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Zakończone projekty naukowo-badawcze, edukacyjne i inne (z wyłączeniem projektów inwestycyjnych) finansowane lub współfinansowane ze 
środków zagranicznych realizowane od stycznia 2008 

 
 

Tytuł projektu 
(+akronim jeżeli 

dotyczy)                    
w języku polskim 

i angielskim 

Kierownik 
(Koordynator) 

projektu 

Krótki opis projektu 
w języku polskim i angielskim 

Wartość projektu 
wg umowy o 

dofinansowanie 

Data zawarcia 
umowy o 

dofinansowanie
Numer projektu 

Czas realizacji 
projektu 

Źródła 
finansowania 

Adres strony internetowej projektu 

Mobilność studentów 
i pracowników 

Uczelni 

Małgorzata 
Sawicka, Biuro 

Międzynarodowej 
Wymiany 

Studentów 

Projekt jest potrzebny jako wsparcie dla 
współpracy ze szkołami wyższymi w 

Norwegii i Islandii, promującej 
internacjonalizację oraz transfer wiedzy i 

umiejętności  
--------------------------------------------------------- 

The project is needed to support and 
develop the cooperation of the applying 

institution with the partner HEIs in Nowary 
and Iceland promoting internacionalization 

and transfer of skills and knowledge, 

208.306,03 PLN 12.08.2015 FSS/2015/MOB/W/0008 
2016.09.30-
2015.07.01 

Fundusz 
Stypendialny I 
Szkoleniowy 

 

Poradnik szacowania 
społecznych kosztów 

narkomanii 
W ramach projektu 

LEADER 
 

 
Looking at Economic 

Analyses of Drugs 
and Economic 

Recession” 
(LEADER)  

 

prof. dr hab. Zofia 
Mielecka-Kubień 

W poradniku zostaną opisane ujednolicone 
metody szacowania społecznych kosztów 

narkomanii, zarówno kosztów 
ponoszonych przez inne osoby, niż 

narkoman, jak również kosztów, których 
można by uniknąć poprzez wprowadzenie 

odpowiednich programów. 
Ujednolicenie metod zapewni dodatkową 

korzyść na poziomie europejskim, jako, że 
umożliwi spójną analizę i 

sprawozdawczość w krajach Europy, 
czego wcześniej nie udało się osiągnąć. 
Społeczne koszty narkomanii stanowią 

dodatkowe obciążenie ponoszone przez 
społeczeństwa Europy w czasie kryzysu 

ekonomicznego. 
-------------------------------------------------------- 

The guidance document will provide 
standardised methods to estimate the 

social costs of drugs, the costs imposed on 
those other than the drug user and the 
potential avoidable costs saved through 

programme implementation. 
Standardisation will provide added value at 
the European level by enabling consistent 
analyses and reporting across European 
countries and jurisdictions and over time, 
something that has not been previously 

achieved. The social costs of drug use are 
an extra burden imposed on European 
societies that are ill-afforded in times of 

economic downturn. 

 

392 689,85 EUR - 
całkowity budżet 
projektu w tym: 

72.712,92 EUR – 
budżet UE 

 JUST/2013/DPIP/AG 4755 
2016.09.15-
2015.01.15 

EUROPEAN 
COMMISSION 
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Wsparcie 
internacjonalizacji. 

Wzmacnianie relacji 
między Uczelnią, 

kandydatami, 
studentami, 

absolwentami i 
pracownikami przy 

wykorzystaniu 
nowych mediów. 

--------------------------- 
Boosting 

internationalization. 
Strengthening 

relations between 
University, 

candidates, students, 
alumni and 

employees with the 
use of new media. 

(Inter Uni) 

mgr Magdalena 
Skowron, 

Biuro Promocji i 
Nowych Mediów 

 

Projekt zakłada współpracę między 
uczelniami mającą na celu wsparcie 

procesu internacjonalizacji z 
wykorzystaniem nowych mediów. Na 

przestrzeni ostatnich lat postęp 
technologiczny znacznie zmienił podejście 
młodych ludzi do sposobu komunikowania 

się. Stąd potrzeba dopasowania się 
uczelni do panujących trendów i 

zaspokojenia oczekiwań dzisiejszego 
internetowego społeczeństwa. W projekcie 
zaplanowano udział prestiżowych uczelni 
partnerskich: Norweskiego Uniwersytetu 
Nauk i Technologii w Trondheim w oraz 

Uniwersytetu w Liechtenstein, co 
gwarantuje zapoznanie się z przykładami 

najlepszych praktyk oraz transfer 
innowacyjnych rozwiązań. Głównym 

rezultatem będzie konferencja naukowa 
oraz warsztaty, które staną się platformą 
wymiany doświadczeń i poglądów oraz 

integracji środowiska naukowego. 
Kolejnym rezultatem projektu będzie 
opracowanie narzędzi informatyczno-

promocyjnych, które pomogą w budowaniu 
trwałych relacji pomiędzy uczelnią, a 

kandydatami, studentami, pracownikami i 
absolwentami. 

--------------------------------------------------------              
The project involves cooperation between 

universities aimed at boosting 
internationalization with the use of new 

media. In recent years, advances in 
technology significantly changed the 
approach to the way of young people 

communicate. Hence the need to adjust to 
trends and meet the expectations of 

today’s online society. In the project will 
take part two prestigious universities: 
Norwegian University of Science and 

Technology and University of 
Liechtenstein. Cooperation between 

partners will include exchange of good 
practice and transfer of innovative 

solutions in regard to internationalization 
and new media. Moreover, every partner 

will be involved in the conference and 
workshops, which will be a platform for 

exchanging experiences and the 
integration of the scientific community. 
Another result of the project will be to 

develop informatic and promotional tools 
that will help to build a lasting relationship 
between the university and the candidates, 

students, staff and alumni. 

 
 

 
 

99 890,00 EUR 

 
 

 
 

1.03.2014 

 
 

 
 

FSS/2013/IIC//W/0009 

 
 

 
 

2016.03.10-
2014.03.10 

 
 

 
Fundusz 

Stypendialny i 
Szkoleniowy 

 
 

 
 

http://www.interuni.ue.katowice.pl/ 

Wiedza i 
umiejętności 

finansowe młodych 
przyszłych 

ekonomistów krajów 

Dr Bożena Frączek 

Projekt ma na celu prowadzenie badań w 
zakresie wiedzy i umiejętności 
finansowych, wykorzystywania 

podstawowych produktów finansowych 
oraz profilu ryzyka młodych inwestorów 
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Grupy 
Wyszehradzkiej  
------------------- 

 
Financial knowledge 
and skills of young 

future economists in 
4V Countries 

 

indywidualnych reprezentowanych przez 
studentów studiów ekonomicznych krajów 

Grupy Wyszehradzkiej, a także 
przeprowadzenie konkursu dla studentów 
w zakresie znajomości rynku finansowego 

- głównie w aspekcie oszczędności i 
inwestowania. Uczestnikami konkursu 

będą studenci z krajów Grupy 
Wyszehradzkiej.  

---------------------------------------------------- 
The project is aimed in conducting the 
research on financial knowledge and skills,  
commitment to basic financial products, 
risk profile of a young individual investors 
represented by students of economics 
fields in Visegrad Group Countries as well 
as the conducting the student competition 
in the area of the Financial Market – 
savings and investment. Participants will 
be students of Visegrad Group Countries.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 001 EUR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.01.2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Standard Grant No. 21420287 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2016.02.29-
2015.03.01 

 
 
 
 
 
 
 

Międzynarodowy 
Fundusz 

Wyszehradzki 
 

International 
Visegrad Fund 

 

 

 

 

 

 
www.fks4v.ue.katowice.pl 

 

Synchronizacja i 
rozwój narodowych 

strategii 
logistycznych w 

krajach V4 
--------------------------- 

 
Synchronization and 

development of 
national strategies of 

logistics in V4 
countries 

Prof. UE dr hab. 
Danuta Kisperska-

Moroń 
Wydział 

Zarządzania 

Projekt ma na celu analizę I porównanie 
strategii logistycznych w krajach V4. 

Celem projektu jest zmapowanie 
potencjału osadzonego w regionie w 

transporcie Północ-Południe i jego wpływie 
na wzrost gospodarczy. Na podstawie 

badań, projekt ma na celu dostarczanie 
zaleceń dot. polityki  dla strategów w celu 
doskonalenia fundamentów przyszłego 

rozwoju sieci logistycznych w krajach V4. 
--------------------------------------------------------- 
The Project seeks to analyze and compare 
the logistics strategies of the V4 countries. 

The goal of the project is to map the 
potentials embedded in the North-South 

transportation in the region and its impact 
to economic growth. Based on the 

research, the project aims at delivering 
policy recommendations to the strategy-

makers in order to improve the foundation 
of the future development of logistics 

networks within the V4 countires. 

18000EUR - Visegrad Fund no. 31410010 
2015.11.30 - 
2014.09.01 

Fundusz 
Wyszehradzki 

http://v4log.eu/ 

Edukacja dla rozwoju 
badań i innowacji 

 
--------------------------- 

Education for the 
development of 
research and 

innovation 

Prof. dr hab. 
Grażyna Trzpiot 

Wydział Informatyki 
i Komunikacji 

Głównym celem projektu jest rozwój 
zdolności edukacyjnych i organizacyjnych 
5 polskich uczelni wyższych  na potrzeby 

rynku pracy i gospodarki opartej na 
wiedzy. 

Projekt dzięki współpracy kluczowych 
instytucji z Polski i Norwegii przyczyni się 
do opracowania innowacyjnego programu 
nowej specjalności na studiach II stopnia 

odpowiadającego tym potrzebom, 
przeszkolenia pracowników dydaktycznych 

oraz opracowania narzędzi i materiałów 
edukacyjnych niezbędnych do wdrażania 

programu w pięciu uczelniach 
partnerskich. 

--------------------------------------------------------- 
 

895 558,31 PLN 
 

31.03.2014 
FFS/2013/HEI/W/0050/U/0039

 
2016.03.31 -
2014.04.01 

Fundusz 
Stypendialny i 
Szkoleniowy 

http://projektynorweskie.edp.org.pl/projekty-
2/projekt-0050/ 
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The main objective of the project is 
enhancement of teaching & organizational 
capacities of 5 polish institutions towards 

labour market needs and knowledge based 
economy. Thanks to the cooperation of key 

institutions from Poland and Norway the 
project will lead to development of an 

innovative curriculum of a new 
specialization of Master studies, which will 
correspond to these needs. Furthermore, it 
will allow for training of the teaching staff 
and development of educational tools & 
materials necessary to implement the 

program in five polish institutions 

Kierunek unikatowy 
ANALITYKA 

GOSPODARCZA 
----------------------- 

Unique study 
programme 

Economic Analytics 

prof. dr hab. Janusz 
Wywiał (od. 

1.1.2014r. Prof. UE 
dr hab. G. Kończak) 

Wydział 
Zarządzania 

 

Kierunek zamawiany Analityka 
Gospodarcza - studia stacjonarne 

licencjackie. Przyjęto 107 osób 
-------------------------------------------------------- 

Ordered Study Programme Economic 
Analytics is devoted for the stationary 
bachelor studiem. 107 students were 

accepted so far. 

2.523.423,00 PLN 19.11.2012 POKL-04.01.02-00-082/12 
2015.10.31-
2012.08.01 

Europejski Fundusz 
Społeczny - 85% i 
dotacja celowa z 
budżetu państwa 

15% 

http://www.ag.ue.katowice.pl/ 
 

Innowacyjni 
Informatycy - studia 

na kierunku 
zamawianym 
Informatyka 

----------------------- 
Innovative IT 
specialists – 

graduates of IT 
studies 

dr Barbara Filipczyk/ 
mgr Kinga Kajfosz, 
Wydział Informatyki 

i Komunikacji 
 

Celem ogólnym projektu jest zwiększenie 
do 2015 r. liczby absolwentów kierunku 

Informatyka, poprzez zapewnienie 
odpowiedniej jakości kształcenia i 

uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego 
--------------------------------------------------------- 
The main aim of the project is to increase 
the number of IT specialists (graduates) 

thanks to appropriate quality of education 
and making teaching process more 

attractive (trainings, scholarships, student 
research groups, remedial classes). 

3.815.358,75 PLN 19.11.2012 POKL.04.01.02-00-083/12-00 
2015.09.30-
2012.08.01 

Europejski Fundusz 
Społeczny - 

Program 
Operacyjny Kapitał 
Ludzki, podziałanie 

4.1.2 

http://www2.ue.katowice.pl/informatycy2012/ 
 

Absolwenci 
Uniwersytetu 

Ekonomicznego na 
Europejskim Rynku 

Pracy 2 (Europrofis2)
--------------------------- 

Graduates of the 
University of 

Economics on the 
European Labour 

Market 2 (Europrofis 
2) 

mgr Monika 
Ostrowska, 

Biuro 
Międzynarodowej 

Wymiany 
Studentów 

 

Organizacja sześciomiesięcznych staży 
zagranicznych dla absolwentów. 

--------------------------------------------------------- 
Organisation of six months' traineeships 

abroad for graduates. 

126.500,00 EUR 17.07.2013 2013-1-PL1-LEO02-38267 
2015.05.31-
2013.10.01 

Leonardo da Vinci 
http://bmws.ue.katowice.pl/wpis-

0a5b9b6da8dd6a.html 

Międzynarodowa 
sieć wspierania 

badań i transferu 
wiedzy, jako 
płaszczyzna 

współpracy uczelni 
polskich i norweskich 
--------------------------- 
International network 
supporting research 

and knowledge 
transfer as a platform 

of cooperation 

Prof. dr hab. 
Grażyna Trzpiot 

Wydział Informatyki 
i Komunikacji 

Celem projektu jest zbudowanie 
płaszczyzny współpracy badawczej z 

uczelniami norweskimi 
poprzez: opracowanie modelowego 

rozwiązania zarządzania 
międzynarodowymi projektami 

badawczymi; zdefiniowanie 
obszarów badawczych; przyjęcie zasad 
współpracy po zakończeniu projektu i 

powołanie międzynarodowej sieci 
badawczej. Opracowany zostanie zestaw 

„dobrych praktyk”, zasady działania 
uczelnianego i centralnego biura 

376 236,00 PLN 31.03.2014 FFS/2013/IIC/W/0013/U/0034 
2015.05.31 -
2014.04.01 

Fundusz 
Stypendialny i 
Szkoleniowy 

http://projektynorweskie.edp.org.pl/projekty-
2/projekt-0013/ 
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between Polish and 
Norwegian 
Universities 

wspierania badań i 
transferu wiedzy oraz zasady współpracy 
badawczej: wspólna metodologia badań, 

powoływanie zespołów badawczych, 
zarządzanie projektami, komunikacja 

pomiędzy partnerami itd. 
--------------------------------------------------------- 

 
The aim of this project is to built the 

platform supporting research cooperation 
with Norwegian universities by: elaboration 
of a model of international research project 
mgt, defining common research fields, and 
the principles of research cooperation after 

the project is finished, and to set up the 
internal. research network. Best practices 
of research project mgt and principles of 
the Research Supporting and Knowledge 
Transfer Office (both at the University as 

well as central) will be elaborated, and the 
principles of research cooperation 

(research methodology, forming research 
teams, 

project mgt, communication between 
partners). 

Badanie 
charakterystyk e-

biznesowej 
współpracy średnich 

i małych 
przedsiębiorstw 

poprzez B2B 
----------------------------

Investigating e-
business 

collaboration 
characteristics of 
SME through B2B 

dr Jerzy Michnik, 
Wydział Informatyki 

i Komunikacji 
 

Głównym celem projektu jest zebranie i 
zbadanie zachowań SME dotyczących 

współpracy wzajemnej z wykorzystaniem 
platformy internetowej. Platforma pozwoli 
SME w Polsce i na Tajwanie poszukiwać i 

komunikować się z odpowiednim 
partnerem w celu kooperacji i innowacji. 

Dane zebrane z platformy pozwolą - 
poprzez wykorzystanie narzędzi 

eksploracji danych - przeanalizować jak 
SME komunikują się wzajemnie, opisać 

profile biznesowe SME oraz zrobić 
badanie porównawcze różnic w 

zachowaniu  między polskimi i tajwańskimi 
przedsiębiorstwami. Możliwe też będzie 

wsparcie tych firm w celu pokonania 
przeszkód w ustanawianiu wzajemnej 

współpracy. 
--------------------------------------------------------- 

The main aim of the project is to collect 
and study the collaboration behaviors of 

SMEs via a B2B platform. The platform will 
allow SMEs in Taiwan and Poland to seek 

and talk to its appropriate partner for 
cooperation and innovation. Data gathered 

on the platform will allow - through data 
mining tools - to analyze how the SMEs  

communicate each other, to describe 
SMEs’ business profiles,  to make a 
comparative study of differences in 

behavior between Polish and Taiwanese 
enterprises and, eventually to help to 

overcome the obstacles in setting up the 
mutual collaboration. 

około 55 000 PLN 01.01.2013 brak 
2014.12.31-
2013.01.01 

PAN, National 
Science Council in 

Taipei 
Brak 
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Wykorzystując 
sukces młodych 

naukowców w sferze 
biznesu 

--------------------------- 
Leveraging success 
of young scholars in 
business discipline 

prof. UE dr hab. 
Maciej Mitręga 

Wydział Informatyki 
i Komunikacji 

Projekt badawczy “Wykorzystując sukces 
młodych naukowców w sferze biznesu” 

poświęcony będzie kluczowym czynnikom 
sukcesu naukowców, którzy zajmują się 

sferą biznesową. Podczas niej 
przedstawione zostaną wyniki 

prowadzonych badań dotyczących tej 
tematyki. W programie przewidziano 

dyskusje, warsztaty i prezentacje 
prelegentów o znaczącym dorobku 
naukowym, które następnie będą 

opublikowane w książce. 
--------------------------------------------------------- 
The research project “Leveraging success 
of young scholars in business discipline” is 

to identify factors evoking success of 
young scholars by conducting the 
international research in Visegrad 

Countries (Czech, Hungary, Poland and 
Slovakia). The results of the research will 

be presented at the international 
conference and in the research book 

9098 EUR 20.01.2014 Standard Grant No. 21320011 
2014.11.30-
2014.01.20 

Międzynarodowy 
Fundusz 

Wyszehradzki 

www.lebs.ue.katowice.pl 
 

Nowe innowacyjne 
rozwiązania służące 

adaptacji 
zarządzania I 

organizacji 
infrastruktury i usług 

publicznych do 
zmian 

demograficznych w 
regionach i miastach 

Europy Centralnej 
dotkniętych 
depopulacją 

(ADAPT2DC) 
--------------------------- 

New innovative 
solutions to adapt 
governance and 
management of 

public infrastructure 
and services to 

demographic change 
in shrinking regions 

and cities of CE 
(ADAPT2DC) 

dr Marcin Baron, 
Wydział Ekonomii 

 

Projekt ADAPT2DC jest ukierunkowany na 
utworzenie transnarodowych rozwiązań 
strategicznych dotyczących efektywnego 

zarządzania usługami publicznymi i 
infrastrukturą na obszarach dotkniętych lub 

zagrożonych depopulacją. 
--------------------------------------------------------- 
The specific objective of ADAPT2DC is the 
development of transnational strategies in 

the field of public infrastructure and 
services which will help to reduce the 
maintenance and provision costs in 
regions and cities under shrinking 

population conditions. 

133.138,97 EUR 2.02.2012 3sCE414P4 
2014.10.30-
2011.11.01 

Central Europe 
Programme 
[Europejski 

Fundusz Rozwoju 
Regionalnego] 

www.adapt2dc.eu 

Nowoczesna 
logistyka: 

kształtowanie 
umiejętności 

przedsiębiorczych i 
motywacji (MoLo) 

--------------------------- 
Modern Logistics: 

Enhancing 
Entrepreneurial Skills 

and Motivation 
(MoLo) 

dr Krzysztof 
Niestrój, 
Wydział 

Zarządzania 
 

Organizacja szkoły letniej w zakresie 
logistyki, modernizacja programów 

kształcenia, intensyfikacja współpracy z 
otoczeniem biznesowym. 

--------------------------------------------------------- 
Organisation of a summer school in the 

field of logistics, modernisation of 
education programmes, intensification of 

cooperation with the business 
environment. 

49.520,00 EUR 08.10./2013 2013-1-PL1-ERA10-39508 
2014.08.31-
2013.09.01 

Lifelong Learning 
Programme 

Erasmus 
http://www.molo.ue.katowice.pl/ 
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Zastosowanie 
nowoczesnych 

narzędzi promocji w 
Internecie do 
zwiększenia 
świadomości 

zjawiska wykluczenia 
społecznego – 

NetAware 
------------------------- 
Internet advanced 
promotional to ols 

application for 
increasing 

awareness of social 
exclusion movement 

- NetAware 

prof. UE dr hab. 
Sławomir Smyczek, 

Wydział 
Zarządzania 

 

Celem projektu jest umożliwienie 
studentom z różnych europejskich 

ośrodków akademickich zdobycia wiedzy 
praktycznej na temat nowoczesnych metod 
i technik promocji w Internecie. Projekt ma 
za zadanie również wskazać rzadko dotąd 
wykorzystywaną możliwość zastosowania 
narzędzi promocji przez organizacje non-

profit. Ważnym aspektem projektu jest 
także uwrażliwienie młodych ludzi na 

problemy społeczne Europy oraz dylematy 
etyczne jakim sprostać muszą współcześni 
managerowie w szczególności obejmujące 

tematykę wykluczeń finansowych i 
seksualnych. 

--------------------------------------------------------- 
The aim of the project is to enable students

from different European universities 
acquire practical knowledge on modern 

methods and techniques of online 
promotion. The project will also identify 

rarely ever used the opportunity to promote
the use of tools by non-profit organizations. 
An important aspect of the project is also 

to sensitize young people to the social 
problems of Europe and the ethical 

dilemmas which modern managers have to
cope with, especially those connected with 

financial and sexual exclusion. 
 

71 755,00 EUR 
6.03.2013 

 
2013-3-PL1-ERA10-39490 

2014.08.31-
2013.09.01 

Lifelong Learning 
Programme 

Erasmus 

www.netaware.ue.katowice.pl 
 

Wsparcie 
menedżerskie dla 

kadry zarządzającej 
podmiotami 
leczniczymi                  

------------------------- 
Manager support for 
managers in medical 

entities 
 

prof. dr hab. 
Krystyna Lisiecka, 

Wydział  
Zarządzania 

 

Projekt obejmuje przygotowanie i 
realizację trzech edycji studiów 

podyplomowych dla kadry 
zarządzającej podmiotami leczniczymi. 

--------------------------------------------------------- 
The project includes preparation and 

implementation of three year’s 
postgraduate studies for managers in 

medical entities. 

890.420,04 PLN 26.07. 2012 MZ_2.3.4._1_2012 
2014.07.31-
2012.08.01 

Program 
Operacyjny Kapitał 

Ludzki 
http://www.zdrowie.ue.katowice.pl 

Zarządzanie uczelnią 
dla zaawansowanych 
- wdrożenie modelu 
zarządzania UEK 

(ZUDA) 
-------------------------- 
The management of 

university for 
professionals – 
introducing the 

management model 
of University of 
Economics in 

Katowice 

prof. dr hab. Jerzy 
Gołuchowski, 

Wydział Informatyki 
i Komunikacji 

 

Projekt obejmuje wdrożenie modelu 
zarządzania uczelnią oraz uruchomienie 

zintegrowanego systemu informatycznego. 
--------------------------------------------------------- 
The main aim of the project is to purchase 

IT system and introduce the 
comprehensive management model. 

6 000 000,00 PLN 18.02.2013 POKL.04.01.01-00-111/11 
2014.06.30-
2012.07.01 

Europejski Fundusz 
Społeczny- 
Program 

Operacyjny Kapitał 
Ludzki, podziałanie 

4.1.1 

Brak 

Absolwenci 
Uniwersytetu 

Ekonomicznego na 
Europejskim Rynku 
Pracy (Europrofis) 

--------------------------- 

mgr Monika 
Ostrowska, 

Biuro 
Międzynarodowej 

Wymiany 
Studentów 

Organizacja sześciomiesięcznych staży 
zagranicznych dla absolwentów. 

--------------------------------------------------------- 
Organisation of six months' traineeships 

abroad for graduates. 

130.360,00 EUR 01.10.2012 2012-1-PL1-LEO2-27478 
2014.05.31-
2012.10.01 

Leonardo da Vinci 
http://bmws.ue.katowice.pl/wpis-

dc73ae047854bf.html 
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Graduates of the 
University of 

Economics on the 
European Labour 

Market (Europrofis) 

 

Wzmocnienie 
potencjału 

Regionalnej Izby 
Obrachunkowej 
w Katowicach 

poprzez poprawę 
jakości narzędzi 
nadzorczych i 
kontrolnych 

--------------------------- 
Strengthening the 

potential of Regional 
Accounting Chamber 

in Katowice by 
improve of 

monitoring and 
control tools quality 

mgr Agata Syguda, 
Akademickie 

Centrum Kariery 
 

Zadania ACK w projekcie: organizacja i 
realizacja zakresu edukacyjnego 
(seminaria szkoleniowe, studia 

podyplomowe). 
-------------------------------------------------------- 

Project tasks: organising and 
implementation of the educational process 
(training seminar and postgraduate study) 

418 723,30 PLN 15.10.2009 POKL.05.02.03-00-014/09-00 
2012.12.31-
2010.07.01 

Program 
Operacyjny Kapitał 
Ludzkich, Działanie 

5.2 

www.katowice.rio.gov.pl 
 

Nowoczesne modele 
wielokryterialnego 

podejmowania 
decyzji w 

zarządzaniu 
innowacjami 

 A frontier multiple-
criteria decision-

making models for 
innovation 

management 

dr Jerzy Michnik, 
Wydział Informatyki 

i Komunikacji 
 

Głównym celem projektu jest badanie 
zarządzania innowacjami i rozwojem 

nowych produktów w Polsce i na Tajwanie. 
Na podstawie badań empirycznych 
krytyczna analiza wyników zostanie 

skonfrontowana z istniejącą literaturą. 
Końcowym etapem projektu będą 

propozycje zastosowań wybranych modeli 
wielokryterialnych do usprawnień 

zarządzania innowacjami w 
przedsiębiorstwach. 

-------------------------------------------------------- 
The main scientific aim is to study 

innovation management and new product 
development in Poland and Taiwan. On 
the base of empirical survey the critical 
analysis of the survey will be carried out 

against the background of existing 
literature. The final part of the project is the 

proposal of application of the selected 
multiple criteria decision methods to 
improve the innovation management 

practices in enterprises. 

około 70 000 PLN 01.01.2011 brak 
2012.12.31-
2011.01.01 

 

PAN, National 
Science Council in 

Taipei 
Brak 

Informatycy AE w 
Katowicach motorem 
regionalnej i krajowej 
gospodarki opartej 

na wiedzy 
--------------------------- 

IT specialists 
(graduates of the 

University of 
Economics) as 
driving force for 

regional and 
domestic economy 

dr Maria Smolarek, 
Wydział Informatyki 

i Komunikacji 
 

Projekt obejmował studia na kierunku 
zamawianym informatyka wraz z 

dodatkowymi elementami wspierającymi 
studentów (staże, stypendia, zewnętrzne 

szkolenia, koło naukowe, zajęcia 
wyrównawcze). 

-------------------------------------------------------- 
The main aim of the project is to increase 
the number of IT specialists (graduates) 

thanks to appropriate quality of education 
and additional form of support (trainings, 
scholarships, student research groups, 

remedial classes). 

2 450 129,93 PLN 26.11.2009 POKL.04.01.02-00-100/09 
2012.12.31-
2009.09.01 

Europejski Fundusz 
Społeczny- 
Program 

Operacyjny Kapitał 
Ludzki, podziałanie 

4.1.2 

http://www.informatycy.ue.katowice.pl/ 
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Nowe media i 
technologie wiedzy w 
programach studiów 

ekonomicznych - 
synergia teorii i 
praktyki (NOWE 

MEDIA) 
------------------------- 
The new media and 

knowledge 
technologies as a 
part of economic 

education programs 
– cooperation 

between theorists & 
practitioners 

prof. dr hab. Jerzy 
Gołuchowski, 

Wydział Informatyki 
i Komunikacji 

 

Projekt obejmował: 
- nowe kierunki studiów dziennych, 

- nowe kierunki studiów podyplomowych, 
- staże dla studentów, 

- szkolenia i rozwój doradztwa ACK dla 
studentów, 

- staże zagraniczne naukowe, przyjazd 
profesorów wizytujących, 

- rozwój nauczania z wykorzystaniem e-
learningu, 

- powstanie czterech podręczników 
dydaktycznych. 

-------------------------------------------------------- 
The project included: 

- new courses of stationary studies, 
- new courses of postgraduate studies, 

-  trainings for students, 
-  research internships, visiting professors 

arrival, 
- e-learning, 

- bilateral foreign practice for scientists, 
- working out four teaching manuals. 

6 334 812,00 PLN 15.05.2009 POKL.04.01.01-00-445/08 
2012.12.31-
2009.04.01 

Europejski Fundusz 
Społeczny- 
Program 

Operacyjny Kapitał 
Ludzki, podziałanie 

4.1.1 

http://www.nowemediaitechnologiewiedzy.pl/ 

Wyzwania 
zrównoważonego 

użytkowania terenu 
na przykładzie 
województwa 
śląskiego 

(Scenariusze 2050) 
Challenges of 

sustainable land 
usage on the 

example of Silesian 
voivodeship (2050 

Scenarios) 
 
 

prof. dr hab. Florian 
Kuźnik, Wydział 

Ekonomii 
 

W ramach projektu licznymi metodami 
foresightowymi opracowano scenariusze 

rozwoju przestrzeni województwa 
śląskiego do roku 2050. 

-------------------------------------------------------- 
Land use scenarios in a perspective of 

year 2050 have been prepared for Silesia 
Region within the project. The project 

encompassed application of numerous 
foresight techniques. 

729.501,00 PLN 4.01.2010 POIG.01.01.01-24-028/09 
2012.09.30-
2008.11.01 

Program 
Operacyjny 
Innowacyjna 
Gospodarka 
[Europejski 

Fundusz Rozwoju 
Regionalnego] 

http://www.scenariuszeslask2050.pl/ 

Zastosowanie 
nowoczesnych 

narzędzi promocji w 
Internecie do 
zwiększenia 
świadomości 

zjawiska wykluczenia 
społecznego - 

NetAware 
----------------------- 

 
Internet advanced 
promotional tools 

application for 
increasing 

awareness of social 
exclusions 
movement  
NetAware 

prof. UE dr hab. 
Sławomir Smyczek, 

Wydział 
Zarządzania 

Celem projektu jest umożliwienie 
studentom z różnych europejskich 

ośrodków akademickich zdobycia wiedzy 
praktycznej na temat nowoczesnych metod 
i technik promocji w Internecie. Projekt ma 
za zadanie również wskazać rzadko dotąd 
wykorzystywaną możliwość zastosowania 
narzędzi promocji przez organizacje non-

profit. Ważnym aspektem projektu jest 
także uwrażliwienie młodych ludzi na 

problemy społeczne Europy oraz dylematy 
etyczne jakim sprostać muszą współcześni 
managerowie w szczególności obejmujące 

tematykę wykluczeń imigrantów i 
bezdomnych. 

------------------------------------------------------- 
The aim of the project is to enable students

from different European universities 
acquire practical knowledge on modern 

methods and techniques of online 
promotion. The project will also identify 

rarely ever used the opportunity to promote
the use of tools by non-profit organizations. 

63.330 EUR 18.11.2011 ERA_IP_7_2011 
2012.08.31-
2011.09.01 

 

Lifelong Learning 
Programme 

Erasmus 

www.netaware.ue.katowice.pl 
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An important aspect of the project is also 
to sensitize young people to the social 

problems of Europe and the ethical 
dilemmas which modern managers have to
cope with, especially those connected with 

immigrants and homeless people 
exclusion. 

Laboratorium 
Technik 

Semantycznych w 
Informatyce (LTS) 

--------------------------- 
Research laboratory 

of semantic  (IT) 
technologies 

prof. dr hab. Jerzy 
Gołuchowski, 

Wydział Informatyki 
i Komunikacji 

 

Projekt obejmuje zakup oprogramowania i 
sprzętu na potrzeby stworzenia 

laboratorium technik semantycznych. W 
dalszej części projektu mają być 

prowadzone projekty naukowe z zakresu 
inżynierii wiedzy z wykorzystaniem 

przedmiotowego sprzętu. 
-------------------------------------------------------- 
The main aim of the project is to purchase 
software and equipment for the purposes 

of creating research laboratory of semantic 
(IT) technologies. 

The main scientific aim is to cooperate with 
other scientific centres – members of 

scientific network - using semantic (IT) 
infrastructure. 

5 149 120,00 PLN 
Uniwersytet występował 

w projekcie w roli 
partnera projektu z 

budżetem 1.000 000,00 
PLN 

21.10.2010 POIG.02.03.01-00-074/10 
2012.08.31-
2010.04.01 

Europejski Fundusz 
Rozwoju 

Regionalnego – 
Program 

Operacyjny 
Innowacyjna 
Gospodarka, 

podziałanie 2.3.1 

http://lts-portal.org/ 

Innowacyjny dizajn 
lokomotywą śląskiej 

gospodarki. Sieć 
współpracy 
środowisk 

akademickich z 
biznesem.                        

----------------------- 
Innovative design 
locomotive of the 

Silesian economy. 
The network 

between academics 
and business. 

dr Barbara Filipczyk,
Wydział Informatyki 

i Komunikacji 
 

Główny cel projektu to poprawa 
konkurencyjności firm działających na 
Śląsku. Działania ukierunkowano na 

zwiększenie świadomości przedsiębiorców 
w zakresie dizajnu. W ramach projektu 

przewidziano szereg konferencji i szkoleń 
specjalistycznych dla przedsiębiorców 

a także kursów dla studentów i 
absolwentów. Głównym rezultatem 
projektu jest społecznościowy portal 

transferu wiedzy, ułatwiający 
nawiązywanie współpracy między 

projektantami, a firmami. Inicjatywa 
realizowana we współpracy z katowicką 

Akademią Sztuk Pięknych i Izbą 
Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej 
Przedsiębiorczości w Katowicach.                

---------------------------------------------------------             
The main objective of the project was to 
improve the competitiveness of Silesian 

companies. Activities were aimed at 
increasing the knowledge of entrepreneur 
about design. The project provided for a 
series of conferences and specialized 
trainings for entrepreneurs as well as 

courses for students and graduates. The 
main result of the project is a social portal 

for the transferring knowledge, which 
facilitate the establishment of cooperation 
between designers and companies. The 
initiative was carried out in cooperation 

with The Academy of Fine Arts in Katowice 
and Handicraft, Small and Middle 
Enterprise Chamber in Katowice. 

 

1.751.277,84 PLN 06.04.2010 POKL.08.02.01-24-010/09 
2012.03.31-
2010.04.01 

Europejski Fundusz 
Społeczny - 

Program 
Operacyjny Kapitał 
Ludzki, podziałanie 

8.2.1 

www.innowacyjny-dizajn.pl 
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Foresight 
technologiczny 
rozwoju sektora 

usług publicznych w 
Górnośląskim 

Obszarze 
Metropolitalnym 

(FORGOM) 
----------------------- 

Technological 
foresight for the 
public services’ 

sector development 
in Upper Silesia 

Metropolitan Area 
(FORGOM) 

prof. dr hab. Florian 
Kuźnik, Wydział 

Ekonomii 
 

W ramach projektu opracowano licznymi 
metodami foresightowymi scenariusze 

rozwoju kluczowych dziedzin 
metropolitalnego rozwoju Górnośląskiego 
Obszaru Metropolitalnego, tj. medycyny, 

kultury, transportu publicznego oraz 
ochrony środowiska. 

----------------------------------------------------- 
Within the project numerous foresight 

techniques have been applied to prepare 
scenarios concerning main fields of 

Katowice Metropolitan Area development. 
The project referred to: medicine and 

health care, culture, public transport and 
environment protection. 

719.300,00 PLN 1.06.2009 POIG.01.01.01-00-027/08 
2011.09.30-
2009.04.01 

Program 
Operacyjny 
Innowacyjna 
Gospodarka 
[Europejski 

Fundusz Rozwoju 
Regionalnego] 

http://www.foresightgom.pl/ 

Opracowanie i 
wdrożenie spójnych 
działań rozwojowych 

promujących 
przemiany w celu 

zapewnienia 
wyższych 

standardów 
edukacyjnych 

(ProRoz) 
---------------------------                

 Preparing and 
implementing 

coherent 
development actions 

promoting 
transformations in 

order to ensure 
higher education 

standards (ProRoz) 

prof. dr hab.  Jan 
Wojtyła, Wydział 

Finansów i 
Ubezpieczeń 

 

Działania prorozwojowe: tworzenie nowych 
kierunków studiów, uruchomienie studiów 
podyplomowych, uruchomienie platformy 

e-learningowej, wdrożenie modelu 
zarządzania jakością, organizacja szkoleń 
dla kadry dydaktycznej i administracyjnej, 

współpraca z biznesem. 
-------------------------------------------------------- 

Development actions: creation of new 
fields of study, launching of postgraduate 

studies, launching of an e-learning 
platform, implementation of a quality 
management model, organisation of 

trainings for teaching and administrative 
staff, business cooperation. 

12.401.286,72 PLN 2008 POKL.04.01.01-00-155/08-00 
2011.09.30-
2008.08.01 

Program 
Operacyjny Kapitał 

Ludzki 4.1.1. 
http://proroz.bmws.ue.katowice.pl/ 

Projekt Dyrekcji 
Generalnej ds. 

Zdrowia I 
Konsumentów 
EUCOREM – 

Program Magisterski 
Zarządzanie 
Relacjami 

Konsumentów 
--------------------------- 
DG SANCO project 

EUCOREM – 
Consumer Relations 

Management 
Master’s Program 

prof. UE dr hab. 
Sławomir Smyczek, 

Wydział 
Zarządzania 

 

Celem projektu było opracowanie i 
wdrożenie nowej specjalności kształcenia. 
Specjalność ta przygotowuje fachowców w 
zakresie polityki konsumenckiej, ochrony 

praw konsumentów, zarządzania relacjami 
z klientami, marketingu oraz badań i analiz 

rynkowych. Partnerami projektu były: 
l’Université de Haute Alsace w Colmar 

(Francja) i Academia de Studii Economice 
w Bukareszcie (Rumunia). 

--------------------------------------------------------- 
The aim of the project was to develop and 

implement a new study  specialization. 
This specialization prepares professionals 
in the field of consumer policy, protection 
of consumer rights, customer relationship 
management, marketing, research and 

market analysis. Project’s partners: 
l’Université de Haute Alsace in Colmar 

(France) and Academia de Studii 
Economice in Bucaresti (Romania). 

 

39.850,00 EUR 21.11.2008 SANCO/2007/B1/007-2 
2011.08.31-
2008.02.21 

Komisja Europejska 
DG SANCO 

http://typo.ue.katowice.pl/index.php?id=1265 
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Centrum obsługi 
studentów 

zagranicznych 
--------------------------- 

Center for 
International 

Students 
 

mgr Edyta 
Lachowicz-Santos, 

Biuro Promocji i 
Nowych Mediów 

 

Projekt zakłada powstawanie platformy 
współpracy i komunikacji dla pracowników 

wszystkich jednostek uczelnianych 
zaangażowanych w pozyskiwanie, 

rekrutację i organizację pobytu studentów 
zagranicznych. Projekt odpowiada na 

potrzebę powiększenia zespołu i 
poszerzenia zakresu kompetencji 
pracowników oraz przeniesienia 

komunikacji na platformę elektroniczną jak 
również zapewnienie studentom 

zagranicznym dostępu do wszystkich 
informacji online. 

--------------------------------------------------------- 
The project aims is creating virtual platform 
for cooperation and communication among 

the employees of all university units 
involved in international student services. 

The project is direct response to the needs 
resulting from that development, namely to 

increase the size and improve the 
competences of the team, involved in 
providing services to the international 

students. 

48 247,05 EUR 30.09.2008 FSS/2008/V/D5/W/0045 
2011.06.3-
2008.10.01 

Fundusz 
Stypendialny i 
Szkoleniowy 

Brak 

Zarządzanie, 
wdrażanie i 

monitorowanie 
Regionalnej Strategii 

Innowacji 
Województwa 

Śląskiego (II edycja) 
 --------------------------- 

Management, 
implementation and 

monitoring of 
Regional Innovation 
Strategy of Silesia 

Region (2nd Edition) 

prof. dr hab. Jan 
Pyka, 

Wydział 
Zarządzania 

 

W ramach projektu prowadzono analizy i 
studia, które pozwoliły na przygotowanie 

Regionalnej Strategii Innowacji 
Województwa Śląskiego na lata 2013-2020 

oraz Programu Rozwoju Technologii 
Województwa Śląskiego na lata 2010-

2020. 
-------------------------------------------------------  

The project consisted of analyses and 
studies enabling preparation of the 

Regional Innovation Strategy of Silesia 
Region 2013-2020 and the Technology 

Development Plan of Silesia Region 2010-
2020. 

359.817,24 PLN 24.02.2010 POKL.08.02.02-24-001/09 
2011.06.30-
2008.07.01 

Program 
Operacyjny Kapitał 
Ludzki [Europejski 

Fundusz Społeczny]

www.ris.slaskie.pl 

START – program 
promocji 

przedsiębiorczości w 
uczelniach wyższych 

w województwie 
śląskim 

--------------------------- 
START – program of 

entrepreneurship 
promotion in Silesian 

universities 

mgr Aleksandra 
Gojny-

Lewandowska / mgr 
Anna Sodo, 
Akademickie 

Centrum Kariery 
 

Zadania ACK w Projekcie: organizacja i 
prowadzenie dwóch punktów 

konsultacyjnych, szkolenia, spotkania 
tematyczne, analizy eksperckie, 

konsultacje. 

Tasks in project: Organising and 
conducting two consultation points, training 

courses, thematic meetings and expert 
analysis. 

 
 
 

3 258 866,02 PLN 02.06.2009 POKL.08.02.01-24-024/08 
2011.05.31-
2009.06.01 

Program 
Operacyjny Kapitał 
Ludzkich, Działanie 

8.2 

www.start.polsl.pl 

Platforma badań i 
współpracy Europey 

Centralnej 
(CERADA) 

--------------------------- 
Central European 

Research and 
Development Area 

(CERADA) 

dr Artur Ochojski, 
Wydział Ekonomii 

 

Projekt CERADA zakładał zacieśnianie 
współpracy biznesu oraz sektora B+R na 

obszarze pogranicza czesko-polsko-
słowackiego, przede wszystkim w aspekcie 

nowych technologii i innowacyjności. 
Opracowany został plan wspólnych 

działań, który następnie włączono w prace 
nad utworzeniem EUWT TRITIA. 

---------------------------------------------------------
------ 

62.723,60 EUR 10.08.2009 230017 
2011.04.30-
2009.03.01 

7. Program 
Ramowy 

www.cerada.org 
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CERADA aimed at tightening cooperation 
of business and R&D sectors in a 

crossboarder area of the Czech Republic, 
Poland and Slovakia. The main focus was 
on new technologies and innovations. A 

joint action plan elaborated within the 
project was mainstreamed in creation of 

EGTC TRITIA. 

Wspieranie 
Innowacyjności 

Regionów poprzez 
Firmy Kotwice oraz 
Sieci: Porównanie 

Regionów w 
Zmieniającym się 

kontekście 
Międzynarodowym, 

(FRIDA) 
--------------------------- 
Fostering Regional 

Innovation and 
Development 

through Anchors and 
Networks: A Cross 

Regional 
Comparison. 

(FRIDA) 
 
 

prof. dr hab. 
Wojciech Czakon, 

Wydział 
Zarządzania 

 

FRIDA była projektem mającym na celu 
poprawę polityki regionalnej Unii 

Europejskiej  poprzez lepsze zrozumienie 
mechanizmów funkcjonowania sieci 

gospodarczych, a w szczególności tzw. 
firm kotwic (anchor firms), które spełniają 

szczególną rolę w tych sieciach i ich 
wpływu na rozwój regionalny krajów 

członkowskich i całej wspólnoty. Firmy 
kotwice były analizowane wewnątrz ich 
ekosystemu w ramach branży lotniczej. 

--------------------------------------------------------- 
The project aimed at identifying the 

features and processes typical to firms 
anchoring knowledge creation and 

economic development at regional level. 
We have studied the anchor firms within 
their ecosystems in the aviation industry. 

Całkowita wartość 
projektu (w EUR): 

1.577.560,20 (w tym dla 
Uniwersytetu jako 

partnera: 125.129,00 
 

29.12.2008 225546 
2010.12.31-
2009.01.01 

7 Program Ramowy 
 

http://www.unibo.it/en/research/projects-and-
initiatives/Unibo-Projects-under-7th-Framework-

Programme/cooperation-1/socio-economic-
sciences-and-humanities-ssh/frida 

 

Współpraca uczelni z 
biznesem: studium 

wykonalności 
(UBICO) 

--------------------------- 
University-business 

cooperation: 
feasibility study 

(UBICO) 

mgr Dominika Janik-
Hornik, Biuro 

Międzynarodowej 
Wymiany 

Studentów 
 

Na podstawie doświadczeń norweskich: 
opracowanie modelu współpracy z 
otoczeniem biznesowym, badanie 
oczekiwań studentów, nauczycieli 

akademickich i pracodawców, 
opracowanie i wdrożenie nowego kierunku 

studiów z udziałem przedstawicieli 
biznesu. 

-------------------------------------------------------- 
On the basis of Norwegian experiences: 
development of a model of cooperation 

with the business environment, 
examination of expectations of students, 

university teachers and employers, 
creation and implementation of a new field 
of study with the participation of business 

representatives. 

231.552,00 PLN 30.09.2008 FSS/2008/V/D5/W/0034 
2010.12.31-
2008.10.01 

Fundusz 
Stypendialny i 
Szkoleniowy 

http://ubico.bmws.ue.katowice.pl 

Warsztaty 
International 

Visegrad: Korzystne 
metody biznesowe 
na rynkach FOREX 
do zastosowania w 

sferze 
przedsiębiorczości w 
V4 (Szkoła Zimowa 

IVF 2010) 
--------------------------- 

International 
Visegrad workshop: 
Profitable business 

prof. dr hab. Irena 
Pyka, Wydział 

Finansów i 
Ubezpieczeń 

 

Organizacja szkoły zimowej w zakresie 
międzynarodowych rynków finansowych 

(FOREX) dla studentów studiów 
doktoranckich i młodych naukowców z 

Polski, Czech i Słowacji. 
--------------------------------------------------------- 
Organisation of a winter school in the field 
of international financial markets (FOREX) 
for doctoral students and young scientists 

from Poland, the Czech Republic and 
Slovakia. 

4.830,00 EUR 20.10.2010 11030029 
2010.12.18-
2010.12.14 

Międzynarodowy 
Fundusz 

Wyszehradzki 
Brak  
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methods on the 
FOREX markets to 

be used in the 
entrepreneurial 

sphere in the V4 (IVF 
Winter School 2010) 

Młodzież kontra 
Bezrobocie 

--------------------------- 
Youth vs. 

Unemployment 

PANEUROPA 
 

Wymiana młodzieży, organizacja szkoleń i 
spotkań dot. zatrudnienia, 

przedsiębiorczości, równości płci, roli 
społeczności lokalnych w kształtowaniu 

rynku pracy, i in. 
--------------------------------------------------------- 
Youth exchange, organisation of trainings 

and meetings concerning employment, 
enterprise, gender equality and the role of 

local communities in the shaping of the 
labour market, etc. 

10.825,50 EUR 20.09.2010 11/237/2010 
2010.12.03-
2010.09.01 

Młodzież w 
działaniu 

http://www.paneuropa.eu.org/miedzynarodowe_p
olska_2010.php 

 

Dyskryminacja płci 
na rynku pracy 

---------------------------                           
Sex discrimination on 

the labour market 

dr Borys Budka, 
Wydział Finansów i 

Ubezpieczeń 
 

Celem projektu była poprawa sytuacji 
kobiet na rynku pracy oraz zmiana 

nastawienia firm sektora MŚP wobec 
kwestii ich zatrudniania. Działania 

realizowane w ramach projektu: szkolenia, 
doradztwo, publikacje. 

--------------------------------------------------------- 
The aim of the project was to improve the 
situation of women on the labour market 
and to change the attitude of companies 

from the SMEs sector regarding their 
employment. Actions implemented within 

the framework of the project: trainings, 
consultancy and publications. 

390.642,00 EUR 10.12.2008 PL/08/LLP-LdV/TOI/140012 
2010.09.30-
2008.10.01 

Leonardo da Vinci 
http://www.katowice.eu/uploads/articles_files/201

0/06/21/773.pdf 

Krótkoterminowe 
wydarzenia 

międzynarodowe i 
ich wpłych na karierę 

zawodową 
studentów 

(InterCareer) 
--------------------------- 

Short-time 
international events 
and their impact on 
students' careers 

(InterCareer) 

mgr Dominika Janik-
Hornik, Biuro 

Międzynarodowej 
Wymiany 

Studentów 
 

Celem projektu było zbadanie, jaki wpływ 
na życie zawodowe studentów ma udział w 

krótkoterminowych wydarzeniach 
międzynarodowych o charakterze 
naukowym oraz analiza preferencji 

przedsiębiorców w zakresie zatrudniania 
absolwentów z doświadczeniem 

międzynarodowym. 
--------------------------------------------------------- 
The aim of the project was to examine the 
impact of students' participation in short-

term international scientific events on their 
professional life, and analysis of 

entrepreneurs' preferences regarding 
employment of graduates with international 

experience. 

15.000,00 EUR 24.09.2008 2008-1-PL1-LEO04-00817 1 
2010.07.31-
2008.08.01 

Leonardo da Vinci http://intercareer.bmws.ue.katowice.pl/ 

Edukacja 
międzynarodowa: 
ścieżki polsko-

norweskie 
--------------------------- 

International 
education: Polish-
Norwegian paths 

 
mgr Monika 
Ostrowska, 

Biuro 
Międzynarodowej 

Wymiany 
Studentów 

 

Organizacja konferencji promującej 
wymianę akademicką pomiędzy Polską a 
Norwegią, ustalenie powiązań i zależności 

w organizacji procesu dydaktycznego w 
obu krajach, analiza wpływu praktyk i 

studiów zagranicznych na jakość 
kształcenia. 

--------------------------------------------------------- 
Organisation of a conference promoting 

academic exchange between Poland and 
Norway, determination of connections and 

correlations in the organisation of the 
teaching process in both countries, 

211.456,95 PLN 15.12.2008 FSS/2008/V/D4/W/0016 
2010.06.30-
2008.10.01 

Fundusz 
Stypendialny i 
Szkoleniowy 

http://irosforum.bmws.ue.katowice.pl/ 
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analysis of the impact of traineeships and 
studies abroad on the quality of education. 

Erasmus Nowe 
Programy Studiów 

“Zarządzanie 
aktywami i ryzykiem 

– ARIMA” 
--------------------------- 
Erasmus CD project 

"ARIMA - 
Quantitative Asset 

and Risk 
Management" 

prof. UE dr hab. 
Piotr Chrzan, 

Wydział Finansów i 
Ubezpieczeń 

 

Projekt pozwalający na utworzenie 
specjalności w języku angielskim 

zakończonej dyplomem joint degree. 
Program ten, zainicjowany przez uczelnię 
partnerską University of Applied Sciences 

bfi Vienna z Austrii (jako koordynator i 
pomysłodawca) we współpracy z The New 

Anglo-American University w Pradze 
(Czechy) prowadzony jest, na studiach II-

go stopnia 
---------------------------------------------------------                                                                                                   

Project's aim: The objective of this 
Erasmus CD project is to develop a 

quantity oriented, English taught, master's 
degree programme covering asset and risk 

management. Project is coordinated by 
University of Applied Sciences bfi Vienna 
from Austria in partnership with The New 

Anglo-American University in Prague. 

Brak informacji Brak informacji 
61955-IC-1-2005-1-AT-
ERASMUS-PROGUC-1 

2009.09.30-
2006.10.01 

Erasmus - 
Curriculum 

Development 

http://www.kms.ue.katowice.pl/PL/specjalnosc_ari
ma/specjalnosc_arima.html 

 

Profesjonalni 
koordynatorzy 

praktyk - wymiana 
doświadczeń (PPC) 
---------------------------                          

Professional 
placement 

coordinators - 
experience sharing 

(PPC) 

mgr Dominika Janik-
Hornik, Biuro 

Międzynarodowej 
Wymiany 

Studentów 
 

Realizacja wizyt studyjnych w instytucjach 
zajmujących się organizacja stazy i praktyk 

zawodowych dla obcokrajowców na 
różnych poziomach kształcenia, 

porównanie systemów kształcenia 
zawodowego i uznawalności kompetetncji i 

kwalifikacji zawodowych, adaptacja 
modelowych rozwiązań. 

--------------------------------------------------------- 
Study visits to institutions dealing with 

organisation of professional traineeships 
and placements for foreigners at different 

levels of education, comparison of 
vocational education systems and 

recognition of professional competence 
and qualifications, adaptation of model 

solutions. 

4.394,00 EUR 21.09.2007 
PL/07/LLP-

LdV/VETPRO/140208 
2008.06.30-
2008.03.01 

Leonardo da Vinci Brak 

Promocja Równych 
Szans 

--------------------------- 
Promotion of Equal 

Opportunities 

prof. UE dr hab. 
Sławomir Smyczek, 

Wydział 
Zarządzania 

 

Cel: Wyrównanie szans Kobiet na rynku 
pracy poprzez rozwój umiejętności 
efektywnego poszukiwania pracy i 

kształtowania postaw przedsiębiorczych, 
umożliwiających godzenie kariery 

zawodowej z karierą osobistą. 
--------------------------------------------------------- 

 
Objective: Equalizing women’s 

opportunities in the labour market through 
progress of an effective job search skills 
and form the entrepreneurial mindset, 

which enable them to reconcile 
professional and personal carrier. 

887 224,00 PLN 30.11.2006 DWF_2_1.6_410 2008.02.29-2006.12 

Ministerstwo Pracy i 
Polityki Społecznej 

ze środków 
Europejskiego 

Funduszu 
Społecznego 

www.ack.ue.katowice.pl/kobiety - strona 
nieaktywna 

 
 

 

 


