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WPROWADZENIE 

Tradycje Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach sięgają 1936 roku, kiedy to zostało 
utworzone Wyższe Studium Nauk Społeczno – Gospodarczych (na mocy Dekretu Ministra Wyznań 
Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 3 grudnia 1936 roku).  

Uniwersytet zachowuje i rozwija tradycje i zwyczaje akademickie. Zebrane poniżej zwyczaje oraz 
zasady postępowania, ściśle związane z ceremoniałem akademickim najstarszych polskich uniwersytetów 
umożliwiają zachowanie dobrych tradycji Uczelni i umacnianie Jej tożsamości.  
 

Rozdział 1 
SYMBOLE 

 
§ 1  

 

Godło Uniwersytetu stanowi najstarsza pieczęć Uczelni przedstawiająca zamknięty w kole rysunek 
symbolizujący skrzydła Merkurego z kaduceuszem i dołączoną otwartą księgą. Po wewnętrznej stronie 
obwodu znajduje się w pierwszym polu nazwa: SIGILLUM UNIVERSITATIS OECONOMICAE, w drugim polu 
na wewnętrznym obwodzie: CATOVICIENSIS 1937. 

 
§ 2  

1. Pieczęć tradycyjna jest znakiem prawnie zastrzeżonym.  
2. Pieczęć jest odciskana na dokumentach szczególnej wagi takich jak: doktoraty honoris causa, 

odnowienie doktoratu. O użyciu pieczęci decyduje rektor.  
 

§ 3  
Zasady umieszczania godła i nazwy Uczelni we wszelkiego rodzaju publikatorach, a także wzory 
podstawowych druków zawiera opracowanie dotyczące identyfikacji wizualnej Uniwersytetu 
zatwierdzone przez rektora. 
 

§ 4  
1. Sztandar Uniwersytetu jest uroczystym symbolem Uczelni. Wzór sztandaru uchwala Senat. 
2. Członków studenckiego pocztu sztandarowego zgłasza Parlament Studencki. 
3. Członkowie pocztu występują w czapkach studenckich, odświętne ubrania mają przepasane biało – 

czerwoną szarfą, a strój ten uzupełniają białe rękawiczki. W szczególnych przypadkach w skład pocztu 
sztandarowego wchodzą pracownicy Uniwersytetu.  

4. Poczet sztandarowy jest obecny przy podniosłych uroczystościach: 
1) jubileuszach Uniwersytetu, 
2) Święcie Uniwersytetu 11 stycznia, 
3) dorocznej inauguracji roku akademickiego, 
4) promocji doktorów habilitowanych i doktorów nauk ekonomicznych, 
5) nadania tytułu doktora honoris causa, 
6) uroczystego odnowienia doktoratu, 
7) nadania Medalu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 
8) innych uroczystości uchwalonych przez senat na wniosek rektora. 
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5. Poczet sztandarowy może, za zgodą rektora, wystąpić poza Uniwersytetem w czasie innych 
uroczystości, w szczególności państwowych, międzyuczelnianych oraz w ceremoniach pogrzebowych 
zasłużonych pracowników Uniwersytetu. 

6. Podczas ceremonii żałobnych sztandar jest przewiązany kirem. 
 

§ 5  
1. Flaga Uniwersytetu jest podnoszona podczas świąt narodowych i uczelnianych. 
2. O użyciu flagi Uniwersytetu decyduje rektor.  
3. Na znak żałoby społeczności akademickiej flagę Uniwersytetu z kirem opuszcza się do połowy masztu.  
 

§ 6  
Symbolom, w tym sztandarowi, należy się szczególny szacunek, ze strony członków społeczności 
akademickiej. 
 

§ 7  
1. Wydziały posiadają odrębną kolorystykę: 

1) Wydział Biznesu, Finansów i Administracji – kolor rudy, 
2) Wydział Ekonomii – kolor zielony, 
3) Wydział Finansów i Ubezpieczeń – kolor starozłoty, 
4) Wydział Informatyki i Komunikacji – kolor turkusowy, 
5) Wydział Zarządzania – kolor niebieski. 

 
Rozdział 2 

GODNOŚCI, WYRÓŻNIENIA, ODZNACZENIA 
 

§ 8  
1. Najwyższą godnością nadawaną przez senat jest tytuł doktora honoris causa. 
2. Doktor Uniwersytetu może dostąpić uroczystego odnowienia doktoratu po upływie 50 lat od daty 

nadania stopnia naukowego doktora. Uchwałę o odnowieniu doktoratu podejmuje senat.  
3. Zasłużonym dla Uniwersytetu emerytowanym nauczycielom akademickim, którzy byli zatrudnieni  

w Uniwersytecie na stanowisku profesora nadzwyczajnego lub zwyczajnego, a także profesorom 
innych uczelni lub instytucji naukowych krajowych lub zagranicznych, którzy wnieśli znaczny wkład do 
współpracy z Uniwersytetem, może być nadany tytuł profesora honorowego Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Katowicach. 

4. Krajowym lub zagranicznym osobom fizycznym lub prawnym szczególnie zasłużonym dla rozwoju 
Uniwersytetu lub jego pozycji międzynarodowej może zostać przyznany „Medal im. Karola 
Adamieckiego Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”.  

5. Zasłużonym dla Uniwersytetu członkom społeczności akademickiej lub osobom spoza Jego 
społeczności może być przyznana „Złota Odznaka Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”. 

6. Byłym przewodniczącym senatu, byłym członkom konwentu oraz innym osobom zasłużonym dla 
rozwoju Uniwersytetu może być nadany tytuł honorowego członka senatu. 

7. Wzory medalu oraz odznaki, o których mowa w ust. 4 i 5 uchwala Senat. 
 

§ 9  
1. W Honorowej Księdze Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach odnotowuje się:  

1) nadanie tytułu doktora honoris causa, 
2) uroczyste odnowienie doktoratu po upływie 50 lat od daty nadania stopnia naukowego doktora, 
3) nadanie tytułu profesora honorowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 
4) wyróżnienie „Medalem im. Karola Adamieckiego Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”,  
5) wyróżnienie „Złotą Odznaką Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, 
6) nadanie tytułu honorowego członka senatu. 
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2. Wybitni członkowie społeczności akademickiej Uniwersytetu zostają, za zgodą senatu pośmiertnie 
wpisani do Honorowej Księgi Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. 

 
Rozdział 3 

STROJE I INSYGNIA 
 

§ 10  
1. Odpowiednio do istniejącego zwyczaju rektor, prorektorzy, dziekani, prodziekani, profesorowie  

i doktorzy habilitowani mają przywilej występowania na uroczystościach akademickich w tradycyjnych 
togach i z insygniami sprawowanych urzędów.  

2. Osoby promowane na stopień naukowy używają w czasie promocji czarnych tóg i biretów. 
3. Forma i barwa tóg oraz rodzaj insygniów odpowiadają ukształtowanym w Uniwersytecie zwyczajom.  
4. Toga rektora jest koloru czerwonego z ciemniejszym purpurowym obszyciem, z mucetem, peleryną  

z gronostajów oraz czerwonym czworokątnym biretem. 
5. Togi prorektorów są koloru czarnego z czerwonym obszyciem i takiego samego koloru mucetami oraz 

czworokątnymi biretami.  
6. Rektorzy seniorzy mają prawo nosić w czasie uroczystości akademickich togi koloru czarnego 

i czerwone czworokątne birety. Rektor kończący piastowanie najwyższej godności może także 
dożywotnio zachować togę wraz z biretem i rękawiczkami. 

7. Togi i birety doktorów honoris causa są czarne, doktorzy honoris causa otrzymują granatową szarfę  
z godłem Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.  

8. Togi dziekanów są koloru czarnego z kolorowymi mucetami i czworokątnymi kolorowymi biretami. 
9. Togi prodziekanów są koloru czarnego z kolorowymi mucetami oraz czarnymi czworokątnymi biretami 

z kolorowymi otokami. 
10. W togach dziekańskich i prodziekańskich obowiązują kolory wydziałów określone w § 7. 
11. Togi profesorów i doktorów habilitowanych są koloru czarnego uzupełniają je czworokątne birety 

koloru czarnego.  
12. Przynależność profesorów do wydziałów symbolizują odpowiednie dla danego wydziału kolory 

otoków na biretach oraz stójkach tóg.  
13. Togi pedli są koloru granatowego bez mucetów z okrągłymi, miękkimi, granatowymi biretami. 

 
§ 11  

Studenci noszą czapki studenckie białe z daszkiem i granatowym otokiem ze sznurkiem w kolorze 
wydziału określonym w § 7. 
 

§ 12  
1. Oznakami godności, władzy i dostojeństwa władz Uniwersytetu są odpowiednio:  

1) insygnia rektorskie: łańcuch, berło i pierścień, 
2) łańcuch prorektorski, 
3) łańcuch dziekański. 

2. Insygnia są używane podczas podniosłych uroczystości akademickich, w przypadku innych 
uroczystości insygnia mogą być użyte jedynie za zgodą rektora. 

3. Rektor reprezentując Uniwersytet może używać samego łańcucha rektorskiego. 
4. Na ostatnim posiedzeniu senatu danej kadencji rektor przekazuje następcy symbolicznie łańcuch 

rektorski.  
5. Insygnia władzy rektorskiej przekazywane są podczas pierwszej uroczystej inauguracji roku 

akademickiego nowej kadencji władz rektorskich. 
6. Insygnia przechowywane są w sejfie. 
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Rozdział 4 
UROCZYSTOŚCI AKADEMICKIE 

 
§ 13  

1. Uczelnia w poszukiwaniu własnej tradycji zachowuje i rozwija zwyczaje akademickie. Wyrazem 
tradycji oraz zwyczajów akademickich są, obok innych, stałe i nadzwyczajne uroczystości akademickie. 

2. Stałymi uroczystościami w Uniwersytecie są: 
1) doroczna inauguracja roku akademickiego, 
2) Święto Szkoły – dla upamiętnienia rocznicy pierwszej inauguracji, która odbyła się 11 stycznia 

1937 r., 
3) akt promocji doktorów habilitowanych i doktorów nauk ekonomicznych. 

3. Nadzwyczajnymi uroczystościami w Uniwersytecie są: 
1) akt nadania tytułu doktora honoris causa, 
2) akt uroczystego odnowienia doktoratu, 
3) akt wręczenia „Medalu im. Karola Adamieckiego Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”,  
4) jubileusze Uniwersytetu, 
5) jubileusze wydziałów, katedr oraz innych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu,  
6) jubileusze profesorów tytularnych,  
7) jubileusze organizacji studenckich,  
8) inne uroczystości uchwalone przez senat na wniosek rektora. 

4. Treść i forma uroczystości nawiązują do polskich tradycji akademickich. Senat może określić przebieg 
uroczystości w odrębnej uchwale. 

 
Rozdział 5 

MIEJSCA TRADYCJI 
 

§ 14  
1. Dla zachowania pamięci o osobach szczególnie zasłużonych dla Uniwersytetu senat może nazwać ich 

imieniem określone obiekty lub ich części, które stają się miejscami tradycji. 
2. Miejscami tradycji Uniwersytetu są: 

1) Sala Senatu;  
2) Sala Rady Wydziału;  
3) Aula im. dr. Józefa Lisaka; 
4) Aula im. prof. Zbigniewa Pawłowskiego; 
5) Popiersie Karola Adamieckiego;  
6) Tablica: pamięci rozstrzelanych i pomordowanych w latach 1939 – 1945 na budynku Rektoratu 

Uniwersytetu;  
7) Tablice patronów sal wykładowych.  

3. Miejscom tradycji należy się szczególny szacunek ze strony członków społeczności akademickiej. 
 

Rozdział 6 
ZWYCZAJE AKADEMICKIE 

 
§ 15  

1. Osobom pełniącym w przeszłości funkcję rektora wykonuje się portret, który umieszcza się w galerii 
portretów rektorów w sali senackiej. 

2. Osobom pełniącym w przeszłości funkcję dziekana wykonuje się zdjęcie, które umieszcza się w galerii 
w sali posiedzeń rady wydziału. 
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§ 16  
Senat może ustanawiać inne formy uhonorowania osób zasłużonych dla Uniwersytetu, a także nazwać ich 
imieniem określone obiekty lub ich części, ufundowane stypendia bądź nagrody.  

 
§ 17  

Nad przestrzeganiem tradycji akademickich i kultywowaniem przyjętych zwyczajów czuwa senacka 
komisja ds. tradycji. 
 


