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Studia podyplomowe i szkolenia

na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach

WYŻSZE KWALIFIKACJE / Nasze studia podyplomowe pozwalają podnieść kwalifi kacje oraz zdobyć nowe 

umiejętności. Dedykujemy je między innymi: inżynierom, informatykom, biznesmenom, kadrze zarządzającej 

organizacjami prywatnymi i publicznymI, fi nansistom, psychologom, a także młodych absolwentom. 

KONTAKT ZE SPECJALISTAMI / Mamy ponad 20-letnie doświadczenie w kształceniu słuchaczy na studiach 

podyplomowych. Kadra składająca się z najlepszych specjalistów i praktyków z wielu różnych dziedzin życia 

gospodarczego zapewnia wysoki poziom nauczania.  

DOGODNE FORMY OPŁAT / Rozumiemy potrzeby naszych słuchaczy, dlatego też oferujemy korzystne 

formy opłat: rozłożenie czesnego na raty, upusty cenowe, System Przywilejów Absolwentów (SPA). 

Post-graduate and training programmes

at the University of Economics in Katowice

HIGHER QUALIFICATIONS / Our post-graduate programmes develop professional competences and help 

acquire new skills. They are addressed to engineers, IT specialists, entrepreneurs, executives working for 

private and public organisations, fi nancial staff  and managers, psychologists and young graduates.

CONTACT WITH EXPERTS / We have more than 20 years of experience in providing post-graduate courses. 

Our staff , comprised of the best researchers and practitioners in many areas of business, ensure top quality 

of teaching. 

CONVENIENT PAYMENT TERMS / We recognise the needs of our clients and are prepared to off er convenient 

tuition payment terms: instalments, discounts, the System of Privileges for Alumni (SPA).

Zdjęcie na okładce / cover photo M. Kieruzel



11

Od redakcji

Szanowni Czytelnicy!

Czy polskie uczelnie są atrakcyjnymi part-

nerami dla ich otoczenia gospodarczego? 

To modny ostatnimi czasy temat wielu 

toczących się w różnych gremiach debat. 

W Uniwersytecie Ekonomicznym w Kato-

wicach nie kwestionujemy potrzeby takiej 

dyskusji – szczególnie o detalach, które 

ułatwiają lub utrudniają współdziałanie 

świata nauki, biznesu i administracji. Ale 

też mamy gotową ramową odpowiedź: tak, 

są. W numerze „Forum”, który właśnie 

trzymacie Państwo w ręce lub wyświetlacie 

na ekranie, pokazujemy liczne przykłady 

na to, że nasza uczelnia potrafi  pójść „ręka 

w rękę z biznesem”, jak głosi tytuł artykułu 

ze strony 7. Działalność ekspercka, wspól-

ne przygotowanie przyszłych pracowników 

czy też programy kształcenia przez całe 

życie – włącznie z tymi, które realizowane 

są w formie studiów podyplomowych – to 

uczelniana rzeczywistość, a nie postulat do 

spełnienia. Przekonajcie się Państwo sami.

Poza tym, jak w każdym numerze, prze-

kazujemy liczne doniesienia z konferencji, 

wydarzeń, spotkań organizowanych w uni-

wersytecie. Dzielimy się naszymi sukcesa-

mi. Wspominamy ważne dla nas postaci 

i chwile. Sądzę, że i ten numer „Forum” 

– jak każdy dotychczasowy – pokazuje, że 

siłami Uniwersytetu Ekonomicznego są 

nowoczesność, otwartość i międzynaro-

dowość budowane na wieloletniej historii 

i silnych więziach z naszymi partnerami. 

From the Editor

Dear Readers,

Are Polish universities attractive partners 

for local business communities? This has re-

cently become a popular topic, debated ex-

tensively in various circles. At the University 

of Economics in Katowice we do not dispute 

the necessity of such debate, particularly 

with regard to the specifi c factors facilitat-

ing or impeding cooperation between the 

worlds of science, business and administra-

tion. However, we do have a framework 

answer to the question: yes, they are. In the 

issue of the “Forum” bulletin that you are 

now holding in your hands or viewing on 

the screen of your computer, we provide 

numerous examples of our University and 

local fi rms “going hand in hand”, to quote 

from the title of the article on page 7. Expert 

advisory services to companies, education of 

their future employees and life-long learn-

ing programmes – including those offered 

as postgraduate courses – are not demands 

for the future, but our daily routines. See for 

yourselves.

As usual, this issue also provides the cover-

age of a wide range of conferences, events and 

meetings held at our University. We share our 

successes. We recall people and moments that 

are important to us. I believe that the current 

issue, like all the previous ones, shows that 

the University of Economics in Katowice is 

strong with its modern, open and internatio-

nal character, rooted in the long history and 

built on close ties with our partners. 



222 FORUM_nr 41 / 2015

I jeszcze nowość. Rok temu zmieniliśmy 

konwencję „Forum”. To już trzeci numer wy-

dawany w wersji polsko-angielskiej i w od-

świeżonej szacie grafi cznej. Otrzymujemy od 

Państwa liczne sygnały, że dzięki zmianom 

sprzed roku „Forum” stało się niejako naj-

bardziej aktualnym folderem ukazującym 

uniwersytet naszym przyjaciołom, part-

nerom i gościom. Biuletyn jest wręczany 

podczas ofi cjalnych spotkań, znajduje swoje 

miejsce w materiałach konferencyjnych czy 

targowych, jest rozsyłany – także drogą elek-

troniczną – do osób, z którymi współpracu-

jemy. Skoro tak jest, a z czego niewątpliwie 

się cieszymy, robimy kolejny krok. Na ostat-

nich stronach publikujemy miniinformator 

o uczelni wraz z mapą naszego kampusu. 

Mamy nadzieję, że będzie Państwu pomocny 

i na stałe zagości na łamach „Forum”.

Życzę miłej lektury i pełnego sukcesów 

nowego roku akademickiego.

Marcin Baron

Od redakcji / From the editor 

Od 20 lat otwarci na potrzeby biznesu / Open to business for 20 years

Uniwersytet ręka w rękę z biznesem / The University and business – working hand-in-hand

TAURON i Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach sformalizowały współpracę / 
TAURON and the University of Economics in Katowice established formal cooperation

Nowe możliwości z MASTER / New opportunities with MASTER

Współpraca ze State Street Bank / Cooperation with State Street Bank

Platynowy Laur dla rektora / A Platinum Laurel for the Rector

Dwa lata z IBM w Katowicach, przyszłość z sektorem usług biznesowych / Two years with IBM Katowice, 
future with the business services sector

Studia podyplomowe dla głodnych wiedzy / Postgraduate courses for knowledge seekers

Rybnik kształci praktycznie / Rybnik teaches practice

Nauczycielem akademickim się jest / An academic teacher is what you are

Świadomie #wybieramUE. Rekrutacja 2015: nowości, dlaczego warto / My conscious decision: 
I choose #UEKatowice. Admissions 2015: new courses, new reasons

Praktyka nauce – nauka praktyce / Practice for Science – Science for Practice

Wizyta minister nauki i szkolnictwa wyższego / Minister of Science and Higher Education at our University

Wpływ przemian demografi cznych na centralną, regionalną i lokalną politykę społeczną / The impact 
of demographic changes on central, regional and local social policy

Zarządzanie – Rachunkowość – Nowe Technologie / Management – Accounting – New Technologies

„KM Conference 2015” na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach / ”KM Conference 2015” at the 
University of Economics in Katowice

Modelowanie Preferencji a Ryzyko ’15 / International Workshop on Multiple 
Criteria Decision Making ’15 

S
p
is tre

ści / Ta
b
le

 o
f co

n
te

n
ts

1
4
6

10

11
12
14
15

18
24
26
28

31
32
36

38
40

44

There is more news. Last year we changed the for-

mat of our bulletin. The current issue is the third one 

published in a Polish-English version and in a new 

design. We receive numerous comments from our 

readers, suggesting that our re-invented “Forum” 

has come to serve as the most up-to-date account 

of our University’s life that we can share with our 

friends, partners and guests. The bulletin is pre-

sented as a gift during offi cial meetings, included in 

promotional materials distributed at conferences 

and fairs, sent – by traditional or electronic mail – 

to the people we cooperate with. That being the case, 

I am very happy to tell you that we are taking the 

next step. The fi nal pages feature a mini-guide of our 

University, including the campus map. We hope you 

will fi nd the guide useful and appreciate it as a regu-

lar part of our bulletin.

Enjoy the “Forum” and have a successful 

academic year.

Marcin Baron
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Centrum Badań i Ekspertyz 

zostało powołane w roku 

akademickim 1994/1995. For-

malnie działalność rozpoczęła 

się w pod koniec 1994 roku, 

ale prace zlecone rozpoczęły 

się rok później. Przez te dwa-

dzieścia lat działalności Cen-

trum byliśmy świadkami wielu 

zmian zarówno w oczekiwa-

niach klientów wobec nas, jak 

również w podejściu naszych 

pracowników do współpracy 

z biznesem. Zmieniły się po-

nadto uwarunkowania, ale 

także i możliwości. Zmienili się 

również klienci. Zacznę może 

od końca. Obecnie klient Cen-

trum Badań i Transferu Wiedzy 

oczekuje dużego zaangażowa-

nia i wsparcia naukowców przy 

rozwiązywaniu problemów 

przedsiębiorstwa. Jeszcze 

w latach 90. i w pierwszej 

dekadzie XXI wieku prace zle-

cone w większości polegały na 

rozwiązaniu danego problemu 

przy użyciu wiedzy eksperckiej 

naszych pracowników, ale przy 

niewielkim zaangażowaniu 

zleceniodawców – menedże-

rów. Dzisiaj klient sam bardzo 

angażuje się w proces badaw-

czy i również od nas oczekuje 

większego udziału, dyspozycyj-

ności. Nasi pracownicy, mam 

Centrum Badań i Transferu Wiedzy – wcześniej 
funkcjonujące jako Centrum Badań i Ekspertyz 
– obchodzi w tym roku swoje dwudziestolecie. 
Jak w tym czasie zmieniały się oczekiwania 
klientów wobec uczelni, a jak ewoluowało podej-
ście naukowców do współpracy z otoczeniem? – 
Marcin Baron pyta dr. hab. Roberta Wolnego, 
dyrektora CBiTW.

Od 20 lat 
otwarci na 

potrzeby biznesu

na myśli pracowników nauko-

wych uniwersytetu, wykonując 

prace na rzecz podmiotów 

zewnętrznych, coraz częściej 

przebywają na ich terenie. Nie 

są to jedynie obserwacje, ale 

czynny udział w rozwiązywa-

niu bieżących problemów, jak 

na przykład negocjacje z pra-

cownikami, kontrahentami 

itp. Dzisiaj klient nie oczekuje 

już „podkładki na papierze 

fi rmowym” dobrej uczelni 

do i tak podjętych decyzji, 

ale oczekuje prawdziwego 

wsparcia dobrych naukowców 

(o uznanym dorobku, także 

publikacyjnym), których pod-

powiedzi traktuje jak swojego 

rodzaju drogowskaz rynkowy. 

Wspomniałem o tym, że zmie-

niły się możliwości. Tutaj mam 

na myśli szczególnie możliwość 

prowadzenia badań on-line. 

Centrum prowadzi badania 

techniką ankiety on-line i dzię-

ki temu przybyło nam klientów 

zainteresowanych takimi 

właśnie badaniami (także 

klientów wewnętrznych, tzn. 

pracowników uniwersytetu). 

Co do podejścia pracowników 

do współpracy z otoczeniem – 

zmieniło się na pewno. Obser-

wuję większe zainteresowanie 

i chęć naukowców do podjęcia 

współpracy naukowo-badaw-

czej i eksperckiej z biznesem. 

Nikogo nie trzeba przekonywać 

do korzyści wynikających z ta-

kiej współpracy, bo to przecież 

ćwiczenie swojego warsztatu, 

możliwość nawiązania dobrych 

kontaktów, udokumentowana 

współpraca z praktyką gospo-

Dr hab. Robert Wolny, fot. / photo M. Baron
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darczą oraz bardzo dobre prze-

łożenie na działalność dydak-

tyczną. To także korzyści fi nan-

sowe. Coraz częściej zgłaszają 

się do Centrum pracownicy UE, 

którzy sami nawiązali kontakty 

z otoczeniem, a my pomaga-

my w sfi nalizowaniu zlecenia. 

Oczywiście są i zawsze będą 

naukowcy, którzy nie będą 

chcieli się angażować w taką 

współpracę. Patrząc z perspek-

tywy czasu jestem przekonany, 

że zmiany na każdym polu są 

korzystne. 

Jakie usługi są najczęściej 
zamawiane w Centrum? 

CBiTW kieruje ofertę do 

wszystkich podmiotów go-

spodarczych: przedsiębiorstw 

różnych branż i wielkości 

działających zarówno na 

rynku krajowym, jak i za-

granicznym, oraz organizacji 

non-profi t, instytucji lokalnych 

i regionalnych. Oferta Cen-

trum kierowana jest także do 

naszych pracowników. Obec-

nie, jeśli chodzi o zlecenia 

zewnętrzne, realizujemy wiele 

rozwiązań optymalizacyjnych 

z zakresu transportu, logisty-

ki, fi nansów; strategie rozwo-

ju; badania rynku w zakresie 

energetyki; badania zachowań 

konsumentów oraz wiele prac 

eksperckich z zakresu fi nan-

sów, rachunkowości i wyceny 

nieruchomości (to w większo-

ści są prace dla sądów). Nasi 

pracownicy najczęściej zama-

wiają w Centrum przeprowa-

dzenie badań bezpośrednich 

(wśród przedsiębiorstw, 

instytucji i klientów indywi-

dualnych) przy wykorzystaniu 

technik tradycyjnych i on-line 

(te badania mają charakter 

regionalny, krajowy, ale też 

międzynarodowy). Mamy 

również wśród klientów inne 

uczelnie i instytuty badawcze, 

ale w tym przypadku to także 

jest realizacja badań bezpo-

średnich. 

Jak mantrę zarówno biznes, 
jak i pracownicy uczelni lubią 
powtarzać, że „na uczelni 
to się nie da”. Staracie się 
Państwo łamać ten stereotyp 
ugrzęźnięcia administracyj-
nego?

Ten stereotyp złamaliśmy już 

dawno. Wszystko „się da”, 

trzeba tylko chcieć. Oczy-

wiście, że są sprawy, które 

chciałbym, aby były załatwia-

ne szybciej. Nie wszystko 

jednak zależy tylko ode mnie. 

Są czasami sytuacje, kiedy 

staję przed „murem admini-

stracyjnym”, ale cóż, jeśli nie 

da się go przebić, to można 

spróbować go ominąć. 

Co będzie znakiem szczegól-
nym kolejnej dekady działal-
ności Centrum? 

Chciałbym, aby takim znakiem 

była silna marka Centrum. 

Założycielką oraz wieloletnim 

dyrektorem Centrum Badań 

i Ekspertyz była śp. prof. Zofi a 

Kędzior, która tę markę zbu-

dowała. Przez dwadzieścia lat 

pracowaliśmy na naszą markę. 

Chciałbym również, aby tym 

znakiem był bardzo dobry 

personel, zarówno naukowy, 

techniczny, jak i administra-

cyjny. Tylko dobry personel 

jest w stanie utrzymać silną 

markę. Chciałbym ponadto, 

aby znakiem szczególnym 

Centrum był stały przyrost 

zleceń. Jesteśmy na dobrej 

drodze, aby rzeczone znaki 

były atrybutami Centrum 

Badań i Transferu Wiedzy.

The Research and Knowledge Transfer Centre – for-
merly known as the Research and Expertise Centre – 
is celebrating its 20th anniversary this year. How have 
customer expectations towards the university changed 
and how has the faculty’s attitude towards the univer-
sity-business collaboration evolved over those years? 
Marcin Baron is talking to Dr hab. Robert Wolny, direc-
tor of the Research and Knowledge Transfer Centre.

Open to business 
for 20 years

The Research and Knowledge 

Transfer Centre, founded in 

the 1994/1995 academic 

year, formally started opera-

tions at the end of 1994, but 

contracted services were 

launched a year later. Over the 

past twenty years, we have 

witnessed a lot of changes in 

customers’ expectations of 

the Centre, as well as in our 

staff ’s attitude to the coop-

eration with business part-

ners. What is more, the cir-

cumstances, possibilities and 

customers have also changed. 

Let me start with the latter. 

These days, the customers of 

the Research and Knowledge 

Transfer Centre demand aca-

demics’ genuine commitment 

and strong support in solving 

their companies’ problems. 

In the 1990s and 2000’s, the 

cooperation with business 

had a diff erent dimension 

– in most cases, our staff ’s 

expertise used to be applied 

to solve a specifi c problem 

while the commissioning 

parties – managers – stayed 

on the sidelines. Nowadays, 

the customers are deeply 

engaged in the research proc-

ess and expect even greater 

involvement and availability 

from us. When working for 

external bodies, our employ-

ees – I mean the members of 

the university faculty – tend 

to operate on the customers’ 

premises. This doesn’t entail 

mere observation, but also 

active participation in resolv-

ing problems on a daily basis, 

such as negotiations with 

employees and contractors, 

etc. No longer do customers 

seek an approval, written 

on the letterhead paper of 

a renowned university, for the 

decisions which have already 

been taken. They would like 

to receive complete support 

from distinguished academ-

ics (whose accomplishments, 

including publications, are 

widely recognised) and treat 

their recommendations as 

a kind of market signposts. 

I have said that possibilities 

are diff erent to those in the 

past. What I particularly have 

in mind is online research. 

By using web-based surveys 

for research purposes, the 

Centre has attracted numer-

ous customers interested in 

this kind of research (also 

the in-house customers, i.e. 

the university staff ). As for 

the academics’ attitude to 

the university-business col-

laboration, it has certainly 

changed. I can see that they 

are more interested and will-

ing to provide businesses with 

scientifi c, research and expert 

assistance. The benefi ts of 

such collaboration are obvi-

ous, including the opportunity 

to put the faculty’s knowledge 
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Wiedza – zarówno ta gromadzona przez 

przedsiębiorstwa, jak i ta pozyskiwa-

na z zewnętrznych źródeł – stanowi we 

współczesnej gospodarce kluczowy czyn-

nik rozwoju. Jest bowiem źródłem inno-

wacji, a zdolność do wdrażania nowych 

technologii staje się stopniowo integralną 

częścią strategii nie tylko przedsiębiorstw, 

ale także całych gospodarek.

and skills into action, as well 

as to establish good contacts, 

have a proven track record 

of the cooperation with busi-

ness practitioners and, fi nally, 

incorporate this hands-on 

experience into teaching pro-

grammes. There are fi nancial 

benefi ts, too. An increasing 

number of the university 

employees actively seek out 

business partners and the 

Centre acts as an intermedi-

ary and helps them in bring-

ing the deal to a successful 

conclusion. Of course, there 

are, and there will always be, 

academics who don’t want to 

engage in such cooperation. In 

retrospect, I can say that the 

changes in each of the areas 

are benefi cial.

What are the most popular 
services provided by the 
Centre?

The Research and Knowledge 

Transfer Centre targets its 

off er at all economic entities: 

companies of all sizes across 

a range of industries, which 

operate in both domestic 

and international markets, 

non-profi t organisations, lo-

cal and regional institutions, 

and also the in-house staff . As 

far as the external contracts 

are concerned, at present we 

are working on numerous 

solutions aimed at optimis-

ing transport, logistics and 

fi nance. We also devise devel-

opment strategies, conduct 

market research of the energy 

sector, do consumer behav-

iour research and provide 

expertise in fi nance, account-

ing and real estate valuation 

(mostly commissioned by 

courts). Our staff  commission 

mainly fi eld research (among 

companies, institutions and 

individual customers) by 

means of both traditional and 

online methods (research is 

carried out on regional, na-

tional or international levels). 

Our customer base includes 

other higher education institu-

tions and research institutes, 

for whom we also carry out 

fi eld research.

Both the business community 
and the university employees 
stick to their mantra that 
“things can’t be done at uni-
versity”. Do you take eff orts 
to overcome this stereotype 
of being bogged down 
in bureaucratic procedures?

We challenged the stereo-

type a long time ago. Where 

there is a will, there is a way. 

I would like some matters to 

be settled faster, but not all 

decisions rest with me. There 

are sometimes situations 

when I encounter administra-

tive obstacles. Well, if they 

can’t be removed, you can try 

to circumvent them.

What is going to be „the 
unique feature” of the next 
decade?

I would like the Centre to be 

a strong brand. The Research 

and Expertise Centre was 

founded and headed by the 

late Prof. Zofi a Kędzior for 

many years – she was the 

person who created the brand 

and for the last 20 years we 

have been working diligently 

to strengthen it. I would also 

like the Centre to stand out 

for its excellent academic, 

technical support and admin-

istrative personnel, which are 

prerequisites to maintaining 

a good brand image. Moreo-

ver, there should be a steady 

increase in the number of 

contracts. We are on track 

for these “unique features” 

to become the attributes of 

the Research and Knowledge 

Transfer Centre.

Knowledge – the one gathered by en-

terprises and the one acquired from the 

outside – is a key development factor in 

a modern economy. It is a source of in-

novations, since the ability to implement 

advanced technologies gradually becomes 

an integral part of strategies adopted by 

businesses, as well as entire economies.

© Gstudio Group – Fotolia.com
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Jednym z instrumentów realizacji tego wyzwania jest 

współpraca różnych podmiotów, m.in. przedsiębiorstw 

i uczelni wyższych. Współpraca nauki z biznesem staje 

się coraz bardziej popularnym tematem, głównie ze 

względu na dostępność różnorodnych funduszy unij-

nych przeznaczonych na ten cel. Niemniej każde współ-

działanie na styku uczelnia – instytucja zewnętrzna 

wymaga wsparcia organizacyjnego. Z tego powodu na 

Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach w 2014 

roku utworzono Biuro Współpracy z Gospodarką 

i Otoczeniem Instytucjonalnym, które odpowiada za 

efektywniejsze wykorzystanie możliwości rynkowych 

uniwersytetu. 

Biuro inicjuje formalną współpracę z podmiotami 

zewnętrznymi, które chcą realizować z uczelnią wspól-

ne działania, oraz poszukuje nowych form wsparcia 

dla uniwersytetu. Relacje uczelnia – biznes rozwijają 

się równolegle na kilku płaszczyznach. Uniwersytet 

Ekonomiczny na bieżąco aktualizuje ofertę w wymia-

rze odpowiadającym potrzebom gospodarki, a fi rmy 

wyrażają coraz większe zainteresowanie współpracą 

z instytucjami badawczymi. 

Niewątpliwie naszym największym atutem jest kom-

petentna i przedsiębiorcza kadra naukowa. Nasi pra-

cownicy naukowo-dydaktyczni to doceniani eksperci 

w różnych dziedzinach, prowadzący ciekawe projekty 

oraz prace badawcze, zarówno krajowe, jak i o zasięgu 

międzynarodowym. Partnerzy zewnętrzni korzystają 

z oferty badań rynkowych i marketingowych, usług 

doradczych z zakresu m.in. organizacji, zarządzania, 

marketingu, transportu lub edukacji. Zamawiają eks-

pertyzy ekonomiczno-fi nansowe czy też dotyczące 

rozwiązań optymalizacyjnych w zakresie funkcjonowa-

nia różnych komórek przedsiębiorstwa. Sama realizacja 

projektów naukowo-badawczych i eksperckich dla 

praktyki gospodarczej odbywa się głównie za pośred-

nictwem Centrum Badań i Transferu Wiedzy. 

Dzięki takim działaniom pracownicy uczelni, oprócz 

prowadzenia badań naukowych, aktywnie uczestniczą 

w życiu gospodarczym – realizują prace badawcze, do-

radzają fi rmom oraz instytucjom sektora publicznego. 

Uniwersytet ręka w rękę                  
z biznesem

Zobacz także: / See also:

htt p://www.ue.katowice.pl/biznes 

Zapraszamy 
do współpracy!

We look forward 
to our
cooperation!

One of the instruments which may be used to tackle 

this challenge is the cooperation between a variety 

of entities, e.g. enterprises and universities. The co-

operation between science and business is becoming 

an increasingly popular topic, mainly due to the avail-

ability of diff erent EU funds allocated for that purpose. 

Nevertheless, every collaboration between a university 

and a third party institution requires some organisa-

tional support. Therefore, in 2014, the University of 

Economics in Katowice set up the Bureau for Coopera-

tion with Corporate and Institutional Partners, which is 

responsible for making a more eff ective use of market 

opportunities by the University. 

The Bureau initiates formal cooperation with external 

partners who want to carry out joint activities and 

looks for new forms of support for the University. 

University-business relations are developed simul-

taneously in a number of fi elds. The University of 

Economics regularly updates its off er to make sure it 

is well-tailored to the changing needs of the economy, 

and companies are increasingly eager to engage in 

cooperation with research centres. 

Undoubtedly, the University’s biggest asset are its 

competent and entrepreneurial academics. Our re-

search and teaching staff  are recognised experts in 

a variety of areas, who conduct interesting projects 

and research work, both on the domestic and interna-

tional arenas. External partners take advantage of the 

University’s off er of market and marketing research, 

The University and business – 
working hand-in-hand

Kinga Okrzesik-Faruga

© Julien Eichinger – Fotolia.com
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Kadra uniwersytetu ma nieustanny kontakt z teore-

tycznymi i praktycznymi zagadnieniami nowoczesnej 

gospodarki. Wiedzą tą dzieli się ze studentami oraz 

partnerami biznesowymi uczelni.

Ważnym elementem współpracy jest również wkład 

pracodawców w praktyczne elementy kształcenia na 

kierunkach prowadzonych przez uniwersytet. W ten 

sposób na rynek pracy trafi ają absolwenci w odpo-

wiedni sposób przygotowani do wyzwań, które będą 

na nich czekać w pracy. Element ten jest dodatkowo 

wspierany programami praktyk i staży, w trakcie któ-

rych studenci mają okazję nabyć cenne doświadczenie.

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach na bieżąco 

współpracuje w różnych obszarach z ponad 300 fi r-

mami oraz innymi instytucjami. Są to zarówno duże 

przedsięwzięcia pomiędzy korporacjami o zasięgu 

światowym a wydziałami uczelni, jak również niewiel-

kie, ściśle sprecyzowane inicjatywy na linii naukowiec 

– małe przedsiębiorstwo. Nawiązanie współpracy 

z Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach daje 

dostęp do wiedzy bazującej na najnowszych badaniach 

naukowych i pracach badawczo-rozwojowych. Dzięki 

temu fi rmy i instytucje zwiększają efektywność podej-

mowanych działań oraz szanse na rynku. 

Oferta uniwersytetu kierowana jest do wszyst-

kich podmiotów gospodarczych: przedsiębiorstw 

różnych branż i wielkości działających zarówno na 

rynku krajowym, jak i zagranicznym, oraz organi-

zacji non-profi t, publicznych instytucji lokalnych 

i regionalnych.

advisory services in the areas of e.g. organisation, 

management, marketing, transport or education. They 

commission expert opinions concerning economics 

and fi nance or best solutions for streamlining the 

operations of various units within an enterprise. The 

implementation of scientifi c and research projects and 

expert projects for business practitioners is mainly 

handled through the Research and Knowledge Transfer 

Centre. 

Through such activities the academic staff , in addition 

to conducting scientifi c research, also take an active 

part in the economic life – by performing studies, 

advising companies and public institutions etc. The 

University staff  keep in touch with theoretical and 

practical issues of the modern economy. They share 

this knowledge with students and the University’s 

business partners.

An important part of the cooperation is the contribu-

tion employers make to the degree courses taught at 

the University by bringing in the practical elements. 

This ensures that graduates entering the labour market 

are well prepared for the challenges they are going to 

face in their workplaces. This practical component is 

additionally reinforced by internship schemes and job 

placements which off er students an opportunity to 

acquire valuable experience.

The University of Economics in Katowice cooperates 

with over 300 companies and other institutions in 

a number of areas on a regular basis. These activities 

range from small, strictly defi ned initiatives of coop-

eration between a scientist and a small company to 

big-scale projects between global corporations and 

the University faculties. Through establishing relations 

with the University of Economics in Katowice, partners 

can get access to the knowledge based on latest scien-

tifi c studies and R&D achievements. Companies and 

institutions can use these to improve the effi  ciency of 

their operations and seek new market opportunities. 

The University’s off er is designed for all types of eco-

nomic entities: enterprises of diff erent sizes, operating 

in various industries on the domestic and international 

markets, as well as non-profi t organisations, public 

institutions of the local and regional levels.

© djvstock – Fotolia.com
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badania rynkowe i marketi ngowe na rynku 
dóbr konsumpcyjnych i przemysłowych 
oraz na rynku usług

opracowanie strategii działania przedsię-
biorstw i instytucji

usługi doradcze i szkoleniowe 

prowadzenie warsztatów menedżerskich 
(m.in. z zakresu analizy strategicznej, ba-
dań marketi ngowych, planowania mar-
keti ngowego, aktywnych metod i technik 
sprzedaży)

ekspertyzy ekonomiczno-fi nansowe

rozwiązania optymalizacyjne w zakresie 
funkcjonowania różnych komórek przed-
siębiorstwa

stała współpraca badawczo-konsulti ngo-
wa z zainteresowanymi jednostkami

projekty badawcze wykorzystujące na-
stępujące metody badawcze: wywiad, 
obserwacja, ankieta, metody projekcyjne, 
metody heurystyczne

współpraca w zakresie organizacji praktyk 
studenckich oraz staży zawodowych

pomoc w procesach rekrutacyjnych przez 
wyselekcjonowanie z komputerowej bazy 
danych studentów i absolwentów poten-
cjalnych kandydatów, których kwalifi kacje 
są zgodne z wymaganiami pracodawcy

Oferta uniwersytetu / The University off ers

market and marketi ng research on the 
consumer goods market and the service 
market

devising operati onal strategies 
for enterprises and insti tuti ons

advisory and training services 

conducti ng managerial workshops 
(e.g. in strategic analysis, marketi ng 
research, marketi ng planning, proacti ve 
sales methods and techniques)

economic and fi nancial expert opinions

best practi ce soluti ons for streamlining 
the operati ons of various units within 
an enterprise

regular research and consulti ng coope-
rati on with interested enti ti es

research projects using the following 
methods: interview, observati on, 
questi onnaire, projecti on methods, 
heuristi c methods

cooperati on in the organisati on of student 
internships and job placements

support in recruitment processes by 
selecti ng potenti al candidates with 
qualifi cati ons required by employers 
from a computer database of students 
and graduates

© macrovector – Fotolia.com



RON. Poprzez szkolenia, praktyki i staże 

najbardziej zyskają nasi studenci, a po-

przez studia podyplomowe i dedykowane 

szkolenia – pracownicy Grupy TAURON”.

Współpraca Grupy TAURON oraz Uni-

wersytetu Ekonomicznego ma również 

umożliwić unowocześnianie procesów 

dydaktycznych i programów kształcenia. 

TAURON zadeklarował m.in. ustanowienie 

dla wyróżniających się studentów sty-

pendiów fundowanych, umożliwienie im 

udziału w projektach realizowanych przez 

spółki Grupy oraz zaangażowanie się 

w organizację szkoleń. 

TAURON i Uniwersytet 
Ekonomiczny w Katowicach 
sformalizowały współpracę

26 lutego br. TAURON Polska Energia oraz Uniwer-
sytet Ekonomiczny podpisały umowę o współpracy 
w zakresie działań edukacyjnych, naukowych, 
badawczo-rozwojowych i doradczych.

On 26 February 2015, TAURON Polska Energia 
and the University signed an agreement on cooperation 
in the fi elds of education, scientifi c studies, research 
and development and consulting.

Celem porozumienia jest wykorzystanie 

doświadczeń i dorobku naukowego Uni-

wersytetu Ekonomicznego w Katowicach 

oraz potencjału i pozycji spółek Grupy 

TAURON w celu realizacji zamierzonych 

celów oraz wzajemne prezentowanie 

i promowanie osiągnięć. 

„W ramach umowy strony przewidziały 

m.in. współpracę w – bardzo istotnym 

dla Grupy TAURON – obszarze badań 

i rozwoju. Na mocy umowy strony będą 

realizowały wspólnie projekty badawczo-

-rozwojowe, uzgadniały tematy z tego 

obszaru do realizacji w formie prac nauko-

wo-badawczych oraz pozyskiwały fundu-

sze na prowadzenie wspólnych przedsię-

wzięć i inicjatyw innowacyjnych. Ponadto 

współpraca umożliwia Grupie TAURON 

lepszy dostęp do szerokiego grona absol-

wentów o wymaganych kwalifi kacjach, dla 

których nasz holding może stać się bar-

dzo interesującym pracodawcą” – mówi 

Krzysztof Zawadzki, wiceprezes Zarządu 

TAURON Polska Energia ds. ekonomiczno-

fi nansowych. 

Jak podkreśla rektor Uniwersytetu Eko-

nomicznego w Katowicach, prof. Leszek 

Żabiński, „nawiązana współpraca to ko-

lejny dowód na to, że uczelnia stawia na 

praktyczną edukację. W latach 2009-2013 

podpisaliśmy blisko 150 umów z różne-

go rodzaju podmiotami gospodarczymi. 

Jeszcze do końca roku ich liczba wzrośnie 

o ponad 70. To pokazuje, jak zmieniamy 

się, dostosowujemy do potrzeb obecnych 

studentów, absolwentów, ale także ich 

przyszłych pracodawców. Do grona fi rm, 

z którymi współpracujemy, dołączył TAU-

The aim of the Agreement is to draw 

on the experience and scientifi c output 

of the University of Economics in Kato-

wice, on one hand, and the capacity and 

market position of the TAURON Group 

companies, on the other hand, with the 

view to pursuing the contractual parties’ 

objectives, as well as sharing and pro-

moting their accomplishments. 

“Within the framework of the mutual ar-

rangements, the parties have undertaken 

to cooperate in a range of activities, such 

as R&D, which is a vital area for the TAU-

RON Group. Under the Agreement, the 

participants will jointly carry out research 

and development projects, establish 

which topics from this fi eld should be the 

subject of scholarly research and acquire 

funds for their shared undertakings and 

innovation initiatives. In addition, the 

cooperation will provide TAURON with 

easier access to a wide group of gradu-

ates with desirable qualifi cations, for 

whom our holding company may become 

a very interesting employer”, says Krzysz-

tof Zawadzki, Vice-President of TAURON 

Polska Energia Management Board, 

responsible for economic and fi nancial 

issues. 

According to Prof. Leszek Żabiński, Rec-

tor of the University of Economics in 

Katowice, “this cooperation is one more 

evidence to prove that the University 

focuses on practical education. In the 

years of 2009-2013 almost 150 agree-

ments were concluded with various 

business entities. By the end of the year, 

this number is expected to rise by over 

70 more. This shows how our University 

is changing, adapting to the needs of 

our present students, graduates as well 

as their future employers. TAURON has 

joined the group of companies we coop-

erate with. Practical training, work place-

ments and traineeships will be benefi cial 

for our students while post-degree stud-

ies and dedicated workshops will make 

a valuable learning opportunity for the 

TAURON Group employees”.

The cooperation scheme between the 

TAURON Group and the University of 

Economics is also expected to bring 

more updated educational curricula and 

improved teaching methods. TAURON 

has also undertaken to grant scholar-

ships to best performing students, pro-

vide them with a chance to participate 

in projects carried out by the Group 

companies and involve them in the or-

ganisation of training. 

TAURON and the University 
of Economics in Katowice 
established formal 
cooperation

Marek Kiczka

Od lewej: K. Zawadzki i prof. L. Żabiński, fot. K. Fraś / From left to right: K. Zawadzki and Prof. L. Żabiński, photo K. Fraś
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Spółka wykonuje komplekso-

we usługi w zakresie odbioru 

i zagospodarowania odpadów. 

Specjalizuje się w wywozie 

odpadów, unieszkodliwianiu, 

selektywnej zbiórce oraz ener-

getyce odnawialnej.

Zawarta w lipcu umowa za-

kłada odbywanie przez stu-

dentów uniwersytetu praktyk 

studenckich w MASTER. Firma 

w szczególności czeka na 

młodych adeptów ekonomiki 

inwestycji, nieruchomości 

przedsiębiorstw oraz fi nansów 

i rachunkowości. Przewidu-

je się również współpracę 

w dziedzinie jakościowych 

prac licencjackich i magister-

skich przygotowywanych 

z wykorzystaniem materiałów 

empirycznych udostępnianych 

przez MASTER. Nowy partner 

16 lipca br. Uniwer-
sytet Ekonomiczny 
w Katowicach podpisał 
umowę o współpracy 
z MASTER – Odpady 
i Energia sp. z o.o. 

Nowe możliwości      
z MASTER                 

uniwersytetu jest zaintereso-

wany tym, by dotyczyły one 

efektywności inwestycji eko-

logicznych, gospodarowania 

nieruchomościami przedsię-

biorstw, fi nansów i rachun-

kowości oraz problematyki 

gospodarowania odpadami 

i odnawialnych źródeł energii. 

Najlepsi studenci i absolwenci 

mogą także liczyć na staże 

pracownicze. 

Poza sferą dydaktyczną MA-

STER wraz z uczelnią zamie-

rzają zidentyfi kować szcze-

gółowe tematy przyszłych 

wspólnych prac badawczych. 

Spółka zapowiada również 

zamawianie usług konsultin-

gowych i ekspertyz w uniwer-

sytecie. (MB)

The company provides com-

prehensive waste collection 

and management services. 

They specialise in waste dis-

posal and separate collection 

as well as renewable energy 

solutions.

The agreement concluded in 

July provides that the stu-

dents of the University of 

Economics in Katowice will do 

work placements at MASTERS. 

The company particularly 

welcomes young novices in 

investment economics, cor-

porate estate management, 

fi nance and accounting. The 

agreement also envisages the 

possibility for students to use 

empirical data provided by 

MASTER in their Bachelor’s 

and Master’s theses. The new 

partner company is interested 

On 16 July 2015 
the University of 
Economics in Katowice 
signed a cooperation 
agreement with MA-
STER – Odpady i Ener-
gia sp. z o.o. 

in dissertations concerning 

the effi  ciency of environmen-

tal investments, corporate 

estate management, fi nance 

and accounting, waste mana-

gement, and renewable 

energy solutions. The best 

students and graduates can 

expect to be off ered intern-

ship opportunities. 

Apart from MASTER’s en-

gagement in our students’ 

academic and professional 

development, both sides of 

the agreement will seek to 

identify themes for future 

joint research projects. The 

company also declares they 

will order consulting and ex-

pert opinion services provided 

by the University of Econom-

ics in Katowice. (MB)

New                     
opportunities       
with MASTER       

Spółka wykonuje komplekso-

we usługi w zakresie odbioru 

i zagospodarowania odpadów. 

Specjalizuje się w wywozie 

odpadów, unieszkodliwianiu, 

selektywnej zbiórce oraz ener-

getyce odnawialnej.

Zawarta w lipcu umowa za-

kłada odbywanie przez stu-

dentów uniwersytetu praktyk 

studenckich w MASTER. Firma 

w szczególności czeka na 

młodych adeptów ekonomiki

inwestycji, nieruchomości

przedsiębiorstw oraz fi nansów

i rachunkowości. Przewidu-

je się również współpracę 

w dziedzinie jakościowych 

prac licencjackich i magister-

skich przygotowywanych 

z wykorzystaniem materiałów 

empirycznych udostępnianych 

przez MASTER. Nowy partner 

uniwersytetu jest zaintereso-

wany tym, by dotyczyły one

efektywności inwestycji eko-

logicznych, gospodarowania

nieruchomościami przedsię-

biorstw, fi nansów i rachun-

kowości oraz problematyki

gospodarowania odpadami 

i odnawialnych źródeł energii. 

Najlepsi studenci i absolwenci

mogą także liczyć na staże 

pracownicze. 

Poza sferą dydaktyczną MA-

STER wraz z uczelnią zamie-

rzają zidentyfi kować szcze-

gółowe tematy przyszłych 

wspólnych prac badawczych.

Spółka zapowiada również 

zamawianie usług konsultin-

gowych i ekspertyz w uniwer-

sytecie. (MB)

Thhe company provides com-

prehensive waste collection 

and management services.

They specialise in waste dis-

posal and separate collection 

as well as renewable energy 

solutions.

The agreement concluded in

July provides that the stu-

dents of the University of 

Economics in Katowice will do 

work placements at MASTERS.

The company particularly

welcomes young novices in 

investment economics, cor-

porate estate management, 

fi nance and accounting. The

agreement also envisages the 

possibility for students to use

empirical data provided by 

MASTER in their Bachelor’s

and Master’s theses. The new

partner company is interested 

gin dissertations concerning 

the effi  ciency of environmen-

tal investments, corporate

estate management, fi nance

and accounting, waste mana-

gement, and renewable 

energy solutions. The best

students and graduates can 

expect to be off ered intern-

ship opportunities. 

Apart from MASTER’s en-

gagement in our students’ 

academic and professional

development, both sides of 

the agreement will seek to

identify themes for future 

joint research projects. The

company also declares they

will order consulting and ex-

pert opinion services provided 

by the University of Econom-

ics in Katowice. (MB)

Od lewej: J. Wistuba (wiceprezes MASTER), 

M. Podmokły (prezes), prof. L. Żabiński, 

prof. K. Marcinek, K. Okrzesik-Faruga, 

fot. M. Ryt

From left to right: J. Wistuba (Vice-President of 

MASTER), M. Podmokły (President of MASTER), 

Prof. L. Żabiński, Prof. K. Marcinek, K. Okrzesik-

-Faruga, photo M. Ryt
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Dokument podpisali: rektor, prof. Leszek 

Żabiński oraz Simon Baylis, dyrektor 

operacyjny oddziału State Street Bank 

w Krakowie. Jako jednostkę wiodącą 

dla wspólnych przedsięwzięć wskazano 

Katedrę Finansów. Po uroczystym podpi-

saniu umowy Tomasz Salamon, starszy 

menedżer ds. księgowości funduszy oraz 

Damian Romański, menedżer ds. wyceny 

funduszy – obaj reprezentujący bank 

– wygłosili dla studentów wykład pt. 

„Around the globe with 100 Euro”.

Podpisanie listu intencyjnego jest konse-

kwencją zainicjowania kontaktu ze State 

Street Bank Polska w 2013 roku przez 

studentów Koła Naukowego Modelo-

wania Finansowego QUANTUM, działa-

jącego przy Katedrze Finansów. State 

Street jest międzynarodową instytucją 

fi nansową założoną w Stanach Zjedno-

czonych w 1792 roku. Świadczy usługi 

inwestorom instytucjonalnym w zakre-

sie zarządzania aktywami, dokonywania 

transakcji, jak również kompleksowej 

obsługi funduszy inwestycyjnych. Dy-

namiczna współpraca zaowocowała 

organizacją w marcu 2014 roku wykładu 

„Zbuduj swoją karierę – wybierz zawód 

przyszłości”, który poprowadzili dyrektor 

5 marca br. State Street 

Bank Polska oraz Uniwer-

sytet Ekonomiczny w Ka-

towicach podpisały list 

intencyjny o współpracy. 

Przesłanką współdziałania 

jest – dostrzegana przez 

strony porozumienia – po-

trzeba promowania środo-

wiska naukowego i zawodu 

analityka fi nansowego oraz 

umiejętności modelowania 

fi nansowego.

Współpraca ze State Street Bank

operacyjny Simon Baylis oraz Edyta San-

der – odpowiedzialna za utrzymywanie 

relacji banku z jednostkami naukowymi.

Następnie Koło Naukowe QUANTUM 

razem ze State Street Bank Polska zor-

ganizowało pierwszą Akademię State 

Street, będącą cyklem szkoleń z zakresu 

funkcjonowania rynków kapitałowych, 

zarządzania ryzykiem fi nansowym, 

obsługi księgowej funduszy inwesty-

cyjnych, funduszy wysokiego ryzyka, 

instrumentów pochodnych oraz wyceny 

funduszy. Akademia odbyła się w kwiet-

niu 2014 roku. Najlepsi uczestnicy 

zostali wyróżnieni ofertą stażu waka-

cyjnego w siedzibie Banku w Krakowie. 

Zakończenie Akademii uświetnił swoją 

obecnością Paul McCready, dyrektor 

operacyjny Działu Księgowości Funduszy 

Inwestycyjnych dla Niemiec i Holandii.

Przedstawiciele State Street Bank 

Polska, zadowoleni zarówno ze współ-

pracy z Kołem Naukowym QUANTUM, 

jak i z merytorycznego przygotowania 

studentów z Katowic, którzy rozpoczęli 

pracę w siedzibie banku, zaproponowali 

nadanie sformalizowanego charakteru 

współpracy z Katedrą Finansów Wydzia-

Jan Kaczmarzyk

Od lewej: prof. A. Piosik, 

S. Baylis, prof. L. Żabiński, 

fot. M. Mardosz

From left to righ: Prof. A. Piosik, 

S. Baylis, Prof. L. Żabiński, 

photo M. Mardosz
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Cooperation with 
State Street Bank

łu Finansów i Ubezpieczeń. Jako jeden 

z największych banków inwestycyjnych, 

State Street Bank Polska stanowi atrak-

cyjną ścieżkę rozwoju dla absolwentów 

Wydziału Finansów i Ubezpieczeń ze 

specjalnością analityk fi nansowy. Umie-

jętności nabyte przez studentów specjal-

ności w trakcie studiów znajdują bezpo-

średnie odzwierciedlenie w wymogach 

rekrutacyjnych banku. 

Intencją Katedry Finansów i State Street 

Bank Polska jest dalsze zacieśnianie 

współpracy zarówno na płaszczyźnie 

dydaktycznej, jak i naukowej. Kontakt 

z doświadczonymi praktykami dużej 

instytucji fi nansowej jest inspirujący dla 

studentów i pracowników naukowych.

On March 5, State Street 

Bank Poland and the Uni-

versity of Economics in 

Katowice signed a letter of 

intent for cooperation. The 

rationale behind the future 

partners’ initiative to work 

together is the need – per-

ceived by both parties – to 

promote the academic com-

munity, the profession of 

a fi nancial analyst and fi -

nancial modelling skills.

The document was signed by Prof. 

Leszek Żabiński, Rector, and Simon Bay-

lis, Head of Operations at State Street 

Bank in Cracow. The Department of Fi-

nance was appointed to act as a leading 

entity for joint projects. After the offi  cial 

signing of the agreement, Tomasz Sala-

mon, Senior Fund Accounting Manager, 

and Damian Romański, Fund Valuation 

Manager – both representing the bank – 

delivered a lecture entitled “Around the 

globe with 100 Euro” for students.

The letter of intent is the result of the 

relations with State Street Bank Poland, 

which were established in 2013 by the 

members of QUANTUM Financial Model-

ling Student Research Group, at the De-

partment of Finance. State Street is an 

international fi nancial institution which 

was set up in the United States 

in 1792. It off ers services to institutional 

investors in the areas of asset man-

agement, transaction processing and 

comprehensive support related to in-

vestment funds. Following the dynamic 

cooperation, a lecture entitled “Build 

your own career – choose the profession 

of the future” was held in March, 2014. 

It was conducted by Simon Baylis, head 

of operations, and Edyta Sander, who is 

responsible for the Bank’s relations with 

research units.

After that, QUANTUM Research Group, 

together with State Street Bank Poland, 

organised the fi rst State Street Acade-

my, i.e. a cycle of training sessions 

on the operation of capital markets, 

fi nancial risk management, account-

ing services for investment funds, high 

risk funds, derivatives and fund valua-

tion. The Academy took place in April, 

2014. The best participants received the 

invitations to complete summer intern-

ships in the Bank’s Cracow offi  ce. The 

Academy was honoured to have Mr Paul 

McCready, Head of Fund Accounting 

Operations for Germany and the Nether-

lands, as one of its guests.

The representatives of State Street Bank 

Poland – having enjoyed their coopera-

tion with QUANTUM Research Group 

and appreciated the professional skills 

demonstrated by the students from 

Katowice who had joined the Bank – 

suggested that the cooperation with the 

Department of Finance, the Faculty of 

Finance and Insurance, should be car-

ried out in a more formal way. As one 

of the largest investment banks, State 

Street Bank Poland off ers an attractive 

career path for graduates of the Faculty 

of Finance and Insurance who specialise 

in fi nancial analysis. The quantitative 

skills acquired by students in this fi eld 

of studies are refl ected by the Bank’s 

recruitment requirements. 

The Department of Finance and State 

Street Bank Poland are planning to 

strengthen their cooperation in the 

areas of teaching and research. For 

students and academics the chance to 

meet and interact with seasoned profes-

sionals from a big fi nancial institution is 

an inspiring experience.

© Kenishirotie – Fotolia.com
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RIG odznaczyła rektora tym zaszczytnym 

wyróżnieniem m.in. za troskę o wysoką 

jakość kształcenia i badań naukowych, 

ciągłe dostosowywanie oferty dydaktycz-

nej uczelni do aktualnych potrzeb rynku 

pracy, dbałość o nowoczesną ofertę 

kształcenia oraz – tak ważną dla uniwer-

sytetu – współpracę międzynarodową. 

Trudno także nie wspomnieć o trwałym 

współdziałaniu z przedsiębiorstwami, jak 

i wspólnym tworzeniu projektów w celu 

zwiększania innowacyjności oraz konku-

rencyjności regionu. 

Laureat powiedział „Forum”: To wyróż-

nienie dla całej uczelnianej społeczno-

ści. Rozwijamy się, kreujemy liderów 

innowacji, opieramy nasze programy 

kształcenia na bogatych doświadcze-

niach badawczych i eksperckich kadry 

nauczającej. Korzystamy z kontaktów 

i sieci współpracy bazujących na dorobku 

nauki w ujęciu lokalnym, regionalnym 

i światowym. Elementy te są wpisane 

w naszą misję, na której oparta jest 

nasza strategia rozwoju. Konsekwent-

nie zmieniamy się, co jest szczególnie 

ważne w tak dynamicznych czasach. Za 

jeden z przejawów tych zmian uważam 

powstały w naszym kampusie budynek 

Prezes RIG, 

Tadeusz Donocik 

wręcza Laur rektorowi, 

fot. W. Nowak

Tadeusz Donocik, 

the President of RIG, 

hands over the Laurel 

to the Rector, 

photo W. Nowak

Centrum Nowoczesnych Technologii 

Informatycznych, który stał się już ikoną 

innowacyjności na mapie dynamicznie 

rozwijających się Katowic.

Platynowe Laury Regionalnej Izby Gospodarczej w Ka-
towicach w kategorii „Nauka i Innowacyjność” przyzna-
wane są tym, którzy wprowadzają na rynek innowacyj-
ne rozwiązania oraz nowoczesne technologie. W 2015 
roku Laurem uhonorowany został rektor Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Katowicach – prof. Leszek Żabiński.

RIG has bestowed this honourable award 

onto the Rector for the premium quality 

of education and scientifi c research, 

continuous adjustment of the university 

didactic off er to the current needs of the 

labour market, the provision of modern 

educational off er and international co-

operation, so important for the Univer-

sity. One should also not forget about 

the regular collaboration with businesses 

and joint projects aimed at enhancing 

the innovativeness and competitiveness 

of the region. 

The Laurel Recipient told ‘Forum’: “This 

is an award for the entire academic 

community. We are developing, creating 

innovation leaders, designing the Uni-

versity’s curricula based on our lectu-

rer’s vast experience as researchers and 

experts. We take advantage of contacts 

and cooperation networks, drawing on 

the University’s achievements at local, 

regional and international levels. These 

elements are embedded in our mission, 

which provides the foundations for devi-

sing a growth strategy for the University. 

We continue to change, which is such an 

important feature in these dynamics ti-

mes. An example of how the change may 

manifest itself is our new building, ho-

using the Advanced Information Techno-

logies Centre, which has already become 

a symbol of innovativeness in the rapidly 

developing city of Katowice”.

Platinum Laurels of the Regional Economic Cham-
ber (RIG) in Katowice in the category of ‘Science and 
Innovativeness’ are awarded to these who introduce 
innovative solutions and modern technologies on the 
market. In 2015, prof. Leszek Żabiński, the Rector of 
the University of Economics in Katowice, received 
such an award.

Prof. Leszek Żabiński – absolwent Wyższej 

Szkoły Ekonomicznej we Wrocławiu – jest 

związany z Uniwersytetem Ekonomicz-

nym w Katowicach od 1979 roku. Przed 

objęciem funkcji rektorskiej był m.in. 

dziekanem Wydziału Zarządzania. Kieruje 

Katedrą Polityki Rynkowej i Zarządzania 

Marketingowego.

Prof. Leszek Żabiński, who graduated 

from the Higher School of Economics in 

Wrocław, has been connected with the 

University of Economics in Katowice since 

1979. Before entering into offi  ce, he had 

been e.g. the Dean of the Faculty of Ma-

nagement. Currently, prof. Zabiński also 

heads the Department of Market Policy 

and Marketing Management.

Katarzyna Dybał
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Jak zmienił się rynek pracy 
w branży IT w Katowicach, 
od kiedy IBM otworzył Cen-
trum Dostarczania Usług 
w tym mieście?

Utworzenie nowego Centrum 

Dostarczania Usług IBM w Ka-

towicach na początku mogło 

wywołać pewne obawy wśród 

innych inwestorów. Niewąt-

pliwie wzrosła rywalizacja 

o pracownika między centrami 

znajdującymi się w tym mie-

ście. Fakt ten wpływa jednak 

z pewnością na zwiększenie 

aktywności fi rm, jak również 

na utrzymanie poziomu płac 

na atrakcyjnym poziomie.

Jak wybór tej lokalizacji 
wpływa na inwestycje 
w Katowicach?

Z pewnością wybór ten 

potwierdził atrakcyjność 

inwestycyjną miasta. Na-

Kiedy dwa lata temu IBM otwierał w Ka-
towicach Centrum Dostarczania Usług 
wiadomo było, że decyzja ta będzie mia-
ła bardzo duży wpływ na rynek IT oraz 
usług biznesowych na Śląsku. Z obecno-
ści inwestora korzyści czerpać mogą stu-
denci. Dzięki współpracy ze światowym 
potentatem, poza doświadczeniem pły-
nącym z praktyk, uzyskują także szansę 
na lepszy start. Uniwersytet Ekono-
miczny w Katowicach wspierał starania 
Urzędu Miasta Katowice o pozyskanie 
inwestora oraz nawiązał współpracę 
z IBM, która owocuje od pierwszych 
chwil funkcjonowania katowickiego cen-
trum tej fi rmy. Z Mateuszem Skowroń-
skim – naczelnikiem Wydziału Obsługi 
Inwestorów w Katowicach – rozmawia 
Przemysław Stanios.

Dwa lata z IBM w Katowicach,
przyszłość z sektorem
usług biznesowych

leży jednak zaznaczyć, że 

już wcześniej w Katowicach 

obecne były inwestycje innych 

światowych gigantów, takich 

jak na przykład Capgemini, 

Mentor Graphics czy PwC. 

Wart podkreślenia jest jednak 

fakt, że pomimo istniejącej 

konkurencji fi rmy z sektora 

nowoczesnych usług bizneso-

wych potrafi ą również ze sobą 

współpracować, przykładem 

tego jest ABSL – Związek 

Liderów Sektora Usług Bizne-

sowych. 

Współpraca miasta i inwe-
storów z Uniwersytetem Eko-
nomicznym w Katowicach to 
liczne korzyści dla wszystkich? 

To prawda. Jako miasto stale 

podejmujemy działania wspie-

rające uczelnie i ich możliwo-

ści dopasowania oferty edu-

kacyjnej do potrzeb samych 

inwestorów. Jednym z takich 

How has the IT job market in 
Katowice changed since IBM 
set up its Services Delivery 
Centre here?

At the beginning, the launch 

of the new IBM Services Deliv-

ery Centre in Katowice might 

have caused concern among 

other investors. There is no 

doubt that competition for tal-

ent among the centres operat-

ing in Katowice has increased. 

This, however, has certainly 

contributed to companies 

becoming more proactive and 

willing to maintain salaries at 

high levels.

How does IBM’s choice of 
Katowice as the site for their 
Services Delivery Centre infl u-
ence investment in the city?

The choice has certainly con-

fi rmed the city’s attractive-

ness for investors. It should, 

When IBM was setting up its Services 
Delivery Centre in Katowice two years 
ago, it was clear that this decision would 
have a huge impact on the IT and busi-
ness services sector in Silesia. The inves-
tor’s presence in our region can greatly 
benefi t our students, as an internship at 
one of the world’s leading companies not 
only provides them with an opportunity 
to gain experience, but also gives them 
a better start in life. The University of 
Economics in Katowice supported the 
Katowice City Hall in their efforts to en-
courage IBM to set up a Delivery Centre 
in Katowice, a project that has been very 
successful from the start. Przemysław 
Stanios has interviewed Mateusz 
Skowroński, Head of the Investment 
Service Department at the Katowice 
City Hall. 

Two years with IBM Katowice,
future with the business
services sector

Mateusz Skowroński

fot. archiwum UE Katowice / photo University archive 
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przykładów jest pomoc w re-

alizacji inwestycji – Centrum 

Nowoczesnych Technologii 

Informatycznych Uniwersytetu 

Ekonomicznego, w którym 

kształcą się potencjalni pra-

cownicy naszych inwestorów. 

Warto wspomnieć, iż inwesto-

rzy z sektora nowoczesnych 

usług biznesowych mają 

realny wpływ na podniesienie 

jakości kształcenia szkół wyż-

szych. Także uczelnie, w tym 

Uniwersytet Ekonomiczny 

w Katowicach, są bardzo ak-

tywne w budowaniu oferty 

dla inwestorów. Uczestniczą 

w spotkaniach promujących 

Katowice i przygotowujących 

inwestycje, oferując nowym 

inwestorom swoje zaplecze 

edukacyjne i naukowe. We-

dług raportu ABSL centra 

usług biznesowych działające 

na terenie Katowic i aglome-

racji katowickiej oferują staże 

i praktyki dla studentów, 

uczestniczą w targach pracy, 

organizują dni otwarte, se-

rie warsztatów i wykładów. 

Centra te poszerzają również 

wiedzę i umiejętności stu-

dentów, doktorantów oraz 

pracowników naukowych, 

a także poszukują przyszłych 

pracowników, współpracują 

z organizacjami uczelnianymi: 

studenckimi kołami naukowy-

mi, biurami karier, jak również 

z organizacjami działającymi 

przy uczelniach.

Co to oznacza na przyszłość?

Na wybór danej szkoły 

wyższej przez studenta ma 

również wpływ atrakcyjność 

samego miasta. W ostatnich 

latach Katowice dokonały 

istotnej zmiany w swoim wi-

zerunku. Możemy poszczycić 

się nowoczesną gospodarką, 

którą tworzą zaawansowane 

technologicznie fi rmy zatrud-

niające absolwentów śląskich 

uczelni. Zarówno IBM, jak 

i inne fi rmy z sektora nowo-

czesnych usług biznesowych 

przynoszą miastu wymierne 

korzyści. Przypomnijmy, że 

jeszcze nie tak dawno temu 

na obszarze Katowic i innych 

sąsiednich miejscowości 

zlokalizowanych było wiele 

zakładów przemysłowych 

oraz kopalń. Obecnie jesteśmy 

świadkami transformacji go-

spodarki. Nasze działania są 

w dużej mierze skoncentrowa-

ne na zwiększaniu zatrudnie-

nia w sektorze usług. Należy 

podkreślić, że sektor nowocze-

snych usług biznesowych nie-

zaprzeczalnie wpływa również 

na rozwój rynku nierucho-

mości, a także ożywia sektor 

małych i średnich przedsię-

biorstw. Niewątpliwie centra 

usług pełnią ważną funkcję 

w gospodarce miasta, ponie-

waż tworzą wiele atrakcyjnych 

miejsc pracy, również dla osób 

bezpośrednio po studiach 

czy też studentów ostatnich 

lat. Poza tym jesteśmy coraz 

nowocześniejszym miastem 

z rozwiniętą infrastrukturą 

kulturalną. Ulica Mariacka 

po wyłączeniu jej z ruchu 

kołowego i gruntownej mo-

dernizacji stała się miejscem 

wielu wydarzeń kulturalnych 

i rozrywkowych, skierowanych 

do młodych mieszkańców 

Katowic. Bogata baza gastro-

nomiczna oraz liczne koncer-

ty, wystawy czy happeningi 

przyciągają tutaj rzeszę 

studentów. Możemy poszczy-

cić się również takimi nowo 

wybudowanymi obiektami jak 

budynki: Narodowej Orkie-

stry Symfonicznej Polskiego 

Radia, Muzeum Śląskiego 

i Międzynarodowego Centrum 

Kongresowego. Ta jakościowa 

zmiana z pewnością wpłynie 

na zwiększenie zainteresowa-

nia naszym miastem wśród 

przyszłych studentów. 

Jakie są plany na przyszłość?

Przewiduje się, że sektor no-

woczesnych usług będzie się 

dalej dynamiczne rozwijał. 

W chwili obecnej w aglomera-

cji katowickiej w sektorze tym 

zatrudnionych jest ponad 

15 tys. osób. Należy podkre-

ślić, że coraz więcej fi rm po-

strzega Katowice i całą aglo-

merację jako silny punkt na 

mapie inwestycyjnej. W związ-

ku z tym Katowice analizują 

potrzeby inwestorów, stale 

udoskonalając swoją ofertę 

zachęt. Uczestniczymy rów-

nież w ciekawej inicjatywie 

edukacyjnej – projekcie ABSL 

Academy, będącym rodza-

jem prestiżowego programu 

szkoleniowego zakończonego 

certyfi katem. Projekt ten 

jest szansą dla ludzi do tej 

pory niezwiązanych zawodo-

wo z sektorem na zdobycie 

kwalifi kacji, które są w nim 

szczególnie cenione. Program 

jest nastawiony na praktycz-

ne rozwijanie umiejętności 

z zakresu efektywnego zarzą-

dzania własną karierą oraz 

kształcenie przyszłych liderów 

sektora nowoczesnych usług 

biznesowych. Pierwsza pilota-

żowa edycja programu miała 

miejsce w Warszawie. W chwi-

li obecnej uczestniczymy 

w pracach nad przygotowa-

niem drugiej edycji, realizowa-

nej we współpracy ze śląskimi 

uczelniami, w Katowicach.

however, be noted that other 

world’s leading companies had 

set up their branches in Kato-

wice before IBM did, including 

Capgemini, Mentor Graph-

ics, or PwC. It is also worth 

mentioning that apart from 

competing with one another, 

which is a fact, modern busi-

ness services companies can 

also cooperate, as the exam-

ple of ABSL (the Association 

of Business Service Leaders) 

shows.

Is it true then that the coop-
eration between the city and 
investors on the one hand, and 
the University of Economics in 
Katowice on the other, brings 
a great deal of benefi ts for all 
parties involved?

Yes, that’s true. The city con-

tinuously undertakes activities 

to support higher education 

institutions in tailoring their 

educational programmes to 

the investors’ needs. The 

construction of the Advanced 

Information Technology Centre 

at the University of Economics 

in Katowice was one example 

of projects implemented with 

the investors’ support. Today 

their potential employees are 

studying at the Centre. It is 

worth noting that investors 

in the advanced business 

services sector have a real 

impact on improving the qua-

lity of education provided by 

higher education institutions. 

On the other hand, universi-

ties, including the University 

of Economics in Katowice, 

are very active in seeking to 

attract investors. They take 

part in meetings aimed at 

promoting the city of Katowice 

and encouraging investment 

projects, off ering the new in-

vestors the opportunity to use 

the universities’ education and 

research facilities. According 

to ABSL’s report, the centres 

operating in Katowice and the 

Katowice Agglomeration off er 
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internships and work place-

ments for students, attend 

job fairs, organise ‘open days’, 

workshops and lectures. The 

centres also help students, 

doctoral students, and the 

academic staff  develop their 

knowledge and skills, col-

laborate with university or-

ganisations, including student 

research groups, careers cen-

tres and various organisations 

associated with the higher 

education institutions. 

What does it mean for 
the future?

The city’s attractiveness is 

one of the factors infl uenc-

ing a prospective student’s 

decision to choose a par-

ticular university. In recent 

years, the City of Katowice 

has managed to signifi cantly 

transform its image. We pride 

ourselves on having a modern 

economy, built by techno-

logically advanced companies 

employing the graduates of 

Silesian universities. Both IBM 

and other companies in the 

advanced business services 

sector bring tangible benefi ts 

to the city. We need to re-

member that a great number 

of industrial plants and coal 

mines were, not such a long 

time ago, based in the area 

of Katowice and its neigh-

bouring towns. Today we are 

witnessing a transformation 

of the economy. Our activities 

focus primarily on increasing 

employment in the service 

sector. It must be emphasised 

that the advanced business 

services sector undeniably 

impacts the development 

of the real estate market 

and stimulates the sector of 

small- and medium-size en-

terprises. The service centres 

undoubtedly serve an im-

portant function in the city’s 

economy, creating attractive 

jobs, including those aimed 

at fresh graduates or senior 

university students. Apart 

from that, we are an increa-

singly modern city with well-

developed cultural infrastruc-

ture. Mariacka Street, after 

having been closed to traffi  c 

and thoroughly modernised, 

became a venue for entertain-

ment and cultural events for 

the young residents of Kato-

wice. The city’s wide selection 

of places to eat, as well as the 

numerous concerts, exhibi-

tions, and happenings, attract 

great numbers of students. We 

are also proud of the newly 

built hall of the Polish Radio 

National Symphony Orchestra, 

the Silesian Museum, and the 

International Congress Cen-

tre. Our city’s new image and 

infrastructure will certainly 

attract growing numbers of 

students in the future. 

What are the plans for 
the future?

The advanced services sec-

tor is expected to continue 

to develop rapidly. There are 

over 15 thousand people in 

the Katowice Agglomeration 

who are currently employed 

in this sector. It should be 

stressed that an increasing 

number of companies perceive 

Katowice and the Katowice 

region as an important des-

tination for investment. The 

city authorities are, therefore, 

evaluating investors’ needs, 

at the same time seeking to 

improve the range of incen-

tives that Katowice can off er. 

We are also participating in 

an interesting educational 

project initiated by the ABSL 

Academy: it is a renowned 

training programme leading 

to certifi cation. The project 

provides an opportunity for 

people who have not been 

previously employed in the 

advanced business services 

sector to obtain qualifi cations 

which are highly valued in the 

industry. The programme is 

focused on the development 

of practical career manage-

ment skills and educating 

the future leaders of the 

advanced business services 

sector. The pilot edition of 

the programme was held in 

Warsaw. In cooperation with 

other higher education insti-

tutions based in Silesia, we 

are currently working on the 

launch of the second edition 

in Katowice.

© Sergey Nivens – Fotolia.com
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Studia podyplomowe 
dla głodnych wiedzy

Szeroka oferta edukacyjna, wykwalifi kowany zespół specja-

listów oraz atrakcyjny system zniżek dla kandydatów pre-

zentują Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach jako do-

skonałego partnera biznesowego. Uczelnia ma długoletnie 

doświadczenie w prowadzeniu studiów podyplomowych. 

Od rozpoczęcia działalności Śląskiej Szkoły Biznesu i Ad-

ministracji już ponad 30 000 absolwentów otrzymało 

świadectwa. O tym, jak zorganizować studia podyplomo-

we, z dyrektor Śląskiej Szkoły Biznesu i Administracji, 

prof. Grażyną Trzpiot, rozmawia Jadwiga Franielczyk.

A wide selection of study programmes, a team of highly 

qualifi ed specialists, and an attractive discount scheme 

make the University of Economics in Katowice an excellent 

business partner. The University has many years’ expe-

rience in providing postgraduate study programmes: over 

30,000 graduates have received their postgraduate diplo-

mas since the launch of the Silesian School of Business and 

Administration. Jadwiga Franielczyk has interviewed 

Prof. Grażyna Trzpiot, the School’s Head, about the mana-

gement of postgraduate studies.

Postgraduate
courses for courses for

wledge 

}}ke}}

Zajęcia na kierunku public 

relations / Public relations 

classes 

fot. / photo M. Buszman-

-Witańska
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Które kierunki studiów podyplomowych 
cieszą się w ostatnich latach szczegól-
nym zainteresowaniem?

Śląska Szkoła Biznesu i Administracji 

jest następcą i kontynuatorem jednost-

ki, która nazywała się Kolegium Zarzą-

dzania. Zmiana nazwy nastąpiła wraz 

z rozszerzeniem oferty studiów pody-

plomowych. Studia te są powiązane 

z profi lami poszczególnych wydziałów 

Uniwersytetu Ekonomicznego, głównie 

z tradycyjnymi ścieżkami kształcenia 

w zakresie rachunkowości i fi nansów 

wpisującymi się w charakterystykę Wy-

działu Finansów i Ubezpieczeń. Jednym 

z innowacyjnych kierunków, powiąza-

nych z fi nansami, są międzynarodowe 

standardy rachunkowości. Na szczegól-

ną uwagę zasługują również afi liowane 

przy pozostałych wydziałach kierunki 

wychodzące naprzeciw zupełnie nowym 

sposobom postrzegania i opisywania 

świata, m.in. public relations, menedżer 

ds. kluczowych klientów lub narzędzia 

informatyczne w analizie danych. Wyso-

kim poziomem zainteresowania cieszą 

się także studia związane z rozwojem 

usług logistycznych proponowane przez 

Wydział Zarządzania oraz Wydział Eko-

nomii, takie jak np. handel zagraniczny. 

W ofercie pojawiają się również studia 

podyplomowe, które podejmują profe-

sjonalne przygotowanie do rynku pracy. 

Są to kierunki, na których w ostatnich 

latach wykształciliśmy największą licz-

bę absolwentów. Należą do nich m.in.: 

rzeczoznawca majątkowy, strategia po-

datkowa, zarządzanie fi nansami przed-

siębiorstw, zarządzanie fi rmą i wiele 

innych, których pełną ofertę można 

znaleźć na naszej stronie internetowej.

Jakie rodzaje kierunków studiów 
podyplomowych zostaną otwarte 
w najbliższym roku akademickim?

Studia podyplomowe są regulowane 

przez prawo o szkolnictwie wyższym, 

a zatem każdy nowy kierunek na stu-

diach stacjonarnych i niestacjonarnych 

owocuje w przyszłości utworzeniem 

studiów podyplomowych. W ofercie 

studiów w bieżącym roku akademickim 

mamy nowe kierunki proponowane 

zarówno przez Wydział Zarządzania, jak 

i Wydział Ekonomii, więc można się spo-

dziewać, że pracownicy tych wydziałów 

zaproponują kolejne produkty w zakre-

sie studiów podyplomowych. 

Na uwagę zasługuje również powstający 

w Rybniku Wydział Biznesu, Finansów 

i Administracji. Po rozpoczęciu kształ-

cenia w nowym ośrodku w pierwszej 

kolejności zaproponujemy oczywiście te 

kierunki, które już mamy w ofercie edu-

kacyjnej. Jednak spodziewam się, 

że pracownicy stworzą własny profi l 

tego wydziału i zaproponują nowe pro-

dukty, które będą się wiązały z lokalnym 

rynkiem pracy. Dużo większą swobodę 

mamy przy kształtowaniu oferty szko-

leń, które mogą mieć różną formę, liczbę 

godzin oraz mogą być zaprojektowane 

i zrealizowane dla konkretnego partnera 

biznesowego. Mamy dobre referencje, 

o czym świadczy fakt, że nasi partnerzy 

wracają do nas, ponieważ po roku lub 

dwóch latach pojawia się potrzeba prze-

szkolenia następnej grupy pracowniczej. 

Jako potwierdzenie takiego szkolenia 

wystawiamy certyfi katy, które są sygno-

wane przez Uniwersytet Ekonomiczny 

jako jednostkę proponującą dane szkole-

nie partnerowi biznesowemu.

Studia podyplomowe trwają zazwyczaj 
dwa semestry. Jednak liczba godzin, 
podczas których realizowane są zajęcia 
w semestrze, jest zróżnicowana na po-
szczególnych kierunkach. Jakie czynniki 
decydują o długości kształcenia? 

Jest to powiązane z historią wszystkich 

studiów podyplomowych. Możemy przyj-

rzeć się przykładowo studiom na kierun-

ku handel zagraniczny. Ich historia sięga 

roku 1995, a program był modyfi kowany 

kilkakrotnie i aktualny jest dość obszer-

ny. Obecnie studia licencjackie trwają 

krótko i kończą się pracą licencjacką. 

Następnie rozpoczynamy drugi stopień, 

Which postgraduate courses have been 
most popular in recent years?

The Silesian School of Business and 

Administration is the successor of the 

former College of Management, con-

tinuing the latter’s tradition. The name 

change was necessary to better repre-

sent the wider selection of postgraduate 

courses off ered by the School. The pro-

grammes are related to those off ered by 

the respective Faculties of the University 

of Economics in Katowice, primarily to 

the traditional curricula in the fi eld of 

fi nance and accounting, consistent with 

the educational programmes implemen-

ted by the Faculty of Finance and Insu-

rance. International Accounting Stand-

ards is one of such innovative fi nance-re-

lated programmes. Particularly worthy of 

mention are also the courses – off ered by 

other Faculties of our University – whose 

curricula refl ect the entirely new ways of 

perceiving and describing the world, for 

example, Public Relations, Key Account 

Manager, or IT Tools in Data Analysis. 

Courses related to the development of 

logistics services, provided by the Faculty 

of Management, and the International 

Trade programme off ered by the Faculty 

of Economics, are also very popular. 

Moreover, the study off er comprises pro-

fessional postgraduate courses aiming 

to equip students with the knowledge 

and skills required in the job market. 

These courses, successfully completed 

in recent years by the largest number of 

graduates, include Property Valuation, 

Tax Strategy, Corporate Finance Manage-

ment, Business Management, as well as 

many other programmes. The full list of 

postgraduate courses is available on our 

website. 

What types of postgraduate courses 
are going to be launched in the next 
academic year?

In accordance with the provisions of 

the Higher Education Act, the launch of 

each new undergraduate or graduate 
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który również nie jest długi. Wiele ele-

mentów edukacji, którą znamy sprzed 

dziesięciu lat, w ogóle zniknęło z tej ścież-

ki edukacyjnej. Rekompensatą jest możli-

wość uzupełnienia tych bloków kształce-

nia na studiach podyplomowych i dlatego 

niektóre z nich są bardzo bogate w treści 

i przez to obszerne w sensie liczby godzin. 

Każdy kierunek ma indywidualnie opraco-

wany program, którego realizacja pozwoli 

słuchaczowi, po ukończeniu studiów po-

dyplomowych, wykazać się określonymi 

efektami kształcenia w zakresie wiedzy, 

umiejętności i kompetencji społecznych. 

Uczestnicy często oczekują, aby pewna 

liczba godzin była realizowana, dlatego 

że to pozwala im kontynuować wybraną 

ścieżkę zawodową, czyli przystąpić do 

praktyki zawodowej, a następnie do eg-

zaminów, które są później honorowane 

i dają szczególne uprawnienia na rynku 

pracy. Przykładami takich studiów są: 

rzeczoznawca majątkowy czy zarządzanie 

nieruchomościami.

Niektóre kierunki na Wydziale Informa-
tyki i Komunikacji zostały objęte Progra-
mem Wsparcia Kariery Absolwentów. 
Jakie korzyści wypływają z tego programu 
nie tylko dla studentów, ale również dla 
uczelni?

Wydział Informatyki i Komunikacji jest 

najmłodszym funkcjonującym wydziałem. 

W związku z tym przy organizacji studiów 

podyplomowych podjęto nowoczesne kro-

ki związane ze wsparciem dla słuchaczy. 

Tak jak wcześniej w różnych projektach 

współfi nansowanych przez Unię Europej-

ską, uczestnicy objęci tym programem są 

w stanie uzyskać indywidualne doradz-

two w zakresie rozwoju kariery, które 

polega na możliwości dodatkowej konsul-

tacji z kierownikami studiów podyplomo-

wych, jak również ułatwia poruszanie się 

na rynku pracy po ukończeniu studiów 

podstawowych oraz studiów podyplomo-

wych. Partnerem współpracującym jest 

Akademickie Centrum Kariery Uniwersy-

tetu Ekonomicznego w Katowicach. Pro-

gram ten stanowi przedłużenie kontaktu 

słuchaczy i absolwentów z uczelnią. Mogą 

oni bezpłatnie zarejestrować się w bazie 

osób, które poszukują pracy i za pośred-

nictwem uniwersytetu być przygotowani 

do procesu rekrutacji i selekcji, uzyskiwać 

mailowo bieżące informacje na temat 

rynku pracy oraz wiadomości dotyczące 

nowych szkoleń i warsztatów. Główna 

korzyść wypływająca z projektu dla 

uczelni to utrzymanie kontaktu z absol-

wentem, który w przyszłości może stać 

się członkiem Rady Biznesu, ponieważ 

będzie rozwijał swoją ścieżkę kariery. 

Albo też przyjdzie na kolejne studia po-

dyplomowe jako słuchacz lub przyniesie 

pomysł albo zamówienie na kolejne stu-

dia podyplomowe. Jesteśmy otwarci na 

wszelkie rodzaje współpracy. To zawsze 

wzbogaca obie partnerskie strony.

Uniwersytet Ekonomiczny ma wielu 
partnerów. Która współpraca przyniosła 
najwięcej zadowolenia i satysfakcji za-
równo fi rmie, jak i uczelni?

W ciągu tych 20 lat partnerów było wie-

lu. W mojej ocenie najciekawsze i owoc-

ne były takie studia, które realizowaliśmy 

dla konkretnego partnera na zamówie-

nie. Wtedy produkt, który mamy w ofer-

cie studiów podyplomowych, dostoso-

wuje się do słuchaczy, a jednocześnie 

cała grupa z jednej fi rmy/instytucji jest 

zmotywowana do tego, aby w danych 

studiach uczestniczyć aktywnie, z otwar-

tą i pogodną głową. Praca jest niezwykle 

twórcza, dlatego że pytania zadawane 

przez zainteresowane tematyką osoby 

wzbogacają treści, które przekazujemy. 

To są najlepsze, najbardziej aktywne 

grupy, z jakimi możemy pracować. Z moc-

no rozproszoną grupą słuchaczy pracuje 

się w odmienny sposób. Gdybym miała 

wskazać instytucje, z którymi dobrze 

nam się pracowało, to wymieniłabym 

Regionalną Izbę Obrachunkową w Kato-

wicach, Regionalny Ośrodek Metodyczno-

-Edukacyjny, Sądy Rejonowe i Okręgowe 

oraz Urząd Statystyczny w Katowicach. 

Ostatnio mieliśmy również dobrą współ-

pracę w zakresie szkoleń z TAURONEM 

Dystrybucją S.A. Oddział w Gliwicach. 

Ważnym partnerem jest fi rma SMG/KRC 

Poland Human Resources Region Połu-

dniowy, która współpracuje z nami przy 

organizacji takich studiów jak: rekrutacja 

i selekcja oraz rozwój pracowników no-

woczesnej organizacji. Jest długa lista 

instytucji, z którymi współpracowaliśmy, 

nie sposób wymienić wszystkich. 

Zajęcia na kierunku public relations, fot. M. Buszman-Witańska

Public relations classes, photo M. Buszman-Witańska
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Firmy zamawiają studia podyplo-
mowe dla swoich pracowników. Czy 
możliwa jest również współpraca 
polegająca na zamówieniu dedyko-
wanych studiów podyplomowych 
w celu wypuszczenia na rynek absol-
wentów z określonymi kwalifi kacjami 
i umiejętnościami?

Oczywiście, że tak. Wiele podmiotów 

przychodzi do nas z pytaniami, wtedy 

negocjujemy i bardzo często okazuje 

się, że program proponowany przez 

studia podyplomowe, które mamy 

w ofercie, jest odpowiedni. W takim 

przypadku po prostu oferujemy goto-

wy produkt. Nie musimy wszczynać 

procedury uruchamiania nowych 

studiów podyplomowych. Uniwersytet 

Ekonomiczny daje możliwość wyboru 

z bardzo bogatej oferty edukacyjnej. 

of Economics in Katowice acting as the 

provider of a particular training pro-

gramme for their business partner.

The standard duration of postgraduate 
studies is two semesters. Yet the number 
of hours covered in one semester varies 
with diff erent study programmes. What 
factors infl uence the duration of a par-
ticular course?

The length of a postgraduate degree 

course is related to its history. Let’s look, 

for instance, at the International Trade 

programme; its history goes back to the 

year 1995, and the curriculum, modifi ed 

several times since then, is quite exten-

sive today. The undergraduate studies in 

International Trade, leading to a Bache-

lor’s degree, are short; then students 

start the Master’s programme, which 

is not long either. Many components 

of the higher education system that 

we remember from ten years ago have 

disappeared altogether. Their absence 

is compensated by the possibility for 

graduates to supplement the education 

received during their undergraduate and 

graduate studies by enrolling in post-

graduate programmes. Therefore, some 

of the programmes are very rich in con-

tent and require a large number of hours. 

Each course has a tailor-made curriculum 

whose completion will enable graduates 

to achieve particular learning outcomes 

in terms of knowledge, skills and social 

competences. Postgraduate students 

often expect a particular number of 

teaching hours, allowing them to follow 

a chosen career path, i.e. fi rst complete 

their work placements and then acquire 

offi  cially recognised professional qualifi -

cations, ensuring a privileged position on 

the labour market. Property Surveyor and 

Real Estate Management are examples of 

such programmes. 

Some of the courses off ered by the Fac-
ulty of Informatics and Communications 
have been included in the Alumni Career 
Support Programme. What are the ben-
efi ts of the programme for both the stu-
dents and the University?

The Faculty of Informatics and Commu-

nications is the youngest faculty at our 

university. Consequently, postgraduate 

studies at this faculty are organised and 

managed using innovative ways of sup-

porting the students. Similarly to pre-

vious projects co-fi nanced by the Euro-

pean Union, students participating in this 

programme may receive personal career 

guidance, including additional consulta-

tions with postgraduate programme co-

ordinators and support in navigating the 

job market after graduation. The Careers 

Centre of the University of Economics 

in Katowice is a cooperating partner in 

this programme. The programme helps 

maintain the relationship between stu-

dents and the university. Students can 

register in the job seekers database free 

of charge, become better prepared, with 

the support of the University, for the re-

cruitment and selection process, receive 

by mail the latest information related to 

the job market, trainings and workshops. 

The main benefi t of the project for the 

University is the opportunity to maintain 

ties with the alumni. In the future, as 

they develop their professional careers, 

they may become members of the Busi-

ness Council. They may also join another 

postgraduate programme, both as stu-

dents and providers of new ideas, or as 

clients who will order further postgradu-

ate courses. We are open to all forms of 

cooperation. This always benefi ts both 

sides of the partnership.

The University of Economics in Katowice 
is engaged in cooperation with many 
partners. Which partnership has been the 
most enjoyable and satisfactory for both 
sides: the company and the university?

We have worked with many partners 

during the last twenty years. In my view, 

the custom programmes, tailored to 

specifi c clients, have been the most inter-

esting and fruitful. This type of courses 

are customised to meet the needs of 

a particular group of students; the fact 

that the students are members of one 

company or institution is an advantage, 

encouraging their active, open-minded 

and joyful participation in the course. 

degree course, whether full- or part-time, 

requires that a respective postgraduate 

programme is launched in the future. 

In the current academic year, the Faculty 

of Management and the Faculty of Eco-

nomics have off ered new degree pro-

grammes, which means we can expect 

new postgraduate courses to be deve-

loped by these Faculties. It should also 

be mentioned that although the newly 

established Faculty of Business, Finance 

and Administration in Rybnik will, in the 

fi rst place, launch programmes already 

off ered by our University, I expect the 

Faculty will seek to develop their own 

profi le, off ering new courses matching 

the needs of the local job market. We 

have much more freedom and fl exibility 

preparing the off er for training courses: 

they can take diff erent forms, involve 

a diff erent number of hours, and their 

design and implementation may be 

customised to meet specifi c needs of 

a particular business partner. We have 

good references, and our reputation is 

confi rmed by the fact that our partners 

return to us after a year or two, when 

they need to train the next group of 

employees. We issue course completion 

certifi cates, endorsed by the University 

© All Vectors – Fotolia.com
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Oprócz studiów podyplomowych Śląska 
Szkoła Biznesu i Administracji prowadzi 
szkolenia dla klientów indywidualnych 
oraz instytucjonalnych. Czym takie szko-
lenia różnią się od zamawianych studiów 
podyplomowych?

Szkolenia nie mają ograniczenia tema-

tycznego, czyli powiązania z kierunkami 

studiów podyplomowych. Tu oferta, 

jeśli chodzi o tematykę, jest bogatsza 

i  szersza. Została ujęta również w tym 

informatorze, o którym wspominałam 

wcześniej. Ofertę modyfi kuje się na bie-

żąco, a ścieżka tworzenia tego rodzaju 

szkoleń jest krótka. Jeżeli chodzi o szko-

lenia, to jest to nowy element, który 

mamy w ofercie. Szkolenia prowadzimy 

od dwóch lat. Historia studiów podyplo-

mowych i edukacji na uniwersytecie jest 

historią prawie osiemdziesięcioletnią. 

Szkolenia to nowa możliwość związana 

z kolejnymi prawnymi uregulowaniami 

w kraju, mianowicie z możliwością kształ-

cenia przez całe życie. Myślę, że jest to 

też przyszłość dla przedstawiania przede 

wszystkim tych umiejętności, które prak-

tycznie weryfi kuje rynek pracy w zakresie 

IT, twardego marketingu czy HR-u, gdzie 

wymagana jest obsługa bardzo konkret-

nej aplikacji informatycznej, jednak studia 

podyplomowe często są zbyt kosztowne 

i długotrwałe. Pracodawcy chcą szybko 

i profesjonalnie przeszkolonego pracow-

nika i możemy w tym miejscu zaoferować 

im szkolenie, które zwykle jest wystarcza-

jące, prowadzone na dobrym poziomie, 

a pracownik zyskuje nowe umiejętności 

i może wejść na rynek pracy.

Jak wiele osób może skorzystać 
z takiego szkolenia?

To też oczywiście jest sprawą zamawia-

jącego, partnera biznesowego oraz nego-

cjacji dotyczących kosztów. Każdorazowo 

szkolenie jest przygotowywane dla kon-

kretnego klienta. Mamy ofertę stałą, ale 

też jesteśmy otwarci na nowe propozycje 

i działamy bardzo sprawnie.

Doskonałym przykładem jest wykształ-

cenie zwartej grupy uczestników studiów 

podyplomowych rachunkowość i spra-

wozdawczość w sektorze fi nansów pu-

blicznych. Na tym kierunku zostały prze-

szkolone zarówno osoby z Urzędu Mar-

szałkowskiego Województwa Śląskiego, 

jak i Urzędu Miasta Katowice. W tej chwili 

mamy takie otoczenie prawne, że to fi rmy 

uzyskują fundusze na szkolenie swoich 

pracowników i przychodzą z pytaniem, ja-

kie studia możemy im zaoferować. Wtedy 

wspólnie zastanawiamy się nad wyborem 

odpowiedniego kierunku. W zeszłym roku 

został opublikowany informator, który 

zawiera szczegółowy opis wszystkich 60 

kierunków. Osoba, chcąc zamówić kon-

kretne studia podyplomowe, przychodzi 

z ogólnie postawionym problemem. Po 

czym, gdy widzi, jak szczegółowe istnieją 

rozwiązania, wybiera z prezentowanej 

oferty i grupa, pierwotnie licząca przy-

kładowo 15 osób, zostaje skierowana na 

4 lub 5 różnych wybranych kierunków 

studiów. Wtapia się w wolny nabór, który 

jest otwarty dla wszystkich i w ten spo-

sób uczestniczy w edukacji, pogłębiając 

i rozszerzając swoją wiedzę.

Aby otworzyć konkretny kierunek stu-
diów potrzebna jest grupa studentów 
licząca minimum 25 osób. Czy oprócz 
tego warunku istnieją także inne, istotne 
w procesie rozpoczynania współpracy 
między fi rmą a Uniwersytetem Ekono-
micznym?

Muszą funkcjonować pewne regula-

miny, dlatego w prawie jest zapisana 

określona liczba osób. Jeżeli grupa liczy 

mniej, to próbujemy negocjować warunki 

organizacyjne. To ograniczenie miękkie, 

natomiast twardym ograniczeniem jest 

to, co zapisano w prawie o szkolnictwie 

wyższym – kierunek studiów podyplomo-

wych musi być powiązany z kierunkiem 

kształcenia na studiach stacjonarnych. 

To bardzo istotne ograniczenie. W Uni-

wersytecie Ekonomicznym na pewno nie 

prowadzimy zajęć z zakresu medycyny. 

Takich studiów podyplomowych nie bę-

dzie, choć funkcjonują takie kierunki jak 

zarządzanie instytucjami publicznymi czy 

zarządzanie w ochronie zdrowia.

The work is extremely creative, as the 

questions asked by the participants who 

are truly interested in the subject matter 

enrich the course content. Those are the 

best and the most active groups we can 

work with. Teaching a highly diversifi ed 

group is very diff erent. If I were to name 

the institutions that we have success-

fully cooperated with in the past, I would 

mention the Regional Accounting Cham-

ber in Katowice, the Regional Education 

and Teacher Training Centre, the District 

and Regional Courts as well as the Sta-

tistical Offi  ce in Katowice. Recently, we 

have also provided training courses to the 

Gliwice Branch of TAURON Dystrybucja 

S.A. Another important partner is SMG/

KRC Poland Human Resources Region 

Południowy, with whom we have cooper-

ated on the development of such study 

programmes as Recruitment, Selection 

and Employee Development in Modern 

Organisations. There is a long list of in-

stitutions we have cooperated with; it 

would be impossible to mention them all.

Companies order postgraduate courses 
for their employees. Is it possible to co-
operate with businesses by off ering them 
customised programmes to equip the 
graduates entering the job market with 
specifi c qualifi cations and skills? 

Of course. A lot of companies enquire 

about such courses; we negotiate the 

terms and it often turns out that our 

standard postgraduate study programme 

matches the client’s requirements. In 

such a case, we simply off er an “off -

the-shelf” product. We do not have to 

launch a new postgraduate programme. 

The University of Economics in Katowice 

off ers a very wide selection of post-

graduate courses. An excellent example 

is a specialist course in Accounting and 

Reporting in Public Finance, completed 

by a group of the employees from the 

Marshal’s Offi  ce of the Silesian Voivode-

ship and Katowice City Hall. In the 

present legal environment, companies 

obtain funds for employee training and 

enquire about the study programmes 

that we can off er. Together, we consider 

which course should be selected. The 
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Dobry przykład

Dr Maria Buszman-Witańska, 

kierownik studiów podyplomo-

wych public relations – nowocze-

sna komunikacja w praktyce / 

Head of Postgraduate Program-

me in Public Relations – Modern 

Communication in Practice

W roku akademickim 2015/2016 uruchomimy piątą 
edycję studiów podyplomowych public relations – no-
woczesna komunikacja w praktyce. 
Nasze studia cieszą się dużym zainteresowaniem, są 
polecane, a w branży uznane za solidną markę. Do tej 
pory studia ukończyło z sukcesem 125 absolwentów. 
Pytamy ich co roku o ocenę studiów. Cieszy nas, że jest 
ona bardzo wysoka. Co najbardziej cenią sobie słucha-
cze? Zajęcia praktyczne, których jest aż 75% w ramach 
programu studiów, oraz kontakt z prowadzącymi, któ-
rymi są znani praktycy i teoretycy. 
Poza tym oferujemy naszym absolwentom unikalny 
Program Wsparcia Kariery Absolwentów, a także umoż-
liwiamy nabycie lub poszerzenie doświadczenia zawo-
dowego w branży PR w taki sposób, aby nie kolidowało 
to z pracą zawodową. Co ważne, nasze studia to pierw-
sze w Polsce przygotowane we współpracy z ekspertami 
Polskiego Stowarzyszenia Public Relations. W związku 
z tym słuchacze otrzymują zaproszenia na spotkania 
branżowe oraz zaświadczenie wydawane przez to pre-
stiżowe stowarzyszenie branżowe. 

postgraduate study guide published 

last year includes detailed information 

on all the 60 programmes off ered. 

A client wishing to order a particular 

postgraduate programme approaches 

us with a general idea of the course. 

Having seen how specifi c our pro-

grammes are, they choose one of the 

courses on off er, which means that the 

client’s group that initially consisted of, 

let’s say, 15 students, is divided into 

sub-groups which are then assigned to 

four or fi ve diff erent courses matching 

their respective areas of specialisa-

tion. The group apply through open 

enrolment and participate in in the 

process of education, expanding their 

knowledge. 

In order to launch a specifi c postgradu-
ate programme, you need a group of at 
least 25 students. Are there any other 
signifi cant conditions that must be met 
for a company to establish cooperation 
with the University of Economics in 
Katowice? 

There must be some regulations gov-

erning the required number of stu-

dents. If the number is lower than that 

specifi ed in those regulations, we try to 

negotiate the conditions for launching 

a course. This is a soft limit only; the 

hard limit is laid down in the Higher 

Education Act: a postgraduate pro-

gramme must be related to a respec-

tive full-time degree programme. This 

is a very signifi cant limit. Obviously, we 

do not off er courses in medicine at the 

University of Economics. Such courses 

will never be available at our Univer-

sity, although we provide programmes 

in Public Institution Management or 

Healthcare Management.

Apart from postgraduate programmes, 
the Silesian School of Business and 
Administration provides training cour-
ses for both individual and corporate 
clients. How are such courses diff erent 
from the ‘ordered’ postgraduate pro-
grammes? 

The training courses are not restricted 

in terms of the topics they cover, i.e. the 

course does not need to be related to the 

full-time degree programmes. The off er 

may be wider and more varied in terms 

of the subject matter, as can be seen in 

the Postgraduate Study Guide that I men-

tioned earlier. The off er is constantly up-

dated and the process of developing such 

training courses is rather short. Training 

courses, a new product on our off er, were 

launched only two years ago, whereas the 

history of postgraduate programmes and 

postgraduate education at our University 

goes back almost 80 years. Training cour-

ses are a new opportunity, resulting from 

the latest legal regulations on life-time 

learning. In my view, training courses also 

provide an opportunity to equip students 

with specifi c professional skills that will be 

validated by the job market, including IT, 

HR or hard marketing skills that require the 

ability to use specialised IT applications. 

Postgraduate programmes, on the other 

hand, are often too expensive and take 

a long time to complete. Employers want to 

have professionally trained employees, and 

they want the training to be short. We can 

off er them high quality training courses 

that are usually suffi  cient for their require-

ments; employees acquire new skills and 

can enter the job market. 

How many people can participate 
in such training?

This obviously depends on the client, the 

business partner and the cost negotia-

tions. Each training is developed to meet 

the needs of a particular client. In addition 

to our regular off er, we are open to new 

suggestions and ready to respond with 

effi  ciency. 

Good example

In the academic year 2015/2016 we are launching the 
5th edition of the postgraduate programme in Public 
Relations – Modern Communication in Practice.
Our study programme is very popular among gradu-
ates, widely recommended and highly recognised in 
the PR industry. So far 125 graduates have successfully 
completed the programme. Every year we ask them to 
evaluate the quality of the course, and we are happy 
to see that their ratings are very high. What do the 
students appreciate most? The practical classes, which 
make up 75% of the curriculum, and direct contact with 
the lecturers who are renowned PR practitioners and 
theorists. 
Additionally, we offer our graduates the unique Alumni 
Career Support Programme; we also provide them with 
the opportunity to acquire or broaden their PR expe-
rience in such a way that further education does not 
interfere with their work requirements. Importantly, 
ours is the fi rst study programme developed in coope-
ration with the members of the Polish Public Relations 
Association. As a result, students are invited to partici-
pate in PR events, and receive certifi cates issued by this 
prestigious PR association.

© All Vectors – Fotolia.com
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Rybnik kształci 
praktycznie

Rybnik teaches practice

Rusza Wydział Biznesu, Finansów i Administracji w Rybniku. 
Pierwsza rekrutacja studentów odbywa się na kierunku fi nanse 
i rachunkowość o profi lu praktycznym.

Wybór kierunku i miejsca studiów jest 

jedną z najważniejszych życiowych decy-

zji. Po maturze młody człowiek pragnie 

zwykle zasmakować wolności i dorosło-

ści. Z czasem przychodzi jednak refl eksja 

bardziej racjonalna. Pojawia się troska 

o przyszłość, o znalezienie wymarzonej 

pracy, o zarobki umożliwiające samo-

dzielne utrzymanie.

Partnerem w rozwiązywaniu tych dyle-

matów powinny być uczelnie. Konkurując 

o najlepszych studentów, muszą pro-

ponować kierunki atrakcyjne nie tylko 

z nazwy. Szczególnie w obszarze nauk 

ekonomicznych rzeczywista atrakcyjność 

zostanie bezlitośnie zweryfi kowana na 

rynku pracy, który staje się coraz bar-

dziej globalny, innowacyjny i przesycony 

nowymi technologiami. Pracodawcy 

oczekują od współczesnego absolwen-

ta nie tylko wiedzy teoretycznej, ale 

również umiejętności praktycznego jej 

wykorzystania. 

Uniwersytet Ekonomiczny… 
praktycznie
Uniwersytet Ekonomiczny od lat stawia 

na praktykę i innowacyjność. Po urucho-

mieniu kilku kierunków praktycznych 

na wydziałach w Katowicach, przyszedł 

czas na nowy wydział w Rybniku, który 

w całości ma realizować praktyczny 

profi l kształcenia. Konsultując swoje 

działania z lokalnymi przedsiębiorcami 

i władzami samorządowymi, w styczniu 

2015 roku Wydział Biznesu, Finansów 

i Administracji opracował program 

kształcenia o profi lu praktycznym 

na kierunku fi nanse i rachunkowość. 

Pierwsi studenci już w październiku 

zawitają w progi rybnickiego kampusu. 

Praktyczny charakter studiów oznacza 

m.in.: dostosowanie organizacji pro-

cesu kształcenia (przewagę ćwiczeń, 

warsztatów, zajęć laboratoryjnych), 

obowiązek odbywania 3-miesięcznych 

praktyk zawodowych, ścisłą współ-

pracę z otoczeniem gospodarczym czy 

udział praktyków w realizacji procesu 

dydaktycznego. Absolwenci nowego 

kierunku praktycznego już w trakcie 

studiów będą w stanie rozpoznać rynek 

pracy i bez zbędnych opóźnień rozpo-

cząć swoją karierę zawodową.

Dlaczego Rybnik?
Uniwersytet Ekonomiczny jest obecny 

w Rybniku już od 2002 roku. Rybnicki 

Ośrodek Naukowo-Dydaktyczny, prze-

kształcony w 2015 roku w Wydział 

Biznesu, Finansów i Administracji, silnie 

zakorzenił się w regionie, ciesząc się 

ogromnym zainteresowaniem studen-

The Faculty of Business, Finance and Administration in Rybnik 
opens its doors to students. The fi rst admissions to the practi-
cally oriented fi nance and accounting degree course.

Tomasz Zieliński, Katarzyna Dybał
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Kierunki kształcenia 
o profi lu praktycznym 
oferowane przez 
Uniwersytet Ekonomiczny 
w Katowicach

Practically oriented 
degree courses off ered 
by the University of 
Economics in Katowice
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tów i wsparciem władz samorządowych. 

Rybnicki kampus uniwersytecki jest 

miejscem niezwykle urokliwym, tętnią-

cym życiem nie tylko braci studenckiej, 

ale również mieszkańców Rybnika.

Rybnik jest nieformalną stolicą zachod-

niej części województwa śląskiego, 

o dużej liczbie mieszkańców i silnej 

koncentracji podmiotów gospodarczych. 

Dużym atutem jest też przygraniczna 

lokalizacja. Stwarza ona szansę na reali-

zację partnerskich porozumień z uczel-

niami czeskimi w Ostrawie i Opawie. 

W ich wyniku nasi studenci już wkrótce 

będą mieli możliwość uzyskania dyplo-

mu dwóch uczelni.

Samodzielny wydział renomowanej 

uczelni publicznej to duża sprawa nie 

tylko dla uniwersytetu, ale również dla 

całego regionu i jego mieszkańców. 

Prężny ośrodek szkoły wyższej aktyw-

nie współpracującej ze społecznością 

i biznesem może zachęcać młodzież do 

planowania swojej kariery zawodowej 

w środowisku lokalnym.

Przedsiębiorczość i fi nanse 
(Wydział Ekonomii, Katowice)
Entrepreneurship and Finance 
(Faculty of Economics, Katowice)

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna 
(Wydział Informatyki i Komunikacji, 
Katowice)
Journalism and Social Communication 
(Faculty of Informatics 
and Communication, Katowice) 

Finanse i rachunkowość 
(Wydział Biznesu, Finansów 
i Administracji, Rybnik)
Finance and Accounting 
(Faculty of Business, Finance 
and Administration, Rybnik)

www.ue.katowice.pl

The decision of what and where to study 

is one of the most important choices in 

life. After the matura examination young 

people usually want to enjoy freedom 

and adulthood. Over time, however, their 

attitude gets more rational. They become 

concerned about the future, they start to 

dream about the job that will make them 

independent and self-suffi  cient. 

Universities should be young people’s 

partners in fi nding solutions to these 

dilemmas. Competing for best students, 

they have to off er courses that are at-

tractive not in name only. Particularly in 

the fi eld of economic sciences, the actual 

attractiveness will be verifi ed by the 

ruthless reality, as the labour market is 

becoming increasingly globalised, innova-

tive and technology-driven. Employers 

expect the modern graduate to have 

both theoretical knowledge and the abi-

lity to use it in practice. 

University of Economics… 
focused on practice
For years, the University of Economics 

has been focused on practice and in-

novation. Following the launch of a few 

practically oriented degree courses at the 

Katowice Faculties, the time has come 

for Rybnik to open a new faculty with 

an entirely practical profi le of education. 

Following the consultations with local 

entrepreneurs and regional authorities 

in January 2015, the Faculty of Business, 

Finance and Administration developed 

a practically oriented curriculum for the 

course in fi nance and accounting. The 

fi rst students will enter the Rybnik cam-

pus in October. The practical character of 

the course involves, for example, chang-

es in the teaching process (more classes, 

workshops, laboratory tutorials), manda-

tory 3-month work placements, close 

cooperation with the business environ-

ment, and the involvement of practition-

ers in teaching. The graduates of the new 

practical course will have an opportunity 

to enter the labour make while still at 

university, which will help them embark 

on their career without undue delay. 

Why Rybnik?
The University of Economics has been 

present in Rybnik since 2002. The Rybnik 

Research and Education Centre, trans-

formed into the Faculty of Business, 

Finance and Administration in 2015, has 

developed strong links with the region, 

winning interest from students and sup-

port from local authorities. The Rybnik 

university campus is a place of genuine 

beauty, teeming with students and Ryb-

nik residents.

Rybnik is the unoffi  cial capital of the 

Western part of Śląskie. It has a large 

population and a high proportion of 

businesses. Additionally, its proximity to 

the state border off ers an opportunity to 

enter partnership agreements with Czech 

universities in Ostrava and Opava, which 

will give our students a chance to receive 

a diploma from two schools. 

The autonomous faculty of a large public 

university is important not only for the 

university, but also for the entire region 

and its residents. A dynamic university 

centre, actively collaborating with the 

community and business environment, 

may encourage young people to plan 

their career path locally.
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z Katedrą Prawa i naszym uniwer-

sytetem. Jestem z wykształcenia 

prawnikiem, ale praca z ekonomista-

mi dała mi możliwość rozszerzenia 

warsztatu akademickiego oraz szer-

szego spojrzenia na prawo. Dzięki 

temu na wszelkie nowe rozwiązania 

prawne staram się spoglądać w spo-

sób interdyscyplinarny, pamiętając, 

że normy prawne powinny służyć 

rozwiązywaniu określonych pro-

blemów społecznych czy gospodar-

czych. Z całym przekonaniem mogę 

powiedzieć, że akademickość bar-

dziej pomaga aniżeli przeszkadza. 

W tym numerze „Forum” dużo pisze-
my o współpracy uczelni z otocze-
niem. Trudno pytać kogoś, kto jest 
radcą prawnym, posłem, a obecnie 
ministrem o opinię, czy ma to sens. 
Ale warto zapytać o ocenę naszego 
środowiska. Czy pracownicy uczelni 
biznesowych radzą sobie w gospo-
darce?

W zdecydowanej większości tak. 

Choć oczywiście – jak każdy z nas 

4 maja br. dr Borys Budka został powołany przez 
Prezydenta RP na ministra sprawiedliwości. Nowy 
minister od ukończenia studiów prawniczych pracuje 
w Katedrze Prawa naszej uczelni. W Uniwersytecie 
Ekonomicznym w Katowicach zdobył stopień doktora 
nauk ekonomicznych na podstawie rozprawy „Kwali-
fi kacje pracownicze w stosunku pracy”. Po pierwszym 
kwartale pracy dr. Budki w rządzie o refl eksje pyta 
Marcin Baron.

On 4 May, dr Borys Budka was appointed the Minister 
of Justice by the President of Poland. The new minister 
has been working for our University’s Department of 
Law since the completion of his legal studies. He ob-
tained a doctoral degree in economic sciences from the 
University of Economics in Katowice, having defended 
a dissertation entitled “Employee qualifi cations in the 
employment relationship”. After the fi rst quarter in offi ce 
as a member of the government, dr Budka is interviewed 
by Marcin Baron and asked to share his refl ections: 

Czasami mówi się, że akademikom 
trudno odnaleźć się w rządzie. By-
wają zbyt pryncypialni, zbyt „tech-
niczni”. Czy akademickość Panu do-
skwiera w pracy ministra? 

Jestem dumny, że wywodzę się ze 

społeczności akademickiej i staram 

się o tym pamiętać w codziennej 

pracy, stosując zasadę: mniej polity-

ki, więcej pragmatyzmu. Ale oczywi-

ście, będąc posłem i ministrem, nie 

da się całkowicie uciec od realiów 

politycznych. Cieszę się, że zarówno 

wiedza teoretyczna zdobyta dzięki 

pracy naukowej, jak i umiejętności 

dydaktyczne mogą być przeze mnie 

wykorzystywane w związku z nowy-

mi wyzwaniami. Od początku swojej 

pracy zawodowej związany jestem 

– znam takie osoby, dla których teo-

ria i nauka są wartościami samymi 

w sobie, a praktyka schodzi na plan 

dalszy bądź w ogóle się nie liczy. Jed-

nak jest to coraz rzadsze. Wszyscy 

powinniśmy zdawać sobie sprawę 

z wyzwań, jakie stoją przed polskimi 

ośrodkami akademickimi. To trend 

ogólnoświatowy. Co do zasady, nie 

da się uprawiać nauki dla samej 

nauki. Widać to również w oczeki-

waniach samych studentów. To oni 

chcą wiedzieć, jak mogą wykorzy-

stać zdobywaną wiedzę w sposób 

praktyczny. Wymagania stawiane 

uczelniom, a w szczególności uczel-

niom biznesowym, są coraz większe. 

Dlatego w mojej ocenie tak ważne 

jest, by nasi pracownicy byli fachow-

cami nie tylko w teorii, ale również 

i w praktyce. 

Na koniec, tak po ludzku, czy w War-
szawie nie brakuje Panu swobody 
wykładania zza katedry lub kontak-
tów ze studentami? Być może mini-
sterialne wyzwania i przywileje to 
rekompensują? 

An academic 
teacher is what 
you are

FoFF
t.tt / pphoto
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Miałem to szczęście, że moje powo-

łanie nastąpiło w maju. W semestrze 

letnim mam zwykle mniej zajęć, 

więc udało mi się spokojnie dokoń-

czyć wykłady. Zresztą warunkiem 

podjęcia przeze mnie nowej funkcji 

była możliwość kontynuowania pra-

cy na uczelni. Wcześniej również nie 

byłem posłem zawodowym. Dzięki 

przychylności naszych władz nie 

zerwałem z uniwersytetem. Kieruję 

się prostą zasadą: posłem się bywa, 

nauczycielem akademickim się jest. 

Dlatego, ku zaskoczeniu studen-

tów, zjawiłem się na zaplanowanym 

wcześniej wykładzie. Było warto. 

Znam poglądy młodych ludzi na 

politykę i polityków. Wiem, jak kry-

tycznie nas oceniają. Dlatego nigdy 

nie zapomnę mojego pierwszego 

wykładu już w nowej, ministerialnej 

roli. Gdy studenci po prostu wsta-

li i powitali mnie brawami. To było 

wyjątkowo miłe. I tylko potwierdziło, 

że podjąłem trafną decyzję, by mimo 

wszystkich nowych obowiązków być 

nadal członkiem naszej wielkiej aka-

demickiej rodziny. 

me to broaden my academic skills 

and develop a more comprehensive 

view on legal issues. That’s why I try 

to look at any new solutions pro-

posed by the law in an interdiscipli-

nary manner, remembering that le-

gal standards should aim to provide 

some ways to handle specifi c social 

and economic problems. I am fully 

convinced that the academic back-

ground is more an advantage than 

a disadvantage. 

In this issue of ‘Forum’ we devote 
a lot of attention to the cooperation 
between universities and the sur-
roundings. It would be rather point-
less to ask somebody who has been 
a legal advisor, an MP and currently 
a minister whether this makes sense. 
But a question which can be asked is 
how you perceive our academic cir-
cle. Can business school teachers do 
well in real business?

They can, in most cases. Although I – 

like many of my peers – know some 

people who see the theory and scien-

ce as values in themselves and for 

whom practical applications are 

much less important, if at all. Such 

cases, however, are less and less 

frequent. We should all be aware 

of the challenges that Polish aca-

demic centres need to face. This is 

a general trend all other the world. 

In principle, science cannot be just 

practice for its own sake. This is also 

quite clear when we look at our stu-

dents’ expectations. They want to 

know how to apply the knowledge 

they gain in practice. Universities, 

in particular the business ones, are 

confronted with increasing require-

ments. Therefore, I personally be-

lieve that our staff  members should 

be professionals – not only as theo-

rists but also as practitioners. 

Just a fi nal question, on a lighter 
note. Working now in Warsaw, don’t 
you miss the freedom of lecturing 
from behind a teacher’s desk and 
interacting with students? Can the 
challenges you encounter and the 
privileges you enjoy as a minister 
compensate for this? 

I was lucky to be appointed in May. 

Normally my summer term is much 

less busy so I could easily complete 

all the lectures. The condition for 

my acceptance of the new appoint-

ment was the possibility to continue 

as a university lecturer. Even before 

that I had not treated being an MP 

as a profession either. Our authori-

ties were kind enough to help me 

continue working for the University. 

I follow a simple rule: An MP is what 

you happen to be but an academic 

teacher is what you are. Therefore, 

to my students’ surprise, I came to 

the previously scheduled lecture. It 

was a thing worth doing. I know how 

young people feel about politics and 

politicians. I know how critical they 

are towards us. That’s why I will ne-

ver forget the fi rst lecture I delivered 

being a minister. The students just 

stood up and gave me a big hand. 

This was extremely nice. And it only 

confi rmed that I had made the right 

decision to stay in our big academic 

family, despite having a number of 

new duties.

The popular belief is that academics-
turned-ministers may fi nd it quite 
diffi  cult to settle in. They are said to 
be too uncompromising or too ‘tech-
nical’. Do you fi nd your academic 
background an impediment in your 
service as a minister? 

I am proud to come from the aca-

demic environment and I always try 

to keep it in my mind in everyday 

work, following the rule: less poli-

tics, more pragmatism. But, being an 

MP and a minister, it is impossible 

to escape completely from the politi-

cal reality. I am happy that the theo-

retical knowledge acquired during 

the scientifi c studies as well as my 

didactic skills can be used to cope 

with the new challenges. Since the 

very beginning of my professional 

career I have been connected with 

the Department of Law and with our 

University. I am a lawyer by educa-

tion but working together with eco-

nomists has been an opportunity for 
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Świadomie #wybieramUE. Rekrutacja 2015:         

Jak co roku latem w progi uczelni zawi-

tał tłum kandydatów na studia. Uniwer-

sytet przygotował dla nich sporo nowo-

ści. Dlaczego warto się nimi zaintereso-

wać? Choćby dlatego, że dobrze po nich 

płacą. Uczelnia może pochwalić się dru-

gim miejscem na Śląsku pod względem 

wysokości wynagrodzeń absolwentów 

uczelni wyższych.

As each year in the summer, the univer-

sity welcomed the crowd of candidates 

for students and presented them with 

some novelties. Why was it worthwhile 

to take a closer look at what was on of-

fer? One reason might be that you get 

paid well afterwards. The university 

takes pride in being ranked second in 

Silesia in terms of how much its gradu-

ates earn.

My conscious decision:             

Marek Kiczka
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    nowości, dlaczego warto

Nowości
Wraz z nowym rokiem akademickim 

2015/2016 pierwsi studenci rozpoczęli 

studia na nowym Wydziale Biznesu, Fi-

nansów i Administracji, który Uniwersytet 

Ekonomiczny otworzył w Rybniku. Przygo-

towano dla nich nowy kierunek o profi lu 

praktycznym – fi nanse i rachunkowość. To 

zdecydowanie jego atut. Studenci coraz 

częściej zwracają uwagę na to, by podczas 

studiów mieć realny kontakt z praktyką 

gospodarczą. Na kierunku oferowane są 

dwie nowe unikalne specjalności: rachun-

kowość małych i średnich przedsiębiorstw 

(rachunkowość MSP) oraz inwestycje przed-

siębiorstw i gospodarstw domowych (in-

westycje PGD). „Przygotowany dla potrzeb 

wydziału nowy kierunek jest szczególnie 

pożądany przez przedsiębiorców. Dzięki 

temu rybnicki wydział Uniwersytetu Ekono-

micznego w Katowicach ma szansę stać się 

nie tylko lokalnym ośrodkiem naukowo-dy-

daktycznym, ale również platformą współ-

pracy społecznej i gospodarczej” – mówi dr 

Tomasz Zieliński, pełnomocnik rektora ds. 

organizacji wydziału.

Z kolei w Katowicach na Wydziale Informa-

tyki i Komunikacji uczelnia kształci obecnie 

na trzech kierunkach: dziennikarstwo i ko-

munikacja społeczna, informatyka i eko-

nometria oraz informatyka. Jak tłumaczy 

dziekan wydziału, prof. Jerzy Gołuchowski, 

„studia mają charakter interdyscyplinarny, 

co wynika z zapotrzebowania na rynku 

pracy. Na każdym z tych kierunków – co 

zrozumiałe, w innym zakresie – studenci 

zdobywają wiedzę ekonomiczną, infor-

matyczną oraz z obszaru nauk o mediach 

i komunikacji, zwłaszcza nowych mediów”. 

Z nowym rokiem akademickim uniwersytet 

rozszerzył swoją ofertę o II stopień studiów 

na kierunku informatyka. „Uruchomiliśmy 

tam dwie unikatowe na Śląsku specjali-

zacje: gry i aplikacje mobilne, która ma 

przygotować specjalistów do dynamicznie 

rozwijającego się sektora przemysłów kre-

atywnych (zwłaszcza na Śląsku) oraz anali-

zę dużych zbiorów danych, przygotowującą 

specjalistów wyposażonych w umiejętności 

rozumienia zjawisk ekonomicznych w opar-

ciu o zgromadzone dane (tzw. big data) 

dla dynamicznie rozwijającego się sektora 

analityki biznesowej” – uzupełnia prof. 

Gołuchowski. Studia te, podobnie jak studia 

I stopnia, mają charakter praktyczny, co 

oznacza m.in. obowiązkową trzymiesięczną 

praktykę oraz zaangażowanie praktyków 

z wiodących fi rm do prowadzenia zajęć.

Nowe specjalności uruchomił także Wydział 

Finansów i Ubezpieczeń. Do pozostałych, 

dostępnych na kierunku fi nanse i rachun-

kowość, uczelnia dodała specjalności: 

controlling, menedżer bankowy i specjalista 

bankowy. Zapotrzebowanie na profesjonali-

stów w sektorze bankowym, pomimo ostat-

niego kryzysu – jak widać – nie maleje. Od 

nowego roku akademickiego uczelnia na 

kierunku fi nanse i zarządzanie w ochro-

nie zdrowia oferuje także nowy program 

opracowany z myślą o przygotowaniu 

jego absolwentów do rozpoczęcia pracy 

w jednostkach ochrony zdrowia, a także 

publicznych instytucjach odpowiedzialnych 

za organizację i fi nansowanie systemu 

ochrony zdrowia.

New courses
As the new academic year 2015/2016 

began, the fi rst students started their 

courses at the new Faculty of Business, 

Finance and Administration, which the 

University of Economics opened in Ryb-

nik. A new practically oriented course was 

created for them – Finance and Account-

ing. It is a strong proposition. More and 

more frequently, students want to make 

sure they have actual contact with busi-

ness practice while still at university. The 

course off ers two unique specializations: 

accounting for small and medium-sized 

enterprises (SME Accounting) and invest-

ments of enterprises and households 

(EH Investment). “The new course, tailor-

made to meet the needs of the Faculty, is 

in great demand particularly among busi-

nesses. This way, the Rybnik Faculty of 

the University of Economics in Katowice 

has a genuine opportunity to become 

not only a local research and education 

centre, but also a platform for social and 

economic collaboration”, says Dr Tomasz 

Zieliński, Rector’s Representative for the 

Formation of the Faculty of Business, 

Finance and Administration in Rybnik.

Back in Katowice, the Faculty of Informa-

tics and Communication currently runs 

three courses: Journalism and Social 

Communication, Informatics and Econo-

metrics, and Informatics. Prof. Jerzy 

Gołuchowski, the Faculty Dean, explains, 

“Courses are interdisciplinary, which is 

a response to labour market demands. 

Each of the three courses equips students 

– to a diff erent extent, obviously – with 

economic knowledge, ICT know-how and 

the skills in the fi eld of communication 

and media, especially new media”. The 

university has added a master degree 

course in informatics to its off er for the 

new academic year. “We have launched 

two unique specializations there: games 

and mobile applications, which aim to 

prepare specialists for the dynamically 

growing creative industry sector (espe-

cially in Silesia) and big data analysis, 

training specialists skilled in interpreting 

economic events based on big data col-

lections for the growing sector of busi-

ness analysis”, adds Prof. Gołuchowski. 

These courses, similarly to the bachelor 

degree courses, have a practical orienta-

tion, which entails a mandatory 3-moth 

work placement and the involvement of 

leading business practitioners as course 

teachers.

The extended off er has also been 

launched by the Faculty of Finance and 

Insurance. The existing courses have 

been supplemented with Controlling, 

Bank Manager and Bank Specialist. Ap-

parently, despite the latest crisis, demand 

for specialists in the banking sector is 

not decreasing. Starting this year, Finance 

and Management in Healthcare off ers 

a new programme aiming to prepare 

graduates for work in both healthcare 

units and public institutions responsible 

for the organisation and fi nancing of the 

healthcare system. 

        I choose #UEKatowice. Admissions 2015: new courses, new reasons



My conscious decision: 
I choose #UEKatowice
One of the things which encourage candi-

dates to seek enrollment at the University 

of Economics in Katowice is defi nitely the 

latest ranking on 2014 earnings. Our uni-

versity ranks second in Silesia in terms of 

the remuneration of university graduates. 

We also have the highest employability 

rate for university graduates among the 

largest Silesian universities – more than 

85% of our graduates are professionally 

active. According to the survey on gradu-

ates’ career development conducted by 

the Academic Career Centre, 31% work in 

banking, 22% in retail, 14.2% in admini-

stration. Moreover, one graduate in four 

works in a managerial capacity.

Foreign students also clearly expressed 

their opinion about the University of Eco-

nomics in Katowice. They claim that it is 

the best university in Poland in terms of 

student satisfaction. The university was 

granted the “Certifi cate for Outstanding 

International Student Satisfaction 2014” 

with the highest result in the survey 

“StudyPortals’ International Student Satis-

faction Awards”.

Another thing that matters is quality. 

The courses of Business Analysis, Econo-

mics, Informatics, Informatics and Econo-

metrics, Finance and Accounting, Spatial 

Economics, Tourist Economics, Logistics, 

International Economic Relations and 

Management, off ered by the university, 

were awarded certifi cates of accredita-

tion, confi rming the highest quality of 

education at the fi rst and second degrees. 

The certifi cates are granted by the Polish 

Accreditation Committee (PKA) and the 

Foundation for the Promotion and Accredi-

tation of Economic Education in Warsaw. 

Additionally, the PKA Presidium adopted 

the resolution which conferred distinction, 

that is, the highest quality assessment, 

on graduate courses in Business Analy-

sis, Tourist Economics and Management, 

which are run at the Faculty of Manage-

ment. The university was also granted the 

international accreditation ACCA (Accredi-
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Rekrutacja 2015 – 
chętnych wciąż dużo
Na Uniwersytecie Ekonomicznym w Ka-

towicach od lat najbardziej oblegany jest 

kierunek fi nanse i rachunkowość. W tego-

rocznej rekrutacji tylko na studia I stopnia 

stacjonarne chętnych w ramach tej ścieżki 

programowej było ponad 1000 kandyda-

tów. Na jedno miejsce przypadało tam 2,6 

kandydata. Najtrudniej jednak było dostać 

się na kierunek logistyka inżynierska, gdzie 

o jeden indeks walczyło statystycznie po-

nad 3 kandydatów. Duże zainteresowanie 

odnotowano także na kierunkach: logistyka 

– 2,6 kandydata na jedno miejsce, infor-

matyka – 2,05 kandydata na jedno miejsce 

oraz dziennikarstwo i komunikacja społecz-

na – 1,87 kandydata na jedno miejsce. 

Na studia I stopnia stacjonarne w tegorocz-

nej rekrutacji na rok akademicki 2015/2016 

na uniwersytecie przygotowano łącznie 

2395 miejsc. Chętnych kandydatów na 

studia było łącznie ponad 3500. Średnio 

o jedno miejsce na studia ubiegało się więc 

blisko 1,5 kandydata.

Świadomie 
#wybieramUE
Do podjęcia decyzji o studiach na Uniwer-

sytecie Ekonomicznym w Katowicach tego-

rocznych kandydatów skłoniły z pewnością 

m.in. najnowsze zestawienia dotyczące 

zarobków w 2014 roku. Uniwersytet może 

pochwalić się drugim miejscem na Śląsku 

pod względem wysokości wynagrodzeń 

absolwentów uczelni wyższych. Może po-

szczycić się także najwyższym wskaźnikiem 

zatrudnialności swoich absolwentów wśród 

największych śląskich szkół wyższych. 

Ponad 85 proc. to osoby aktywne zawo-

dowo. Z prowadzonych przez Akademickie 

Centrum Kariery badań losów absolwentów 

wynika, że w sektorze fi nansów i banko-

wości pracuje ok. 31 proc., w handlu – 22 

proc., w administracji – 14,2 proc. Co 

czwarty absolwent zajmuje stanowisko 

kierownicze.

Swoją opinię o Uniwersytecie Ekonomicz-

nym w Katowicach wyrazili także jasno stu-

denci zagraniczni. Ich zdaniem to najlepsza 

uczelnia w kraju pod względem satysfakcji 

ze studiowania. Uczelnia otrzymała „Certifi -

cate for Outstanding International Student 

Satisfaction 2014” z najwyższą oceną w ba-

daniu „StudyPortals’ International Student 

Satisfaction Awards”.

Nie bez znaczenia jest także jakość. Prowa-

dzone na uniwersytecie kierunki studiów: 

analityka gospodarcza, ekonomia, informa-

tyka, informatyka i ekonometria, fi nanse 

i rachunkowość, gospodarka przestrzenna, 

gospodarka turystyczna, logistyka, mię-

dzynarodowe stosunki gospodarcze oraz 

zarządzanie posiadają certyfi katy akredy-

tacji potwierdzające wysoką jakość kształ-

cenia na studiach I i II stopnia. Certyfi katy 

zostały przyznane przez Polską Komisję 

Akredytacyjną (PKA) oraz Fundację Promo-

cji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych 

w Warszawie. Co więcej, Prezydium PKA 

podjęło uchwały w sprawie przyznania 

wyróżniającej, tj. najwyższej oceny jakości 

kształcenia na kierunkach analityka go-

spodarcza, gospodarka turystyczna oraz 

zarządzanie, prowadzonych na Wydziale 

Zarządzania. Uniwersytetowi przyznano 

również akredytację międzynarodową 

ACCA (Accredited Programme) dla kierunku 

fi nanse i rachunkowość na studiach II stop-

nia, specjalność rachunkowość – ścieżka 

ACCA. Uczelnia przeszła także ewaluację 

w ramach Programu Ewaluacji Uczelni 

prowadzonego przez European University 

Association (EUA). Ponadto od czerwca 

br. uniwersytet jest członkiem EFMD, czyli 

jednej z największych międzynarodowych 

organizacji z zakresu rozwoju zarządzania, 

zrzeszającej w ramach sieci ok. 800 człon-

ków instytucjonalnych.

Admissions 2015 – 
still many candidates
For years, Finance and Accounting has 

been the most popular course at the 

University of Economics in Katowice. This 

summer, over 1,000 candidates applied for 

this regular undergraduate programme, as 

a result of which 2.6 candidates competed 

for one place. However, the most sought-

after course was Engineering Logistics 

with over 3 candidates competing for one 

place. Other courses that attracted a lot 

of interest were: Logistics – 2.6 candidates 

per place, Informatics – 2.05 candidates 

per place, and Journalism and Social Com-

munication – 1.87 candidates per place. 

The University of Economics in Katowice 

has off ered the total of 2,395 places at the 

regular undergraduate programmes in the 

academic year 2015/2016. 3,500 candi-

dates applied, which makes an average of 

1.5 candidates per one place.



ted Programme) for the second-degree 

course in Finance and Accounting, the 

specialisation of Accounting – ACCA path. 

The university was also evaluated within 

the University Evaluation Programme run 

by the European University Association 

(EUA). Additionally, since June 2014 we 

have been a member of EFMD, one of the 

largest international management deve-

lopment organisations, associating approx. 

800 institutional members.
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Cykl seminariów naukowych zorganizowanych 
z inicjatywy Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Katowicach i Polskiego Towarzystwa Badaczy 
Rynku i Opinii (PTBRiO) zakończony sukcesem!

Przez osiem kolejnych 

miesięcy (od października 

2014 roku do maja 2015 

roku) gromadziliśmy się na 

spotkaniach poświęconych 

praktycznym aspektom wy-

korzystania badań marketin-

gowych pt. „Praktyka nauce 

– nauka praktyce”. 

Raz w miesiącu aulę im. 

Zbigniewa Messnera w CNTI 

zapełniali słuchacze poznający 

tajniki badań marketingo-

wych. Uczniowie, studenci, 

pracownicy naukowo-dydak-

tyczni, doktoranci i przedsta-

wiciele praktyki gospodarczej 

z wielkim zainteresowaniem 

wsłuchiwali się w niezwykle 

angażujące wystąpienia: Ka-

tarzyny Gawlik – konsultantki 

w TNS Polska, Arkadiusza 

Wódkowskiego – prezesa 

AMPS w Warszawie, Piotra 

Idzika – dyrektora zarządzają-

cego w MASMI Poland, 

dr. Jana Zająca – prezesa 

zarządu Sotrender w War-

szawie, Marzeny Żurawickiej 

i Krzysztofa Polaka – właści-

cieli Semiotic Solutions PL, 

Jacka Kowalskiego z Neuroidei 

Uczelnia w tegorocznej rekrutacji na 
studia I i II stopnia oferowała łącznie 
18 kierunków: analitykę gospodarczą, 
dziennikarstwo i komunikację społeczną, 
ekonomię, fi nanse menedżerskie, fi nanse 
i rachunkowość, fi nanse i rachunko-
wość (w Rybniku), fi nanse i zarządza-
nie w ochronie zdrowia, gospodarkę 
przestrzenną, gospodarkę turystyczną, 
gospodarkę i zarządzanie publiczne, 
informatykę, informatykę i ekonometrię, 
international business (studia w j. angiel-
skim), logistykę, logistykę inżynierską, 
międzynarodowe stosunki gospodarcze, 
przedsiębiorczość i fi nanse, zarządzanie. 
Z kolei w ofercie studiów podyplomo-
wych uczelni na 65 kierunków 15 z nich 
to nowości.

W Uniwersytecie Ekonomicznym w Ka-
towicach studiuje obecnie ponad 11 tys. 
studentów.

www.ue.katowice.pl/kandydaci

From October 2014 to May 

2015, we held a monthly 

seminar on the practical as-

pects of marketing research, 

entitled “Practice for Science 

– Science for Practice”.

Once a month, the CNTI 

Zbigniew Messner Audito-

rium fi lled with the audience 

interested in the arcana of 

marketing research. Students, 

teachers, researchers, PhD 

candidates and practitioners 

actively participated in a se-

ries of interesting presenta-

tions delivered by: Katarzyna 

Gawlik – TNS Polska consul-

tant, Arkadiusz Wódkowski 

– President of AMPS, Warsaw, 

Piotr Idzik – Managing Direc-

tor of MASMI Poland, Dr Jan 

Zając – Chairman of the Board 

in Sotrender, Warsaw, Marze-

na Żurawicka and Krzysztof 

Polak – owners of Semiotic 

Solutions PL, Jacek Kowalski 

from Neuroidea, Warsaw, 

Tomasz Opalski from ING 

Bank Śląski, Aleksander Bucz-

kowski from BCMM, Katowice, 

Dr Aleksandra Perchla-Włosik 

and Dr Michał Cebula from 

During this year’s admissions, the uni-
versity offered the total of 18 undergra-
duate and graduate courses: Business 
Analysis, Journalism and Social Commu-
nication, Economics, Managerial Finan-
ce, Finance and Accounting, Finance 
and Accounting (Rybnik), Finance and 
Management in Healthcare, Spatial Eco-
nomics, Tourist Economics, Public Eco-
nomics and Management, Informatics, 
Informatics and Econometrics, Interna-
tional Business (in English), Logistics, 
Engineering Logistics, International 
Economic Relations, Entrepreneurship 
and Finance, Management. The post-gra-
duate programmes comprise 65 courses, 
15 of which are new to the offer.

At present, the University of Economics 
in Katowice has 11,000 students.

The seminar series organised on the initiative 
of the University of Economics in Katowice and 
the Polish Association of Market and Opinion 
Research (PTBRiO) successfully concluded!

Practice for Science – 
Science for Practice

Magdalena Jaciow
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w Warszawie, Tomasza Opal-

skiego z ING Banku Śląskiego, 

Aleksandra Buczkowskiego 

z BCMM w Katowicach, 

dr Aleksandry Perchli-Włosik 

i dr. Michała Cebuli z Uniwer-

sytetu Wrocławskiego, Seba-

stiana Nowackiego z AMPS 

w Warszawie, Magdaleny 

Szelągowskiej z Orange S.A., 

Artura Nogi-Bogomilskiego 

z GFK Polonia, Michała Pro-

tasiuka z Kompanii Piwowar-

skiej SA oraz Anny Gorączki 

z Hochland Polska sp. z o.o. 

Uczestnicy spotkań, jak i wi-

dzowie oglądający transmisję 

on-line, poszerzali swoją 

wiedzę na temat badania 

trendów konsumenckich, 

technik badań jakościowych 

on-line, znaczenia semiotyki 

w budowaniu skutecznych 

komunikatów marketingo-

wych, technik badań neurolo-

gicznych i ich wykorzystania 

w biznesie, socjologii wizual-

nej oraz technik badania jako-

ści usług, satysfakcji i lojalno-

ści klientów. Weszli w świat 

„analogowych” i „cyfrowych” 

klientów. Poznali nowe sposo-

by badania klientów poprzez 

angażowanie ich w świat 

gier oraz zasady korzystania 

z „mądrości tłumu”. 

Dziękujemy za zaangażowa-

nie wszystkim, którzy przy-

czynili się do sukcesu tego 

przedsięwzięcia, a głównie 

inicjatorom przedsięwzięcia 

– pracownikom Katedry Ryn-

ku i Konsumpcji, członkom 

PTBRiO, a także pracownikom 

administracyjnym UE.

Wizyta 
minister nauki 
i szkolnictwa 
wyższego 

29 czerwca br. w uczelni gościła minister nauki 

i szkolnictwa wyższego prof. dr hab. Lena Ko-

larska-Bobińska. Szefowa resortu rozpoczęła 

wizytę od zwiedzenia kampusu w towarzystwie 

władz uniwersytetu. Podczas spotkania z udzia-

łem rektorów uczelni śląskich i przedstawicieli 

środowiska akademickiego poruszana była pro-

blematyka przyszłości polskiej nauki i szkolnic-

twa wyższego, w tym fi nansowania.

Więcej informacji: materiały do pobrania i galerie zdjęć z wszyst-

kich spotkań znaleźć można na stronie: / More information:

downloadable materials and the photo gallery to be found 

on the website: www.ue.katowice.pl/jednostki/transfer-wiedzy 

Zapraszamy do ciekawej lektury! / Enjoy reading the interesting 

materials!

the Wrocław University, 

Sebastian Nowacki from 

AMPS, Warsaw, Magdalena 

Szelągowska from Orange 

SA, Artur Noga-Bogomilski 

from GFK Polonia, Michał 

Protasiuk from Kompania 

Piwowarska SA, and Anna 

Gorączka from Hochland 

Polska sp. z o.o. 

The participants and the 

online audience had an op-

portunity to broaden their 

knowledge of consumer 

trend research, online quali-

tative research techniques, 

the signifi cance of semiot-

ics in building eff ective 

marketing communications, 

neuroscientifi c techniques 

and their applications in 

business, visual sociology, 

survey techniques for service 

quality, customer satisfac-

tion and consumer loyalty. 

They met “analogous” and 

“digital” customers. They 

became acquainted with 

new methods of consumer 

research through gaming or 

crowd wisdom. 

We want to thank everybody 

who has contributed to the 

success of the event, fi rst 

of all, the initiators – the 

members of the Market and 

Consumption Department, 

PTBRiO members and the UE 

administrative staff .

Edyta Lachowicz-Santos, Marek Kiczka
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Uczestników spotkania powitał rektor 

prof. Leszek Żabiński, dziękując minister 

za możliwość spotkania. Prof. Lena Ko-

larska-Bobińska przypomniała na po-

czątku, że spotkanie odbywa się w jed-

nej z najstarszych uczelni na Śląsku. 

Na wstępie zaznaczyła potrzebę dyskusji 

nad innowacyjnością oraz wdrażaniem, 

poprawą i rozwojem już rozpoczętych 

działań MNiSW.

Kierunki działania
Następnie szefowa resortu przedstawiła 

propozycje rozwiązań usprawniających 

szkolnictwo wyższe i naukę w Polsce, 

nad którymi warto się wspólnie wraz 

z uczelniami zastanowić. Mówiła m.in. 

o stabilizacji systemu fi nansowania 

uczelni oraz nowej wizji awansu zawo-

dowego naukowców. Zmiany miałyby 

PProfff. LLennna KKoollaarsskkaa-BBooobiińsskka,, MMMMMMMiinnniiissssttteeerrr ooooofff f

SScieencee aaandd HHHigghherrr EEduuuccatttioon, vvviiiisssiiitteeeeddd oouuuurr UUUUUUnnnnii--

vversssityy onnn 229 JJuunee 22001555. TThhhee HHHeeeaaaaddd ooooffff ttthhheee MMMMMMMiiinnnnnii---

sstryy beegaaan hheerr vvissitt wwithhh a tttouurr ooofff f ttthhhhheeee ccccaammmmmpppppuuuuussss, 

aaccooomppannieed bbyy tthhee UUnnnivverrrsiityy y aaauauuuuttthhhhhoooorrrriittiieeeesss.. 

TThee isssueees aaddddrressseed duuurrinnng hheeerrr mmmmmmeeeeeeeetttiiinnnggg wwwwwwiiitthhhhh 

thhe RRecctooorss offf SSileessiiann hhhigghhherr eeedddduuuuccccaaaatttiiioooonnn iiinnnnssstttiittttuuuu----

tiionns anddd reeprrressenntttattivvvess ooff tthheee aaaccccaaadddddeeeemmmmiicccc cccccoooommmmm---

mmunnnityy fooocuuseeedd onn tthhe fffuutuuuree ––– aaaaannnndddd ffffuuuunnnddddiiinnnnngggg –––– 

oof sccciennceee aandd hhigghheer eddduucaaatiionnnn iiinnnn PPPPPoooolllaaannnddddd. 

The participants of the meeting were 

welcomed by Prof. Leszek Żabiński, who 

also thanked the Minister of Science and 

Higher Education for the opportunity to 

meet her. At the beginning of her speech, 

Prof. Lena Kolarska-Bobińska remarked 

that the meeting was being held at one 

of the oldest higher education institu-

tions in Silesia. In her introduction, she 

also emphasised the need to discuss 

issues related to innovation, as well as 

the implementation, improvement and 

development of the activities already 

initiated by the Ministry of Science and 

Higher Education (MNiSW).

Proposed lines of action 
Continuing her speech, the Minister pro-

posed her solutions to streamline higher 

education and science in Poland, and 

Minister of Science and Higher Education visiting the campus, accompanied by the University authorities, photo A. Gniady

Minister zwiedza kampus w towarzystwie władz uczelni, fot. A. Gniady
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dotyczyć również studiów doktoranc-

kich, które powinny być objęte syste-

mem ocen i ewaluacji, zabezpieczającym 

przed kreowaniem nadmiernej liczby 

doktorantów. 

Podczas spotkania pojawił się także wą-

tek proporcji czasu pracy dydaktycznej 

i naukowej, szczególnie wśród młodych 

naukowców. Pani minister przypomniała 

jednak, że jest to w dużej mierze kwe-

stia autonomiczna uczelni. 

Po wystąpieniu szefowej MNiSW przy-

szedł czas na pytania. Wśród głosów 

przedstawicieli środowiska akademic-

kiego znalazły się prośby o szczegóły 

dotyczące fi nansowania ubiegania się 

o akredytacje międzynarodowe przez 

uczelnie, o którym w przemówieniu 

wspomniała prof. Kolarska-Bobińska. 

Pytano także m.in. o system oceniania 

jednostek i naukowców oraz o funkcjo-

nowanie systemu informacji o nauce 

POL-on.

Mykola Zavhorodnii, nasz student 

z Ukrainy, który aktywnie wspiera dzia-

łania promocyjne uczelni w tym kraju, 

zapytał szefową resortu o wsparcie 

dla Ukraińców, szczególnie z terenów 

dotkniętych działaniami wojennymi, 

którzy chcieliby studiować w Polsce. 

W odpowiedzi minister nawiązała do 

uruchomionego w zeszłym roku progra-

mu „Erasmus dla Ukrainy” oraz projektu 

rozporządzenia, które zniesie obecne 

stawki minimalne opłat za studia (obec-

nie ustawa mówi o min. 2000 EUR za 

rok studiów I stopnia dla cudzoziemców) 

i pozwoli rektorom uczelni ustalać je in-

dywidualnie. Rozporządzenie ma znieść 

również obowiązek posiadania wizy lub 

karty pobytu jako warunku przyjęcia 

cudzoziemca na studia. 

Z kolei Aleksander Turewicz, student 

z Białorusi, skorzystał z okazji, aby 

podziękować minister za wsparcie dla 

studentów ze Wschodu, szczególnie 

tych z polskimi korzeniami, i wprowa-

dzone w ostatnich latach udogodnienia, 

takie jak Karta Polaka, ułatwiające im 

dostęp do edukacji wyższej w Polsce. 

W czasie rozmowy, odpowiadając na 

pytania uczestników spotkania, szefowa 

MNiSW nawiązała do Programu Umię-

dzynarodowienia Szkolnictwa Wyższego, 

ogłoszonego tydzień wcześniej przez 

ministerstwo.

Program 
Umiędzynarodowienia 
Szkolnictwa Wyższego
Zgodnie z danymi opublikowanymi w ra-

porcie UNESCO, ponad 4 mln studentów 

na świecie studiuje poza granicami 

swojego kraju. Prognozuje się, że do 

2020 roku liczba ta wzrośnie do 7 mln. 

Mamy więc do czynienia ze studentem 

globalnym, a tendencja wzrostowa jest 

czynnikiem, do którego uczelnie wyższe 

zmuszone są dostosować swoją ofertę. 

Zwiększa to bowiem konkurencję na 

rynku lokalnym, a także światowym. 

Jakkolwiek wśród 10 najpopularniej-

suggested that they are worth consider-

ing by the broad academic community. 

She spoke, among other things, about 

the need to stabilise the system of fi -

nancing higher education institutions, 

and the Ministry’s new vision of the 

academic promotion policy. The pro-

posed changes would also aff ect doctoral 

degree programmes, which should un-

dergo regular assessment and evaluation 

in order to prevent an excessive number 

of PhD graduates. 

Prof. Kolarska-Bobińska also talked 

about the proportion of time devoted 

to teaching and research, particularly 

among young scientists. She pointed out, 

however, that universities retain a high 

degree of autonomy in regulating these 

issues. 

The speech was followed by questions 

from the audience. Some of them, asked 

by representatives of the academic com-

munity, focused on fi nancing universities’ 

applications for international accredita-

tions, an issue addressed earlier by 

Prof. Kolarska-Bobińska. There were also 

questions concerning the assessment 

and evaluation of higher education insti-

tutions and the research achievements of 

their faculty members. Some participants 

enquired about POL-on, the integrated 

information system for higher education.

Mykola Zavhorodnii, our student from 

Ukraine, who is actively engaged in the 

University’s promotional activities in his 

country, asked the Minister about sup-

port for Ukrainians wishing to study in 

Poland, particularly those coming from 

war zones. Prof. Kolarska-Bobińska an-

swered by referring to the “Erasmus for 

Ukraine” programme launched last year, 

and the draft regulation proposing the 

abolition of minimum tuition fees (cur-

rent law sets the minimum annual fee for 

undergraduate foreign students at 2, 000 

EUR), allowing the Rectors to set the fees 

individually. The new regulation is also 

expected to abolish the visa or residence 

permit obligation as a condition for be-

ing admitted to study programmes in 

Poland.

Another of our foreign students, Alek-

sander Turewicz from Belarus, took the 

opportunity to thank the Minister for 

supporting East European students, 

particularly those of Polish descent, and 

granting them new privileges in recent 

years, such as the Polish Card which 

facilitates access to higher education in 

Poland. While answering questions from 

the audience, the Minister of Science and 

Higher Education referred to the ‘Inter-

nationalisation of Higher Education’, the 

programme announced by the Ministry in 

the previous week. 

‘Internationalisation 
of Higher Education’
According to the UNESCO report, more 

than 4 million students study in coun-

tries other than their own, a number 

that is expected to reach 7 million by 

the year 2020. The student of today is 

a global student and universities have to 

tailor their educational off er accordingly. 

This trend enhances the competitive-

ness of higher education institutions, in 

both the local and global market place. 

Although Europe continues to be the 

leader among the top ten study destina-

tions, it is the Asian countries, such as 

Malaysia, that have reported the highest 

growth rate in recent years. The United 
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szych miejsc docelowych Europa jest 

nadal liderem, to największy wzrost 

w ostatnich latach odnotowują kraje 

azjatyckie, np. Malezja, a najbardziej 

popularnym miejscem do studiowania 

od wielu lat pozostają Stany Zjednoczo-

ne. Rodzi to m.in. niebezpieczeństwo 

odpływu kapitału intelektualnego 

i tzw. drenażu mózgów (ang. brain 

drain) z Europy. Mobilność studentów, 

a także naukowców jest więc w sposób 

uzasadniony jednym z najważniejszych 

wyznaczników programów Unii Europej-

skiej, w tym strategii Europa 2020. Po-

dążając za tym trendem, w czerwcu br. 

minister Kolarska-Bobińska podpisała 

Program Umiędzynarodowienia Szkol-

nictwa Wyższego. To pierwszy w historii 

program, który zawiera kompleksową 

wizję rozwoju umiędzynarodowienia 

polskiej nauki i polskich uczelni. 

„Uczelnie są najważniejszymi podmio-

tami w procesie podnoszenia poziomu 

umiędzynarodowienia szkolnictwa 

wyższego. Ministerstwo będzie je wspie-

rać specjalnymi funduszami – m.in. na 

umiędzynarodowienie przeznaczamy 

75 mln EUR w ramach programu »Uczel-

nie przyszłości«” – powiedziała szefowa 

MNiSW, prof. Lena Kolarska-Bobińska.

Najważniejszym celem programu umię-

dzynarodowienia jest przyciągnięcie 

do Polski zagranicznych studentów 

i naukowców. Istotną jego częścią jest 

również uczestnictwo polskich naukow-

ców w międzynarodowych programach 

edukacyjnych i badawczych. Wszystkie 

działania objęte programem koncentrują 

się na podniesieniu stopnia umiędzyna-

rodowienia polskich uczelni, który obec-

nie oscyluje w granicach 2,7 proc. i jest 

jednym z najniższych na świecie.

States has for many years remained the 

most popular study destination in the 

world. 

This puts Europe at risk of human 

capital outfl ow and “brain drain”. It is, 

therefore, well justifi ed that the mobi-

lity of both students and scholars repre-

sents one of the most important targets 

of the European Union programmes, 

including the Europe 2020 strategy. 

In accordance with this trend, Prof. 

Kolarska-Bobińska signed in June the 

Programme for the Internationalisation 

of Higher Education. It is the fi rst pro-

gramme in history to set out a compre-

hensive vision of the internationalisa-

tion of Polish science and Polish higher 

education institutions.

“Universities and colleges are key actors 

in the process of the internationalisa-

tion of higher education. The Ministry 

will support them by providing special 

funding; 75 million Euros are earmarked 

under the »Universities of the Future« 

programme for, among other things, 

internationalisation”, said Prof. Lena 

Kolarska-Bobińska, Head of the MNiSW. 

The main objective of the internationali-

sation programme is to attract foreign 

students and scholars to study and do 

research in Poland. The programme also 

aims to increase the participation of 

Polish scholars in international education 

and research projects. All activities under 

the programme are implemented with 

a view to increasing the degree of the 

internationalisation of Polish universities, 

which is currently estimated at around 

2.7 percent, one of the lowest rates in 

the world.

Prof. L. Kolarska-Bobińska rozmawia z laureatami wyróżnienia InterStar: dr K. Czernek i dr. S. Twarogiem, fot. A. Gniady

Prof. L. Kolarska-Bobińska talking to Interstar Award winners: Dr K. Czernek and Dr S. Twaróg, photo A. Gniady

Minister w uczelnianej 

bluzie, wręczonej przez 

przewodniczącego Parla-

mentu Studenckiego, 

w towarzystwie władz 

uczelni, fot. A. Gniady

Minister of Science and 

Higher Education wearing 

the UE Katowice jumper 

presented to her by the 

President of the Student 

Parliament, accompanied 

by the University authori-

ties, photo A. Gniady
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Wpływ przemian demografi cznych na 
centralną, regionalną i lokalną politykę 
społeczną

Obecna sytuacja demogra-

fi czna Polski zasadniczo różni 

się od tej z początku XXI 

wieku. Warto jednak przypo-

mnieć, że już w latach 2001-

2002 Rządowa Rada Ludnoś-

ciowa pod przewodnictwem 

prof. Zbigniewa Strzeleckiego 

zorganizowała w Warszawie 

I Kongres Demografi czny. 

W środowisku specjalistów 

narastały obawy związane 

z przyszłymi konsekwencjami 

zmian tendencji demogra-

fi cznych w Polsce w okresie 

transformacji. W dobie 

I Kongresu Demografi cznego 

nie było jeszcze widoczne 

szersze zainteresowanie tą 

problematyką, zwłaszcza 

w sytuacji, gdy przez system 

kształcenia przetaczał się 

ostatni wyż demografi czny 

w Polsce z przełomu lat 

siedemdziesiątych i osiem-

dziesiątych.

Środowiska naukowe podjęły 

zatem kolejne próby zwró-

cenia uwagi na niepokojące 

przemiany demografi czne. 

W roku 2010 w Kliczkowie 

na Dolnym Śląsku odbyła 

się, zorganizowana przez 

Katedrę Polityki Społecznej 

i Gospodarczej Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Katowi-

cach (KPSiG), I Ogólnopolska 

Konferencja Demografi czna 

po akcesji Polski do Unii 

Europejskiej pod honorowym 

patronatem ówczesnego 

prezesa Polskiej Akademii 

Nauk, prof. Michała Kleibera. 

Podczas konferencji dyskusję 

podjęli demografowie, ekono-

miści, socjologowie i politycy 

społeczni. 

W 2011 roku odbył sie 

w Warszawie II Kongres 

Demografi czny, na którym 

przedstawiono m.in. wstępne 

wyniki Narodowego Spisu 

Powszechnego 2011. Na 

dorocznej XXX jubileuszowej 

konferencji naukowej polity-

ków społecznych, zorganizo-

wanej przez KPSiG w 2012 

roku w Łochowie, również 

przeprowadzono szeroką 

dyskusję kwestii ludności-

owych. W 2014 roku w Opolu 

i Kamieniu Śląskim zespół 

Katedry zorganizował II Ogól-

nopolską Konferencję Demo-

grafi czną w okresie integracji 

Polski z Unią Europejską pod 

honorowym patronatem 

prezydenta RP Bronisława 

Komorowskiego. 

Ta aktywność środowisk 

demografi cznych, w tym 

szczególnie naszej uczelni, 

wspieranych przez Rządową 

Radę Ludnościową, Komitet 

Nauk Demografi cznych PAN 

i Komitet Nauk o Pracy i Poli-

tyce Społecznej PAN oraz Pol-

skie Towarzystwo Demogra-

fi czne, pozwoliła uświadomić 

opinii publicznej zagrożenia 

wynikające z niekorzystnych 

przemian demografi cznych. 

Dyskusja na ten temat 

przeniosła się już z literatury 

fachowej do prasy codziennej 

i jest wszechobecna w me-

diach.

Opublikowana w 2014 

roku najnowsza prognoza 

demografi czna dla Polski 

potwierdza niekorzyst-

ne przemiany. Należy się 

przykładowo spodziewać 

dalszego (widocznego już 

od 2005 roku) spadku liczby 

studentów w Polsce, i to już 

w krótkiej perspektywie do 

roku 2025, o około 40 proc., 

co dla segmentu kształcenia 

na poziomie akademickim 

stanowi poważne wyzwanie, 

którego konsekwencją może 

być nawet redukcja liczby 

uczelni kształcących na stu-

diach pierwszego, drugiego 

i trzeciego stopnia, zwłaszcza 

w segmencie uczelni niepub-

licznych.

Dorobek przeprowadzonej 

11 grudnia 2014 roku kon-

ferencji naukowej wpisuje 

się w ten ciąg dyskusji nad 

problemami ludnościowymi, 

której potrzeba jest zauważal-

na chociażby przez pryzmat 

poszerzającego się grona 

uczestników, pochodzących 

z różnych stron kraju. Tym 

samym tradycyjna grudniowa 

konferencja w sposób logicz-

ny zmieniła swoją formułę 

z wymiaru regionalnego na 

ogólnopolski. 

Regionalna Sekcja Demografi cznych Badań 
Społecznych Komitetu Nauk o Pracy i Polityki 
Społecznej PAN organizuje od kilkunastu lat, 
na przemian w Katowicach, Opolu i Wrocławiu, 
tradycyjne grudniowe konferencje naukowe. 
Ich inicjatorami byli prof. Lucyna Frąckiewicz 
z naszej uczelni, prof. Zdzisław Pisz z ówcze-
snej Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu 

i prof. Robert Rauziński z Politechniki Opol-
skiej. Spotkania te stanowią forum dyskusji 
nad badaniami naukowymi prowadzonymi 
na śląskich uczelniach. W grudniu 2014 roku 
kolejne spotkanie w Katowicach dotyczyło co-
raz powszechniej dostrzeganych konsekwencji 
przemian demografi cznych w życiu społeczno-
gospodarczym kraju.

The impact of demographic changes 
on central, regional and local 
social policies

Andrzej Rączaszek
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Poznaj wyniki omawianych badań: / The fi ndings of the research mentioned above are available in the following publications:

Demografi czne uwarunkowania rozwoju społecznego, red. (Ed.) A. Rączaszek, „Studia Ekonomiczne”, zeszyt 98, UE, Katowice 2012

Demografi czne uwarunkowania rozwoju gospodarczego, red. (Ed.) A. Rączaszek, „Studia Ekonomiczne”, zeszyt 103, UE, Katowice 2012

Polityka społeczna wobec przemian demografi cznych, red. (Ed.) A. Rączaszek, W. Koczur, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe 

Wydziałowe” nr 167, UE, Katowice 2014

W 2015 roku w serii „Studiów Ekonomicznych” ukażą się: / In 2015, the following papers are to be published in Studia Ekonomiczne:

Państwo, region i miasto wobec przemian demografi cznych / A position of a state, region and city on the demographic change

Polityka ludnościowa i rodzinna w dobie kryzysu demografi cznego / The population and family policy in the times of a demographic crisis

Wpływ przemian demografi cznych na centralną, regionalną i lokalną politykę społeczną / The impact of the demographic transition on the central, 

regional and local social policy

The current demographic 

situation in Poland diff ers 

dramatically from the one 

at the beginning of the 

21st century. We should 

remember, however, that 

the Government Population 

Council, headed by Prof. 

Zbigniew Strzelecki, organ-

ised the “1st Demographic 

Congress” in Warsaw as early 

as 2001/2002. There was 

a growing concern among 

specialists over the future 

impact of the demographic 

trends emerging in Poland 

during the transformation 

period. At that time though, 

the issue didn’t arouse wide-

spread interest. One of the 

reasons was that the educa-

tion system was struggling 

with the generation born 

during the last Polish baby 

boom, i.e. in the late 1970s 

and early 1980s.

The scientifi c community was 

renewing eff orts to draw at-

tention to the worrying de-

mographic changes. In 2010, 

the “1st National Demograph-

ic Conference after Poland’s 

EU accession” was held in 

Kliczków in Lower Silesia. It 

was organised by the Depart-

ment of Social and Economic 

Policy of the University of 

Economics in Katowice un-

der the honorary patronage 

of Prof. Michał Kleiber, the 

then President of the Polish 

Academy of Sciences. The 

conference brought together 

For several years, in December, the Regional 
Branch of Demographic Studies of the Com-
mittee on Labour and Social Policy Sciences of 
the Polish Academy of Sciences has organised 
scientifi c conferences, held on an annual ro-
tation basis in Katowice, Opole and Wrocław. 
The conferences, initiated by Prof. Lucyna 
Frąckiewicz from our university, Prof. Zdzi-
sław Pisz from the then Higher School of Eco-

nomics in Wrocław and Prof. Robert Rauziń-
ski from the Opole University of Technology, 
serve as a platform for discussion on the scien-
tifi c research conducted at the Silesian higher 
education institutions. In December 2014, the 
conference took place in Katowice and was 
devoted to the commonly observed effects of 
demographic changes on Poland‘s social and 
economic life.

demographers, economists, 

sociologists and social policy 

makers. 

During the “2nd Demographic 

Congress”, held in Warsaw in 

2011, the preliminary fi ndings 

of the 2011 General Census 

were presented. In 2012, 

there was another wide-rang-

ing debate on the population 

issues at the annual, 30th 

jubilee scientifi c conference 

of social policy makers, which 

was organised by the Depart-

ment of Social and Economic 

Policy of the University of 

Economics in Katowice in 

Łochów. The Department’s 

staff  were also behind the 

“2nd National Demographic 

Conference after Poland’s EU 

accession”, which took place 

in Opole and Kamień Śląski 

under the honorary patron-

age of President Bronisław 

Komorowski.

Owing to the proactive at-

titude of demographers, 

particularly those from the 

University of Economics 

in Katowice, supported by 

the Government Population 

Council, the Committee on 

Demographic Studies and the 

Committee on Labour and 

Social Policy Sciences of the 

Polish Academy of Sciences, 

the threats posed by the 

unfavourable demographic 

changes were brought to the 

attention of the general pub-

lic. Today, the issue is being 

discussed not only in scienti-

fi c literature, but also in daily 

press and other media.

The latest demographic pro-

jection, published in 2014, 

confi rms the unfavourable 

trends. One of them is a fur-

ther drop of about 40% in 

the number of students in 

Poland as early as in the year 

2025 (the decline has been 

continuing since 2005). This 

presents a serious challenge 

for the higher education sec-

tor and may lead to a reduc-

tion in the number of higher 

education establishments 

providing studies of the 1st 

and 2nd degree and doc-

toral programmes, particularly 

those operating in the private 

market.

The scientifi c conference held 

on 11 December 2014 and its 

output are constituent ele-

ments of the ongoing debate 

on the population issues. The 

necessity of such a debate 

has been widely recognised 

and, as a result, the number 

of conference participants, 

representing institutions from 

diff erent parts of Poland, has 

been steadily growing. Thus, 

the traditional December 

conference has been trans-

formed from a regional con-

ference into a national one.
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Zarządzanie – Rachunkowość – 
Nowe Technologie

W dniach 1 oraz 2 czerwca br. 
w Szczyrku odbyła się druga ogól-
nopolska konferencja naukowa 
współorganizowana przez Katedrę 
Rachunkowości Międzynarodowej 
Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Katowicach oraz Wydział Zarzą-
dzania Akademii Górniczo-Hut-
niczej w Krakowie. Honorowym 
patronatem konferencję objął mar-
szałek województwa 
śląskiego.

Tegoroczna edycja konferencji odbyła 

się pod tytułem „Zasoby i osiągnięcia 

organizacji”. Celem spotkań konferencyj-

nych jest integracja środowiska rachun-

kowości oraz ekonomistów zajmujących 

się obszarem nauk o zarządzaniu. Ce-

lami konferencji są ponadto: wymiana 

poglądów praktyków gospodarczych 

i teoretyków na temat współczesnych 

nurtów i kierunków badawczych, w tym 

interdyscyplinarnych, oraz stworzenie 

platformy do prezentacji dociekań na-

ukowych doktorantów.

Ofi cjalnego otwarcia konferencji doko-

nała kierownik Katedry Rachunkowości 

Międzynarodowej prof. Halina Buk 

w asyście dr hab. Moniki Łady z Aka-

demii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. 

W imieniu tegorocznych organizatorów 

konferencji zgromadzonych gości powi-

tał również dziekan Wydziału Finansów 

i Ubezpieczeń prof. Andrzej Piosik, 

podkreślając rolę, jaką odgrywają tego 

rodzaju interdyscyplinarne spotkania dla 

rozwoju nauki. 

Pierwsza sesja konferencji prowadzona 

przez prof. Edwarda Nowaka z Uniwer-

sytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

poświęcona była koncepcjom i modelom 

zarządzania zasobami. Prelegenci sesji 

reprezentowali współorganizatorów 

konferencji, ale również Politechnikę 

Częstochowską, Uniwersytet Szczeciński 

czy Uniwersytet Ekonomiczny we Wro-

cławiu. 

Profesor Jolanta Chluska, prowadząca 

drugą sesję poświęconą pomiarowi 

zasobów i osiągnięć, stanęła przed 

trudnym zadaniem utrzymania dyskusji 

w przyjętych ramach czasowych, ponie-

waż tematyka sesji wzbudziła ogromne 

zainteresowanie.

 The second Polish 
scientifi c conference, organised 
jointly by the Department of Inter-
national Accounting, the University 
of Economics in Katowice and the 
Faculty of Management, University 
of Science and Technology (AGH) 
in Cracow, was held in Szczyrk on 
June 1-2, under the honorary 
patronage of the Marshal of the 
Silesian Voivodeship.

This year’s edition of the conference 

was entitled “Organisational resources 

and achievements”. The objective of 

the conference meetings was to further 

integrate the accounting community and 

the economists who deal with mana-

gement sciences. The conference also 

provided an opportunity for business 

practitioners and theorists to exchange 

views on modern trends in and direc-

tions for scientifi c studies, including 

interdisciplinary research, as well as cre-

ating a platform for doctoral students to 

present their scholarly pursuits.

The offi  cial opening of the conference 

was conducted by Prof. Halina Buk, 

Head of the Department of International 

Accounting, assisted by Dr hab. Monika 

Łada from the University of Science 

and Technology in Cracow. On behalf of 

this year’s organisers, the guests were 

welcomed by Prof. Andrzej Piosik, Dean 

of the Faculty of Finance and Insurance, 

who emphasised the importance of such 

cross-disciplinary meetings for the de-

velopment of science. 

The fi rst conference session, moderated 

by Prof. Edward Nowak, University of 

Economics in Wrocław, was devoted to 

the concepts and models of resource 

management. The speakers included the 

conference organisers, but also the scho-

lars from the Częstochowa University of 

Technology, the Szczecin University and 

the University of Economics in Wrocław. 

Prof. Jolanta Chluska, who conducted 

the second session on the measurement 

of resources and achievements, had 

a diffi  cult task of making sure that the 

session would not overrun the assigned 

time limit, as it enjoyed a lot of interest 

from the audience. 

Ewa Wanda Maruszewska



Więcej informacji o konferencji oraz zapowiedź trzeciej edycji planowanej 

na 23 i 24 maja 2016 roku można znaleźć na stronie internetowej Katedry 

Rachunkowości Międzynarodowej.

To fi nd out more about this conference and the third edition planned 

for May 23-24, 2016, visit the website of the Department of International 

Accounting.
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W drugim dniu konferencji obrady doty-

czyły problematyki zasobów i osiągnięć 

w perspektywie interesariuszy. W tej 

części przedpołudniowych obrad, pro-

wadzonych przez prof. Wojciecha Flie-

gnera z Uniwersytetu Ekonomicznego 

we Wrocławiu, wygłoszono cztery inte-

resujące referaty. Zagadnienia prezento-

wane w wystąpieniach korespondowały 

z wątkami poruszanymi we wcześniej-

szych referatach, podkreślając pierwszo-

planową rolę interesariuszy jednostki 

gospodarującej. 

W programie konferencji ważne miejsce 

zajmowały warsztaty doktoranckie, 

w których wzięło udział 12 doktorantów 

z wiodących ośrodków akademickich 

w kraju. Zaprezentowali oni wyniki pro-

wadzonych badań i kierunki podejmo-

wanych rozważań naukowych. Warszta-

ty doktoranckie stanowią stały element 

corocznej konferencji, który umożliwia 

nawiązanie kontaktu młodych adeptów 

nauki z autorytetami naukowymi oraz 

wymianę doświadczeń pomiędzy dok-

torantami w zakresie prowadzenia prac 

badawczych.

Licznie zgromadzeni na każdej z pięciu 

sesji konferencji goście oraz ożywiona 

dyskusja prowadzona w trakcie obrad 

i w kuluarach uprawniają do stwier-

dzenia, że konferencja służyła nie tylko 

prezentacji rozważań teoretycznych, ale 

stanowiła również inspirację do dalszych 

przemyśleń i zgłębiania nowych zagad-

nień badawczych w naukach o zarządza-

niu, w rachunkowości, a także w zakre-

sie wprowadzania nowych technologii 

do praktyki gospodarczej.

The second conference day focused on 

resources and achievements as per-

ceived by stakeholders. The morning 

part of the meeting, headed by Prof. 

Wojciech Fliegner from the University of 

Economics in Wrocław, contained four 

interesting presentations. Their topics 

corresponded with the issues discussed 

in the previous papers, emphasising the 

leading role of stakeholders in a busi-

ness entity. 

Twelve doctoral students from the 

major academic centres in Poland at-

tended the PhD workshops, which were 

an important part of the conference 

programme. They presented the results 

of their studies and the scientifi c areas 

they were involved in. Such workshops 

are a regular component of the annual 

conference and enable young scholars 

to establish contacts with experts in 

their fi elds, as well as share the expe-

rience gained when conducting research 

with their peers.

When looking at the number of attend-

ees in all the fi ve conference sessions 

and the heated debates at the meetings 

and during the breaks, a conclusion 

may be drawn that the conference was 

not only a chance to present the partici-

pants’ theoretical deliberations but also 

an inspiration for them to continue their 

studies and explore some new areas 

within management sciences, account-

ing, as well as the implementation of 

new technologies in business.

©
 W

e
b

 B
u

tt
o

n
s 

In
c 

–
 F

o
to

li
a

.c
o

m



40040 FORUM_nr 41 / 2015

KM Conference    

Organizatorem tegorocznej konferencji był Samodzielny 

Zakład Informatyki Gospodarczej Uniwersytetu Ekonomicz-

nego w Katowicach. W pracach organizacyjnych autorkom 

towarzyszyli Barbara Bryl, dr Anna Sołtysik-Piorunkiewicz, 

dr Katarzyna Śmietana, dr Tomasz Papaj i dr Rafał Żelazny. 

Patronat nad konferencją objęli prezydent Katowic dr Marcin 

Krupa, rektor Uniwersytetu prof. Leszek Żabiński oraz The 

International Association for Computer Information Systems.

„KM Conference” jest stosunkowo nową inicjatywą, podję-

tą w 2013 roku. Wówczas to grupa badaczy i naukowców 

z USA, Serbii i Polski powołała do życia International Institu-

te for Applied Knowledge Management (IIAKM). Misją tego 

instytutu naukowego jest wspieranie i promowanie badań 

naukowych skoncentrowanych na zarządzaniu wiedzą, go-

spodarce wiedzy, organizacjach opartych na wiedzy, uczeniu 

się i wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyj-

nych. Oprócz organizowania konferencji naukowej IIAKM 

wydaje czasopismo naukowe „The Online Journal of Applied 

Knowledge Management” („OJAKM”), którego redaktorem 

naczelnym jest prof. Ewa Ziemba.

„KM Conference” to coroczne spotkania pracowników nauki 

z całego świata specjalizujących się w informatyce gospo-

darczej. Celem konferencji jest stworzenie forum służącego 

prezentacji i wymianie doświadczeń z badań prowadzonych 

w obszarach zarządzania wiedzą, uczenia i technologii 

informacyjno-komunikacyjnych. Prezentowane referaty 

i dyskusje naukowe były skoncentrowane wokół odpowie-

dzi na pytanie, w jaki sposób człowiek, przedsiębiorstwa 

i administracja publiczna powinny wdrażać i wykorzystywać 

zarządzanie wiedzą, uczenie się i technologie informacyjno-

W dniach 24-27 czerwca 2015 roku na Uniwer-
sytecie Ekonomicznym w Katowicach odbyła się 
konferencja naukowa „KM Conference 2015 – 
Knowledge Management, Learning, Information 
Technology”. Była to trzecia konferencja z tego 
cyklu, a jej poprzednie edycje miały miejsce 
w Serbii (2013) i Bułgarii (2014). 

na Uniwersytecie 
Ekonomicznym    
w Katowicach      

The “KM Conference 2015 – Knowledge Mana-
gement, Learning, Information Technology” was 
held at the University of Economics in Katowice 
on 24-27 June 2015. It was the third conference 
in the series, with previous editions held in Ser-
bia (2013) and Bulgaria (2014).

This year’s conference was organised by the Institute of 

Business Informatics of the University of Economics in 

Katowice. Beside the authors of this article, the organising 

committee included Barbara Bryl, Dr Anna Sołtysik-

-Piorunkiewicz, Dr Katarzyna Śmietana, Dr Tomasz Papaj, 

and Dr Rafał Żelazny. The conference was held under the 

patronage of Dr Marcin Krupa, the Mayor of Katowice, 

President of the City, Prof. Leszek Żabiński, Rector of the 

University of Economics in Katowice, and the International 

Association for Computer Information Systems.

The “KM Conference” is a relatively new initiative, under-

taken for the fi rst time in 2013, when a group of research-

ers and scientists from the US, Serbia and Poland estab-

lished the International Institute for Applied Knowledge 

Management (IIAKM). The institute’s mission is to support 

and promote scientifi c research focused on knowledge 

management, knowledge economy, knowledge-based or-

ganisations, learning and the use of information and com-

munication technologies. Beside organising the KM confe-

rences, IIAKM publishes a peer-reviewed journal, the Online 

Journal of Applied Knowledge Management (OJAKM), 

whose editor-in-chief is Prof. Ewa Ziemba.

The “KM Conference” is an annual meeting of scientists 

and researchers from all over the world specialising in busi-

ness informatics. The conference aims to provide a forum 

for presenting and exchanging experience in research on 

knowledge management, learning and ICT technologies. 

This year, the conference papers and discussions focused 

on the question of how individuals, businesses and ad-

ministrative bodies should implement and use knowledge 

Ewa Ziemba, Monika Eisenbardt
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-komunikacyjne, aby osiągać cele gospodarcze, biznesowe, 

społeczno-kulturowe, polityczne, personalne i inne.

W konferencji wzięło udział ponad 70 delegatów z 12 kra-

jów, w tym pięciu pozaeuropejskich. Uczestnicy reprezento-

wali wiodące światowe uczelnie i instytuty naukowe, m.in. 

ze Stanów Zjednoczonych, Kanady, RPA oraz różnych krajów 

Europy i Azji.

W dniu 24 czerwca konferencję poprzedziły seminarium 

doktorskie poświęcone metodologii prowadzenia badań i pi-

sania prac doktorskich oraz warsztaty na temat bezpieczeń-

stwa cybernetycznego. Seminarium i warsztaty prowadził 

prof. Yair Levy, dyrektor Centrum Badań ds. Bezpieczeństwa 

E-learningu z Nova Southeastern University.

Obrady konferencji toczyły się w dniach 25-26 czerwca. Uro-

czyste otwarcie odbyło się w auli Centrum Nowoczesnych 

Technologii Informatycznych (CNTI). W imieniu gospodarzy 

głos zabrali: prof. Ewa Ziemba, rektor prof. Leszek Żabiński 

oraz dziekan Wydziału Finansów i Ubezpieczeń prof. Andrzej 

Piosik. Uroczysty adres w imieniu prezydenta Katowic prze-

kazała skarbnik miasta Danuta Kamińska. Współorganiza-

torzy konferencji, prof. Nitza Geri z Open University of Israel 

i prof. Alex Koohang z Middle Georgia State, podziękowali za 

jej zorganizowanie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Kato-

wicach i zaprosili do merytorycznej części konferencji.

Każdy dzień merytorycznych prezentacji i dyskusji rozpoczy-

nał wykład przewodni. Pierwszego dnia był to wykład prof. 

Alojzego Z. Nowaka z Uniwersytetu Warszawskiego pt. „Is 

Eurozone an Arcadia for Europe?”. Drugiego dnia konferencji 

był to wykład prof. Witolda Chmielarza, także z Uniwersy-

tetu Warszawskiego, pt. „Quality Assessment of MIS: A Per-

spective on Information Systems User”.

Przedmiotem dyskusji na konferencji było 41 referatów wy-

głoszonych podczas szesnastu sesji tematycznych i paneli 

naukowych. Ponadto trzy referaty prezentowano w sesji 

plakatowej. Problematyka wystąpień wykraczała poza wą-

skie ujęcie zarządzania wiedzą oraz uczenia się i obejmowa-

ła m.in. zagadnienia bezpieczeństwa systemów zarządzania 

wiedzą, inteligencji organizacyjnej i wiedzy, innowacyjnego 

management, learning, and ICT technologies in order to 

achieve their economic, business, socio-cultural, political, 

personal and other goals. The “KM Conference 2015” gathe-

red more than 70 delegates from 12 countries, including 

fi ve non-European countries. The participants represented 

leading world universities and scientifi c institutions from, 

among others, the United States, Canada, the Republic of 

South Africa, and various European and Asian countries. 

The conference was preceded by a doctoral seminar on the 

methodology of conducting research and writing a disser-

tation, held on 24 June, and a workshop on cybersecurity. 

Both the seminar and the workshop were run by Prof. Yair 

Levy, Director of the Centre for e-Learning Security Re-

search, Nova Southeastern University.

The conference sessions were held on 25-26 June. Prof. Ewa 

Ziemba, Prof. Leszek Żabiński, Rector of the UE Katowice, 

and Prof. Andrzej Piosik, Dean of the Faulty of Finance and 

Insurance, addressed the audience on behalf of the organi-

sers during the offi  cial opening session held in the Ad-

vanced Information Technology Centre (CNTI). Danuta 

Kamińska, the City Treasurer, delivered an address on 

behalf of the Mayor of Katowice, whereas the conference 

co-organisers, Prof. Nitza Geri from the  Open University 

of Israel and Prof. Alex Koochang from the Middle Georgia 

State University thanked the committee for organising the 

conference at the University of Economics in Katowice and 

invited the participants to the sessions. 

Each day of the conference opened with an introductory 

lecture. On the fi rst day, Prof. Alojzy Z. Nowak from the 

University of Warsaw gave a lecture entitled “Is Eurozone 

an Arcadia for Europe?”. On the second day, Prof. Witold 

Chmielarz, also from the University of Warsaw, talked 

about “Quality Assessment of MIS: A Perspective on Infor-

mation Systems User”.

The 41 papers presented during the conference were or-

ganised in 16 thematic sessions and panels. Additionally, 

three papers were presented in the poster session. The 

presentations focused on a wide range of questions that 

went well beyond the scope of narrowly-defi ned knowledge 

management and learning, encompassing issues related to 

knowledge management security and privacy, organisatio-

nal intelligence and tacit knowledge, innovative knowledge 

management aimed at consumers, suppliers and prosum-

ers, searching knowledge resources, risk and challenges 

involved in knowledge management. The presentations 

generated a lot of lively discussion; their excellent standard 

at the University
of Economics      
in Katowice        

Od lewej: prof. E. Ziemba, prof. A. Koohang, prof. N. Geri, prof. L. Żabiński, 

D. Kamińska, prof. A. Piosik, fot. S. Burdosz

From left to right: Prof. E. Ziemba, Prof. A. Koohang, Prof. N. Geri, 

Prof. L. Żabiński, D. Kamińska, Prof. A. Piosik, photo S. Burdosz
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zarządzania wiedzą ukierunkowanego na konsumentów, 

dostawców i prosumentów, globalnego i międzykulturowego 

dzielenia się wiedzą, umiejętności cyfrowych, przeszukiwa-

nia zasobów wiedzy, ryzyka i wyzwań zarządzania wiedzą. 

Ożywiona dyskusja towarzyszyła prezentacjom referatów, 

a ich poziom merytoryczny został bardzo wysoko ocenio-

ny przez recenzentów, komitet programowy i wszystkich 

uczestników konferencji.

Istotnym elementem wydarzenia był, cieszący się dużym 

zainteresowaniem uczestników, wieńczący konferencję 

panel pt. „Essential Elements of a Sound Research Paper: 

Publishing in Refereed Journals”, prowadzony przez prof. 

Alexa Koohanga. Podczas panelu zostały poruszone istotne 

kwestie dotyczące poprawności merytorycznej, metodolo-

gicznej i edycyjnej artykułów naukowych. Profesor omówił 

najistotniejsze powody odrzucania artykułów przez redakto-

rów czasopisma naukowego „OJAKM”.

Konferencji, jak co roku, towarzyszyło wręczenie nagród. 

Tym razem przyznano następujące nagrody: 

Fellow & Distinguished Scholar – dla wybitnych naukow-

ców za wyróżniające badania, prace naukowe i działalność 

dydaktyczną. Nagrodzeni zostali: prof. Witold Chmielarz 

z Uniwersytetu Warszawskiego, prof. Boštjan Delak z ITAD 

Revizija in svetovanje d.o.o. ze Słowenii, prof. Ruti Gafni 

z the Academic College of Tel Aviv Yaff o z Izraela.

Lifetime Academic Achievement Award – dla wybitnych 

naukowców za całokształt pracy akademickiej. Nagrodzeni 

zostali: prof. Alojzy Z. Nowak z Uniwersytetu Warszawskiego 

oraz prof. Jerzy Gołuchowski z Uniwersytetu Ekonomicznego 

w Katowicach.

Best Paper Awards – dla najlepszych referatów konferen-

cyjnych opublikowanych w czasopiśmie „OJAKM”. Nagrodę 

przyznano autorom pięciu referatów, w tym dwa nagro-

dzone referaty były autorstwa pracowników Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Katowicach. Nagrodę otrzymali: prof. Ewa 

Ziemba i Monika Eisenbardt za artykuł pt. „Prosumers’ par-

ticipation in business processes” oraz dr Mariusz Żytniowski 

i Mateusz Klement za artykuł pt. „Trust in software agent 

societies”. 

Ponadto przewodniczącym konferencji – prof. Ewie Ziembie 

i prof. Nitzie Geri – przyznano Certifi cate of Appreciation, 

doceniając tym samym wysiłek włożony w organizację kon-

ferencji.

Wydarzenie zwieńczyło wystąpienie prof. Boba Travica 

z University of Manitoba w Kanadzie, który zaprosił wszyst-

kich uczestników do udziału w kolejnej jej edycji, która od-

będzie się w 2016 roku w Czarnogórze.

Delegaci i goście konferencji, po intensywnych obradach 

naukowych, uczestniczyli w zorganizowanych dla nich wy-

darzeniach kulturalnych. Bardzo duże wrażenie wywarły na 

nich Katowice, po których oprowadził ich przewodnik. Jesz-

cze więcej wrażeń dostarczył koncert instrumentów dętych 

w siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Ra-

dia. Zwieńczeniem konferencji była wycieczka do Krakowa.

was highly appreciated by the reviewers, the organising 

committee, and all the conference participants. 

One of the conference highlights which attracted a lot of 

interest was the closing panel entitled “Essential Elements 

of a Sound Research Paper: Publishing in Refereed Jour-

nals”, chaired by Prof. Alex Koohang. The panel focused 

on the content accuracy of research papers, their metho-

dological correctness, and compliance with the editorial 

guidelines. Prof. Koohang discussed the key reasons for the 

rejection of articles submitted to the OJAKM.

Like in previous years, the conference included award pre-

sentations. This year, the following awards were given:

 “Fellow & Distinguished Scholar” – presented to distin-

guished scholars for outstanding research and teaching 

achievements. The awards were given to: Prof. Witold 

Chmielarz from the University of Warsaw, Prof. Boštjan 

Delak from ITAD Revizija in svetovanje d.o.o. in Slovenia, 

Prof. Ruti Gafni from the Academic College of Tel Aviv Yaff o 

in Israel.

„Lifetime Academic Achievement Award” – presented to 

outstanding scholars for their life-time academic work. 

The awards were given to: Prof. Alojzy Z. Nowak from the 

University of Warsaw and Prof. Jerzy Gołuchowski from the 

University of Economics in Katowice.

„Best Paper Awards” – for the best conference papers pub-

lished in the OJAKM Journal. The award was presented to 

the authors of fi ve papers, including two articles authored 

by researchers from the University of Economics in Kato-

wice. The winners included Prof. Ewa Ziemba and Monika 

Eisenbardt for the paper entitled “Prosumers’ participation 

in business processes”, as well as Dr Mariusz Żytniowski 

and Mateusz Klement for the paper entitled “Trust in soft-

ware agent societies”. 

Moreover, the conference chairs – Prof. Ewa Ziemba and 

Prof. Nitzie Geri – were awarded the “Certifi cate of Ap-

preciation”, in recognition of their eff orts in organising the 

event.

The conference was concluded with the address by Prof. 

Bob Travica from the University of Manitoba, Canada, who 

invited all participants to attend the next “KM Conference” 

to be held in 2016 in Montenegro.

After intense discussions, the conference delegates and 

guests took part in the cultural programme accompanying 

the conference. A guided city walk of Katowice was also 

included in the programme, leaving the participants very 

impressed with the city. The Brass Band concert at the Con-

cert Hall of the Polish Radio National Symphony Orchestra 

turned out to be an even more exciting experience. The 

fi nal highlight of the conference was a trip to Cracow.
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Konferencja / Conference, fot. / photo S. Burdosz

Wręczenie Certifi cate of Appreciation – od lewej: prof. E. Ziemba, 

prof. A. Koohang, prof. N. Geri, fot. S. Burdosz

“Certifi cate of Appreciation” award presentation – from left to right: 

Prof. E. Ziemba, Prof. A. Koohang, Prof. N. Geri, photo S. Burdosz

Na dziedzińcu Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego 

w Krakowie, fot. M. Eisenbardt

In the courtyard of Collegium Maius, Jagiellonian University, 

Cracow, photo M. Eisenbardt
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Modelowanie Preferencji a Ryzyko ’15 
   Preference Modelling and Risk 2015

W dniach 22-24 marca br. odbyła się w Ustroniu 

ogólnopolska konferencja naukowa „Modelowanie 

Preferencji a Ryzyko ’15” (MPaR) oraz między-

narodowe warsztaty „International Workshop 

on Multiple Criteria Decision Making ’15” (IW). 

Obydwa wydarzenia organizowane są w cyklu 

dwuletnim przez Katedrę Badań Operacyjnych 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 

pod kierownictwem naukowym prof. Tadeusza 

Trzaskalika.

International Workshop 
on Multiple Criteria 
Decision Making ’15

A national scientifi c conference on ‘Preference 

Modelling and Risk 2015’ (MPaR Conference) and 

‘An International Workshop on Multiple Criteria 

Decision Making 2015’ (IW Workshop) were held 

in Ustroń on 22-24 March. Both events were 

organised on a bi-yearly basis by the Institute 

for Operations Research, the University of Econo-

mics in Katowice, under the scientifi c guidance 

of Prof. Tadeusz Trzaskalik. 

Tomasz Wachowicz
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Konferencja MPaR ma stałe miejsce w kalendarium wydarzeń 

naukowych związanych z wykorzystaniem metod ilościowych 

w ekonomii i zarządzaniu. W jej organizacji z Katedrą Badań 

Operacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 

współpracują: Oddział Górnośląski Polskiego Towarzystwa 

Matematycznego, Polska Sekcja INFORMS oraz Polskie To-

warzystwo Badań Operacyjnych i Systemowych. Patronat 

nad konferencją sprawuje Komitet Statystyki i Ekonometrii 

Polskiej Akademii Nauk. Konferencja od 1998 roku stanowi 

ogólnopolskie forum wymiany myśli na temat najnowszych 

osiągnięć teoretycznych i aplikacyjnych związanych z analizą 

i modelowaniem ryzyka oraz teorią i praktyką podejmowania 

decyzji. Odbywające się równolegle warsztaty IW poświęcone 

są z kolei problematyce wspomagania decyzji wielokryterial-

nych w różnych dziedzinach gospodarki. 

Komitet Naukowy konferencji składał się w tym roku z 28 

członków reprezentujących uniwersytety zagraniczne z: Ma-

lagi, Pragi, Montrealu, Opawy, Osaki, Tajwanu, Wilna, Lublany 

i Quebecu oraz liczne polskie instytucje naukowe. 

The MPaR Conference is a regular item in the calendar of aca-

demic events related to the applications of quantitative me-

thods in economics and management. It is organised by the 

Institute of Operations Research, the University of Economics 

in Katowice, in cooperation with the Upper-Silesian Branch of 

Polish Mathematical Society, the Polish Section of INFORMS 

and the Polish Operational and Systems Research Society. 

The conference is held under the patronage of the Polish 

Academy of Sciences Committee of Statistics and Economet-

rics. Since 1998, this has been a national forum for discus-

sions on the latest developments in the theory and applica-

tions of risk analysis and modelling as well as decision-mak-

ing. The accompanying IW Workshop is devoted to supporting 

multi-criteria decisions in many areas in the economy. 

The Scientifi c Committee of this year’s conference consisted 

of 28 members, representing foreign universities located 

in Malaga, Prague, Montreal, Opava, Osaki, Taiwan, Vilnius, 

Ljubljana and Quebec as well as numerous Polish scholarly 

institutions. 

Both meetings were attended by 98 scientists from Poland 

and abroad, representatives of domestic companies and com-

mercial institutions. At the total of 19 sessions (including the 

INFORMS session, plenaries and 3 IW sessions) 75 papers on 

the analysis of decision-maker’s preferences, search for best 

possible decisions, project management, measurement, risk 

analysis and management (including investment risk and in-

surance risk), fuzzy modelling and multi-criteria decisions were 

Fot. / photos R. Dudzińska-Baryła
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W obydwu spotkaniach uczestniczyło 98 naukowców z kraju 

i zagranicy oraz przedstawicieli krajowych fi rm i instytucji 

komercyjnych. W sumie na 19 sesjach naukowych (w tym 

sesja INFORMS, sesje plenarne oraz 3 sesje IW) zaprezento-

wano łącznie 75 referatów związanych z analizą preferencji 

decydentów, poszukiwaniem optymalnych decyzji, zarządza-

niem projektami, pomiarem, analizą i zarządzaniem ryzykiem 

(w tym inwestycyjnym i ubezpieczeniowym), modelowaniem 

rozmytym oraz decyzjami wielokryterialnymi. Referaty plenar-

ne o zróżnicowanej tematyce dotyczącej modelowania i anali-

zowania zjawisk ekonomicznych wygłosili:

dr hab. Jerzy Michnik (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowi-

cach), „Systemic Foundations of Operations Research”

prof. Krzysztof Kluszczyński (Politechnika Śląska w Gliwi-

cach), „Modelowanie w technice i sztuce”

prof. Maciej Krawczak i dr Bogumił Fiksak (Wyższa Szkoła 

Informatyki Stosowanej i Zarządzania, Instytut Badań Syste-

mowych, Polska Akademia Nauk), „Relacyjny model systemu 

ekonomicznego”

Przedstawione podczas konferencji referaty poddane zosta-

ną procedurze weryfi kacyjnej i po pozytywnych recenzjach 

opublikowane w Zeszytach Naukowych (Studia Ekonomiczne) 

Wydziału Informatyki i Komunikacji oraz w czasopiśmie „Mul-

tiple Criteria Decision Making”. 

Konferencji towarzyszyły trzy wydarzenia pozanaukowe. 

Pierwszym z nich było GO Evening – spotkanie, którego ani-

matorem był dr hab. Jerzy Michnik z Uniwersytetu Ekonomicz-

nego w Katowicach. Uczestnicy GO Evening mogli zapoznać 

się z arkanami gry GO, która powstała kilka tysięcy lat temu 

w Chinach i wymaga od uczestników umiejętności formu-

łowania strategii i prowadzenia analizy decyzyjnej. Podczas 

kolejnego wydarzenia mgr Beata Humańska (Uniwersytet 

Ekonomiczny w Katowicach) – uczestniczka Mistrzostw Polski 

w Bilardzie 2014 i zdobywczyni III miejsca w Pucharze Polski 

Kobiet (marzec 2015) – przeprowadziła praktyczne warsztaty 

dotyczące zasad gry w bilard oraz ćwiczeń rekomendowanych 

początkującym i zaawansowanych graczom, a pozwalających 

na doskonalenie ich umiejętności technicznych. Trzecim wyda-

rzeniem kulturalnym był koncert zespołu kameralnego NOSPR 

w Katowicach. Kwartet smyczkowy wykonał m.in. utwory 

Mozarta i Czajkowskiego oraz przeprowadził quiz muzyczny, 

w którym nagrodą było zaproszenie na poranek symfoniczny 

do nowej siedziby NOSPR w Katowicach.

presented. Plenary papers on a variety of topics associated 

with modelling and analysis of economic phenomena were 

delivered by:

dr hab. Jerzy Michnik (University of Economics in Katowice) 

‘Systemic Foundations of Operations Research’

prof. Krzysztof Kluszczyński (Silesian University of Techno-

logy in Gliwice) ‘Modelling in technique and art’

prof. Maciej Krawczak and dr Bogumił Fiksak (Warsaw 

School of Information Technology, Systems Research Insti-

tute, the Polish Academy of Science) ‘The relational model 

of an economic system’

The papers presented at the conference will be subject to 

a verifi cation procedure and, having obtained positive re-

views, will then be published in Research Papers (Economics) 

of the Faculty of Informatics and Communication and in the 

journal of Multiple Criteria Decision Making. 

The conference was accompanied by three non-scientifi c 

events. The fi rst one – GO Evening – was a meeting moder-

ated by dr hab. Jerzy Michnik from the University of Econom-

ics in Katowice. The participants had an opportunity to be 

initiated into the secrets of GO game, which was invented 

a few thousand years ago in China and requires the ability 

to design strategies and carry out decision-making analyses. 

At the following event, mgr Beata Humańska (the University 

of Economics in Katowice), who participated in the Polish 

Billiard Championship 2014 and won the third place in Polish 

Cup Women (March 2015) – conducted a practical workshop 

about the billiard game rules and the exercises recommen-

ded to beginners and advanced players in order to improve 

their technical abilities. The third cultural event was a con-

cert of the chamber ensemble of NOSPR in Katowice. The 

string quartet played the compositions of such masters as 

Mozart and Tchaikovsky and held a musical quiz, the prize 

being an invitation to a morning symphony concert in the 

new seat of NOSPR in Katowice.
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International Workshop 
on Multiple Criteria 
Decision Making 2015

Fot. / photos R. Dudzińska-Baryła
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W międzynarodowym 
gronie o gospodarce 
miejskiej i regionalnej

Internationally about urban 
and regional economics

Przyszłościowe tematy, naukowcy 

z różnych stron Europy, profesjonalne 

zaplecze Centrum Nowoczesnych Tech-

nologii Informatycznych – tegoroczna 

międzynarodowa konferencja przybli-

żająca zagadnienia ekonomii miejskiej 

i regionalnej zagościła na Uniwersyte-

cie Ekonomicznym w Katowicach na 

dobre, bo już po raz trzeci.

Delimitacja miejskich obszarów 

funkcjonalnych, metody pomiaru 

specjalizacji regionalnej, przemysły 

kreatywne, wpływ transportu lot-

niczego na rozwój regionów. Intere-

sujące. A to tylko niektóre spośród 

wielu tematów poruszanych pod-

czas międzynarodowej konferencji 

z cyklu „Urban and Regional Eco-

nomics”. Konferencja, która odbyła 

się w dniach 11 i 12 czerwca 2015 

roku, była trzecią edycją spotkań 

naukowych organizowanych przez 

Katedrę Gospodarki Przestrzennej. 

W tym roku współorganizatorem 

wydarzenia była także Sekcja 

Polska European Regional Science 

Association.

Dotychczasowe konferencje były 

zogniskowane na tematyce go-

spodarowania przestrzeniami 

publicznymi oraz gospodarki lokal-

nej w krajach Europy Środkowej. 

„W tym roku głównym celem kon-

ferencji była prezentacja dorobku 

naukowego w zakresie miejskich 

The delimitation of functional ur-

ban areas, methods for measuring 

regional specialisation, creative 

ideas, the impact of the air trans-

port on regional development. 

Interesting themes. And these 

are only a few of the topics raised 

during the international conference 

in the series “Urban and Regional 

Economics” [3rd International 

Conference on Urban and Regional 

Economics]. The conference, held 

on 11-12 June 2015, was the third 

edition of scientifi c meetings 

organised by the Department of 

Spatial Economics. This year, the 

conference was co-organised by 

the Polish Section of the European 

Regional Science Association. 

The previous conferences focused 

on public space management and 

local economics in Central Euro-

pean countries. “This year, the main 

goal of the conference was the 

presentation of scientifi c achieve-

ments in the fi eld of functional 

urban areas and regional specializa-

tions”, explains Dr Adam Polko, one 

of the conference organisers. 

Themes reaching out to the future, 

researchers from different European 

countries, state-of-the-art facilities of 

the Advanced Information Technology 

Centre – this year the international 

conference on urban and regional eco-

nomics was held at the University of 

Economics in Katowice for the third 

time and it looks like it is here to stay.

Katarzyna Dybał

Fot. / photo K. Dybał
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obszarów funkcjonalnych oraz specjali-

zacji regionalnych” – wyjaśnia dr Adam 

Polko, współorganizator konferencji.

Warto poświęcać czas na dyskusje na-

ukowe o możliwościach rozwoju polskich 

i europejskich miast oraz regionów. Jak 

uważa dr Polko, tematy te są bardzo 

ważne: „W ramach europejskiej polityki 

spójności zakłada się przejście w zarzą-

dzaniu rozwojem od podejścia sektoro-

wego do zintegrowanego terytorialnie, 

polegającego na integracji działań róż-

nych podmiotów publicznych wobec tery-

toriów określonych nie administracyjnie, 

a funkcjonalnie, tj. charakteryzujących się 

podobnymi cechami społeczno-gospo-

darczymi w wymiarze przestrzennym”.

Idea międzynarodowych spotkań, które 

co dwa lata odbywają się w Katowicach, 

zrodziła się z długoletniej współpracy 

zarówno naukowej, jak i dydaktycznej, 

jaką Uniwersytet Ekonomiczny w Katowi-

cach prowadzi z uniwersytetami z Czech, 

Węgier, Słowacji, Austrii i Niemiec. „Two-

rzymy platformę współpracy pomiędzy 

badaczami miejskimi i regionalnymi, 

Śląsk bardziej międzynarodowy

W sobotę 9 maja br. na Uniwer-

sytecie Ekonomicznym w Kato-

wicach odbyła się IX edycja Si-

lesia Days. Wzięło w niej udział 

około 40 studentów zagranicz-

nych z całego świata, m.in. 

z Brazylii, Portugalii, Ukrainy, 

Hiszpanii, Turcji, Iraku i Ka-

zachstanu. To studenci śląskich 

szkół wyższych wchodzących 

w skład Konsorcjum Śląskich 

Uczelni Publicznych.

którzy koncentrują swe prace na obsza-

rze Europy Środkowej” – tak opisuje tę 

współpracę dr Polko i dalej tłumaczy: 

„Wyzwania rozwojowe miast i regionów 

z tego obszaru są często zasadniczo 

odmienne od pozostałych krajów euro-

pejskich, stąd konieczność wypracowa-

nia koncepcji naukowych i rozwiązań 

praktycznych odpowiadających naszym 

lokalnym i regionalnym realiom”. Tego 

rodzaju przedsięwzięcia są ważne nie 

tylko dla Śląska, ale dla wszystkich środ-

kowoeuropejskich regionów. Oby było ich 

jak najwięcej!

Silesia Days 2015
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It is worthwhile to invest time in scien-

tifi c discussion of the development op-

portunities for Polish and European cities 

and regions. As Dr Polko argues, these 

are very important issues: “Within the 

framework of the EU cohesion policy, the 

transition from the sectoral approach to 

the territorially integrated approach is 

supported in the area of development 

management. The new approach involves 

the integration of initiatives taken by 

diff erent public entities aimed at territo-

ries that are not defi ned in administra-

tive terms, but in functional terms, i.e. 

as ones sharing similar socio-economic 

characteristics in the spatial dimension”.

The idea of international meetings held 

in Katowice biannually stems from the 

long-term teaching and research coop-

eration between the University of Eco-

nomics in Katowice and the universities 

in the Czech Republic, Hungary, Slovakia, 

Austria and Germany. “We form a plat-

form of collaboration between urban 

and regional researchers who focus their 

interests on Central Europe”, claims Dr 

Polko. “The development challenges that 

the cities and regions in this part of Eu-

rope face are often fundamentally diff er-

ent from other European countries, hence 

the necessity to work out scientifi c con-

cepts and practical solutions adequate to 

our local and regional realities”. Such ini-

tiatives are important not only for Silesia, 

but for all Central European regions. Let’s 

hope to see a lot of them!

Śląsk goes international

Marek Kiczka
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W tym roku w ramach wyda-

rzenia studenci zagraniczni 

wysłuchali prezentacji o Ślą-

sku – miejscu z przyszłością 

– jak twierdzą organizatorzy. 

„Potencjał Śląska dostrzegło 

już wielu inwestorów, którzy 

tworząc swoje centra i fi lie 

widzą przyszłość w studiu-

jących tu młodych ludziach. 

Zamierzamy wykreować 

wśród obcokrajowców wize-

runek Śląska jako najbardziej 

atrakcyjnego w tej części 

Europy regionu. Regionu, 

który z roku na rok staje się 

coraz silniejszy gospodarczo” 

– mówi prorektor ds. inter-

nacjonalizacji i marketingu, 

prof. Sławomir Smyczek.

Uczestnicy wzięli także 

udział w minirajdzie EXTRE-

ME UNI KAT. Był to wyścig, 

w trakcie którego drużyny 

rywalizowały ze sobą, roz-

wiązując ciekawe zadania 

z wiedzy ogólnoekonomicz-

nej i sprawnościowe, dzięki 

którym uczestnicy w sposób 

naturalny integrowali się ze 

sobą. W konkurencjach brały 

udział zespoły maksymalnie 

4-osobowe. Każda z grup 

otrzymała pakunek z pikto-

gramami „your place”, „your 

space”, „your future” (hasłem 

programowym uniwersytetu), 

które służyły później do przy-

znawania punktów zespołom. 

Uczestnicy wyposażeni zo-

stali też w specjalną mapę, 

dzięki której mogli odnaleźć 

się w uczelnianym kam-

pusie, trafi ć do wyznaczo-

nych punktów kontrolnych 

i poznać charakterystyczne 

miejsca. Biorąc udział w wy-

ścigu, drużyny odwiedziły 

salę gimnastyczną, gdzie 

rzucały do kosza, basen, na 

którym rzuty wykonywa-

no tym razem gumowymi 

piłkami do pływającego 

ruchomego celu. Pytania 

z wiedzy ogólnej zadawano 

uczestnikom przy kładce nad 

Rawą. Na stołówce czekało 

na nich jedno z trudniejszych, 

ale i najzabawniejszych za-

dań. Przedstawiciele drużyn 

musieli napisać ze słuchu 

nazwy potraw z menu dnia… 

w języku polskim. Na dzie-

dzińcu przed CNTI odbywał 

się zorbing, a na tarasie 

budynku uczestnicy mieli za 

zadanie zrobić sobie „selfi e” 

z takim samym tłem, jakie 

drużyna otrzymała na wzorcu 

w pakiecie startowym. Na 

ySilesia asiaesiaesileSilSiS Days 2015y

On Saturday, 9 May 2015, 

the University of Economics in 

Katowice hosted the 9th edi-

tion of Silesia Days. The event 

attracted about 40 foreign stu-

dents from all over the world 

– Brazil, Portugal, 

Ukraine, Spain, Turkey, 

Iraq and Kazakhstan 

– who are studying at 

the Silesian universities 

that are members of the 

Silesian Universities 

Network.
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koniec prorektor ds. edukacji 

i współpracy z zagranicą prof. 

Wojciech Dyduch podzięko-

wał uczestnikom za aktywny 

udział w wydarzeniu i wrę-

czył nagrody oraz certyfi katy.

Wydarzenie zorganizował 

Zespół Promocji Zagranicznej 

w Biurze Promocji i Nowych 

Mediów przy wsparciu orga-

nizacji studenckiej Erasmus 

Student Network. Jak komen-

tuje Edyta Lachowicz-Santos, 

koordynatorka projektu, 

„przez organizację Silesia 

Days pragniemy zachęcić ob-

cokrajowców, którzy studiują 

na śląskich uczelniach w ra-

mach programów wymiany, 

do pozostania w Polsce na 

dłużej, podjęcia pełnych 

studiów, zaplanowania karie-

ry właśnie tutaj – w miejscu, 

w którym warto żyć, inwe-

stować, pracować, a także 

spędzać wolny czas”.

This year’s event was opened 

with the presentations about 

Śląsk – a place with a future, 

according to the organisers. 

“The potential of Silesia has 

already been recognised by 

many investors, who open 

their offi  ces and branches as 

they see the future in young 

people studying here. We are 

going to build the image of 

Silesia as the most attractive 

region in this part of Europe. 

A region that is becoming 

economically stronger every 

year”, says Prof. Sławomir 

Smyczek, Vice-Rector for 

Internationalization and Mar-

keting.

The participants also took 

part in the mini-rally EX-

TREME UNI KAT. During the 

rally, teams competed in 

a number of exciting tasks in 

economics and sports, while 

getting to know and like each 

other. The teams consisted of 

up to 4 students. Each team 

got a set of pictograms rep-

resenting “your place”, “your 

space” and “your future” 

(University’s promotional 

slogan), which were then 

used to score points for the 

team. They also got a spe-

cial map so that they could 

navigate around the campus, 

reach check-in points and 

visit places of interest. The 

rally took the teams through 

the gym, where they did 

some basketball shots, and 

the swimming pool, where 

a fl oating target waited 

for them, to be thrown at 

with rubber balls. A general 

knowledge quiz was held on 

the Rawa footbridge. Yet, it 

was the canteen where they 

were faced with one of the 

most diffi  cult and amusing 

tasks. The team representa-

tives had to write down the 

names of the dishes on the 

menu… dictated to them in 

Polish. In the CNTI court-

yard they practiced zorbing, 

whereas on the terrace they 

had to take a selfi e against 

the same background they 

had been given in their 

starter set. Finally, Prof. Woj-

ciech Dyduch, Vice-Rector 

for Education and Interna-

tional Cooperation, thanked 

everybody for active partici-

pation and presented the 

participants with prizes and 

certifi cates.

The event was organised 

by the International Promo-

tion Team, Promotion and 

New Media Bureau, with the 

support from the Erasmus 

Student Network, a student 

organisation. Edyta Lachow-

icz-Santos, the event coordi-

nator, explains, “By organis-

ing the Silesia Days event, we 

want to encourage foreigners 

who are studying at Silesian 

universities as part of ex-

change programmes to stay 

in Poland longer, take up 

a full study course, plan their 

career here – a place worth 

living, investing and working, 

as well as spending one’s 

free time in”.
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„Selfi e” studentów na tarasie CNTI, fot. E. Lachowicz-Santos / 

Students’ selfi es on the CNTI terrace, photo E. Lachowicz-Santos

Rzuty do ruchomego celu na wodzie, fot. K. Zajdel / Throws 

at a fl oating target, photo K. Zajdel

Uczestnicy Silesia Days podczas prezentacji UE Katowice, 

fot. E. Lachowicz-Santos / Silesia Days participants at the presentation 

of the UE Katowice, photo E. Lachowicz-Santos

Prof. W. Dyduch i E. Lachowicz-Santos dziękują uczestnikom 

i odczytują wyniki minirajdu, fot. M. Skowron / Prof. W. Dyduch 

and E. Lachowicz-Santos thank the participants and announce 

the results of the mini-rally, photo M. Skowron



Piąty Międzynarodowy Tydzień

Wiosną 2015 roku Wydział Informatyki i Komunika-
cji już po raz piąty gościł profesorów zagranicznych 
w ramach Międzynarodowego Tygodnia „Internet 
Communication Management”. Wykładowcy przy-
jechali z uczelni partnerskich z 11 krajów: Belgii, 
Egiptu, Grecji, Hiszpanii, Niemiec, Łotwy, Rumunii, 
Słowenii, Turcji, Ukrainy i Węgier.

W zajęciach prowadzonych przez nauczycieli za-

granicznych wzięło udział ponad 200 studentów 

wszystkich wydziałów. W ankietach ewaluacyjnych 

studenci entuzjastycznie ocenili zarówno treść, jak 

i formę zajęć, te były bowiem prowadzone z wyko-

rzystaniem aktywnych metod przekazywania wie-

dzy, takich jak studia przypadków, symulacje, fi lmy 

edukacyjne, gry i wiele innych.W ramach Międzyna-

rodowego Tygodnia odbyło się również seminarium 

na temat wdrażania procesu bolońskiego, w trakcie 

którego nauczyciele z zagranicy przedstawili in-

formacje o swoich uczelniach oraz zaprezentowali 

wyniki realizowanych przez siebie projektów dydak-

tycznych i badań naukowych.  

Międzynarodowy Tydzień obfi tował w wiele wyda-

rzeń towarzyszących. Biuro Międzynarodowej Wy-

miany Studentów zorganizowało targi edukacyjne 

pod nazwą „Student Exchange Information Day”. 

Można było na nich poznać ofertę edukacyjną uczel-

ni, których przedstawiciele gościli w Katowicach. 

Wystawiono również foldery i ulotki informacyjne 

150 uczelni partnerskich, z którymi Uniwersytet 

Ekonomiczny w Katowicach ma podpisane umowy 

na wymianę studentów. 

Choć program seminarium był bardzo napięty, go-

ście zagraniczni złożyli również wizytę w Katowic-

kiej Specjalnej Strefi e Ekonomicznej i mieli okazję 

zwiedzić jeden z jej terenów inwestycyjnych w Gli-

wicach. Pobyt na Górnym Śląsku wykorzystali rów-

nież do zapoznania się z tradycją i kulturą regionu. 

W tym roku zaproponowaliśmy naszym gościom 

zwiedzanie kopalni „Guido” oraz koncert muzyki 

poważnej w nowo otwartej siedzibie Narodowej 

Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. Tradycyj-

nie już program „International Week” uświetnił 

koncert fortepianowy w wykonaniu prof. Tadeusza 

Trzaskalika oraz koncerty uczelnianego chóru i Ze-

społu Pieśni i Tańca „Silesianie”.

Piąty Międzynarodowy Tydzień „Internet Com-

munication Management” został dofi nansowany 

ze środków programu Erasmus+ oraz ze środków 

Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego.

5th International Week
InternettetetnetnernernertententInInI
CommunicationnoniotioatiatcaicanicnicununmumummmmmomomComCoCC on

gggManagementM tntntentenmenmemememgeageagnagnaanaanManMaMM ggg

In the spring 2015, for the fi fth time running, the Fa-
culty of Informatics and Communication had an ho-
nour and pleasure to receive foreign professors during 
the International Week – Internet Communication 
Management. The lecturers came from partner insti-
tutions based in 11 countries: Belgium, Egypt, Ger-
many, Greece, Hungary, Latvia, Romania, Slovenia, 
Spain, Turkey and Ukraine.

The classes run by the foreign teachers were at-

tended by over 200 students from all the Faculties. 

In their feedback questionnaires, the students were 

quite enthusiastic about the content of the classes 

and the way they were delivered, emphasizing the 

active methods of knowledge-sharing, such as case 

studies, simulations, educational videos, games 

and many others.

Within the framework of the International Week 

there was also a seminar on the implementation of 

the Bologna process, at which the foreign teachers 

talked about their home universities and presented 

the results of their own teaching projects and scien-

tifi c research. 

The International Week off ered a chance to partici-

pate in numerous accompanying events. The Inter-
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EUROWEEK 2015 

„Creativity and Entrepreneurship: From Idea 

to Business” to hasło przewodnie międzyna-

rodowej studenckiej konferencji dydaktycz-

no-naukowej EUROWEEK, w której wzięło 

udział 160 studentów i profesorów z całego 

świata. Uczestnicy reprezentowali 18 krajów: 

Austrię, Belgię, Czechy, Finlandię, Francję, 

Grecję, Hiszpanię, Holandię, Kolumbię, Litwę, 

Łotwę, Niemcy, Norwegię, Portugalię, Stany 

Zjednoczone, Szwecję, Włochy oraz Polskę.

Konferencja odbywa się cyklicznie w ramach sieci uczelni 

PRIME Networking. Co roku jej gospodarzem jest inna 

uczelnia członkowska. Uniwersytet Ekonomiczny w Kato-

wicach był organizatorem 11. edycji EUROWEEKA w 2005 

roku. Tegoroczne wydarzenie stanowiło więc również oka-

zję do przywołania wspomnień sprzed 10 lat. 

Studenci, dobrani w sześcioosobowe międzynarodowe 

zespoły projektowe, przedstawiali przed jury konkursowym 

złożonym z przedstawicieli zagranicznych uczelni wyniki 

projektów, nad którymi pracowali w minionym semestrze. 

Główne nagrody zdobyły projekty, którym 

liderowały uczelnie z Włoch, Szwecji i Por-

tugalii, a nagroda za najlepszy artykuł powę-

drowała do zespołu ze Stanów Zjednoczonych. 

Najbardziej skuteczni okazali się studenci z Włoch, 

którzy zostali nagrodzeni również za najlepsze stoisko 

reklamowe oraz zdobyli wyróżnienie za artykuł.

Pobyt zagranicznych studentów i nauczycieli obfi tował 

w liczne atrakcje. Pomimo wytężonej pracy związanej 

z przygotowaniem projektów uczestnicy konferencji mieli 

możliwość zwiedzenia najważniejszych atrakcji regionu: 

kopalni Guido, Browarów Tyskich i Krakowa, duża grupa 

zwiedziła również Muzeum Pamięci w Oświęcimiu. 

national Relations Offi  ce held an educational fair 

– Student Exchange Information Day. That was an 

opportunity to learn about the educational off ers 

of universities represented in Katowice. Leafl ets 

and brochures promoting 150 partner universities 

which have signed student exchange agreements 

with the University of Economics in Katowice were 

distributed during this event. 

Although the seminar schedule was quite tight, 

in addition to delivering their classes, the foreign 

guests went to the Katowice Special Economic 

Zone and visited one of its investment areas loca-

ted in Gliwice. They used their stay in Upper Silesia 

to get acquainted with the tradition and culture of 

this region. This year we have off ered our guests 

a tour of the Guido coal mine and a classical mu-

sic concert in a newly opened seat of the Polish 

National Radio Symphony Orchestra. Traditionally, 

during the International Week we had the pleasure 

to attend a piano concert by Prof. Tadeusz Trzas-

kalik and a concert of our University’s Choir and 

“Silesianie” Song and Dance Ensemble.

The Fifth International Week on Internet Commu-

nication Management was funded under the Eras-

mus+ programme and the International Visegrad 

Fund.
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Pobyt zorganizowano w klimacie typowo śląskim, zarówno 

pod względem miejsc, które chcieliśmy pokazać naszym go-

ściom, jak i pod względem kuchni, tradycji i zwyczajów. Były 

więc rolady i modro kapusta, wędrówki szlakiem katowickiej 

moderny, minilekcje gwary śląskiej, a informacje na temat 

regionu uzupełniliśmy, prowadząc na Facebooku cykl opowia-

dań pt. Silesia Stories. Studenci zagraniczni mieli zaś okazję 

zaprezentować swoje tradycyjne potrawy i zwyczaje w trakcie 

tzw. Globalnej Wioski, która jest stałym punktem programu 

każdego EUROWEEKA.

Patronami honorowymi konferencji były: Polska Agencja 

Rozwoju Przedsiębiorczości oraz European Council for Small 

Business and Entrepreneurship. Wspierały ją również fi rmy 

partnerskie: Future Processing, OFF Science oraz Business 

Link. Gospodarzem przyszłorocznej edycji EUROWEEKA będzie 

ECAM w Brukseli.

The conference is organised regularly by PRIME Networ-

king. Every year, it is hosted by a diff erent member uni-

versity. The University of Economics in Katowice held the 

11th edition of EUROWEEK in 2005. Therefore, this year’s 

conference was an opportunity to go back to the event 

from 10 years ago. 

The students, divided into six-person international project 

teams, presented the outcome of the projects they had 

worked on in the previous semester to the jury composed 

of the representatives of the foreign universities. The main 

‘Creativity and Entrepreneurship: From Idea to Business’ this was a motto of the international 

educational and research student conference – EUROWEEK, attended by 160 students and 

teachers from all over the world. The participants represented 18 countries: Austria, Belgium, 

the Czech Republic, Finland, France, Greece, Holland, Colombia, Germany, Italy, Latvia, Lithu-

ania, Norway, Portugal, Spain, Sweden, the United States and Poland.

awards went to the projects run by universities based in Italy, 

Sweden and Portugal, and the best paper award was granted 

to the US team. The most eff ective team were the students 

from Italy, who also received an award for the best adverti-

sing stand and a distinction for the paper.

 The foreign students and teachers could enjoy many attrac-

tions during their stay. Despite hard work on the project, the 

conference participants could visit the key attractions off ered 

by the region: the Guido Coal Mine, Tyskie Brewery and Cra-

cow. Also a large group visited the Auschwitz Birkenau Me-

morial and Museum. 

The visit was organised in a typically Silesian atmosphere, 

with regard to the places we chose to show to our guests and 

in terms of the local cuisine, traditions and customs. They 

were served beef rolls with red cabbage, took a tour to see 

the Katowice modernist architecture, participated in a class 

on Silesian. The additional information about the region was 

also provided in a series of Silesia Stories posted on Face-

book. The foreign students had a chance to show their na-

tional dishes and customs during the so-called Global Village, 

which is a regular item in every EUROWEEK programme.

The honorary patronage over the conference was assumed 

by: the Polish Agency for Enterprise Development and the 

European Council for Small Business and Entrepreneurship. 

It was also supported by partner companies: Future Proces-

sing, OFF Science and Business Link. Next year’s edition of 

EUROWEEK is going to be hosted by ECAM from Brussels.
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Nasz pracownik nowym                              
prezydentem DUKENET                             

W dniach 7-10 czerwca br. w Stambule odbyło się walne 
zgromadzenie członków międzynarodowego konsorcjum 
uczelni ekonomicznych DUKENET. W trakcie zgroma-
dzenia zostały wybrane nowe władze. Prof. Sławomir 
Smyczek, prorektor ds. internacjonalizacji i marketingu 
i pracownik Katedry Badań Konsumpcji, został wybrany 
na prezesa zarządu na 2-letnią kadencję.

Gratulacje oraz życzenia zadowolenia z realizacji zadań 

wynikających z pełnienia funkcji prezesa konsorcjum 

DUKENET złożył prof. Sławomirowi Smyczkowi w imieniu 

rektorów uczelni wyższych zrzeszonych w Konferencji 

Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. Wiesław 

Banyś, jej przewodniczący. W liście podkreślił, że to za-

szczyt dla polskiego świata nauki.

DUKENET jest międzynarodowym stowarzyszeniem 

uczelni w dziedzinie marketingu, handlu i biznesu mię-

dzynarodowego, zrzesza 14 uniwersytetów z całej Eu-

ropy. Stowarzyszenie realizuje liczne międzynarodowe 

projekty dydaktyczne i naukowe, jest odpowiedzialne za 

tworzenie i realizację modułów edukacyjnych, a także za 

publikacje naukowe. W tym roku stowarzyszenie obcho-

dzi dwudziestolecie swojego istnienia.

Prof. Sławomir Smyczek 

fot. / photo R. Kaźmierczak

On behalf of the rectors associated in the Conference 

of Rectors of Academic Schools in Poland, Prof. Wiesław 

Banyś, President of CRASP, extended congratulations to 

Prof. Smyczek on his appointment and wished him las-

ting satisfaction in his work. In the letter, he underlined 

that the appointment was an honour for the Polish 

science. 

DUKENET is an international union of universities in 

the fi eld of marketing, commerce and international 

business, associating 14 universities from Europe. The 

network runs many international teaching and research 

projects, develops and implements educational modu-

les, and off ers scientifi c publications. This year, it cele-

brates its 20th anniversary.

On 7-10 June 2015 in Istanbul, the members of DUKE-
NET, an international network of commerce and busi-
ness schools, gathered for the Annual Meeting, during 
which new authorities were elected. Prof. Sławomir 
Smyczek, Vice-Rector for Internationalization and Mar-
keting and the member of the Consumption Research 
Department, was appointed the President of the Board 
for a 2-year term. 

Marek Kiczka

Our staff  member appointed                   
the new President of DUKENET             



5757557

Nowe media w szkolnictwie 
wyższym – szanse i zagrożenia

New media in higher education – 
opportunities and threats

W dniach od 15 do 17 czerwca 2015 roku 

na Uniwersytecie Ekonomicznym w Ka-

towicach ponad 100 przedstawicieli śro-

dowiska akademickiego z całego świata 

wymieniało poglądy i doświadczenia na 

temat wykorzystania nowych mediów 

w szkolnictwie wyższym. 

Konferencja obejmowała po-

nad 30 sesji warsztatowych, 

podzielonych na 6 bloków 

tematycznych, wystąpienia 

gości specjalnych i partne-

rów zagranicznych.

Idea konferencji
Pomysł na zorganizowanie międzynaro-

dowej konferencji „New Media in Higher 

Education – opportunities and threats” 

powstał w oparciu o wyniki analizy tren-

dów panujących na uczelniach wyższych 

na całym świecie. W różnorodny sposób 

wykorzystują one nowe media w komu-

nikacji z ważnymi dla nich grupami doce-

lowymi. Zrodził się podczas spotkania ro-

boczego poprzedzającego prace nad wnio-

skiem o dofi nansowanie projektu InterUni 

From 15 to 17 June 2015, at 

the University of Economics 

in Katowice over 100 acade-

mics from all over the world 

exchanged views and shared 

experiences about new me-

dia in tertiary education. The 

conference offered more than 

30 workshops in 6 thematic 

modules, presentations by 

guest speakers and foreign 

partners.

The idea behind 
the conference 
The idea for a conference devoted to ‘New 

Media in Higher Education – opportunities 

and threats’ stemmed from an analysis 

of trends occurring on universities and 

colleges worldwide. Such establishments 

use new media to communicate with the 

target groups they fi nd important. The 

conference was fi rst suggested at a wor-

king meeting in preparation for a grant 

application under InterUni ‘Support for in-

ternationalisation. Strengthening relation-

ships between the University, candidates, 

students, graduates and employees, with 

the use of new media’ project. The project 

was approved and received the funding 

from EOG and the Norwegian Grants. 

Magdalena Skowron, a project coordinator 

from the Foreign Promotion Team, Promo-

tion and New Media Bureau, says, “the 

present situation on the education mar-

ket forces universities to adapt their com-

munication channels to young audiences, 

who see modern technologies as the basis 

for their existence in a society”. The con-

ference was a response to the communi-

cation needs of higher schools.

Now the question is 
not ‘if?’ but ‘how?
Initially, such conferences were meant to 

make the society aware that new media 

existed. Right now, however, we do not 

ask whether they are available and what 

they are used for – we want to know how 

to use them. This means that new media 

Jadwiga Franielczyk, Marek Kiczka

Edwin van Rest podczas warsztatów nt. różnic kulturowych, fot. M. Kiczka 

Edwin van Rest during the workshop on cross-cultural diff erences, photo M. Kiczka
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„Wsparcie internacjonalizacji. Wzmacnia-

nie relacji między Uczelnią, kandydatami, 

studentami, absolwentami i pracownika-

mi przy wykorzystaniu nowych mediów”. 

Projekt otrzymał pozytywną ocenę i uzy-

skał dofi nansowanie w ramach funduszy 

EOG i funduszy norweskich. Jak dodaje 

Magdalena Skowron, koordynator projek-

tu z Zespołu Promocji Zagranicznej Biura 

Promocji i Nowych Mediów, „aktualna 

sytuacja na rynku edukacyjnym wymusza 

na uczelniach, by te dostosowywały swoje 

kanały komunikacji do młodych odbior-

ców, dla których nowoczesne technolo-

gie są podstawą funkcjonowania w spo-

łeczeństwie”. Konferencja była niejako 

odpowiedzią na potrzeby komunikacyjne 

uczelni wyższych.

Pytanie już nie „czy?”, 
tylko „jak?”
Początkowo konferencje tego typu miały 

informować społeczeństwo o istnieniu no-

wych mediów. Aktualnie już nie pytamy 

jednak, czym są, do czego służą, ale jak 

możemy je wykorzystać. Z czasem stały 

się więc platformami wymiany doświad-

czeń i poglądów dotyczących możliwości 

ich zastosowań w komunikacji, optyma-

lizacji działań. Doskonałym tego przykła-

dem były sesje warsztatowe uczestników 

konferencji, a w szczególności wystąpie-

nia partnerów projektu InterUni. Herwig 

Dämon z Uniwersytetu w Liechtensteinie 

(UniLi) w inspirujący sposób przedsta-

wił, jak ich uczelnia wykorzystuje media 

społecznościowe w codziennej komuni-

kacji z odbiorcami. Z kolei Wolfgang La-

schet z Norweskiego Uniwersytetu Nauki 

i Technologii (NTNU) pokazał, jak tworzyć 

fi lmy promocyjne, by zwiększyć świado-

mość społeczną marki uczelni. Uczestnicy 

połączyli się także za pomocą systemu 

wideokonferencyjnego Centrum Nowo-

czesnych Technologii Informatycznych 

z dr. Oliverem Müllerem z Instytutu Sys-

temów Informatycznych na Uniwersytecie 

w Liechtensteinie, który mówił o rzeczy-

wistości rozszerzonej, czyli technologii 

umożliwiającej łączenie świata realnego 

z wirtualnym i możliwościach wykorzysta-

nia jej w nauczaniu. Gościem specjalnym 

konferencji był Edwin van Rest, założyciel 

i dyrektor generalny StudyPortals. Tema-

tem jego wypowiedzi były media przyszło-

ści. Wszystkie wystąpienia zamieniały się 

w sposób naturalny w gorące dyskusje.

„Celem takich konferencji jest nie tylko 

teoretyczne, ale przede wszystkim prak-

tyczne wskazanie obszarów i możliwo-

ści wykorzystania nowych mediów oraz 

marketingu internetowego w działalności 

dydaktycznej i naukowej uczelni wyższych 

na międzynarodowym konkurencyjnym 

rynku” – uzupełnia przewodniczący Ko-

mitetu Naukowego konferencji, prorektor 

ds. internacjonalizacji i marketingu, prof. 

Sławomir Smyczek.

Przyjemne z pożytecznym, 
czyli prosty przepis na sukces
Przebywanie w międzynarodowym gro-

nie ekspertów, rozmowy – w tym także 

kuluarowe – służyły integracji środowiska 

akademickiego, ale też, jak wynika z relacji 

gości zagranicznych, były niekwestiono-

waną przyjemnością. Dzięki temu podczas 

konferencji powstały kolejne pomysły na 

wykorzystanie nowych mediów, zawiąza-

ły się nowe obszary współpracy pomię-

dzy uczestnikami oraz reprezentowanymi 

przez nich instytucjami. Niezapomnianym 

przeżyciem dla uczestników konferencji 

było także zwiedzanie katowickiej Strefy 

Kultury oraz części historycznej – Niki-

szowca i Giszowca. 

have become the platforms for sharing 

experiences and ideas about their pos-

sible applications in communication and 

best practices. An example may be the 

workshops held by the conference partic-

ipants, in particular the InterUni project 

partners. Herwig Dämon from the Uni-

versity of Liechtenstein (UniLi) delivered 

an inspiring presentation about the use 

of social media in his University’s day-to-

day communication with their audience. 

Wolfgang Laschet from the Norwegian 

University of Science and Technology 

(NTNU) showed the attendees how to 

produce promotional movies in order to 

enhance the general public’s awareness 

of the university’s brand. The partici-

pants also used the videoconference sys-

tem of the Advanced Information Tech-

nology Centre to connect with Dr Oliver 

Müller from the Institute of Information 

Systems, University of Liechtenstein, who 

talked about augmented reality, which is 

the technology that allows us to merge 

the real world with the virtual world and 

its possible applications in education. 

A special guest of the conference, Edwin 

van Rest, founder and CEO of StudyPor-

tals, talked about the media of the future. 

As could be expected, all the presenta-

tions led to heated debates.

“The aim of such conferences is not only 

the theoretical considerations but also 

the practical review of the areas and 

possible applications of new media and 

internet marketing in education and re-

search provided by universities on the 

competitive international market” – adds 

Prof. Sławomir Smyczek, Chairman of the 

Scientifi c Board and Vice-Rector for Inter-

nationalisation and Marketing.

Prelegent i gość specjalny, Edwin Van Rest 
w bluzie UE Katowice / Edwin Van Rest, 
a speaker and special guest – wearing a UE Kato-
wice sweatshirt, fot. / photo E. Lachowicz-Santos

Herwig Dämon 

z UniLi mówi o wyko-

rzystaniu mediów 

społecznościowych, 

fot. M. Kiczka

 

Herwig Dämon from 

UniLi talking about 

the use of social media, 

photo M. Kiczka



Nowe media u nas 
i za granicą
Jak można wnioskować na podstawie wy-

stąpień podczas konferencji, podstawowa 

różnica w wykorzystaniu tzw. nowych 

mediów pomiędzy uczelniami z różnych 

państw warunkowana jest tym, z jakich 

mediów i w jaki sposób korzystają grupy 

odbiorców danych uczelni. Ma to związek 

z ich świadomością w tym obszarze oraz 

nawykami. Wachlarz serwisów społecz-

nościowych, z których korzystają, różni 

się niejednokrotnie w zależności od kraju. 

Są oczywiście pewne części wspólne, jak 

np. wykorzystanie najbardziej popular-

nych z nich, m.in. Facebooka czy Twittera. 

Wartym przytoczenia w tym miejscu i cie-

kawym przykładem dobrej praktyki stoso-

wanej przez UE w Katowicach jest użycie 

w komunikacji z odbiorcami ze Wschodu, 

w ramach akcji pozyskiwania studentów 

z Ukrainy, popularnego tam odpowiednika 

Facebooka, czyli portalu VKontakte.

Combining business with 
pleasure – a simple recipe 
for success
Opportunities to meet an international 

group of experts, hold discussions – also 

the more private ones – contributed to the 

integration of the academic community, 

but were also a pure pleasure, as reported 

by the foreign guests. This led to the gen-

eration of some new ideas on how to use 

modern media and the establishment of 

the new forms of cooperation between 

the participants and the institutions they 

represented. An unforgettable experience 

for the conference guests was a visit to 

the Culture Zone and the historic part of 

Katowice – Nikiszowiec and Giszowiec. 

New media at home 
and abroad
A conclusion which may be drawn from 

the conference presentations is that the 

basic diff erence in the ways the so-called 

new media are used in universities world-

wide results from their availability and the 

target groups universities want to attract 

and address. This is connected with their 

awareness and habits in this area. An ar-

ray of social networking sites they use 

tend to vary from country to country. On 

the other hand, there are some things in 

common, e.g. the use of most popular so-

cial networks such as Facebook or Twitter. 

Another interesting example of good prac-

tice followed by UE Katowice is the use of 

VKontakte, a popular Ukrainian equivalent 

of Facebook, in order to communicate with 

the recipients from Eastern Europe, as part 

of a campaign aimed at attracting Ukrai-

nian students.

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 

jest obecny w mediach społecznościowych 

już od dawna. Posiada konta na Facebooku, 

Twitterze, YouTube, LinkedIn, VKontakte, 

a w lipcu rozpoczęto komunikację za po-

mocą serwisu Instagram. Uczelnia wyko-

rzystuje te media, których używają licznie 

studenci, absolwenci i kandydaci na studia. 

Nowe media to jednak nie tylko media 

społecznościowe. W ramach projektu Inter-

Uni poza konferencją powstała aplikacja 

mobilna „myUE”, dzięki której społeczność 

akademicka – polska i zagraniczna – na 

bieżąco otrzymuje informacje o wydarze-

niach odbywających się na uniwersytecie. 

Trwają także prace nad dostosowaniem 

strony internetowej dla potrzeb osób 

niepełnosprawnych oraz stworzeniem jej 

wersji responsywnej. Powstanie także 

platforma „Ambasadorzy Zagraniczni”, 

która pozwoli na wsparcie promocji i pro-

cesu pozyskiwania kandydatów na studia 

z zagranicy. Pomóc mają w tym zagranicz-

na kadra naukowa oraz absolwenci uczelni, 

którzy najlepiej świadczą o tym, jak stu-

diuje się na Uniwersytecie Ekonomicznym 

w Katowicach. A nie ma się czego wstydzić. 

Dowodem na to jest opinia studentów 

zagranicznych wyrażona w badaniu „Study-

Portals’ International Student Satisfaction 

Awards”. Ich zdaniem UE w Katowicach jest 

najlepszą uczelnią w kraju pod względem 

satysfakcji ze studiowania. Świadczy o tym 

otrzymany w tym roku „Certifi cate for Out-

standing International Student Satisfaction 

2014” z najwyższą oceną.

The University of Economics in Katowi-

ce has had an established social media 

presence for a long time now. It has its 

accounts on Facebook, Twitter, YouTube, 

LinkedIn and VKontakte, and in July we 

also started to use Instagram for commu-

nication purposes. The University uses the 

media which are highly popular among 

students, graduates and candidates. New 

media, however, do not have to be limited 

to social networking sites only. Under the 

InterUni Project, in addition to the confe-

rence, also a mobile application – ‘myUE’ 

– was created, allowing the academic 

community – in Poland and abroad – to 

keep up to date with the latest university 

news. The work is also being conducted to 

adapt the website for the needs of disabled 

people and design its responsive version. 

There will also be a platform – ‘Foreign 

Ambassadors’ – to support promotion and 

attract new candidates from abroad to 

study at the University. It is said to obtain 

some assistance from foreign research staff  

and university graduates who are the best 

source of information about the studies at 

the University of Economics in Katowice. 

And we have every reason to be proud. 

The evidence may be the opinions given by 

foreign students who participated in a sur-

vey entitled ‘StudyPortals’ International 

Student Satisfaction Awards’. They claim 

that UE Katowice is the best university in 

Poland in terms of student satisfaction. 

This is confi rmed by the fact that this year 

the University has obtained a “Certifi cate 

for Outstanding International Student Sa-

tisfaction 2014” with the top score.

Projekt InterUni korzysta z dofi nansowa-

nia pochodzącego z Islandii, Liechtenste-

inu i Norwegii w ramach funduszy EOG 

i funduszy norweskich. Celem projektu 

jest współpraca między uczelniami, ma-

jąca na celu wsparcie procesu internacjo-

nalizacji. Projekt realizowany jest przez 

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 

we współpracy z partnerami: Norweskim 

Uniwersytetem Nauki i Technologii (NTNU) 

w Trondheim oraz Uniwersytetem w Liech-

tensteinie.

InterUni Project uses the funding from 

Iceland, Liechtenstein and Norway, as part 

of EOG funds and the Norway Funds. 

The project objective is the cooperation 

between universities, with the view to sup-

porting internationalisation processes. The 

project is carried out by the University of 

Economics in Katowice in cooperation with 

its partners: the Norwegian University of 

Science and Technology (NTNU) in Trond-

heim and the University of Liechtenstein.

Uczestnicy zwiedzają Strefę Kultury Katowic, 
fot. M. Kiczka / The participants visiting the 
Culture Zone in Katowice, photo M. Kiczka
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Doktor Piotr Tworek, adiunkt w Ka-

tedrze Zarządzania Publicznego 

i Nauk Społecznych, w roku aka-

demickim 2014/2015 zrealizował 

w Adam Smith Business School Uni-

versity of Glasgow projekt badawczy 

pt. „Integrated risk management in 

public organizations (methodical ap-

proach) – best practices in UK and 

implications for Poland”. 

Prowadzenie badań oraz pobyt w mu-

rach jednego z najstarszych brytyjskich 

uniwersytetów były możliwe dzięki 

uzyskaniu prestiżowego stypendium 

naukowego fundacji Dekaban-Liddle. 

Stypendium to jest przeznaczone dla 

naukowców, którzy pracują na tere-

nie krajów Unii Europejskiej, Stanów 

Zjednoczonych i Kanady oraz mogą się 

pochwalić zarówno znaczącym między-

narodowym dorobkiem naukowym, jak 

i ciekawym pomysłem na interdyscypli-

narne poszukiwania nowych rozwiązań 

na styku ekonomii, zarządzania i polito-

logii. Pobyt na stypendium naukowym 

zaowocował stałą współpracą nie tylko 

z ośrodkiem naukowym w Glasgow, ale 

również z Business School University of 

Edinburgh. W trakcie pobytu na stypen-

dium dr Piotr Tworek miał możliwość 

uczestniczenia w wykładach prowadzo-

nych przez światowej klasy naukowców 

oraz seminariach i konferencjach.

Z badań nad ryzykiem                                         
w Adam Smith Business School                           
University of Glasgow                                          

W konferencji wzięło udział ponad 100 osób, m.in. z takich 

krajów jak: Węgry, Hiszpania, Jordania, Tajlandia, Rumunia, 

Kuwejt, Turcja, Norwegia, Liechtenstein, Niemcy czy Francja. 

Jej organizacja to ogromne przedsięwzięcie i współpraca wielu 

osób zaangażowanych w projekt. Wymaga doświadczenia w za-

rządzaniu zespołem, przygotowania merytorycznego, tj. znajo-

mości obszaru tematycznego, ale również – co bardzo istotne – 

kontaktów z zagranicą, innymi uczelniami, partnerami. Nieoce-

nione są osobiste kontakty członków zespołu z zagranicznymi 

naukowcami, pracownikami biur promocji czy jednostek zajmu-

jących się wymianą międzynarodową w swoich macierzystych 

instytucjach. W czasie organizacji takich konferencji pomocne 

są także prestiżowe patronaty, świadczące o ich randze. W tym 

przypadku patronat nad konferencją objęli m.in. minister nauki 

i szkolnictwa wyższego prof. Lena Kolarska-Bobińska oraz Fun-

dacja Rozwoju Systemu Edukacji. 

Edyta Lachowicz-Santos
kierownik Zespołu Promocji Zagranicznej / Head of International Promotion 

Uczelnia w Glasgow została założona 

w 1451 roku i obok uniwersytetów 

w Oxfordzie i Cambridge jest jedną 

z najstarszych uczelni w Wielkiej Bry-

tanii, cieszącą się międzynarodowym 

prestiżem. Według światowego ran-

kingu QS World University Rankings® 

2014/15 uczelnia ta zajęła 55. miejsce 

na świecie. Jej prestiż podkreśla fakt, 

że z jej murów wywodzą się tacy słynni 

profesorowie jak lord Kelvin (wynalazca 

oraz twórca skali Kelvina), James Watt 

(ojciec rewolucji przemysłowej) czy 

Adam Smith (ojciec ekonomii klasycz-

nej), który w latach 1787-1789 pełnił 

funkcję Lorda Rektora Uniwersytetu 

w Glasgow. Szkocki uniwersytet posiada 

jedną z najnowocześniejszych na świe-

cie bibliotek naukowych z wolumenem 

książek przekraczającym ponad dwa 

miliony egzemplarzy.

The conference was attended by more than 100 guests from 

such countries as Hungary, Spain, Jordan, Thailand, Romania, 

Kuwait, Turkey, Norway, Liechtenstein, Germany and France. 

Its organisation is a great challenge, requiring the cooperation 

of numerous persons involved in the project and calling for 

experience in team management, professional background, i.e. 

the knowledge of the specifi c area, and – last but not least – 

good contacts in foreign countries, at universities and partner 

institutions. Personal contacts that the team members have 

with foreign academics, university promotion teams or entities 

dealing with foreign exchange in their home institutions can 

be priceless. When organising such conferences, prestigious 

patronages, confi rming the importance of the event, may be 

very helpful. In this case, the conference was held under the 

patronage of Prof. Lena Kolarska-Bobińska, Minister of Science 

and Higher Education, and the Foundation for the Development 

of Education System. 

Marcin Baron
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Dr Tworek’s fellowship at one of the 

oldest British universities was made 

possible by a prestigious grant from the 

Dekaban-Liddle foundation. The grant 

is aimed at researchers working in the 

European Union, the United States and 

Canada, who have a solid, internationally 

recognised research track, and present 

an interesting concept for interdisci-

plinary and innovative research at the 

interface between economics, manage-

ment and political science. The research 

fellowship resulted in the establishment 

of a permanent collaboration not only 

with the research centre in Glasgow, but 

also with the Business School University 

of Edinburgh. During the research fel-

lowship, Dr Tworek had the opportunity 

to attend lectures given by world class 

scholars and to participate in seminars 

and conferences. 

In the academic year 2014/2015, 

Dr Piotr Tworek, an assistant pro-

fessor at the Department of Public 

Management and Social Sciences, 

completed a research project at 

the Adam Smith Business School 

University of Glasgow. The project 

was entitled “Integrated risk ma-

nagement in public organisations 

(methodical approach) – best prac-

tices in the UK and implications for 

Poland”. 

Risk research at the Adam Smith                                                                   
Business School University of Glasgow                                      

The Business School University of Glas-

gow was founded in 1451. Along with 

the Universities of Oxford and Cam-

bridge, it is one of the oldest higher 

education institutions in Great Britain, 

enjoying international prestige. Accor-

ding to the QS World University Ran-

kings®, the University was ranked 55th 

in the world. Its prestige is confi rmed by 

the list of famous professors – graduates 

of the University, including Lord Baron 

Kelvin (the inventor and creator of the 

Kelvin scale), James Watt (the father 

of the industrial revolution), or Adam 

Smith (the father of classical economics), 

who held the post of Lord Rector of the 

University of Glasgow in the years 1787-

-1789. The University of Glasgow boasts 

one of the most modern libraries in the 

world, with more than two million books 

available.

Prof. B. Duke (University of Texas, Austin), 

dr P. Tworek
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Jak skutecznie pozyskiwać środ-

ki przyznawane na działalność 

naukowo-badawczą? Kogo się 

poradzić? Bardzo wiele pytań 

i wątpliwości zostało rozwianych 

18 czerwca 2015 roku podczas 

Dnia Internacjonalizacji, który 

odbył się w Uniwersytecie Eko-

nomicznym w Katowicach po raz 

pierwszy!

Pierwsza edycja Dnia 
Internacjonalizacji 
za nami

Podczas Dnia Internacjonalizacji wystą-

pili przedstawiciele instytucji i organi-

zacji przyznających środki fi nansowe na 

działalność naukowo-badawczą oraz in-

stytucji oferujących doradztwo i pomoc 

w aplikowaniu o projekty, jak również 

eksperci w procesach ewaluacyjnych. Na 

wydarzenie zaproszeni zostali pracowni-

cy uczelni i doktoranci.

Dlaczego internacjonalizacja zasłuży-
ła na poświęcony jej szczególny dzień 
w uczelni? 

Głównym celem tego projektu jest 

zwiększenie świadomości społeczności 

akademickiej na temat ofert stypendial-

nych, grantów, możliwości fi nansowania 

badań naukowych w kraju i za granicą 

oraz innych przedsięwzięć, jak również 

zmotywowanie pracowników oraz dok-

torantów uczelni do aplikowania o ze-

wnętrzne środki fi nansowe na stypendia 

czy badania naukowe.

Rolę umiędzynarodowienia podkreśla się 
także w zmienionym systemie promocji 
akademickiej. O co dokładnie chodzi?

O nowym uczelnianym projekcie z prorektorem ds. internacjonalizacji 
i marketingu, prof. Sławomirem Smyczkiem, rozmawia Katarzyna Dybał. 

Uzyskanie doktoratu, habilitacji i tytułu 

profesora wiąże się obecnie ze spełnie-

niem kryterium działalności wykracza-

jącej poza granice kraju. Dotyczy ono na 

przykład publikacji międzynarodowych, 

kierowania lub udziału w projektach 

międzynarodowych, a także aktywnego 

uczestnictwa w konferencjach między-

narodowych.

Czy dzięki temu polskie uczelnie stają 
się coraz bardziej dynamiczne w swoich 
zagranicznych aktywnościach?

Uczelnie konkurują między sobą już nie 

tylko na rynku krajowym, ale także mię-

dzynarodowym. Ich internacjonalizacja 

dotyczy zarówno umiędzynarodowienia 

kształcenia, jak i nauki, a to wiąże się 

z rozszerzaniem kontaktów i współ-

pracy zagranicznej oraz prowadzeniem 

międzynarodowych badań i projektów. 

Ponadto zmienia się system fi nansowa-

nia nauki i badań naukowych w Polsce. 

Ministerstwo ogranicza środki państwo-

we i stymuluje pracowników do tego, by 

sami aplikowali o fi nansowanie, w tym 

na projekty międzynarodowe.

A jak reaguje na to środowisko 
uczelniane? 

Jeśli ktoś chce się naukowo rozwijać 

i dzięki temu coś osiągnąć, umiędzyna-

rodowienie jest dla niego warunkiem 

koniecznym. Dlatego podczas Dnia 

Internacjonalizacji miałem przyjemność 

wręczyć młodym naukowcom wyróżnie-

nia za szczególny wkład w umiędzynaro-

dowienie uczelni. Otrzymali je dr Kata-

rzyna Czernek z Katedry Turystyki oraz 

dr Sebastian Twaróg z Katedry Logistyki 

Społecznej. Cieszy, że osób zaintere-

sowanych współpracą z zagranicą jest 

coraz więcej. Mamy sporo dobrych do-

świadczeń, które wykorzystujemy w ko-

lejnych działaniach. W funkcjonowanie 

uczelni na dobre wpisało się już także 

powołane w obecnej kadencji Biuro 

Internacjonalizacji. Zespół ten wspiera 

pracowników w aplikowaniu o środki, 

rozliczaniu projektów oraz organizacji 

wyjazdów i przyjazdów. Wiele pracy 

włożył także w przygotowanie pierwsze-

go Dnia Internacjonalizacji. A ja już dziś 

– także w imieniu Biura – zapowiadam, 

że za rok zorganizujemy kolejną edycję!

How to effectively raise 

funds for research projects? 

Whom to ask for advice? 

A great number of questions 

and doubts were cleared du-

ring the Internationalisation 

Day, held at the University 

of Economics in Katowice 

on 18 June 2015 for the fi rst 

time in the history of our 

Alma Mater!

Katarzyna Dybał has interviewed Prof. Sławomir Smyczek, Vice-Rector 
for Internationalisation and Marketing, on this new project.

1st Internationalisation 
Day is over 



The speakers who gave presentations 

on the Internationalisation Day included 

representatives of institutions and or-

ganisations supplying funds for research 

projects, institutions providing advice and 

assistance on how to apply for project 

funding, and project evaluation experts. 

Members of the University faculty and 

doctoral students were also invited to 

take part in the event.

Why does internationalisation deserve 
a special day in the University calendar?
 

The main goal of the project is to raise 

the awareness of the academic com-

munity about the available scholarships, 

grants, funding options for research and 

other types of projects in Poland and 

abroad, as well as to motivate faculty 

members and doctoral students to ap-

ply for external scholarship and research 

funding. 

The role of internationalisation is also 
emphasised in the context of the new aca-
demic career advancement system. What 
exactly is required under the new system? 

In order to earn a doctorate, habilitation 

(higher doctorate) or the title of Profes-

sor, academics today have to satisfy the 

criterion of doing research that goes 

beyond national boundaries. They are re-

quired to publish in international journals, 

participate in international projects, and 

present their research at international 

conferences.

Does it mean that, as a result of interna-
tionalisation, Polish universities and col-
leges are becoming increasingly dynamic 
in terms of their international activity?

Higher education institutions compete 

with one another not only at the national 

level, but also internationally. Their inter-

nationalisation has implications for both 

teaching and research, resulting in the ne-

cessity to expand international contacts 

and cooperation as well as engage in 

international research projects. Moreover, 

the Polish system of science and research 

is undergoing a transformation. The Mini-

stry is reducing state funding, aiming to 

motivate academics to apply on their own 

for funds, including the funds for interna-

tional projects.

And how does the academic community 
respond to those changes?

Internationalisation is essential for any-

one wishing to develop as a researcher 

and achieve something in science. There-

fore, I was very pleased to award young 

scientists for their outstanding contribu-

tion to the internationalisation of our 

University. The awards were presented to 

Dr Katarzyna Czernek from the Depart-

ment of Tourism and Dr Sebastian Twaróg 

from the Department of Social Logistics. 

We are very glad to see that the number 

of people interested in international 

cooperation is growing. We have a lot of 

good experience that we can use for new 

projects. The Internationalisation Offi  ce, 

established by the University authorities 

during their current term, has become an 

integral part of our operations. The role 

of the Internationalisation Offi  ce team 

is to support academic staff  in applica-

tions for funding, managing the project 

accounting, and organising foreign travel. 

The team have also put a lot of eff ort into 

arranging the fi rst Internationalisation 

Day.

And today, I am excited to announce, on 

behalf of myself and the whole team, that 

next year we will organise the 2nd edition 

of the Internationalisation Day! 

Od lewej: dr M. Strojecka-Gevorgyan (Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju), 

prof. Sławomir Smyczek, dr Artur Ochojski, fot. K. Dybał

From the left: dr M. Strojecka-Gevorgyan (Ministry of Infrastructure and Development), 

Prof. Sławomir Smyczek, dr Artur Ochojski, photo K. Dybał
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Erasmus Staff  Training Week 
„Soft Skills in the International 
Setting”

Goście reprezentowali różne 

jednostki administracyjne 

uczelni, takie jak: biura współ-

pracy międzynarodowej, biura 

projektów międzynarodo-

wych, biura badań nauko-

wych, centra transferu techno-

logii, biura karier, działy kadr, 

zespoły rozliczeń fi nansowych 

i inne. Wszystkich połączyła 

potrzeba podnoszenia kwali-

fi kacji zawodowych i dosko-

nalenia kompetencji miękkich, 

głównie tych, które pomagają 

funkcjonować w otoczeniu 

międzynarodowym. 

W poprzednich latach uczest-

nicy brali udział w szkoleniach 

z zakresu różnic kulturowych, 

wypalenia zawodowego oraz 

negocjacji międzynarodowych. 

W tym roku przygotowaliśmy 

dla nich szkolenia obejmujące 

tematy „Protokół dyploma-

i znajomości utrzymują się przez 

wiele lat i procentują zarówno 

w życiu zawodowym, jak i oso-

bistym. 

Pobyty szkoleniowe w ramach 

programu Erasmus+ kierowane 

są głównie do pracowników ad-

ministracji. Aktualne oferty szko-

leniowe oraz zasady ubiegania 

się o dofi nansowanie wyjazdu 

znajdują się na stronie interne-

towej Biura Międzynarodowej 

Wymiany Studentów. 

tyczny i etykieta” oraz „Au-

toprezentacja i przemówienia 

publiczne”. Uczestnicy szkoleń 

wzięli również udział w krót-

kim kursie języka polskiego 

„Crash course in Polish” i wy-

słuchali ciekawej prezentacji 

na temat historii Śląska. Pobyt 

uzupełniły wycieczki do Ni-

kiszowca, Browarów Tyskich 

oraz kopalni Guido. Goście 

mieli również okazję wysłu-

chać koncertu fortepianowego 

w nowej siedzibie Narodo-

wej Orkiestry Symfonicznej 

Polskiego Radia w ramach 

Festiwalu „Katowice Kultura 

Natura”. 

Oprócz podnoszenia wiedzy, 

pobyty szkoleniowe pełnią 

również znakomitą funkcję 

integracyjną i sprzyjają pod-

noszeniu kompetencji języko-

wych. Nawiązane przyjaźnie 

Coraz większym zaintere-

sowaniem cieszą się pobyty 

szkoleniowe organizowane 

przez Biuro Międzynarodowej 

Wymiany Studentów w ra-

mach programu Erasmus+. 

W trzeciej edycji programu 

wzięli udział przedstawicie-

le 15 uczelni partnerskich 

z Chorwacji, Grecji, Hiszpanii, 

Kosowa, Łotwy, Niemiec, Ru-

munii i Turcji. 

The training visits, organised 

by the International Relations 

Offi ce under the Erasmus+ 

Programme, are becoming 

increasingly popular. In the 

third edition of the Program-

me there were representatives 

from 15 partner universities 

from Croatia, Germany, Gre-

ece, Kosovo, Latvia, Romania, 

Spain and Turkey. 

Dominika Janik-Hornik
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The participants represented 

various administrative units 

from their home universities, 

such as international coope-

ration offi  ces, international 

project offi  ces, scientifi c re-

search offi  ces, technology 

transfer centres, careers 

centres, HR departments, 

accounting departments and 

others. All the participants 

shared the need to improve 

their professional qualifi ca-

tions and enhance their soft 

skills, in particular the ones 

which help to do well in an 

international environment. 

In the previous years, the 

participants attended train-

ing sessions on cross-cultural 

diff erences, occupational 

burnout and international 

negotiations. This year, we 

have prepared training on 

such events can last many 

years and bring a lot benefi ts 

to the participants’ profes-

sional and personal lives. 

Training visits under the Eras-

mus+ Programme are mostly 

designed for administrative 

staff . The up-to-date off ers 

and grant application rules 

can be found at the website 

of the International Relations 

Offi  ce. 

‘Diplomatic protocol and eti-

quette’ and ‘Self-presentation 

and public speaking’. Train-

ees also took part in a crash 

course in Polish and listened 

to an interesting presentation 

about the history of Silesia. 

During their stay, they could 

enjoy the trips to Nikiszo-

wiec, Tyskie Brewery and the 

Guido coal mine. The guests 

attended a piano concert in 

the new seat of the Polish 

National Radio Symphony 

Orchestra, which was part of 

the “Katowice Culture Na-

ture” Festival. 

In addition to knowledge 

enhancement, such training 

visits also contribute to bet-

ter integration and improve 

the participants’ language 

skills. Friendships and ac-

quaintances made during 

Fot. / photos D. Janik-Hornik
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W maju Biuro Międzynarodo-

wej Wymiany Studentów za-

kończyło realizację ostatniego 

projektu Leonardo da Vinci, 

Europrofi s 2. W ramach pro-

jektu 19 absolwentów naszej 

uczelni zrealizowało półroczne 

staże w przedsiębiorstwach na 

terenie Austrii, Belgii, Hiszpa-

nii i Wielkiej Brytanii.

Absolwenci 
na europejskim 
rynku pracy

Leonardo da Vinci to program Unii 

Europejskiej mający na celu promo-

wanie mobilności pracowników na 

europejskim rynku pracy oraz wdraża-

nie innowacyjnych rozwiązań eduka-

cyjnych dla podnoszenia kwalifi kacji 

zawodowych. W trakcie 15 lat istnienia 

programu Uniwersytet Ekonomiczny 

aktywnie brał udział we wszystkich 

jego akcjach, począwszy od projektów 

partnerskich, przez projekty transferu 

innowacji, na projektach mobilności 

kończąc. I właśnie ten ostatni rodzaj 

projektów, realizowany przez Biuro 

Międzynarodowej Wymiany Studentów, 

cieszył się największą popularnością. 

Od początku istnienia programu, a więc 

od roku 2000, Biuro Międzynarodowej 

Wymiany Studentów pozyskało środki 

na realizację 12 projektów mobilności. 

Początkowo projekty były adresowane 

do studentów. Od 2004 roku rozpoczęto 

realizację projektów skierowanych rów-

nież do absolwentów. Projekty Leonardo 

da Vinci od początku cieszyły się ogrom-

nym zainteresowaniem. W ciągu 15 lat 

ich realizacji zagraniczne praktyki i sta-

że odbyło prawie 450 studentów oraz 

absolwentów naszej uczelni.

Uczestnicy ostatniego projektu – Eu-

roprofi s 2 – zdobywali nowe kwalifi ka-

cje zawodowe oraz doskonalili swoje 

umiejętności, odbywając staże m.in. 

w działach zajmujących się projektami, 

działach logistyki, sprzedaży czy obsługi 

klienta. Organizacjami przyjmującymi 

były zarówno małe lokalne fi rmy, jak 

i korporacje działające na rynku między-

narodowym, takie jak Tesco czy Bridge-

stone.

Jako że celem projektu było przygoto-

wanie absolwentów do wkroczenia na 

rynek pracy i zwiększenie ich szans na 

podjęcie zatrudnienia zgodnego z posia-

danym wykształceniem, po zakończeniu 

projektu przeprowadzona została ankie-

ta mająca za zadanie zbadać, czy cel ten 

udało się osiągnąć. Udział w ankiecie 

wzięło 18 spośród 19 uczestników staży. 

Wszyscy respondenci potwierdzili, że 

udział w zagranicznym stażu rozwinął 

ich umiejętności i kompetencje, a także 

zwiększył atrakcyjność dla potencjal-

nych pracodawców. 

Uczestnicy projektu najczęściej pod-

kreślają, iż dzięki niemu poprawili: 

znajomość języków obcych, umiejętność 

przystosowania się do nowego otocze-

nia, umiejętności komunikacyjne, umie-

jętność zarządzania czasem oraz podej-

mowania decyzji. Zwracają także uwagę 

na rozwój cech osobowości, takich jak 

np. pewność siebie czy asertywność. 13 

uczestników staży po ich zakończeniu 

wzięło udział w przynajmniej jednej roz-

mowie kwalifi kacyjnej, a 12 twierdzi, że 

udział w stażu LdV miał wpływ na znale-

zienie zatrudnienia. Półtora miesiąca po 

zakończeniu projektu tylko jedna osoba 

pozostaje bez zatrudnienia, co może 

mieć jednak związek z krótkim okresem, 

jaki minął od zakończenia stażu; pozo-

stałe 17 osób podjęło pracę, z czego trzy 

rozpoczęły własną działalność gospo-

darczą. 15 absolwentów odpowiedziało, 

że praca, którą wykonują, jest związana 

z ukończonym kierunkiem studiów lub 

przedmiotem stażu, który odbyli w ra-

mach programu LdV.

Nie tylko przytoczone powyżej wyniki 

ankiety, ale przede wszystkim piętna-

stoletnie doświadczenie naszej uczelni 

w realizacji projektów Leonardo da Vinci 

pozwalają stwierdzić, że zagraniczne 

praktyki i staże są niezwykle ważne dla 

budowania przyszłej kariery zawodowej 

studentów i absolwentów. Przynoszą 

wymierne korzyści. Mimo iż program 

Leonardo da Vinci nie będzie już funk-

cjonował w dotychczasowej formie, 

wyjazdy absolwentów, choć na nieco 

innych zasadach, nadal będą możliwe 

w ramach nowego programu Erasmus+, 

podobnie jak wyjazdy studentów.

In May the International 

Relations Offi ce completed 

the last Leonardo da Vinci 

project – Europrofi s 2. Un-

der this project, 19 graduates 

from our University attended 

half-yearly job placements in 

companies based in Austria, 

Belgium, Spain and the United 

Kingdom. 

Graduates on 
the European 
labour market

Monika Ostrowska

© ty – Fotolia.com



ERASMUS+
podbija świat

Od bieżącego roku akademickiego w ra-

mach programu Erasmus+ będą możliwe 

wyjazdy poza Unię Europejską. W oparciu 

o dotychczasową współpracę realizowaną 

w ramach programu Erasmus Mundus 

oraz na podstawie umów bilateralnych 

przygotowaliśmy projekt, który w ocenie 

jakościowej uzyskał 98 na 100 możliwych 

punktów i otrzymał dzięki temu fi nanso-

wanie na realizację wymiany studentów 

i pracowników z uczelniami w 12 krajach. 

Znajdują się wśród nich zarówno kraje Eu-

ropy Środkowo-Wschodniej (Czarnogóra), 

kraje z obszaru byłego Związku Radziec-

kiego (Rosja, Ukraina, Gruzja i Kazach-

stan), kraje Azji Południowo-Wschodniej 

(Korea Południowa, Hongkong, Singapur 

i Tajwan) oraz kraje Ameryki Północ-

nej (Stany Zjednoczone) i Południowej 

(Brazylia i Kolumbia). Nabór na wyjazdy 

zostanie ogłoszony wraz z rozpoczęciem 

nowego roku akademickiego. Projekt ko-

ordynuje Biuro Międzynarodowej Wymia-

ny Studentów. Jego wartość przekracza 

300 tys. euro. Kontakt i informacje: 

erasmus@ue.katowice.pl

Leonardo da Vinci (LdV) is an EU pro-

gramme aimed to promote the mobility 

of employees on the European labour 

market and the implementation of inno-

vations in education in order to improve 

professional qualifi cations. Over the 

fi fteen years of the Programme dura-

tion, the University of Economics has 

taken an active part in all the actions 

carried out under the Programme, ran-

ging from partnership projects to inno-

vation transfer and mobility ones. The 

last. The last type of projects, carried 

out by the International Relations Offi  ce, 

has become the most popular. Right 

from the inception of the Programme in 

2000, the International Relations Of-

fi ce has obtained funds for 12 mobility 

projects. Initially, the projects used to 

target students only, but since 2004 

also the projects designed for graduates 

have been implemented. Since the very 

beginning, Leonardo da Vinci projects 

have been very popular. Over the last 15 

years, almost 450 students and gradu-

ates from our University have completed 

foreign internships.

The participants of the latest project 

– Europrofi s 2 – have acquired new 

vocational qualifi cations and improved 

their skills by doing job placements in 

company units which deal with project 

management, logistics, sales or cus-

tomer service. Host organisations have 

been small local companies as well as 

multinationals operating on the global 

market, such as Tesco or Bridgestone.

The aim of the project was to prepare 

graduates to enter the labour market 

and improve their chances of fi nding 

employment corresponding to their 

educational background, therefore the 

project ended with a survey to check 

if the project objective was fulfi lled. 

The questionnaires were fi lled in by 18, 

out of 19, interns. All the respondents 

confi rmed that their participation in the 

foreign internships helped them develop 

their skills and competences and made 

them more attractive recruits for poten-

tial employers. 

Project participants usually emphasise 

that the project contributed to the im-

provement in their foreign language 

skills, ability to adapt to a new environ-

ment, as well as in their communication, 

time management and decision-making 

skills. They also appreciate the way it 

developed their personalities – by mak-

ing them more self-confi dent and asser-

tive. After the internship completion, 13 

participants attended at least one job 

interview and 12 of them claim that the 

LdV experience had an impact on their 

ability to fi nd a job. Now, 1.5 months 

after the project completion, only 1 

person remains unemployed, which, 

however, may be due to the fact that 

the placement ended quite recently; the 

remaining 17 participants found jobs, in-

cluding three cases of self-employment. 

The answer given by 15 graduates was 

that their present jobs corresponded to 

the degree courses they had completed 

at the University or the area they had 

worked in during the LdV internship.

The survey results given above and, fi rst 

of all, our University’s 15-year experi-

ence in implementing Leonardo da Vinci 

projects may lead to the conclusion that 

foreign internships and job placements 

are extremely important for students 

and graduates and help them build their 

future careers. Such projects bring tan-

gible benefi ts. Although the Leonardo 

da Vinci Programme will not continue in 

its present form, graduates, just like stu-

dents, will be able to go abroad within 

the framework of the Erasmus+ pro-

gramme, under slightly changed rules. 

ERASMUS+ Starting from this academic 

year, the Erasmus+ Programme also 

off ers a possibility to apply for funds for 

visits outside the European Union. Based 

on the cooperation we have been carry-

ing out so far under the Erasmus Mun-

dus programme and the bilateral agree-

ments, we prepared a project which was 

awarded 98 points, out of 100 point 

maximum score, in a quality evaluation 

process and, as a result, received a grant 

for student and staff  exchange with uni-

versities in 12 countries. These include 

the countries from Central and Easter 

Europe (Montenegro), the former Soviet 

Union (Russia, Ukraine, Georgia and 

Kazakhstan), South East Asia (South Ko-

rea, Hong Kong, Singapore and Taiwan), 

North America (the USA) and South 

America (Brazil and Colombia). A call for 

applications will be announced at the 

beginning of a new academic year. The 

project is coordinated by the Interna-

tional Relations Offi  ce. Its value exceeds 

300,000 euros. For more information 

contact: erasmus@ue.katowice.pl

conquers the world
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Markstrat challenge
Wyzwanie Markstrat

Studenci z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowi-

cach osiągnęli już w projekcie Markstrat niejeden 

sukces. Udział w grze stanowił dla nich wyzwanie, 

jednak wspominają go z przyjemnością. „Pierwsze 

dwa dni są bardzo intensywne z powodu natłoku ludzi 

i nowych informacji, ale pod koniec gry nikt nie chce 

wracać do domu… Moim zdaniem możliwość brania 

udziału w projekcie Markstrat to jedno z najbardziej 

pozytywnych wydarzeń, jakie spotkało mnie na stu-

diach. Polecam go każdemu” – mówi Jakub Dumnicki, 

jeden z uczestników projektu.

Studenci zostali doskonale przygotowani do gry przez 

swoich wykładowców – prof. Sławomira Smyczka 

i dr hab. Justynę Matysiewicz. Ich doświadczenie, 

zdobyte podczas poprzednich edycji projektu, pozwo-

liło uczestnikom swobodnie dążyć do celu, jakim było 

zwycięstwo. Alicja Danielewska, laureatka drugiego 

Najcenniejsza jest wiedza, którą można wykorzystać w praktyce. Przekonali się o tym uczest-

nicy Markstratu – międzynarodowej biznesowej gry symulacyjnej. W ostatnich miesiącach 

studenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach uczestniczyli w jej dwóch edycjach, 

we francuskim Annecy i szkockim Paisley, zajmując II i III miejsce.

miejsca, tak wypowiada się o przygotowaniach do 

Markstratu: „Wysoki poziom nauczania języków ob-

cych na Uniwersytecie Ekonomicznym pomógł nam 

w doskonałej komunikacji międzynarodowej. Uczelnia 

oferuje możliwość przynależności do wielu kół nauko-

wych czy organizacji studenckich, gdzie uczymy się 

współpracy w grupach, różnych technik komunikacji 

oraz sposobów podejmowania decyzji”.

Udział w projekcie wymagał od studentów szerokiej 

wiedzy z zakresu ekonomii, marketingu, zarządzania 

strategicznego, logistyki oraz innych dziedzin nie-

zbędnych w procesie rozwiązywania postawionych 

problemów biznesowych. Grę charakteryzuje również 

nieprzewidywalność. Drużyny, które rozpoczynały 

rozgrywkę z gorszej pozycji, ostatecznie ją wygrywały. 

Jedną z istotnych trudności, z jaką zmierzyli się uczest-

nicy, były różnice kulturowe. „Rywalizacja w między-

narodowym środowisku jest trudniejsza. Nie chodzi tu 

o barierę językową, gdyż wszyscy uczestnicy świetnie 

porozumiewali się w języku angielskim, używając 

biznesowego słownictwa. Jednak każda narodowość 

różni się sposobem pracy, niektórzy potrafi li spędzić 

dużo czasu na rozważaniu jednej kwestii, gdzie decyzji 

do podjęcia było kilka, inni preferowali pracę w pod-

grupach, aby przyspieszyć proces decyzyjny. Dla mnie 

było to ciekawe doświadczenie, gdyż mogłam poznać 

nowe sposoby działania, które przynoszą dobre efekty 

w krótkim czasie” – mówi Alicja.

Również strona organizacyjna projektu spotkała się 

z aprobatą uczestników. „Na uwagę zasługuje świetna 

organizacja logistyczna obejmująca rezerwację nocle-

gu, pomoc w znalezieniu dogodnego transportu oraz 

szczegóły dotyczące uczelni będących gospodarzem 

wydarzenia” – komentuje laureat, Jakub Wolny.

Markstrat daje możliwość sprawdzenia swojej wiedzy 

i umiejętności w praktyce. Nasi studenci już przeszli tę 

próbę i odnieśli zwycięstwo. Życzymy dalszych sukce-

sów w przyszłości.

Jadwiga Franielczyk

Praca 

zespołowa 

w Paisley 

Teamwork 

in Paisley
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„Praktyka czyni mistrza” a „podróże kształcą i łago-
dzą obyczaje”. Te dwa polskie powiedzenia śmiało 
mogłyby służyć za wizytówkę projektu Markstrat. 
No właśnie, ale czym jest Markstrat? Jest to gra, ale 
jedynym elementem rozrywkowym w tej grze jest 
rywalizacja. Międzynarodowe zespoły nie szczę-
dzą sił, by wykreować swoją wirtualną fi rmę, z jej 
wirtualnymi produktami, na dwóch wirtualnych 
rynkach, na wirtualnego lidera. Ale to tyle z rze-
czy wirtualnych, reszta jest prawdziwa. Markstrat 
składa się przede wszystkim z ludzi, to oni tworzą 
atmosferę projektu.
Studenci i wykładowcy z niemal wszystkich eu-
ropejskich krajów spotykają się razem w jednym 
celu – by bez ryzyka strat fi nansowych doskonalić 
budowanie strategii marketingowej przedsiębior-
stwa na konkurencyjnym, nasycającym się z każdą 
rundą rynku. Silnik symulacji, 
rozwijany od 1974 roku, jest ak-
tualnie na tyle bogaty, by po-
kryć w ogólnym stopniu każde 
zagadnienie związane z marke-
tingiem i efektywnie je symulo-
wać. Mamy zatem do czynienia 
z decyzjami z zakresu regulacji 
cen, badań i rozwoju, kanałów 
dystrybucji, sposobów promocji 
i wielu innych. Zespoły są wspie-
rane przez instruktorów, których 
zadaniem jest dawać dobre rady. 

To nie jest czas na przyswajanie wiedzy – to czas 
na jej wykorzystanie, dlatego głównym źródłem 
doświadczenia jest obserwacja. Najwięcej można 
się nauczyć na błędach, najlepiej jeśli są to błędy 
konkurencji, ale własnych błędów również trudno 
się ustrzec. 
Nie samą symulacją żyje Markstrat, dlatego w prze-
rwach uczestnicy są „uszczęśliwiani” konieczno-
ścią raportowania i prezentowania swoich decyzji 
i osiągnięć (lub spektakularnych porażek). Umie-
jętności miękkie, zwiększanie kompetencji komu-
nikacyjnych i praca w wielonarodowej grupie to 
dodatkowe zalety gry. 
Studentom zainteresowanym projektem Markstrat 
polecam śledzenie strony uniwersytetu oraz koła 
naukowego AwareNet Club, odpowiedzialnego za 
rekrutację na naszej uczelni.

Jakub Wolny

“Practice makes a master”, and “travelling broadens 
your mind and improves your manners” these two 
Polish sayings could serve as the slogans introducing 
the Markstrat project. But what is the project about? 
This is a game, but the only entertaining element 
of the game is competition. International teams do 
their best to create a virtual company, with virtual 
products on two virtual markets, to become a vir-
tual leader. But that is all, in terms of virtual things 
– the rest is real. Markstrat is, fi rst of all, about peo-
ple, as they create the atmosphere of the project.
Students and lecturers from almost all European 
countries meet in order to do one thing – to come up 
with a perfect marketing strategy for an enterprise 
on a competitive market – which gets more saturat-
ed with every subsequent stage – trying to avoid any 
fi nancial losses. The simulation engine has been up-
graded since 1974, and right now can cover, at a ge-
neral level, almost any marketing issue and simulate 
it effectively. Decisions to be made are connected 
with pricing, research and development, distribu-

tion channels, methods of promotion and the like. 
Teams are supported by instructors whose task is to 
offer advice. It is not the time for learning – it is the 
time for putting knowledge in use, that is why the 
main source of experience is observation. You can 
learn the most from mistakes, especially if these are 
the mistakes made by your opponents, although it is 
diffi cult not to make any yourself. 
Markstrat, however, is not just about competition, 
so participants are also busy during breaks when 
they have to report and present their decisions and 
achievements (or impressive failures). Improving 
communication competences, practicing soft skills 
and cross-national teamwork are additional benefi ts 
to be gained from the game. 
Any students who are interested in the Markstrat 
project should follow the websites of our University 
and AwareNet Club, a research group responsible 
for applications.

Uczestnicy projektu 

Markstrat w Annecy 

Participants of the 

Markstrat project 

in Annecy
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Knowledge which can be put into practice is most valuable. This has also been the experience 

of the participants of Markstrat – an international business simulation game. Over the last 

few months, the students of the University of Economics in Katowice have taken part in two 

editions of the game – in Annecy, France and in Paisley, Scotland – holding the second and 

the third positions.

The students of the University of Economics in Kato-

wice have repeatedly succeeded in the Markstrat 

project. They found their participation in the game 

quite challenging but remember it fondly. “The fi rst 

two days were very busy because of the huge number 

of people and amount of information but when the 

game was getting close to the end, nobody really 

wanted to go home… For me, personally, the Marks-

trat competition is one of the most positive events 

I have experienced during my degree course. I can 

recommend it to anyone” – says Jakub Dumnicki, one 

of the participants.

The students had been very well prepared to the 

game by their teachers – Prof. Sławomir Smyczek 

and Dr hab. Justyna Matysiewicz. The experience 

they gained from the previous editions of the project 

helped the contestants work towards a success. This 

is how Alicja Danielewska, who won the second place, 

commented on the preparation to Markstrat: “High 

quality of foreign language teaching at the University 

of Economics enabled us to communicate fl uently in 

the international environment. The University off ers 

an opportunity to join numerous research groups and 

student organisations, where we learn teamwork, 

various communication techniques and acquire deci-

sion-making skills”.

The project participants demonstrated vast knowled-

ge of economics, marketing, strategic management, 

logistics and other fi elds, which proved indispensable 

when trying to solve business problems. The game is 

unpredictable. The teams which started from a worse 

position, ultimately turned out the winners. One of 

the diffi  culties the attendees needed to tackle were 

cross-cultural diff erences. “Competition in an interna-

tional setting is more demanding. It is not just about 

a language barrier as all the contestants spoke perfect 

English, using professional business vocabulary. But 

every nationality works in a diff erent way, some people 

devoted a lot of time to the analysis of one thing, al-

though there were a number of decisions to be made, 

while others preferred to distribute the work to speed 

up the decision-making process. For me, it was an 

interesting experience, which allowed me to see other 

ways of working that bring good results within a short 

period of time” – says Alicja.

The participants also appreciated the way the project 

was organised. “What should be mentioned is excel-

lent logistics, including the accommodation arrange-

ments, assistance in fi nding the most suitable means 

of transport and the provision of all the details about 

the host universities” – adds one of the winners, Jakub 

Wolny.

Markstrat is an opportunity to test one’s own know-

ledge and abilities in practice. Our students went 

through this test and succeeded. We wish them best 

luck in their future pursuits.
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Wykłady gości    
ze Stanów              
Zjednoczonych    
i Islandii             
Lectures by guest               
professors from                 
the USA and Iceland             

Seminaria zorganizowano w ramach 

cyklicznych spotkań AwareNet Acade-

my. Prowadzone były przez wybitnych 

specjalistów ze swoich dziedzin i miały 

charakter praktycznych warsztatów. 

W dniach 6-15 maja odbyło się między-

narodowe seminarium pt. „Internatio-

nal Branding” prowadzone przez prof. 

Fridrika Larsena z University of Iceland. 

Prof. Larsen jest specjalistą z zakresu 

brandingu i marketingu strategicznego. 

Przewodniczy Islandzkiemu Stowa-

rzyszeniu Marketingowemu, a także 

jest właścicielem fi rmy konsultingowej 

z zakresu rebrandingu Agrippa, która 

przeprowadziła wiele kampanii, w tym 

dla Reykjaviku czy fi rmy Isavia. W trak-

cie seminarium podzielił się swoim 

doświadczeniem z zakresu przebrando-

wania oraz kreowania marek na rynku 

międzynarodowym. 

Między 8 a 15 maja odbyło się drugie 

międzynarodowe seminarium prowa-

dzone przez prof. Joan Ball z Uniwersy-

tetu St. John z Nowego Jorku. 

Seminarium obejmowało wykłady z te-

matu „Consumer Culture and Global 

Markets”. Prof. Ball jest specjalistką 

z zakresu public relations i komunikacji 

marketingowej, pracowała dla takich 

fi rm jak PWC, Standard and Poors oraz 

Zurich North America. Obecnie prof. 

Ball bada reklamy, a także doświadcze-

nia rynkowe konsumentów ze szcze-

gólnym uwzględnieniem tożsamości 

konsumenta, w tym zmieniającej się 

roli kobiet. Studenci mieli możliwość 

zdobycia praktycznej wiedzy z zakre-

su międzynarodowego marketingu 

i zachowań konsumentów na rynku 

globalnym.

Profesorowie w trakcie swojej wizyty 

rozmawiali także z władzami uczelni 

Na zaproszenie prorektora ds. 

internacjonalizacji i marke-

tingu prof. Sławomira Smycz-

ka oraz koła naukowego Awa-

reNet Club w maju br. odbyły 

się dwa seminaria międzyna-

rodowe. 

o możliwościach zintensyfi kowania 

współpracy pomiędzy Uniwersytetem 

Ekonomicznym w Katowicach a ich 

uniwersytetami, prezentowali także 

doktorantom naszego uniwersytetu 

możliwości współpracy w zakresie mię-

dzynarodowych staży doktorskich.

At the invitation of Prof. 

Sławomir Smyczek, Vice-Rector 

for Internationalisation and Mar-

keting, and AwareNet Club – 

a student research group, two 

international seminars took 

place in May. 

The seminars were part of the AwareNet 

Academy meetings, conducted in the 

form of practical workshops by experts 

enjoying high reputation in their fi elds. 

An international seminar on ‘Internatio-

nal Branding’ was delivered on 6-15 May 

by Prof. Fridrik Larsen from the Univer-

sity of Iceland, an expert in branding 

and strategic marketing. Prof. Larsen is 

Marta Grybś

Prof. F. Larsen, 

fot. arch. / archival 

photo

Prof. J. Ball podczas seminarium, fot. K. Łebkowska 

Prof. J. Ball during the seminar, photo K. Łebkowska

© chones – Fotolia.com
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Podczas swojej wizyty w Katedrze Finansów 

prof. Wojciech Stiller ze Szkoły Ekonomii i Prawa 

w Berlinie wygłosił cztery wykłady o tematyce po-

datkowej, które cieszyły się dużym zainteresowa-

niem słuchaczy.

Wykłady prof. Stillera zostały 

zorganizowane podczas jego 

pobytu w ramach programu 

unijnego Erasmus. Pierwszy 

wykład ,,CFC-rules” dotyczył 

aktualnej w Polsce tematyki 

przepisów związanych z opo-

datkowaniem zagranicznych 

spółek kontrolowanych. 

Podczas wykładu gość 

przedstawił, jak kształtują 

się dochody zagraniczne 

niemieckich rezydentów 

podatkowych, a także omó-

wił optymalizację w zakresie 

opodatkowania.

Celem kolejnego wykładu 

było przedstawienie słucha-

czom istoty tzw. inwersji po-

datkowej, stosowanej przez 

korporacje w celu ograni-

czenia kosztów podatko-

wych. Istotnym i ciekawym 

the chairman of IMARK (the Icelandic 

Marketing Association) and the owner 

of Agrippa, a consulting company which 

specialises in rebranding and has car-

ried out numerous campaigns, including 

the ones for Reykjavik or Isavia. At the 

seminar, he shared his experience in 

brand-building and rebranding on the 

international market. 

Another international seminar, conduc-

ted by Prof. Joan Ball from St. John’s 

University of New York, was organised 

on 8-15 May. The seminar consisted of 

lectures on ‘Consumer Culture and Glo-

bal Markets’. Prof. Ball is an expert in 

public relations and marketing commu-

nication, who has worked for such com-

panies as PWC, Standard and Poors and 

During his visit to the Department of Finance, 

Prof. Wojciech Stiller from the Berlin School of 

Economics and Law delivered four lectures on 

taxation, which enjoyed a lot of interest from 

the audience.

Prof. Stiller’s lectures were 

part of his visit under the EU’s 

Erasmus programme. The fi rst 

one – ‘CFC-rules’ – was devo-

ted to the regulations gover-

ning the taxation of controlled 

foreign corporations, which 

is a topic currently debated 

in Poland. During his lecture, 

Professor talked about foreign 

income generated by German 

tax residents and outlined the 

issues of tax optimisation.

Another lecture dealt with 

the so-called tax inversion, 

which is used by corporations 

in order to reduce tax costs. 

An interesting and important 

part of that topic was tax 

planning, which involves re-

ducing tax liabilities using the 

measures permitted under 

the current legal regulations. 

Zurich North America. Currently, Prof. 

Ball conducts research into advertising 

and consumers’ market experiences, 

focusing on consumer identity and the 

changing role of women. Students at-

tending her lectures had an opportunity 

to gain practical insights into interna-

tional marketing and consumer beha-

viours on the global market.

During their visit, the Professors also 

talked with the University’s authori-

ties about the developing and further 

strengthening of the cooperation be-

tween the University of Economics in 

Katowice and their home Universities 

and presented some international op-

portunities of PhD internships which 

may be off ered to our doctoral students.

©
 v

ip
e
ra

g
p

 –
 F

o
to

li
a

.c
o

m

©
 k

e
n

to
h

 –
 F

o
to

li
a

.c
o

m



73733

        Professor Stiller’s lectures          
                         Wykłady profesora Stillera        

zagadnieniem dotyczącym 

tematu było także planowa-

nie podatkowe polegające na 

minimalizowaniu obciążeń 

podatkowych w granicach 

obowiązujących przepisów.

Podczas wykładu ,,Opodat-

kowanie dochodów kapita-

łowych” prof. Stiller dokonał 

podziału na dochód z pracy 

oraz dochód z kapitału, 

a także wskazał na skutki 

opodatkowania dochodów 

kapitałowych. Dalsza część 

wykładu oparta była na przy-

kładach, które obrazowały 

zawartą w temacie proble-

matykę.

Ostatni wykład prof. Stillera 

odnosił się do jednej 

z fundamentalnych za-

sad podatku od towarów 

i usług – neutralności VAT. 

Spotkanie rozpoczęło się od 

przedstawienia ogólnego 

mechanizmu funkcjonowania 

podatku od towarów i usług, 

z którego jednoznacznie 

wynikało, że podatek ten 

obciąża konsumenta. Po-

dobnie jak wcześniejsze, 

wykład oparty był na przy-

kładach, które obrazowały 

różne sytuacje w zakresie 

opodatkowania podatkiem 

od towarów i usług. Podczas 

wykładu przywołano liczne 

porównania polskich regula-

cji w zakresie tego podatku 

z regulacjami niemieckimi. 

Podczas wizyty zorganizo-

wano także spotkanie prof. 

Stillera z pracownikami Ka-

tedry Finansów. Opiekę nad 

gościem podczas pobytu 

sprawowała kierownik Ka-

tedry Finansów prof. Teresa 

Famulska.

During his lecture on ‘Capital 

income taxation’, Prof. Stiller 

outlined the division into 

labour income and capital 

income, and discussed the 

consequences of capital 

income taxation. A further 

part of the lecture was based 

on the examples, which illus-

trated the issues addressed 

in his talk. 

The topic of the latest lec-

ture was one of the most 

fundamental rules of goods 

and services (value added) 

tax – neutrality. At the be-

ginning, Professor presented 

the general mechanism of 

VAT tax, which clearly proved 

that that the burden of that 

tax was carried by a consu-

mer. That lecture, just like 

the previous ones, was 

based on the examples to 

better illustrate various 

cases related to value added 

taxation. A comparison 

between the Polish regula-

tions and the German ones 

– in terms of VAT – was also 

given. 

In the course of his stay, Prof. 

Stiller met the Department 

of Finance staff . The Head of 

this Department – Prof. Tere-

sa Famulska – took care of 

the Guest during the time he 

spent at our University. 

Anna Zwierzyńska

Prof. Wojciech Stiller

© Gstudio Group – Fotolia.com
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W dniach 19-20 czerwca br. w budynku Centrum 
Nowoczesnych Technologii Informatycznych Uniwer-
sytetu Ekonomicznego w Katowicach odbyła się Kon-
ferencja Naukowo-Edukacyjna „Języki specjalistyczne 
w badaniach i praktyce: doświadczenia, horyzonty, 
wyzwania”, organizowana przez Międzywydziałowe 
Centrum Języków Obcych.

              Języki specjalistyczne w badaniach i praktyce

Ideą, jaka przyświecała organizacji konfe-

rencji, było połączenie dwóch obszarów 

dziedziny określanej mianem „języki 

specjalistyczne” (LSP): obszaru badań na-

ukowych nad językami specjalistycznymi 

oraz obszaru praktyki i dydaktyki. W ra-

mach tematu wiodącego poruszaliśmy 

szerokie spektrum zagadnień związanych 

z różnymi odmianami języka specjali-

stycznego, m.in. języka biznesu, języka 

prawniczego i języka prawa, języka 

technicznego, medycznego i innych od-

mian języków specjalistycznych. Referaty 

nawiązywały do wielu języków narodo-

wych, nie tylko tych najczęściej badanych 

i nauczanych (angielski, niemiecki, fran-

cuski, włoski, rosyjski), ale również języka 

chińskiego, macedońskiego, a także języ-

ka polskiego jako obcego.

W konferencji wzięło udział 116 uczest-

ników z 30 polskich uczelni wyższych, 

przedstawiciele świata biznesu, prywat-

nych szkół językowych oraz wydawnictw 

oferujących materiały dydaktyczne do 

nauki języków obcych. Wykłady plenarne 

wygłosili znamienici naukowcy i praktycy: 

Więcej informacji / Further information and photos available at:

htt p://www.ue.katowice.pl/media/wydarzenia/konferencje-naukowe/jezyki-specjali-
styczne-w-badaniach-i-praktyce.html

prof. Wojciech Dyduch (Uniwersytet 

Ekonomiczny w Katowicach), prof. Mar-

cin Grygiel (Uniwersytet Rzeszowski), 

Piotr Jurczak (Kancelaria BSJP Brockhuis 

Jurczak Prusak), dr hab. Jolanta Lubocha-

-Kruglik (Uniwersytet Śląski), prof. Piotr 

Mamet (Akademia im. Jana Długosza 

w Częstochowie), dr hab. Magdalena 

Sowa (Katolicki Uniwersytet Lubelski), 

prof. Adam Wojtaszek (Uniwersytet Ślą-

ski). Referaty zaprezentowano w trzech 

blokach tematycznych: terminologia 

specjalistyczna i analiza tekstów specja-

listycznych, translatoryka specjalistycz-

na oraz praktyka i dydaktyka języków 

specjalistycznych. W ramach konferencji 

odbyły się również warsztaty metodycz-

ne dla wykładowców języków specjali-

stycznych, a także warsztaty dotyczące 

wykorzystania metod statystycznych 

w badaniach nad tymi językami. 

Konferencja była doskonałą okazją do 

dyskusji nad stanem badań w dziedzinie 

języków specjalistycznych, wymiany 

opinii i doświadczeń, dostarczyła rów-

nież uczestnikom inspiracji do dalszego 

rozwoju zawodowego.

The idea behind the conference was to 

combine two areas of the fi eld of study 

referred to as ‘Languages for Specifi c 

Purposes’ (LSP): the area of LSP research, 

and the area of LSP practice and teach-

ing. A broad spectrum of issues was 

discussed under the main theme, related 

to various branches of LSP, including 

languages for business purposes, legal 

languages and languages for the law, lan-

guages for technical purposes, languages 

for medical purposes, as well as a va-

riety of other types of LSP. Beside the 

national languages that are most often 

researched and taught (English, German, 

French, Italian, Russian), the presenta-

tions also referred to the less popular 

languages, such as Chinese, Macedonian, 

or Polish for foreigners.

The conference brought together 116 

participants from 30 Polish higher edu-

cation institutions, representatives of 

private language schools, publishers of 

foreign language teaching materials and 

members of the business community. 

The plenary lectures were given by out-

standing researchers and practitioners: 

Prof. Wojciech Dyduch (University of 

Economics in Katowice), Prof. Marcin 

Grygiel (University of Rzeszów), Piotr 

Jurczak (BSJP Brockhuis Jurczak Prusak), 

Prof. Jolanta Lubocha-Kruglik (Univer-

sity of Silesia), Prof. Piotr Mamet (Jan 

Długosz University in Częstochowa), Prof. 

Magdalena Sowa (John Paul II Catholic 

University of Lublin), Prof. Adam Woj-

taszek (University of Silesia). Presenta-

tions were grouped into three thematic 

tracks: 1) specialist terminology and LSP 

text analysis, 2) LSP translation, 3) LSP 

practice and teaching. In addition to the 

plenary sessions and individual presen-

tations, the conference also featured 

teacher workshops for LSP instructors, 

and workshops on the use of statistical 

methods in LSP research.

The conference off ered an excellent 

opportunity to discuss the current state 

of research on Languages for Specifi c 

Purposes, exchange views and share ex-

periences; it also provided the partici-

pants with inspiration for further pro-

fessional development.

From 19 to 20 June 2015, the Inter-Faculty Centre for 
Foreign Languages of the University of Economics in 
Katowice held the fi rst Conference on “Languages for 
Specifi c Purposes in Research and Practice: experien-
ces, horizons, challenges”. The conference took place 
in the Advanced Information Technology Centre.

Languages for Specifi c Purposes in Research and PracticeJolanta Łącka-Badura

19 czerwca 2015 – otwarcie konferencji / Conference opening – 

19 June 2015, fot. / photo I. Kozłowska
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Społeczność Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Katowicach 
stoi przed ogromnym, wielolet-
nim wyzwaniem ubiegania się 
o akredytacje międzynarodo-
we. Pierwszy krok już za nami. 
Uzyskaliśmy członkostwo 
w jednej z największych mię-
dzynarodowych sieci rozwoju 
zarządzania EFMD.

Uniwersytet           
Ekonomiczny          
w Katowicach         
został członkiem    
prestiżowej                  
organizacji EFMD    

European Foundation for Ma-

nagement Development (EFMD) 

jest międzynarodową organiza-

cją mającą siedzibę w Brukseli, 

zrzeszającą ponad 800 organiza-

cji członkowskich ze środowiska 

akademickiego, biznesu, admi-

nistracji publicznej i doradztwa 

z 81 krajów. EFMD odgrywa 

kluczową rolę w kształtowaniu 

międzynarodowego podejścia do 

edukacji. Jest to unikalne forum 

wymiany informacji, dobrych 

praktyk, badań, a także debaty 

na temat innowacji i najlepszych 

praktyk w zakresie rozwoju 

biznesu. EFMD jest uznanym na 

całym świecie organem przyzna-

jącym akredytacje będące dowo-

dem jakości edukacji z zakresu 

zarządzania i biznesu. Organiza-

cja przyznaje różne certyfi katy, 

a także operuje wieloma narzę-

dziami doskonalącymi jakość 

działalności uniwersytetów, 

najważniejsze z nich to EQUIS 

i EPAS. 

Uniwersytet Ekonomiczny w Ka-

towicach podejmie wyzwanie 

procesu akredytacji EPAS. EPAS 

to międzynarodowa akredytacja 

zarządzana przez EFMD, przy-

znawana programom studiów. 

Celem akredytacji EPAS jest 

z jednej strony ocena jakości 

programu z zakresu zarządzania 

pod kątem internacjonalizacji, 

poziomu nauczania, współpra-

cy z interesariuszami, przede 

wszystkim biznesem i otocze-

niem lokalnym. Z drugiej strony 

ocenia jakość działalności całej 

uczelni. Ideą akredytacji EPAS 

jest więc weryfi kacja jakości 

kształcenia w ramach poszcze-

gólnych programów studiów. 

EPAS ocenia m.in. znaczenie 

i pozycję programu na tle 

konkurencji krajowej, a także 

międzynarodowej, znaczenie 

programu dla uczelni, oczekiwa-

nia stawiane programowi, pro-

gram studiów, jakość kształcenia 

i przekazywania wiedzy, poziom 

kadry naukowej. 

Uniwersytet Ekonomiczny w Ka-

towicach, dołączając do grona 

instytucji zrzeszonych w Europe-

an Foundation for Management 

Development, zobowiązał się 

rozwijać i stale udoskonalać 

swoją działalność na rynku 

międzynarodowym. Jest to 

ogromne wieloletnie wyzwanie 

dla całej społeczności naszego 

uniwersytetu. Wyzwanie to 

może zaowocować działalnością 

uczelni zgodnie z najwyższymi 

międzynarodowymi standarda-

mi i współpracą z najlepszymi 

jednostkami naukowymi na 

świecie. Sukces możemy osią-

gnąć, działając zespołowo. 

Każdy pracownik powinien 

zaangażować się w prace umoż-

liwiające zdobycie akredytacji 

międzynarodowych. Wszyscy 

jesteśmy bowiem gospodarzami 

naszej uczelni i mamy okazję 

się w ten proces włączyć. Tylko 

w ten sposób możemy zagwa-

rantować, że uniwersytet będzie 

funkcjonować według sprawdzo-

nych najwyższych standardów, 

obowiązujących w najlepszych 

szkołach na świecie.

The academic community of 
the University of Economics in 
Katowice is facing a huge, long-
term challenge of seeking inter-
national accreditations. The fi rst 
step has already been taken. We 
have been granted membership 
in the EFMD, one of the largest 
international management de-
velopment networks.

The European Foundation for 

Management Development 

(EFMD) is an international organi-

sation based in Brussels, bringing 

together more than 800 member 

organisations from academia, 

business, public service and 

consultancy in 81 countries. The 

EFMD plays a pivotal role in shap-

ing an internationally-oriented ap-

proach to education. It provides 

a unique forum for the exchange 

of information, best practice and 

research, as well as for the debate 

on innovation and best practice in 

business development. The EFMD 

is a globally recognised accredita-

tion body certifying the quality of 

management and business edu-

cation. The organisation awards 

a range of certifi cates and imple-

ments a number of accreditation 

processes aiming to enhance the 

standards of university education 

and services, among which the 

most signifi cant are EQUIS and 

EPAS.

The University of Economics in 

Katowice is going to take the 

challenge of seeking the interna-

tional EPAS accreditation. Mana-

ged by the EFMD, the EPAS ac-

creditation is awarded to particu-

lar degree programmes. It aims 

to, on the one hand, evaluate the 

quality of a particular manage-

ment degree course in terms of 

its internationalisation, quality 

of education and cooperation 

with the stakeholders – primarily 

the business community and the 

local environment. On the other 

hand, the process involves the 

evaluation of the quality of the 

entire institution. The idea behind 

the EPAS accreditation is thus the 

verifi cation of the quality of edu-

cation off ered under particular 

study programmes. EPAS reviews 

the programme with regard to 

its signifi cance and status, by 

comparing it with competitive 

off ers from other institutions 

based in the country or abroad. 

It also evaluates the signifi cance 

of the programme for the insti-

tution, the expectations set for 

the programme, the entire study 

curriculum, the quality of educa-

tion and teaching as well as the 

quality of the faculty responsible 

for delivering the course. 

Becoming a member of the Eu-

ropean Foundation for Manage-

ment Development, the Univer-

sity of Economics in Katowice has 

committed itself to developing 

and constantly improving its 

activity in international markets. 

This is a huge, long-term chal-

lenge for the entire community 

of the University of Economics 

in Katowice. The challenge may 

result in our University reaching 

the highest international stan-

dards and establishing coopera-

tion with leading scientifi c insti-

tutions worldwide. The success 

can only be achieved if we all act 

as a team. Each staff  member 

should commit themselves to 

activities that contribute towards 

obtaining international accredita-

tions. We are all stewards of our 

University with the opportunity 

to engage in this process. This 

is the only way we can ensure 

that our University complies with 

the highest, proven standards 

followed by the best schools 

worldwide.

The University of Economics 
in Katowice has become       
a member of the prestigious 
EFMD organisation                

Marta Grybś
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„Odnowienie doktoratu jest szczególnym spo-
sobem uhonorowania wybitnych wychowan-
ków Uniwersytetu. Zaszczytu tego dostępują 
osoby zasłużone dla Uniwersytetu Ekonomicz-
nego, uczeni legitymujący się dużym wkładem 
w rozwój nauk ekonomicznych, mający znaczą-
ce osiągnięcia w kształceniu kadr naukowych 
i studentów oraz wnoszący wkład w rozwój na-
uki polskiej”. Tymi słowy prof. Leszek Żabiński 
– rektor Uniwersytetu – oraz prof. Krystyna 
Jędralska – dziekan Wydziału Zarządzania – 
witali gości, którzy przybyli na uroczystość od-
nowienia doktoratów prof. Stanisława Sudoła 
i prof. Jerzego Rokity. Ceremonia ta odbyła się 
23 czerwca br.

Uroczyste odnowienia doktoratów
Doctorate renewal ceremony

Profesor 
Stanisław Sudoł uzy-

skał stopień doktora 

26 marca 1961 roku 

na ówczesnym Wy-

dziale Przemysłu. Jego 

dysertacja dotyczyła 

kontroli gospodarności 

produkcji za pomocą 

rachunku kosztów własnych. Przez długie 

lata profesor był związany z Uniwersyte-

tem Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jest 

członkiem Komitetu Nauk Ekonomicznych 

PAN. W 2002 roku Uniwersytet Mikołaja 

Kopernika nadał mu godność doktora 

honoris causa. Profesor w całej swej pracy 

zawodowej koncentrował się na zagad-

nieniach związanych z przemysłem i silnie 

angażował się w praktykę gospodarczą. 

„Profesor – Nasz Doktor – to wybitna po-

stać w środowisku nauki polskiej, jeden 

z najbardziej uznanych i szanowanych 

twórców wielu dzieł naukowych i ba-

dawczych z dyscypliny nauk o zarządza-

niu” – mówiła w laudacji prof. Krystyna 

Lisiecka. Podkreśliła także, że „W polskim 

środowisku ekonomicznym znany jest 

jako inspirator, organizator i wykonawca 

badań empirycznych, który nie poddał się 

pokusie budowania teorii o przedsiębior-

stwie wyłącznie na podstawie literatury 

naukowej i dyskusji środowiskowej. 

Wysuwane tezy i hipotezy nauki 

o przedsiębiorstwie weryfi kował na pod-

stawie wiedzy zdobywanej na gruncie 

solidnych badań empirycznych”.

Z kolei życie zawodo-

we prof. Jerzego Ro-
kity jest w całej swej 

rozciągłości związane 

z naszą uczelnią. 

W 1953 roku rozpo-

czął w niej studia, by 

następnie w murach 

Alma Mater realizo-

wać wszystkie swoje najważniejsze 

przedsięwzięcia naukowe. Rada Wydzia-

łu Przemysłu nadała mu stopień dok-

tora uchwałą z dnia 29 czerwca 1963 

roku na podstawie pracy „Organizacja 

płac w kopalniach węgla kamiennego”. 

W kolejnych latach – realizując dalsze 

etapy awansu naukowego – pełnił 

liczne ważne funkcje w uczelni i to-

warzystwach naukowych. W latach 

1981-1990 był rektorem ówczesnej 

Akademii Ekonomicznej w Katowicach. 

Po transformacji systemowej współtwo-

rzył struktury zarządcze rozwijającego 

swą działalność ING Banku Śląskiego. 

Działalność organizacyjna nie zachwiała 

jednak intensywną pracą naukową 

prof. Rokity. Jak podkreślał laudator, 

prof. Jan Pyka: „W pierwszej dekadzie 

XXI wieku Jubilat publikuje znakomite 

prace będące syntezą i naukową refl ek-

sją nad aktualnymi wyzwaniami stoją-

cymi przed teorią i praktyką zarządza-

nia strategicznego”. Kontynuując, prof. 

Pyka stwierdził m.in., że najwyższe 

uznanie środowiska naukowego i prak-

tyki gospodarczej uzyskała książka 

„Zarządzanie strategiczne. Tworzenie 

i utrzymywanie przewagi konkuren-

cyjnej” (PWE, Warszawa 2005), swego 

rodzaju magnum opus Jubilata, będąca 

syntezą otwierającą nowe perspektywy 

badawcze w zarządzaniu strategicznym. 

W 2009 roku prof. Rokita uzyskał god-

ność doktora honoris causa Uniwersyte-

tu Ekonomicznego we Wrocławiu.

W wystąpieniach okolicznościowych ju-

bilaci wspominali lata swojej pracy 

zawodowej. Przywoływali też emo-

cje i nastroje towarzyszące obronom 

doktoratów. Profesor Sudoł opisywał 

historię związków z katowicką uczel-

nią. Z kolei prof. Rokita podzielił się ze 

zgromadzonymi swoimi refl eksjami na 

temat odpowiedzialności związanej 

z akademickim przywilejem prowadze-

nia wykładu, venia docendi.

“The renewal of the doctoral diploma is a uni-
que way of honouring outstanding university 
graduates. The honour is granted to distin-
guished scholars who have made a signifi cant 
contribution to both the University of Econo-
mics in Katowice and the economic science, 
with major achievements in educating students 
and academic staff, as well as a considerable 
contribution to the development of Polish scien-
ce”. With these words, Prof. Leszek Żabiński, 
Rector of the University of Economics in Kato-
wice, and Prof. Krystyna Jędralska, Dean of the 
Faculty of Management, welcomed the guests 
who came to participate in the ceremony of re-
newing the doctorates held by Prof. Stanisław 
Sudoł and Prof. Jerzy Rokita. The ceremony 
took place on 23 June 2015. 

Marcin Baron
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Wywiad Magdaleny Maty-
sek z prof. Jerzym Rokitą 
zatytułowany „Współpraco-
wałem z plejadą mądrych, 
życzliwych mi ludzi” opu-
blikowaliśmy w 31. nume-
rze „Forum”. Archiwalne 
numery biuletynu można 
pobrać ze strony interneto-
wej www.ue.katowice.pl.

Na kolejnych stronach – 
także w wywiadzie – prof. 
Alojzy Czech przybliża 
sylwetkę prof. Stanisława 
Sudoła.

Prof. Stanisław Sudoł received his doctor-

ate on 26 March 1961, from the then Facul-

ty of Industry. His dissertation was con-

cerned with controlling production cost-ef-

fectiveness through prime cost accounting. 

For many years, Prof. Sudoł worked at the 

Nicolaus Copernicus University in Toruń. 

He is a member of the Economic Sciences 

Committee of the Polish Academy of 

Science. In 2002, he received the honorary 

doctorate from the Nicolaus Copernicus 

University. In his professional career, Prof. 

Sudoł has focused on industry-related 

issues; he has also been deeply engaged in 

business practice. “Professor Sudoł – Our 

Doctor – an eminent member of the Polish 

scientifi c community, one of the best 

recognised and most respected authors 

of scientifi c publications in the area of 

management science”, said Prof. Krystyna 

Lisiecka in her laudatory speech. She also 

emphasised that “in the Polish commu-

nity of economic scientists, Prof. Sudoł is 

known as an inspirer, organiser and imple-

menter of empirical research projects, who 

has never succumbed to the temptation to 

build his theory of enterprise solely on the 

basis of scientifi c literature and debate. He 

has always verifi ed the proposed theses 

and hypotheses, drawing on the knowl-

edge acquired through rigorous empirical 

research”. 

As regards Prof. Jerzy Rokita, his entire 

professional life has been associated with 

our University. In 1953, he began his stud-

ies here, and since then has conducted 

most of his major research work at his 

Alma Mater. The Board of the Faculty of In-

dustry, by its resolution of 29 June 1963, 

awarded him a doctorate on the basis of 

his dissertation entitled “The wage sys-

tem in coal mines”. In the following years, 

seeking promotion to higher academic 

ranks, he held numerous positions of 

importance and responsibility within the 

University and in various science associa-

tions. In the years 1981-1990, he held the 

post of Rector of the then Academy of 

Economics in Katowice. After the politi-

cal transformation, he contributed to the 

formation of the management structure 

of ING Bank Śląski, which was then at an 

early stage of development. Managerial 

duties did not, however, interfere with 

Prof. Rokita’s diligent research work. As 

Prof. Jan Pyka pointed out in his lauda-

tory speech, in the fi rst decade of the 

21st century Prof. Rokita published out-

standing works off ering a synthesis of 

and scientifi c refl ection upon the current 

challenges facing the theory and practice 

of strategic management. Prof. Pyka 

also added that the book “Zarządzanie 

strategiczne. Tworzenie i utrzymywanie 

przewagi konkurencyjnej” [Strategic 

Management. Creating and Sustaining 

Competitive Advantage] (PWE, Warszawa 

2005) gained the greatest recognition in 

the scientifi c and business communities. 

The book may be considered Prof. Roki-

ta’s magnum opus, a summary of issues 

related to strategic management, provid-

ing ideas and inspiration for new lines of 

research. In the year 2009, Prof. Rokita 

received the honorary doctorate from the 

Wrocław University of Economics. 

In their speeches, both professors re-

called the earlier years of their careers 

and the emotions they experienced when 

defending their doctoral theses. Prof. 

Sudoł talked about his connections with 

our University, while Prof. Rokita shared 

his refl ections on the responsibility that 

comes with venia docendi, the privilege 

of academics to deliver lectures. 

The interview that Mag-
dalena Matysek conduc-
ted with Prof. Jerzy Roki-
ta, entitled “I collaborated 
with a myriad of wise 
and kind people”, was 
published in the 31st issue 
of the “Forum” bulletin. 
The archive issues can 
be downloaded from the 
university website: 
www.ue.katowice.pl.

On the following pages, 
the current issue features 
Prof. Alojzy Czech’s inter-
view with Prof. Stanisław 
Sudoł.

Profesorowie / Professors J. Pyka, J. Rokita, 

L. Żabiński, fot. / photo A. Kaczmarek
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Z prof. dr. hab. dr. h.c. 
Stanisławem Sudołem, 
którego dyplom doktorski 
był po 50. latach odna-
wiany, rozmawia Alojzy 
Czech 

Alojzy Czech interviews 
Prof. Stanisław Sudoł,
on the occasion of his 50th 
doctorate anniversary

Szanowny Panie Profesorze, 
po ukończeniu szkoły średniej 
w Tarnowie wybrał Pan stu-
dia w Katowicach. Dlaczego 
to miejsce i jak Pan odebrał 
Śląsk oraz początkującą wtedy 
uczelnię? 

Dlaczego wybrałem na miej-

sce studiów Katowice? Od-

powiedź jest bardzo krótka: 

z powodu biedy powojennej. 

Moi rodzice mieli w powie-

cie Nisko w miejscowości 

Cholewiana Góra relatywnie 

duże gospodarstwo rolne. 

Na wiosnę 1941 roku decyzją 

władz okupacyjnych cała wieś 

została wysiedlona, a zabu-

dowania zostały zrównane 

z ziemią dla zrobienia miejsca 

na próby z bronią V2, choć po 

rozpoczęciu wojny niemiec-

ko-radzieckiej z kontynuacji 

tego planu zrezygnowano. Po 

zakończeniu działań wojen-

nych na tamtym terenie moi 

rodzice wrócili do Cholewianej 

Góry i z nieludzkim wysiłkiem 

zaczęli odbudowywać swoje 

gospodarstwo. Ja już w tym 

czasie pobierałem naukę 

w szkole średniej w Tarnowie, 

gdzie opiekę nade mną spra-

wowała siostra mojej matki, 

u której mieszkałem aż do 

matury. Było jasne, że rodzice 

nie mogli wesprzeć fi nansowo 

moich planów. Katowice wy-

brałem dlatego, że moja star-

sza siostra z mężem mieszkała 

w Gliwicach i mogłem się 

u nich zatrzymać. Miasto 

Katowice i całe Zagłębie Ślą-

sko-Dąbrowskie były dla mnie, 

urodzonego i wychowanego 

w środowisku rolniczym, 

choć w pobliżu Stalowej Woli, 

zupełnie nowym światem. 

Duża odmienność krajobrazu, 

miasta przechodzące jedno 

w drugie, sympatyczna, choć 

szorstka i nieco rubaszna 

gwara śląska, inny styl życia 

ludności, duże różnice w men-

talności Ślązaków w stosunku 

do ludzi z dawnej Galicji 

zachęcały do poznawania. 

Współgrał z tym profi l stu-

diów. Wiedza o gospodarce, 

zwłaszcza o przemyśle z ele-

mentami wiedzy technicznej, 

którą nam przekazywano 

na pierwszym roku studiów, 

wzbudzały moje zaintereso-

wanie. Pozytywnie odbierałem 

także stosunek do studentów 

kadry nauczającej oraz perso-

nelu administracyjnego. 

Pierwszy rok studiów w roku 
akademickim 1946/1947 zali-
czył Pan na Wydziale Organi-
zacji Przemysłowej Wyższego 
Studium Nauk Społeczno-Go-
spodarczych. Tym samym jest 
Pan jednym z najstarszych, 
być może jedynym, który był 
wtedy słuchaczem naszej 
uczelni. Proszę o wspomnienie 
z tamtego okresu. Jakich wy-
kładowców szczególnie Pan 
zapamiętał? 

Proszę pozwolić, że zacznę 

od radosnej informacji: nie 

jestem jedynym żyjącym 

słuchaczem WSNSG z roku 

akademickiego 1946/1947! 

Na uroczystości odnowy 

doktoratu po 50. latach 

w dniu 23 czerwca były trzy 

zaprzyjaźnione, a wtedy ze 

mną studiujące osoby: Jadwi-

ga Depta z Bytomia, Bożena 

Bitniok z Tychów oraz Mieczy-

sław Kolat z Krakowa. Z tym 

ostatnim znałem się już z ławy 

szkolnej w tarnowskim liceum, 

a studia w WSNSG podjęliśmy 

niezależnie od siebie. Co do 

wykładów wysłuchanych na 

I roku studiów w WSNSG, 

najbardziej zapamiętałem 

następujących wykładowców: 

inż. Eugeniusza Czechowicza 

i dr. Józefa Lisaka, także mgr. 

Witolda Gawdzika. Wykład 

„Dynamika i ustrój przemy-

słu”, prowadzony przez inż. 

Czechowicza, był dla mnie 

całkowitą nowością, a sam 

wykładowca imponował zna-

komitą znajomością polskiego 

przemysłu i interesującymi 

porównawczymi analizami 

w stosunku do przemysłów in-

nych krajów. Zaszczepił trwałe 

zainteresowanie przemysłem. 

Na egzaminie z tego przed-

miotu uzyskałem ocenę celu-

jącą. Wykład dr. Józefa Lisaka 

„Ekonomia jednostek gospo-

darczych” wyróżniał się wśród 

wszystkich wykładów wyso-

kim teoretycznym poziomem 

i imponującą erudycją poprzez 

odwoływanie się do wieloję-

zycznych publikacji zagranicz-

nych. Warto przypomnieć, że 

egzamin z tego przedmiotu nie 

był łatwy. Gdy dostałem dosta-

teczny w pierwszym podejściu, 

wielu słuchaczy gratulowało 

mi oceny. Jeśli chodzi o „Księ-

gowość ogólną”, Gawdzik swój 

wykład prowadził, poczynając 

od wprowadzenia i wyjaśnienia 

podstawowych pojęć i zdarzeń: 

bilans, zasada podwójnego 

księgowania, inwentaryzacja 

majątkowa itd. Ale mimo to 

wielu słuchaczy miało trudno-

ści ze zrozumieniem tej pro-

blematyki. Ówczesny student, 

a późniejszy profesor i dziekan 

Paweł Tendera zorganizował 

w ramach pomocy studenc-

kiej dodatkowe ćwiczenia, 

w czasie których wyjaśniał te 

trudniejsze kwestie w zakresie 

księgowości. Ta samopomoc 

studencka była czymś bardzo 

sympatycznym. 

Był Pan jednym z nielicznych 
autorów, którzy w latach PRL-u
i także w okresie transformacji 
gospodarki pozytywnie odno-
sili się – poprzez na przykład 
cytowania – do „Ekonomii jed-
nostkowej” autorstwa Józefa 
Lisaka. W czym Pan upatrywał 
wartość tej koncepcji? 

Książka Lisaka pt. „Ekonomia 

jednostkowa. Nauka o przed-

siębiorstwie”, opublikowana 

w 1946 roku jako 2. wydanie, 

została napisana w latach 

30. XX wieku i jej pierwsze 

wydanie ukazało się tuż przed 

wybuchem II wojny światowej. 

Proszę pozwolić, że odwołam 

się do przedmowy z 2. wyda-

nia, gdzie Autor pisze: „Nie 

ma jeszcze czasu i warunków 

do zmiany tego, co zostało 

napisane przed rokiem 1939, 

choć pewna przeróbka niektó-

Stanisław Sudoł jako student /

Stanisław Sudoł as a student
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rych ustępów byłaby może 

wskazana. Lecz młodzieży 

trzeba koniecznie – i to zaraz, 

już – dać do ręki podręcznik, 

nie tylko dla wdrożenia jej 

do myślenia naukowego, ale 

i celem zaopatrzenia ją w sys-

tematyczny przegląd literatu-

ry naukowej i światowej, tak 

potrzebny do praktycznego 

działania. Znaczna część war-

tości tej książki polega być 

może na przytoczeniu i omó-

wieniu tej literatury”. Cytat 

ten świadczy o skromności 

autora. Jego książka daleko 

wybiega poza owo „przyto-

czenie i omówienie literatu-

ry” światowej. Moim zdaniem 

jest ona poważnym dzie-

łem naukowym. Obszernie 

i w sposób pogłębiony, często 

nowatorski, przedstawia 

główne ekonomiczne i organi-

zacyjne problemy całego cy-

klu życia przedsiębiorstwa od 

jego powstania do likwidacji. 

Mogła stanowić podwalinę 

nieukształtowanej jeszcze 

w pełni do dziś w Polsce na-

uki o przedsiębiorstwie. Jest 

dziwne, że wymieniona książ-

ka została w tak niewielkim 

stopniu zauważona w Polsce 

i prawie w ogóle nie oddziała-

ła na kształtowanie się nauki 

o przedsiębiorstwie (w PRL 

używało się głównie wyraże-

nia „ekonomika przedsiębior-

stwa”). Chyba nie jedna była 

tego przyczyna. Po pierwsze 

– 1. wydanie książki Lisaka 

miało miejsce tuż przed wy-

buchem II wojny światowej. 

W przedmowie do 2. wydania 

fi guruje lipiec 1939! Drugie 

wydanie ukazało się wkrótce 

po jej zakończeniu, w marcu 

1946 roku. Została opubliko-

wana nakładem WSNSG i chy-

ba nie znalazła się w ogólno-

krajowym obiegu. Wskutek 

czego nie była szerzej znana 

w środowisku naukowym. 

Drugą przyczyną były zapew-

ne obiekcje w stosunku do 

książki ze strony czynników 

politycznych. 

Pod koniec lat 50. niejako po-
wtórnie zawitał Pan do kato-
wickiej uczelni dla uzyskania 
stopnia doktorskiego (obrona 
dysertacji miała miejsce 23 
marca 1961). Jak Pan odebrał 
nasze środowisko po 15 la-
tach? Dlaczego Katowice?

Pracując od roku 1954 w In-

stytucie Organizacji Przemysłu 

Maszynowego „Orgmasz” 

w Warszawie, postanowiłem 

zdobyć stopień doktora nauk 

ekonomicznych. Tematykę 

pracy doktorskiej widziałem 

w obszarze kosztów produkcji 

przedsiębiorstwa przemysło-

wego, w którym to zakresie 

z dwoma kolegami w Insty-

tucie prowadziłem badania 

i prace wdrożeniowe w przed-

siębiorstwach. Interesowały 

mnie koszty stałe i zmienne, 

rachunek kosztów normatyw-

nych, obniżenie kosztów jako 

podstawa oceny przedsiębior-

stwa czy koszty ruchu i bez-

czynności maszyn. Punktem 

wyjścia realizacji doktorskich 

ambicji było pozyskanie pro-

motora w którejś z wyższych 

uczelni, posiadającej prawo 

nadawania stopnia doktora. 

Ze względu na zamieszkanie 

w Warszawie uczelnią taką 

mogłaby być ówczesna Szkoła 

Główna Planowania i Staty-

styki. W uczelni tej uzyskałem 

w 1954 roku stopień magistra 

i przez półtora roku, jeszcze 

przed IOMP, pracowałem jako 

asystent w Katedrze Rachun-

kowości. Niestety, praca asy-

stencka, choć wiązałem z nią 

przyszłość, zakończyła się dla 

mnie traumatycznie. Mianowi-

cie podczas zebrania Katedry 

w toku dyskusji wyraziłem ne-

gatywną opinię o spełnianiu 

naukowych kryteriów przez 

podręcznik rachunkowości 

radzieckiego uczonego o na-

zwisku Żebrak [M.Ch. Żebrak, 

„Kurs rachunkowości przemy-

słowej”, PWG, Warszawa 1952, 

s. 410, przedmowa S. Skrzy-

wana – A. Cz.]. Po kilku dniach 

kierownik Katedry przekazał 

mi, że nie ma żadnych uwag 

krytycznych pod adresem mo-

jej pracy, ale jej kontynuacja 

nie będzie możliwa. Takie to 

były czasy. W tej sytuacji nie 

widziałem się doktorantem 

SGPiS. I wówczas naszła mnie 

myśl, aby otworzyć przewód 

doktorski w uczelni, w której 

rozpocząłem studia wyższe, 

tzn. w WSNSG, przekształco-

nej w Wyższą Szkołę Ekono-

miczną w Katowicach. Moje 

podanie zostało pozytywnie 

rozpatrzone i zostałem dokto-

rantem. 

Można by powiedzieć, że los 
zrządził Pana powrót w mury 
naszej uczelni. Jak układała 
się współpraca z opiekuna-
mi/promotorami Pańskiego 
przewodu, doc. Aleksandrem 
Kaganem i doc. Henrykiem 
Hermanowskim? 

Kierownictwo WSE na mojego 

promotora wyznaczyło pro-

fesora Kagana. Po kilku dys-

kusjach nie miałem trudności 

z zatwierdzeniem przez niego 

tematu pracy doktorskiej 

„Podstawowe kierunki kon-

troli gospodarności produkcji 

za pomocą rachunku kosztów 

własnych”. Jednak niedługo 

po tym ustaleniu spotkała 

mnie niemiła niespodzianka: 

po przyjeździe do Katowic 

dowiedziałem się, że prof. 

Kagan wyjechał do Izraela. 

Obowiązki promotora przejął 

doc. dr Henryk Hermanowski, 

później profesor. Moje relacje 

z nowym promotorem ukła-

dały się bardzo dobrze. Był 

skromnym człowiekiem, nie 

narzucał mi swoich koncepcji, 

natomiast dawał w rozmo-

wach wiele cennych rad. 

Zwracał mi zwłaszcza uwagę 

na niezbędne wymogi, jakie 

musi rozprawa doktorska 

jako opracowanie naukowe 

spełniać. Wspominam profe-

sora Hermanowskiego z dużą 

wdzięcznością.

Co szczególnego z okresu 
studiów bądź z późniejszych 
kontaktów z katowickim śro-
dowiskiem w Pana pamięci 
i życiu pozostało na dłużej?

Wyższa Szkoła Ekonomiczna 

w Katowicach, gdy powtórnie 

do niej zawitałem pod koniec 

lat 50. ubiegłego wieku, była 

już bardzo odmienioną w sto-

sunku do WSNSG z 1946 

roku. Z prywatnej stała się 

uczelnią państwową. Reali-

zowała proces nauczania 

według jednolitych progra-

mów studiów ekonomicznych, 

za to w otoczeniu bardzo 

zindustrializowanym. Zain-

teresowanie przemysłem, 

zaszczepione mi już podczas 

I roku studiów, w okresie by-

cia doktorantem umocniło się 

i pozostaje moim głównym 

zainteresowaniem naukowym 

do dnia dzisiejszego. Pragnę 

także zaznaczyć, że środowi-

sko naukowe Wyższej Szkoły 

Ekonomicznej w Katowicach 

przełomu lat 50. i 60. XX wie-

ku odbierałem jako skrom-

niejsze i mniej efekciarskie 

w stosunku do środowiska 

SGPiS, co było bardzo pozy-

tywne. Zachęcało mnie to do 

dyskusji nie tylko z profesora-

mi, ale także z młodszą kadrą 

naukową tej uczelni. 

A z perspektywy lat, jako 
uznany przedstawiciel nauk 
o zarządzaniu, niezmiennie 
aktywny badawczo, jaki 
obszar zagadnień przez Pana 
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aktualnie roztrząsany uznałby 
Pan Profesor za szczególnie 
ważny?

Kiedyś byłaby to problematy-

ka kosztów przedsiębiorstwa, 

ale – wraz z narastającym 

doświadczeniem własnym – 

moje zainteresowania przesu-

wają się w stronę metazagad-

nień organizatorskich. Opubli-

kowałem parę rozpraw oraz 

wygłosiłem kilka referatów 

na znaczących konferencjach 

środowiskowych poświęco-

nych naukom o zarządzaniu. 

Dwa lata temu wysunąłem 

w Komitecie Nauk Organizacji 

i Zarządzania PAN propozycję 

przystąpienia do prac nad 

uzgodnieniem podstawowych 

pojęć i terminów stosowanych 

w naukach o zarządzaniu. 

Uzasadnienie dla tego zabiegu 

widzę w chaosie pojęciowym 

i terminologicznym w tych 

naukach, poczynając od 

rozumienia samego słowa 

„zarządzanie”. Wielu autorów 

nie widzi różnicy pomiędzy 

bliskoznacznymi, ale nie tożsa-

mymi pojęciami: kierowanie, 

zarządzanie, administrowanie, 

rządzenie, dowodzenie. Zwra-

całem i zwracam uwagę, iż 

jeśli nie uporządkujemy tego, 

to grozi nam zjawisko „wieży 

Babel” – będziemy posługiwali 

się w tych naukach pojęciami 

i terminami, podkładając pod 

nie różne treści. W Komitecie 

powołano 6-osobowy zespół 

profesorów pod moim kierun-

kiem. Po wielu, niełatwych 

zresztą dyskusjach, zespół 

opracował dokument „Pod-

stawowe problemy metodo-

logiczne nauk o zarządzaniu”, 

opublikowany pod moim 

nazwiskiem z podaniem skła-

du osobowego w kwartalniku 

PAN „Organizacja i Kierowa-

nie” (2014, nr 1). Odmówiono 

jednak opublikowania tego 

opracowania jako stanowiska 

Komitetu. Niektórzy członko-

wie wysuwali zarzut narzu-

cania poglądów, podczas gdy 

intencją moją było przekona-

nie środowiska naukowego 

do propozycji porządkującej 

w naukach o zarządzaniu 

podstawowe pojęcie i terminy. 

Ja nie składam broni w tej 

sprawie, gdyż uważam, że 

ma ona kluczowe znaczenie 

dla rozwoju tych nauk. Będę 

„wojował” dalej w tym zakre-

sie tak słowem, jak piórem 

do końca mojej aktywności 

naukowej.

W takim razie życzę wytrwa-
łości! Przy okazji dopowiem, 
ma Pan znakomitych poprzed-
ników na tym polu. Przy-
pomnę tylko dwie sytuacje: 
jeszcze przez samego Karola 
Adamieckiego zainicjowana 
została na przełomie lat 20. 
i 30. XX wieku na szeroką 
skalę zakrojona praca seman-
tyczna na rzecz korpusu pojęć 
podstawowych nauki orga-
nizacji i kierownictwa – jak 
wtedy postanowiono. Zrobio-
no wiele w tym zakresie, by 
wspomnieć tylko opracowania 
tak znanych organizatorów 
jak Rytel czy Bajkowski. Ale 
konsensusu nie osiągnięto. 
Powtórnie przystąpiono do 
takiej akcji po reaktywacji 
nauk organizacji i zarządzania 
w latach 50. XX wieku. Nowe 
warunki gospodarowania 
jakby usprawiedliwiały otwar-
cie pola dla ustaleń zasadni-
czych. Duża praca wykonana 
w warszawskim Oddziale 
TNOiK także nie sfi nalizowała 
problemu. Przy okazji jednak 
przedyskutowano liczne fun-
damentalne zagadnienia, pro-
wadzono dyskusję w atmos-
ferze rzeczowości i otwierania 
nowych horyzontów. Z pew-
nością prace pod Pana kie-
runkiem prowadzone są ko-
lejnym dowodem na ciągłość 

poczynań i dążeń w naukach 
o zarządzaniu, mimo różnych 
warunków otoczenia i stadiów 
ich rozwoju. Życzę kontynuacji 
tego porządkującego dzieła, 
a w imieniu naszej społeczno-
ści serdecznie dziękuję za tę 
chwilę rozmowy. 

farm. I was already attending 

secondary school in Tarnów 

at that time, under the care of 

my mother’s sister with whom 

I was living until school gradu-

ation. It was clear to me that 

my parents were not capable 

of supporting me fi nancially. 

I chose Katowice because my 

older sister and her husband 

were living in the nearby city 

of Gliwice, and I could stay 

with them. For someone like 

me, who was born and raised 

in a country environment (even 

if close to the town of Stalowa 

Wola), the Katowice city and 

the entire Śląsko-Dąbrowskie 

region were a completely new 

world. A very diff erent land-

scape, cities and towns adjoin-

ing one another, the nice, but 

somewhat harsh and coarse 

Silesian dialect, the people’s 

diff erent lifestyle, diff erences 

in their mentality and attitudes 

toward people from the former 

Galicia, all this encouraged me 

to learn more about this world. 

The line of my studies matched 

well with these interests. I was 

very eager to learn about the 

economy, particularly about 

industry and its technical 

aspects, subjects that were 

covered in the fi rst year of the 

degree programme. I also ap-

preciated the friendly attitude 

of the faculty members and 

administrative staff  toward 

students. 

Professor, after graduating 
from secondary school in 
Tarnów, you chose to study in 
Katowice. Why here? How did 
you feel about Silesia and the 
then emerging university? 

Why did I choose to study in 

Katowice? The answer is very 

short: because of the post-

war poverty. My parents had 

owned a relatively large farm in 

Cholewiana Góra, Nisko Poviat 

(county). In the spring of 1941, 

by order of the occupation 

authorities, the entire village 

was evicted, and all the houses 

and outbuildings levelled to 

the ground, as the area was 

intended to be used for the 

V2 rocket testing. The plans 

were, however, discontinued 

after the German-Soviet war 

started. When the war was 

over in this region, my parents 

returned to Cholewiana Góra 

and struggled, with superhu-

man eff ort, to rebuild their 

Wysłuchano w lipcu 

2015 roku, autory-

zowano 5 sierpnia 

2015 roku. 
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You completed the fi rst year of 
your studies (the academic year 
1946/1947) at the Faculty of 
Industrial Organisation, College 
of Social and Economic Scien-
ces. This means you are one of 
the oldest former students of 
our University, perhaps the only 
living person who studied at the 
University at that time. Could 
you share with us your memo-
ries of that period? Which lectu-
rers do you remember most?

Let me start with happy news: 

I am not the only living person 

who studied at the College of 

Social and Economic Sciences in 

the academic year 1946/1947! 

Three other people, who are my 

friends and former fellow stu-

dents, attended the ceremony 

of my doctorate renewal on 

23 June: Jadwiga Depta from 

Bytom, Bożena Bitniok from 

Tychy, and Mieczysław Kolat 

from Kraków. I have known 

Mieczysław since the time we 

both attended the same gram-

mar school in Tarnów, but each 

of us decided independently to 

study at the College of Social 

and Economic Sciences. As 

regards the faculty members 

whose lectures I attended dur-

ing the fi rst year of my studies, 

the ones I remember most are 

inż. Eugeniusz Czechowicz, Dr 

Józef Lisak, and mgr Witold 

Gawdzik. The lectures by inż. 

Eugeniusz Czechowicz on In-

dustry System and Dynamics 

provided me with knowledge 

that was completely new to 

me. I was deeply impressed 

with the lecturer’s thorough 

understanding of the Polish 

industry and his comparative 

analyses juxtaposing it with the 

industries of other countries. 

He instilled in me a continued 

interest in industry, and I re-

ceived the top grade on my 

fi nal exam in this subject. Dr 

Lisak’s lectures on Economics 

of Business Entities were dis-

tinguished by their theoretical 

sophistication and the impres-

sive erudition of the speaker 

who made frequent references 

to international research pub-

lished in many languages. It 

should be noted that it was 

not easy to pass the exam in 

this subject. When I took the 

exam for the fi rst time and 

passed it with satisfactory 

grade, many fellow students 

congratulated me on my 

achievement. As far as “Gen-

eral Accounting” is concerned, 

Gawdzik would begin his series 

of lectures by introducing and 

explaining basic concepts and 

processes, such as the balance 

sheet, the principle of double-

entry bookkeeping, property 

inventory, etc. Despite that, 

many students found the ma-

terial diffi  cult to understand. 

Paweł Tendera, at that time 

a student, later a professor 

and Dean at the Academy of 

Economics in Katowice, organi-

sed student support classes 

where he explained the more 

complicated aspects of ac-

counting to other students. 

This form of student self-help 

was very nice. 

You were among the few au-
thors in the People’s Republic 
of Poland and, later, at the 
time of the economic trans-
formation, who expressed 
their approval of Józef Lisak’s 
“Ekonomia jednostkowa” [Unit 
Economics], for instance by 
referring to the book in their 
own work. What, in your view, 
was the signifi cance of this 
concept?

The second edition of Li-

sak’s book entitled “Ekono-

mia jednostkowa. Nauka 

o przedsiębiorstwie” [Unit 

Economics. Enterprise Theory] 

was published in 1946; the 

fi rst edition, written in the 30s 

of the 20th century, appeared 

just before the outbreak of 

World War II. Let me quote 

from the preface to the sec-

ond edition, where the author 

remarked that “the time and 

conditions are not right for me 

to change what was written 

before the year 1939, although 

it might be appropriate to 

modify certain paragraphs. 

However, it is essential that 

the youth are off ered a course 

book now, without delay, not 

only to make them accus-

tomed to scientifi c thinking, 

but also to provide them with 

a systematic review of the 

world scientifi c literature, so 

necessary for practical work. 

The main value of this book 

is in referring to and discuss-

ing the literature”. The above 

excerpt gives an indication 

of the Author’s modesty. His 

book does far more than “refer 

to and discuss the world litera-

ture”. In my view, it is a seri-

ous scientifi c work, providing 

a comprehensive, in-depth, 

and often innovative account 

of the main economic and 

organisational problems en-

countered at all stages of the 

enterprise life cycle, from es-

tablishment to liquidation. The 

book could have laid the foun-

dations for Polish enterprise 

theory, not fully developed 

to this day. It is strange that 

it received so little attention 

in Poland, and had hardly any 

impact on the development 

of enterprise theory (in the 

People’s Republic of Poland, 

the commonly used term was 

“enterprise economics”). I be-

lieve there was more than one 

reason for this. For one thing, 

the fi rst edition of Lisak’s book 

was published just before the 

outbreak of World War II. The 

preface to the fi rst edition 

mentions July 1939! The sec-

ond edition appeared shortly 

after the war ended, in March 

1946. It was published by the 

College of Social and Economic 

Sciences, but I don’t think it 

was made available to a wider 

public. As a result, it did not 

become well-known in the 

scientifi c community. Another 

reason might have been the 

objections raised by the politi-

cal establishment.

You returned, in a way, to the 
Katowice Academy in late 
1950s to obtain a doctoral de-
gree (the Phd dissertation was 
defended on 23 March 1961). 
How did you like our academic 
community after the lapse of 
15 years? Why Katowice?

It was back in 1954, when 

I decided to try and obtain 

a doctoral degree in economic 

sciences, while working for 

Orgmasz – the Institute of 

Organisation and Manage-

ment in Industry (IOMP) in 

Warsaw. I wanted my doctoral 

dissertation to deal with pro-

duction costs borne by an 

industrial enterprise, as that 

was the area which I, together 

with two of my colleagues, 

researched in the Institute and 

focused on when conducting 

implementation processes in 

enterprises. I was preoccupied 

with such topics as fi xed and 

variable costs, standard cost 

accounting and cost savings as 

the basis for enterprise evalu-

ation, the costs of machines 

in operation and when idle. 

The starting point for pursu-

ing my PhD interests was 

fi nding a thesis supervisor in 

one of universities entitled to 

grant PhD degrees. Due to my 

residence in Warsaw, the Main 

School of Planning and Statis-

tics (SGPiS), as it was called at 

that time, might have seemed 

the most convenient option. 

Profesorowie / Professors: K. Jędralska, K. Lisiecka, S. Sudoł, 

L. Żabiński, fot. / photo A. Kaczmarek
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I received my master’s degree 

from that School in 1954 and 

then spent half a year working 

there as an assistant for the 

Department of Accounting, 

before joining IOMP. Unfor-

tunately, that assistantship 

I had placed so much hope in, 

ended in a traumatic way for 

me. During a discussion held at 

one of the departmental meet-

ings I expressed my negative 

opinion about a coursebook 

on accountancy, written by 

Żebrak [M.Ch. Żebrak, Kurs 

rachunkowości przemysłowej, 

PWG, Warszawa 1952, p. 410, 

a foreword by S. Skrzywan – 

A. Cz.], a Russian scholar, 

arguing it had failed to meet 

the scientifi c criteria. A few 

days later the Head of the 

Department told me that they 

would have to terminate my 

employment, although there 

were no critical remarks about 

the quality of my performan-

ce. These were such times. 

Therefore, it couldn’t really see 

myself as a doctoral student 

of SGPiS. And then it came 

to my mind that I could try 

to be registered for my PhD 

dissertation at the school 

where I had completed my 

graduate studies, i.e. WSNSG, 

transformed into the Higher 

School of Economics (WSE) in 

Katowice. My application was 

accepted and that’s how I be-

came their PhD student. 

It was fate – one can say – 
that brought you back to our 
university. How did you get on 
with doc. Aleksander Kagan 
and doc. Henryk Hermanowski, 
your PhD dissertation supervi-
sors?
 
Prof. Kagan was appointed 

by the authorities of WSE to 

be my supervisor. After a few 

discussions, I did not have 

any problems in obtaining 

his approval to the topic of 

my dissertation i.e. “The key 

directions for controlling pro-

duction performance through 

cost accounting”. Soon after 

that, however, there was an 

unpleasant surprise. When 

I came to Katowice I found 

out that Prof. Kagan had left 

for Israel. His duties, as my 

supervisor, were taken over by 

doc. dr Henryk Hermanowski, 

who later received his profes-

sorship. I got on really well 

with the new supervisor. He 

was a modest person, who did 

not impose his ideas on me 

in discussions but gave a lot 

of helpful guidance. He also 

drew my attention to all the 

requirements a doctoral dis-

sertation, as a scientifi c study, 

needed to fulfi l. I remember 

Prof. Hermanowski with a lot 

of gratitude.

When it comes to your studies 
in Katowice or your later con-
tacts with that academic circle, 
was there anything special, 
which stayed in your memory 
and your life for longer?

The Higher School of Eco-

nomics in Katowice, when 

I came here again at the end 

of 1950s, was a completely 

diff erent place, compared to 

WSNSG back in 1946. It was 

transformed from a private 

to a public school. It taught 

according to uniform curricula 

for economic studies, but in 

a highly industrialised set-

ting. My interests in industry, 

which had already started at 

my fi rst year of studies and 

strengthened during my doc-

toral studies, still remain the 

focus of my scientifi c pursuits. 

I would also like to point out 

that the academic staff  of the 

Higher School of Economics in 

Katowice at the turn of 1960s 

seemed much more modest 

and less slick than the one 

at SGPiS, which was a good 

thing. It also encouraged me 

to discuss issues with the 

professors as well as more 

junior staff . 

In retrospect, as a reputable 
representative of the science of 
management, highly involved 

in research, which area you are 
working on right now would 
you consider particularly im-
portant?

It used to be enterprise cost-

ing but now – as I grow in 

experience – my interests are 

evolving towards meta-or-

ganisation issues. I published 

a few studies and delivered 

a few papers at important 

conferences on management 

sciences. Two years ago, at the 

Committee of Organisation 

and Management Sciences, 

the Polish Academy of Science 

(PAN), I put forward a proposal 

that we should start working 

on commonly agreed defi ni-

tions of basic notions and ter-

minology used in management 

sciences. The reason behind 

this proposal is the notional 

and terminological confusion 

which we can see in these 

sciences, taking the notion of 

‘management’ as an example. 

Many authors do not perceive 

the diff erences between some 

expressions which are close in 

meaning but not interchange-

able: direction, management, 

administration, governance or 

command. I am trying to, as 

I have always done, emphasize 

the fact that our inability to 

put these things in order may 

lead to another tower of Ba-

bel – we will continue to use 

the same notions and terms 

in these sciences to mean 

diff erent things. The Commit-

tee appointed a team of six 

professors, under my direc-

tion. After many, sometimes 

diffi  cult, discussions, the team 

prepared a document entitled 

“Key methodological problems 

of management sciences”, 

published – under my name, 

indicating the composition of 

the team – in PAN “Organisa-

tion and Management” (2014, 

no. 1). There was no consent, 

however, to have the publica-

tion issued as presenting the 

offi  cial position of the Com-

mittee. Some members argued 

that it was the imposition of 

opinion while my intention had 

been to try and convince the 

academic community of the 

need to put the basic notions 

and terms in order in the scien-

ce of management. I’m still not 

giving up on that as I believe 

it is of major importance for 

the development of these 

sciences. I’m going to continue 

my ‘struggle’, in speech and in 

writing as long as I am active 

in my scientifi c pursuits. 

I wish you a lot of persever-
ance, then! By the way, you do 
have some highly renowned 
predecessors in this fi eld. I can 
now think of two cases, as ex-
amples. Karol Adamiecki was 
himself an initiator of a wide-
ranging semantic campaign 
at the turn of 1930s to create 
the corpus of basic notions in 
the science of organisation and 
management – as it was decid-
ed at that time. A lot was done 
to that end, just to mention 
the studies written by such 
well-known organisation sci-
entists as Rytel or Bajkowski. 
But no consensus could be 
reached. Another attempt was 
made after the revival of the 
science of organisation and 
management in 1950s. New 
economic conditions were 
some kind of justifi cation for 
creating the ground for prin-
cipal arrangements. The great 
amount of work performed by 
the Warsaw division of TNOiK 
did not yield a fi nal answer to 
the problem either. However, 
it provided an opportunity to 
discuss a handful of critical 
issues, hold a number of rele-
vant discussions and open new 
horizons. The work conducted 
under your direction will surely 
provide a proof for the conti-
nuity of attempts and ambi-
tions in management sciences, 
irrespective of changing envi-
ronments or diff erent stages of 
development. I hope you can 
continue your regulative task 
and would like to thank you, 
on behalf of our entire commu-
nity, for the interview. 

Interview conducted 

on July 2015. 

Authorised on 

5 August 2015. 
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            Aula im.
prof. Zbigniewa 
Messnera                  

W dniu Święta Uczelni 
12 stycznia 2015 roku auli 
w budynku Centrum Nowo-
czesnych Technologii Infor-
matycznych nadano imię prof. 
Zbigniewa Messnera 
dla uhonorowania jego zasług 
dla Alma Mater. Uroczystość 
zgromadziła rodzinę oraz 
liczne grono przyjaciół, współ-
pracowników i wychowanków 
Profesora. Wspominając Pro-
fesora, głos zabrali: córka – 
Bożena Messner oraz wielolet-
ni współpracownik Profesora 
i sponsor tablicy pamiątkowej 
– Ryszard Wojtkowski. Wraz 
z rektorem Uniwersytetu Eko-
nomicznego w Katowicach do-
konali oni odsłonięcia pamiąt-
kowej tablicy zaprojektowanej 
i wykonanej przez Tomasza 
Urbanowicza. 

Profesor Zbigniew Messner (1929-2014) był m.in. rektorem Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Katowicach, liderem „katowickiej szkoły rachunkowości”, 
premierem rządu PRL w latach 1985-1988. Z oddaniem poświęcał się profe-
sjonalizacji zawodów związanych z rachunkowością w Polsce i wychowaniu 
wielu pokoleń ekonomistów. (MB)

Barbara Klimek
(wnuczka Profesora)

W styczniu 2013 roku, podczas przemo-

wy z okazji odnowienia doktoratu po 50 

latach, Dziadek powiedział, że w życiu 

miał dwie miłości – rodzinę i uczelnię, 

i że konkurowały ze sobą w jego sercu, 

a w życiu się uzupełniały. Mówił również 

o tym, jak współczesna rzeczywistość 

jest inna od tej, którą znał, w której się 

wychował i w której żył. Dziadek był 

profesorem starej daty, podchodzącym 

z równym szacunkiem do studentów, jak 

i do władz uczelni, wierzącym, że bezpo-

średni kontakt z drugim człowiekiem jest 

najlepszym sposobem przekazywania 

wiedzy. Jego metody działania, założenia 

i wartości, można by sądzić, z czasem 

stawały się nieadekwatne i przestarzałe, 

ponieważ świat zmieniał się nie tylko 

pod względem technologii, lecz również 

wartości właśnie. W domu i w rodzinie 

było podobnie. Szczególnie my, pokolenie 

wnucząt, mieliśmy często pewność, że za-

wsze wiemy lepiej i że nasz ogląd świata 

jest bardziej trafi ony. Kiedy byliśmy młod-

si, byliśmy pewniejsi naszych poglądów. 

Jednakże z biegiem lat bardziej zaczynali-

śmy doceniać punkt widzenia Dziadka.

Śmierć Dziadka przyszła jako kompletne 

zaskoczenie. W naszych oczach był on 

osobą nieśmiertelną, niemalże hero-

sem, z którym możemy się czasami nie 

On the University’s Day, 
12 January 2015, the audito-
rium in the Advanced Infor-
mation Technology Centre 
was named after Professor 
Zbigniew Messner to honour 
his services for the Alma 
Mater. The ceremony brought 
together the Professor’s fami-
ly, friends, associates and 
protégés. Reminiscing about 
the Professor, Bożena Mess-
ner, his daughter, and Rys-
zard Wojtkowski, his long-
standing collaborator and the 
sponsor of the commemora-
tive plaque, addressed the 
audience with short speeches. 
Later, accompanied by the 
Rector of University of Eco-
nomics in Katowice, they 
unveiled the plaque, designed 
and made by Tomasz Urba-
nowicz.

Professor Zbigniew Messner (1929-2014) was the Rector of the University 
of Economics in Katowice, the leader of the “Katowice school of account-
ing”, the Prime Minister of the People’s Republic of Poland in the years 
1985-1988. He was deeply dedicated to the improvement of the profes-
sional organisation of accounting-related careers in Poland and educated 
many generations of economists. (MB)

Zbigniew           
            Messner    
Auditorium              
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stajesz się tak roztargniony, jak ten profe-

sor z dziecięcych bajek”. A Tata na to: „To 

tylko patrzeć, jak otrzymam propozycję 

prowadzenia wykładów w Akademii Pana 

Kleksa”. Na to Mama z westchnieniem: 

„No tak, jedyną konkurentką dla mnie jest 

ta twoja uczelnia…”.

zgadzać, lecz który jest i będzie z nami 

zawsze. Z żałobnego posiedzenia uczel-

nianego senatu przywiozłam do domu 

rektorski biret Dziadka, z poczuciem, że 

jest to symboliczne zakończenie pokojo-

wej rywalizacji na linii uczelnia – rodzina.

Bożena Messner
(córka Profesora)

Pewnego razu mój Ojciec wrócił z pewne-

go ważnego wyjazdu do domu... Właściwie 

wszystkie jego wyjazdy były ważne, więc 

często się zdarzało, że kiedy gdzieś wy-

jeżdżał, zwykł był mówić: „Mam ważny 

wyjazd. O wszystkim opowiem po powro-

cie”. Nie dziwiło nas to, bo takie jest życie 

naukowca.

W domu właściwie był gościem, chociaż 

kiedy już był w domu, był bardzo dobrym 

gospodarzem, dokonywał przeglądu 

wszystkiego, co mogło się zdarzyć w cza-

sie jego nieobecności. Jednocześnie zajmo-

wał się pracami związanymi z jego życiem 

zawodowym – pisał książki, artykuły do 

prasy, recenzował prace doktorskie, ana-

lizował aktualne wydarzenia polityczne 

i gospodarcze. Był człowiekiem bardzo 

zajętym pracą, jednakże nie był pracoho-

likiem – po prostu robił to, co lubił robić 

najbardziej, a najbardziej lubił robić coś 

dla innych: dla swojego kraju, dla swojej 

uczelni, dla ludzi, poświęcał także wiele 

czasu zwierzętom i kwiatom, zarówno 

w domu, jak i wokół domu. Nawet wie-

wiórki mieszkające obok nas miały swoje 

imiona. Wobec takiego stałego nagroma-

dzenia zajęć często wprawdzie fi zycznie 

był w domu, lecz myślami bywał zupełnie 

gdzie indziej – na wykładach, spotkaniach, 

konferencjach, ze swoimi współpracowni-

kami i studentami. 

No więc, „pewnego razu” w roku 1986, 

kiedy był na takim ważnym swoim wyjeź-

dzie, otrzymał doktorat honoris causa na 

Uniwersytecie im. Marcina Lutra w Halle-

-Wittenberdze, jednakże jeszcze zanim 

dotarł z powrotem do domu, do nas już 

dotarła wieść o tym wydarzeniu. Kiedy 

wszedł i się ogarnął, Mama zapytała: „Czy 

nie zapomniałeś nam o czymś ważnym 

powiedzieć?”. „A o czym?”, zapytał. Na to 

Mama: „Na przykład o doktoracie honoris 

causa”. Tata odparł zdziwiony: „Przecież 

mówiłem wam, że wyjeżdżam do Witten-

bergi na uroczystość nadania…”. Mama 

na to ze śmiechem: „Oj, Zbysiu, powoli 

Barbara Klimek
(Professor’s granddaughter)

In January 2013, in the speech delivered at 

his 50th doctorate anniversary, Granddad 

said that he  had two loves of his life – his 

family and the university -– which com-

peted in his heart and coexisted in his life. 

He also said that modern reality was dif-

ferent from the one he used to know, was 

brought up and lived in. Granddad was an 

old-school professor, who respect for the 

students and for the university authorities, 

believing that face-to-face contact with 

other people was the best way to share 

his knowledge. The way he acted, what 

he believed in and valued might seem to 

have become inadequate and outdated, 

because the world was changing both as 

a result of technological advancements 

and in terms of what was becoming 

important and valuable for people. The 

same thing was happening at home and 

in the family. We, the grandchildren, were 

convinced we knew better and our ways 

were more adequate to the modern world. 

When we were younger, we were more 

certain of our views, but as time went by, 

we started to appreciate Granddad’s way 

of thinking. 

Granddad’s death came completely un-

expected. In our eyes, he was immortal, 

almost a demigod, who could be argued 

with sometimes, but who was and would 

always be with us. I brought Granddad’s 

biretta home from the Senate’s formal sit-

ting of eulogies and it felt like the symbolic 

end to the peaceful competition between 

his two lives – university and family.

Bożena Messner
(Professor’s daughter)

One day, Father came home from an im-

portant trip… Basically, all his trips were 

important, so when he had to go some-

where he often used to say: “I have an 

important trip. I’ll tell you about it when 

I’m back.” We weren’t surprised, it’s an 

academic’s life. He used to be a guest in 

his own home, but when he was home, 

he was a very good host who thoroughly 

reviewed everything which happened 

during his absence. At the same time, he 

dealt with his professional assignments 

– he wrote books, press articles, doctoral 

reviews, and analysed topical political and 

economic events. He was extremely hard-

working, but he was not a workaholic – he 

just did what he enjoyed doing most, 

which was working for others: his coun-

try, his university, people in general. He 

also devoted a lot of time to animals and 

fl owers, both in and around the house. 

Even squirrels living close to us had their 

names. With so many responsibilities, he 

was often physically at home, but men-

tally somewhere else – at lectures, meet-

ings, conferences, with his associates and 

students. 

So, one of those days, in 1986, when he 

had such an important trip, he was con-

ferred the honorary doctorate from the 

Martin Luther University of Halle-Witten-

berg. The news had reached us before he 

came back home. When he entered and 

settled down a bit, Mum asked, “Haven’t 

you forgotten to tell us something im-

portant?” “What?”, he replied. And Mum 

said, “About the honorary doctorate, for 

example.” Surprised, Dad answered, “I 

did tell you I was leaving for Wittenberg 

for the conferment ceremony, didn’t I?” 

Mum laughed out, “Oh, Zbysiu, you are 

slowly becoming as absent-minded as the 

professor from this childern’s book.” And 

Dad said, “Right, in this case I can proba-

bly expect an invitation to lecture at Pan 

Kleks’ Academy.” Mum sighed, “Oh well, 

my only rival is your university…”

H. Jastrzębska (prawnuczka Profesora), B. Messner, prof. L. Żabiński, 

w tle R. Wojtkowski i przedstawiciele społeczności uczelnianej, 

fot. A. Kaczmarek / H. Jastrzębska (Professor’s great-granddaughter), 

B. Messner, Prof. L. Żabiński, in the background R. Wojtkowski and 

the representatives of the academic community, photo A. Kaczmarek
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otrzymała tytuł naukowy 

profesora nauk ekonomicz-

nych postanowieniem prezy-

denta RP z dnia 19 grudnia 

2014 roku. Dorobek naukowy 

Pani Profesor koncentruje się 

na zagadnieniach związanych 

z efektywnym dostarcza-

niem usług publicznych. 

Wiąże się z poszukiwaniami 

badawczymi na pograniczu 

polityki społecznej i zarzą-

dzania publicznego. Profesor 

Frączkiewicz-Wronka jest 

prezesem Oddziału Polskiego 

Towarzystwa Ekonomiczne-

go w Katowicach. Aktualnie 

bierze udział w projektach 

badawczych dotyczących 

zatrudnialności w sektorze 

publicznym, kompetencji 

kadr zarządzających w orga-

nizacjach publicznych i wy-

korzystania instrumentarium 

partycypacji publicznej do 

podejmowania decyzji w sek-

torze publicznym.

Profesor 
Aldona Frączkiewicz-
-Wronka

Profesor 
Janina Harasim

otrzymała tytuł naukowy 

profesora nauk ekonomicz-

nych postanowieniem pre-

zydenta RP z dnia 4 marca 

2015 roku. Dorobek naukowy 

Pani Profesor koncentruje 

się na zagadnieniach banko-

wości detalicznej, strategii 

konkurencyjnych banków, 

fi nansów osobistych oraz 

marketingu bankowego. Jest 

członkiem Komitetu Nauk 

o Finansach PAN oraz wice-

prezesem Oddziału Polskiego 

Towarzystwa Ekonomicznego 

w Katowicach. Profesor Ha-

rasim aktualnie poświęca się 

problematyce związanej ze 

zmianami zachodzącymi na 

współczesnym rynku płat-

ności detalicznych, w tym 

szczególnie konkurencji na 

tym rynku, strategiom jego 

uczestników oraz procesowi 

dyfuzji innowacji. Działa 

w Koalicji na rzecz Obrotu 

Bezgotówkowego i Mikro-

płatności powołanej przez 

Związek Banków Polskich 

oraz pełni funkcję członka 

Rady Nadzorczej Pekao Ban-

ku Hipotecznego SA.

Professor Aldona Frączkiewicz-

-Wronka was awarded the 

academic degree of the pro-

fessor of economics by the 

order of the President of the 

Republic of Poland adopted 

on 19 December 2014. Pro-

fessor Frączkiewicz-Wronka’s 

scholarly achievements are 

in the fi eld of public services 

and their eff ective delivery. 

Her research combines social 

policies and public manage-

ment. Professor Frączkiewicz-

-Wronka is the President of 

the Katowice Branch of the 

Polish Economic Society. 

Currently, she is involved in 

research projects on employ-

ability in the public sector, 

competences of the manage-

rial staff  of public organisa-

tions and the application of 

public participation tools in 

decision making in the public 

sector. 

Professor Janina Harasim was 

awarded the academic degree 

of the professor of economics 

by the order of the President 

of the Republic of Poland 

adopted on 4 March 2015. 

Professor Harasim’s scholarly 

achievements are in the fi eld 

of retail banking, competitive 

strategies of banks, personal 

fi nance and banking market-

ing. She is a member of the 

Finance Science Committee of 

the Polish Academy of Scien-

ces and the Vice-President of 

the Katowice Branch of the 

Polish Economic Society. At 

present, Profesor Harasim is 

working on the issues related 

to changes occurring in the 

modern retail payment mar-

ket, in particular competition 

in this market, strategies 

employed by its participants 

and innovation diff usion 

processes. She is an active 

proponent of the Coalition 

for Non-cash Turnover and 

Micro-payments, an initiative 

implemented by the Union of 

the Polish Banks and a Su-

pervisory Board member of 

Pekao Bank Hipoteczny SA.

Fot. W. Olkuśnik, Biuro 

Prasowe, Kancelaria 

Prezydenta RP / Photo 

W. Olkuśnik, Press 

Offi  ce, Chancellary of 

the President of the 

Republic of Poland



W dniach 20-22 kwietnia br. 

w otwartych wykładach „EEC Li-

derzy przyszłości” wzięło udział 

blisko 2000 studentów i młodych 

absolwentów. Wykłady, których 

współorganizatorem był Uniwer-

sytet Ekonomiczny w Katowicach, 

towarzyszyły Europejskiemu Kon-

gresowi Gospodarczemu.

Pierwsza edycja 
wykładów „EEC 

Liderzy przyszłości” 
zakończona 

sukcesem

mówił m.in. o konieczności większej in-

tegracji Unii Europejskiej. Zachęcał także 

studentów do korzystania z możliwości 

wymian międzynarodowych w ramach 

programów takich jak Erasmus+. Po wy-

stąpieniu przewidziano czas na pytania 

uczestników i dyskusję. Wiceprzewodni-

czącego KE pytano m.in. o to, dlaczego 

dzielenie się dobrymi praktykami w Unii 

Europejskiej jest trudne, jak postrzega rolę 

startupów w rozwoju przedsiębiorczości 

młodych ludzi oraz jaka jest przyszłość 

uczelni wyższych w Europie w świetle glo-

balnej konkurencji.

W drugim dniu Michał Kuczmierowski, 

dyrektor Santander Universidades z Ban-

ku Zachodniego WBK S.A., zachęcał 

wszystkich do dyskusji o społecznej od-

powiedzialności biznesu. O wolności fi -

nansowej mówił z kolei Sławek Muturi, 

założyciel Grupy Mzuri, a o rozwoju Pol-

skich Kolei Państwowych SA – Jakub Kar-

nowski, prezes zarządu. Przyszłych przed-

siębiorców swoim wystąpieniem na temat 

rozwijania własnych pomysłów na biznes 

z pewnością zainspirował Marcin Beme, 

prezes zarządu Audioteki SA. Nie zabrakło 

też dyskusji o odpowiedzialnej edukacji, 

w którą młodych słuchaczy wciągnął Piotr 

Voelkel, założyciel Grupy Kapitałowej Vox. 

Na zakończenie drugiego dnia swoimi 

doświadczeniami z rynków kapitałowych 

podzielili się Paweł Tamborski, prezes za-

rządu oraz Grzegorz Zawada, wiceprezes 

zarządu Giełdy Papierów Wartościowych 

w Warszawie SA.

W trzecim, ostatnim dniu „Liderów przy-

szłości” ze studentami i młodymi absol-

wentami spotkali się: Dariusz Żuk – prezes 

Polski Przedsiębiorczej, Dominika Bett-

man – prezes ds. fi nansowych w Siemens 

Sp. z o.o., Jerzy Buzek – poseł do Parla-

mentu Europejskiego (przewodniczący 

Nową inicjatywę Europejskiego Kongre-

su Gospodarczego – „EEC Liderzy przy-

szłości” – zainaugurował wykład otwar-

ty, który w auli Centrum Nowoczesnych 

Technologii Informatycznych poprowadził 

Jyrki Katainen – wiceprzewodniczący Ko-

misji Europejskiej, komisarz UE ds. miejsc 

pracy, wzrostu, inwestycji i konkurencyj-

ności. Prelegenta przywitał rektor prof. 

Leszek Żabiński. Wśród słuchaczy znaleźli 

się głównie studenci, ale także młodzi ab-

solwenci uczelni wyższych. Jyrki Katainen 

The fi rst open lecture, inaugurating the 

new initiative of the European Economic 

Congress: “EEC – Leaders of Tomorrow”, 

was delivered by Jyrki Katainen, Vice-

President of the European Commission, 

EU Commissioner for Jobs, Growth, In-

vestment and Competitiveness, in the 

auditorium of the Advanced Information 

Technology Centre. The speaker was wel-

comed by the Rector, Prof. Leszek Żabiński. 

The audience comprised mainly students 

and young graduates of various higher 

education institutions. Jyrki Katainen 

talked about, among other things, the 

need for greater integration of the Euro-

pean Union. He also encouraged students 

to take advantage of the opportunity to 

participate in the international exchange 

programmes, such as Erasmus+. The lec-

ture was followed by questions from the 

audience and a discussion. The attendees 

asked the Vice-President of the European 

Commission why sharing good practices 

within the European Union is diffi  cult, how 

he perceives the role of startups in the de-

velopment of youth entrepreneurship and, 

in view of global competition, what future 

he envisages for higher education institu-

tions in Europe. On the second day, the at-

tendees listened to Michał Kuczmierowski, 

Director of Santander Universidades, Bank 

Zachodni WBK S.A., who initiated a dis-

cussion on corporate social responsibility. 

Following that, Sławek Muturi, the founder 

of the Mzuri Group, spoke about fi nan-

cial freedom. The development of Polskie 

Koleje Państwowe S.A. was discussed by 

Jakub Karnowski, Chairman of the Board. 

Future entrepreneurs certainly felt inspired 

by by Marcin Beme, Chairman of the Board 

of Audioteka S.A., who talked about de-

veloping business ideas. There was also 

some discussion on responsible education, 

From 20 to 22 April 2015, nearly 

2000 students and young gradu-

ates attended the series of open 

lectures on “EEC – Leaders of 

Tomorrow”. The lectures, co-

-organised by the University of 

Economics in Katowice, were 

held as a side event to the Euro-

pean Economic Congress.

The success of the fi rst series of lectures 
on “EEC – Leaders of Tomorrow”Marek Kiczka
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Parlamentu Europejskiego w latach 2009-

2012, prezes Rady Ministrów w latach 

1997-2001 i przewodniczący Rady EEC), 

a także Tadeusz Chomicki – ambasador 

Rzeczypospolitej Polskiej w Pekinie. Mó-

wili m.in. o etyce w biznesie i różnicach 

między fi rmą globalną a międzynaro-

dową, o unii energetycznej, bolączkach 

bycia liderem i podejmowania trudnych, 

społecznie nieakceptowanych decyzji dla 

dobra kraju, nawet kosztem przegranych 

wyborów parlamentarnych. Poruszono te-

maty wartości inwestycji, innowacyjności, 

reindustrializacji, kapitału ludzkiego i jego 

znaczenia dla wzrostu gospodarczego. Po-

jawiły się też przykłady z realiów świata 

dyplomacji, wynikające z różnic kulturo-

wych, okraszone dozą humoru sytuacyj-

nego w relacjach polsko-chińskich.

Po każdym z wystąpień przewidziany był 

czas na pytania uczestników i dyskusję. 

Studenci i absolwenci nie oszczędzali pre-

legentów, zadając często trudne pytania, 

do czego aktywnie zachęcał rektor prof. 

Leszek Żabiński.

„»EEC Liderzy przyszłości« to inicjatywa, 

której celem jest włączenie studentów 

w kształtowanie rozwoju społecznego 

i gospodarczego. W praktyce polega na 

aktywnym uczestnictwie przyszłych lide-

rów w debacie społeczno-gospodarczej, 

która toczy się nie tylko na Europejskim 

Kongresie Gospodarczym. Poza dialogiem 

w panelach kongresowych oraz udziałem 

w spotkaniach z VIP-ami Kongresu, w auli 

CNTI przez cały rok organizowane będą 

cykliczne spotkania dyskusyjne. Nad tym 

oraz nad przyszłorocznymi spotkaniami 

z wybitnymi osobistościami gospodarki 

i polityki na Uniwersytecie Ekonomicz-

nym w Katowicach pracujemy już teraz” – 

mówi prorektor ds. organizacji, fi nansów 

i rozwoju prof. Robert Tomanek, współau-

tor przedsięwzięcia.

initiated by Piotr Voelkel, the founder of 

the Vox Capital Group. At the end of the 

second day, Paweł Tamborski, Chairman 

of the Board, and Grzegorz Zawada, Vice-

Chairman of the Board, Warsaw Stock Ex-

change (GPW S.A.), shared with the audi-

ence their capital markets experience. 

On the third and last day of “EEC – Lead-

ers of Tomorrow”, students and graduates 

had the opportunity to meet: Dariusz Żuk 

(President of Polska Przedsiębiorcza), Do-

minika Bettman (Chief Financial Offi  cer of 

Siemens Sp. z o.o.), Jerzy Buzek (Member of 

the European Parliament, President of the 

European Parliament in the years 2009-

2012, Poland’s Prime Minister in the years 

1997-2001, Chairman of the Council of the 

European Economic Congress), and Tadeusz 

Chomicki (Ambassador of the Republic of 

Poland in Beijing). The speakers discussed, 

among other topics, issues related to busi-

ness ethics, the diff erences between global 

and international companies, the Energy 

Union, the challenges of being a leader and 

taking socially unpopular decisions that are 

good for the country, but may involve the 

risk of losing the next elections. Other is-

sues addressed by the speakers concerned 

investment value, innovativeness, reindus-

trialisation, human capital and its signifi -

cance for economic growth. The speakers 

also shared with the audience anecdotes 

from the world of diplomacy, exemplifying 

cultural diff erences and demonstrating, 

with a spice of humour, the complexity of 

the Polish-Chinese relations. Each of the 

presentations was followed by questions 

and discussion. Encouraged by the Rector, 

Prof. Leszek Żabiński, students and gradu-

ates peppered the presenters with – often 

diffi  cult – questions. 

“»EEC – Leaders of Tomorrow« is an ini-

tiative aiming to intensify student involve-

ment in shaping the social and economic 

development. In practical terms, this means 

active participation of future leaders in the 

socio-economic debate going on at the Eu-

ropean Economic Congress and elsewhere. 

Apart from taking part in the panel debates 

and meetings with the Congress VIPs, stu-

dents and graduates can attend cyclical 

discussion sessions to be held throughout 

the year in the auditorium of the Advanced 

Information Technology Centre. We are al-

ready busy organising these sessions, as 

well as next year’s meetings with promi-

nent economic and political experts at the 

University of Economics in Katowice” – said 

Prof. Robert Tomanek, Vice Rector for Or-

ganisational Aff airs, Finance and Develop-

ment, co-author of the initiative.

Więcej informacji: / More information 
is available at: www.eecpoland.eu

Aula CNTI pełna uczestników „EEC Liderzy przyszło-

ści”, fot. M. Kiczka / The CNTI auditorium fi lled with 

the participants of “EEC – Leaders of Tomorrow”, 

photo M. Kiczka

Prorektor prof. Robert Tomanek rozmawia z amba-

sadorem RP w Pekinie podczas spotkania z młody-

mi liderami przyszłości, fot. A. Gniady / Vice-Rector, 

Prof. Robert Tomanek talking to the Polish Ambas-

sador in Beijing during his meeting with young 

leaders of the future, photo A. Gniady

Marcin Beme – prezes Audioteki SA inspiruje stu-

dentów i młodych absolwentów podczas wystąpie-

nia, fot. M. Kieruzel / Marcin Beme – Chairman of 

the Board of Audioteka S.A. inspiring students and 

graduates to develop their business ideas, photo 

M. Kieruzel
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Great Test of Economic       
Knowledge: testing Poles’  
knowledge of economics     

Telewizja Polska, Narodowy Bank Polski oraz Uniwersytet Eko-

nomiczny w Katowicach zaprosiły Polaków na czwarty Wielki 

Test Wiedzy Ekonomicznej, który odbył się w poniedziałek 

16 lutego. Transmitowany na żywo w programie TVP1 konkurs 

odbywał się równolegle w dwóch miejscach: na uniwersytecie 

oraz w warszawskim studiu telewizyjnym. Trzecią grupą biorącą 

udział w zabawie byli internauci.

Wielki Test            
Wiedzy                  
Ekonomicznej:     
sprawdzamy          
wiedzę Polaków 

Uczelniane studio
Dziewięć kamer, wóz transmisyjny 

i satelitarny, kilka kilometrów kabli, 

realizatorzy, kamerzyści, dźwiękowcy. 

W sumie około 50 osób pracowało od 

samego rana w poniedziałek 16 lutego, 

by wieczorem, o 20.25, w auli Centrum 

Nowoczesnych Technologii Informa-

tycznych Uniwersytetu Ekonomicznego 

w Katowicach swoją wiedzę ekonomicz-

ną sprawdzić mogło 116 osób. Wśród 

uczestników znaleźli się ludzie z całej 

Polski. Najliczniejszą grupę stanowili 

studenci i absolwenci uczelni wyższych. 

Test w Katowicach poprowadził Radek 

Brzózka – dziennikarz i prezenter TVP. 

Tymczasem w stolicy
W Warszawie Wielki Test Wiedzy Eko-

nomicznej poprowadzili Maciej Orłoś 

i Paulina Chylewska, którzy łączyli się na 

żywo z Uniwersytetem Ekonomicznym 

w Katowicach.

Swoją wiedzę mieli okazję sprawdzić 

jednocześnie także widzowie przed 

telewizorami oraz internauci, w tym 

użytkownicy urządzeń mobilnych.

Emocje sięgały zenitu
Łącznie w konkursie wzięło udział 275 

tysięcy osób, choć telewidzów, którzy 

bawili się razem z uczestnikami, było 

znacznie więcej. W Warszawie Wielki 

Test Wiedzy Ekonomicznej rozwiązy-

wali znani aktorzy, sportowcy, politycy 

i dziennikarze, a w Katowicach uczest-

nicy, którzy zgłosili się do udziału 

w dniu testu. Pierwszy z nich przybył 

na uczelnię już około 4.00 rano. Zapisy 

ruszyły o 14.00. Zainteresowanie było 

ogromne. Nikt nie spodziewał się, że 

pierwsi chętni przyjadą aż tak wcześnie, 

by zapewnić sobie możliwość udziału 

w konkursie. Decydowała bowiem kolej-

ność zgłoszeń.

Poza wiedzą z zakresu ekonomii czy 

fi nansów liczyły się także refl eks oraz 

pewność w udzielaniu odpowiedzi za 

pomocą terminala elektronicznego. 

To właśnie czas zdecydował o podium 

w Katowicach. Trzej najlepsi uczestni-

cy popełnili po jednym błędzie na 24 

pytania. Najszybszy w udzielaniu odpo-

wiedzi okazał się Wojciech Charewicz, 

absolwent Politechniki Wrocławskiej. 

Pozostałe miejsca na podium zajęli 

studenci Uniwersytetu Ekonomicznego 

w Katowicach: Piotr Piesik (drugie miej-

sce) studiujący na kierunku fi nanse i ra-

chunkowość na studiach 2. stopnia oraz 

Marek Błachut (miejsce trzecie) studiują-

cy na tym samym kierunku na studiach 

1. stopnia. Zwycięzcy czek na 30 000 zł 

Marek Kiczka
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Radek Brzózka podczas łączenia na żywo ze studiem TVP w Warszawie, 

fot. M. Kiczka / Radek Brzózka connecting live with the TVP studio 

in Warsaw, photo M. Kiczka
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wręczyli członek Zarządu Narodowego 

Banku Polskiego prof. Eugeniusz Gatnar 

oraz redaktor naczelny TVP Katowice 

Jerzy Nachel.

W Warszawie spośród aktorów, spor-

towców, polityków i dziennikarzy 

najlepszy po fi nałowej piątej rundzie 

okazał się duet ekipy Wiadomości: Arle-

ta Bojke i Michał Siegieda. Zdecydowali 

się przekazać swoją nagrodę Fundacji 

Oswoić Los. Czek wręczyli im prezes 

Narodowego Banku Polskiego prof. Ma-

rek Belka oraz prezes Telewizji Polskiej 

Juliusz Braun.

W ogólnym rozrachunku, biorąc pod 

uwagę oba miejsca oraz grupę inter-

nautów, najlepiej test rozwiązano na 

Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowi-

cach. Wśród województw najlepiej pora-

dzili sobie mieszkańcy lubuskiego.

University television studio 
9 cameras, a broadcast van and a satel-

lite truck, broadcast producers, camera-

men, sound engineers, several kilome-

tres of cables. On Monday, 16 February, 

a total of around 50 people were work-

ing from early hours of the morning to 

make everything ready for the event. The 

test started at 8.25 pm in the auditorium 

of the Advanced Information Technolo-

gy Centre, with 116 participants from 

all over Poland wishing to check their 

knowledge of economics. The majority 

of the participants were students and 

graduates of higher education institu-

tions. The event in Katowice was hosted 

by Radek Brzózka, a journalist and TV 

presenter.

Meanwhile in Warsaw
In Warsaw, the Great Test of Economic 

Knowledge was hosted by Maciej Orłoś 

and Paulina Chylewska, connected live 

with the University of Economics in 

Katowice. 

The opportunity to simultaneously 

participate in the test was also off ered 

to TV viewers and Internet or mobile 

device users.

Excitement was high
A total of 275 thousand people took part 

in the competition, yet the number of TV 

viewers watching the event and enjoying 

it together with the participants was much 

greater. In Warsaw, the test attracted 

famous actors, sportsmen, politicians 

and journalists, all wishing to check their 

knowledge of economics. Some of the 

participants in Katowice registered for 

the competition on the very day of the 

test. The fi rst arrived at the University 

at about 4 am, although the registration 

commenced at 2 pm. The interest was 

immense. Nobody had expected the fi rst 

entrants to arrive so early, but since all 

participants were registered on a fi rst 

come fi rst served basis, they were eager 

to ensure they would be admitted to the 

competition.

Apart from the knowledge of economics 

and fi nance, response time and the skilful 

use of an electronic terminal to submit the 

answers were important success factors. 

It was the response time that ensured the 

winners places on the podium. Each of 

the three best participants answered one 

out of the 24 test questions incorrectly, 

but Wojciech Charewicz, a graduate of the 

Wrocław University of Technology, was the 

Polish Television, the National 

Bank of Poland, and The Uni-

versity of Economics in Kato-

wice invited Poles to partici-

pate in the fourth Great Test 

of Economic Knowledge, held 

on Monday, 16 February 2015. 

Broadcast live on TVP1, the 

test was held simultaneously 

at two venues: the University 

of Economics in Katowice and 

the Polish Television studio in 

Warsaw. The third group of 

participants comprised Inter-

net users. 

quickest in providing the answers. The se-

cond and third place on the podium went 

to the students of the University of Econo-

mics in Katowice: Piotr Piesik, a graduate 

student of Finance and Accounting, and 

Marek Błachut, an undergraduate student 

in the same programme, respectively. The 

winner was awarded a cheque for PLN 

30,000, presented by Prof. Eugeniusz Gat-

nar, Board Member of the National Bank 

of Poland, and Jerzy Nachel, Head of TVP 

Katowice.

After the fi fth (fi nal) round of the compe-

tition held in Warsaw, Arleta Bojke and 

Michał Siegieda from the TVP News team 

turned out to be the best among the par-

ticipating actors, sportsmen, politicians 

and journalists. The winners donated their 

prize cheque, presented to them by Prof. 

Eugeniusz Gatnar, Board Member of the 

National Bank of Poland, and Juliusz Braun, 

President of the Polish Television, to the 

“Oswoić los” foundation. 

Overall, taking into account both test 

venues and all the entrants participating 

via the Internet, the best results were 

achieved at the University of Economics in 

Katowice. The inhabitants of the Lubuskie 

region did best among all the voivodeships 

in Poland. 

Zwycięzcy wraz z człon-

kiem Zarządu NBP prof. 

E. Gatnarem oraz redak-

torem naczelnym TVP 

Katowice J. Nachelem, 

fot. M. Kiczka / The win-

ners with Prof. E. Gatnar, 

Board Member of the 

National Bank of Poland, 

and J. Nachel, Head of 

TVP Katowice, photo 

M. Kiczka
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W odpowiedziach na pytanie o pierw-

szy kontakt z UE Katowice udzie-

lanych w Internetowym Systemie 

Rekrutacyjnym zauważyliśmy nastę-

pujące: „byłem uczestnikiem AME”, 

„byłam uczestniczką ELiT”. Oznacza 

to, że uczestnicy programów dla gim-

nazjalistów i szkół średnich są już po 

maturze i przyszli na studia. 

Mali absolwenci – 
dorośli żacy!

We wrześniu mija 6 lat od inauguracji na 

uczelni programów edukacji ekonomicz-

nej dla dzieci i młodzieży. W 2009 roku 

ruszył Ekonomiczny Uniwersytet Dziecię-

cy (EUD – dla uczniów klas 5. i 6. szkół 

podstawowych), w 2010 roku Akademia 

Młodego Ekonomisty (AME – dla gimna-

zjalistów), a w 2013 roku rozpoczęliśmy 

program Ekonomia dla Liceum i Techni-

kum (ELiT).

EUD i AME to ogólnopolskie programy 

realizowane we współpracy z Fundacją 

Promocji i Akredytacji Kierunków Ekono-

micznych, objęte patronatem honorowym 

ministra edukacji narodowej. Partnerem 

strategicznym EUD jest Narodowy Bank 

Polski. ELiT jest programem uczelnianym, 

który powstał „na zamówienie” absol-

wentów AME.

Zajęcia we wszystkich programach pro-

wadzone są w systemie semestralnym. 

W każdym semestrze odbywa się sześć 

spotkań dla każdej z grup oraz dla rodzi-

ców i opiekunów. Jak wynika z badań, aż 

97 proc. studentów EUD jest zadowolo-

nych z uczestnictwa w zajęciach. Ta wy-

soka ocena to efekt rzetelnej pracy i za-

angażowania bardzo wielu osób. Przede 

wszystkim wykładowców, którzy szanują 

i lubią dzieci. Uczą się metodyki pracy 

z uczniami w różnym wieku, aby przygo-

tować interesujące zajęcia przystosowane 

do poziomu edukacyjnego odbiorców. 

Ponieważ młodzi słuchacze są zawsze 

gotowi do dyskusji i pełni pomysłów, pro-

wadzący muszą odpowiednio kierować 

energią ponad setki osób. Są też wolonta-

riusze – studenci, którzy pomagają w pro-

wadzeniu rejestracji, opiekują się grupami 

w czasie warsztatów, sprawdzają testy 

wiedzy na koniec każdego semestru. Są 

wśród nich osoby, które pracują z dziećmi 

przez całe swoje studia. Bez nich byłoby 

trudno zrealizować program. Mamy na-

dzieję, że studenci pierwszego roku, byli 

uczestnicy AME, także dołączą do grona 

wolontariuszy. 

Dzięki życzliwości władz i całej rzeszy pra-

cowników naukowych, administracyjnych 

i obsługi wspólnie wypracowaliśmy model 

realizacji tych programów. Możemy dzielić 

się doświadczeniem i dobrymi praktykami 

z przedstawicielami ośrodków, które do-

piero przystępują do programów, ale tak-

że poznawać inne rozwiązania. Doskonałą 

do tego okazją jest odbywający się przez 

ostatnie dwa lata Kongres Uniwersytetów 

Dziecięcych oraz prace w nowo powoła-

nym Stowarzyszeniu Uniwersytetów Dzie-

cięcych. Cieszy także fakt, że od nowego 

roku akademickiego partnerem progra-

mów będzie Katowicka Specjalna Strefa 

Ekonomiczna. 

Urszula Klemczak-Maciąg

Przedsiębiorczość 

i wiedza ekonomiczna są nie-

zbędne nie tylko w biznesie. Tak na-

prawdę stosujemy je w większości sytuacji 

w naszym życiu. Staramy się podejmować racjonal-

ne wybory, stale się rozwijać, zwiększać swoją wiedzę 

i umiejętności, polepszać sytuację swoją i bliskich. Dla-

tego uważam, że przedsiębiorczość i wiedza ekonomiczna 

powinny być nauczane nie tylko w kontekście podejmo-

wania decyzji biznesowych, ale przede wszystkim w ży-

ciu codziennym. Kluczowe jest nauczanie dzieci i mło-

dzieży w tych dziedzinach na jak najwcześniejszych 

etapach edukacji, bo niezależnie od ich dalszej 

ścieżki rozwoju czy kariery będą korzystały 

z tej wiedzy na każdym kroku.

Więcej informacji: / More informa-
tion is available at: 
www.ue.katowice.pl/kandydat

Little graduates – 
grown-up students!

Tomasz Wypiór, 

najlepszy student VII 

edycji EUD (grudzień 

2012), fot. A. Kaczma-

rek / Tomasz Wypiór, 

the best student of 

the 7th edition of 

EUD (Children’s Uni-

versity of Economics), 

December 2012, 

photo A. Kaczmarek



  P
io

tr
 W

oj
ac

ze
k 

P
re

si
d
en

t, 
Ch

ai
rm

an
 o

f t
he B

oard, KSSE SA (Katowice Special Econom
ic Zone Co.):

91919

It has been 6 years this September since 

the educational programmes in econom-

ics intended for children and youth were 

launched. The Children’s University of Eco-

nomics (EUD – aimed at primary school 

fi ve- and six-graders) was set up in 2009, 

followed by the AME (Academy of Young 

Economists), launched in 2010, and the 

ELiT (Economics for Grammar and Techni-

cal Secondary Schools), started in 2013.

The EUD and AME are nationwide pro-

grammes implemented in collaboration 

with the Foundation for the Promotion 

and Accreditation of Economic Education, 

under the patronage of the Minister of 

Education. The EUD’s strategic partner is 

Narodowy Bank Polski (The National Bank 

of Poland). The ELiT is the University’s 

own programme, launched in response to 

the demand from the AMU’s graduates.

All the programmes operate on the se-

mester system, with each semester com-

prising six course sessions for each group 

of students, as well as sessions addressed 

to their parents and guardians. According 

to a survey, an impressive 97% of students 

are satisfi ed with the classes they have 

taken under the programmes. This excel-

lent result has been achieved through 

hard work and commitment of many peo-

ple, particularly the lecturers who like and 

respect children. The lecturers learn the 

methodology of teaching children of dif-

ferent age groups, in order to be able to 

prepare interesting classes tailored to the 

students’ level of education. As the young 

learners are full of ideas and always eager 

to engage in discussion, the teachers also 

need to eff ectively manage the energy of 

more than 100 persons. The lecturers are 

supported by volunteers – our University 

students who assist with the registration, 

look after groups of learners during work-

shops, and correct tests at the end of each 

semester. Some of those students work 

with children throughout their studies. It 

would be diffi  cult to implement the pro-

gramme without them. We hope that the 

fi rst year students who are former AME 

participants will also join the team of our 

volunteers. 

Thanks to the kindness of the University 

authorities and employees, including re-

search, administrative, and maintenance 

staff , we have worked out an eff ective 

model of implementing the programmes. 

We can share our experience and good 

practice with representatives of those 

institutions which are new to the pro-

grammes; we can also learn from them. 

The Children’s University Congress, held 

annually for the last two years, and the ac-

tivity of the newly established Children’s 

University Association, provide a great 

opportunity for an exchange of ideas and 

experience. I am also happy to announce 

that, starting from the new academic year, 

the Katowice Special Economic Zone Co. 

will be our partner in the programmes. 

When asked about their fi rst contact with 

the university, some of the candidates sub-

mitting applications through the Online 

Admissions System provide the following 

answers: “I attended the AME” or “I atten-

ded the ELiT”. This means that the partici-

pants of programmes aimed at junior high 

schools and secondary schools have already 

completed their secondary education, and 

now wish to study at our University. 

Entrepre-

neurship and the 

knowledge of economics are in-

dispensable, not only in business; in fact, 

they are useful in the majority of everyday situ-

ations. We try to make rational choices, develop con-

stantly, enhance our knowledge and skills, improve our 

lives and the lives of our loved ones. Therefore, I believe 

that all young people should be educated in entrepreneur-

ship and economics so that they can use this knowledge to 

make decisions not only in the business context, but main-

ly in their everyday lives. It is vital that we teach econo-

mics and entrepreneurship to children and youth at 

the earliest stages of their education; regardless 

of their future development and careers, 

they will make use of the knowledge 

at every step of their lives. 

Zajęcia i warsztaty AME, fot. A. Kaczmarek / AME 

(Academy of Young Economists) classes and work-

shops, photo A. Kaczmarek

Prezentacje prac 

warsztatowych EUD, 

fot. A. Kaczmarek / 

Final presentations 

at EUD workshops, 

photo A. Kaczmarek



„Koniec wolnego rynku? 

Geneza kryzysu” – to ha-

sło jest tytułem książki 

Ryszarda Petru, a stało 

się także kanwą spotkania 

z autorem w ramach serii 

wykładów rektorskich. 

Odbyło się ono 19 marca 

2015 roku. 

Koniec wolnego rynku?

Zdaniem gościa kryzys i obecna niestabilność go-

spodarki sięgają korzeniami 1998 roku, kiedy to 

w Stanach Zjednoczonych ponownie stworzono 

możliwość łączenia działalności bankowej, ubez-

pieczeniowej i inwestycyjnej. Za kolejny ważny 

przyczynek Ryszard Petru uznał utrzymywanie 

niskich stóp procentowych w USA po roku 2001, 

co spowodowało powstawanie baniek spekula-

cyjnych. W konsekwencji pojawił się na rynkach 

światowych niekontrolowany wolumen instru-

mentów pochodnych. Załamanie amerykańskiego 

rynku nieruchomości w 2007 roku pociągnęło za 

sobą załamanie rynku instrumentów pochodnych, 

a w konsekwencji spowodowało serię upadków 

w sektorze bankowym. 

Ryszard Petru omówił także mechanizmy powsta-

wania kryzysu fi nansowego w Europie. Podał przy-

kłady i powody załamania systemów bankowych 

w krajach PIIGS (Portugalia, Irlandia, Włochy, Gre-

cja, Hiszpania). Przedstawił schematy zobowiązań 

zaciągniętych przez grupę PIIGS w bankach nie-

mieckich, francuskich i brytyjskich. Gość szczegó-

łowo wyjaśnił zgromadzonym studentom, dlaczego 

w ramach strefy euro rządy krajów obciążonych 

dużymi problemami nie mogły w łatwy, choć nie-

bezpieczny gospodarczo sposób zapewnić większej 

ilości pieniądza w obiegu. 

Obserwacje globalne zostały przez gościa odnie-

sione do sytuacji w Polsce w ostatnich latach. 

Ryszard Petru skomentował „syndrom zielonej 

wyspy” polskiej gospodarki, podkreślając jedno-

cześnie, że spowodował on zaniechanie reform 

strukturalnych i wzrost obciążenia fi nansów pu-

blicznych. Wykład zakończył się refl eksjami gościa 

dotyczącymi kształtu systemu bankowego, a także 

jego uwagami związanymi z pożądanym pozio-

mem interwencji państwowej w gospodarkę. Jak 

nakazuje tradycja wykładów rektorskich, ostatnią 

część spotkania poświęcono na pytania i dyskusję 

z gościem. 

„The end of free market? 

The origin of the crisis” – 

this is the title of a book 

written by Ryszard Petru 

and, at the same time, the 

starting point for discus-

sions with the author at 

a meeting organised as 

part of the rector’s series of 

lectures. The meeting was 

held on 19 March, 2015. 

According to the guest lecturer, the reasons for 

the current economic crisis and the volatility of 

the economy should be traced back to 1998, when 

the US introduced the possibility to combine 

banking, insurance and investment services. What 

Ryszard Petru sees as another important factor 

that contributed to this situation is low interest 

rates in the USA after 2001, leading to specula-

tive bubbles. As a consequence, an uncontrollable 

volume of derivatives appeared on the world 

markets. A collapse of the US real estate market 

in 2007 triggered a crash on the market of deriva-

tives and, as a result, a series of bankruptcies in 

the banking sector. 

Ryszard Petru talked also about the mechanism 

behind the fi nancial crisis in Europe. He went on 

to provide some examples of banking system 

crashes in PIIGS (Portugal, Ireland, Italy, Greece, 

Spain) countries and their causes, presenting the 

patterns of liabilities incurred by the PIIGS coun-

tries from German, French and British banks. The 

speaker explained to the students why the go-

vernments of the countries trying to cope with 

diffi  cult problems in the Eurozone could not en-

sure an infl ow of money to their economies in an 

easy but risky, from the economic perspective, 

way. 

His global observations were then referred to the 

situation in Poland over the last few years. Ry-

szard Petru also commented on Poland’s dream to 

become a ‘green island’, underlying the fact that 

it may have led to the abandonment of structural 

reforms and a rise in public debt. At the end of the 

lecture the author shared some refl ections on the 

operation of the banking system and the desirable 

level of state intervention in an economy. Following 

the tradition, the last part of the rector’s lecture 

comprised a question and answer session and the 

guest’s discussion with the audience.

The end of free market?Marcin Baron

Pytanie zadaje dr T. Zieliński / Dr T. Zielinski asks a question; fot. / photo A. GniadyRyszard Petru, fot. / photo A. Gniady



939393

Projekt „UniEKO – utworzenie i oznakowanie ścieżki drzew 

polskich, pełniącej funkcje dydaktyczne i ekologiczne” jest 

propozycją ścieżki edukacyjnej zarówno dla mieszkańców 

Katowic, jak i studentów kształcących się na Uniwersytecie 

Ekonomicznym w Katowicach. Ofi cjalne otwarcie ścieżki za-

planowano na inaugurację roku akademickiego 2015/2016.

Uniwersytet odpowiedzialny
społecznie

Wydziału Biznesu, Finansów i Admini-

stracji w Rybniku, dr inż. Tomasz Zieliń-

ski wyciągnął ostatni los, który oznaczał 

sosnę zwyczajną.

Ze względu na zakorzenioną w świado-

mości Polaków szlachetność gatunku 

oraz jego długowieczność, na repre-

zentanta polskich drzew liściastych 

w ramach projektu UniEKO został wy-

brany dąb szypułkowy. Okazami dębów 

uhonorowano doktorów honoris causa, 

którym uczelnia w swojej historii nadała 

ten zaszczytny tytuł.

Drzewa posadzono tuż przed inaugu-

racją roku akademickiego 2015/2016 

wzdłuż rzeki Rawy jako kontynuację 

zapoczątkowanej przy Uniwersytecie 

Śląskim oraz Centrum Informacji Na-

ukowej i Bibliotece Akademickiej alei 

z drzewami liściastymi. Drzewa iglaste 

zostały opisane przez wydziały językiem 

poszczególnych obszarów naukowych. 

Nasadzenie jest elementem społecznej 

odpowiedzialności wpisanej w misję 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Kato-

wicach.

Celem projektu jest poszerzenie wiedzy 

na temat rodzimych gatunków drzew. 

Patronat nad poszczególnymi drzewami 

iglastymi objęły wydziały uniwersytetu. 

Przypisanie wydziałom poszczególnych 

drzew nastąpiło w drodze losowania. 

Dziekan Wydziału Zarządzania, prof. Kry-

styna Jędralska, wylosowała modrzew 

europejski, dziekan Wydziału Ekonomii, 

prof. Barbara Kos – jodłę pospolitą. Los 

z napisem „świerk pospolity” został wy-

losowany przez prof. Andrzeja Piosika, 

dziekana Wydziału Finansów i Ubezpie-

czeń. Wydział Informatyki i Komunika-

cji, którego dziekanem jest prof. Jerzy 

Gołuchowski, opieką objął sosnę limbę, 

a pełnomocnik rektora ds. organizacji 

Socially responsible university

UniEKO

The project “UniEKO – planting 

and labelling the path of Polish 

trees, an educational and ecolo-

gical initiative” is an educational 

path addressed both to Katowice 

residents and students of the 

University of Economics in Kato-

wice. The offi cial opening of the 

path is scheduled for the inau-

gural ceremony of the 2015/2016 

academic year.

Faculty of Economics – the European 

silver fi r. The Norway spruce was taken 

by Prof. Andrzej Piosik, Dean of the 

Faculty of Finance and Insurance, while 

the Faculty of Informatics and Com-

munication, whose Dean is Prof. Jerzy 

Gołuchowski, was given the Swiss pine. 

Finally, the Scots pine went to Dr inż. 

Tomasz Zieliński, Rector’s Representa-

tive for the Formation of the Faculty of 

Business, Finance and Administration 

in Rybnik. The pedunculate oak, a spe-

cies unvaryingly perceived by Poles as 

noble and long-lived, has been chosen 

to represent Polish broadleaved trees in 

the UniEKO project. All the planted oaks 

bear the names of the honorary doctor-

ate holders who were conferred this 

distinguished title by the University of 

Economics in Katowice.

Just before the inaugural ceremony of 

the academic year 2015/2016, the trees 

were planted along the Rawa River as 

the continuation of the broadleaved 

trees alley, beginning on the premises of 

the University of Silesia and the Scien-

tifi c Information Centre and Academic 

Library. The UE Faculties described the 

coniferous trees in the nomenclature of 

their scientifi c fi elds.

Tree planting is an expression of social 

responsibility, forming an important 

part of the mission of the University of 

Economics in Katowice.

The project aims to promote knowledge 

about Poland’s native species of tree 

families. The Faculties of the University 

of Economics in Katowice drew lots 

for a coniferous tree to patronize. Prof. 

Krystyna Jędralska, Dean of the Faculty 

of Management drew the European 

larch, prof. Barbara Kos, dean of the 
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Sport, rekreacja i rehabilitacja stanowią dla osób 

niepełnosprawnych ważne elementy życia. Są nie 

tylko odskocznią od zmagania się z codzienno-

ścią, ale pozwalają również na lepsze dostosowa-

nie swojej niepełnosprawności do realiów życia. 

Mistrzostwa Polski w Pływaniu 
Studentów Niepełnosprawnych

All-Poland Swimming Championships for Disabled Students

W maju 2015 r. w Poznaniu odbyły się 

XI Ogólnopolskie Zawody Pływackie 

Studentów Niepełnosprawnych. Patro-

nat honorowy nad zawodami objął, jak 

co roku, rektor poznańskiego Uniwer-

sytetu im. Adama Mickiewicza prof. 

Bronisław Marciniak. Zawody sportowe 

niepełnosprawnych i przygotowanie 

się do nich wzmacniają siłę charakte-

ru, wyzwalają siłę woli, usprawniają 

organizm. Pozwalają zwyciężyć własną 

słabość, niemoc, poczuć się wartościo-

wym. Sport integruje środowisko ludzi 

chorych, a także niepełnosprawnych ze 

zdrowymi. 

Prawo startu w mistrzostwach mają 

wszyscy studenci i pracownicy uczelni 

wyższych posiadający ważne orzecze-

nie o stopniu niepełnosprawności oraz 

zaświadczenie lekarskie o braku prze-

Sport, recreation and rehabilitation are important 

parts of life for disabled people. Not only can they 

provide an escape from the daily struggle, but 

they also help to cope with a disability. 

ciwwskazań do udziału w zawodach. 

Startować mogą również studenci, któ-

rzy korzystają z zajęć rehabilitacyjnych 

na uczelni i nie posiadają orzeczenia 

o stopniu niepełnosprawności. W tym 

roku w mistrzostwach wzięło udział 

138 zawodników z 18 uczelni wyższych 

z całej Polski. Poziom sportowy imprezy 

jest z roku na rok wyższy, ekip przyby-

wa, a zawodnicy prezentują coraz lepszy 

poziom wyszkolenia sportowego.

Zawodnicy startowali w pięciu kate-

goriach: grupa rehabilitacyjna (GR), 

niepełnosprawność ruchowa (R1, R2 

i R3), głusi i niedosłyszący (L), niewidomi 

i niedowidzący (O) oraz inne schorzenia 

(I). W wyżej wymienionych kategoriach 

rozegrano następujące konkurencje: 

25 m stylem dowolnym, klasycznym 

i grzbietowym (tylko dla kategorii R1), 

50 m stylem dowolnym, 50 m stylem 

klasycznym, 50 m stylem grzbietowym, 

50 m stylem motylkowym open (bez 

podziału na kategorię niepełnosprawno-

ści, 100 m open oraz sztafetę 4 x 50 m 

stylem dowolnym. 

W klasyfi kacji drużynowej na pierwszym 

miejscu znaleźli się gospodarze, Uniwer-

sytet im. Adama Mickiewicza, na drugim 

Katolicki Uniwersytet Lubelski. Miejsce 

trzecie, tak jak rok wcześniej, zajęli 

studenci Uniwersytetu Ekonomicznego 

w Katowicach.

Niepełnosprawni studenci w pełni zasłu-

gują na ogromny szacunek i akceptację. 

Jeśli wyraża ją otoczenie społeczne, to 

wynika z niej poczucie bezpieczeństwa 

i własnej wartości, samoakceptacja 

i pogoda ducha, wyzwala się subiek-

tywne poczucie dodatniej jakości życia 

pomimo niepełnosprawności. Rozwijają 

się mechanizmy radzenia sobie ze stre-

sem i kryzysem oraz pobudzone zostają 

mechanizmy kompensacyjne, pozwa-

lające na przezwyciężanie własnych 

ograniczeń. W Poznaniu uczestniczyli-

śmy w wyjątkowym wydarzeniu, które 

tworzyli wyjątkowi ludzie. Nie ze wzglę-

du na swoją niepełnosprawność, lecz 

na wielki zapał, radość i chęć do życia. 

Mądrzy, inteligentni, zdeterminowani, by 

walczyć o swój prozdrowotny styl życia.

Danuta Palica
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Daniel Materla (R2) – Wydział Ekonomii / Faculty of Economics
złoto: 50 m stylem klasycznym, 50 m stylem grzbietowym
gold: 50m breaststroke, 50m backstroke

Patryk Dombek (O) – Wydział Ekonomii / Faculty of Economics
złoto: 50 m stylem klasycznym, 50 m stylem grzbietowym
gold: 50m breaststroke, 50m backstroke

Izabela Jabłonka (R2) – Wydział Finansów i Ubezpieczeń / 
Faculty of Finance and Insurance
złoto: 50 m stylem grzbietowym, srebro: 50 m stylem dowolnym
gold: 50m backstroke, silver: 50m freestyle

Aleksandra Łaskawiec (I) – Wydział Informatyki i Komunikacji / 
Faculty of Informatics and Communication
srebro: 50 m stylem klasycznym
silver: 50m breaststroke

Bartłomiej Gąsior (I) – Wydział Informatyki i Komunikacji / 
Faculty of Informatics and Communication
srebro: 50 m stylem dowolnym, brąz: 50 m stylem grzbietowym
silver: 50m freestyle, bronze: 50m backstroke

Piotr Kubica (I) – Wydział Ekonomii / Faculty of Economics
srebro: 50 m stylem klasycznym
silver: 50m breaststroke

Mateusz Jurowski (L) – Wydział Finansów i Ubezpieczeń / 
Faculty of Finance and Insurance
brąz: 50 m stylem klasycznym
bronze: 50m breaststroke

Patrycja Merczyk (R3) – Wydział Ekonomii / Faculty of Economics
brąz: 50 m stylem klasycznym
bronze: 50m breaststroke

Studenci UE w Katowicach – medaliści Mistrzostw Polski w Pływaniu

The University of Economy students who won medals in the Swimming Championships in Poznań

In May 2015, the 11th All-Poland Cham-

pionships for Disabled Students were 

held in Poznań. Traditionally, Prof. Bro-

nisław Marciniak, Rector of Adam Mick-

iewicz University, took the honorary 

patronage over the competition. Sports 

competitions for people with disabilities 

and the preparation for them strengthen 

the character, unleash the willpower, 

and make you fi tter. They help overcome 

weakness and boost self-esteem. Sport 

brings people with disabilities together 

and integrates them with people with-

out disabilities. 

All students and university employees 

who hold a valid disability degree certifi -

cate and a medical certifi cate confi rming 

there are no contraindications against 

participation may enter the swimming 

championships. Also students who take 

part in rehabilitation classes at univer-

sity, but do not hold a disability degree 

certifi cate, can enrol for the competition. 

This year, the Championships attracted 

the total of 138 swimmers from 18 uni-

versities. It should be emphasized that 

the sporting level of this event tends to 

be higher year by year, there are also 

more teams and contestants demon-

strate a better level of training.

The participants were grouped in 5 

categories: a rehabilitation group (GR), 

physical disability (R-1, R-2, R-3), deaf 

and hearing-impaired contestants (L), 

the blind and visually-impaired (O) and 

other disorders (I). In these categories, 

the swimmers competed in the following 

styles: 25m freestyle, breaststroke and 

backstroke (only category R1), open 50m 

freestyle, breaststroke, backstroke and 

butterfl y, open 100m, and the 4x50m 

freestyle relay.

In the team classifi cation, the host team 

ranked fi rst, the team of the Catholic 

University of Lublin – second, while the 

students from the University of Econom-

ics in Katowice came third. 

Students with disabilities are worthy of 

respect and acceptance. If support and 

recognition come from the social envi-

ronment, they contribute to a disabled 

person’s sense of security, self-esteem 

and self-acceptance, and build an inner 

sense of positive quality of life despite 

disability. They develop stress and crisis 

management skills and boost compen-

sation mechanisms, helping to overcome 

weakness and limitations. In Poznań, 

we were privileged to take part in an 

exceptional event, created by people 

exceptional not because they are dis-

abled, but because they are enthusias-

tic, cheerful and energetic, wise, intel-

ligent and determined to fi ght for their 

prohealth lifestyle.

Fot. / photos D. Palica
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Wraz z rozpoczęciem kolejnego 

roku akademickiego świętujemy 

pierwszą rocznicę uruchomienia 

naszego SPA.

System Przywilejów Absolwenta (SPA) to 

przedsięwzięcie skierowane do absolwentów 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 

którego głównym celem jest utrzymanie 

i zacieśnianie trwałych więzi uczelni z ab-

solwentami. Kluczem programu jest Karta 

Absolwenta, która uprawnia do korzystania 

z preferencyjnych cen oferty edukacyjnej 

przygotowanej przez uniwersytet, ze szcze-

gólnym uwzględnieniem studiów podyplo-

mowych. 

Co więcej, do tej pory uczelnia nawiązała 

współpracę z ponad 20 partnerami zewnętrz-

nymi, którzy w ramach programu oferują 

wiele upustów na szeroki wachlarz produk-

tów i usług. Liczba uczestników SPA ciągle 

wzrasta. Karty Absolwenta używa już 700 

osób. Program jest stale rozwijany. W przy-

szłości zostanie także dostosowany do po-

trzeb absolwentów zagranicznych, których 

grono systematycznie rośnie.

Wieczór 1 czerwca 2015 roku. Decy-

zją widzów zwycięzcą wielkiego fi -

nału kolejnej edycji „You Can Dance” 

został Mateusz Sobecko, student stu-

diów drugiego stopnia na kierunku 

fi nanse i rachunkowość w Uniwersy-

tecie Ekonomicznym w Katowicach. 

Swoją wygraną podsumował nastę-

pująco: „Marzenia się spełniają – ino 

walczcie o to”.

Nasze SPA.

To już ro
k! Więcej informacji: / Further information 

is available at: www.ue.katowice.pl/spa

At the start of the new academic 

year, we are celebrating the fi rst 

anniversary of our SPA.

The System of Privileges for Alumni (SPA) is 

a loyalty programme aimed at the alumni of 

the University of Economics in Katowice; its 

primary goal is to maintain and strengthen 

the ties between the alumni and the Uni-

versity. At the centre of the programme is 

the Alumni Card which entitles the holder to 

preferential prices on the educational servic-

es provided by the University, with particular 

emphasis on postgraduate programmes.

Moreover, the University has so far engaged 

in collaboration with more than 20 external 

partners, who off er a number of discounts 

on a wide range of products and services. 

The number of SPA participants is continu-

ally growing, with 700 people already using 

the Alumni Card. We are constantly working 

on improving the programme. In the future, 

it is intended to be tailored to the needs of 

foreign graduates, who make up a growing 

group of our University alumni. 

The evening of 1 June 2015. Chosen 

by viewers’ votes, Mateusz Sobecko, 

the MA student of Finance and Ac-

counting at the University of Eco-

nomics in Katowice, won the eighth 

fi nal of the “You Can Dance” show. He 

commented on his success saying, in 

the Silesian dialect: “Dreams come 

true – just fi ght for them”.

Our SPA –

it’s 
been

a year!

Magdalena Skowron

Marek Kiczka
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The best dancer                  
among economists              

22-letni tancerz specjalizuje się w hip-hopie, ale podczas progra-

mu sprawdził się w każdym stylu i – jak twierdzą jurorzy – nie-

samowicie szybko się rozwijał, był zdeterminowany i ćwiczył, ile 

tylko starczało mu sił. Mateusz pochodzi z Rudy Śląskiej i – jak 

podkreśla – jest dumny z tego, że jest Ślązakiem. Między występa-

mi promował kulturę oraz gwarę śląską, co można było usłyszeć, 

oglądając kolejne odcinki popularnego talent show na antenie 

ogólnopolskiej TVN.

Laureat, po kilku tygodniach treningów i występów w programie, 

wygrał 100 tys. złotych i stypendium w prestiżowej szkole tańca 

w Nowym Jorku – Broadway Dance Center. Swoją przygodę z „You 

Can Dance – po prostu tańcz” rozpoczął już w poprzedniej, 

7. edycji programu, niemniej przeszkodziła mu kontuzja kolana. 

Tym razem miał szansę udowodnić, że jest najlepszym tancerzem 

nie tylko wśród ekonomistów, ale i w Polsce.

The 22-year-old dancer is an expert in hip-hop, but he gave an 

outstanding performance in all styles. The judges observed that 

he was very determined, he had practiced vigorously and made 

very fast progress. Mateusz comes from Ruda Śląska and he 

prides himself on being a Silesian; the viewers of the popular 

talent show broadcast by TVN National Television Channel had an 

opportunity to hear him promoting the Silesian culture and dia-

lect between his performances. 

After several weeks of training and performing, the winner was 

awarded a prize of 100,000 PLN, and a scholarship at Broadway 

Dance Centre, a prestigious dance training institute in New York.

Mateusz had begun his adventure with “You Can Dance” during 

the 7th edition of the show, but a knee injury ended his participa-

tion in that edition. This time he had a chance to prove that he is 

the best dancer not only among economists, but all over Poland.

Finał 8. edycji You Can Dance 

(TVN), na zdj. Mateusz Sobecko 

z nagrodą główną, 1.06.2015, 

emisja godz. 21.30, fot. TVN / 

The eighth fi nal of the “You Can 

Dance” show. Mateusz Sobecki, 

holding the fi rst prize. 

1 June 2015, broadcasting time: 

21.30, photo TVN
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W działalność każdego chóru wpi-
sana jest współpraca z innymi ze-

społami oraz udział w festiwalach, 
konkursach i przeglądach. Chóry 

nie ograniczają działalności do 
koncertowania w swojej miejsco-

wości – chcą spotykać się z artysta-
mi w regionie, kraju i za granicą, 

nawiązywać kontakty i współpracę, 
a także mierzyć się z innymi na 

konkursach chóralnych. 

IV Międzynarodowy Festiwal 
i Konkurs Chóralny „Canco 
Mediterrania” w Lloret de Mar 

Srebrne dyplomy w czterech 
kategoriach
Przesłuchania konkursowe odbyły się 

17 września w kościele St. Roma w Llo-

ret de Mar. Chór zaprezentował utwory 

w kategoriach: muzyki sakralnej, muzyki 

katalońskiej, muzyki rozrywkowej oraz 

w kategorii katalońskiego kompozytora 

Pau Casalsa. W tym samym dniu chórzy-

ści zorganizowali na Plaça de l’Església 

stoisko promocyjne, na którym prezen-

towali materiały promujące Uniwersytet 

Ekonomiczny, chór, Katowice i nasz 

region. Chórzyści mieli okazję spotkać 

się i porozmawiać z turystami z całego 

świata. W dniach 18-20 września chór 

koncertował w katedrze św. Eulalii w Bar-

celonie, w klasztorze benedyktyńskim 

w Montserrat, na Plaça de la Vila oraz 

w Nowym Teatrze w Lloret de Mar. 

Co słychać w uczelnianym chórze?

X Międzynarodowy Festiwal 
Chórów im. Kazimierza Fobera 
„Gaude Cantem” w Bielsku-Białej 

Srebrne dyplomy 
w dwóch kategoriach 
18 października w Zespole Państwowych 

Szkół Muzycznych w Bielsku-Białej od-

były się przesłuchania chórów. Nasz chór 

jako jedyny zgłosił swój udział w dwóch 

kategoriach: chórów mieszanych, w któ-

rej zaprezentowaliśmy utwory sakralne, 

oraz chórów akademickich, w której 

wykonaliśmy utwory rozrywkowe. Wie-

czorem koncertowaliśmy w kościele 

św. Michała Archanioła w Wilkowicach. 

W następnym dniu uświetniliśmy swoim 

śpiewem mszę św. w kościele Najświęt-

szego Serca Pana Jezusa w Bielsku-Białej, 

a następnie uczestniczyliśmy w ogłosze-

niu wyników i koncercie laureatów w Ze-

spole Państwowych Szkół Muzycznych. 

16-21 
wrzesień//september 
2014

18-19 
październik//october 
2014

4th “Canco Mediterrania”
International Choir Competition 
and Festival, Lloret de Mar, 
16-21 September, 2014

Silver Diplomas 
in four categories
The festival auditions were held on 

17 September in the Parish Church of 

Sant Roma, Lloret de Mar. The choir 

performed pieces in several categories: 

sacred music, Catalan music, popular 

music, and music by the Catalan compos-

er Pau Casals. On the same day, the Choir 

members set up a promotional stand at 

Plaça ade l’Església, displaying materials 

promoting the University of Economics 

in Katowice, the Choir, the Katowice city 

and region. The Choir members had an 

opportunity to meet and talk to tour-

ists from all over the world. From 18 to 

20 September the Choir performed at 

Santa Eulalia Cathedral in Barcelona, the 

Montserrat Benedictine Monastery, Plaça 

de la Vila and the Lloret de Mar Theatre. 

10th “Gaude Cantem” 
International Choir Festival 
Bielsko Biała, 
18-19 October, 2014

Silver Diplomas in two 
categories
The auditions were held on 18 October 

at the Bielsko-Biała Music School. Our 

Choir was the only ensemble who regis-

tered for competition in two categories: 

the mixed choir competition, in which we 

sang several pieces of sacred music, and 

the university choir competition, in which 

we performed popular songs. In the 

evening, we gave a concert at St. Michael 

the Archangel Church in Wilkowice. 

On the next day, we sang at the mass 

celebrated at the Church of the Sacred 

Heart of Jesus in Bielsko-Biała. We then 

participated in the award announcement 

ceremony and the award winners’ con-

cert held at the Music School.

Collaboration with other choirs, 
participation in festivals, competi-

tions and contests are integral parts 
of every choir’s activities. The acti-

vities are not limited to performing 
concerts in their home towns; cho-
irs seek to meet and establish col-
laboration with artists from other 

regions, nationally and abroad, and 
to compete with other ensembles in 

choir contests. 

Teresa Chmiel

Zwycięzcy „Cracovia Cantans”, fot. S. Stasiak

„Cracovia Cantans” winners, photo S. Stasiak
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X Międzynarodowy Festiwal 
„Rybnicka Jesień Chóralna” 
im. Henryka Mikołaja Góreckiego 
w Rybniku 

Srebrny dyplom w kategorii 
chórów mieszanych
Przesłuchania chórów odbyły się 

w Domu Kultury w Rybniku-Chwało-

wicach. Nasz chór zaprezentował trzy 

utwory sakralne. Wieczorem uczestni-

czyliśmy w ogłoszeniu wyników oraz 

koncercie laureatów w kościele Królowej 

Apostołów w Rybniku. 

Chór Uniwersytetu 

Ekonomicznego 

w Katowicach pod 

dyrekcją Michała 

Brożka w minionym 

roku akademickim 

uczestniczył w pięciu 

międzynarodowych 

konkursach: w Lloret 

de Mar w Hiszpanii, 

w Bielsku-Białej, Ryb-

niku, Będzinie i Kra-

kowie. We wszystkich 

konkursach zdobywał 

nagrody. 

XXI Międzynarodowy Festiwal 
Kolęd i Pastorałek im. Księdza 
Kazimierza Szwarlika w Będzinie

Drugie miejsce 
w kategorii chóry
Przesłuchanie konkursowe w I etapie 

odbyło się 20 grudnia 2014 roku w sali 

teatralnej Wadowickiego Centrum Kul-

tury. Jury zakwalifi kowało nasz chór do 

II etapu festiwalu. Przy okazji pobytu 

w Wadowicach wykonaliśmy oprawę 

mszy św. w Bazylice Ofi arowania Naj-

świętszej Maryi Panny. Przesłuchanie w II 

fi nałowym etapie odbyło się 17 stycznia 

2015 roku w Państwowej Szkole Muzycz-

nej im. Fryderyka Chopina w Będzinie. 

Nasz chór został zaproszony do występu 

na koncercie galowym w dniu 18 stycz-

nia w Sanktuarium Polskiej Golgoty 

Wschodu na osiedlu Syberka w Będzinie. 

W trakcie tego koncertu jury festiwalu 

ogłosiło wyniki. Za zajęcie drugiego 

miejsca w naszej kategorii otrzymaliśmy 

nagrodę w wysokości 1000 zł ufundowa-

ną przez Noel Joy Foundation z USA. 

VI Krakowski Międzynarodowy 
Festiwal Chóralny „Cracovia 
Cantans” 

Pierwsze miejsce w kategorii 
muzyki sakralnej
Przesłuchania odbyły się 12 czerwca 

w kościele św. Piotra i Pawła w Krako-

wie. Wieczorem w kościele św. Katarzy-

ny na Kazimierzu wystąpiliśmy z koncer-

tem. Razem z nami koncertowały chóry 

z Finlandii, Norwegii, Czech i Filipin. 

W niedzielę 14 czerwca uczestniczyliśmy 

w gali festiwalu w Filharmonii im. Karola 

Szymanowskiego w Krakowie. Na po-

czątku gali ogłoszono wyniki konkursu 

oraz wręczono nagrody. Jury festiwalu 

z przewodniczącym prof. Romualdem 

Twardowskim oraz członkami z Hisz-

panii, Japonii, Łotwy i Rosji przyznało 

naszemu chórowi zaszczytne pierwsze 

miejsce w kategorii muzyki sakralnej.

8 
listopad//november 
2014

12, 14 
czerwiec//june 2015

grudzień//december 2014
/styczeń//january 2015

What’s new in the University Choir?

10th “Rybnik Choir Autumn” 
International Festival 
Rybnik, 8 November, 2014

Silver Diploma in the Mixed Choir 
competition
The auditions were held at the Culture 

Centre in Rybnik-Chwałowice. Our Choir 

sang three pieces of sacred music. In the 

evening we participated in the award 

announcement ceremony and the award 

winners’ concert held at the Queen of 

the Apostles Church in Rybnik. 21st International Christmas 
Carol Festival
Będzin, December 2014/
January 2015

Second place in the choir 
competition
In the fi rst stage of the Festival, the audi-

tions were held on 20 December 2014 at 

the theatre hall of the Wadowice Culture 

Centre. The jury qualifi ed our Choir for 

the second stage of the Festival. During 

their stay in Wadowice, the Choir sang 

at the mass celebrated in the Basilica of 

the Blessed Virgin Mary in Wadowice. 

The second (fi nal) stage auditions were 

held on 17 January 2015 at the Fryderyk 

Chopin Music School in Będzin. Our Choir 

was invited to perform at the Gala Con-

cert, held on 18 January at the Sanctuary 

of Golgotha of the East in Będzin. During 

the Gala Concert the jury announced the 

winners: we won the second place in 

the choir competition and were awarded 

a prize of 1,000 PLN, sponsored by Noel 

Joy Foundation from the US.

6th “Cracovia Cantans” 
International Choir Festival
Kraków, 12 and 14 June, 2015

First place in the sacred 
music competition
The auditions were held on 12 June at 

St. Peter and Paul’s Church in Kraków. 

In the evening we performed a concert 

at St. Catherine’s Church in Kazimierz, 

along with choirs from Finland, Norway, 

the Czech Republic and Philippines. On 

Sunday, 14 June, we attended the festi-

val gala held at the Karol Szymanowski 

Philharmonic in Kraków. The competition 

results were announced, followed by the 

award ceremony. The Jury, headed by 

Prof. Romuald Twardowski, with mem-

bers from Spain, Japan, Latvia and Rus-

sia, awarded our Choir fi rst place in the 

sacred music category. 

In the past academic 

year, the Choir of the 

University of Eco-

nomics in Katowice, 

under the direction 

of Michał Brożek, 

participated in fi ve 

international choir 

competitions: in Llo-

ret de Mar (Spain), 

Bielsko-Biała, 

Rybnik, Będzin 

and Kraków, win-

ning awards in each 

of the events.

Więcej informacji: / 

More information 

is available at: 

www.ue.katowice.

pl/chor
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Studentka Wydziału Za-

rządzania Marta Puda 

zdobyła brązowy medal 

w turnieju szablistek 

podczas uniwersjady 

w południowokoreańskim 

Gwangju. W półfi nale Po-

lka przegrała z późniejszą 

wicemistrzynią, Koreanką 

Seonhee Kim – 8:15. Za-

wody w Korei odbyły się 

w lipcu br. (MB)

Akcja ta miała na celu popularyzowa-

nie rekreacyjnej aktywności ruchowej 

w środowisku akademickim. Sport aka-

demicki w Uniwersytecie Ekonomicznym 

w Katowicach od lat stoi na bardzo 

wysokim poziomie. W klasyfi kacji gene-

ralnej Akademickich Mistrzostw Polski 

w typach uczelni nasz uniwersytet 

niezmiennie plasuje się na podium lub 

w jego bliskich okolicach. Jednak zajęcia 

w sekcjach sportowych adresowane są 

do szczególnego grona odbiorców. Stąd 

pomysł popularyzacji rekreacyjnych 

form aktywności ruchowej skierowany 

do szerszego grona. Akcję wsparł Klub 

Uczelniany Akademickiego Związku 

Sportowego Uniwersytetu Ekonomicz-

nego w Katowicach. Aby zmotywować 

członków AZS UE do udziału w zawo-

dach, zarząd ufundował nagrodę spe-

cjalną dla najwyżej sklasyfi kowanego 

zawodnika i zawodniczki – członka 

klubu. 

W trakcie organizacji imprezy i podczas 

pierwszych tygodni jej trwania zawody 

zyskały dużą popularność w środowi-

sku akademickim i miejskim. Uczest-

 Brąz 

na uniwersjadzie!

SuperPływak UE 2015
SuperSwimmer UE 2015

W semestrze letnim roku akademickie-

go 2014/2015 Organizacja Studentów 

Niepełnosprawnych Uniwersytetu Eko-

nomicznego w Katowicach we współ-

pracy ze Studium Wychowania Fizycz-

nego i Sportu i przy poparciu prorek-

torów, profesorów Wojciecha Dyducha 

i Roberta Tomanka, zorganizowała ak-

cję pod nazwą „SuperPływak UE 2015”. 

nicy zdobywali nagrody tygodniowe, 

etapowe, specjalne – co z pewnością 

zmotywowało studentów do podjęcia 

trudu uczestnictwa w zawodach przez 

trzy miesiące semestru letniego. Akcja 

„SuperPływak UE 2015” odbywała się 

na pływalni uniwersytetu. Zawodnicy 

samodzielnie liczyli sobie przepłynięty 

każdorazowo dystans i zapisywali go 

po wyjściu z wody. Pracownik Studium 

Wychowania Fizycznego uzupełniał 

karty zawodnika i sumował przepłynię-

te dystanse. Wygrywała osoba, która 

przepłynęła najwięcej w trakcie trwania 

całych zawodów. 

Aktywny udział wzięło 137 osób, 117 

studentów i 20 pracowników. W łącznej 

klasyfi kacji zwyciężył dr Marcin Tomec-

ki. Przepłynął on najdłuższy dystans 

wśród rywalizujących ze sobą zawod-

ników: 180 000 m. Najlepszy wśród 

studentów Bartek Gąsior przepłynął 157 

475 m. W pierwszej dziesiątce znalazło 

się pięciu studentów i pięciu pracowni-

ków. Łącznie w czasie trwania zawodów 

uczestnicy pokonali imponujący dystans 

2 960 600 m.

Marta Puda, a student of 

the Faculty of Manage-

ment, won a bronze me-

dal in the women’s sabre 

competition at the Uni-

versiade held in Gwangju, 

South Korea. In the semi-

fi nal, the Polish fencer 

lost 8:15 against Seonhee 

Kim, a Korean competitor 

who later became the vice 

champion. The tourna-

ment in Korea took place 

in July. (MB)

In the second semester of the academic year 2014/15, 

the Disabled Student Organisation at the University of Econo-

mics in Katowice, in cooperation with the Physical Education 

and Sports Centre and with the support of Vice-Rectors: 

Prof. Wojciech Dyduch and Prof. Robert Tomanek, launched 

a competition entitled “SuperSwimmer UE 2015”. 

A bronze medal 
at the Universiade!

Danuta Palica
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Urodziła się w roku 1926. Jej rodzi-

ce, Helena i Tadeusz Siessowie, byli 

nauczycielami. Ukończyła Liceum 

Humanistyczne w Bochni, następnie 

studia na Wydziale Filozofi cznym 

Uniwersytetu Jagiellońskiego. W roku 

1953 została zatrudniona w bibliotece 

ówczesnej Wyższej Szkoły Ekonomicz-

nej w Katowicach i pracowała tam 

aż do przejścia na emeryturę. Potem 

trudniła się amatorsko działalnością 

dziennikarską. W „Gazecie Wyborczej” 

i „Dzienniku Zachodnim” opublikowała 

około 150 artykułów poświęconych 

nieżyjącym już osobom, które znała 

i ceniła. W wielu z nich zaprezentowała 

sylwetki zmarłych pracowników naszej 

uczelni – zarówno wywodzących się 

z kadry naukowej, jak i zatrudnionych 

w bibliotece i administracji. Utrwaliła 

też we wspomnieniach swoją rodzinę, 

którą darzyła wielką miłością – rodzi-

ców oraz przedwcześnie zmarłe młod-

sze rodzeństwo. Wiele starań poświę-

ciła gromadzeniu wszelkich materiałów 

o sławnym bracie – znanym dyrygencie 

i wieloletnim dyrektorze artystycznym 

Opery Śląskiej w Bytomiu, Napoleonie 

Siessie. Zadziwiała swoim uporem 

i wytrwałością w dążeniu do wyzna-

czonego celu. Lubiła kontakty z ludźmi, 

bardzo cieszyła się okazywaną jej życz-

liwością. Miała wrażliwą duszę i potra-

fi ła dostrzegać piękno w otaczającym 

ją świecie. 

Taką ją zapamiętajmy.

Oddeszłła paaniiii kkussstooosssz ZZddzisława Siess

Wspomnienia Zdzisławy Siess przytaczaliśmy na łamach naszego czasopisma. 
Wywiad z nią, zatytułowany „Kronikarka Akademii”, został opublikowany 
w numerze 20. z grudnia 2006 roku. / Zdzisława Siess’ reminiscences were 
often quoted on our pages. The interview, entitled “The Chronicler of the Aca-
demy”, was published in Issue 20, December 2006.

13 maja 2015 roku w wieku 88 lat zmarła Zdzisława Siess, wielo-
letni pracownik Biblioteki Głównej naszej uczelni. Spoczęła na 
cmentarzu w Bochni, obok swoich bliskich.

The initiative aimed to promote recrea-

tional sports activities in the academic 

community. Over the years, the University 

of Economics in Katowice has had many 

accomplished athletes. Our University 

consistently ranks very high in the gene-

ral classifi cation of the Academic Sports 

Championships, often landing on the 

podium, or close to it. The activities of 

diff erent sports sections are, however, 

targeted at a very specifi c audience. 

Hence the idea to promote recreational 

sports activities among a wider public. 

The initiative was supported by the 

Academic Sports Association Club of the 

University of Economics in Katowice (AZS 

UE). In order to encourage the AZS mem-

bers to take part in the “SuperSwimmer 

UE 2015” contest, the Board off ered to 

fund a special award for the club member 

who ranks highest in the competition.

In the organisational phase, and dur-

ing the fi rst few weeks of the event, the 

competition became very popular both in 

the academic community and in the city 

of Katowice. In the course of the competi-

tion the participants could win various 

types of awards: weekly awards, awards 

for achieving best results at a particular 

stage of the competition, special awards. 

The variety of awards certainly encour-

aged students to make the extra eff ort 

and remain in the competition through-

out the three months of the summer 

semester. 

The “SuperSwimmer UE 2015” was held 

at the University swimming pool. Each of 

the contestants calculated the distance 

covered during each swim session and 

wrote it down after leaving the water. 

One of the instructors from the Physical 

Education and Sports Centre regularly 

completed the swimmers’ cards and sum-

marised the distances. The person who 

swam the longest cumulative distance 

won the entire competition.

“SuperSwimmer UE 2015” attracted 137 

participants: 117 students and 20 staff  

members. Having covered a distance of 

180,000 metres, the longest among all 

the participants, Dr Marcin Tomecki won 

the overall classifi cation. Bartek Gąsior, 

the best among students, covered a dis-

tance of 157,475 metres. Five students 

and fi ve staff  members qualifi ed among 

the top ten swimmers in the competi-

tion. Throughout the entire event, the 

participants covered an impressive total 

distance of 2,960,600 metres.

On 13 May 2015, Zdzisława Siess, a long-time staff member of the 
Main University Library, passed away at the age of 88. She was 
buried in a cemetery in Bochnia, next to her relatives.

On 13 May 2015, Zdzisława Siess, 

a long-time staff  member of the Main 

University Library, passed away at the 

age of 88. She was buried in a cem-

etery in Bochnia, next to her relatives.

She was born in 1926. Her parents, 

Helena and Tadeusz Siess, were both 

teachers. She graduated from the 

humanities lyceum in Bochnia and 

pursued academic education at the 

Philological Faculty of the Jagiellonian 

University. In 1953, she was employed 

in the library of the then Higher School 

of Economics in Katowice, where she 

stayed until retirement. Then she be-

came an amateur journalist. She pub-

lished about 150 articles about people 

she knew and respected in Gazeta 

Wybocza and Dziennik Zachodni, popu-

lar newspapers. In a number of texts, 

she wrote about the late employees 

of our university – both the academics 

and administration and library staff  

members. She also recorded the me-

mories of her family who she had loved 

dearly – her parents and younger sib-

lings, who had died prematurely. Her 

great undertaking was the collection of 

all materials about her famous brother 

– Napoleon Siess, a renown conductor 

and long-time artistic director of the Si-

lesian Opera in Bytom. She astonished 

everybody with her persistence and 

perseverance in pursuing her goal. She 

enjoyed other people’s company and 

relished in the kindness others showed 

to her. She had a sensitive soul and 

saw beauty in the world around her. 

This is how we are going to remem-

ber her.

Curator Zdzisława Siess passed away

Janina Otrębska
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Do P.T. Czytelników
Przez ostatnie dziesięć lat, od numeru 15. 

z 2005 roku, przybliżałem najdawniej-

sze dzieje naszej uczelni, przypominając 

ważne zdarzenia, sylwetki wykładowców, 

programy czy formy współpracy między-

uczelnianej. Odbierałem sygnały od kręgu 

Czytelników, który samorzutnie powstał, 

z cennymi sugestiami, dającymi podstawę 

do przekonania, że jest to cykl potrzeb-

ny. Rada Programowa Biuletynu, która 

ostatnio powstała, zrezygnowała z mych 

publikacji, widząc w innych przestrzeniach 

sens uczelnianego Biuletynu. Pozostaje mi 

podziękować P.T. Czytelnikom za lekturę, 

słowa zachęty i wiele życzliwości. 

Bilińska-Reformat Katarzyna
 Relacje sieci handlu detalicznego z klientami 
i dostawcami na tle uwarunkowań globalnych i lokalnych.

Brandenburg Henryk, Sekuła Przemysław (red.)
Projekty lokalne i regionalne. Rola kompetencji 
w zarządzaniu projektami.

Celary Ireneusz, Polok Grzegorz (red.)
Etos pracy w przestrzeni społeczno-pastoralnej.

Cichorska Joanna (red.)
Zarządzanie portfelem inwestycyjnym. 
Inwestor indywidualny na rynku fi nansowym.

Janik Ewa (red.) 
Prawne i ekonomiczne determinanty systemu kontroli 
fi nansowej realizującej politykę fi skalną.

Kozłowska Magdalena 
Determinanty atrakcyjności Polski w aspekcie napływu 
bezpośrednich inwestycji zagranicznych.

Krężołek Dominik 
Rozkłady alfa-stabilne. Zastosowanie w ekonomii 
i zarządzaniu.

Lisiecka Krystyna, Czyż-Gwiazda Ewa 
Zarządzanie jakością działań w organizacji. 
Modele i metody doskonalenia.

Lorek Elżbieta (red.) 
Biznes ekologiczny. Ekorynek, ekokonsument, 
ekostrategie fi rm.

Pańkowska Małgorzata (red.) 
Uwarunkowania technologiczno-społeczne i modele 
prosumpcji systemów informatycznych zarządzania.

Nowości wydawnicze
New releases

Alojzy Czech

Dear Readers
For the last ten years, since the XV/2005 

issue of the “Forum” bulletin, I have taken 

the opportunity to give you some insight 

into the earliest history of our University, 

trying to recall signifi cant events, lecturers, 

programmes and inter-university partner-

ships. I have received many comments 

from the spontaneously formed circle of 

readers whom my articles attracted and 

who provided me with valuable sugges-

tions and reasons to believe that the series 

was truly needed. Holding a different view 

of what the bulletin should focus on, the 

recently appointed Editorial Board has 

chosen to no longer accept my manuscripts 

for publication. 

All that remains for me is to thank you all 

for reading my articles, for your encoura-

gement and kindness.
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Pfaff Józef 
Rewizja fi nansowa. Wydanie II poprawione i uzupełnione.

Pfaff Józef (red.) 
Rachunkowość małych przedsiębiorstw. Wydanie II 
poprawione i uzupełnione.

Smyczek Sławomir, Matysiewicz Justyna (red.) 
Global business toward new paradigm in the time of crisis.

Smyczek Sławomir, Matysiewicz Justyna (red.)
Social exclusions in Europe. Marketing perspective.

Sowińska Anna
Wprowadzenie do psychologii dla ekonomistów. 
Skrypt do wykładów z psychologii. Wydanie II poprawione.

Sporek Tadeusz (red.)
Gospodarka światowa w XXI wieku – kierunki przemian.

Sporek Tadeusz, Talar Sylwia (red.)
Problemy rozwojowe i powiązania gospodarcze 
w wymiarze międzynarodowym. Wyniki wybranych badań.

Wolny-Dominiak Alicja
Taryfi kacja w ubezpieczeniach majątkowych 
z wykorzystaniem modeli mieszanych.

Żądło Tomasz
Statystyka małych obszarów w badaniach ekonomicznych. 
Podejście modelowe i mieszane.

Żytniewski Mariusz (red.)
Wybrane zagadnienia wykorzystania systemu 
SAP ERP w organizacji.

Zapowiedzi
  Coming soon

Balcerowicz-Szkutnik Maria (red.)
Comparative analsis of the dependence of the capital 
markets and economic system of international relations.

Jaciow Magdalena, Kolny Beata, Maciejewski 
Grzegorz, Mikołajczyk Barbara, Wolny Robert 
Services in Europe − diagnosis and development 
perspectives.

Kosiń Paweł, Woźniak-Sobczak Barbara (red.) 
Studium efektywności przedsiębiorstwa w sieci. 
Perspektywa renty sieciowej.

Kucharska Barbara, Kucia Michał, Maciejewski 
Grzegorz, Malinowska Mirosława, 
Stolecka-Makowska Agata 
Retail trade in Europe − diagnosis and development 
perspectives.

Marzec Izabela
Uwarunkowania rozwoju zatrudnialności pracowników 
w organizacji.

Ostoj Izabela, Żelazny Rafał, Tusińska Magdalena, 
Włodarczyk Julia, Grabowski Artur
Ekonomia menedżerska − problemy decyzyjne 
w studiach przypadków.

Sekuła Przemysław
Zarządzanie infrastrukturalnymi projektami liniowymi.

Szkutnik Włodzimierz, Sączewska-Piotrowska 
Anna, Hadaś-Dyduch Monika
Metody taksonomiczne z programem Statistica.

Żabiński Leszek (red.)
Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym. 
Zarys problematyki.

Żytniewski Mariusz (red.)
Technologie agentowe w organizacjach opartych 
na wiedzy.





Jak do nas trafi ć

Samolotem: 
Najbliższymi lotniskami są Katowice (KTW) oraz Kra-
ków (KRK). Dojazd taksówką z lotniska zajmuje niecałą 
godzinę. Koszt wynosi ok. 140 zł (35 EUR) z Katowic 
i ponad 250 zł (60 EUR) z Krakowa. Z lotniska w Katowi-
cach kursują do centrum Katowic autobusy komunikacji 
publicznej. Z Krakowa można się dostać do Katowic po-
ciągiem lub prywatnymi minibusami. 

Pociągiem:
Dworzec centralny w Katowicach obsługuje ruch krajo-
wy i liczne połączenia międzynarodowe. Z okolic dworca 
do uczelni najłatwiej dojechać tramwajem lub taksówką. 
Spacer zajmie około pół godziny.

Autobusami krajowymi i międzynarodowymi: 
Liczni operatorzy oferują możliwość dotarcia autobusa-
mi dalekobieżnymi do centrum Katowic. Następnie do 
uczelni najłatwiej dojechać tramwajem lub taksówką.

Samochodem: 
Wszystkie budynki uniwersytetu są zlokalizowane nie-
opodal autostrady A4 (wschód – zachód) oraz popular-
nej drogi krajowej Warszawa – Częstochowa – Katowice 
– Bielsko-Biała. 30 km dzieli nas od skrzyżowania auto-
strad A4 i A1 (północ – południe). 

Komunikacją publiczną: 
Na obszarze metropolitalnym Katowic większość linii 
autobusowych i tramwajowych dojeżdżających w oko-
lice uczelni jest obsługiwana przez KZK GOP. Przystanki 
położone najbliżej głównego kampusu uniwersytetu to: 
przystanek tramwajowy Zawodzie Uniwersytet Ekono-

miczny i przystanek autobusowy Zawodzie Waleriana. 
Rozkład jazdy KZK GOP jest dostępny na stronie: 
www.kzkgop.com.pl. Korzystanie z komunikacji publicz-
nej ułatwiają też aplikacje mobilne, np. jakdojade.pl.

How to fi nd us

By air: 
Katowice (KTW) and Cracow (KRK) are the closest air-
ports. It takes less than one hour to come here by taxi. 
A taxi fare is usually about PLN 140 (EUR 35) from Kato-
wice and over PLN 250 (EUR 60) from Cracow. There are 
shuttle buses running from the Katowice Airport to the 
city centre. From the Cracow Airport you can travel to 
Katowice by train or private minibus service. 

By rail:
The Katowice Railway Station handles domestic traffi  c 
and operates a number of international connections. 
Once you are there, the easiest way to get to the Uni-
versity is to take a tram or a taxi. A walk should take 
you about 30 minutes.

By coach (domestic or international): 
Numerous coach operators off er long-distance coach 
services which pass through the centre of Katowice. 
On arrival, the easiest way to get to the University is 
to take a tram or a taxi.

By car: 
All the University buildings are located near the A4 
(East-West) motorway and a popular domestic road of 
Warsaw – Częstochowa – Katowice – Bielsko-Biała. 
We are situated 30 km away from the crossing of A4 
and A1 (North-South) motorways. 

Using public transport:
In the Katowice metropolitan area most bus and tram 
services which stop near the University are operated by 
KZK GOP. The closest tram stop is Zawodzie Uniwersytet 

Ekonomiczny and the closest bus stop is Zawodzie Wale-

riana. A KZK GOP timetable is available online at: 
www.kzkgop.com.pl. Mobile apps, such as jakdojade.pl, 
can also be a good guide when using public transport. 
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Gdzie się zatrzymać

W Katowicach z łatwością można znaleźć nocleg w hote-
lach o standardzie biznesowym. W odległości krótkiego 
spaceru od głównego kampusu znajdują się hotele: No-
votel Katowice Centrum i Ibis Budget Katowice Centrum. 
Nieco dalej znajduje się czterogwiazdkowy Qubus Hotel 
Prestige Katowice. W mieście można także zarezerwo-
wać noclegi w apartamentach. 

W pobliżu

Nieopodal głównego kampusu – na terenach byłej ko-
palni węgla kamiennego – w ostatnich latach powstała 
dzielnica kultury. Tam zachęcamy do odwiedzenia Mu-
zeum Śląskiego lub wysłuchania koncertu w siedzibie 
Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, 
uznawanej za jedną z najlepszych sal koncertowych 
świata. Podczas spaceru można także zawitać do Mię-
dzynarodowego Centrum Kongresowego lub katowickiej 
ikony – hali widowiskowo-sportowej „Spodek”. Wraże-
nia architektoniczne – i nie tylko – gwarantowane. Czas 
spaceru: 1 godzina. Wracając można odwiedzić Centrum 
Informacji Naukowej i Bibliotekę Akademicką Uniwer-
sytetów Ekonomicznego i Śląskiego. W Katowicach i są-
siadujących miastach można także znaleźć wiele innych 
atrakcji turystycznych, w tym związanych z dziedzic-
twem przemysłowym regionu. 

5 wydziałów Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Katowicach

Wydział Biznesu, Finansów i Administracji w Rybniku

Wydział Ekonomii

Wydział Finansów i Ubezpieczeń

Wydział Informatyki i Komunikacji

Wydział Zarządzania

Where to stay

You can easily fi nd suitable accommodation in Kato-
wice, if you opt for business-standard hotels. Novotel 
Katowice Centrum and Ibis Budget Katowice Centrum 
are just a short walk from our University’s main cam-
pus. A four-star Qubus Hotel Prestige Katowice is 
slightly farther. You can also book an apartment 
in the town. 

What to see nearby

Recently, a cultural district has been established on the 
site formerly occupied by a coal mine. The places and 
the events worth visiting there include the Silesian Mu-
seum or the concerts held in the new seat of the Polish 
Radio National Symphony Orchestra, which is believed 
to belong among the best concert halls worldwide. 
You can also take a walk to the International Congress 
Centre or decide to take a quick glance at the landmark 
of Katowice – „Spodek” Sport and Concert Hall. You 
will certainly be impressed by the architecture – and 
more than that! The walking tour time: 1 hour. On your 
way back, it may be a good idea to see the Scientifi c 
Information Centre and University Library, a joint facil-
ity of the University of Economics and the University 
of Silesia. Katowice and the neighbouring towns off er 
also a handful of other tourist attractions, including the 
sites associated with the region’s industrial heritage. 

5 Faculties of the University 
of Economics in Katowice

Faculty of Business, Finance and Administration in Rybnik

Faculty of Economics

Faculty of Finance and Insurance

Faculty of Informatics and Communication

Faculty of Management

 

+48 32 432 9852 
dziekanat.wbfu@ue.katowice.pl

+48 32 257 7559 
dziekanat.we@ue.katowice.pl

+48 32 257 7732 
dziekanat.fi u@ue.katowice.pl

+48 32 257 7979 
dziekanat.wiik@ue.katowice.pl

+48 32 257 7002 
dziekanat.wz@ue.katowice.pl



W dużym skrócie

Ponad 11 000 studentów
500 nauczycieli akademickich
Studia magisterskie i licencjackie na 18 kierunkach
Studia doktoranckie
Studia podyplomowe na ponad 50 kierunkach

Edukacja ekonomiczna dla dzieci, młodzieży oraz seniorów
Programy współpracy międzynarodowej z ponad 200 
uczelniami na całym świecie – możliwość zrealizowania 
części studiów w całej Europie, Chinach, na Tajwanie, 
w Hongkongu, Korei, Singapurze, Brazylii, Kolumbii, 
Chile, Rosji, Stanach Zjednoczonych

Programy praktyk i staży w Polsce i za granicą• 
Krajowe i międzynarodowe programy badawcze • 
oraz działalność ekspercka

Decyzja o uruchomieniu w Katowicach Wyższego Stu-
dium Nauk Społeczno-Gospodarczych (dziś Uniwersyte-
tu Ekonomicznego) zapadła w 1936 roku ze względu na 
potrzeby intensywnie rozwijającego się przemysłu na 
Górnym Śląsku. Pierwszy wykład odbył się 11 stycznia 
1937 roku. Rocznicę tego wydarzenia obchodzimy jako 
Święto Uniwersytetu.

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach może pochwa-
lić się 2. miejscem na Śląsku pod względem wysokości 
wynagrodzeń absolwentów uczelni wyższych.
Źródło: http://www.wynagrodzenia.pl/artykul.php/

wpis.3175

Nasi absolwenci są cenieni na rynku pracy – 
co czwarty zajmuje stanowisko kierownicze.
Źródło: Raport z badania losów absolwentów Uniwersy-

tetu Ekonomicznego w Katowicach – Keystone Consulting 

Sp. z o.o., listopad 2011

Najwyższym wskaźnikiem zatrudnialności swoich 
absolwentów może poszczycić się Uniwersytet Ekono-
miczny w Katowicach. Ponad 85 proc. to osoby aktyw-
ne zawodowo.
Źródło: http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/new-

s,400506,wiekszosc-absolwentow-slaskich-uczelni-

znajduje-prace.html

Zdaniem studentów zagranicznych Uniwersytet Eko-
nomiczny w Katowicach to najlepsza uczelnia w kraju: 
potwierdzeniem jest I miejsce w badaniu satysfakcji 
studentów zagranicznych w Polsce przeprowadzonym 
przez StudyPortals: StudyPortals’ International Student 
Satisfaction Awards (Certifi cate for Outstanding Inter-
national Student Satisfaction 2014 z najwyższą oceną).
Źródło: http://www.studyportals.eu/research/student-sa-

tisfaction/articles/896/studyportals-awards-2014-poland.

html

In brief

Over 11,000 students
500 academic teachers
Undergraduate and graduate courses in 18 fi elds
Doctoral studies
Post-graduate courses in over 50 fi elds

Education in economics for children, youth and seniors
International cooperation programmes with more than 
200 universities worldwide – opportunities for students 
to complete part of their degree courses in any other 
European country, as well as China, Taiwan, Hong Kong, 
Korea, Singapore, Brazil, Colombia, Chile, Russia, the USA
•    Traineeships and work placements in Poland and abroad
•      Domestic and international research programmes 

and expert advisory services 

The decision to establish the College of Social and 
Economic Sciences in Katowice (currently the Univer-
sity of Economics) was made in 1936, to meet the 
needs of rapidly growing industry in the Upper Silesia. 
The fi rst lecture was delivered on 11 January 1937. 
Every year, we celebrate this day as our University’s 
Anniversary.

The university takes pride in being ranked second in 
Silesia in terms of how much its graduates earn
Source: http://www.wynagrodzenia.pl/artykul.php/

wpis.3175

Our graduates are highly valued at the labour market – 
every fourth of them occupies a managerial position.
Source: Raport z badania losów absolwentów Uniwer-

sytetu Ekonomicznego w Katowicach – Keystone Consul-

ting Sp. z o.o., November 2011

The University of Economics in Katowice has the highest 
score in graduate employability rankings. Over 85 per-
cent of our former students are professionally active.
Source: http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/

news,400506,wiekszosc-absolwentow-slaskich-uczelni-

znajduje-prace.html

According to foreign students, the University of Econom-
ics in Katowice is the best university in our country. 
As a confi rmation, we hold the fi rst place in a foreign 
student satisfaction survey conducted in Poland by 
StudyPortals: StudyPortals’ International Student Satis-
faction Awards (Certifi cate for Outstanding International 
Student Satisfaction 2014, with the top score).
Source: http://www.studyportals.eu/research/student-sat-

isfaction/articles/896/studyportals-awards-2014-poland.

html



bądź na bieżąco przy pomocy 
aplikacji mobilnej uczelni„myUE”

myUE – stay up-to-date with 
the mobile university app 

Międzynarodowe sieci i akredytacje

EUA • – The European University Association 
EAIE • – European Association for International 
Education 
EFMD – The Management Development Network • 

Podążaj dobrym tropem

Studia
www.ue.katowice.pl/kandydaci

Studia podyplomowe
www.ue.katowice.pl/ssbia

Języki biznesu
www.ue.katowice.pl/ssjb

Współpraca z gospodarką
www.ue.katowice.pl/biznes

Międzynarodowa wymiana studentów
www.ue.katowice.pl/bmws

Przywileje dla absolwentów
www.ue.katowice.pl/spa

Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka
www.ue.katowice.pl/ciniba

Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych
www.ue.katowice.pl/cnti

ACRU – The Association of the Carpathian Region • 
Universities
DUKENET – International consortium of business • 
and economics schools 
PRIME Networking • 
MAG Scholar • 
NICE Network – New Initiatives and Challenges • 
in Europe
ATLAS – The Association for Tourism and Leisure• 

International networks and accreditations

Follow the right paths

Degree courses
www.ue.katowice.pl/kandydaci

Post-graduate studies
www.ue.katowice.pl/ssbia

Business languages
www.ue.katowice.pl/ssjb

Cooperation with business partners
www.ue.katowice.pl/biznes

International student exchange
www.ue.katowice.pl/bmws

Privileges for graduates
www.ue.katowice.pl/spa

The Scientifi c Information Centre and University Library 
www.ue.katowice.pl/ciniba

Advanced Information Technology Centre
www.ue.katowice.pl/cnti



Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
University of Economics in Katowice

www.ue.katowice.pl

blisko
Uniwersytet Ekonomiczny 

w Katowicach znajduje się w ser-

cu największej polskiej aglome-

racji, pełnej pozytywnej energii. 

W regionie, gdzie sieć komunika-

cji oraz rozbudowana infrastruk-

tura sprawiają, że wszędzie jest 

blisko. W miejscu, gdzie studenci 

mają łatwy dostęp do wyda-

rzeń sportowych, kulturalnych 

i naukowych. A w Uniwersytecie 

mogą korzystać z dobrze rozwi-

niętych zasobów – sal dydaktycz-

nych, sal gimnastycznych, base-

nu, siłowni, najnowocześniejszej 

biblioteki w regionie (CINiBA) 

oraz Centrum Nowoczesnych 

Technologii Informatycznych.

your place
The heart of the University beats 

in the capital of Poland’s second-

largest metropolitan area – Sile-

sia, a region with great academic 

and business potential, full of 

positive energy, vibrant with

ethnic, cultural and tourist diver-

sity. Katowice, a truly unique 

city, enjoys the reputation of one 

of the most attractive develop-

ment hotspots in Central Europe. 

As a city of sports and culture, 

it makes an ideal place for study-

ing, living and having fun. 

międzynarodowo
Uniwersytet Ekonomiczny 

w Katowicach słynie z licznych 

programów zagranicznej wy-

miany studentów, pracowników 

i stażystów. Udział w międzyna-

rodowych projektach, spotka-

niach i konferencjach organizo-

wanych przez uczelnię gwaran-

tuje kontakt z ludźmi z całego 

świata. Z tych powodów oraz 

dzięki naszej otwartości polscy 

i zagraniczni studenci chętnie 

wybierają Uniwersytet Ekono-

miczny i Katowice jako miejsce 

życia, kształcenia, rozrywki 

i pracy.

 your space
In the global village of today’s 

world, our University strives 

for international presence and 

academic excellence. Our degree 

programmes in English attract 

a growing number of inter-

national students, who forge 

friendships across borders and 

cultures. We off er exchange 

programmes and internships in 

Europe, Asia and the Americas. 

Start a new adventure with 

us. Step up to the world @ UE 

Katowice.

przez całe życie
Uniwersytet Ekonomiczny 

w Katowicach to blisko 80 lat 

tradycji, około 500 wybitnych 

nauczycieli akademickich i 60 

tysięcy absolwentów cenionych 

przez pracodawców. Szeroki 

wachlarz kierunków studiów 

podyplomowych i szkoleń, kursy 

językowe, bezpłatne programy 

edukacyjne dla dzieci i młodzie-

ży, a także Uniwersytet Ekono-

miczny Trzeciego Wieku pozwa-

lają na zgłębianie wiedzy przez 

całe życie. 

your future
Our educational off er and life-

long learning programmes make 

an appealing proposition for 

students of all ages. Our cour-

ses, designed to strike a perfect 

balance between academic 

knowledge and practical skills, 

and professional career services 

ensure the high employability of 

our graduates. We encourage our 

Polish and foreign alumni to stay 

in touch with us by engaging 

them in on-campus and social 

media activities. Proud to prepa-

re today’s managers for tomor-

row’s challenges, we off er you 

the key to your future career. 



Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Oferta dydaktyczna w języku polskim

Studia pierwszego i drugiego stopnia

(stacjonarne i niestacjonarne)

kierunki:

Analityka Gospodarcza / Dziennikarstwo i Komunikacja 

Społeczna / Ekonomia / Finanse Menedżerskie / Finanse 

i Rachunkowość / Finanse i Rachunkowość w Rybniku / 

Finanse i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia / Gospodarka 

i Zarządzanie Publiczne / Gospodarka Przestrzenna / 

Gospodarka Turystyczna / Informatyka / Informatyka 

i Ekonometria / Logistyka / Logistyka (inżynierska) / 

Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze / Przedsiębiorczość 

i Finanse / Zarządzanie 

Studia trzeciego stopnia (doktoranckie) 

Studia podyplomowe i szkolenia

Kursy językowe

Bezpłatne programy edukacji ekonomicznej dla dzieci 

i młodzieży:

EUD – Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy dla klas 5. i 6.

AME – Akademia Młodego Ekonomisty dla gimnazjum

ELiT – Ekonomia dla Liceum i Technikum

UETW – Uniwersytet Ekonomiczny Trzeciego Wieku

University of Economics in Katowice
Study in English

Bachelor’s Degree in Finance and Accounting for Business

Bachelor’s Degree in International Business

Master’s Degree in International Business

Joint Master’s Degree in European Business and Finance

Joint Master’s Degree in Quantitative Asset and Risk  

Management

Euro-classes

www.ue.katowice.pl




