany plan ekspozycji. To sprawiło, że o MTK mówiło się głośniej niż kiedykolwiek
przedtem, mimo że ogólna liczba wystawców była w poprzednich latach dwukrotnie większa.

Trudno jednak porównywać statystyki imprezy warszawskiej z targami międzynarodowymi np. w Londynie, Frankfurcie czy Paryżu,
bo tak naprawdę każde z nich ma swoisty charakter i co innego się na nich akcentuje. Warszawa nie jest miejscem, gdzie kupuje się prawa
autorskie (jak w Londynie lub we Frankfurcie) ani też nie bywa postrzegana jako centrum wielkiego festiwalu czytelniczego (jak Paryż czy
Genewa). Wnętrze Pałacu Kultury i Nauki nie zostało przystosowane do organizowania w nim tak masowych imprez. Targi w Paryżu
odwiedza ponad 150 tys. osób i mimo to odczuwa się luz w przestrzeni wystawienniczej. W Warszawie zaś przy 40 tys. odwiedzających jest
tak tłoczno, iż wielu wystawców żałuje, że w ogóle na teren Targów wpuszcza się publiczność. Znaczącym atutem polskiego rynku książki
może być jego atrakcyjność. Jest on poza tym największy wśród dziesięciu krajów, które 1 maja wstąpiły do Unii Europejskiej.

Wanda Sączewska, Eugenia Staniek
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Uprzejmie prosimy o zachowanie nastêpuj¹cych standardów podczas opracowywania

materia³ów do Biuletynu „AE Forum”:

– plik Microsoft Word,

– marginesy prawy/lewy/górny/dolny: 2,5 cm,

– czcionka: Times New Roman 12 pt, odstêp 1,5 wiersza,

– brak wciêcia na pocz¹tku akapitu, odstêp miêdzy akapitami: 1 linia,

– brak elementów formatowania tekstu takich jak: pogrubienie, kursywa itp., z wyj¹t-

kiem pogrubienia imion i nazwisk,

– podawanie imion, nazwisk, stopni, tytu³ów i stanowisk wg poni¿szych wzorów:

• prof. Adam Adamowicz

• dr hab. Adam Adamowicz

• dr Adam Adamowicz

• prof. Adam Adamowicz, rektor Szko³y Wy¿szej

• prof. Adam Adamowicz, prorektor ds. nauki Szko³y Wy¿szej

• prof. Adam Adamowicz, kierownik Katedry Badañ

• Adam Adamowicz, prezes Du¿ej Firmy sp. z o.o.

lub w szyku odwrotnym np.: rektor Szko³y Wy¿szej prof. Adam Adamowicz, kierow-

nik Katedry Badañ prof. Adam Adamowicz,

– podpis autora pod tekstem,

– informacja o autorze zdjêæ pod tekstem,

– zdjêcia dostarczane w plikach jpg lub tiff lub w postaci odbitek.

Materia³y do publikacji mo¿na dostarczaæ poczt¹ elektroniczn¹ pod adresem:

rektorat@ae.katowice.pl  lub osobiœcie do Biura Rektorskiego.

Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów i zmian redakcyjnych w nade-

s³anych tekstach. Nie zwracamy materia³ów niezamówionych.

Dodatkowe egzemplarze ka¿dego wydania Biuletynu mo¿na otrzymaæ bezp³atnie w Biu-

rze Rektorskim.

Dziękujemy za pomoc,
Redakcja „AE Forum”
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Szanowna Czytelniczko, Szanowny Czytelniku,

z satysfakcją, ale i pewnym napięciem jakie towarzyszy zawsze nowym przedsięwzięciom, przekazujemy na Wasze ręce pierwszy numer
nowego czasopisma naukowego Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach – Journal of Economics and Manage-
ment. Periodyk ten, który będzie ukazywał się dwa razy w roku, ma być w zamyśle Wydawcy wizytówką naukową naszej Uczelni. Na
jego zawartość składają się bowiem oryginalne prace naukowe, reprezentujące główne kierunki badań Akademii, autorstwa jej profeso-
rów, jak i młodych pracowników naukowych o dużym już dorobku badawczym oraz omówienia ukończonych najlepszych rozpraw
doktorskich, a także prac habilitacyjnych. Żywimy przekonanie, że zawartość kolejnych numerów czasopisma będzie coraz lepiej od-
zwierciedlać nie tylko aktualny profil naukowy Uczelni, lecz również sygnalizować nowe, podejmowane kierunki badań, „poświęcone
nauce i potrzebom życia”, w tym z udziałem partnerskich uczelni polskich i zagranicznych. Pragniemy, aby czasopismo to dobrze
świadczyło o dynamice rozwoju Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach, jednej z najstarszych wyższych uczelni na
Śląsku (powstałej w 1936 roku), w dobie tworzącego się społeczeństwa i gospodarki wiedzy integrującej się Europy.

Journal of Economics and Management kierujemy w pierw-

szej kolejności do czytelników zagranicznych, w szczególności pra-
cowników naukowych partnerskich uczelni europejskich i amerykań-
skich, z którymi współpracuje już nasza Akademia (Uczelnia posiada
zawartych blisko 200 umów o współpracy naukowej i wymianie stu-
dentów z zagranicznymi instytucjami naukowymi). Zakładamy, że na
łamach tego czasopisma będą publikowane również wyniki wspólnie
prowadzonych badań. Pragniemy więc i w ten sposób poszerzać oraz
pogłębiać przestrzeń, a także zakres międzynarodowej współpracy
naukowej w Europie, zgodnie z ustaleniami Karty Bolońskiej, pod
wysokimi auspicjami instytucji naukowych Unii Europejskiej.

Czytelnikowi polskiemu, reprezentującemu krajowe środo-

wisko naukowe ekonomistów, oferujemy nowe czasopismo z prze-
świadczeniem, że będzie do niego sięgał z zainteresowaniem w swo-
jej pracy naukowej. Z tego grona czytelników chcielibyśmy pozyski-
wać autorów artykułów zamawianych, prezentujących własne osią-
gnięcia naukowe, ważkie dla rozwoju nauk ekonomicznych, tak z za-
kresu dyscyplin podstawowych, jak i stosowanych w Polsce.

Last but not least Journal of Economics and Management

adresujemy także „pro domo sua” – tak do środowiska profesorskie-
go, jak i habilitantów i doktorantów Akademii, w tym tych ostatnich
rekrutujących się z innych uczelni polskich oraz z uczelni zagranicz-
nych. Pragniemy, aby czasopismo przyczyniało się do upowszech-
niania wyników badań interdyscyplinarnych, wnosiło wkład do dys-
kusji o fundamentalnych kwestiach rozwoju poszczególnych dyscy-
plin naukowych, a dla doktorantów było przedmiotem ich kweren-
dy naukowej oraz miejscem publikacji wyników najlepszych rozpraw
naukowych.

Życzymy pożytecznej, ciekawej i inspirującej lektury, zapraszamy do owocnej współpracy.
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Witold Gradoń: Deficyt budżetowy i źródła jego
finansowania w Polsce.

Praca stanowi próbę uchwycenia zmian za-
chodzących w kształtowaniu się deficytu budże-
towego w Polsce w latach 1989-2001 oraz w ob-
szarze jego finansowania. Składa się z trzech roz-
działów. Pierwszy koncentruje się na istocie
przywracania równowagi w budżecie państwa.
W drugim rozdziale poddano ocenie doświadcze-
nia Polski z lat 1990-2001 wynikające z występo-
wania deficytu budżetowego i stosowania różnych
metod jego finansowania. Rozdział trzeci poru-
sza problematykę akcesji Polski do Unii Europej-
skiej, a całość kończy ocena wielkości niedobo-

ru budżetowego oraz długu publicznego w Polsce przez pryzmat przyjętych
przez kraje Unii Europejskiej fiskalnych kryteriów konwergencji.

Barbara Jonczyk, Helena Ogrodnik, Daniel Sze-
wieczek, Krystyna Znaniecka: Finansowe aspek-
ty działalności zakładów ubezpieczeń.

Książka została podzielona na pięć rozdzia-
łów. W pierwszym scharakteryzowano działalność
ubezpieczeniową oraz omówiono podstawowe
formy organizacyjno-prawne, w jakich może być
ona prowadzona na polskim rynku. Rozdział drugi
poświęcono omówieniu środków własnych zakła-
du ubezpieczeń, ich znaczenia oraz sposobów
ustalania ich wysokości. Rozważania zawarte
w rozdziale trzecim koncentrują się wokół proble-
mów związanych z kształtowaniem przychodów
zakładu ubezpieczeń. W kolejnej części autorzy

opisują podstawowe grupy kosztów zakładu ubezpieczeń. Ostatni rozdział
poświęcony został problematyce tworzenia i podziału wyniku finansowego.

Danuta Kisperska-Moroń, Ewa Płaczek, Ryszard
Piniecki: Zarządzanie logistyczne w firmach
usługowych.

Książka podzielona jest na cztery rozdziały.
W pierwszym opisano zarządzanie logistyczne
w sferze usług, drugi zawiera diagnozę procesów
i czynności logistycznych w polskich firmach usłu-
gowych, w trzecim skoncentrowano się na dwóch
szczególnych branżach usługowych (szpitalnic-
two, bankowość), natomiast czwarty zawiera pew-
ne wskazówki oraz propozycje odnośnie do do-
skonalenia zarządzania logistycznego w firmach
usługowych.

Kluczowe zagadnienia współczesnej ekonomii
w teorii i praktyce. Studia Ekonomiczne, nr 32.
Praca zbiorowa pod redakcją Urszuli Zagóry-
-Jonszty.

W zaprezentowanej pracy przewija się kilka
wątków. Pierwszy dotyczy szeroko rozumianego
postępu i to zarówno technicznego, jak i cywili-
zacyjnego. Jak wynika z pierwszego artykułu, za-
gadnienie to nurtowało już XIX-wiecznych eko-
nomistów, a klasycy poświęcili mu wiele miejsca.
Drugi temat poruszany w książce to zagadnienia
związane z rynkiem pracy, natomiast trzeci trak-
tuje o koniunkturze gospodarczej i coraz ostrzej-
szej konkurencji międzynarodowej.

Status kobiet w ubezpieczeniach. Zagrożenia,
przeciwdziałanie i ochrona ubezpieczeniowa.
Część I. Praca zbiorowa pod redakcją Ireny Ję-
drzejczyk.

Celem pracy jest poznanie najnowszych ten-
dencji w ubezpieczeniach w zakresie statusu ko-
biet oraz identyfikacja rozbieżności w traktowa-
niu kobiet i mężczyzn wynikających z tego statu-
su. Prezentowane w publikacji artykuły stanowią
wyniki badań różnych środowisk naukowych, któ-
rych celem była analiza oraz ocena zagrożeń i ry-
zyka o różnym charakterze, a także kreowanie
sposobów przeciwdziałania mu i ocena ochrony
ubezpieczeniowej kobiet.

Praca ukazała się również w wersji anglojęzycznej.

Modelowanie preferencji a ryzyko ’03. Praca
zbiorowa pod redakcją Tadeusza Trzaskalika.

Kolejna praca z serii „Modelowanie preferen-
cji a ryzyko” składa się z kilkudziesięciu opraco-
wań, pokazujących opisywaną problematykę
z bardzo szerokiej perspektywy. Autorzy poruszyli
takie zagadnienia, jak m.in. maksymalna strata
jako miara ryzyka, analiza jednorodności repre-
zentacji głosujących w systemach przedstawiciel-
skich, ryzyko w prognozowaniu czy też wpływ
oceny ryzyka na tworzenie rezerw techniczno-
-ubezpieczeniowych w zakładach ubezpieczeń
majątkowych.

Wybrane problemy ilościowej analizy portfeli
akcji. Praca zbiorowa pod redakcją Donaty Ko-
pańskiej-Bródki.

Prezentowana praca kierowana jest do tych
wszystkich zainteresowanych, którzy metody ilo-
ściowe postrzegają jako obiektywne i poprawne
narzędzia wspomagające proces podejmowania
decyzji inwestycyjnych, jak również do tych, któ-
rzy chcą poszerzyć swoją edukację w zakresie
takich metod. Całość składa się z trzech części.
Pierwsza traktuje portfel jako problem decyzyj-
ny, druga poświęcona jest współczynnikowi beta
i metodom jego estymacji, natomiast trzecia opi-
suje metody wyznaczania granicy efektywnej.

Zastosowania metod ilościowych w ekonomii
i zarządzaniu. Studia Ekonomiczne, nr 31. Pra-
ca zbiorowa pod redakcją Jerzego Miki.

W prezentowanej monografii znajdują się tek-
sty mające charakter cząstkowych badań skła-
dających się na tematykę przygotowywanych
doktorskich dysertacji i prac habilitacyjnych. Au-
torzy reprezentują różne dyscypliny naukowe
z zakresu metod ilościowych, jednak zauważal-
ny jest wspólny podtekst tych prac, jakim jest ich
aspekt aplikacji w ekonomii i zarządzaniu.






