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„Pewnego marcowego dnia wybrałem się na dłuższą prze-
chadzkę do lasów muchowieckich pod Katowicami z dr. Kup-
czyńskim. Liczyłem na możliwość poufniejszej rozmowy, nie-
możliwej w gwarnym urzędzie. Założenie szkoły wyższej nie
leżało wprawdzie w kompetencji miejscowych władz śląskich,
ale było oczywiste, że minister nie zadecyduje tak trudnej spra-
wy bez zasięgnięcia opinii swego przedstawiciela na Śląsku. Na-
leżało zatem koniecznie i ostatecznie pozyskać dla sprawy dr.
Kupczyńskiego i ukonkretnić mgławicowe pomysły grupki ka-
towickich społeczników.
– Trzeba by zatem założyć w Katowicach szkołę wyższą, na

razie nie akademicką – kończę dłuższy wywód.
– I powiększyć ilość bezrobotnych, zgorzkniałych inteligentów

z patentami szkół wyższych – ironizuje ze zwykłym sobie
sarkazmem mój rozmówca.

– Skomplikowane organizmy tutejszych wielkich przedsię-
biorstw są utrzymywane w należytym stanie i w ruchu głów-
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Ustanowienie 11 stycznia świętem Uczelni oraz obcho-
dzona 70 rocznica jej założenia zachęcają do postawienia
pytania, co się zdarzyło przed 11 stycznia 1937 roku, gdyż
wiadomo, że dzień inauguracji nauczania w nowej placów-
ce musiał być poprzedzony wieloma czynnościami niezbęd-
nymi, doprowadzającymi do niego. Warto w kronikarskim
skrócie przypomnieć, jak zatem doszło do powstania Wyż-
szego Studium Nauk Społeczno-Gospodarczych, „pierwsze-
go wcielenia” dzisiejszej Akademii.

Sytuacja w tym względzie w latach 30. XX wieku na
Śląsku nie była budująca. Przekreślone zostały nadzieje na
utworzenie politechniki w Katowicach. O uniwersytecie
raczej tylko pisano niż o niego zabiegano. Niemrawo toczy-
ły się pomysły na jakiś rodzaj szkoły ekonomiczno-handlo-
wej. Wprawdzie funkcjonowały: od 1928 roku Instytut Pe-
dagogiczny, kształcący zaocznie nauczycieli w systemie „tur-
nusowym” (gdy cykl 2-letni się skończył, rozpoczynano
nowy), oraz od 1929 Konserwatorium o zmiennych losach
właścicielskich i poziomie kształcenia na szczeblu podsta-
wowym, średnim oraz wyższym, ale w sumie było to za mało
wobec aspiracji bogatego przecież regionu. Na dodatek,
w ówczesnym województwie śląskim funkcjonowało dobrze
zorganizowane szkolnictwo średnie na wcale dobrym po-
ziomie kształcenia. Była młodzież chętna do studiów, której
często stopień ubóstwa rodzin śląskich uniemożliwiał wy-
jazd z domu do ośrodków akademickich. Taką sytuację za-
stał Józef Lisak, gdy w 1935 roku przybył jako młody dok-
tor ekonomii z Krakowa do Katowic do Wydziału Oświece-
nia Publicznego Urzędu Wojewódzkiego Śląskiego. Szybko
zorientował się w sytuacji, trafnie ją ocenił i wysunął pro-
jekt powrotu do „błąkającej się” tu i ówdzie idei utworzenia
placówki kształcenia ekonomicznego na poziomie wyższym.
Do tego należało pozyskać miejscowe środowisko. Rozpoczął
od swojego przełożonego, dr. Tadeusza Kupczyńskiego,
naczelnika tegoż Wydziału. Ten zrazu był nieufny wobec
pomysłu, mimo zmieniającego się na lepsze klimatu: środo-
wiska przemysłowe projekt w zasadzie poprą, stabilizowała
się po latach kryzysu gospodarka, w dodatku kończyła waż-
ność Konwencja Genewska, regulująca relacje polsko-nie-
mieckie na obszarze plebiscytowym. Strona polska będzie
więc potrzebowała wykształconych kadr dla przemysłu
i struktur administracyjnych. Istnieje odtworzony przez Lisa-
ka zapis rozmowy, nieco stylizowany, ale dobrze oddający
profil przyszłej uczelni w jej pierwszym stadium działania.

Józef Lisak
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nie dzięki miejscowym pracownikom, choć w hierarchii fabrycz-
nej zajmują oni stanowisko najwyżej majstrów. Ileż dałby z
siebie tak cenny materiał ludzki, gdyby go przeszkolić w wyż-
szym studium. (...)

– A czego ich Pan chce uczyć? – pyta z powątpiewaniem.
– Ekonomii, ale nieco innej, praktycz-

niejszej – odpowiadam.
– Jest jej dość na uniwersytetach – od-

powiada chłodno, jak gdyby chciał
powiedzieć – cóż ona pomogła na ten
wiekuisty kryzys i bezrobocie?

– Trzeba by zacząć znów, jak dwa wieki
temu, od podstaw, gdzie ona ma swój
początek i prawdziwy sens.

– Gdzie? – pyta dr Kupczyński.
– Tam – mówię, pokazując las kominów

majaczący jeszcze przez mgły coraz
bardziej słonecznego poranka.

– Sądzi Pan, że tego nie widzą na na-
szych uniwersytetach? – uśmiecha się
z lekką ironią mój rozmówca.

– Widzą i wiedzą na pewno lepiej niż
ja, ale instytucja państwowa jest z na-
tury rzeczy ociężała w działaniach […]. Tymczasem szkoła
wyższa nie akademicka i do tego prywatna może sobie łatwo
pozwolić na taki eksperyment, po prostu od zaraz.

– Trzeba odróżnić przemijającą modę od rzeczywistego po-
stępu. Były w Ameryce szkoły «wyższe», rozdające dyplomy
i stopnie «naukowe», warte nie więcej niż dyplom ukończe-
nia szkoły tańca lub kursu jazdy konnej. Na taką dewaluację
stopni naukowych nie pójdziemy.

– Jest ogromna literatura naukowa w tej dziedzinie, liczne ka-
tedry na państwowych uniwersytetach za granicą... i to w Eu-
ropie – argumentuję.
Dr Kupczyński okazuje pewne zainteresowanie, lecz mówi:

– Co innego książka, a co innego wykładać kilkaset godzin słu-
chaczom na poziomie. Musi to być konkretna wiedza, a nie
jakieś rozlewne, choć może interesujące opisy. Nie są to rze-
czy łatwe.

– Oczywiście. Nowy program musi być podbudowany także
nowym, poważnym podręcznikiem. No i metody.

– Otóż to! Trzeba by zobaczyć, jak te nowe kierunki ekono-
miczne wyglądają na uniwersytetach zagranicznych od stro-
ny dydaktycznej – mówi dr Kupczyński z namysłem.

– Może by się Pan wybrał w taką podróż? […]
Po krótkiej chwili zatrzymuje się na ścieżce leśnej i mówi

stanowczo:
– Posłuchaj Pan! Założenie szkoły wyższej jest aktem donio-

słym. Stanowi poważną pozycję w historii kultury narodu.
Mowy więc nie ma o jakowymś pośpiechu. Szkół wyższych
mamy obecnie dość. A raczej – nie stać nas na nowe, a zwłasz-
cza liche kopie dotychczasowych. Jeżeli jednak byłby to typ

szkoły nowy, wyrastający z tego regionu i potrzebny mu, a sta-
nowiący jakiś, choćby na razie nieznaczny postęp w naszym
ogólnym dorobku naukowym, i jeżeli zostanę o tym przeko-
nany – podejmę się przekonać ministra o pożyteczności za-
łożenia takiej placówki naukowej w Katowicach”.

Członkami-założycielami Towarzystwa Popierania Wyższych Studiów Nauk Społeczno-
-Gospodarczych byli: Karol Grzesik (przewodniczący Związku Powstańców Śląskich, mar-
szałek Sejmu Śląskiego IV kadencji), dr Paweł Rybicki (dyrektor Biblioteki Śl.), inż. Szymon
Rudowski (naczelnik Wydziału Przemysłu i Handlu UWŚl.), dr Stanisław Wachowiak i Je-
rzy Kramsztyk (szefowie koncernu sprzedaży węgla „Robur”), inż. Leopold Szefer (dyr. nacz.
Fabryki Materiałów Wybuchowych „Lignoza” S.A.), dr Rajmund Buławski (dyrektor Śląskie-
go Biura Statystycznego), inż. Stanisław Majewski (red. miesięcznika „Technik”, wykładow-
ca historii górnictwa Akademii Górniczej), dr Włodzimierz Dąbrowski (wicemarszałek Sej-
mu Śląskiego), dr Stanisław Kudlicki (przedstawiciel Polskiego Związku Zachodniego, dy-
rektor Kopalń Węgla Księcia Pszczyńskiego S.A.), Teodor Glensk (dyrektor Biura Sejmu
Śląskiego), Stanisław Jeziorowski (dyrektor Oddziału Państwowego Banku Rolnego w Kato-
wicach), inż. Paweł Nestrypke (dyr. gen. Śląskich Linii Tramwajowych i Autobusowych), inż.
Roman Podoski (dyr. nacz. Śl. Zakładów Elektrycznych „Ślązel” w Katowicach, prof. Poli-
techniki Warszawskiej), dr Julian Zagórowski (z-ca dyr. gen. Polskich Kopalń Skarbowych
„Skarboferme”).

Skład Kuratorium: dr Michał Grażyński (wojewoda śląski),
ks. Stanisław Adamski (biskup śląski), Karol Grzesik (marszałek
Sejmu Śląskiego), inż. Julian Cybulski (prezes Izby Przemysłowo--
Handlowej w Katowicach), inż. Zygmunt Sowiński (prezes Izby
Przemysłowo-Handlowej w Sosnowcu, poseł na Sejm RP), inż. Alek-
sander Ciszewski (prezes Unii Polskiego Przemysłu Górniczo-
-Hutniczego, dyr. nacz. Zakładów Hohenlohego S.A.).

W latach 1945-1948 funkcję kuratorium pełnił jednoosobowo
gen. Aleksander Zawadzki (wojewoda śląsko-dąbrowski).

Skład Zarządu Towarzystwa Popierania Wyższych Studiów
Nauk Społeczno-Gospodarczych: przewodniczący: dr Tadeusz
Kupczyński (do X. 1937), Marian Zawidzki (X. 1937-1939),
zastępca przewodniczącego: dr Stanisław Wachowiak (b. woje-
woda pomorski, dyr. nacz. Związku Kopalń Górnośląskich „Ro-
bur”), sekretarz: dr Józef Lisak (dyrektor WSNSG), skarbnik: inż. Le-
opold Szefer (b. dyrektor Szkoły Górniczej 1907-1920 w Dąbro-
wie Śląskiej, dyr. nacz. „Lignozy” S.A.), członkowie: inż. Michał
Bajer (dyr. gen. Śląskich Kopalń i Cynkowni), dr Adam Kocur
(prezydent Katowic), dr inż. Jan Obrąpalski (b. doc. Politechniki
Warszawskiej, dyr. gen. Stowarzyszenia Dozoru Kotłów Paro-
wych, pierwszy prezes zarządu Instytutu Rzemieślniczo-Przemy-
słowego), dr Wacław Olszewicz (delegat grona wykładowców).
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Tak też się stało i sprawy po pewnym czasie ruszyły ostro naprzód:

10 czerwca 1936 – powstanie Komitetu Organizacyjnego, który postanawia: 1) założyć stowarzyszenie jako właściciela przyszłej
uczelni (szkoła bowiem, choć prywatna, ma być jak najbardziej publiczna), 2) opracować statut zarówno towa-
rzystwa, jak i wyższego studium, 3) przymierzyć się do ramowego planu zajęć i obsady.

27 października 1936 – zawiązanie się Towarzystwa Popierania Wyższych Studiów Nauk Społeczno-Gospodarczych, które za cel stawia sobie
powołanie do życia wyższej ekonomicznej placówki kształcenia zawodowego (ramka: Członkowie-założyciele).

2 listopada 1936 – akceptacja Towarzystwa przez wojewodę śląskiego.

4 listopada 1936 – wpisanie Towarzystwa do rejestru stowarzyszeń i związków Urzędu Wojewódzkiego Śląskiego pod nr 932.
Władzami Towarzystwa, oprócz walnego zgromadzenia, były kuratorium (ramka: Skład Kuratorium), zarząd
(ramka: Skład Zarządu) i komisja rewizyjna. Zadaniem kuratorium było opiekowanie się Towarzystwem, nada-
wanie mu ogólnego kierunku pracy oraz powoływanie i odwoływanie dyrektora Wyższego Studium Nauk
Społeczno-Gospodarczych. Zarząd Towarzystwa stanowili: naczelnik Wydziału Oświecenia Publicznego jako
przewodniczący, dyrektor WSNSG jako sekretarz, skarbnik, delegat grona wykładowców oraz 5 członków
desygnowanych przez walne zgromadzenie, z obowiązkami statutowymi, jak w każdym stowarzyszeniu.

1 grudnia 1936 – zebranie wykładowców, na którym przedstawiono koncepcję programową i metody pracy Studium, powołano
Komisję Naukową (ramka: Skład Komisji Naukowej) oraz dokonano wyboru delegata grona wykładowców do
zarządu Towarzystwa Popierania Wyższych Studiów Nauk Społeczno-Gospodarczych (został nim dr Wacław
Olszewicz nauczający dynamiki rozwoju przemysłu Śląska i Zagłębia).

3 grudnia 1936  – Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego odrębnym pismem (czasami zwanym dekretem) uznaje
istnienie Wyższego Studium Nauk Społeczno-Gospodarczych w Katowicach z docelowymi wydziałami organi-
zacji przemysłowej i społeczno-samorządowym (ten ostatni powstanie pod inną nazwą). W następstwie tegoż
naczelnik Kupczyński nakazuje wydzielenie w gmachu Śl.T.Z.N. pomieszczeń dla Studium oraz przekazuje
subwencję w wysokości 2 tys. zł, dając początek gospodarce finansowej uczelni. Mając adres, można było
rozpocząć nabór.

16-18 grudnia 1936  – w godz. 18.00-19.00 przyjmowano podania po uprzednim anonsie w dzienniku „Polonia” i ogłoszeniach w sie-
dzibie. Przyjęto 57 chętnych na studia I roku (zakładano 50).

11 stycznia 1937  – o godz. 17.00: otwarcie WSNSG w auli
Śl.T.Z.N., inauguracyjne zagajenie naczelni-
ka dr. T. Kupczyńskiego: złożył sprawozdanie
z prac przygotowawczych oraz zakreślił wizję
Studium, pierwszy wykład dr. Józefa Lisaka
dla studentów Wydziału Organizacji Przemy-
słowej na temat rozgraniczenia ekonomii spo-
łecznej i ekonomii stosowanych, określający
zarazem profil programowy kształcenia.

9 luty 1938  – przedłożenie przez Kuratora Ministrowi Wy-
znań Religijnych i Oświecenia Publicznego sta-
tutu WSNSG uwzględniającego Ustawę o pry-
watnych szkołach wyższych z dnia 22 lutego
1937. Dz.U. RP z 26 lutego 1937, nr 13,
poz. 89.

1 październik 1938  – uruchomienie kształcenia na drugim Wydzia-
le Administracji Publicznej.

1938/1939  – ukazanie się pierwszych publikacji: Statystyka
(2-częściowy skrypt R. Buławskiego) oraz
Operacje bankowe (skrypt J. Lisaka).

1938/1939  – w jesieni 1938 lub na początku 1939 odbyła
się wizytacja Studium przeprowadzona przez
Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświece-
nia Publicznego, otwierająca perspektywę aka-
demizacji.

17 kwietnia 1939  – zatwierdzenie statutu WSNSG. Dz. Urz.
Ministra W.R. i O.P. z 9 maja 1939, nr 3,
poz. 92.

sierpień 1939  – wydanie Ekonomii jednostkowej. Nauki o przedsiębiorstwie, monografii i podręcznika J. Lisaka (nakładem
WSNSG, skład i rozprowadzanie: Gebethner & Wolff).
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Dobrze zapowiadającą się działalność przerwała wojna i
okupacja. W 1945 roku przywrócono nauczanie kontynuując
wypracowany profil kształcenia z wielkimi nadziejami na przy-
szłość i może nawet większym impetem. Narzucono jednak
upaństwowienie (1948/1949), wymuszono wymianę znacznej
części wykładowców, ujednolicono program nauczania we-
dług marksistowskiego kanonu (1950) i włączono Uczelnię w
ogólnokrajowy system zunifikowanego kształcenia. Specyfika
związanego z regionem WSNSG została zarzucona. Zmieniły
się warunki, otwarły inne perspektywy. Historia toczyła się
dalej.

Gdy patrzy się dziś na skromne początki, rodzą się prze-
różne refleksje, może niekiedy nawet zażenowanie. To
wszystko było w takiej małej skali? Cóż to jest niespełna 60
studentów, z których na pewno kilku po drodze odpadło
(jakkolwiek 1 lutego 1939 studiowały już 453 osoby), wo-
bec 13 tys. studiujących aktualnie, nie licząc studiów pody-
plomowych? Czymże była 3-etatowa kadra własna (wykła-
dowcy, choć dyspozycyjni, byli dochodzący; nie tylko prak-
tycy, ale także naukowcy z uczelni Krakowa, Warszawy,
Lwowa) na tle obecnej tysięcznej rzeszy pracowników, w tym
484 nauczycieli akademickich? Nie sposób zestawiać przed-
wojennej sytuacji z 3 własnymi publikacjami, z dzisiejszą,
kiedy Uczelnia wydaje ponad 80 tytułów rocznie. Jak infor-
mowały skrupulatne „Śląskie Wiadomości Statystyczne”,
w gronie przedwojennych słuchaczy znalazł się jeden stu-
dent narodowości obcej. Dzisiaj twarze studentów zagra-
nicznych są stałym elementem pejzażu osobowego Akade-
mii, a co ważniejsze – grubo ponad 100 umów o współpra-
cy z ośrodkami zagranicznymi umożliwia corocznie setki wy-
jazdów pracowniczych i studenckich na staże, studia, prak-
tyki. Do nieodwracalnej przeszłości należy traktowanie
Uczelni przez inne Akademie „jako czegoś nieskończenie
mniejszego”, a tak w początkach było. Nie do wyobrażenia
jest wreszcie sytuacja, w której Akademia mieści się kątem
w wynajętych pomieszczeniach. Widok wciąż powiększają-
cego się kompleksu 9 własnych budynków w Katowicach

jest czymś zwyczajnym, a do tego dochodzi Rybnik, Bielsko-
Biała, Młoszowa. Umacnia się i wzrasta pozycja Uczelni. Nie-
mniej warto pamiętać, że bez tych skromnych początków nie
byłoby tak ważnej siły tradycji w dynamicznym rozwoju spraw
dnia współczesnego.

Jest oczywiste, że takich, jak wyżej, porównań robić się
nie powinno. To były inne realia, inna epoka, po drodze
szmat historii. Ale na jeden jeszcze, dość aktualny, aspekt
z początków funkcjonowania Studium należałoby zwrócić
uwagę, mianowicie na dobrą współpracę z otoczeniem, z prze-
mysłem i administracją. Było widać troskę biznesu o po-

wstałe Studium. Prawdą jest, że Uczelnia powstała jako w pew-
nym sensie wyraz dążeń kapitału państwowego na polskim Ślą-
sku. Na założeniu tym jednak nie poprzestano. Nie zdarzyło
się, by znani praktycy, często dyrektorzy lub zarządcy wiel-
kich organizmów gospodarczych odmówili prowadzenia za-
jęć. Jeszcze bardziej odnosi się to do przedstawicieli sfery ad-
ministracyjno-samorządowej. To po prostu nie uchodziło, zaś
przykłady współpracy dydaktycznej są liczne. Zostały w in-
nych opracowaniach odtworzone. Część zajęć z niektórych
przedmiotów, zgodnie z programem, odbywała się w praw-
dziwych realiach procesów technologicznych. Huta „Pokój”
udostępniała słuchaczom WSNSG swój ośrodek obliczeniowy
– jeden z najlepszych w kraju – wyposażony w maszyny „Holle-
rith”. To samo robiło Śląskie Biuro Statystyczne z posiadanym
wyposażeniem na najwyższym poziomie. Nie wiadomo, ile
z tego wzmocnienia dydaktycznego na trwałe pozostawało
w głowach studentów, ale dobra wola przemysłu i władz
lokalnych była. Tej aury współpracy z zapleczem gospodar-
czym i administracyjnym, dla którego przecież kształcono
wychowanków, należałoby może obecnej Akademii Ekono-
micznej najbardziej ze strony jej „pierwszego wcielenia”
życzyć!

Alojzy Czech

Skład Komisji Naukowej: dr Tadeusz Kupczyński (do X 1937), potem Marian Zawidzki jako przewodniczący,
członkowie: dr Rajmund Buławski (dyr. Śl. Biura Statystycznego), mgr Stefan Cwojdziński (nacz. Wydziału Pracy
i Opieki Społecznej UWŚl.), dr Marian Dworzański (nacz. Wydziału Samorządowego UWŚl.), dr Edward Kostka
(nacz. Wydziału Prezydialnego UWŚl.), inż. Władysław Kuczewski (kier. Wydziałów Wielkich Pieców w hutach
„Wspólnoty Interesów”), dr Roman Lutman (dyr. Instytutu Śląskiego), dr Wacław Olszewicz (delegat Związku Polskich
Hut Żelaza), Ludwik Rywik (prokurent w Hucie „Pokój”), Jan Urban (nacz. Wydziału Skarbowego UWŚl.), dr Stani-
sław Wierzbiański (nacz. Wydziału Personalnego UWŚl.). W pracach Rady każdorazowo brał udział dr Józef Lisak
jako dyr. WSNSG. Jako że częstym przedmiotem obrad było uruchomienie Wydziału Administracji Publicznej stale
zapraszanym był doc. Tadeusz Bigo (Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie).

Bieżącymi sprawami zajmowała się przewidziana statutem Rada Studium, będąca do czasu uruchomienia drugie-
go wydziału zarazem Radą Wydziału Organizacji Przemysłowej. W jej skład wchodzili wszyscy samodzielni wykła-
dowcy.
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11 stycznia 2007 –  w 70. rocznicę rozpoczęcia zajęć w Wyższym
Studium Nauk Społeczno-Gospodarczych, z którego wywodzi się
Akademia Ekonomiczna w Katowicach – będą miały miejsce uro-
czyste promocje habilitacyjne i doktorskie. Dyplomy otrzymają
osoby, które uzyskały stopień doktora habilitowanego i doktora
w latach 2005 i 2006.

Wydział Ekonomii

Doktorzy habilitowani

Dr hab. Ludmiła Dziewięcka-Bokun: Systemowe determinanty poli-
tyki społecznej.

Dr hab. Henryk Brandenburg: Zarządzanie lokalnymi projektami roz-
wojowymi.

Dr hab. Krzysztof Malik: Efektywność zrównoważonego i trwałego
rozwoju w wymiarze lokalnym i regionalnym.

Doktorzy

Dr Marek Bartoń: Wpływ realizacji postulatów przewozowych przez
transport zbiorowy na zachowania komunikacyjne ludności na obsza-
rach zurbanizowanych.
Promotor prof. AE dr hab. Barbara Kos.

Dr Joanna Czech-Rogosz: Ewolucja systemu gospodarczego Republiki
Federalnej Niemiec.
Promotor prof. AE dr hab. Stanisław Swadźba.

Dr Magdalena Głębocka: Wpływ polityki bilansowej w zakresie ma-
jątku trwałego na obraz sytuacji majątkowej i finansowej podmiotu
gospodarczego.
Promotor prof. AE dr hab. Halina Buk.

Dr Edyta Piątek: Wpływ instrumentów polityki bilansowej na obraz
sytuacji majątkowej i finansowej grupy kapitałowej.
Promotor prof. AE dr hab. Halina Buk.

Dr Aleksandra Włoczyk: Zmiany w wykorzystaniu instrumentów pro-
tekcjonizmu w polsko-niemieckiej wymianie handlowej.
Promotor prof. AE dr hab. Tadeusz Sporek.

Dr Agnieszka Pelczar: Społeczno-ekonomiczne konsekwencje wypad-
ków przy pracy i chorób zawodowych.
Promotor prof. zw. dr hab. Lucyna Frąckiewicz.

Dr Aneta Michalak: Problemy dywersyfikacji źródeł finansowania wiel-
kich inwestycji.
Promotor prof. AE dr hab. Halina Zadora.

Dr Elwira Korczyńska: Wykorzystanie środków finansowych Europej-
skiego Banku Inwestycyjnego w finansowaniu strukturalnym rozwoju
infrastruktury w Polsce.
Promotor prof. dr hab. Joanna Żabińska.

Dr Alicja Winnicka-Wejs: Ocena jakości gospodarowania zasobami
ludzkimi w firmie.
Promotor prof. dr hab. Anna Lipka.

Dr Sylwia Talar: Proeksportowy rozwój gospodarki a restrukturyzacja
polskiego przemysłu na tle doświadczeń międzynarodowych.
Promotor prof. AE dr hab. Krzysztof Szaflarski.

Dr Joanna Wartini: Wykorzystanie sprawozdania z przepływu środ-
ków pieniężnych do oceny i sterowania płynnością finansową zakładu
ubezpieczeń.
Promotor prof. AE dr hab. Halina Buk.

Dr Irena Kamińska-Radomska: Zróżnicowane formy międzynarodo-
wej integracji gospodarczej UE i NAFTA.
Promotor prof. AE dr hab. Tadeusz Sporek.

Dr Irena Szewczyk: Czynniki kształtujące wzrost przedsiębiorstwa
turystycznego w regionie Beskidy Zachodnie.
Promotor dr hab. Jacek Ruszkowski.

Dr Małgorzata Twardzik: Proces koncentracji przestrzennej handlu
detalicznego w województwie śląskim (lata 1991-2010).
Promotor prof. dr hab. Zofia Kędzior.

Dr Joanna Soworka-Wojniak: Ekonomiczno-społeczne bariery inklu-
zji osób niepełnosprawnych (na przykładzie osób z dysfunkcją narządu
ruchu).
Promotor prof. zw. dr hab. Lucyna Frąckiewicz.

Dr Marek Wróbel: Logistyczne uwarunkowania terminowości świad-
czenia usług pocztowych.
Promotor prof. AE dr hab. Alina Lipińska-Słota.

Dr Joanna Rydarowska-Kurzbauer: Transformacja systemowa a zmia-
ny struktury gospodarczej (na przykładzie wybranych krajów Europy
Środkowowschodniej).
Promotor prof. AE Dr hab. Stanisław Swadźba.

UroczysteUroczysteUroczysteUroczysteUroczyste
promocjepromocjepromocjepromocjepromocje
habilitacyjnehabilitacyjnehabilitacyjnehabilitacyjnehabilitacyjne
i doktorskiei doktorskiei doktorskiei doktorskiei doktorskie

UroczysteUroczysteUroczysteUroczysteUroczyste
promocjepromocjepromocjepromocjepromocje
habilitacyjnehabilitacyjnehabilitacyjnehabilitacyjnehabilitacyjne
i doktorskiei doktorskiei doktorskiei doktorskiei doktorskie
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Dr Kornelia Polek-Duraj: Zmiany jakości warunków pracy w przemyśle
Śląska Opolskiego w okresie transformacji gospodarczej (aspekty społecz-
ne i ekonomiczne).
Promotor prof. dr hab. Robert Rauziński.

Dr Andrzej Szteliga: Polityka restrukturyzacji regionów przemysłowych.
Analiza porównawcza regionów Nord-Pas de Calais i województwa ślą-
skiego.
Promotor prof. dr hab. Andrzej Klasik.

Dr Monika Szudy: Ewolucja systemu gospodarczego Hiszpanii w wa-
runkach integracji europejskiej.
Promotor prof. AE dr hab. Stanisław Swadźba.

Dr Aleksandra Faron-Prejss: Polityka pieniężna II Rzeczypospolitej.
Promotor prof. dr hab. Urszula Zagóra-Jonszta.

Dr Małgorzata Remi: Zachowania rynkowe konsumentów w warun-
kach globalizacji – prawidłowości, determinanty.
Promotor prof. dr hab. Zofia Kędzior.

Wydział Finansów i Ubezpieczeń

Doktorzy

Dr Jan Purzyński: Podatek dochodowy od osób fizycznych nie prowa-
dzących działalności gospodarczej jako instrument polityki fiskalnej pań-
stwa.
Promotor prof. dr hab. Krystyna Znaniecka.

Dr Gracjan Pietrzyk: Operacje otwartego rynku NBP w procesie ab-
sorpcji nadpłynności sektora bankowego w Polsce.
Promotor prof. AE dr hab. Irena Pyka.

Dr Ewa Janik: Przekształcenia spółek handlowych – uwarunkowania
ekonomiczne i prawne.
Promotor prof. dr hab. Antoni Witosz.

Dr Ewa Maćkowiak: Wykorzystanie koncepcji ekonomicznej wartości
dodanej do oceny sytuacji finansowej i wartości przedsiębiorstwa.
Promotor prof. AE dr hab. Halina Buk.

Dr Ewa Wanda Maruszewska: Wpływ regulacji łączenia się spółek
kapitałowych na sytuację majątkową i finansową przedsiębiorcy połą-
czonego.
Promotor prof. AE dr hab. Halina Buk.

Dr Izabela Emerling: Odzwierciedlenie działalności kredytowej w spra-
wozdaniach finansowych banku komercyjneg.
Promotor prof. AE dr hab. Halina Buk.

Dr Magdalena Wójcik-Jurkiewicz: Wpływ kapitału intelektualnego
na wartość przedsiębiorstwa.
Promotor prof. zw. dr hab. Zbigniew Messner.

Dr Beata Dratwińska-Kania: Ryzyko bankowe w teorii i praktyce ra-
chunkowości.
Promotor prof. dr hab. Krzysztof Zadora.

Dr Monika Foltyn: Zastosowanie analizy kosztów – korzyści w ocenie
ekonomicznej efektywności inwestycji proekologicznych.
Promotor prof. dr hab. Krzysztof Marcinek.

Dr Anna Korombel: Ryzyko inwestycji infrastrukturalnych i skuteczność
jego ograniczania na przykładzie polskiego sektora energetyki cieplnej.
Promotor prof. P.Cz. dr hab. Eugeniusz Sitek.

Dr Daniel Szewieczek: Planowanie finansowe jako element zarządzania
finansami Zakładu Ubezpieczeń na życie.
Promotor prof. dr hab. Krystyna Znaniecka.

Dr Piotr Kania: Ubezpieczenia na życie w aspekcie optymalizacji ochro-
ny przed skutkami ryzyka osobowego.
Promotor prof. dr hab. Krystyna Znaniecka.

Wydział Zarządzania

Doktorzy habilitowani

Dr hab. Agata Tatiana Stachowicz-Stanusch: Zarządzanie poprzez war-
tości. Perspektywa rozwoju współczesnego przedsiębiorstwa.

Dr hab. Jacek Szołtysek: Logistyczne aspekty zarządzania przepływa-
mi osób i ładunków w miastach.

Dr hab. Maria Balcerowicz-Szkutnik: Demograficzne aspekty ryzyka
w ubezpieczeniach społecznych. Uwarunkowania i analiza demoeko-
nometryczna.

Dr hab. Maja Szymura-Tyc: Marketing we współczesnych procesach
tworzenia wartości dla klienta i przedsiębiorstwa.

Doktorzy

Dr Lesław Niemczyk: Koncepcja programu badawczego dyscypliny za-
rządzania przedsiębiorstwem (na podstawie „Filozofii przedsiębiorstwa”
Józefa M. Bocheńskiego).
Promotor prof. AE dr hab. Jan Pyka.

Dr Krzysztof Niestrój: Dynamiczne sieci obsługi klientów w nowocze-
snej gospodarce.
Promotor prof. dr hab. Danuta Kempny.

Dr Olgierd Witczak: Wizerunek banku w otoczeniu międzynarodo-
wym – uwarunkowania kulturowe.
Promotor prof. dr hab. Kornelia Karcz.

Dr Zbigniew Spyra: Współdziałanie zagranicznych sieci handlowych
i krajowych dostawców w sferze dystrybucji produktów konsumpcyj-
nych w Polsce.
Promotor prof. dr hab. Kornelia Karcz.

Dr inż. Wojciech Gamrot: Ocena wartości przeciętnej na podstawie
niekompletnych obserwacji cechy z wykorzystaniem prób dwufazowych.
Promotor prof. zw. dr hab. Janusz Wywiał.

Dr Tomasz Żądło: Ocena parametrów dziedzin populacji z wykorzy-
staniem podejścia modelowego.
Promotor prof. zw. dr hab. Janusz Wywiał.

Dr Agnieszka Kowalska-Styczeń: Wykorzystanie automatów komór-
kowych do symulowania złożonych procesów ekonomicznych.
Promotor prof. AE dr hab. Henryk Zawadzki.

Dr inż. Bartosz Soliński: Statystyczne metody zarządzania ryzykiem
inwestycyjnym w sektorze energetyki odnawialnej.
Promotor prof. AE dr hab. Eugeniusz Gatnar.

Dr Bogna Zacny: Zastosowanie modeli równań strukturalnych do opisu
związków przyczynowo-skutkowych w badaniach ekonomicznych.
Promotor prof. AE dr hab. Eugeniusz Gatnar.
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Dr Iwona Gruszka: Zastosowanie teorii zbiorów przybliżonych w wielo-
kryterialnych problemach klasyfikacji.
Promotor prof. zw. dr hab. Tadeusz Trzaskalik.

Dr Tomasz Błaszczyk: Metody wielokryterialne w planowaniu pro-
jektu.
Promotor prof. zw. dr hab. Tadeusz Trzaskalik.

Dr Olaf Flak: Konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw wo-
jewództwa śląskiego w okresie integrowania się Polski z Unią Euro-
pejską.
Promotor prof. zw. dr hab. Henryk Bieniok.

Dr Mirosław Stolarczyk: Strategie w sektorze schyłkowym na przykła-
dzie górnictwa węgla kamiennego.
Promotor prof. AE dr hab. Halina Chwistecka-Dudek.

Dr Robert Wolny: Modele zachowań młodych konsumentów na rynku
usług.
Promotor prof. zw. dr hab. Zofia Kędzior.

Dr Magdalena Jaciow: Efektywność badań marketingowych w proce-
sie decyzyjnym.
Promotor prof. zw. dr hab. Zofia Kędzior.

Dr Justyna Olszewska: Marketingowa strategia kreowania wizerunku
gminy. Podstawy, instrumenty, recepcja.
Promotor prof. AE dr hab. Teresa Żabińska.

Dr Mariusz Cieśla: Mechanizm rynkowy wobec globalizacji i informa-
tyzacji gospodarki.
Promotor dr hab. Maciej Miszewski.

Dr Michał Jaśniok: Strategie marketingowe na rynku politycznym
w procesie pozyskiwania akceptacji wyborczej.
Promotor prof. AE dr hab. Krystyna Śliwińska.

Dr Przemysław Zbierowski: Otoczenie organizacji a uwaga przedsię-
biorcza.
Promotor prof. zw. dr hab. Mariusz Bratnicki.

Dr Rafał Kozłowski: Ocena nadzoru korporacyjnego w polskich przed-
siębiorstwach.
Promotor prof. zw. dr hab. Mariusz Bratnicki.

Dr Monika Kulikowska: Zachowania przedsiębiorcze a efektywność
organizacji w kontekście sprzeczności strategicznych.
Promotor prof. zw. dr hab. Mariusz Bratnicki.

Dr Ewa Szczepankiewicz: Doskonalenie strategii zarządzania zasoba-
mi ludzkimi w małych i średnich firmach.
Promotor prof. dr hab. Janusz Strużyna.

Dr Izabela Marzec: Wykorzystanie wzmocnienia pozytywnego pracow-
ników do ożywiania przedsiębiorczości organizacyjnej.
Promotor prof. dr hab. Janusz Strużyna.

Dr Jolanta Zrałek: Komunikacyjne uwarunkowania rynkowych za-
chowań konsumentów – public relations jako forma oddziaływań przed-
siębiorstw.
Promotor prof. zw. dr hab. Ewa Kieżel.

Dr Alicja Ganczarek: Metody statystyczne w analizie i zarządzaniu
ryzykiem na polskim rynku energii elektrycznej.
Promotor prof. AE dr hab. Grażyna Trzpiot.

Dr Katarzyna Warzecha: Wpływ przemian społeczno-gospodarczych
w Polsce na kształtowanie się kondycji ekonomicznej gospodarstw do-
mowych. Analiza ekonometryczno-statystyczna.
Promotor prof. AE dr hab. Józef Biolik.

Dr Artur Świerczek: Logistyczne determinanty kształtowania elastycz-
nych łańcuchów dostaw.
Promotor prof. AE dr hab. Danuta Kisperska-Moroń.

Dr Tomasz Papaj: Strategia TQM w urzędach terytorialnej admini-
stracji publicznej. Kryteria i mierniki stopnia jej implementacji.
Promotor prof. dr hab. Krystyna Lisiecka.

Dr Justyna Maciąg: Ocena sprawności systemu zapewnienia jakości
kształcenia w uczelni wyższej.
Promotor prof. dr hab. Krystyna Lisiecka.

Przed nami:

• Konkurs fotograficzny dla studentów: „Ze Śląska
w nieznane, czyli świat oczami studenta” (nagrody
ufunduje Silesia City Center)

• Plebiscyt na najsympatyczniejszego pracownika
dziekanatu (nagrody ufunduje VIP Collection)

• Plebiscyt na najbardziej lubianego wykładowcę
Akademii (nagrody ufunduje VIP Collection)

• XLIII Konferencja statystyków, ekonometryków i ma-
tematyków polski południowej – 8-10 maj 2007

• XXV Seminarium im. Zbigniewa Pawłowskiego
– 8-10 maj 2007

• IV Rajd Ekonomia Ekstremalna – maj 2007, edycja
jubileuszowa rajdu dla uczniów szkół średnich

• Mistrzostwa szkół średnich w pływaniu

• Juwenalia – maj 2007

• Jubileuszowe spotkanie absolwentów – 16 czerwca
2007

• Wydanie płyty z muzyką wykonywaną przez studen-
tów i wykładowców Akademii

WydarzeniaWydarzeniaWydarzeniaWydarzeniaWydarzenia

jubileuszowejubileuszowejubileuszowejubileuszowejubileuszowe
WydarzeniaWydarzeniaWydarzeniaWydarzeniaWydarzenia

jubileuszowejubileuszowejubileuszowejubileuszowejubileuszowe
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Złoty Medal Złoty Medal Złoty Medal Złoty Medal Złoty Medal UniwersytetuUniwersytetuUniwersytetuUniwersytetuUniwersytetu
Śląskiego w OpawieŚląskiego w OpawieŚląskiego w OpawieŚląskiego w OpawieŚląskiego w Opawie

Medal im. prof.Medal im. prof.Medal im. prof.Medal im. prof.Medal im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego Tadeusza Kotarbińskiego Tadeusza Kotarbińskiego Tadeusza Kotarbińskiego Tadeusza Kotarbińskiego

Rektor, prof. Florian Kuźnik otrzymał Złoty Medal Uniwersyte-
tu Śląskiego w Opawie. Wręczenie medalu odbyło się 11 paź-
dziernika 2006 r. podczas uroczystego posiedzenia Rady Aka-
demickiej i Senatu czeskiej uczelni.

O przyznaniu tego wyróżnienia Rada Akademicka zde-
cydowała biorąc pod uwagę zasługi prof. Floriana Kuźnika
w rozwijaniu dwustronnych kontaktów pomiędzy Uniwer-
sytetem w Opawie a Akademią Ekonomiczną oraz uznając
osiągnięcia rektora w nawiązywaniu kontaktów z uczelnia-
mi z całego regionu.

Przyjmując medal prof. Florian Kuźnik powiedział: „Jest
mi niezmiernie miło przyjąć wyróżnienie tak zacnej uczelni.
Medal ten jest ważny dla mnie osobiście, ale jeszcze ważniej-
szy ze względu na to, że honoruje współpracę o charakterze
ponadnarodowym i wielowymiarowym, podkreśla wspólną
historię, wymianę akademicką i wspiera rozwój regionalny”.

Złotym Medalem uhonorowano także rektora Uniwer-
sytetu Śląskiego, prof. Janusza Janeczka, oraz Konsula Ge-
neralnego Republiki Czeskiej w Katowicach, pana Josefa
Byrtusa.

AS

Złoty MedalZłoty MedalZłoty MedalZłoty MedalZłoty Medal Uniwersytetu Uniwersytetu Uniwersytetu Uniwersytetu Uniwersytetu
Śląskiego w OpawieŚląskiego w OpawieŚląskiego w OpawieŚląskiego w OpawieŚląskiego w Opawie

8 grudnia 2006 roku, na zaproszenie prof. Andrzeja
B. Legockiego – prezesa Polskiej Akademii Nauk i Przewodni-
czącego Kapituły Medalu im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego,
w pałacu w Jabłonnej odbyła się uroczystość wręczenia Medalu
im prof. Tadeusza Kotarbińskiego.

Medal ten przyznawany jest osobom i instytucjom, które
wybitnie przyczyniły się do postępu w naukach organizacji i za-
rządzania. Jednym z laureatów VII edycji został prof. Jerzy
Rokita. Profesora doceniono jako autora wielu pionierskich
prac naukowych oraz międzynarodowy autorytet w zakresie stra-
tegii przedsiębiorstwa i zarządzania strategicznego. Poza pro-
fesorem zaszczytne wyróżnienie odebrali: Krzysztof Penderecki,
Jarosław Józefowicz – prezes Toruńskich Zakładów Materia-

Medal im. prof. Medal im. prof. Medal im. prof. Medal im. prof. Medal im. prof. Tadeusza KotarbińskiegoTadeusza KotarbińskiegoTadeusza KotarbińskiegoTadeusza KotarbińskiegoTadeusza Kotarbińskiego

łów Opatrunkowych w Toruniu oraz firma SOLARIS Bus
and Coach.

Medal został ustanowiony w 1997 roku przez Komitet
Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk dla
wyróżnienia osób lub instytucji, które swoją naukową bądź
praktyczną działalność realizują poprzez zasady naukowej or-
ganizacji i zarządzania. Twórcą tych zasad był wielki polski
uczony, twórca prakseologii, profesor Tadeusz Kotarbiński,
prezes PAN w latach 1957-1962, autor „Traktatu o dobrej
robocie”, dzieła stanowiącego jeden z fundamentów polskich
nauk organizacji i zarządzania.

Z materiałów PAN i Agory
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Tuż przed zamknięciem numeru rozstrzygnięto V edycję
ogólnopolskiego konkursu prac magisterskich „Dobry start”,
organizowanego przez firmę Eurofaktor SA.

Począwszy od pierwszej edycji absolwenci Akademii
Ekonomicznej zawsze święcili triumfy w tym konkursie. Nie
inaczej było i w tym roku. Pierwsze miejsce, przed rywala-
mi z Uniwersytetu Opolskiego (II miejsce) i SGH (III miej-
sce), zdobył Sławomir Czech, który pod kierunkiem prof.
Teresy Famulskiej napisał i obronił pracę magisterską na
temat „System podatkowy jako element finansów publicz-
nych współczesnego państwa na przykładzie Szwecji”.

Do konkursu zgłaszać można było wszystkie prace magi-
sterskie obronione w roku akademickim 2005/2006 na wszyst-
kich uczelniach wyższych w Polsce o profilu ekonomicznym,
więc konkurencja była spora. Prace magisterskie oceniane były
anonimowo. Głównymi kryteriami ich oceny, branymi pod
uwagę przez jury konkursu, były przydatność pracy pod wzglę-
dem jej praktycznego zastosowania, styl pracy oraz spraw-
ność warsztatowa autora. Ponadto, komisja oceniająca zwra-
cała szczególną uwagę na trafność doboru literatury, kore-
spondencję tematu z treścią pracy oraz jej wewnętrzną spój-
ność.

Pozostaje mieć nadzieję, że w kolejnych edycjach rów-
nież nie zabraknie I miejsc dla prac „z logo Akademii”.

MB

DobryDobryDobryDobryDobry
startstartstartstartstart
DobryDobryDobryDobryDobry
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IIII Forum Naukowe AkademiiForum Naukowe AkademiiForum Naukowe AkademiiForum Naukowe AkademiiForum Naukowe AkademiiForum Naukowe AkademiiForum Naukowe AkademiiForum Naukowe AkademiiForum Naukowe AkademiiForum Naukowe Akademii

Otwarcia II Forum dokonała prorektor prof. Krystyna
Lisiecka. W imieniu nieobecnego, uczestniczącego w tych
dniach w posiedzeniu Konferencji Rektorów Uczelni Eko-
nomicznych, rektora prof. Floriana Kuźnika powitała ka-
drę profesorską, wszystkich pozostałych pracowników, stu-
dentów, a także absolwentów Uczelni. Przypomniała o zna-
czeniu łacińskiego forum, greckiej agora, jako miejsca, te-
renu wymiany poglądów na tematy publiczne, które trze-
ba rozważyć i rozstrzygnąć. Mówczyni chciałaby nadto,
aby wymiana tych poglądów miała charakter cykliczny.
Wyraziła przekonanie, że tak właśnie będzie w przyszło-
ści. Zostaną przygotowane kolejne fora, gdyż tak jak obec-
nie, stale będą aktualne pytania o charakterze inspirują-
cym uczelnianą dyskusję o tym, co robić w nadchodzącym
okresie albo czy to, co robimy, wykonujemy dobrze, co
jeszcze chcemy robić, czy nasz potencjał pozwoli na reali-
zację tego, co jeszcze chcielibyśmy zrobić, czy umożliwi
wykonywanie tego dobrze. Dlatego dziękowała prof.

Zofii Kędzior, Radzie Programowej i wszystkim, którzy przy-
czynili się do organizacji i przeprowadzenia II Forum Na-
ukowego, gdyż podczas wspólnej dyskusji środowisko bę-

13 i 14 października 2006 roku odbyło się II Forum Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Pierwsza
edycja tej imprezy miała miejsce w 2004 roku. Myślą przewodnią Forum jest integracja środowisk naukowych
Uczelni oraz poszukiwanie nowych obszarów współpracy badawczej dla zespołów międzykatedralnych.
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nich lat dowiodły słuszności tych określeń. Niemniej ocze-
kuje, że II Forum może poszerzyć listę priorytetowych
obszarów. Na koniec poinformowała, że ogłoszony został
konkurs posterów, ilustrujących idee zawarte w referatach.
Wpłynęło 10 plakatów. Zachęciła zebranych do oglądania
galerii oraz głosowania, kierując się przy tym 4 kryteria-
mi: zawartością merytoryczną, komunikatywnością, formą
graficzną i aplikacyjnością.

Profesor Zofia Kędzior, a w drugiej części sesji plenar-
nej prof. Eugeniusz Gatnar byli prowadzącymi obrady.
Jako pierwsza wystąpiła prof. Krystyna Lisiecka z refera-
tem Badania naukowe w Akademii Ekonomicznej w Kato-
wicach zastrzegając, by jej głos potraktować jako wstęp do
debaty środowiskowej. Swoje wystąpienie podzieliła na
dwie części: 1) informacja o stanie badań naukowych, 2) przy-
szłość tychże badań w Uczelni. Rozpoczęła od przypomnie-
nia, że wydziały Akademii zostały wysoko ocenione pod-
czas ostatniej kategoryzacji: Wydziały Ekonomii oraz Za-
rządzania otrzymały rangę najwyższą A, a nowo powstały
Wydział Finansów i Ubezpieczeń – kategorię B, co należy

uznać za dobrą pozycję startową. W ślad za tym idą środki,
co dobrze rokuje dla Uczelni. Pojawiła się jednak obawa, a
zarazem wyzwanie: może kategorie naukowe łatwiej jest
uzyskać niż utrzymać? Należy więc dołożyć wszelkich sta-
rań, by osiągnięty poziom nie uległ pogorszeniu, a Wydział
Finansów przesunął się w kwalifikacji na szczebel A. Dane
przedstawione za lata 2003-2005 pokazują, że sytuacja w
obszarze badań jest ustabilizowana, ale trzeba czegoś wię-
cej, trzeba wychodzić poza badania statutowe, pozyskiwać
środki na projekty badawcze z szeroko rozumianych źródeł
pozabudżetowych. Tu jest jeszcze wiele rezerw i możliwo-
ści. W dalszym toku wywodu Pani Rektor przedstawiła pro-
pozycję pięciu zasad, które potencjalne zespoły badawcze
powinny brać pod uwagę: 1) wysoką jakość badań nauko-
wych, 2) umiędzynarodowienie tychże badań, 3) współpracę
z otoczeniem, 4) komercjalizację wyników badań, 5) sku-
teczne konkurowanie o środki finansowe. Mimo że ukryte
w tych hasłach treści nie powinny budzić wątpliwości, to
zaopatrzone zostały słowem komentarza, który warto odno-
tować. Po pierwsze, wpływ globalizacji zwiększa presję na

dzie mogło odpowiedzieć na te pytania. Jednocześnie pod-
kreśliła, że ufa, iż dotychczasowy wysiłek włożony w to
przedsięwzięcie będzie procentował w przyszłości. Przy-
czyni się do konsolidacji kapitału ludzkiego, umocni i za-
cieśni więzi środowiskowe, a także pozytywnie wpłynie na
relacje Uczelni z otoczeniem i dalszą absorpcję przez nie
wyników projektów badawczych. Może ten rodzaj kon-
taktów wyłoni wspólną szkołę myślenia i działania, ewo-
luującą od mnóstwa jednostkowych projektów do coraz
bardziej ważących naukowo projektów wspólnych. „Ra-
zem i ciągle” – chciałoby się powiedzieć, patrząc na cha-
rakter uczelnianych badań w przyszłości.

Następnie prof. Zofia Kędzior, pomysłodawczyni Fo-
rum oraz jego główny realizator, wyznała, że mocnym
impulsem do jego kontynuacji była wysoka ocena I Forum
z 2004 roku. Obecne jest rozwinięciem idei sprzed dwóch
lat, czego przejawem są dane charakteryzujące obydwa
przedsięwzięcia. Krótkie studium porównawcze prof. Kę-
dzior przedstawiła w aspektach celów oraz ilości referatów
i ich rozkładu problemowo-katedralnego. Cele I Forum
postawione zostały, by tak rzec, wewnętrznie. Chodziło
o przegląd osiągnięć badawczych pracowników Uczelni,
wymianę doświadczeń warsztatowych, integrację wokół
projektów i budowę trwałych relacji i form współpracy
zespołów badawczych. Do tego doszło wypracowanie przy-
szłych kierunków badań. Utrzymując aktualność tych ce-
lów, II Forum otwarło się jeszcze na otoczenie, z którym
Uczelnia chce być w dobrych kontaktach, a także efektywnie
promować tam własne środowisko naukowe. Na I Forum
zgłoszono 50 referatów, opublikowanych w dwóch tomach
pod tytułem Konsument – Przedsiębiorstwo – Przestrzeń.
Na obecnym opublikowano 66 referatów, pogrupowanych
w trzech „wydziałowych” tomach: Ekonomia (22), Finan-
se (14), Zarządzanie (30). Profesor Kędzior odniosła się
jeszcze do wygenerowanych podczas panelu I Forum ob-
szarów badawczych, które uznane zostały za priorytetowe
dla Akademii: zachowania, rynki finansowe, restruktury-
zacja regionu, konkurencyjność i innowacyjność oraz umię-
dzynarodowienie gospodarki. Jak zaznaczyła, trendy ostat-
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prowadzenie badań. Wymusza nie tylko wysoką jakość, ale
także potrzebę ich umiędzynarodowiania. Po drugie, zmu-
szeni jesteśmy do poprawy konkurencyjności naszej oferty,
przy czym wcale nie gwarantuje to jeszcze sukcesu. Konku-
rencja przecież nie próżnuje. Wreszcie po trzecie, jakby na
przekór globalizacyjnej fali, szerzej rozwinięty został aspekt
działania Uczelni w najbliższym otoczeniu, nie zakreślając
przy tym jego granic przestrzennych; tam przecież powstaje
wizerunek Akademii, to tam trafia nasza oferta. Mówczyni
zadała wiele pytań z tym związanych, dotykających zarazem
problemów żywotnych dla uczelnianego środowiska. Czy pro-
wadzony zakres i charakter badań tworzy wizerunek Akade-
mii taki, o jakim marzymy? Czy do końca wykorzystujemy
potencjał badawczy, jakim dysponujemy? Jak skuteczniej pro-
mować najlepsze „ogniwa” w naszym splocie działań badaw-
czych i projektów naukowych? Czy potrafimy budować ka-
nały transmisji trudu tworzenia wiedzy w aplikacje praktycz-
ne? Wyrażała przypuszczenie, że nasz los w jakimś stopniu
zależy od porzucenia bojaźni, obaw i niechęci przed wielką
zmianą, która – czy tego chcemy, czy
nie – i tak następuje. Tymczasem na-
sze postawy zbyt mocno uzależnione
są od status quo, którego siłą rzeczy
bronimy. Trzeba rozstrzygnąć, czy bę-
dziemy ewoluować w kierunku fasa-
dy postępu czy też staniemy się „drze-
wem owocującym” uznawanymi efek-
tami? Opowiadając się z troską za wy-
borem drugiego członu tej możliwo-
ści, powróciła do koncepcji najlep-
szych „ogniw” w procesie badawczym.
Nie do przecenienia jest rola liderów
prowadzących poszczególne zespoły.
To grono należy powiększać. Co zro-
bić w tym kierunku? Przede wszyst-
kim nie wolno marnować potencjal-
nych talentów, trzeba szlifować „dia-
menty”, by w przyszłości powiększały
szeregi liderów w obszarze badań. Na
rzecz dostrzegania i dawania szansy
owym diamentom zaproponowała:

wprowadzenie grantów młodego badacza, utworzenie na-
grody rektora na najlepszą pracę magisterską, gromadzenie i
udostępnianie informacji o 7. Programie Ramowym. To ostat-
nie zresztą przyda się wszystkim zainteresowanym.

Następnie przystąpiono do części referatowej, która w za-
łożeniu miała przedstawić panoramę orientacji badawczych
prowadzonych w uczelnianym środowisku. Kapituła złożo-
na z prodziekanów ds. nauki wraz z przedstawicielami Rady
Programowej II Forum dokonała wyboru trzech referatów z
każdego wydziału. Były to: z Wydziału Ekonomii – Deklaro-
wane wartości studentów I roku AE w Katowicach w świetle
badań własnych – ks. dr Grzegorz Polok (Katedra Nauk Hu-
manistycznych), Zachowania podmiotów rynkowych w Pol-
sce w warunkach globalizacji –

dr Barbara Kucharska, dr Mirosława Malinowska (Katedra
Rynku i Konsumpcji), Perspektywy rozwoju żeglugi śródlą-
dowej w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem drogi wod-

nej Odry – dr hab. Robert Tomanek i
współautorzy (Katedra Transportu), z
Wydziału Finansów i Ubezpieczeń –
Wysiłek inwestycyjny gmin a wydatki
inwestycyjne gmin województwa Ślą-
skiego w latach 2003-2005 – dr Jan
Czempas (Katedra Inwestycji), Wyko-
rzystanie teorii chaosu na rynkach ka-
pitałowych – dr Bożena Frączek (Ka-
tedra Finansów), TMAI poszerzenie
analizy o tempo wzrostu wartości
wskaźników finansowych a stopy zwro-
tu z budowanych portfeli papierów
wartościowych – mgr Tomasz Wę-
grzyn (Katedra Matematyki Stosowa-
nej), z Wydziału Zarządzania – Kon-
trola dynamiki więzi międzyorganiza-
cyjnych przedsiębiorstwa – dr Wojciech
Czakon (Katedra Zarządzania Przed-
siębiorstwem), Metody wielokryterial-
ne w logistyce i zarządzaniu operacyj-
nym – dr Maciej Nowak (Katedra Ba-
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dań Operacyjnych), Zjawisko podwójnego ryzyka na rynku
usług finansowych – dr Sławomir Smyczek (Katedra Badań
Konsumpcji).

Podczas dyskusji nad przedstawionymi problemami
dr Artur Walasik (Katedra Finansów) sugerował rozszerze-
nie zakresu zbioru wskaźników występujących w referacie
mgr. Tomasza Węgrzyna. Jako że pozostają w ścisłym
związku merytorycznym, wspólne ich rozpatrywanie przy-
czyni się do zwiększenia wagi omawianego zjawiska dla
badania opłacalności decyzji inwestycyjnych. Z kolei prof.
Irena Pyka (Katedra Finansów) podniosła potrzebę uru-
chamiania większej ilości badań interdyscyplinarnych. Nie
dość, że kierunek taki staje się znakiem czasów, to jeszcze
wpływa na faktyczną integrację międzykatedralną. Nie
będzie wtedy takich sytuacji, kiedy jeden z prelegentów
mówi o podwójnym ryzyku w bankowości, a pracownicy
właściwego zakładu nie wiedzą, o co właściwie chodzi, gdyż
pojęcia, którymi operował, pozostają nieznane. Głos zabrał
jeszcze dr Jerzy Pelan (Stowarzyszenie Absolwentów AE) z

propozycją włączania absolwentów Uczelni do programów
badawczych. Umożliwi to przenikanie efektów realizowa-
nych projektów do praktyki, upowszechnianie nowoczesnych
metod i technik postępowania oraz promocję najnowszej wie-
dzy ekonomicznej w środowiskach pozanaukowych. Doświad-
czenie zawodowe absolwentów Uczelni może także wzbo-
gacić powstające opracowania.

Na zakończenie pierwszego dnia obrad Forum prof. Z.
Kędzior ogłosiła wyniki wyboru na najlepszy poster. Zwy-

ciężył projekt dr Magdaleny Jaciow (Katedra Rynku i Kon-
sumpcji), drugie i trzecie miejsce odpowiednio zajęły dr
Barbara Reformat (Katedra Polityki Rynkowej i Zarządza-
nia Marketingowego) i prof. Aldona Frączkiewicz-
-Wronka (Katedra Zarządzania Publicznego). Poza konkur-
sem wyróżniono dr Andrzeja Kubasika (Katedra Zarządza-
nia Przedsiębiorstwem) za projekt logo II Forum Nauko-
wego AE, które zostało przyjęte jako oficjalny znak rozpo-
znawczy także na przyszłość.

Alojzy Czech

W drugim dniu Forum, podczas spotkania w Zespole
Pałacowo-Parkowym w Młoszowej, odbyły się trzy warsz-
taty. Profesor Józef Kolonko poprowadził sesję na temat
„Jak poszukiwać pola badawczego?”, o możliwościach apli-
kowania o środki na badania naukowe dyskutowano pod
kierunkiem prof. Andrzeja Klasika i prof. Floriana Kuźni-
ka, z kolei dr Bogumił Szczupak i mgr Artur Ochojski omó-
wili doświadczenia z realizacji projektu „Interregional
Entrepreneurial Teams” i przeprowadzili warsztat na temat
przyszłych prac badawczych i eksperckich na styku sekto-
rów: biznesowego, publicznego i uczelni wyższych.

MB
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Na konferencję złożyły się trzy dyskusje panelowe:

23 i 24 listopada 2006 odbyła się Międzynarodowa Konferencja na temat „W poszukiwaniu wspólnej
bazy kulturowej dla budowania Europy. Debata nad wartościami, instytucjami i zaangażowaniem oby-
watelskim w Unii Europejskiej”. Organizatorami Konferencji były: Centrum Badań i Studiów Europej-
skich i Katedra Prawa Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz Stowarzyszenie Intelektualistów Chrze-
ścijańskich „Confrontations” z Paryża.

OKRĄGŁY STÓŁ I

Przyszłość Unii Europejskiej: jakie partnerstwo?

Przewodniczący: prof. Marek Pliszkiewicz – Dyrektor Centrum Badań i Studiów Europejskich Akademii Ekonomicznej
w Katowicach.

Uczestnicy: Tadeusz Mazowiecki – były premier rządu RP, Izolda Noglik – studentka II roku Wydziału Finansów i
Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katarzyna Różycka – studentka II roku Wydziału Finansów i Ubez-
pieczeń Akademii Ekonomicznej w Katowicach, ks. dr Marek Spyra – Europejski Komitet Duszpasterzy Akademickich, dr
Janusz Steinhoff – były minister gospodarki i były wicepremier rządu RP, Kamil Świątek – student II roku Wydziału
Finansów i Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej w Katowicach.

OKRĄGŁY STÓŁ II

W poszukiwaniu europejskiego modelu socjalnego: między elastycznością a bezpieczeństwem

Przewodniczący: prof. Jan Wojtyła – dziekan Wydziału Finansów i Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej w Katowicach,
Szef Gabinetu Politycznego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Uczestnicy: Geneviève Dahan-Seltzer – Stowarzyszenie Intelektualistów Chrześcijańskich „Confrontations” w Paryżu, Janina
Ochojska – Przewodnicząca Polskiej Akcji Humanitarnej, Zygmunt Mierzejewski – wiceprzewodniczący Forum Związków
Zawodowych, prof. Othmar Vanachter – Uniwersytet Katolicki w Leuven, ks. dr Arkadiusz Wuwer – Uniwersytet Śląski.

OKRĄGŁY STÓŁ III

Jak zbudować tożsamość europejską poprzez edukację, kulturę i naukę?

Przewodniczący: prof. Florian Kuźnik – rektor Akademii Ekonomicznej w Katowicach.

Uczestnicy: ks. dr Adam Boniecki – redaktor naczelny „Tygodnika Powszechnego”, prof. Jerzy Buzek – poseł do Parla-
mentu Europejskiego, były premier rządu RP, prof. Nelly Mauchamp – CNRS (Centrum Krajowe Badań Naukowych) w
Paryżu, prof. Michał Seweryński – minister nauki i szkolnictwa wyższego, ks. dr Piotr Mazurkiewicz – Uniwersytet
Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Andrzej Wielowieyski – były wicemarszałek senatu RP, Stefan Wilkanowicz – przewod-
niczący Fundacji Kultury Chrześcijańskiej „Znak”, wiceprzewodniczący Polskiego Komitetu ds. UNESCO.
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Konferencja została zorganizowana w ramach, realizowa-
nego od 2002 r. Projektu dziewięciu państw członkowskich Unii
Europejskiej zatytułowanego „W poszukiwaniu wspólnej bazy
kulturowej dla budowania Europy”. Polskim partnerem tego
Projektu jest Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Jest on
koordynowany przez Stowarzyszenie Intelektualistów Chrze-
ścijańskich „Confrontations” z Paryża, a jego wiodącym tema-
tem jest określenie roli edukacji, kultury i nauki w procesie in-
tegracji europejskiej, w budowaniu wspólnej Europy.

I część Projektu została zrealizowana w latach 2002-2003
przez Belgię, Czechy, Francję, Niemcy, Polskę Szwecję, Wielką
Brytanię i Włochy. 11 i 12 stycznia 2002 odbyło się w Paryżu
Międzynarodowe Seminarium „Spotkania osób, społeczeństw
i kultur”, dotyczące rozszerzania Unii Europejskiej. Jego orga-
nizatorami były: Stowarzyszenie Intelektualistów Chrześcijań-
skich „Confrontations” i Instytut Katolicki w Paryżu, przy

współpracy m.in. z dziennikiem „Le Monde Economique”.
Ze strony polskiej referaty wygłosili: Bronisław Geremek „Hi-
storia powiązań z Europą” (Histoire d’un attachement à l’Eu-
rope) i Marek Pliszkiewicz „Dialog społeczny w przyszłej
Europie” (Le dialogue social dans l’Europe à venir). Następ-
nie w wyżej wymienionych ośmiu krajach zorganizowano kon-
ferencje krajowe lub międzynarodowe zatytułowane „Europa,
szansa i sztuka życia razem”. W Polsce konferencja ta odbyła
się w Akademii Ekonomicznej w Katowicach 29-30 listopada
2002 r. Materiały z ośmiu konferencji krajowych zostały opu-
blikowane w Livre Vert (Zielonej Księdze) w wersji francu-
skiej, a ich wyniki były przedmiotem dyskusji w czasie Mię-
dzynarodowego Seminarium w Paryżu (styczeń 2003), z udzia-
łem delegacji 8 krajów biorących udział w programie. Polska
grupa przedstawiła wyniki konferencji w Katowicach. I część
Projektu została zakończona w takim czasie, aby jej wyniki
można było przekazać Konwentowi Europejskiemu przed za-
kończeniem jego prac nad Traktatem ustanawiającym Konsty-
tucję dla Europy. Wyniki i wnioski z I części Projektu, w tym
wyniki dyskusji z Seminarium w Paryżu, zostały opublikowa-
ne w Livre Blanc i White Paper (w Białej Księdze w wersji
francuskiej i angielskiej). Została ona przekazana Komisji Eu-

ropejskiej, Konwentowi Europejskiemu i Fundacjom współfi-
nansującym Projekt.

Prace nad II częścią Projektu pod tym samym tytułem roz-
poczęto wstępnymi dyskusjami w marcu i w maju 2004. De-
cyzję o rozpoczęciu prac w gronie 9 państw członkowskich –
do grupy dołączyli partnerzy z Hiszpanii – podjęto w czasie
seminarium, które odbyło się w Paryżu 25 czerwca 2004 r.
Postanowiono kontynuować pracę nad problemami dyskuto-
wanymi w I części Projektu, czyli:

Na jakich wartościach powinna być budowana Europa?
Jaką rolę powinny odgrywać kultura i edukacja w budowa-

niu wspólnej Europy?
Jaki model społeczeństwa europejskiego chcemy stworzyć?
Nadzieje i obawy różnych grup społecznych, związane

z integracją europejską – polski punkt widzenia.
Ponadto zaproponowano nowe grupy tematów.
1. Sprawa tożsamości europejskiej:
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Kim jesteśmy? Jakie są nasze tożsamości i na czym są one
oparte: na tożsamościach narodowych, regionalnych, europej-
skich?

Jak oceniamy innych i vice versa? Jakie mamy ukryte uprze-
dzenia, pozytywne i negatywne stereotypy w stosunku do tych
ocen?

Jakie są nasze oczekiwania wobec innych i wobec Europy?
Co możemy wnieść do Unii Europejskiej i w jakich dziedzi-

nach?
2. Problemy dotyczące wartości historycznych i religij-

nych, na których powstawała Europa. Walka z totalitaryzmami
w Europie.

3. Dyskusja nad europejskim modelem socjalnym.
Szczególnym impulsem do wzmożenia prac i dyskusji nad

Projektem był negatywny wynik referendum we Francji i w Ho-
landii w sprawie ratyfikacji Traktatu ustanawiającego Konsty-
tucję dla Europy. W latach 2004-2005 odbyło się kilka semina-
riów merytorycznych i spotkań Komitetu Pilotażowego Stowa-
rzyszenia Intelektualistów Chrześcijańskich „Confrontations”
z Paryża. W czasie Seminarium w Paryżu (23-24 czerwca 2006),
postanowiono zorganizować w okresie od września do grudnia
2006 dziewięć konferencji krajowych. Jedną z tych konferencji
była właśnie katowicka konferencja „W poszukiwaniu wspól-
nej bazy kulturowej dla budowania Europy. Debata nad warto-
ściami, instytucjami i zaangażowaniem obywatelskim w Unii

Europejskiej”. 15 i 16 grudnia 2006 r. w Paryżu odbyło się
seminarium, w czasie którego zostały przedstawione i przedys-
kutowane wyniki i wnioski z konferencji krajowych. Przewidy-

Konferencja pod hasłem „Standardy rachunkowości wobec
wyzwań współczesnej gospodarki” zgromadziła 173 osoby. Hasło
Zjazdu Katedr Rachunkowości spotkało się z dużym zaintereso-
waniem, czego wyrazem było nadesłanie z całej Polski ponad 100
referatów. Obszerne materiały konferencyjne obejmujące 84 refe-
raty, opublikowano w czterech częściach podzielonych według
zakresu tematycznego: w numerze specjalnym Zeszytów Teoretycz-
nych Rachunkowości, t. 32 wydanym przez Stowarzyszenie Księ-
gowych w Polsce (296 stron) oraz w materiałach konferencyjnych
pod redakcją naukową profesora Zbigniewa Messnera pt. Stan-
dardy rachunkowości wobec wyzwań współczesnej gospodarki,
w trzech tomach: Koncepcje rachunkowości. T. I (214 stron), Ana-
liza Standardów Rachunkowości. T. II (546 stron), Problemy
rachunkowości zarządczej. Rewizja ksiąg rachunkowych. Kontrola
i audyt wewnętrzny. T. III (280 stron) wydanych przez Akademię
Ekonomiczną w Katowicach.

Konferencję otworzył prof. Zbigniew Messner – kierownik
Katedry Rachunkowości Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
Następnie głos zabrali przybyli na konferencję goście: prof. Flo-
rian Kuźnik – rektor Akademii Ekonomicznej w Katowicach, prof.
Jan Wojtyła – dziekan Wydziału Finansów i Ubezpieczeń, dr Piotr
Rojek – prezes Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, prof. Zbi-
gniew Luty – przewodniczący Rady Naukowej SKwP.

Część merytoryczna Konferencji odbyła się w sześciu sesjach
plenarnych, w czasie których wygłoszono 14 referatów. Tematy-
ka referatów obejmowała zagadnienia z zakresu teorii i koncepcji
rachunkowości, Międzynarodowych i Krajowych Standardów

Rachunkowości, rachunkowości zarządczej, audytu wewnętrzne-
go, jak również modeli nauczania rachunkowości. Obradom to-
warzyszyły liczne dyskusje, dotyczące problemów zawartych w wy-
głaszanych referatach, kończące każdą sesję plenarną. W czasie
Konferencji zaprezentowano także oprogramowanie firmy SAGE
SYMFONIA oraz DAGMA sp. z o.o. zabezpieczające połączenia
internetowe przed „spyware” (programami szpiegowskimi).

Konferencję zakończył prof. Zbigniew Messner dziękując
Uczestnikom Zjazdu za przyjęcie zaproszenia i aktywny udział
w obradach plenarnych, a prof. Wiktor Gabrusewicz podzięko-
wał w imieniu uczestników za wysiłek włożony w zorganizowanie
tegorocznej konferencji. Skorzystał przy tym z możliwości zapro-
szenia na następny Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości
we wrześniu 2007 r., którego organizatorem będzie Katedra Ra-
chunkowości Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

Józef Pfaff

19-21 września 2006 w Wiśle odbył się coroczny Ogólnopolski
Zjazd Katedr Rachunkowości zorganizowany przez Katedrę Rachun-
kowości Akademii Ekonomicznej w Katowicach. OgólnopolskiOgólnopolskiOgólnopolskiOgólnopolskiOgólnopolski

Zjazd KatedrZjazd KatedrZjazd KatedrZjazd KatedrZjazd Katedr
RachunkowościRachunkowościRachunkowościRachunkowościRachunkowości
20062006200620062006

OgólnopolskiOgólnopolskiOgólnopolskiOgólnopolskiOgólnopolski
Zjazd KatedrZjazd KatedrZjazd KatedrZjazd KatedrZjazd Katedr
RachunkowościRachunkowościRachunkowościRachunkowościRachunkowości
20062006200620062006
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KreatywnaKreatywnaKreatywnaKreatywnaKreatywna
aglomeracjaaglomeracjaaglomeracjaaglomeracjaaglomeracja

KreatywnaKreatywnaKreatywnaKreatywnaKreatywna
aglomeracjaaglomeracjaaglomeracjaaglomeracjaaglomeracja

Organizatorami Konferencji były: Akademia Ekonomicz-
na w Katowicach (Katedra Badań Strategicznych i Regio-
nalnych), Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kra-
ju Polskiej Akademii Nauk, Górnośląska Wyższa Szkoła
Przedsiębiorczości w Chorzowie oraz Komisja Studiów nad
Przyszłością Górnego Śląska Polskiej Akademii Nauk Od-
dział w Katowicach. Kierownictwo naukowe sprawował
prof. Andrzej Klasik.

Głównymi celami konferencji były ocena potencjału
kreatywnego miast współtworzących aglomerację miejską
oraz rozpoznanie mechanizmów przekształcania aglomera-
cji miejskiej o tradycyjnym profilu przemysłowym w kre-
atywną aglomerację miejską. Wiodąca problematyka kon-
ferencji nawiązywała także do zagadnień związanych z: po-
tencjałem i środowiskami kreacyjnymi miast aglomeracji,
zdolnością i pozycją konkurencyjną miast aglomeracji, ak-
tywnością kreatywną miast aglomeracji w zakresie eduka-
cji, nauki i kultury, restrukturyzacją gospodarczą i urbani-
styczną miast aglomeracji miejskiej.

W warstwie merytorycznej tematyka konferencji nawią-
zywała do projektu badawczego finansowanego przez Mini-

sterstwo Nauki i Szkolnic-
twa Wyższego pt. „Aktyw-
ność przedsiębiorcza
i konkurencyjność ekono-
miczna miast w procesie
restrukturyzacji aglomera-
cji miejskich” zainicjowa-
nego przez Katedrę Badań
Strategicznych i Regional-
nych na początku 2006
roku. Konferencja stała się
podstawą do wymiany do-
świadczeń badaczy i teore-
tyków zajmujących się pro-
blematyką rozwoju regio-
nalnego wywodzących się
z takich zagranicznych i
krajowych ośrodków naukowych, jak Uniwersytet Techniczny
w Ostrawie (prof. Jiøi Kern, dr Jan Malinovsky, dr Osvald
Milerski), Vysoká Škola Podnikaní w Ostrawie (doc. Josef
Jünger, dr Vladímir Krajèík), Uniwersytet w Żylinie (prof. Jana
Štofkova, prof. Stanislav Štofko, prof. Tatiana Èorejová, Ing.
Katarina Štofkova),
Uniwersytet Łódzki (prof. Tadeusz Markowski), Katolicki
Uniwersytet Lubelski (dr Andrzej Ponikowski), Uniwersytet

24 i 25 października 2006 odbyła się kolejna już konferencja
naukowa z cyklu Forum Rozwoju Lokalnego i Regionalnego,
zatytułowana „Kreatywna aglomeracja – potencjały, mecha-
nizmy, aktywności. Podejścia metodologiczne”.
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5 grudnia 2006 odbyła się konferencja „Menedżer przy-
szłości” zorganizowana z inicjatywy Studenckiego Koła Na-
ukowego „Menedżer”. Koło to działa przy katedrach Przed-
siębiorczości i Zarządzania Innowacyjnego (Wydział Eko-
nomii) oraz Systemów i Metod Zarządzania (Wydział Za-
rządzania).

Motywem przewodnim konferencji było poszukiwanie
odpowiedzi na pytanie, jaki powinien być menedżer XXI
wieku. Po przywitaniu zaproszonych gości, głos zabrała
prof. Teresa Kraśnicka – kierownik Katedry Przedsiębior-
czości i Zarządzania Innowacyjnego, która przedstawiła
główne dylematy i wyzwania stojące przed menedżerem
przyszłości.

Po referacie wprowadzającym kolejno głos zabrali za-
proszeni goście: Jacek Czapla – dyrektor Szpitala Miejskie-

Menedżer Menedżer Menedżer Menedżer Menedżer przyszłościprzyszłościprzyszłościprzyszłościprzyszłości

Marii Curie-Skłodowskiej
(dr hab. Andrzej Miszczuk),
Uniwersytet Warmińsko-
Mazurski (dr inż. Anna Cel-
lmer), Politechnika Śląska
(prof. Krzysztof Gasidło),
Akademia Ekonomiczna we
Wrocławiu (prof. dr hab.
Stanisław Korenik, mgr
Anna Mempel-Śnieżyk, mgr
Małgorzata Rogowska),
Akademia Ekonomiczna w
Katowicach (prof. Florian
Kuźnik, prof. Andrzej Kla-
sik, dr Małgorzata Czornik,
dr Adam Drobniak, dr Bo-
gumił Szczupak, dr Krzysz-
tof Wrana).

Środowisko prakty-
ków reprezentowali: prof.
Tomasz Parteka (Urząd
Marszałkowski Wojewódz-
twa Pomorskiego), Jacek

Woźniak (Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskie-
go), Krzysztof Wójcik (Prezydent Miasta Bytom), dr Maciej

Zathey, Katarzyna Żłobińska (Urząd Miasta Wrocław), Kata-
rzyna Staś (Urząd Miasta Katowice), dr Ferdynand Morski
(Śląski Związek Gmin i Powiatów), Michał Janasik (Południo-
wy Koncern Energetyczny, Ekogeneracja Sp. z o.o.).

Adam Drobniak

Menedżer Menedżer Menedżer Menedżer Menedżer przyszłościprzyszłościprzyszłościprzyszłościprzyszłości
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go w Sosnowcu, Piotr Skrzypecki – Śląski Kurator Oświaty
w latach 1998-2002, Krzysztof Porębski – prezes zarządu
Biuro-LAND sp. z o.o. oraz Maciej Hładoń – kierownik
produkcji Elektromontaż 2 Kraków sp. z o.o. W wystąpie-
niach menedżerowie zaprezentowali swoje drogi kariery
zawodowej oraz problemy z jakim spotykają się na co dzień
zarządzając różnego rodzaju organizacjami. Zaproszeni
goście reprezentowali zarówno sektor publiczny, jak i sek-
tor prywatny. Umożliwiło to ciekawą konfrontację spoj-
rzeń na problemy zarządzania w tych jakże różnych sekto-
rach gospodarki. Po wystąpieniach zgromadzeni studenci
mieli możliwość zadania pytań i uczestniczenia w ciekawej
dyskusji.

Celem konferencji było zaprezentowanie studentom
Akademii, jak różne mogą być drogi życiowe prowadzące
do sukcesów menedżerskich oraz zwrócenie uwagi na punk-
ty krytyczne w tym trudnym procesie. Dlatego też w dru-
giej części konferencji został przeprowadzony warsztat do-
tyczący doskonalenia umiejętności menedżerskich, który
poprowadził opiekun Studenckiego Koła Naukowego
„Menedżer”- mgr Grzegorz Głód.

Uczestnicy konferencji „Menedżer przyszłości” uważają,
że tego rodzaju inicjatywy, łączące studentów z praktyką
zarządzania, są potrzebne i pożyteczne.

Grzegorz Głód

Wizyta studialna w brytyjskim Coventry, organizowana
w ramach międzyregionalnych warsztatów dla Zespołów
Przedsiębiorców, to element prac przewidzianych dla uczest-
ników projektu E-teams.

Idea projektu, w kontekście pracy z przedsiębiorcami,
zawiera element uczenia się w Zespołach Przedsiębiorców.
Przypomnijmy, że powstały one jako nieformalne zgrupo-
wania małych i średnich przedsiębiorstw w sposób stały za-
interesowanych oglądem polityki skierowanej wobec MŚP
w 8 regionach, gdzie realizowany jest projekt. Nie tylko oce-
na dostępnego wsparcia, sugerowanie zmian i „testowanie”
nowych rozwiązań leżą u podstaw pracy Zespołów Przedsię-
biorców. W praktyce biznesowej coraz częściej firmy chcą
poszukiwać nowych możliwości rozwoju, dzięki temu, że stają
się parterem dla różnych podmiotów współtworzących poli-
tykę. Można powiedzieć, że idea kreowania zmian wspólnie
z autorami polityki, z nastawieniem na region, czyli w celu sprzy-
jania jego rozwojowi, jest już chyba na tyle atrakcyjna i akcep-
towalna dla firm, że wszyscy wyczuwają co najmniej intuicyjnie

sens angażowania się w ten proces. Nową rolą dynamicznych
firm, a przede wszystkim jej kreatywnych szefów czy właścicie-
li, jest współtworzenie realiów w jakich firmy działają.

Aby uniknąć postawy roszczeniowej firm oraz zapewnić
odpowiedni poziom dialogu i kultury prowadzenia „negocja-
cji”, potrzebne są dobre przykłady, a głównie potrzebna jest
świadomość dlaczego to robimy i jak możemy sobie pomóc.
Płyną z tego dwa wnioski. Po pierwsze, że nie chodzi o wspie-

Warsztaty w Warsztaty w Warsztaty w Warsztaty w Warsztaty w Coventry,Coventry,Coventry,Coventry,Coventry,
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Aby uniknąć postawy roszczeniowej firm oraz zapewnić
odpowiedni poziom dialogu i kultury prowadzenia „nego-
cjacji”, potrzebne są dobre przykłady, a głównie potrzebna
jest świadomość dlaczego to robimy i jak możemy sobie
pomóc.
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ranie dla wspierania („bo trzeba”), ale o proces budowania
konkretnej, to znaczy pożądanej w danych warunkach mia-
sta, regionu, skupiska firm struktury organizacyjnej wsparcia.
Po drugie, że proces ciągłego uczenia się i doskonalenia jest
immanentną częścią wspierania.

Takie wnioski możemy przyjąć dzięki wizycie w organi-
zacjach zajmujących się wspieraniem firm w Coventry. Dyna-
mika przemian w Coventry, jako mieście, to ogromna praca
wykonana na rzecz stworzenia wizerunku miejsca atrakcyjne-
go dla firm, to jest miejsca, gdzie wiedza, finansowanie oraz
infrastruktura sprzyjają tym, którzy chcą coś osiągnąć. „Jest

niesamowitym przeżyciem, kiedy wchodzi się pomiędzy bu-
dynki Coventry University Enterprises, instytucji przyuniwer-
syteckiej zajmującej się wspieraniem MŚP i dostrzega się ró-
znych przedsiębiorców nie tylko zadowolonych, ale przede
wszystkim rozmiawiających ze sobą o pracy, o pomysłach,
problemach. Chodzi o to, że miejsce to jest dla nich nie tylko
przestrzenią pracy, ale jest to jakby wielka przestrzeń socjal-
na, w rozumieniu rozwiązań sprzyjających spotkaniu się i bu-
dowaniu transakcji opartych na relacjach, a nie transakcji czy-
sto handlowych”, mówi Michał Chojkowski, lider Zespołu
Przedsiębiorców na Śląsku.

Uniwersytet jest miejscem budowania u ludzi młodych
kompetencji (a nie jedynie wiedzy) na temat świata biznesu,
kreowania nowych przedsiębiorców i postaw przedsiębior-
czych, tj. autentycznym miejscem powstawania firm „studial-
nych”, które są jednak poddawane tym samym regułom co

inni uczestnicy rynku. „Program kształcenia przewiduje uzys-
kiwanie ocen i zaliczeń za pracę we własnej firmie”, mówi
Elizabeth Read z Uniwersytetu Coventry, odpowiedzialna za
programy kształcenia dla studentów. Jest to fenomen wykra-
czający poza tradycyjnie postrzeganą rolę uniwersytetu, jako
miejsca edukacji, nauki oraz źródła wiedzy eksperckiej. Tutaj
chodzi o praktyczne uprzystępnienie nauki i zaszczepienie
bakcyla przedsiębiorczości wśród tej społeczności akademic-
kiej, w tym miejscu i dla tego miejsca. Ci młodzi ludzie wiedzą,
że mają szanse, bo koniec nauki to tylko zamknięcie pewnego
formalnego etapu w ich życiu. Dla każdego z nich to oczywi-
ście sukces, ale to przede wszystkim czas praktycznego reali-
zowania się.

Miasto daje klimat wsparcia, akceptuje swoją rolę jedne-
go, niekoniecznie jedynego, z gospodarzy tego miejsca. Dla
każdego z uczestników tego wyjazdu spacer po centrum to
zaskakujące odkrywanie coraz to nowych budynków uniwer-
sytetu, który jest wpisany w niemal każdą działalność, każdą
miejską funkcję tam dostępną, od infrastruktury drogowej po
usługową. Miasto uczestniczy w projektach realizowanych
przez jednostki uniwersyteckie dając wsparcie finansowe oraz
podporządkowując organizowanie przestrzeni pod uniwersy-
tet i działalność firm skupionych dosłownie wokół uniwersy-
tetu w ramach Coventry University Enterprises.

Fenomen Coventry to nie tylko współpraca między pod-
miotami nauki, polityki i biznesu. To także fenomen konse-
kwencji w doskonaleniu oferowanych rozwiązań. „Skoro nowo
powstające firmy najczęściej chcą być inkubowane z minimal-
nym kosztem stałym, stwórzmy im te warunki zastrzegając, że
nasz pomysł na wsparcie jest pewną ścieżką uczenia się, a nie
udostępniania półdarmowego pokoju”, mówi Shahbaz Iqbal,
pracujący w CUE, zajmujący się projektami dla firm. „Firmy
przychodzą do nas nie tylko dlatego, że interesuje je korzysta-
nie z infrastruktury, ale dlatego, że liczy się adres, który mamy
dla nich. Firma w Puma Way to jest firma, która jest dobra.

Proces ciągłego uczenia się i doskonalenia jest immanentną
częścią wspierania.
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Adres to ludzie, którzy go tworzą, dlatego podoba Wam się
otwartość miejsca; wszyscy traktują się jak przyjaciele, nie-
malże rodzina – mamy relacje przyjacielskie w pracy i to prze-
kłada się na sposób prowadzenia biznesu przez nasze firmy”
dodaje Iqbal.

Każdy z gości zaproszonych na warsztaty z przedsiębior-
cami biorącymi udział w tej wizycie przedstawiał swoją histo-
rię, swoją ścieżkę budowania pozycji biznesowej i rozwijania
się. Od historii projektanta dla Jaguara, który przeszedłszy na
emeryturę postanowił rozpocząć działalność na własną rękę
i trafił do inkubatora przedsiębiorczości w CUE, przez studen-
ta, który dzięki uniwersytetowi nauczył się biznesu i został wy-
brany jako młody biznesmen roku, aż po mentora w CUE, któ-
ry związał się z tą instytucją, co traktują jako odpowiedź na
chęć pracy z innymi firmami. „Dla uczestników warsztatów
szczególnie interesujące okazały się te przykłady, które poka-
zały, jakie podejście sprzyja sukcesowi na rynku – postawa
aktywnego poszukiwania swojego miejsca, postawa otwarto-
ści na wyzwania, czyli to, co nazywamy ciągłym poszukiwa-
niem szans”, mówi Chojkowski. Paradoksalnie, wpieranie nie
polega więc na dawaniu, ale na ułatwianiu (facilitate). Dla jed-
nych jest to ułatwianie uczenia się, dla innych ułatwianie two-

rzenia miejsca do pracy, dla jeszcze innych ułatwianie w od-
nalezieniu partnera biznesowego, a dla jeszcze innych ułatwia-
nie dotarcia do współfinansowania. Wszystko to jednak wy-
znacza kierunek/orientację na przedsiębiorczość wspierających,
uczenie się razem z firmami, elastyczność, kreowanie pomy-
słów na wsparcie dzięki współpracy z miastem i uniwersyte-
tem i firmami.

Można sądzić, że każdemu z uczestników tego wyjazdu
przyświecały inne oczekiwania i cele. Wydawało nam się, że
są one diametralnie różne, bo i różni przedsiębiorcy brali udział
w tych warsztatach: młodzi założyciele firm, osoby z dużym
doświadczeniem w biznesie, osoby pracujące na rzecz firm,
osoby zajmujące się najogólniej rzecz ujmując sektorem bu-
dowlanym, sektorem IT i inne. Jednak okazuje się, że „ma-
gia” tego miejsca, której chyba do końca nie da się opisać,
udzieliła się wszystkim, prowadząc do wielu cennych przemy-
śleń, ale dając też czytelną informację, że pozytywny wizeru-
nek miejsca jest kluczem sukcesu każdego systemu wsparcia.
Oczywiście każdy z uczestników widział sukces kreślony spe-
cyficznymi kategoriami wsparcia, były to między innymi: doj-
rzałość, kompleksowość, innowacyjność, dopasowanie, nie-
spotykane rozwiązania, mentoring, niestandardowa koncep-
cja uczenia się, kreowanie wewnętrznych projektów i poszu-
kiwanie specjalistów z nastawieniem na grupę firm (według
branży, wieku, specyfiki produktu), przyjazna atmosfera…

Trudno jest przedstawiać doświadczenia z warsztatu, gdzie
każdy element odwiedzonego miejsca, każda obserwowana
sytuacja wymagałaby odrębnego rozwinięcia, szerokiego omó-
wienia, gdzie to „coś” powoduje, że pracuje się lepiej, uczy się
szybciej, zarabia się więcej, rozwija się prężniej… Każdy
z uczestników wiele się nauczył dzięki temu wyjazdowi i nie
są to puste słowa, ale deklaracja usłyszana od uczestników,
którzy mówią, że był to czas pogłębionej refleksji, a teraz na-
leży przejść do wykorzystania zdobytej wiedzy, możliwości,
rozwijania nawiązanych kontaktów oraz budowania przyszło-
ści regionu na bazie dobrych przykładów i kreowania dzięki
temu własnych sukcesów.

Artur Ochojski

Firmy przychodzą do nas nie tylko dlatego, że interesuje je
korzystanie z infrastruktury, ale dlatego, że liczy się adres,
który mamy dla nich. Firma w Puma Way to jest firma, która
jest dobra. Adres to ludzie, którzy go tworzą, dlatego podo-
ba Wam się otwartość miejsca; wszyscy traktują się jak przy-
jaciele, niemalże rodzina – mamy relacje przyjacielskie w
pracy i to przekłada się na sposób prowadzenia biznesu
przez nasze firmy.

Wspieranie nie polega więc na dawaniu, ale na ułatwianiu
(facilitate). Dla jednych jest to ułatwianie uczenia się, dla
innych ułatwianie tworzenia miejsca do pracy, dla jeszcze
innych ułatwianie w odnalezieniu partnera biznesowego, a
dla jeszcze innych ułatwianie dotarcia do współfinansowa-
nia.
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6 grudnia 2006 roku w klubie „Amicus” odbyła się prezenta-
cja książki „Ks. kardynał August Hlond – społeczny wymiar na-
uczania” napisanej pod redakcją ks. dr. Grzegorza Poloka. Wy-
dawcą tej pozycji jest Akademia Ekonomiczna im. Karola Ada-
mieckiego w Katowicach i Księgarnia św. Jacka. Spotkanie pre-
zentujące publikację poprowadziła redaktorka „Gazety Wyborczej”
Aleksandra Klich. Wśród obecnych byli między innymi rektor
Akademii, prof. Florian Kuźnik, profesorowie naszej uczelni, pre-
zes Wydawnictwa św. Jacka ks. Krystian Kukowka, duszpasterze
akademiccy na czele z ks. dr Markiem Spyrą, autorzy poszczegól-
nych artykułów o ks. Kardynale oraz przedstawiciele mediów.

W trakcie dialogu między prowadzącą prezentację a współ-
autorami publikacji stwierdzono, że książka jest znaczącym uzu-
pełnieniem prac, jakie dotychczas ukazały się na temat ks. kardy-
nała Augusta Hlonda, a zarazem syntezą na temat społecznego
wymiaru jego nauczania. Oparta jest ona na bogatym, zróżnico-
wanym materiale źródłowym opracowanym przez zespół bada-
czy reprezentujących różne dziedziny nauki: ekonomię, historię,
teologię i socjologię, będących jednocześnie pracownikami pol-
skich uczelni takich jak: Katolicki Uniwersytet Lubelski, Akade-
mia Ekonomiczna w Katowicach, Uniwersytet Śląski oraz Uni-
wersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Książka przybliża postać duchownego, który był nie tylko
członkiem Kościoła, ale również wielkim obywatelem Rzeczypo-
spolitej, humanistą, człowiekiem pióra. Ukazuje zaangażowanie
Kardynała w sprawy najważniejsze dla kraju i obywateli, jako Pry-
masa widzącego wyzwania, przed którymi stoi Kościół w państwie
urzędowego ateizmu. To Jego Jan Paweł II nazwał Wielkim Pry-
masem II Rzeczypospolitej, a ks. kard. Stefan Wyszyński „Synem
Ziemi Śląskiej” na tronie prymasowskim, pisząc o kardynale: „Po-
goda twarzy, życzliwy uśmiech, bezpośredniość, optymizm – na-
wet w beznadziejnych, zda się – sytuacjach, pełna nadziei chrześci-
jańskiej wiara, prostota w kontaktach z ludźmi, zmysł humoru i sza-
cunek dla ludzi”.

W czasie prezentacji wskazano także, że kardynał Hlond był
prekursorem w dziedzinie problematyki społeczno-ekonomicznej,
wyznaczając swą posługą drogę, jaką poszedł później kardynał Ste-
fan Wyszyński, a w szczególności ks. kardynał Karol Wojtyła. Po-
strzegany jako „biskup Słowianin”, był dobrze przyjmowany za-
równo w Rzymie, Londynie, Buenos Aires, jak i Berlinie. Wszę-
dzie tam podziwiano jego prężność kulturalną, wrażliwość duchową
i zaangażowanie w sprawy narodowe.

Należy dodać, iż książka o kard. Hlondzie i jego społecznym
nauczaniu jest pierwszym wspólnym dziełem wydawnictwa Aka-
demii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach
i Księgarni św. Jacka, a adresowana jest do szerokiego grona od-
biorców.

ks. Grzegorz Polok
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Referaty, jak i tocząca się dyskusja, ogniskowały się wokół trzech
nurtów: społecznego, kulturowego i instytucjonalnego.

Pierwsza z sesji poświęcona była fundamentom kulturowym
nowego europejskiego humanizmu. W ramach tej sesji wygłoszo-
no następujące referaty: „Wymiar religijny Europy”, „Antropo-
logiczne fundamenty tożsamości Europy” i „Europejskie instytu-
cje a państwa narodowe”. Druga sesja dotyczyła problematyki
integracji i zasady subsydiarności. Referaty wprowadzające do dys-
kusji kolejno poruszały wybrane zagadnienia: instytucji europej-
skich, zjawisk społecznych oraz doktryn społecznych. Kolejna se-
sja obejmowała dyskusję pod hasłem: „Perspektywy solidarności
europejskiej”, w ramach której wygłoszono trzy referaty porusza-
jące aspekty instytucjonalne, społeczne oraz powiązania pomiędzy
solidarnością a zasadą pomocniczości. Tematem czwartej sesji był
„Nowy humanizm dla kultury europejskiej”.

Szczególnie interesująca była debata na temat tożsamości i misji
środowiska akademickiego, bezpośrednio ukierunkowana na przy-
gotowanie problematyki jubileuszowego spotkania nauczycieli aka-
demickich w 2007 roku. W debacie dominowały dwa wątki wy-
znaczone referatami na temat: „Kościół w Europie a wyzwania
kulturowe” oraz „Rola i odpowiedzialność katolickich profesorów”.
Dyskutanci podkreślali, że Europa nie może odciąć się od swoich
chrześcijańskich korzeni. Przyszłość Europy, czy tego chcemy czy
nie, leży w wierze i nie może jej wyznaczać „kultura” duchowej
pustki, „kultura” wolności bez ograniczeń i relatywizmu – stwier-
dził jeden z uczestników. Znamienny był tytuł artykułu jaki ukazał
się w dzienniku „Oggi Italia”, który dotyczył V Sympozjum: „Na-
uczyciele akademiccy gwarantują Europę wierną swoim korzeniom
(Docenti europei, garanti di un`Europa fedele alle sue radici)”.
W dyskusji nie zabrakło także głosu z Polski. Wspólne przemyśle-
nia dotyczące kondycji środowiska akademickiego w Polsce oraz
form aktywności i roli Duszpasterstwa Akademickiego zaprezen-
towała niżej podpisana.

Teresa Kraśnicka

Na przełomie września i października 2006 odbyło się w Rzy-
mie piąte spotkanie nauczycieli akademickich, reprezentujących
uczelnie świeckie i katolickie z prawie wszystkich krajów Europy.
Uczestniczyło w nim ponad stu profesorów z wielu uniwersyte-
tów: od Moskwy po Malagę i od Dublina po Neapol. Sympozjum
odbyło się pod honorowym patronatem Prezydenta Republiki
Włoch, a jego głównym organizatorem był Wikariat Rzymu – Biu-
ro Duszpasterstwa Akademickiego. Polskie środowisko akademic-
kie reprezentowali profesorowie Akademii Ekonomicznej w Kato-
wicach: Józef Biolik i Teresa Kraśnicka oraz ks. dr Marek Spyra,
archidiecezjalny duszpasterz akademicki w Katowicach i członek
Europejskiego Komitetu Duszpasterstwa Akademickiego.

W uroczystej ceremonii otwarcia V Sympozjum uczestniczyli
tak znaczący goście jak Prezydent Włoch – Georgio Napolitano
i kardynał Kamillo Ruini, Wikariusz Rzymu. Zasadniczym celem
Sympozjum było przygotowanie Europejskiego Spotkania Profe-
sorów Uniwersyteckich w 2007 roku, z okazji 50 rocznicy podpi-
sania Traktatu Rzymskiego. Obrady toczyły się w jednym z uni-
wersytetów rzymskich (Libera Università Maria Santissima Assun-
ta) w sąsiedztwie Watykanu. Uczestnicy sympozjum wysłuchali
wielu referatów i wystąpień dotyczących przyszłości Europy i roli,
jaką mogą w jej kształtowaniu odegrać nauczyciele akademiccy,
w tym zwłaszcza ci działający w Duszpasterstwie Akademickim.

V Sympozjum NauczycieliV Sympozjum NauczycieliV Sympozjum NauczycieliV Sympozjum NauczycieliV Sympozjum Nauczycieli
Akademickich w RzymieAkademickich w RzymieAkademickich w RzymieAkademickich w RzymieAkademickich w Rzymie
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Europa?Europa?Europa?Europa?Europa?
Dokąd zmierzaDokąd zmierzaDokąd zmierzaDokąd zmierzaDokąd zmierza
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– metodyka i praktyka opracowania przedmiotowego do-
kumentów, ze szczególnym uwzględnieniem nauk ma-
tematyczno-przyrodniczych i technicznych,

– metodyka i metodologia tworzenia słownictwa języka
haseł przedmiotowych KABA (Katalog Alfabetyczny Bi-
bliotek Akademickich),

– język haseł przedmiotowych KABA a inne języki infor-
macyjno-wyszukiwawcze,

– zastosowanie kartoteki haseł przedmiotowych KABA
w różnych systemach zarządzania informacją, wiedzą
i dokumentami,

– skuteczność wyszukiwań w praktyce użytkowników ję-
zyka haseł przedmiotowych KABA,

20-22 września 2006 roku w Kazimierzu Dolnym odbyła
się ogólnopolska konferencja bibliotekarzy na temat: „Opra-
cowanie przedmiotowe dokumentów z zakresu nauk ści-
słych matematyczno-przyrodniczych i technicznych. Język
haseł przedmiotowych KABA: teoria, praktyka, przyszłość”.
Zorganizowana została przez Politechnikę Lubelską oraz
Centrum NUKAT (Narodowy Uniwersalny Katalog) Biblio-
teki Uniwersyteckiej w Warszawie.W konferencji wzięło
udział około 120 przedstawicieli największych bibliotek
w Polsce, głównie akademickich. Gościem specjalnym był
Michel Mingam z Ośrodka RAMEAU (Répertoire d’auto-
rité-matière encyclopédique et alphabétique unifié) Biblio-
teki Narodowej Francji w Paryżu.

Program konferencji obejmował następujące tematy:

O wspólny językO wspólny językO wspólny językO wspólny językO wspólny język bibliotek świata bibliotek świata bibliotek świata bibliotek świata bibliotek świataO wspólny język O wspólny język O wspólny język O wspólny język O wspólny język bibliotek światabibliotek światabibliotek światabibliotek światabibliotek świata
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KABA oraz kartotekami haseł wzorcowych stosowanych w
tym języku był kontynuowany podczas sesji drugiej zatytuło-
wanej „Rozważania teoretyczne”. O typologii haseł wzorco-
wych stosowanych w JHP KABA mówiła Maria Nasiłowska
z Ośrodka Języka i Kartoteki Wzorcowej KABA, natomiast o
integracji rekordów haseł wzorcowych tworzonych na potrze-
by różnych kartotek informowała Grażyna M. Wilczyńska z
Biblioteki Uniwersyteckiej KUL. Ciekawy referat na temat
geoinformacji w katalogach przedmiotowych bibliotek przed-
stawiła Małgorzata Gajos z Uniwersytetu Śląskiego w Kato-
wicach.

Sesja trzecia, przebiegająca pod
hasłem „Z doświadczeń bibliotek”,
dała okazję do zaprezentowania
osiągnięć w katalogowaniu przed-
miotowym piśmiennictwa z zakresu
techniki (wystąpienie Barbary Jan-
czak i Małgorzaty Dudziak-Kowal-
skiej z Biblioteki Głównej AGH)
oraz chemii (referat Barbary Mig-
dałek z Biblioteki Jagiellońskiej).
W dalszej kolejności wystąpiła Anna
Kucewicz z Ośrodka Języka i Kar-
toteki Wzorcowej KABA, przedsta-
wiając projekt tworzenia haseł dla

nazw geograficznych w formacie MARC 21 wykorzystywa-
nym w NUKAT. Andrzej Krajka z Zakładu Informacji Na-
ukowej UMC i Artur Ściborek z Ośrodka Informatyki Aka-
demii Rolniczej w Lub-linie przedstawili materiał z badań na
temat: „Schematy zachowań użytkowników języka haseł przed-
miotowych KABA”. Z badań wynika, że użytkownicy najczę-
ściej wyszukują publikacje według tytułu lub autora, o wiele
rzadziej według tytułu czasopisma i haseł przedmiotowych.
Do haseł JHP KABA sięgają, gdy nie udało im się dobrze
wyszukać według wcześniej stosowanych metod. Język haseł
przedmiotowych dla większości użytkowników okazuje się
zbyt trudny.

Materiały z innych badań A. Krajka i A. Ściborek za-
prezentowali na kolejnej, czwartej sesji zatytułowanej: „Przy-
szłość – próba nakreślenia”. Badania te dotyczyły efektyw-
ności wyszukiwawczej w JHP KABA i innych tego typu ję-
zykach. Autorzy referatu dokonali analizy przydatności JHP

KABA w różnych strategiach wyszu-
kiwawczych użytkowników. Czwar-
ta sesja zakończyła się wystąpieniem
Jadwigi Woźniak-Kasperek z Insty-
tutu Informacji Naukowej i Studiów
Bibliologicznych Uniwersytetu War-
szawskiego na temat organizacji in-
formacji w internetowych serwisach
kontrolowanej jakości. Referentka po-
dała przykłady systemów organizacji
informacji i wiedzy wykorzystywa-
nych w tych serwisach. Wskazała, że
istnieją dwa komplementarne podej-

– problemy i perspektywy technologii informacyjnych w kon-
tekście różnorodnych języków i systemów informacyjnych,

– informacja naukowa i upowszechnianie wiedzy o językach
informacyjno-wyszukiwawczych w perspektywie budowy
społeczeństwa informacyjnego.

Obrady podzielono na cztery sesje, które prowadzili
kolejno: dr Henryk Hollender – dyrektor Biblioteki Poli-
techniki Lubelskiej, dr hab. Wiesław Babik, prof. Uniwer-
sytetu Śląskiego, dr Diana Pietruch-Reizes, reprezentująca
Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej, i dr Urszula
Paprocka-Piotrowska z KUL.

Podczas sesji inauguracyjnej jako
pierwszy zabrał głos Michel Mingam
przedstawiając referat pt. „RAMEAU,
bilans i perspektywy”. Język haseł
przedmiotowych RAMEAU od 1980
roku jest tworzony i stosowany
w większości bibliotek francuskich.
Powstanie języka RAMEAU wiąże się
z przejęciem przez Bibliotekę Naro-
dową Francji i francuskie biblioteki
uniwersyteckie języka Repertoire des
vedettes matiere stosowanego przez
Bibliotekę Uniwersytetu Lavala
w Quebec (Kanada). Był to francusko-
języczny odpowiednik języka LCSH (Library of Congress Sub-
ject Headings), którym posługuje się Biblioteka Kongresu w
Waszyngtonie. RAMEAU rozpowszechnił się we wszystkich
typach bibliotek francuskich. Zawiera około 150.000 termi-
nów. Ostatnio, w związku z dynamicznym rozwojem nauki,
prowadzona jest modyfikacja haseł na dużą skalę.

Rodzaje języków informacyjno-wyszukiwawczych sto-
sowanych w NUKAT oraz stopień ich wykorzystania omó-
wiła w swoim wystąpieniu Maria Burchard, przedstawi-
cielka Centrum NUKAT Biblioteki Uniwersyteckiej w War-
szawie. W NUKAT współistnieją cztery języki: dominujący
JHP KABA – zastosowany w około 60% rekordów, w o wiele
mniejszym zakresie – JHP Biblioteki Narodowej, MeSH
(Medical Subject Headings) oraz UKD (Uniwersalna Klasy-
fikacja Dziesiętna). Istnieje także możliwość wyszukiwania
według słów kluczowych haseł przedmiotowych. M. Bur-
chardt w swoim wystąpieniu zwróciła szczególną uwagę na
różnice w procedurach tworzenia i
stosowania rekordów słownictwa
tych języków w NUKAT.

W kolejnym wystąpieniu sesji
pierwszej Danuta Patkaniowska
z Biblioteki Jagiellońskiej zaprezen-
towała osiągnięcia pracowników tej
placówki w zakresie tworzenia
słownictwa JHP KABA, budowy
kartotek haseł wzorcowych, opra-
cowania podręczników i instrukcji
dla użytkowników katalogów. Wą-
tek związany ze słownictwem JHP
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językach (KABA stosuje MARC 21 a RAMEAU –
INTERMARC). Formaty te nie są kompatybilne. Podsu-
mowaniem dyskusji może być wypowiedź Danuty Doma-
lewskiej, która zwróciła uwagę na to, iż katalog jest two-
rzony dla użytkownika i to jego oczekiwania należy brać
pod uwagę, bo to użytkownik decyduje o przydatności da-
nego języka informacyjno-wyszukiwawczego.

Obradom towarzyszyły pokazy nowoczesnego sprzętu
bibliotecznego. Firma CHECKPOINT zaprezentowała sys-
tem ochrony i kontroli zbiorów bibliotecznych. Firma
TOMACO przedstawiła metodę FASTBIND mającą zasto-
sowanie w archiwizacji i naprawach książek.

W konferencji uczestniczyła przedstawicielka Bibliote-
ki Głównej Akademii Ekonomicznej w Katowicach z uwagi
na istniejącą możliwość współpracy z katalogiem central-
nym NUKAT w zakresie formalnego i rzeczowego opraco-
wania zbiorów bibliotecznych.

Materiały z przedstawionej konferencji dostępne są na
stronie http://www.ebib.info/publikacje

Zofia Pokusińska

ścia do problemu reprezentacji i wyszukiwania informacji –
słowniki kontrolowane i swobodne słowa kluczowe.

Po wysłuchaniu referatów rozpoczęła się dyskusja, pod-
czas której wypowiadali się m.in. Henryk Hollender, Ma-
ria Burchard, Danuta Domalewska, Michel Mingam. Hen-
ryk Hollender postulował, aby nie tworzyć poradników i in-
strukcji dla użytkowników języka KABA, natomiast skupić
się na poprawieniu efektywności wyszukiwawczej tego ję-
zyka. W dalszej kolejności mówiono o kartotekach haseł
wzorcowych z perspektywy wykorzystania zamiennie haseł
formalnych i przedmiotowych (są tworzone dwie odrębne
kartoteki). Grażyna Wilczyńska proponowała tworzenie
rekordów zintegrowanych, które odpowiadałyby na każdy
typ pytania (formalny i przedmiotowy).

Bezpośrednim źródłem języka KABA jest język RAMEAU.
Hasła przedmiotowe języka KABA wchodzą w analogiczne
relacje, mają identyczne zasady stosowania i funkcje jak ich
odpowiedniki w RAMEAU. Są dodatkowo powiązane re-
lacjami ekwiwalencji z francuskojęzycznymi relacjami
RAMEAU i angielskojęzycznymi hasłami LCSH. Pojawiła
się jednak konieczność opracowania polskich zasad two-
rzenia haseł do kartoteki wzorcowej JHP KABA, innych niż
w RAMEAU, z powodu różnic między formatami w obu tych

Jubileuszowe 10. Targi Książki w Krakowie odbyły się 19-22
października 2006 roku. Dziesiąta edycja zgromadziła przeszło czte-
rystu wystawców literatury beletrystycznej, popularnonaukowej,
naukowej, dziecięcej i młodzieżowej. Targi odwiedziło ponad
20 tysięcy osób. Zapoznanie się z ofertą wydawniczą, zakupienie
wybranych książek, map, kalendarzy, albumów czy też zdobycie
autografu ulubionego autora lub osoby publicznej były jednymi
z wielu atrakcji tegorocznych targów. Od czwartku do niedzieli odbywały się liczne spotkania z autorami, konkursy, prelekcje,
konferencje, prezentacje i zabawy. Targi gościły m.in. Wiktora Surowowa, Sławomira Mrożka, Andrzeja Cedro, Joannę Chmie-
lewską, Małgorzatę Musierowicz i wielu innych znakomitych pisarzy, artystów, dziennikarzy. Imprezie towarzyszyły wystawy
zdjęć Krakowa oraz przyrody świata. Zorganizowano również akcję „Książka za książkę”. „Gazeta Wyborcza” wspólnie z Radiem
Kraków i Targami w Krakowie zapraszały do przynoszenia książek zalegających na domowych półkach i w piwnicach, a które
chętnie przeczyta jeszcze ktoś inny.

Ta krajowa impreza branży wydawniczej zgromadziła wielu wystawców literatury naukowej. Były to przede wszystkim wy-
dawnictwa uczelni wyższych. Repertuar publikacji, nowości wydawniczych na swoich stanowiskach prezentowały m.in. wydaw-
nictwa Akademii Ekonomicznej w Katowicach, w Poznaniu i Wrocławiu, Wydawnictwo Naukowe PWN z Warszawy, wydawnic-
twa Uniwersytetów Jagiellońskiego, Łódzkiego, Śląskiego, Wrocławskiego i wiele innych. Można było zapoznać się z katalogami
wydawniczymi oficyn uczelnianych, zakupić wybrane tytuły, nawiązać kontakty branżowe.

Targi Książki w Krakowie to święto literatury zarówno pięknej, jak i naukowej. Służą one przede wszystkim promocji słowa
pisanego, tradycji oraz nauki. Każdy człowiek, dla którego książka jest wartością, powinien choć raz odwiedzić krakowskie Targi
Książki.

Anna Konieczko
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Ciesząc się z sukcesów pracowników naukowych Akademii przedsta-
wiamy na łamach „AE Forum” sylwetki osób, które otrzymały w ostat-
nim okresie zaszczytny tytuł profesora. Jednak biorąc pod uwagę fakt,
że ich działalność naukowa jest powszechnie znana w środowisku uczel-
ni, zdecydowaliśmy się przyjąć inną formułę prezentacji niż klasyczne
curriculum vitae naukowca.

Jest takie miejsce…
Gdzie chętnie powracam – dom.

Nigdy nie wyrzeknę się…
Jest wiele takich rzeczy. Pierwsza, która przychodzi mi na myśl
to swojej rodziny i ojczyzny. Wychowałem się w patriotycz-
nej i bogobojnej rodzinie. I tak pozostanie.

W sercu noszę…
Tego nie zdradzę. To co w sercu, to najważniejsza tajemnica,
którą się dzielę tylko z najbliższymi.

Przy sobie noszę…
Nic specjalnego, na pewno klucze do domu i pen-drive’a na
wykłady.

Odpręża mnie…
Dobra muzyka, spacer, rodzinne rozmowy.

Jestem dumny z…
Moich synów oraz kochanej i kochającej żony, domu i kilku
posadzonych drzew.

Chciałbym mieć…
Więcej czasu dla synów. To mój wyrzut sumienia.

Mam do zrobienia…
Wiele, zwłaszcza w obszarze inżynierii wiedzy. Z zaległych
rzeczy – garaż do posprzątania, o co od dawna dopomina się
żona. Moi współpracownicy znają tę listę spraw.

Nie czytałem nic lepszego niż…
Zdecydowanie Sienkiewicz!

Cieszy mnie…
Że żyję w ciekawych czasach. Życzliwy uśmiech i to, że mam
wokół siebie tylu wartościowych ludzi. To buduje także mnie.
Zachęca do kolejnego wysiłku, nawet gdy czuję zmęczenie.

Kwiaty we włosach…
W młodości – pamiętam – potargał je wiatr…

Już w szkole podstawowej wiedziałem, że...
Lubię czytać. W szkole podstawowej czytałem bardzo dużo
książek. Lubiłem się uczyć. Także pisałem wiele. W tym także
wiersze. Czy to zdecydowało o moim losie? Na przemyślenia
zostawiam sobie już nieodległą emeryturę. Mam nadzieję, że
Bóg mi ją podaruje.

Zrozumiałem, że zajmę się ekonomią, gdy…
Przyznaję, że studia ekonomiczne nie były moim marzeniem.
Lubiłem matematykę, fascynowałem się historią. Ktoś zadecy-
dował niejako za mnie, że powinienem zostać historykiem
wśród informatyków – i do tego na Akademii Ekonomicznej.

Zrozumiałem, że zostanę profesorem, gdy…
Nie, tego jeszcze nie zrozumiałem.

Student to…
Osoba, która potrzebuje pomocy w pracy nad sobą i w zdoby-
waniu wiedzy. Potrzebuje zrozumienia, wsparcia, rzetelnej oce-
ny tego, czego się nauczyła. Nawet wtedy, gdy uważa, że le-
piej jest pójść na skróty.

Profesor to…
Ktoś, kto kiedyś też był studentem. Z wdzięcznością wspomi-
nam tych Profesorów, którzy czegoś mnie nauczyli, którzy umieli
zachęcić do nauki nielubianych przeze mnie przedmiotów.
A było ich wielu, ponieważ wiele było tych przedmiotów, któ-
re wydawały mi się w życiu zbędne. Ulubiony mój wiersz za-
czyna się od słów „Nauczyli mnie mnóstwa mądrości…”

Pracuję, bo…
Po prostu lubię. To mama zakorzeniła we mnie coś z benedyk-
tyna: ora et labora.

Jestem naukowcem…
Nie lubię tego słowa. Jestem przede wszystkim nauczycielem
akademickim, który musi się najpierw sam nauczyć, by uczyć
innych.

Pierwsza poranna myśl…
Jak zaczynać dzień nauczyła mnie mama.

Prof. Jerzy GołuchowskiProf. Jerzy GołuchowskiProf. Jerzy GołuchowskiProf. Jerzy GołuchowskiProf. Jerzy Gołuchowski
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Często zdarza się, że w prasie regionalnej znajdujemy wspo-
mnienia o zmarłych, którzy większość swojego życia poświęci-
li pracy dla naszej Uczelni. Pod nieomalże wszystkimi z nich
widnieje podpis: Zdzisława Siess. Biogramy autorstwa pani Zdzi-
sławy są pełne ciepła i serdeczności, pokazują ludzi w codzien-
nych sytuacjach – takimi, jakimi byli, kiedy kilkanaście lub kil-
kadziesiąt lat temu spędzali długie godziny w murach Akade-
mii. Pisanie o tych osobach przychodzi Pani Zdzisławie
z łatwością, wszak każdą z nich znała osobiście, gdyż przez
wiele lat pracowała jako kustosz naszej uczelnianej biblioteki.
Korzystając z okazji miłego spotkania zadaliśmy naszej uczel-
nianej kronikarce kilka pytań.

nej Akademii Ekonomicznej. W miarę upływu lat coraz bar-
dziej kochałam swój zawód i coraz bliższe memu sercu sta-
wały się związki z uczelnią.

I to właśnie dzięki tej stałej obecności w środowisku aka-
demickim zaczęła Pani pisać o profesorach naszej Alma
Mater, jak i o swoich mistrzach z Krakowa?

Tak, przecież kontakty z nimi to największa część mo-
jego życia. Trudno zliczyć, o jak wielu z nich spisałam już
wspomnienia. Cieszy mnie, że te krótkie, ale jakże bliskie
mojemu sercu teksty są chętnie publikowane przez gazety
regionalne w Katowicach i Krakowie. Ostatnio wiele serca

Jak trafiła Pani do pracy w Akademii?

Jestem absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego. Po
studiach w Krakowie otrzymałam skierowanie do pracy
w Katowicach, w Bibliotece Śląskiej. Po krótkim czasie pracy
w tejże książnicy zostałam przeniesiona do Biblioteki Głów-

Zdzisława Siess w latach
studiów w Uniwersytecie
Jagiellońskim
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Innymi słowy, ocala Pani od zapomnienia wszystkie te oso-
by, których już nie ma wśród nas.

To prawda. Z wieloma z nich osobiście się przyjaźni-
łam przez lata pracy i zostali w mojej pamięci na zawsze.
Tym staram się dzielić z innymi. Zawsze lubiłam pisać.
Razem z siostrą miałyśmy talent pisarski – pewnie po ro-
dzicach, nauczycielach. Siostra odziedziczyła po ojcu styl
krótki, zwięzły, prawniczy, a ja po matce opisowy. Nie przy-

puszczałam, że moje pisanie
wspomnień tak się rozwinie i że
będzie się podobać. A jednak
stałam się choć trochę znana.
Pewnego razu, kiedy byłam
w bibliotece w PAN w Krako-
wie, chciałam się zapisać do
czytelni i wówczas powiedzia-
no mi, że mnie znają. Na pyta-
nie „Skąd?” usłyszałam odpo-
wiedź, że z moich artykułów.
Zrobiło mi się niezmiernie miło
i to mnie zdopingowało do dal-
szego pisania. Tak samo zresztą
jak i podziękowania od rodzin
zmarłych, o których wspo-
mnienia opublikowałam. To
wielka radość mojego życia.
Aczkolwiek z równie dużą pasją

dopinguję teraz najmłodsze pokolenie naszej rodziny.
A jest się czym cieszyć – jedna z naszych najmłodszych uzy-
skała w ostatnich miesiącach wyróżnienie „Primus Inter
Pares”.

Gratulując Pani Zdzisławie wszystkich sukcesów życzymy
wielu kolejnych udanych przedsięwzięć literackich.

Rozmawiał: Marcin Baron

włożyłam w opracowanie wspomnienia o profesorze Aloj-
zym Melichu, stąd też wiele radości sprawiła mi szczera
wdzięczność rodziny pana profesora – szczególnie córki,
jaka mnie spotkała po ukazaniu się publikacji prasowych
na jego temat. Ucieszyło mnie także, że odszukali mnie ab-
solwenci pierwszych roczników studiujących w naszej Uczel-
ni i zaprosili do swego grona na cykliczne spotkania. Ale
nie piszę tylko o ludziach związanych z uczelniami. Staram
się publikować różne cykle: o sąsiadach, koleżankach, przy-
jaciołach, rodzinie.
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Centrum Badań i Ekspertyz na zlecenie Centrum Promocji
przeprowadziło we wrześniu tego roku drugą edycję badania „Stu-
denci pierwszego roku o Akademii Ekonomicznej im. Karola Ada-
mieckiego w Katowicach”.

Badania studentów I roku Akademii przeprowadzono 25-29
września 2006 roku techniką ankiety audytoryjnej. W badaniu
wzięło udział 863 studentów studiów stacjonarnych i niestacjo-
narnych z Wydziału Ekonomii, Finansów i Ubezpieczeń oraz
Zarządzania. Niemal 2/3 respondentów ma 19 lat, a co piąty 20 lat.
Najstarszy respondent spośród studentów I roku studiów stacjo-
narnych ma 23 lata, a studiów niestacjonarnych 43 lata. Średnia
wieku w próbie ogółem wynosi 19,9 lat. Niewiele starsi bo prze-
ciętnie o 2 lata są studenci studiów niestacjonarnych.

Ponad 80% badanych wybrało Akademię Ekonomiczną w Ka-
towicach ze względu na interesujący ich kierunek studiów. Nie-
mal co drugi respondent kierował się przy wyborze uczelni jej re-
nomą i prestiżem. W porównaniu z badaniem z 2005 roku wi-
doczny jest procentowy wzrost czynnika „prestiż, renoma”, któ-
rym kierują się kandydaci przy wyborze uczelni. W 2005 roku
było to 42,1%. Ponad 43% respondentów wybrało uczelnię z uwagi
na jej pozycję w rankingach i dogodną lokalizację. „Pozycja uczelni
w rankingach” to czynnik, który w porównaniu z badaniem z roku
2005 wzrósł o 10%. W 2006 roku, po ogłoszeniu rankingu „New-
sweeka”, nagłośniona została informacja o zajęciu przez Akade-
mię 6. miejsca (na 100 sklasyfikowanych uczelni) i 2. miejsca (wśród
uczelni ekonomicznych) w rankingu przedstawiającym uczelnie
dające najwyższe szanse swoim absolwentom na znalezienie pracy
na stanowiskach dyrektorskich, specjalistycznych i kierowniczych.
Ponadto, co trzeci respondent wskazywał, że to opinie znajomych
są ważne przy wyborze uczelni, a co czwarty badany kierował się
dużą liczbą specjalności.

Ponad 83% badanych jako źródło informacji o uczelniach
wyższych wskazało na Internet, a niemal połowa na materiały in-
formacyjne wydawane przez uczelnie oraz na opinie znajomych.
Informacje o Akademii Ekonomicznej w Katowicach w większym
stopniu niż o innych uczelniach czerpano z Internetu i materiałów
informacyjnych, a także od znajomych, studentów, rodziny oraz
poprzez bezpośredni kontakt z uczelnią. Informacje o innych uczel-
niach wyższych częściej pochodziły z mediów (prasa, radio, tele-
wizja), od nauczycieli szkół średnich oraz z informatorów eduka-
cyjnych. Internet, niezależnie od wydziału i trybu studiów, jest głów-
nym źródłem informacji o Akademii (ponad 93%). Prawie poło-
wa studentów zbierając informacje korzystała z materiałów infor-
macyjnych oraz uzyskiwała je od znajomych. Respondenci rzadko
korzystali z informacji prezentowanych w mediach (radio, telewi-
zja). Co piąty respondent wskazał, co zaskoczyło go pozytywnie
podczas pierwszego kontaktu z uczelnią. Badani wymienili mię-
dzy innymi: obsługę, wygląd uczelni, atmosferę, przekaz infor-
macji oraz stronę internetową.

Zdecydowana większość respondentów jest dumna z podję-
cia studiów w Akademii Ekonomicznej w Katowicach (83,9%).
W porównaniu z wynikiem badania z 2005 roku, w którym 77%
studentów odpowiedziało na postawione pytanie „Jestem dum-
ny”, widoczny jest procentowy wzrost tego czynnika. Bardziej za-
dowoleni są studenci studiów niestacjonarnych (87,0%) niż sta-
cjonarnych (82,4%). Ponad 80% badanych wypowiedziało się na
temat studiowania w Akademii Ekonomicznej. Co czwarty respon-
dent uważa, że jest to trafny wybór, a co szósty uważa to za wy-
różnienie.

Justyna Jasińska

Wizerunek AkademiiWizerunek AkademiiWizerunek AkademiiWizerunek AkademiiWizerunek Akademii
w oczach studentóww oczach studentóww oczach studentóww oczach studentóww oczach studentów
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studentów I roku AEstudentów I roku AEstudentów I roku AEstudentów I roku AEstudentów I roku AE
w Katowicachw Katowicachw Katowicachw Katowicachw Katowicach

Aksjologiczne preferencjeAksjologiczne preferencjeAksjologiczne preferencjeAksjologiczne preferencjeAksjologiczne preferencje
studentów I roku AEstudentów I roku AEstudentów I roku AEstudentów I roku AEstudentów I roku AE
w Katowicachw Katowicachw Katowicachw Katowicachw Katowicach

lucja ludzkiego życia, by pogłębiać i do-
skonalić jego byt? Jedna z odpowiedzi
na tak postawione pytanie kieruje nas
do świata wartości, z którymi człowiek
styka się, które wybiera w trakcie całe-
go swego istnienia.

Człowiek nieustannie zadaje sobie
pytanie o to kim jest. Odpowiada na
nie przez całe życie, albowiem każde-
go dnia kreuje on swą egzystencję, do-
konując wielorakich wyborów. Wyda-
rzenia dnia codziennego, a przede

wszystkim spotkanie z drugim człowie-
kiem stają się okazją do permanentne-
go rozwoju własnej osobowości – choć
bywa i tak, że mogą przyczynić się one
do aktów autodestrukcji. W jaki więc
sposób powinna dokonywać się ewo-
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Podjęcie próby jednoznacznego zde-
finiowania pojęcia „wartość” skazane jest
na wielorakość rozwiązań. Dlatego też
pewnym kluczem stać się może pogru-
powanie różnych definicji w zależności
od nauki, na gruncie której takie okre-
ślenie się pojawi. W publikacjach podej-
mując ów problem można znaleźć roz-
wiązanie wyróżniające trzy kategorie de-
finicyjne:
– psychologiczną, w której wartości

traktuje się jako zjawisko indywi-
dualne (zinternalizowane doświad-
czenie),

– socjologiczną, która wartościom na-
daje wymiar społeczny,

– kulturową, która podejmuje uniwer-
salny wymiar wartości możliwie ze-
wnętrznych wobec człowieka, domi-
nujących w danym społeczeństwie.
W filozofii już od czasów Arysto-

telesa (jednak pewnych sugestii można
doszukiwać się także u Sokratesa czy
Platona) odnaleźć można klasyczny po-
dział dobra na trzy rodzaje: pożytecz-
ne (bonum utile), przyjemnościowe
(bonum delectabile) oraz godziwe (bo-
num honestum). Dobro użyteczne jest
zwykle celem do osiągnięcia innego
dobra, które stanowi zasadniczy cel
działania człowieka. Przykładem mogą
być pieniądze, dzięki którym można
osiągnąć kolejną upragnioną rzecz.
Dobro przyjemnościowe objawia się
jako przedmiot dążenia dla siebie sa-
mego. Osoba nakierowana w tym wy-
padku na jakąś rzecz lub działanie pra-
gnie osiągnąć jakąś przyjemność i poza
nią nie ma nic, co by pociągało tę oso-
bę, np. walory smakowe jakiejś potra-
wy czy też wspaniały krajobraz. Naj-
ważniejsze, ale także najtrudniejsze do
zinterpretowania, jest dobro godziwe.
Chodzi bowiem w tej sytuacji o taki
typ dobra, który jest przedmiotem dą-
żenia dla niego samego. Najbardziej
wyrazistym przykładem w tym wypad-
ku byłaby osoba mająca niezbywalną
godność.

Na podstawie powyższej typologii
dobra ustalono hierarchię, podział war-
tości na: wartości pożyteczne, przyjem-
nościowe oraz godne. Wartości poży-
teczne to: ambicje, autorytet, bezpie-
czeństwo, charakter, czas, dobra ma-
terialne, kreatywność, odpowiedzial-

Jako osoby stajemy się ośrodkiem
relacji o bardzo szczególnym, bo du-
chowym charakterze. Są to zarówno re-
lacje międzyosobowe, jak i osobowo-
rzeczowe. Prawda o konstrukcji takich
relacji jest dla człowieka istotna, gdyż
jest prawdą o wartościach, a określa za-
razem jego rangę ogólnoludzką. Same
zaś wartości należy traktować jako swo-
iście wyznaczony cel, do którego czło-
wiek dąży i który każdorazowo przyj-
muje jakieś odniesienie ku dobru i praw-
dzie.

Dlatego ważne było przeprowadze-
nie badań, które pozwoliły wskazać,
jakie wartości są preferowane przez
młodzież rozpoczynającą studia w Aka-
demii Ekonomicznej w Katowicach* .
Przeprowadzone badania są częścią
projektu badawczego, który ma pozwo-
lić uzyskać odpowiedź na pytanie, czy
następują u ankietowanych studentów
ewentualne zmiany tych wartości w cią-
gu pięciu lat edukacji na naszej Uczel-
ni oraz jakie mogą być przyczyny ewen-
tualnych zmian w hierarchii wartości
młodych ludzi, a także jaki wpływ na
taki stan rzeczy wywiera nasze środo-
wisko akademickie.

Podjęte badania wynikają z licz-
nych zadań stawianych uczelniom
w edukacji młodych ludzi. Ustawa Pra-
wo o szkolnictwie wyższym, a także
misja realizowana przez Akademię
Ekonomiczną w Katowicach jedno-
znacznie wskazują na podwójną rolę
kształcenia. Mianowicie, oprócz zadań
wynikających ze zdobywania wiedzy
Akademia ma także wychowywać, edu-
kacja bowiem, zajmując się także prze-
strzenią wychowania oraz realizacją
tego zadania, podejmuje w swych
przedsięwzięciach zagadnienia związa-
ne z wartościami. Nie tylko próbuje
dociec – opierając się na fundamentach
filozoficznych – istoty i sposobu istnie-
nia wartości, ale także stawia pytanie
o to, jakie wartości i dlaczego powin-
ny być preferowane i „uczone” w ca-
łym procesie wychowawczym.

Można przyjąć, że cel wychowaw-
czy Uczelni może być realizowany wie-
lopłaszczyznowo. Z pewnością jednym
z elementów mogących ukazać efek-
tywność podejmowanych działań wy-

chowawczych jest obszar wartości, któ-
re „przynoszą z sobą”, nabywają i zmie-
niają w sobie studenci Akademii Eko-
nomicznej w Katowicach.

Rozumienie wartości i ich podział
wykorzystany w badaniach

Pojęcie wartości jest często używa-
ne zarówno w życiu codziennym, jak
i w naukowych opracowaniach. Ter-
min ten – jakże istotny w naszym życiu
– jest zarazem niezmiernie trudny do
zdefiniowania, stąd też potocznie nie
stawia się pytania o jego znaczenie,
traktując go jako coś oczywistego.
Człowiek bowiem będąc istotą my-
ślącą, która wpływa na świat i zarazem
go zmienia, nie może obyć się bez war-
tości – w konsekwencji także bez warto-
ściowania. Problem tkwi jednak w tym,
iż nie stworzono jak dotąd jednoznacz-
nej definicji wartości, którą powszech-
nie przyjęto by bez zastrzeżeń.

Sam termin „wartość” pochodzi od
słowa być wartościowym, mieć jakieś
znaczenie. Początkowo w języku co-
dziennym oznaczał pewne przypadło-
ści ludzkiej natury, takie jak siła, zdro-
wie, odwaga (męstwo), a także moc
charakteru. Stopniowo pojęcie to wcho-
dziło do różnych nauk i to zarówno
szczegółowych, jak i humanistycznych.
W Słowniku języka polskiego podane
są trzy znaczenia owego słowa. Pierw-
sze wskazuje na to, ile coś jest warte
pod względem materialnym, a więc
chodzi o cenę jakiegoś przedmiotu
wyrażoną za pomocą pieniężnego rów-
noważnika, drugie dotyczy osoby lub
rzeczy, która może być rozpatrywana
w kontekście jej cech rozumianych jako
walor czy zaleta, chodzi tu przede
wszystkim o cechy, które mogą zaspo-
koić jakieś potrzeby człowieka bądź są
dla niego istotne, ważne. Trzeci spo-
sób rozumienia można odnaleźć na
gruncie nauk matematyczno-fizykal-
nych, gdzie będzie chodzić o liczbę
mającą określić daną wielkość fizyczną.
W tego typu charakterystyce brak jed-
nak uwzględnienia wymiaru moralne-
go czy też estetycznego, a także odnie-
sienia do tego, co dobre lub złe.

* Szczegółowy opis przeprowadzonych badań zawiera publikacja G. Polok: Najważniejsze wartości
studentów I roku Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Katowice 2006.
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Drugie z pytań zapisanych w kwe-
stionariuszu badawczym, mające na
celu określenie, jak ankietowani rozu-
mieją wartość, brzmiało: wartość to
kto? Dla ponad 1/4 badanych respon-
dentów wartość to rodzina. Mniej niż
1/4 respondentów jako wartość wska-
zała osobę, która jest autorytetem. Nie-
mal dla co piątego respondenta war-
tość to ważna dla niego postać. Szcze-
gółowy rozkład odpowiedzi zawiera
tabela 2.

ność, odwaga, praca, przekonania, reli-
gia, seks/ciało, tolerancja, wiedza, wła-
dza, wykształcenie, znajomości. Warto-
ści przyjemnościowe to: indywidualność,
luksus, pożywienie, prywatność, przy-
jaźń, radość, samodoskonalenie, spokój,
szacunek, szczerość, szczęście, uczucia,
wspomnienia, wspólnota, wygoda, za-
ufanie, zdrowie, życzliwość. Wartości
godne to: człowiek, dobro, godność oso-
bista, honor, ja sam(a), mądrość, miłość,
moralność, nadzieja, ojczyzna, piękno,
prawda, rodzina, sumienie, uczciwość,
wiara, wierność, wolność.

Pogrupowane w ten sposób warto-
ści zostały zapisane w ankiecie, która
była narzędziem badawczym w przepro-
wadzonych badaniach dotyczących war-
tości preferowanych przez studentów I
roku w Akademii Ekonomicznej w Ka-
towicach.

Wybór poszczególnych wartości
uwarunkowany jest z jednej strony ich
różnorodnością, z drugiej zaś – co sta-
nowi główną kategorię – ich odniesie-
niem do typów dobra. Zaprezentowa-
na ilość wartości, a także ich rozmaitość
miała na celu objęcie jak najszerszych
sfer życia badanych jednostek.

Wartości preferowane przez
studentów Akademii Ekonomicznej
w Katowicach

Badania przeprowadzono 14-21 li-
stopada 2005 roku techniką ankiety au-
dytoryjnej na wykładach kierunkowych
dla pierwszego roku.

Respondentami byli studenci wszyst-
kich kierunków z Wydziału Ekonomii,
Finansów  i Ubezpieczeń, Zarządzania
w Katowicach oraz kierunków Ekono-
mia i Informatyka oraz Ekonometria
z Wydziału Ekonomii oraz Zarządza-
nia w Rybnickim Ośrodku Naukowo-
-Dydaktycznym. Ogółem zbadano 774
studentów. Po weryfikacji merytorycz-
nej i formalnej do dalszych analiz prze-
kazano 750 kwestionariuszy. W bada-
nej grupie studentów niewiele ponad
połowę stanowią kobiety (54,9%).
Średnia wieku respondentów wynosi
19 lat. Zdecydowana większość studen-
tów pozostaje w stanie wolnym (blisko
95%). Żaden z respondentów nie za-
deklarował statusu małżeńskiego, a w związ-

ku nieformalnym pozostaje 5% ankieto-
wanych.

Najpierw pytano, jak respondenci
pojmują wartość. Dlatego pierwsze py-
tanie zapisane w ankiecie brzmiało:
wartość to co? Na tak postawione py-
tanie ponad połowa respondentów
wskazała na wartość jako to coś, co ma
dla nich duże znaczenie, a co czwarty
jako cel w życiu. Szczegółowy rozkład
odpowiedzi przedstawia tabela 1.

Tabela 1
Wartość to (co?) (w %, N=698)

Wyszczególnienie Ogółem 

Rodzina (mama, rodzice, ja, my, my sami). 28,1 

Autorytet (osoba, która swoimi czynami pokazuje nam, co jest dobre, imponuje nam, 
osoba budząca podziw, wartościowa, autorytet moralny, ludzie, których szanujemy, 
ktoś, kogo można naśladować, człowiek, który w jakimś stopniu różni się od innych 
w sposób szczególny, wzór dla innych, ludzie, którzy mogą nam imponować, osoby 
godne naśladowania, podziwu, które mogą być wzorem, ideał, osoba wartościowa, 
reprezentująca szczytne ideały, posiada cenione cechy, osoba, którą cenię, szanuję, 
idole, cecha, którą chcemy naśladować). 

23,9 

Ważna dla nas postać (bliska osoba, która wiele znaczy, bliska osoba, na którą 
można liczyć, drugi człowiek, ktoś, kogo brak możemy odczuwać, bez kogo nie można 
się obejść, osoby, z którymi nas coś łączy). 

22,4 

Przyjaciele (znajomi, środowisko, w którym się obracasz). 16,1 

 

Tabela 2
Wartość to (kto?) (w %, N=595)

Wyszczególnienie Ogółem 

Coś, co dla mnie ma duże znaczenie (coś ważnego, cennego, priorytet, istotnego, 
najcenniejsze w życiu, coś, za co oddałbym życie, cecha szczególnie przeze mnie 
ceniona, coś ważnego i potrzebnego do spełnienia się, coś, szanujemy, budzi nasz 
podziw, co jest ważne, coś, co się dla nas liczy, uniwersalne pojęcie stabilizujące naszą 
egzystencję, jej sens, wszystko, co jest cenne, nabyte ciężka pracą, coś, co należy 
szanować, coś, co szanuję, coś, dzięki czemu nasze życie ma sens, coś, co ma wpływ na 
nasze życie, coś, co warto doskonalić, coś, co stanowi o pięknie, coś pozytywnego, coś, 
co było, jest i będzie, cecha – przedmiot odgrywający jakąś rolę, cnota, wiara, dobro, 
słowo, coś, co stanowi o charakterze społecznym człowieka). 

54,7 

Cel (coś, czym kieruję się w swoim życiu i do czego dążę, ważna cecha, którą kierujemy 
się w życiu, coś, według czego postępujemy, cecha, która stanowi drogę naszego życia, 
coś, co warto wyznaczyć w życiu i według czego należy postępować, coś, co cenię 
i czego przestrzegam, coś, na czym opieram swoje życie i według czego postępuję, 
drogowskaz życiowy bliżej nieokreślony, stan, rzecz, którą kierujemy się w życiu, czym 
się kierujemy podejmując decyzje, czynniki, którymi kierujemy się w życiu, stanowią 
drogę do celu, czym się kierujemy podejmując decyzje, cel działań i dążeń, cel, do 
którego dążymy, coś, co chcę posiadać, do czego dążymy, cel w życiu, rzecz, stan, który 
pokazuje nam jak dobrze i szczęśliwie żyć, kierując się dobrymi wartościami możemy to 
osiągnąć, coś, czym można się poszczycić, coś co warto doskonalić, droga życia). 

23,4 

Zasady (wartości, wzory, normy, ideały, priorytet idea, rodzaj idei, idea przyświecająca 
mi w życiu, cechy będące ideałami dla danego człowieka, przekonania, którymi się 
kierujemy, normy mające autorytet, ważna dla mnie zasada, którą staram się 
przestrzegać, rzeczy, w które wierzę, sposób zachowania, zasady i cechy określające 
nasze zachowanie, właściwe zachowanie, sposoby postępowania, wybory). 

9,2 
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W odpowiedzi na pytanie o najważ-
niejszą wartość badani studenci Akade-
mii Ekonomicznej napisali, że jest nią
miłość (ponad 35% wskazań), dalej ro-
dzina, którą wskazał co piąty respondent,
a następnie najbliżsi – 15% wskazań.
Szczegółowy rozkład odpowiedzi zawie-
ra tabela 3.

Kolejne zadanie, jakie mieli do zre-
alizowania badani studenci, to wybra-
nie spośród wskazanych wartości sied-
miu dla nich najważniejszych. Warto-
ści zostały pogrupowane na wzór kla-
sycznego podział dobra na trzy rodza-
je: pożyteczne (bonum utile), przyjem-
nościowe (bonum delectabile) oraz go-
dziwe (bonum honestum). Na podsta-
wie powyższej typologii dobra ustalo-
no hierarchię, podział wartości, zawie-
rając je w trzech grupach: jako warto-
ści pożyteczne, przyjemnościowe, oraz
godne. Wewnątrz danej grupy poszcze-
gólne wartości ułożono w kolejności
alfabetycznej.

Przy takim podziale wśród warto-
ści przyjemnościowych (indywidual-
ność, luksus, pożywienie, prywatność,
przyjaźń, radość, samodoskonalenie,
spokój, szacunek, szczerość, szczęście,
uczucia, wspomnienia, wspólnota, wy-
goda, zaufanie, zdrowie, życzliwość)
blisko 3/4 badanych wybrało przyjaźń,
szczęście i zdrowie, 2/3 uczucia i za-
ufanie, a prawie co drugi respondent
wskazał na szczerość i szacunek. Tyl-
ko co dziesiąty badany wybrał wśród
wartości przyjemnościowych wspólno-
tę i wygodę. Wybór dokonanych war-
tości ukazuje wykres 1.

Wśród wartości pożytecznych, ta-
kich jak ambicja, autorytet, bezpieczeń-
stwo, charakter, czas, dobra material-
ne, kreatywność, odpowiedzialność,
odwaga, praca, przekonania, religia,
seks/ciało, tolerancja, wiedza, władza,
wykształcenie, znajomości, niemal 2/3
badanych wybrało wykształcenie, bez-
pieczeństwo, wiedzę i odpowiedzial-
ność, a prawie co drugi ambicję i pra-
cę. Najmniej respondentów spośród
wartości pożytecznych wybrało wła-
dzę. Dokonany przez respondentów
wybór ukazuje wykres 2.

Tabela 3

Najważniejsza wartość dla studentów Akademii Ekonomicznej (w %, N=715)

W odniesieniu do wartości godnych
(zacnych samych w sobie), takich jak
człowiek, dobro, godność osobista, ho-
nor, ja sam(a), mądrość, miłość, moral-
ność, nadzieja, ojczyzna, piękno, praw-
da, rodzina, sumienie, uczciwość, wia-
ra, wierność, wolność, zdecydowana

większość respondentów (86,1%) wy-
brała miłość, 3/4 rodzinę, a 2/3 uczci-
wość. Najmniej respondentów pośród
wartości godnych, wybierało piękno i
siebie samego. Szczegółowy rozkład
dokonanych wyborów ukazuje wykres 3.

Wykres 1

Wartości przyjemnościowe w życiu studentów (w %)

Wyszczególnienie Ogółem 

Miłość 35,2 

Rodzina 21,8 

Najbliżsi (bliskie osoby, przyjaźń, koleżeństwo, wspólnota, przywiązanie, drugi 
człowiek, ludzie, mój chłopak, dobre relacje, relacje międzyludzkie, związki między 
ludźmi). 

15,0 

Szacunek (honor, godność człowieka, szczerość i prawdziwość związków 
międzyludzkich). 8,4 

Szczęście (zadowolenie, czerpanie radości z życia, radość z życia, stabilność). 7,8 

Zdrowie 6,3 
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Wykres 2
Wartości pożyteczne w życiu studentów (w %)

Wykres 3
Wartości godne w życiu studentów (w %)

Wyszczególnienie Ogółem 

Oparcie w bliskich (wsparcie z ich strony, bliscy ludzie, przywiązanie do bliskich, 
możliwość polegania na kimś, otwartość na drugiego człowieka, kontakty 
z przyjaciółmi, przyjaźń, braterstwo). 

13,0 

Upór w dążeniu do celu (determinacja, pozytywna determinacja, wytrwałość, 
ambicje, konsekwentność, siła pozwalająca radzić sobie z problemami, stałość 
w dążeniach, sumienność, odporność na wpływ innych, przebojowość, skuteczność, 
sukces). 

12,3 

Tolerancja  11,7 

 

Tabela 4
Inne, ważne dla studentów wartości (w %, N=301)

W kwestionariuszu ankietowym wy-
pełnianym przez badanych studentów
pierwszego roku Akademii Ekonomicz-
nej w Katowicach, oprócz wskazania
przez nich najważniejszej wartości i wy-
braniu z grup wartości przyjemnościo-
wych, pożytecznych, godnych, siedmiu
istotnych wartości, ankietowani mieli
możliwość wymienienia tych wartości,
których nie znaleźli w ankiecie. Przy tak
postawionym zadaniu co dziesiąty re-
spondent jako wartość wskazał na opar-
cie w bliskich, upór w dążeniu do celu
oraz tolerancję. Główne, wskazane przez
ankietowanych „inne wartości” prezen-
tuje tabela 4.

Przedstawione w artykule wyniki
badań wskazują, że młodzież studiują-
ca w Akademii Ekonomicznej w Kato-
wicach wybiera miłość i rodzinę jako
najważniejsze wartości ich życia. Bar-
dzo ważne dla nich są przyjaźń, szczę-
ście i zdrowie, wykształcenie, wiedza,
odpowiedzialność i bezpieczeństwo oraz
uczciwość. Deklarowane najważniejsze
wartości badanych wskazują, że chcą
oni rozwijać swoje człowieczeństwo
w pełnym wymiarze, z wyraźnym ak-
centem na jego „duchową” przestrzeń.
Preferowane wartości świadczą także
o silnej potrzebie budowania relacji
z innymi. Badani w swoich wyborach
wartości ukazują, że chcą przez zdoby-
cie wiedzy, uzyskanie wykształcenia
odnaleźć się we współczesnym świecie
i mieć wpływ na jego losy.

Uzyskana dzięki przeprowadzo-
nym badaniom wiedza stawia przed
wspólnotą Uczelni, a zwłaszcza nauczy-
cielami akademickimi, ważne zadanie,
by w swoich działaniach wychowaw-
czych wspierać i wzmacniać dokonany
przez studentów wybór wartości i uwraż-
liwiać na te, które powinny być bar-
dziej obecne w ich życiu.

ks. Grzegorz Polok
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Podczas posiedzenia Senatu 5 października 2006 roku rektor
wręczył mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego AE
prof. Ewie Zeman-Miszewskiej oraz prof. Celinie Olszak.

Robocza część posiedzenia miała charakter sprawozdawczy.
Senat zatwierdził przedstawione przez rektora sprawozdanie z dzia-
łalności Uczelni w roku akademickim 2005/2006, wysoko ocenia-
jąc działalność władz Akademii. Zapoznał się także z informacją
Dziekanów na temat działalności Wydziałów w minionym roku
akademickim. Ratyfikowano umowę międzynarodową zawartą
pomiędzy tajwańskim Kainan University i Akademią Ekonomiczną
w Katowicach. Senat podjął uchwały w sprawach: wymiaru pen-
sum dydaktycznego i rodzaju zajęć dydaktycznych rozliczanych
w ramach pensum w roku akademickim 2006/2007 oraz uchwalił
regulamin opłat za usługi edukacyjne związane z procesem kształ-
cenia na studiach doktoranckich. W sprawie przekształcenia punk-
tów konsultacyjnych w Bielsku i Rybniku – Senat Akademii posta-
nowił, iż nastąpi ono bezpośrednio po ukazaniu się rozporządze-
nia ministra nauki i szkolnictwa wyższego dotyczącego szczegóło-
wych warunków tworzenia i funkcjonowania filii, zamiejscowej
podstawowej jednostki organizacyjnej oraz zamiejscowego ośrod-
ka dydaktycznego uczelni.

16 listopada 2006 roku w uroczystej części posiedzenia Sena-
tu rektor wręczył:
– prof. Annie Lipce mianowanie na stanowisko profesora zwy-

czajnego,
– prof. Grażynie Musiał powołanie na stanowisko profesora

nadzwyczajnego AE na czas nieokreślony,
– prof. Gabrieli Łukasik powołanie na stanowisko profesora

nadzwyczajnego na czas nieokreślony,
– prof. Stanisławowi Stankowi powołanie na stanowisko profe-

sora nadzwyczajnego AE na czas określony.

SenatSenatSenatSenatSenatSenatSenatSenatSenatSenat

W roboczej części posiedzenia Senat pozytywnie zaopiniował
wnioski Rady Wydziału Zarządzania w sprawie mianowania prof.
Janusza Strużyny na stanowisko profesora zwyczajnego oraz Rady
Wydziału Finansów i Ubezpieczeń w sprawie powołania prof.
Haliny Zadory na stanowisko profesora nadzwyczajnego AE na
czas nieokreślony. Profesor Maria Michałowska została wybrana
przez Senat Uczelni do reprezentowania Akademii w Komisji Akre-
dytacyjnej Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicz-
nych. Dokonano także uzupełnienia składu komisji senackich oraz
komisji dyscyplinarnych o nowych przedstawicieli studentów. Se-
nat, po przedstawieniu opinii Senackiej Komisji Finansowej, za-
twierdził Plan Rzeczowo-Finansowy (wersja wstępna) na 2007 rok
oraz dokonał wyboru biegłego rewidenta w celu poddania bada-
niu rocznego sprawozdania finansowego Uczelni. Badanie spra-
wozdania finansowego Akademii za 2006 rok przeprowadzi firma
BUFIKS Grupa Finans-Servis Biuro Usług Finansowo-Księgowych
Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Sp. z o.o. w Katowicach. Na
wniosek Parlamentu Studenckiego, Senat stwierdził zgodność
przedłożonego Regulaminu samorządu studenckiego z ustawą Pra-
wo o szkolnictwie wyższym i Statutem Uczelni. W związku ze
zmianą Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie
warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania
uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egza-
minów w szkołach publicznych. (Dz.U. 2006, nr 164, poz. 1154)
dokonano zmian w uchwałach dotyczących zasad rekrutacji w roku
akademickim 2007/2008. Szczegółowe zasady rekrutacji dostęp-
ne są na stronie internetowej www.kandydaci.ae.katowice.pl.

Sylwia Szulik
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Rady WydziałówRady WydziałówRady WydziałówRady WydziałówRady WydziałówRady WydziałówRady WydziałówRady WydziałówRady WydziałówRady Wydziałów

4. Zaopiniowanie wniosku kierownika Katedry Polityki
Społecznej i Gospodarczej w sprawie zniesienia Zakła-
du Polityki Personalnej w Organizacjach.

5. Uchwała w sprawie zasad Indywidualnego Planu Stu-
diów i Programu Nauczania (IPSPN).

6. Uchwała w sprawie zasad Indywidualnego Planu i Pro-
gramu Studiów (IPPS).

7. Uchwała w sprawie zmiany organizacji zajęć na stu-
diach niestacjonarnych.

8. Sprawozdanie z przebiegu rekrutacji studentów na
Wydział Ekonomii.

9. Sprawy osobowe.

28 września 2006 roku Rada Wydziału Ekonomii
zebrała się na posiedzeniu, którego porządek był nastę-
pujący:
1. Sprawozdanie Komisji i głosowanie nad nadaniem

stopnia doktora nauk ekonomicznych  mgr Korne-
lii Polek-Duraj.

2. Sprawozdanie Wydziałowej Komisji powołanej
w związku z ogłoszonym konkursem na stanowi-
sko profesora zwyczajnego w Katedrze Polityki Spo-
łecznej i Gospodarczej.

3. Dostosowanie składu Rady Wydziału Ekonomii do
Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i nowego
Statutu Akademii Ekonomicznej.
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4. Zaopiniowanie wniosku w sprawie zmiany nazwy Ka-
tedry Przedsiębiorczości.

5. Uchwała Rady Wydziału Ekonomii w sprawie powoła-
nia stałej komisji do przeprowadzania egzaminu dok-
torskiego z filozofii.

6. Uchwała Rady Wydziału Ekonomii w sprawie zasad
powoływania komisji do przeprowadzania egzaminu
doktorskiego z dyscypliny podstawowej.

7. Sprawy osobowe.

26 października 2006 roku Rada Wydziału Ekono-
mii zebrała się na posiedzeniu, którego porządek był
następujący:

1. Sprawozdanie Komisji i głosowanie nad nadaniem
stopnia doktora nauk ekonomicznych.

2. Wybory kandydatów Rady Wydziału Ekonomii do
Centralnej Komisji do Spraw Stopni  i Tytułów.

3. Wnioski o stypendium ministra nauki i szkolnictwa
wyższego.
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4. Sprawozdanie Komisji do przeprowadzenia czynności
związanych z nostryfikacją dyplomu.

5. Zatwierdzenie standardowego programu studiów na
jednolitych studiach magisterskich stacjonarnych na kie-
runku ekonomia.

6. Projekt Polityki dydaktycznej Akademii Ekonomicznej
im. Karola Adamieckiego w Katowicach w zakresie stu-
diów licencjackich i magisterskich.

7. Powołanie recenzentów pracy doktorskiej i komisji
doktorskiej do przyjęcia i przeprowadzenia obrony roz-
prawy doktorskiej mgr. Adama Polko.

8. Sprawy osobowe.

23 listopada 2006 roku Rada Wydziału Ekonomii
zebrała się na posiedzeniu, którego porządek był nastę-
pujący:
1. Sprawozdanie Komisji i głosowanie nad nadaniem

stopnia doktora nauk ekonomicznych  mgr Alek-
sandrze Faron-Prejss.

2. Sprawozdanie Komisji i głosowanie nad nadaniem
stopnia doktora nauk ekonomicznych  mgr Małgo-
rzacie Remi.

3. Wybory uzupełniające przedstawicieli Wydziału
Ekonomii do Rady Programowej Kolegium Zarzą-
dzania.
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25 września 2006 roku Rada Wydziału Finansów i
Ubezpieczeń zebrała się na posiedzeniu, którego porzą-
dek był następujący:

1. Sprawozdanie Komisji i głosowanie nad nadaniem
stopnia doktora nauk ekonomicznych  mgr Magda-
lenie Wójcik-Jurkiewicz.

2. Otwarcie przewodu doktorskiego na podstawie
uchwały w sprawie otwarcia przewodów doktor-
skich, zamkniętych na Wydziale Ekonomii, w związ-
ku z uzyskaniem przez Wydział Finansów i Ubez-
pieczeń uprawnień do nadawania stopnia naukowe-
go doktora nauk ekonomicznych mgr. Gracjanowi
Chrobakowi; proponowany promotor prof. AE dr
hab. Halina Buk.

3. Sprawozdanie z posiedzenia Komisji ds. Zatrudnie-
nia prof. Grażyny Łukasik na stanowisku profesora
nadzwyczajnego Akademii Ekonomicznej w Kato-
wicach na czas nieokreślony.

26 października 2006 roku Rada Wydziału Finan-
sów i Ubezpieczeń zebrała się na posiedzeniu, którego
porządek był następujący:

1. Wystąpienie prof. zw. dr. hab. Tadeusza Trzaska-
lika.

2. Rozpatrzenie wniosku o otwarcie przewodu dok-
torskiego mgr Katarzyny Tkocz-Wolny; propono-
wany promotor prof. AE dr hab. Anna Kostur.

3. Powołanie recenzentów pracy doktorskiej i Wydzia-
łowej Komisji ds. Przyjęcia  i Przeprowadzenia Obro-
ny Rozprawy Doktorskiej mgr Izabeli Jakubiec.

4. Sprawozdanie z posiedzenia Komisji ds. Zatrudnie-
nia prof. Haliny Zadory na stanowisku profesora
nadzwyczajnego Akademii Ekonomicznej w Kato-
wicach na czas nieokreślony.

5. Wybory kandydatów Rady Wydziału Finansów
i Ubezpieczeń do Centralnej Komisji do Spraw Stop-
ni i Tytułów.
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4. Rozpatrzenie wniosków o przyznanie nagród rekto-
ra.

5. Ogłoszenie konkursu na stanowisko adiunkta w Kate-
drze Prawa.

6. Ogłoszenie konkursu na stanowisko adiunkta w Kate-
drze Inwestycji.

7. Sprawy osobowe.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany organizacji zajęć
na studiach niestacjonarnych.

9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia osób ze stop-
niem naukowym doktora do prowadzenia wykładów i
przeprowadzania egzaminów oraz prowadzenia semi-
nariów dyplomowych.

10. Sprawozdanie z przebiegu rekrutacji studentów na
Wydział Finansów i Ubezpieczeń.
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- 6. Uchwała w sprawie powołania stałych komisji do prze-

prowadzania egzaminów doktorskich.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z postępowa-
nia nostryfikacyjnego.

8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia osób ze stop-
niem naukowym doktora i tytułem zawodowym magi-
stra do prowadzenia wykładów i przeprowadzania eg-
zaminów.

9. Wniosek o stypendium ministra nauki i szkolnictwa
wyższego.

10. Problemy organizacji procesu dydaktycznego.

11. Zatwierdzenie programów studiów dla specjalności –
inżynieria finansowa.
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28 września 2006 roku Rada Wydziału Zarządzania ze-
brała się na posiedzeniu, którego porządek był następujący:
1. Sprawozdanie z przebiegu publicznej dyskusji nad roz-

prawą doktorską mgr Iwony Gruszki; promotor prof.
zw. dr hab. Tadeusz Trzaskalik.

2. Sprawozdanie z przebiegu publicznej dyskusji nad roz-
prawą doktorską mgr Justyny Maciąg; promotor prof.
dr hab. Krystyna Lisiecka.

3. Sprawozdanie z przebiegu publicznej dyskusji nad roz-
prawą doktorską mgr. Tomasza Papaja; promotor prof.
dr hab. Krystyna Lisiecka.

4. Sprawozdanie z przebiegu publicznej dyskusji nad roz-
prawą doktorską mgr. Artura Świerczka; promotor prof.
AE dr hab. Danuta Kiperska-Moroń.

5. Sprawozdanie z przebiegu publicznej dyskusji nad roz-
prawą doktorską mgr Bogny Zacny; promotor prof.
AE dr hab. Eugeniusz Gatnar.

6. Sprawozdanie Wydziałowej Komisji ds. Wszczęcia Po-
stępowania o Nadanie Tytułu Profesora Nauk Ekono-
micznych dr hab. Grażynie Trzpiot, profesorowi nad-
zwyczajnemu AE w Katowicach.

7. Sprawozdanie Wydziałowej Komisji w sprawie dopusz-
czenia dr Marii Balcerowicz-Szkutnik do kolokwium ha-
bilitacyjnego i wyznaczenia jego terminu.
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4. Planowana tematyka zebrań Rady Wydziału w roku aka-
demickim 2006/2007.

5. Węzłowe zadania stałych Komisji Rady Wydziału.
6. Aktualizacja składów osobowych stałych Komisji i ich ze-

społów problemowych.
7. Wniosek w sprawie zwiększenia liczby godzin zajęć pro-

wadzonych w ramach projektu Fundacji Promocji i Akre-
dytacji Kierunków Ekonomicznych „Econet”.

26 października 2006 roku Rada Wydziału Zarzą-
dzania zebrała się na posiedzeniu, którego porządek był
następujący:
1. Sprawozdanie Wydziałowej Komisji Konkursowej

w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora zwy-
czajnego w Katedrze Przedsiębiorczości.

2. Wybór kandydatów do Centralnej Komisji ds. Stopni
i Tytułów w dziedzinie nauki ekonomiczne, w dyscy-
plinach nauki o zarządzaniu oraz ekonomii.

3. Węzłowe kierunki działalności Wydziału na tle spra-
wozdania dziekana za rok akademicki 2005/2006.

8. Powołanie recenzentów i Wydziałowej Komisji ds. Przyję-
cia i Przeprowadzenia Obrony Rozprawy Doktorskiej mgr
Agaty Austen pt. „Rozumowanie kategoriami opcji real-
nych w przedsiębiorczym uczeniu się przez porażkę”; pro-
motor prof. zw. dr hab. Mariusz Bratnicki.

9. Powołanie recenzentów i Wydziałowej Komisji ds. Przy-
jęcia i Przeprowadzenia Obrony Rozprawy Doktorskiej
mgr Doroty Rozmus pt. „Agregacja modeli klasyfikacyj-
nych i regresyjnych”; promotor prof. AE dr hab. Euge-
niusz Gatnar.

10. Uchwała w sprawie trybu przeprowadzania wybranych
czynności w przewodach doktorskich.

11. Sprawozdanie Wydziałowej Komisji Konkursowej w spra-
wie zatrudnienia na stanowisko adiunkta w Katedrach Eko-
nometrii i Informatyki.

12. Sprawozdanie Wydziałowej Komisji Konkursowej w spra-
wie zatrudnienia na dwa stanowiska asystenta w Katedrze
Informatyki.

13. Sprawozdanie Wydziałowej Komisji Konkursowej w spra-
wie powołania kierownika Katedry Ekonomii i Polityki
Transformacji.

14. Sprawozdanie dziekana za rok akademicki 2005/2006.
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7. Koncepcja studiów III stopnia (doktoranckich) na Wydzia-
le Zarządzania.

8. Zaopiniowanie projektu Regulaminu Studiów Podyplomo-
wych.

9. Zaopiniowanie wniosku w sprawie uruchomienia nowego
kierunku studiów podyplomowych „Trener i menedżer
ds. szkoleń” w Kolegium Zarządzania Akademii Ekonomicz-
nej im. Karola Adamieckiego w Katowicach.

10. Dyskusja nad projektem „Polityki dydaktycznej Akademii
Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach w za-
kresie studiów licencjackich i magisterskich”.

11. Węzłowe kierunki programu promocji Wydziału Zarządza-
nia.

12. Informacja nt. przeprowadzonej okresowej oceny nauczy-
cieli akademickich za lata 2002-2006.

13. Sprawozdanie z przebiegu sesji egzaminacyjnej w semestrze
letnim w roku akademickim 2005/2006 na Wydziale Za-
rządzania.

14. Informacja o nadaniu tytułu zawodowego magistra i licen-
cjata.

23 listopada 2006 roku Rada Wydziału Zarządzania ze-
brała się na posiedzeniu, którego porządek był następujący:
1. Wręczenie listów gratulacyjnych Rady Wydziału Zarzą-

dzania dla studentów za wybitne osiągnięcia w nauce.
2. Sprawozdanie z przebiegu publicznej dyskusji nad roz-

prawą doktorską mgr. Tomasza Błaszczyka; promotor
prof. zw. dr hab. Tadeusz Trzaskalik.

3. Sprawozdanie Wydziałowej Komisji w sprawie dopusz-
czenia dr Mai Szymury-Tyc do kolokwium habilitacyj-
nego i wyznaczenia jego terminu.

4. Powołanie recenzentów i Wydziałowej Komisji ds. Przy-
jęcia i Przeprowadzenia Obrony Rozprawy Doktorskiej
mgr. inż. Adama Ryszko pt. „Determinanty i przejawy
proaktywnego zarządzania środowiskowego w przed-
siębiorstwach”; promotor prof. AE dr hab. Elżbieta Lo-
rek.

5. Uzupełnienie składu Wydziałowej Komisji ds. Przewo-
du Habilitacyjnego dr Beaty Nowotarskiej-Romaniak.

6. Otwarcie przewodu doktorskiego mgr Agaty Gluzickiej;
proponowany promotor prof. dr hab. Donata Kopań-
ska-Bródka.
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HabilitacjeHabilitacjeHabilitacjeHabilitacjeHabilitacjeHabilitacjeHabilitacjeHabilitacjeHabilitacjeHabilitacje

Dr hab. Maria Balcerowicz-Szkutnik: Demograficzne aspekty ryzyka w ubezpieczeniach społecznych. Uwarunkowania
i analiza demoekonometryczna.

Dr hab. Maja Szymura-Tyc: Marketing we współczesnych procesach tworzenia wartości dla klienta i przedsiębiorstwa.

DoktoratyDoktoratyDoktoratyDoktoratyDoktoratyDoktoratyDoktoratyDoktoratyDoktoratyDoktoraty

WYDZIAŁ EKONOMII

Dr Kornelia Polek-Dura: Zmiany jakości warunków pracy w przemyśle Śląska Opolskiego w okresie transformacji
gospodarczej (aspekty społeczne i ekonomiczne). Promotor prof. dr hab. Robert Rauziński.

Dr Monika Szudy: Ewolucja systemu gospodarczego Hiszpanii w warunkach integracji europejskiej. Promotor prof. AE
dr hab. Stanisław Swadźba.

Dr Andrzej Szteliga: Polityka restrukturyzacji regionów przemysłowych. Analiza porównawcza regionów Nord-Pas de
Calais i województwa śląskiego. Promotor prof. dr hab. Andrzej Klasik.

Dr Aleksandra Faron-Prejss: Polityka pieniężna II Rzeczypospolitej. Promotor prof. dr hab. Urszula Zagóra-Jonszta.

Dr Małgorzata Remi: Zachowania rynkowe konsumentów w warunkach globalizacji – prawidłowości, determinanty.
Promotor prof. dr hab. Zofia Kędzior.

WYDZIAŁ FINANSÓW I UBEZPIECZEŃ

Dr Magdalena Wójcik-Jurkiewicz: Wpływ kapitału intelektualnego na wartość przedsiębiorstwa. Promotor prof. zw.
dr hab. Zbigniew Messner.

Dr Daniel Szewieczek: Planowanie finansowe jako element zarządzania finansami Zakładu Ubezpieczeń na życie.
Promotor prof. dr hab. Krystyna Znaniecka.

Dr Piotr Kania: Ubezpieczenie na życie w aspekcie optymalizacji ochrony przed skutkami ryzyka osobowego. Promotor
prof. dr hab. Krystyna Znaniecka.

ProfesuryProfesuryProfesuryProfesuryProfesuryProfesuryProfesuryProfesuryProfesuryProfesury

Prof. dr hab. Jerzy Gołuchowski
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Z 12 lipca 2006 roku (nr 34/06) w sprawie zmian w struk-
turze organizacyjnej Akademii.

Z 12 lipca 2006 roku (nr 35/06) w sprawie wprowadzenia
wzoru umowy o naukę.

Z 6 września 2006 roku (nr 36/06) zmieniające zarządze-
nie nr 38/05 z 30 grudnia 2005 roku w sprawie ustalenia za-
kresu uprawnień odpowiedzialności oraz zadań prorektorów,
a także określenia zasad zaciągania zobowiązań wynikających
z gospodarki mieniem i zamówień publicznych.

Z 27 września 2006 roku (nr 37/06) w sprawie sposobu
organizacji krajowych praktyk studenckich.

Z 27 września 2006 roku (nr 38/06) w wysokości opłat za
naukę w języku angielskim w ramach specjalności European
Business and Finance.

Z 27 września 2006 roku (nr 39/06) w sprawie wprowa-
dzenia „Regulaminu ustalenia wysokości, przyznawania i wy-
płacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akade-
mii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach”.

Z 27 września 2006 roku (nr 40/06) w sprawie powołania
Odwoławczej Komisji Stypendialnej.

Z 27 września 2006 roku (nr 41/06) zmieniające zarządze-
nie nr 39/04 z 30 grudnia 2004 roku w sprawie zmian w struk-
turze organizacyjnej Akademii w części dotyczącej Biura Audy-
tu Wewnętrznego oraz biura Kontroli Wewnetrznej.

Z 2 października 2006 roku (nr 42/06) w sprawie opłat
za usługi edukacyjne wnoszone przez studentów cudzoziem-
ców.

Z 2 października 2006 roku (nr 43/06) w sprawie zasad
wynagrodzenia osób spoza Akademii, a także pracowników
Akademii niebędących nauczycielami akademickimi, prowadzą-

cych zajęcia dydaktyczne na podstawie umów cywilnopraw-
nych oraz za dodatkowe czynności dydaktyczne.

Z 2 października 2006 roku (nr 44/06) w sprawie stawek
wynagrodzenia w roku akademickim 2006/2007 nauczycieli
akademickich za godziny ponadwymiarowe w rozliczeniu pen-
sum dydaktycznego.

Z 2 października 2006 roku (nr 45/06) w sprawie powoła-
nia Komisji Rekrutacyjnej na studia doktoranckie na rok aka-
demicki 2006/2007.

Z 2 października 2006 roku (nr 46/06) w sprawie zniesie-
nia Zakładu Polityki Personalnej w Organizacjach.

Z 2 października 2006 roku (nr 47/06) w sprawie wysoko-
ści czesnego na niestacjonarnych studiach doktoranckich w roku
akademickim 2006/2007.

Z 2 października 2006 roku (nr 48/06) w sprawie wysoko-
ści opłat za sporządzenie dokumentów związanych z przebie-
giem studiów doktoranckich w roku akademickim 2006/2007.

Z 27 października 2006 roku (nr 49/06) w sprawie ustano-
wienia dnia wolnego od pracy dla pracowników niebędących
nauczycielami akademickimi.

Z 31 października 2006 roku (nr 50/06) w sprawie zmiany
nazwy Katedry Przedsiębiorczości na Katedra Przedsiębiorczo-
ści i Zarządzania Innowacyjnego.

Z 24 listopada 2006 roku (nr 51/06) w sprawie powołania
Rady Bibliotecznej.

Z 6 grudnia 2006 roku (nr 52/06) w sprawie zmian do
„Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania
świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii Eko-
nomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, wprowa-
dzonego zarządzeniem Rektora nr 39/06”.

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

Dr Tomasz Papaj: Strategia TQM w urzędach terytorialnej administracji publicznej. Kryteria i mierniki stopnia jej
implementacji. Promotor prof. dr hab. Krystyna Lisiecka.

Dr Justyna Maciąg: Ocena sprawności systemu zapewnienia jakości kształcenia w uczelni wyższej. Promotor prof.
dr hab. Krystyna Lisiecka.

Dr Iwona Gruszka: Zastosowanie teorii zbiorów przybliżonych wielokryterialnych problemach klasyfikacji. Promotor
prof. zw. dr hab. Tadeusz Trzaskalik.

Dr Tomasz Błaszczyk: Metody wielokryterialne w planowaniu projektu. Promotor prof. zw. dr hab. Tadeusz Trza-
skalik.

Dr Olaf Flak: Konkurencyjność małych I średnich przedsiębiorstw województwa śląskiego w okrsie integrowania się
Polski z Unią Europejską. Promotor prof. zw. dr hab. Henryk Bieniok.

Dr Mirosław Stolarczyk: Strategie w sektorze schyłkowym na przykładzie górnictwa węgla kamiennego. Promotor prof.
AE dr hab. Halina Chwistecka-Dudek.
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i i i i i szkolnictwa wyższegoszkolnictwa wyższegoszkolnictwa wyższegoszkolnictwa wyższegoszkolnictwa wyższego

Jubileusz 55-lecia Akademii Rolniczej we Wrocławiu stał
się okazją do zorganizowania w 28-29 września 2006 okolicz-
nościowego posiedzenia Prezydium KRASP. Część posiedze-
nia Prezydium była poświęcona sprawom studiów doktoranc-
kich, uczestniczyli w niej przedstawiciele Krajowej Reprezen-
tacji Doktorantów. Wystąpienie doktorantów pozwoliło lepiej
zrozumieć problemy tego środowiska. Prezydium będzie wspie-
rać tworzące się w uczelniach organizacje reprezentujące sa-
morząd doktorantów i kontynuować współpracę z Krajową
Reprezentacją Doktorantów.

W dalszej części spotkania przedstawiona została prezen-
tacja koordynatora programu Wolontariat studencki, którego
celem jest angażowanie studentów w działania na rzecz dzieci
i młodzieży ze wsi i małych miast. Następnie prezydium KRASP
przyjęło dwa dokumenty: w sprawie zmian dotyczących egza-
minu maturalnego oraz w sprawie nadania Dolnośląskiej Szkole
Wyższej Edukacji Towarzystwa Wiedzy Powszechnej we Wro-
cławiu statusu uczelni członkowskiej KRASP.

Konferencja Rektorów – żywotnie zainteresowana integral-
nością, spójnością i ciągłością systemu edukacji narodowej –
na zaproszenie kolejnych ministrów, wspólnie z Centralną

Komisją Egzaminacyjną, uczestniczyła od początku w pra-
cach nad nową maturą, mających na celu stworzenie właści-
wych warunków do wykorzystania wyników matury przy re-
krutacji na studia. W przekonaniu Prezydium KRASP warun-
ki takie zostały wypracowane i wdrożone. Prezydium KRASP
z najwyższym zaniepokojeniem przyjęło podjęte w ostatnich
miesiącach decyzje ministra edukacji narodowej obniżające
rangę egzaminu maturalnego, w pełni popierając tym samym
stanowisko Przewodniczącego KRASP w tej sprawie. Prezy-
dium stwierdziło, że w działaniach swych minister edukacji
narodowej nie respektuje stanowiska rektorów skupionych w
KRASP, dotyczącego jakości egzaminu maturalnego, który
to egzamin jest dziś podstawą rekrutacji na studia. Rektorzy
oczekują od ministra edukacji narodowej zachowania zgod-
ności jego działań z ustaleniami zaakceptowanymi wcześniej
przez ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego i przy-
jętymi przez środowisko akademickie. Rektorzy domagają się
przywrócenia zasady partnerstwa z KRASP w pracach nad
nową maturą, w szczególności konsultowania przygotowy-
wanych rozporządzeń ministerialnych i niewnoszenia zmian,

Spotkanie Spotkanie Spotkanie Spotkanie Spotkanie premierapremierapremierapremierapremiera
z przedstawicielami z przedstawicielami z przedstawicielami z przedstawicielami z przedstawicielami naukinaukinaukinaukinauki

i i i i i szkolnictwa wyższegoszkolnictwa wyższegoszkolnictwa wyższegoszkolnictwa wyższegoszkolnictwa wyższego

7 listopada 2006 w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli nauki i szkolnictwa wyższego z prezesem
Rady Ministrów, Jarosławem Kaczyńskim. Tematem wiążącym były problemy rozwoju nauki i szkolnictwa wyższe-
go w Polsce.

Premier poparł postulat szkół wyższych o przyznanie im dodatkowych 350 mln zł w budżecie na przyszły rok.
Fundusze mają zostać przeznaczone na motywacyjny system finansowania wyższych uczelni. Według tego systemu,
szkoła miałaby dostawać pieniądze nie tylko w zależności od liczby studentów, ale też od osiągnięć. Premier zapo-
wiedział, że będzie się starał utrzymać zapoczątkowaną w 2006 roku tendencję zwiększenia nakładów na badania
naukowe, podkreślił również, że konieczna jest reforma systemu badań naukowych i szkolnictwa wyższego w Polsce
w taki sposób, aby uczynić jednostki badawcze i uczelnie bardziej wydajnymi. Premier zapowiedział kolejne spotka-
nia z przedstawicielami środowisk naukowych i akademickich.

Podczas spotkania Akademię reprezentował prof. Jan Wojtyła, dziekan Wydziału Finansów i Ubezpieczeń, Szef
Gabinetu Politycznego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Z materiałów PAN
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które zaburzają obiektywny charakter kryteriów rekrutacyj-
nych na uczelnie.

11-12 października 2006 w Szkole Głównej Handlowej
w Warszawie odbyło się posiedzenie Prezydium KRASP, w
którym jako zaproszeni goście uczestniczyli m.in. prof. Wie-
sław Kamiński – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej KRASP,
prof. Jerzy Błażejowski – Przewodniczący Rady Głównej Szkol-
nictwa Wyższego, prof. Zbigniew Marciniak – Przewodni-
czący PKA, prof. Michał Szulczewski – Przewodniczący Rady
Nauki oraz prof. Adam Budnikowski – Rektor SGH. Prezy-
dium KRASP upoważniło Przewodniczącego KRASP do pod-
jęcia działań zmierzających do umożliwienia KRASP repre-
zentowania środowiska naukowego polskich uczelni w Euro-
pean Science Foundation. Ponadto, Prezydium zwróciło się
do prof. Tadeusza Szulca o przewodniczenie zespołowi, któ-
rego zadaniem byłoby zaproponowanie sposobu aktualizacji
wykazu dyscyplin naukowych oraz poparło zgłoszoną przez
prof. Bogusława Smólskiego inicjatywę stworzenia zespołu,
który zająłby się zagadnieniami innowacyjności i przedsię-
biorczości akademickiej. Gościem drugiej części posiedzenia
Prezydium KRASP był prof. Georg Winkler, prezydent Euro-
pean University Association. Przedstawił on cele i zakres dzia-
łalności EUA oraz kierunki zmian zachodzących w szkolnic-
twie wyższym, a także problemy i wyzwania jakie stoją przed
uczelniami europejskimi. Profesor Winklera interesowała
opinia rektorów uczelni członkowskich KRASP na temat za-
sadniczych problemów polskiego szkolnictwa wyższego oraz
działalności EUA. W wyniku tej prezentacji podjęto działania
zmierzające do przeprowadzenia instytucjonalnej oceny pol-
skich uczelni w ramach oferowanego przez EUA programu
Institutional Evaluation Programme.

Obchody 100-lecia Szkoły Głównej Handlowej 12-13 paź-
dziernika 2006 stały się okazją do ugoszczenia w murach tejże
uczelni Zgromadzenia Plenarnego KRASP. W posiedzeniu
uczestniczyło 97 rektorów, 3 byłych rektorów – członków Pre-
zydium KRASP oraz 13 rektorów uczelni członkowskich Kon-
ferencji Rektorów Szkół Zawodowych. Swoją obecnością za-

szczycili KRASP: prof. Michał Seweryński – Minister Nauki
i Szkolnictwa Wyższego, prof. Stefan Jurga – Sekretarz Stanu
w MNiSzW, prof. Krzysztof Kurzydłowski – Podsekretarz
Stanu w MNiSzW, prof. Jan Wojtyła – Szef Gabinetu Poli-
tycznego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Georg
Winkler – Prezydent EUA, prof. Andrzej Legocki – Prezes
PAN, prof. Jerzy Błażejowski – Przewodniczący RGSzW, prof.
Zbigniew Marciniak – Przewodniczący PKA, Marek Niechciał
– reprezentujący minister Teresę Lubińską – Sekretarza Sta-
nu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, dr Bogusław Szy-
mański – Dyrektor Biura Uznawalności Wykształcenia i Wy-
miany Międzynarodowej, Leszek Hensel – przedstawiciel De-
partamentu Promocji MSZ i Aleksander Anikowski – Prze-
wodniczący Krajowej Reprezentacji Doktorantów. Tematami
wiodącymi posiedzenia Zgromadzenia Plenarnego były kwe-
stie dotyczące finansowania szkolnictwa wyższego, rekruta-
cji na studia wobec zmian w systemie egzaminów matural-
nych, międzynarodowej aktywności polskich uczelni, a także
przygotowań do jubileuszu 10-lecia KRASP. Zgromadzenie
przyjęło dwa dokumenty: w sprawie oceny działalności Pre-
zydium KRASP oraz w sprawie zmian w Statucie KRASP.
Zgromadzenie Plenarne KRASP z satysfakcją przyjęło pozy-
tywną ocenę działalności Prezydium KRASP zawartą w spra-
wozdaniu Komisji Rewizyjnej. Wyraziło też uznanie dla władz
KRASP poprzedniej kadencji pod przewodnictwem prof. Fran-
ciszka Ziejki, które doprowadziły do nadania Konferencji usta-
wowego statusu. Zgromadzenie Plenarne pozytywnie oceni-
ło szeroką i różnorodną działalność Prezydium KRASP w 2005
roku, dobrze służącą środowisku akademickiemu w Polsce.
Omówiona podczas posiedzenia kwestia współpracy i part-
nerskiego współdziałania KRASP z instytucjami oświatowy-
mi oraz władzami państwowymi znalazła swoje odzwiercie-
dlenie w liście otwartym z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
który 13 października przyjęło Zgromadzenie Plenarne. W
liście tym środowisko akademickie, wysoko oceniając prace
nauczycieli i wychowawców w szkolnictwie podstawowym i
średnim, deklaruje chęć wspierania zmian w systemie oświa-

21 września 2006 roku w Sali Senatu Politechniki Ślą-
skiej odbyło się posiedzenie Regionalnej Konferencji Rek-
torów Uczelni Akademickich. Gospodarzem był prof. Woj-
ciech Zieliński, rektor Politechniki Śląskiej i zarazem prze-
wodniczący RKRUA, uczestnikami – rektorzy szkół wyższy
województwa śląskiego. Podczas obrad szeroko dyskuto-
wano na temat zasad przeprowadzania przyszłorocznych
egzaminów maturalnych oraz rekrutacji na studia. Oma-

wiana była również kwestia wieku emerytalnego profesorów
oraz finansowanie nauki i szkolnictwa wyższego. Na zakoń-
czenie posiedzenia przedstawiono projekt organizacji Śląskiej
Biblioteki Cyfrowej.

www.aktualności.polsl.pl
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19-22 października 2006 r. odbyły się w Krakowie jubi-
leuszowe targi książki, które niezmiennie cieszą się ogrom-
nym zainteresowaniem i nie tylko zdecydowanie wyprze-
dzają pod względem popularności i bardzo dobrej organi-
zacji podobne krajowe imprezy, ale także z roku na rok
stają się coraz większą konkurencją dla targów międzyna-
rodowych. W tym roku uczestniczyło w nich ponad 400
wystawców (wśród nich było Wydawnictwo Akademii Eko-
nomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach). Przez
cztery dni olbrzymią halę targową odwiedziły tłumy czy-
telników, na których czekały różnego rodzaju atrakcje:
konkursy, wystawy (między innymi „Świat w obiektywie
National Geographic”), wieczory i spotkania autorskie, sami
zaś wydawcy mogli wziąć udział w specjalistycznych kon-
ferencjach na temat prawnych aspektów działalności wy-
dawniczej. Podczas targów zaprezentowano przeszło trzy-
sta nowości wydawniczych (w tym między innymi tak dłu-
go oczekiwane „Wiersze ostatnie” Czesława Miłosza), od-
było się około pięciuset spotkań z gośćmi specjalnymi: dzien-
nikarzami, pisarzami, politykami czy aktorami. Niespodzie-
wanie targi zaszczycił swoją obecnością nawet sam premier
RP Jarosław Kaczyński, który zwiedził stoiska i przejrzał
ofertę kilku wydawnictw. Organizatorzy nie zapomnieli
również o najmłodszych uczestnikach targów, na których
czekało wiele niespodzianek, jak na przykład przejazd za-
bytkowym tramwajem, spotkania ze znanymi twórcami li-
teratury dziecięcej oraz bajkowymi postaciami.

Tegoroczne targi miały szczególne znaczenie dla nasze-
go Wydawnictwa, a co za tym idzie wpłynęły pozytywnie
na wizerunek naszej Uczelni. Zadecydował o tym przede

10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.
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Analiza porównawcza poziomu liberalizacji sys-
temów gospodarczych krajów członkowskich
Unii Europejskiej. Red. Stanisław Swadźba. ISBN
83-7246-931-8, s. 126, cena 17,30 zł.

Przedmiotem badań w niniejszym opracowa-
niu jest analiza porównawcza krajowych syste-
mów gospodarczych wszystkich państw Unii Eu-
ropejskiej. Praca składa się z siedmiu rozdziałów.
W pierwszym z nich ukazany został system wła-
sności krajów członkowskich Unii Europejskiej.
W drugim przedstawiono porządek konkurencji.
Trzeci rozdział ukazuje bezpośrednie i pośrednie
narzędzia oddziaływania, na szczeblu Unii Euro-

pejskiej i narodowym w krajach członkowskich, na sferę produkcji i wymiany.
Pokazuje on różnice występujące w tym zakresie pomiędzy poszczególnymi
krajami. W rozdziale czwartym omówiono aspekty redystrybucji. Kolejne roz-
działy przedstawiają regulacje na rynku pracy mające wpływ na sferę produkcji
(rozdział piąty) oraz system finansowy krajów członkowskich Unii Europejskiej,
który jest elementem systemu gospodarczego (rozdział szósty). W siódmym
rozdziale przedstawiono agregatowe mierniki wolności gospodarczej opraco-
wanej przez The Heritage Foundation, które stanowią uzupełnienie badań
własnych.

Ks. Kardynał August Hlond - społeczny wymiar
nauczania. Red. Ks. Grzegorz Polok. ISBN
83-7246-993-8, ISBN 83-7030-479-6, s. 230, cena 27
zł.

Niniejsze opracowanie jest syntezą refleksji
badaczy różnych specjalności na temat społecz-
nego wymiaru nauczania ks. kardynała Augusta
Hlonda. W opracowaniu przedstawiono m.in.:
kardynała Augusta Hlonda, jego postawę wobec
rodaków żyjących poza granicami Polski, jego sto-
sunek do zjawiska anomii społecznej. Omówiono
tu również zagadnienie państwa i zasad życia
politycznego w nauczaniu kardynała, społeczno-

patriotyczny wymiar jego nauczania oraz kształt ekonomii obecnej w Radzie
Społecznej przy Prymasie Polski 1933-1939. Opracowanie zamyka obszerna
bibliografia dotycząca osoby i społecznego nauczania ks. kardynała Augusta
Hlonda.

Ks. Grzegorz Polok: Najważniejsze wartości stu-
dentów pierwszego roku Akademii Ekonomicz-
nej w Katowicach. ISBN 83-7246-947-4, s. 88, cena
12 zł.

Niniejsze opracowanie jest rezultatem badań,
które zostały przeprowadzone przez Centrum Ba-
dań  i Ekspertyz naszej Uczelni. Badania te objęły
750 studentów pierwszego roku wszystkich wy-
działów zarówno w Katowicach, jak i w Rybniku.
Publikacja składa się z dwóch części. Pierwsza z
nich wskazuje na cały kontekst istnienia i pojmo-
wania istoty wartości i jest swoistym wprowadze-
niem do ukazania wartości preferowanych przez

studentów Akademii Ekonomicznej. Część druga zawiera zapis przebiegu ba-
dań, charakterystykę respondentów oraz prezentuje, jakie deklarowane warto-
ści są najistotniejsze dla studentów naszej Uczelni.

Marek Kasperek: Planowanie i organizacja pro-
jektów logistycznych. ISBN 83-7246-962-8,
s. 142, cena 15 zł.

Podręcznik „Planowanie i organizacja projek-
tu logistycznego” przeznaczony jest dla studen-
tów dziennych i zaocznych specjalności logisty-
ka, a także dla praktyków. Ma on na celu dostar-
czenie niezbędnych narzędzi wspomagających
proces planowania zarówno dużych, jak i małych
projektów logistycznych w przedsiębiorstwach
produkcyjnych i usługowych. Opracowanie po-
dzielono na sześć rozdziałów. W pierwszym opi-
sano istotę oraz podstawowe cechy projektów lo-

gistycznych. W drugim omówiono miejsce projektu w przedsiębiorstwie. W trze-
cim skoncentrowano się na inicjalizacji projektu, a w piątym na jego planowa-
niu. Rozdziały piąty i szósty dotyczą planowania kosztów oraz ryzyka w projek-
cie logistycznym.
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lem okolicznościowym. Wyróżnienie i nominacja są świa-
dectwem tego, że nasze uczestnictwo w tym znaczącym wy-
darzeniu kulturalnym za każdym razem przynosi wiele ko-
rzyści. Przyznana nagroda jest uhonorowaniem naszej cięż-
kiej pracy nad nieustannym doskonaleniem szaty edytor-
skiej naszych książek oraz rezultatem stale polepszających
się metod pracy Wydawnictwa. Udało nam się bardzo do-
brze zaistnieć na profesjonalnym rynku książki i możemy
spokojnie powiedzieć, że nasza oficyna w niczym nie od-
biega od tych znacznie starszych i najbardziej zasłużonych
oficyn na rynku wydawniczym.

Targi książki są doskonałą okazją do rozpowszechnia-
nia publikowanych przez nas prac i zaprezentowania boga-
tej oferty wydawniczej, a ponadto, umożliwiają nawiązanie
wielu interesujących kontaktów, tak bardzo istotnych dla
każdego dobrze prosperującego wydawnictwa. Uczestnic-
two w targach o ogólnopolskim zasięgu – a szczególnie przy-
znane nam wyróżnienie – jest tym cenniejsze, że krakow-
skich targów nie da się porównać z innymi, żadne nie cieszą
się tak dużą popularnością, renomą i nie przyciągają takiej
rzeszy zwiedzających.

Karolina Kot

wszystkim fakt, że książka opublikowana przez nasze Wy-
dawnictwo pt. „Spółki akcyjne Górnego Śląska i Śląska Cie-
szyńskiego i ich papiery wartościowe (do 1945 r.)” autor-
stwa Michała Tomasza Wilczka otrzymała nominację do
Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Sto-
warzyszenia Wydawców Szkół Wyższych. Publikacja ta zo-
stała wyróżniona w konkursie na najlepszy podręcznik
i skrypt akademicki w 2006 r., a także odznaczona meda-
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Ewa Płaczek: Logistyka międzynarodowa.
II wydanie zmienione i rozszerzone. ISBN
83-7246-86702, s. 148, cena 15,50 zł.

Niniejszy podręcznik stanowi zmienioną i roz-
szerzoną wersję pierwszego wydania z 2000 roku,
uwzględniającą postęp teoretyczny i praktyczny
jaki dokonał się w tym czasie. Podręcznik składa
się z sześciu rozdziałów. W pierwszym przedsta-
wiono problemy logistyki międzynarodowej. Omó-
wiono istotę, specyfikę oraz przyczyny jej rozwo-
ju. W drugim opisano czynności logistyki między-
narodowej. W trzecim zaprezentowano przedsię-
biorstwa i instytucje uczestniczące w międzynaro-

dowych procesach logistycznych. Rozdział czwarty traktuje o istocie procesu
transportowego w logistyce międzynarodowej. Rozdział piąty prezentuje za-
gadnienia transportu intermodlanego. Ostatni, szósty, rozdział dotyczy wybra-
nych problemów telematyki i prezentuje ciekawsze jej aplikacje stosowane w
transporcie intermodlanym.

Włodzimierz Szkutnik, Maria Balcerowicz-Szkutnik,
Jan Acedański: Metody rachunku prawdopodo-
bieństwa. Kombinatoryka. Schematy rachunku
prawdopodobieństwa. Zadania. Seria: Zastoso-
wanie matematyki w ekonomii i zarządzaniu. ISBN
83-7246-978-4, s. 76, cena 5 zł.

W niniejszym zeszycie zawarto definicje praw-
dopodobieństwa i elementy teorii miary Lebesque.
Kolejnymi omówionymi tu pojęciami są klasyczne
schematy prawdopodobieństwa stanowiące pod-
stawowy materiał dla zrozumienia wykładanych
dalej pojęć, bardziej abstrakcyjnych, a dotyczą-

cych rozkładów prawdopodobieństwa. Dodatkowo omówiono pojęcie stru-
mienia Poissona i twierdzenia graniczne Moivre’a-Laplace’a. Opracowanie za-
wiera zadania do samodzielnego rozwiązania.

Zbiory graniczne i atraktory w modelach ekono-
mii matematycznej. Red. Henryk Zawadzki. ISBN
83-7246- 883-4, s. 110, cena 8,80 zł.

Opracowanie zawiera te elementy teorii ukła-
dów dynamicznych z czasem ciągłym, które są
niezbędne do przedstawienia koncepcji zbiorów
granicznych, a przede wszystkim koncepcji atrak-
torów układów dynamicznych oraz przedstawiają
pewne spektrum dynamicznych modeli ekonomii
matematycznej z atraktorami punktowymi, okre-
sowymi i chaotycznymi. Praca składa się z trzech
rozdziałów. W pierwszym zdefiniowano układy
dynamiczne z czasem ciągłym. Rozdział drugi

poświęcono atraktorom układów dynamicznych z czasem ciągłym, w trzecim
przedstawiono wybrane z literatury liniowe i nieliniowe dynamiczne modele ekono-
miczne.

Strategie i metodyka przekształcania organizacji
w kierunku e-biznesu na podstawie technologii
informacyjnej. Red. Henryk Sroka. ISBN 83-7246-
955-5, s. 206, cena 29 zł.

W opracowaniu podjęto próbę wskazania
dotychczasowych nieudanych procesów prze-
kształcania organizacji w kierunku e-biznesu, pod-
dano je analizie i omówiono najczęściej popełnia-
ne błędy oraz zaproponowano rozwiązania. Pu-
blikacja jest adresowana do studentów uczelni
ekonomicznych różnych kierunków i specjalno-
ści. Składa się z 10 rozdziałów. Opisano tu między
innymi zagadnienia potrzeby migracji organizacji

w kierunku e-biznesu, zarządzanie projektem w budowie systemów e-biznesu,
rozwój narzędzi budowy e-biznesu, portale korporacyjne, wykorzystywanie
rozwiązań outsourcingu, zmiany w polityce bezpieczeństwa firmy, analizę ga-
łęzi gospodarczych pod kątem stopnia implementacji rozwiązań e-biznesu,
transformację systemów ERP w kierunku systemów e-biznesu, CRM w środowi-
sku e-biznesu oraz metodyki wdrażania systemów informatycznych e-biznesu
w organizacji.

Kształtowanie wartości przedsiębiorstwa – aspek-
ty teoretyczne i praktyczne. Studia Ekonomiczne
nr 40. Red. Halina Henzel. ISBN 8307246-979-2, s.
158, cena 16 zł.

Przewodnim tematem opracowania jest kształ-
towanie wartości przedsiębiorstwa, jego aspektów
teoretycznych i praktycznych. W pierwszej kolej-
ności wskazano na specyfikę i podstawowe ro-
dzaje decyzji inwestycyjnych przedsiębiorstw oraz
przeanalizowano związki zachodzące między de-
cyzjami inwestycyjnymi i decyzjami finansowymi.
Omówiono także wybrane aspekty kosztu kapita-
łu jako kryterium efektywności decyzji lokacyjnych.

Opisano zagadnienia wartości spółki, polityki dywidendy, strukturę pasywów w
stosunku do wartości rynkowej spółki, opcje realne w kształtowaniu wartości
przedsiębiorstwa, strategie inwestycyjne na rynku kontroli przedsiębiorstw oraz
problematykę fuzji i przejęcia.

Public relations. Skuteczna komunikacja w teo-
rii i praktyce. Red. Henryk Przybylski. ISBN
83-7246-859-1, s. 411, cena 49 zł.

Zgromadzone w niniejszym zbiorze opraco-
wania podzielono na kilka działów: na początku
przedstawiono zagadnienia nauki oraz ich znacze-
nie dla wszystkich kształcących się w dziedzinie
public relations, następnie – problemy zarządzania
działalnością PR, w dalszej kolejności skoncentro-
wano się na roli mediów w komunikacji społecznej,
aby przejść do międzynarodowej komunikacji PR,
na końcu zajęto się kształtowaniem wizerunku or-
ganizacji i jego upowszechnianiem w przestrzeni

społecznej. Niniejszy zbiór studiów monograficznych, poświęconych teoretycz-
nym i praktycznym zagadnieniom public relations (PR), stanowi wspólną pracę
wybitnych teoretyków i praktyków, reprezentantów wszystkich środowisk w Pol-
sce oraz bratysławskiego ośrodka naukowego w Słowacji. W odróżnieniu od
prac zbiorowych zawierających artykuły specjalistów różnych dyscyplin, wspól-
ne prace są monotematycznym dziełem specjalistów jednej branży (dyscypliny).
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Zastosowanie metod matematycznych w ekono-
mii i zarządzaniu. Studia Ekonomiczne 39. Red.
Jerzy Mika. ISBN 83-7246- 963-6, s. 184, cena 19,50
zł.

Opracowanie zawiera 13 artykułów z zakresu
zastosowania metod matematycznych w ekono-
mii i zarządzaniu. Opisano tu m.in. zastosowanie
filtrów Kalmana do prognozowania wielkości sprze-
daży wyrobów przedsiębiorstwa ceramicznego,
innowacyjną strategię ograniczającą ryzyko walu-
towe, analizę dynamiki dochodu krajowego brut-
to, mierniki ekonomiczne za pomocą homomorfi-
zmów liniowych i wykładniczych, wykładniki Lapu-

nowa, zastosowanie agregacyjnej metody MART w dyskryminacji, rekonstruk-
cję przestrzeni stanów i wiele innych.

Procesy regionalnej integracji gospodarczej
w Europie i na świecie. Red. Tadeusz Sporek.
ISBN 83-7246-899-0, s. 182, cena 22,30 zł.

Celem opracowania było przedstawienie ewo-
lucji procesów integracyjnych zachodzących w
różnych częściach świata w aspekcie postępują-
cej globalizacji. Praca składa się z trzech rozdzia-
łów i nie jest całościową analizą opisanego zjawi-
ska. W rozdziale pierwszym zanalizowano proces
globalizacji gospodarki światowej z uwzględnieniem
nowego regionalizmu. W drugim starano się omó-
wić najważniejsze zagadnienia dające obraz istoty
mechanizmu działania i problemów stojących przed

Unią Europejską. Ze szczególną uwagą potraktowano kwestie wschodniego
rozszerzenia UE oraz zmiany w sposobie jej finansowania. W rozdziale trzecim
opisano wybrane zagadnienia dotyczące ugrupowań integracyjnych w Amery-
kach i Azji.
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