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Od redakcji

Szanowni Czytelnicy!

Dobra teoria czy przeteoretyzowanie? 
Akademickość czy kształcenie praktyczne? 
O takich dylematach mówi w wywiadzie 
numeru prorektor, prof. Wojciech Dyduch. 
A na kolejnych stronach udowadniamy, że 
pytania takie stawiamy sobie nie po to, 
by „hamletyzować”, lecz by znajdować od-
powiedzi. Kształcenie akademickie jest 
ważne i broni się we współczesnym świecie 
– także na rynku pracy, co pokazują wyni-
ki różnorakich, również prezentowanych 
w numerze, badań. Tym bardziej że niejed-
nokrotnie okraszane jest licznymi dodat-
kowymi przedsięwzięciami praktycznymi, 
często organizowanymi przez studentów, 
którzy gromadzą się w kołach naukowych 
i organizacjach studenckich. I o to chodzi! – 
chciałoby się napisać z nutą patosu. Jednak 
we współczesnej szkole biznesowej muszą 
się także znaleźć kierunki praktyczne. I ta-
kie również można odnaleźć w ofercie Uni-
wersytetu Ekonomicznego w Katowicach. 
Szczególną okazją do uświadomienia sobie 
tego wątku w misji uczelni jest uruchomie-
nie nowego Wydziału Biznesu, Finansów 
i Administracji w Rybniku, dla którego za-
korzenienie w gospodarce lokalnej i potrze-
bach lokalnej społeczności jest nieomalże 
sensem istnienia. 

W Uniwersytecie kształcimy blisko, między-
narodowo, przez całe życie. Te trzy wymia-
ry działalności uczelni staramy się konse-
kwentnie ukazywać na łamach „Forum”. 
Jestem jednak przekonany, że fi lozofi a ta 
istnieje nie tylko na stronach naszego biu-
letynu. Doświadczamy jej przecież każdego 
dnia w progach uczelni. Wszystkich czytel-
ników zachęcam do potraktowania tego 
numeru jako kolejnego przewodnika po 
życiu uczelni, a przyjaciół i gości także jako 
zaproszenia do tego, by częściej być z nami.

Marcin Baron

From the Editor

Dear Readers,

Good theory or theory overkill? Academic 
focus or practical training? We discuss such 
dilemmas with Prof. Wojciech Dyduch, Vice- 
-Rector, in this issue’s interview, only to come 
back to these questions later, yet not to ago-
nise over them, but to seek answers. Academic 
education is important and holds ground in 
the modern world – even in the labour mar-
ket, as shown by numerous surveys, also quot-
ed in the issue. Moreover, it comes “spiced up” 
with a variety of extra-curricular practical 
activities, often initiated by students associat-
ing in research groups and student organisa-
tions. And that’s it! – I’d like to write with 
a note of pathos. In a modern business school, 
however, there must also be a place for practi-
cal programmes. And there is! The University 
of Economics in Katowice offers a number 
of practically oriented degree courses. This 
part of our mission has come to the spotlight 
during the offi cial opening ceremony of the 
new Faculty of Business, Finance and Admin-
istration in Rybnik, the existence of which is 
closely linked with the local economy and the 
needs of the local community.

The University’s message to its students is that 
it is “your place, your space, and your future”. 
We teach young people by shaping the school 
around their needs, letting them discover the 
world with us, and always welcoming them 
back. These three dimensions of our mission 
never leave the pages of the Forum, but I be-
lieve we also experience them stepping across 
the threshold of the University every day. 
I encourage you to see this issue as the next 
instalment in the guide through university life 
and to invite your friends and guests to visit 
us more often.

Marcin Baron
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przedsiębiorczość i fi nanse, 

anglojęzyczny International 

Business i wiele innych. Z an-

kiet wynika, że studenci wyso-

ko oceniają zajęcia na uczelni, 

choć czasami zwracają uwagę 

na zbyt dużą akademickość 

i przeteoretyzowanie. 

Naszą odpowiedzią jest 

(secundo) oferta kierunków 

o profi lu praktycznym, a tak-

że zajęć przygotowywanych 

wraz z praktyką gospodarczą 

lub przez samych praktyków. 

A więc od jednorazowych 

warsztatów i ćwiczeń prowa-

dzonych przez osoby z przed-

siębiorstw, po całosemestral-

ne kursy przygotowywane 

przez dyrektorów korporacji 

z regionu (programy „Zarzą-

dzanie w praktyce”, „Spo-

tkania z praktyką”). Mamy 

program Corporate Readiness 

Certifi cate wdrożony wspól-

nie z IBM i ING. Jesteśmy 

partnerem ABSL Academy, 

O nowoczesnym kształ-
ceniu w Uniwersyte-

cie Ekonomicznym 
w Katowicach Marcin 

Baron rozmawia z pro-
rektorem ds. edukacji 
i współpracy z zagra-

nicą, prof. Wojciechem 
Dyduchem.

Tu inicjatywy 
przekładają się 

na konkretne 
rezultaty

w ramach której prowadzimy 

zajęcia szyte na miarę potrzeb 

pracodawców zatrudniających 

naszych absolwentów. Warto 

zaznaczyć aktywność Aka-

demickiego Centrum Kariery, 

organizacji studenckich i kół 

naukowych we współpracy 

edukacyjnej z przedstawicie-

lami praktyki gospodarczej. 

Mam tu na myśli szkolenia, 

warsztaty, dni przedsiębiorstw 

na uczelni, targi pracy, konkur-

sy na najlepsze prace magi-

sterskie itp. Nie do przecenie-

nia są stypendia fundowane 

przez przedsiębiorstwa sku-

pione w Klubie Przyjaciół UE. 

Po trzecie, projekty w języ-

kach obcych. Wykłady visiting 

professors z Europy, USA i Azji. 

Tygodnie międzynarodowe, 

podczas których studenci 

uczestniczą w zajęciach pro-

wadzonych przez wykładow-

ców z zagranicy. Konferencje 

naukowo-dydaktyczne, jak 

zorganizowany przez nas Eu-

roweek, gdzie przez tydzień 

studenci w zespołach między-

narodowych przygotowywali 

i prezentowali projekty ba-

dawcze. Szerokie możliwości 

wyjazdów na studia zagra-

niczne i staże w ramach pro-

gramów Erasmus+, Erasmus 

Mundus i innych, w których 

Uczelnia jest benefi cjentem 

dzięki wysoko ocenionym 

projektom i przyznanemu fi -

nansowaniu.

Po czwarte, pilotażowy pro-

gram tutoringu, czyli indywi-

dualna opieka naukowo-

-dydaktyczna nad studentami, 

którzy w procesie rekrutacji 

uzyskali najwyższe noty.

Panie Rektorze, że uczelnia 
uczy – to truizm. Ale Panu, 
jako fachowcowi z dziedziny 
przedsiębiorczości, nie jest 
obca technika elevator pitch. 
Wobec tego, „w pigułce”, co 
jest wyróżnikiem oferty dydak-
tycznej Uniwersytetu Ekono-
micznego w Katowicach? Czym 
nieszablonowym możemy się 
pochwalić?

Po pierwsze, zróżnicowanym 

portfelem kierunków studiów. 

Obok klasycznych, takich jak 

fi nanse i rachunkowość, eko-

nomia, informatyka czy zarzą-

dzanie, mamy kierunki niesza-

blonowe, tworzone z uwzględ-

nieniem wyników badań ryn-

kowych, potrzeb zgłaszanych 

przez pracodawców, a przede 

wszystkim popytu. Można tu 

wymienić choćby wyróżnione 

przez Polską Komisję Akredy-

tacyjną analitykę gospodarczą 

i turystykę gospodarczą czy 

fot. / photo M. Baron
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Te inicjatywy przekładają się 

na konkretne rezultaty: pra-

wie dziewięćdziesiąt procent 

absolwentów po studiach 

na naszej uczelni znajduje 

zatrudnienie, siedem procent 

zakłada fi rmy. Ich zarobki 

plasują się na drugim miejscu 

w regionie. 

Czy zapowiadany przez Pana 
program tutoringu, który 
z wolna nabiera kształtu, ma 
być odpowiedzią na wspo-
mniany studencki zarzut 
„przeteoretyzowania i aka-
demickości”? Innymi słowy, 
czy tutoring ma się skupiać na 
zindywidualizowanym wejściu 
w zagadnienia z praktyki go-
spodarczej, czy raczej ma stać 
się formą budowania kom-
petencji naukowych w gronie 
najlepszych studentów?

Odpowiedzią na złagodze-

nie, czy też potrzebę innego 

postrzegania akademickiego 

profi lu naszej uczelni, są 

wspomniane wyżej przed-

sięwzięcia praktyczne. Tuto-

ring natomiast jest przede 

wszystkim adresowany do 

najmłodszych studentów 

na obu stopniach studiów, 

którzy wykazują konkretne 

predyspozycje, mają określony 

talent w danej dyscyplinie 

naukowej, wybijają się już 

na etapie rekrutacji. Bardziej 

zindywidualizowana opieka 

w toku studiów ma pomóc 

im zidentyfi kować i rozwinąć 

te talenty, wesprzeć je pracą 

naukową już w czasie studiów. 

Nowożytna relacja uczeń-   

-mistrz pomoże zweryfi kować 

oczekiwania dotyczące ścieżki 

kariery, rozwinie kompetencje 

w zakresie dyskusji, przygo-

towywania esejów, wymiany 

i obrony poglądów. Tutoring 

zatem będzie miał na celu 

uatrakcyjnienie studiów dla 

najlepszych, zaś jego formy 

będą współewoluować wraz 

z ich oczekiwaniami. Obecnie 

wyłaniamy i szkolimy grupę 

pierwszych tutorów, wkrótce 

będziemy spotykać się z zain-

teresowanymi studentami, zaś 

spotkania mistrzów z uczniami 

rozpoczną się w semestrze 

letnim 2015/2016. 

Panie Rektorze, hasło uczelni 
głosi „blisko – międzynarodo-
wo – przez całe życie”. Mam 
wrażenie, że do tej pory nasza 
rozmowa dotyczyła głównie 
owej bliskości, atrakcyjnej 
oferty uczelni dla polskiego 
studenta... no, może tego, 
który chce się, co chyba 
współcześnie jest oczywiste, 
rozwijać międzynarodowo. Ale 
kontynuujmy jeszcze wątki 
międzynarodowości i kształ-
cenia przez całe życie. Jest 
Pan dumny z osiągnięć uczelni 
w tym zakresie?

Oczywiście, na tle innych 

uczelni dane w tych obszarach 

są imponujące. Obecnie koor-

dynujemy osiem programów 

międzynarodowych, z któ-

rych fi nansujemy wyjazdy 

zagraniczne (m.in. Erasmus+, 

CEEPUS, Erasmus Mundus). 

W ramach tych programów 

uczelnia współpracuje z pra-

wie 300 ośrodkami akademic-

kimi na całym świecie oraz 

prawie 400 przedsiębiorstwa-

mi zagranicznymi oferującymi 

wymianę praktyk studenckich. 

Studenci mają możliwość 

wzięcia udziału w tygodniach 

międzynarodowych, wyjaz-

dach studyjnych czy szkołach 

letnich organizowanych 

przez uczelnie partnerskie. 

Od tego roku ofertę stypen-

dialną programu Erasmus+ 

poszerzyliśmy o kraje poza-

europejskie. Podpisaliśmy 25 

nowych umów z uczelniami 

w takich krajach jak Brazylia, 

Kolumbia, Stany Zjednoczone, 

Korea Południowa, Hongkong, 

Singapur, Tajwan, Kazachstan, 

Gruzja, Rosja. Czekamy na 

wyniki konkursu wniosków 

obejmujących wymianę z kra-

jami bałkańskimi oraz krajami 

Afryki Północnej. Po szczegóły 

dotyczące najważniejszych 

aktywności związanych z wy-

mianą międzynarodową odsy-

łam do artykułu Pani Dominiki 

Janik-Hornik, kierownik Biura 

Międzynarodowej Wymiany 

Studentów, które aktywnie 

The Vice-Rector for Education and International 
Cooperation, Prof. Wojciech Dyduch, talks about 
modern education at the University of Economics 
in Katowice – an interview by Marcin Baron.

pozyskuje fi nansowanie i ko-

ordynuje projekty związane 

z wymianą zagraniczną. 

Co do kształcenia ustawiczne-

go, faktycznie uczymy od naj-

młodszych lat. Na bezpłatne 

zajęcia w ramach programów 

edukacji ekonomicznej dla 

dzieci i młodzieży uczęszczają 

uczniowie szkół podstawo-

wych, gimnazjów i liceów. 

Chcemy pokazać młodym 

ludziom, że ekonomia nie jest 

czymś niedostępnym i że spo-

tykają się z nią na co dzień. 

Mówimy im, jak oszczędzać 

pieniądze, jak wygląda praca 

w fi rmie, co to znaczy być 

przedsiębiorczym, jak zostać 

dobrym przywódcą, co wpły-

wa na gospodarkę itp. Wszyst-

kie trzy programy, które pro-

wadzimy – Akademia Młodego 

Ekonomisty, Ekonomiczny Uni-

wersytet Dziecięcy i Ekonomia 

dla Liceum i Technikum – mają 

też za zadanie przedstawić 

opcje ścieżek kariery i kształ-

tować zachowania przedsię-

biorcze od najmłodszych lat. 

Oprócz zajęć teoretycznych 

prowadzone są warsztaty roz-

wijające m.in. pracę w grupie 

i porozumiewanie się, kom-

petencje przywódcze, cechy 

przedsiębiorczości. Osobom 

po studiach oferujemy spe-

cjalistyczne studia podyplo-

mowe, pilotażowy program 

doktoratów biznesowych (na 

wzór zachodnich DBA), a dla 

seniorów uruchomiliśmy 

pierwszy w kraju Uniwersytet 

Ekonomiczny Trzeciego Wieku. 

Uczelnia to ludzie, a bez ich 

inicjatywy, entuzjazmu i za-

angażowania nie odnosiliby-

śmy tylu sukcesów. Dlatego 

dziękuję wszystkim, którzy 

ustawicznie i proaktywnie 

włączają się w rozwój edukacji 

w naszej Almae Matris!

Professor, the university 
educates – that’s a truism. 
But you, a specialist in entre-
preneurship, are familiar with 
the concept of an elevator 
pitch. So what, in a nutshell, 
diff erentiates the University’s 
educational off er? What is its 
unique feature?

First, we have a diversifi ed 

portfolio of degree pro-

grammes, ranging from the 

classical programmes, such 

as Finance and Accounting, 

Economics, Informatics, and 

Management, to the uncon-

ventional ones, set up in re-

sponse to the market research 

fi ndings in order to meet the 

needs of employers, and, pri-

marily, to satisfy the demand. 

These include Quantitative 

Methods for Economics and 

Business, and Travel and 

Tourism Economy, both distin-

guished by the Polish Accredi-

tation Committee, as well as 

Entrepreneurship, Finance, 

International Business, which 

is taught in English, and many 

others. Surveys carried out 

among our students show the 

University’s classes and lec-

tures are positively evaluated, 

although it is sometimes 

pointed out that they are too 

academic and theoretical.

To address this problem, and 

that is the University’s sec-

ond unique feature, we off er 

practical specialisations as 

well as classes designed in 

co-operation with business 

practitioners or by business 

practitioners themselves. 

These are one-off  workshops 

or classes conducted by 

corporate employees or one-

semester courses taught by 

the directors of the compa-

nies operating in our region 
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(“Management in Practice”, 

“Meetings with Practice” pro-

grammes). Another example is 

the Corporate Readiness Certifi -

cate programme, implemented 

jointly by the University, IBM 

and ING. We participate in the 

ABSL Academy, where we run 

classes tailored to the indi-

vidual needs of the companies 

which employ our graduates. 

I also have to mention the 

engagement of the Careers 

Centre, students’ organisa-

tions and scientifi c circles in 

the educational cooperation 

with business representa-

tives, which includes trainings, 

workshops, company days at 

the University, career fairs, 

competitions for the best mas-

ter’s thesis, etc. We mustn’t 

underestimate the scholar-

ships awarded by the compa-

nies which are members of 

the UE Friends’ Club.

Third, there is a number 

of projects held in foreign 

languages. We host visit-

ing professors from Europe, 

the USA and Asia. During 

International Weeks students 

have an opportunity to par-

ticipate in classes taught by 

foreign lecturers. We organise 

educational and scientifi c 

conferences, e.g. Euroweek, 

where students prepare and 

present research projects in 

multinational teams. We of-

fer students a possibility of 

studying and doing an intern-

ship abroad under Erasmus+, 

Erasmus Mundus and other 

programmes, which the Uni-

versity can benefi t from 

due to its highly acclaimed 

projects and the funding it is 

granted.

Fourth, we have introduced 

a pilot tutoring programme – 

students who have the best 

scores in the recruitment 

process are provided with 

individual scientifi c and didac-

tic assistance. Such initiatives 

produce concrete results: 

almost 90% of our graduates 

fi nd employment, 7% set up 

their own businesses, and 

their earnings rank second in 

the region.

Is the tutoring programme, 
which is taking fi nal shape, 
a response to students’ accu-
sations of the university being 
too academic and theoretical? 
In other words, is tutoring 
going to focus on an individu-
alised entry into the world of 
business practice, or is it to 
become one of the tools for 
building the scientifi c capacity 
of the best students? 

We have taken other practical 

measures, those which I men-

tioned above, in order to tone 

down, or alter, the perception 

of the University as a purely 

academic institution. Tutor-

ing, however, is targeted at 

the youngest students at both 

bachelor’s and master’s levels, 

those who show certain abili-

ties and a fl air for a particular 

fi eld of study, stand out at 

the recruitment stage. The 

individualised assistance dur-

ing the course of the studies 

should help the students 

recognise and develop their 

talents through scientifi c work 

when they are still at univer-

sity. A modern master-disciple 

relationship will enable stu-

dents to verify their expecta-

tions about their career paths, 

develop their competence 

to participate in discussions, 

write essays, exchange and 

defend views. Tutoring aims to 

enhance the attractiveness of 

studies for the best students, 

and the system is going to 

evolve alongside their expec-

tations. At present, we are 

selecting and training the fi rst 

group of tutors; meetings with 

the students interested in the 

programme are bound to start 

soon, and the fi rst master-

disciple meetings are sched-

uled for the summer semester 

2015/2016.

Professor, the University’s 
motto is “your place, your 
space, your future”. When we 
think of the message it con-
veys, our conversation so far 
seems to have focused on the 
fi rst element – the attractive-
ness of the university off er to 
the Polish students … well, 
maybe those who want to 
operate internationally – such 
a desire is obvious these days. 
But let’s talk about the inter-
national aspect and lifelong 
education. Are you proud of 
the University’s accomplish-
ments in this respect?

Actually, our activity in these 

areas is impressive compared 

to other tertiary institutions. 

Currently, we coordinate eight 

international programmes 

providing travel grants (i.a. 

Erasmus+, CEEPUS, Eras-

mus Mundus). Under these 

programmes, the University 

collaborates with nearly 300 

academic centres around the 

world and almost 400 foreign 

companies participating in 

the internship exchange pro-

grammes. Students can take 

part in international weeks, 

study visits, summer schools 

organised by the partner 

tertiary institutions. This year, 

the scholarship off er of the 

Erasmus+ programme has 

been extended to include 

non-European countries. We 

have signed 25 new agree-

ments with higher educa-

tion institutions from Brazil, 

Colombia, the USA, South 

Korea, Hong Kong, Singapore, 

Taiwan, Kazakhstan, Georgia, 

Russia. We are waiting for the 

results of the competition for 

the exchange with the Balkan 

and Northern African coun-

tries. All information about 

the major activities related 

to the international exchange 

can be found in the article by 

Dominika Janik-Hornik, Head 

of the International Relations 

Offi  ce, which actively seeks 

funding for and coordinates 

international exchange 

projects. 

As for lifelong learning, 

our education starts with 

the youngest. We run 

programmes of economic 

education for children and 

teenagers – the classes are 

free of charge and can be 

attended by pupils of primary 

schools, junior high schools 

and secondary schools. We 

want to show young people 

that economics isn’t anything 

abstract and out of their 

reach and that they have con-

tact with it on a daily basis. 

We tell them how to save 

money, what it is like to work 

for a company, what being 

entrepreneurial means, how 

to become a good leader, 

what aff ects economy, etc. All 

three programmes – Academy 

of Young Economist, Chil-

dren’s Economic University 

and Economics for Upper 

Secondary School – aim to 

present possible career paths 

and develop entrepreneurial 

behaviour from an early age. 

In addition to the theoretical 

classes, we hold workshops 

which foster e.g. teamwork, 

communication, leadership 

competencies or entrepre-

neurial traits. University 

graduates can join special-

ist postgraduate courses or 

a pilot doctoral programme 

in business (similar to DBA in 

Western Europe), while sen-

iors can sign up for the fi rst 

in Poland University of Eco-

nomics of the Third Age.

The University is its people; 

were it not for their initiative, 

enthusiasm and commitment, 

we wouldn’t be so successful. 

So I’d like to thank all those 

members of the university 

community who proactively 

and continually engage in the 

development of education at 

our Alma Mater!

© peshkov – Fotolia.com
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Prowadzone na Uniwersytecie Ekonomicznym 
w Katowicach kierunki studiów: Analityka gospo-
darcza, Ekonomia, Informatyka, Informatyka i eko-
nometria, Finanse i rachunkowość, Gospodarka 
przestrzenna, Gospodarka turystyczna, Logistyka, 
Międzynarodowe stosunki gospodarcze oraz Za-
rządzanie posiadają certyfi katy akredytacji po-
twierdzające wysoką jakość kształcenia na studiach 
pierwszego i drugiego stopnia. Certyfi katy te zosta-
ły przyznane przez Polską Komisję Akredytacyjną 
oraz Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków 
Ekonomicznych w Warszawie. 

Prezydium PKA podjęło uchwały w sprawie przy-
znania wyróżniającej, tj. najwyższej oceny jakości 
kształcenia na kierunkach Analityka gospodarcza, 
Gospodarka turystyczna oraz Zarządzanie, prowa-
dzonych na Wydziale Zarządzania.

Akredytacje międzynarodowe:

ACCA (Accredited Programme) dla kie-
runku Finanse i rachunkowość na studiach 
drugiego stopnia, specjalność Rachunkowość 
– ścieżka ACCA.

CFA – Program Quantitative Asset and Risk 
Management (ARIMA) został zaakceptowany 
do uczestnictwa w University Program Reco-
gnition w ramach działalności CFA Institute.

EUA – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowi-
cach przeszedł ewaluację w ramach Progra-
mu Ewaluacji Uczelni prowadzonego przez 
European University Association.

Ponadto od czerwca UE w Katowicach jest człon-
kiem EFMD, czyli jednej z największych międzyna-
rodowych organizacji z zakresu rozwoju zarządza-
nia, zrzeszającej w ramach sieci około 800 człon-
ków instytucjonalnych.

Akredytowane 
kierunki 
kształcenia:

Accredited 
fi elds of study 
courses:

In recognition of the high quality of education on 
the undergraduate and graduate level, the following 
fi elds of study courses offered by the University of 
Economics in Katowice have been accredited by the 
Polish Accreditation Committee and the Foundation 
for the Promotion and Accreditation of Economic 
Education in Warsaw: Quantitative Methods for 
Economics and Business, Economics, Informatics, 
Informatics and Econometrics, Finance and Ac-
counting, Spatial Economics, Travel and Tourism 
Economy, Logistics, International Economic Rela-
tions, and Management. 

The Presidium of the Polish Accreditation Commit-
tee adopted a resolution awarding an outstanding 
assessment, i.e. the highest recognition of the qual-
ity of education, to the following programmes run at 
the Faculty of Management: Quantitative Methods 
for Economics and Business, Travel and Tourism 
Economy, Management.

International accreditations:

  ACCA (Accredited Programme) for Finance 
and Accounting on the graduate level, Ac-
counting specialisation – ACCA Pathway 

  CFA – the Quantitative Asset and Risk Man-
agement programme (ARIMA) has qualifi ed 
for the CFA Institute University Recognition 
Program 

  EUA – The University of Economics in Kato-
wice has completed an evaluation conducted 
within the Institutional Evaluation Program-
me by the European University Association

In June 2015, the University of Economics in Kato-
wice joined EFMD, one of the biggest international 
organisations involved in management development, 
which has a network of above 800 member organi-
sations. 



Uroczysta inauguracja 
roku akademickiego 2015/2016
W wystąpieniu inauguracyjnym rektor 

prof. Leszek Żabiński zaznaczył, iż „uro-

czystość odbywa się w szczególnych 

okolicznościach: w czasie obchodów 

ważnych rocznic, inauguracji ostatniego 

roku kadencji 2012-2016, nowych, wy-

raźnie ujawnianych wyzwań społeczno-

-gospodarczych i kulturowych, którym 

musimy sprostać jako region, szkolnictwo 

wyższe i Polska”. W trakcie przemówienia 

prof. Żabiński podziękował również pre-

zydentowi Katowic, dr. Marcinowi Krupie, 

i Radzie Miejskiej Katowic za wsparcie 

fi nansowe remontu budynku rektoratu, 

tak ważnego dla historii miasta i uniwer-

sytetu. Na koniec rektor złożył immatry-

kulowanym studentom i doktorantom 

życzenia, by okres studiów był dla nich 

pomyślny, a Uniwersytet Ekonomiczny 

w Katowicach był dumny ze swoich ab-

solwentów. 

Do uroczystej immatrykulacji przystąpili 

najlepsi nowo przyjęci przedstawiciele 

studentów poszczególnych wydziałów 

uniwersytetu. Reprezentowali oni po-

nad 4800 studentów pierwszego roku, 

którzy po raz pierwszy, wraz z począt-

kiem roku akademickiego, przekroczyli 

progi uczelni (łącznie w tym roku naukę 

rozpoczęło ponad 11 000 studentów). 

Po raz pierwszy immatrykulowani byli 

również studenci zagraniczni. Podczas 

uroczystości wręczonych zostało także 

5 stypendiów dla najlepszych studen-

tów z Ukrainy. 

Po wręczeniu odznaczeń państwowych 

i wyróżnień oraz po odczytaniu depesz 

gratulacyjnych rektor trzykrotnie ude-

rzył berłem na znak rozpoczęcia nowego 

roku akademickiego, a wykład inaugu-

racyjny „O potrzebie równowagi meto-

dologicznej w ekonomii” wygłosił prof. 

Bogusław Fiedor, dr h.c. Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Katowicach. Nadanie 

godności doktora honoris causa prof. 

Fiedorowi było jednym z kulminacyjnych 

momentów tegorocznej uroczystości 

inauguracyjnej, o czym szerzej piszemy 

na kolejnych stronach „Forum”.

Podczas uroczystości, w uznaniu zasług 

dla rozwoju Uniwersytetu Ekonomiczne-

go w Katowicach oraz wybitnego wkładu 

w rozwój edukacji ekonomicznej, tytułem 

profesora honorowego zostali wyróżnieni: 

prof. Józefa Kramer, prof. Jerzy Rokita, 

prof. Halina Henzel, prof. Henryk Bieniok 

oraz prof. Anna Kostur. Brązowym Krzy-

żem Zasługi odznaczeni zostali: dr Izabela 

Sztangret oraz dr inż. Tomasz Zieliński.

Pierwsza inauguracja roku 
na Wydziale Biznesu, Finansów 
i Administracji w Rybniku
Inaugurując rok akademicki w Rybniku, 

rektor prof. Leszek Żabiński, zaznaczył, że 

„chcemy być i jesteśmy nie tylko kuźnią 

kadr dla miejscowego biznesu i gospo-

darki, oferując na nowym wydziale Uni-

wersytetu w Rybniku jedyny w Polsce, 

7 października 2015 roku Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach zainaugurował kolejny, 
79. rok akademicki. Podczas uroczystości nadano godność doktora honoris causa Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Katowicach prof. Bogusławowi Fiedorowi. W ramach wydarzeń towarzyszących 
w tym dniu otwarto ścieżkę drzew polskich „UniEKO” oraz Aleję Dębów Doktorów Honoris Causa. 
Nieco później, bo 21 października ubiegłego roku, odbyła się pierwsza inauguracja roku akademickiego 
na nowo powstałym Wydziale Biznesu, Finansów i Administracji w Rybniku.

         Młodzi adepci 
ekonomii w murach 
           uniwersytetu

Inauguracja roku 
    akademickiego
           2015/2016
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Moment uroczystej immatrykulacji 

studentów (7.10.2015 Katowice) / 

The ceremonial matriculation of the 

students (Katowice, 7 October), 

fot. / photo A. Kaczmarek
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pierwszy i oryginalny kierunek studiów 

o profi lu praktycznym Finanse i ra-

chunkowość, w którym, poza własną 

kadrą naukowo-dydaktyczną, wybrane 

zajęcia prowadzone będą także przez 

wybitnych praktyków, menedżerów 

i specjalistów z otoczenia gospodar-

czego”. Prof. Żabiński, zwracając się do 

nowo przyjętych studentów, pogratu-

lował im serdecznie w imieniu Senatu, 

własnym i całego uniwersytetu oraz 

wydziału przyjęcia do społeczności 

akademickiej. Pogratulował także wy-

boru dziedziny nauk ekonomicznych, 

które nie należą do łatwych, wymagają 

wielu talentów, pracowitości i dobrej 

organizacji pracy. Życzył również, by 

mieli czas na rozwój pasji, zaintereso-

wań pozaekonomicznych, na uczestnic-

two w sporcie, rekreacji czy kulturze, 

„słowem na normalne życie osobiste 

w tym pięknym okresie życia”. 

Podczas uroczystości do immatryku-

lacji przystąpili najlepsi nowo przyjęci 

przedstawiciele reprezentujący 167 

studentów pierwszego roku wydziału 

zamiejscowego uniwersytetu. Insygnia 

dziekańskie wybranemu 6 paździer-

nika 2015 r. pierwszemu dziekanowi 

Wydziału Biznesu, Finansów i Admi-

nistracji – dr. inż. Tomaszowi Zieliń-

skiemu – przekazał rektor prof. Leszek 

Żabiński wraz z prezesem Izby Przemy-

słowo-Handlowej w Rybniku, konsulem 

honorowym Republiki Chorwacji w Pol-

sce Andrzejem Żylakiem i fundatorem 

łańcucha dziekańskiego Grzegorzem 

Piechaczkiem.

Podczas uroczystości głos zabrali także: 

były minister sprawiedliwości dr Borys 

Budka, prezydent Rybnika Piotr Kuczera, 

prezes Izby Przemysłowo-Handlowej 

w Rybniku Andrzej Żylak oraz przedsta-

wiciele otoczenia gospodarczego. Wła-

dze uniwersytetu podziękowały także 

dr. hab. Janowi Czempasowi za wielolet-

nie prowadzenie Rybnickiego Ośrodka 

Naukowo-Dydaktycznego i dbanie o jego 

rozwój.

Wykład inauguracyjny pt. „O przedsię-

biorczości twórczych organizacji” wygło-

sił prof. Wojciech Dyduch. 

O oprawę muzyczną obu uroczystości 

inauguracyjnych zadbał chór uniwer-

sytetu pod kierownictwem dyrygenta 

Michała Brożka.

Doktor Zieliński podczas wystąpienia 

podziękował wszystkim, którzy wspie-

rali działania zmierzające do utworzenia 

Wydziału Biznesu, Finansów i Admi-

nistracji. Przyrównał także wydział do 

sosny zwyczajnej (objętej patronatem 

wydziału w ramach projektu „UniEKO”), 

zaznaczając, iż „posiada ona najgłębszy 

system korzeniowy spośród drzew igla-

stych w Polsce, zapewniający stabilność 

tak bliską mieszkańcom regionu ryb-

nickiego, ceniącym tradycyjne wartości 

rodzinne, społeczne i biznesowe”.

Władze dziękują dr. hab. J. Czempaso-

wi za rozwój ROND / The authorities 

thank dr. hab. J. Czempas for the 

development of Rybnik Research and 

Education Centre 

       Chór UE Katowice zadbał o opra-

wę muzyczną obu inauguracji / The 

choir of the University of Economics in 

Katowice provided the musical setting 

for both the inaugurations 

fot. / photos M. Jeziorko

Uroczysta immatrykulacja na WBFiA w Rybni-

ku / The ceremonial matriculation at the Facul-

ty of Business, Finance and Administration,

fot. / photo M. Jeziorko
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The offi  cial inauguration of the 
2015/2016 academic year

In his opening speech, Prof. Leszek 

Żabiński said that “the inauguration is 

held in exceptional circumstances: at 

the time of important anniversaries, the 

beginning of the last year in the term 

2012/2016, emerging socio-economic and 

cultural challenges that we must face as 

a region, higher education system, and 

Poland”. He also extended thanks to the 

Mayor of Katowice, dr Macin Krupa, and 

the Katowice City Council for fi nancial 

backing granted for the renovation of the 

Rectorate Building, so signifi cant for the 

history of the city and university. Finally, 

the Rector wished matriculated students 

and PhD candidates that their time with 

the University was happy and the Univer-

sity could be proud of its alumni.

The best newly admitted students from 

all the University Faculties participated 

in the offi  cial matriculation. They rep-

resented over 4,800 fi rst-year students 

who stepped over the threshold of the 

University at the beginning of the new 

academic year (the total number of 

students this year is more than 11,000). 

Also, it was the fi rst matriculation for for-

eign students. During the ceremony, fi ve 

best students from Ukraine were granted 

scholarships. 

After state decorations and distinctions 

were awarded and congratulatory letters 

read out, the Rector struck the sceptre 

three times to announce the beginning 

of the new academic year. The inaugural 

lecture on “The Need for Methodological 

Balance in Economics” was delivered by 

Prof. Bogusław Fiedor, the Honorary Doc-

torate Holder of the University of Econom-

ics in Katowice. The conferment of this 

honorary title on Prof. Bogusław Fiedor 

was one of the culminating moments of 

this year’s inaugural ceremony and this is-

sue of the Forum provides more coverage 

of the event. 

In recognition of their service to the 

University of Economics in Katowice and 

outstanding contribution to economic 

education, the honorary professorship was 

conferred on Prof. Józefa Kramer, 

Prof. Jerzy Rokita, Prof. Halina Henzel, 

Prof. Henryk Bieniok and Prof. Anna 

Kostur. Dr Izabela Sztangret and dr inż. 

Tomasz Zieliński were awarded the Bronze 

Cross of Merit. 

On 7 October 2015, the University of Economics 
in Katowice celebrated the inauguration of its 
79th academic year. The celebrations featured 
the conferment of the honorary doctorate of the 
University of Economics in Katowice on  Prof. 
Bogusław Fiedor. The accompanying event was 
the offi cial opening of the “UniEKO” path of 
Polish trees and the Alley of Oaks of Honorary 
Doctorate Holders. Later in the month, on 21 
October, the fi rst inauguration of the academic 
year was held at the newly opened Faculty 
of Business, Finance and Administration in 
Rybnik.

Novice economists 
stepped cross the thre-
shold of the University

The inauguration 

of the 2015/2016 

academic year

Inauguracja roku akademickiego w kampusie w Katowicach (7.10.2015) / 

The inauguration of the new academic year in the campus in Katowice 

(7 October 2015), fot. / photo A. Kaczmarek

Pierwsza uroczysta 

immatrykulacja studen-

tów zagranicznych / The 

fi rst ceremonial matricu-

lation of foreign students, 

fot. / photo A. Kaczmarek
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The fi rst inauguration of the aca-
demic year at the Faculty of Busi-
ness, Finance and Administration 
in Rybnik

Inaugurating the academic year in Rybnik, 

Rector Prof. Leszek Żabiński said that “we 

want to and we already educate people 

for the local economy and business, off er-

ing a practically oriented degree course 

in fi nance and accounting, the fi rst such 

programme in Poland. The course will 

be taught jointly by the university staff  

and prominent practitioners, managers 

and specialists from the business envi-

ronment”. Addressing newly admitted 

students, Prof. Żabiński congratulated 

them warmly on their entering the aca-

demic community. He also praised them 

for choosing economic sciences, which 

are not easy and require many talents, 

hard work and good time management. 

He wished them to be able to fi nd time 

to pursue their passions and interests 

unrelated with economics, to get involved 

in sport, recreation and culture, “in a nut-

shell, to fi nd time for personal life in this 

beautiful period of life”.

During the inaugural ceremony, the best 

newly admitted students were matricu-

lated. They represented 167 fi rst-year 

students of the Rybnik Faculty. The 

Dean’s insignia were handed over to 

dr inż. Tomasz Zieliński, the fi rst Dean 

of the Faculty of Business, Finance and 

Administration, elected on 6 October 

2015, by the Rector Prof. Leszek Żabiński, 

Andrzej Żylak, the President of the Ryb-

Other speakers at the ceremony were 

the former Minister of Justice, dr Borys 

Budka, The Mayor of Rybnik, Piotr Kucze-

ra, the President of the Rybnik Industrial 

and Commercial Chamber, Andrzej Żylak, 

and representatives of the business envi-

ronment. The University authorities also 

thanked dr hab. Jan Czempas for his many 

years of service and valuable contribution 

to the growth and development of the 

Rybnik Research and Education Centre. 

Prof. Wojciech Dyduch delivered an in-

augural lecture on “Entrepreneurship in 

creative organisations”.

The University Choir conducted by Michał 

Brożek provided the musical setting for 

both ceremonies. 

nik Industrial and Commercial Chamber 

and the Honorary Consul of Croatia, and 

Grzegorz Piechaczek, the founder of the 

Dean’s gold chain.

In his speech, dr Tomasz Zieliński extend-

ed his gratitude to everybody who had 

supported eff orts to open the Faculty of 

Business, Finance and Administration. He 

compared the Faculty to the Scots pine 

(the tree under the patronage of the Fac-

ulty in the UniEKO project), saying that “it 

has the deepest root system of all conifer-

ous trees in Poland, ensuring stability, so 

important for the inhabitants of the Ryb-

nik region, who respect family, social and 

business values”.

Uroczysta immatrykulacja na WBFiA / The ceremonial 

matriculation at the Faculty of Business, Finance and 

Administratio w Rybniku, fot. / photo M. Jeziorko

Wręczenie insygniów dziekańskich dr. inż. T. Zielińskiemu 

/ Handing over the Dean’s insignia to dr. inż . T. Zieliń ski, 

fot. / photo M. Jeziorko

Rektor wręcza stypendia najlepszym studentom 

z Ukrainy / The Rector handing out scholarships 

to the best students from Ukraine, fot. / photo 

A. Kaczmarek
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FlexSimposium PL 2015   
– sympozjum                  
eksperymentów               
symulacyjnych                  
i optymalizacji                  
w produkcji i logistyce         

Rokrocznie, od trzech lat, 

odbywa się w Polsce FlexSim-

posium. Jest to spotkanie 

naukowców, architektów 

systemów produkcyjnych i lo-

gistycznych oraz studentów 

zainteresowanych techniką 

symulacyjną. Trzy lata temu 

gospodarzem imprezy była 

Akademia Górniczo-Hutnicza 

w Krakowie, w ubiegłym roku 

Politechnika Wrocławska, 

a w bieżącym to właśnie 

katowicki Uniwersytet Ekono-

miczny pełnił rolę gospodarza. 

FlexSimposium w Polsce jest 

jednym z trzech tego typu 

wydarzeń na świecie. Pozosta-

łe organizowane są w Stanach 

Zjednoczonych i w Niemczech. 

Jednak jedynie w Polsce ma 

ono formułę akademicką i jest 

pasjonującym wydarzeniem.

Tegoroczne FlexSimposium 

otworzyli: prof. Wojciech Dy-

duch, prorektor ds. edukacji 

i współpracy z zagranicą, 

oraz prof. Krystyna Jędralska, 

dziekan Wydziału Zarządzania. 

Prowadzącym był dr Krzysz-

tof Niestrój. Tradycyjnie już 

na FlexSimposium złożyły 

się dwa moduły: wykładowy 

i warsztatowy. W auli CNTI 

wykłady wygłosili goście 

z Polski i z zagranicy. Doktor 

Witold Cempel z AGH w Krako-

wie wprowadził uczestników 

w technikę symulacyjną i na-

rzędzie FlexSim GP V7. Profe-

sor Allen Greenwood z USA 

mówił o związkach symulacji 

z lean i six sigma. Wskazywał, 

że w praktyce rzadko testuje 

się zmiany przed wdrożeniem. 

Dzisiaj jest to możliwe dzięki 

symulacji komputerowej. Pro-

fesor Greenwood zwrócił uwa-

gę, że przyjęło się już w prze-

myśle testowanie wyrobów, 

ale wciąż do rzadkości należy 

testowanie procesów. Z tego 

powodu upowszechnienie 

techniki symulacyjnej w Polsce 

z pewnością przyczyni się do 

podniesienia konkurencyjno-

ści naszych przedsiębiorstw. 

Z kolei Dirk-Jan Moens z Ho-

landii przedstawił przejście 

między procesami dyskretny-

mi a ciągłymi na przykładzie 

Floworks. D.J. Moens pokazał 

zastosowanie eksperymen-

tów symulacyjnych m.in. 

w przemyśle petrochemicz-

nym i browarnianym. Ciekawe 

wystąpienie miał także prof. 

Paweł Pawlewski z Politechniki 

Poznańskiej. Zaprezentował 

zastosowania podejścia agen-

towego w logistyce. Z kolei 

Dawid Dąbal z AGH przed-

stawił testowanie procesów 

produkcyjnych na przykładzie 

wybranych przedsiębiorstw 

przemysłu samochodowego. 

Dużym zainteresowaniem cie-

szyły się dwa warsztaty, jeden 

dla początkujących, drugi dla 

zaawansowanych. Uczestnicy 

mogli spróbować swoich sił 

w modelowaniu symulacyj-

nym w programie FlexSim GP 

V7 i Floworks. FlexSim GP V7 

to oprogramowanie nowej 

generacji do symulacji i opty-

malizacji procesów dyskret-

nych i ciągłych. Użytkownik 

ma do dyspozycji bibliotekę 

obiektów 3D, z których bu-

duje trójwymiarowe modele 

systemów produkcyjnych 

i logistycznych. Na tych mo-

delach może dokonywać eks-

perymentów symulacyjnych 

pod kątem obniżenia kosztów, 

zwiększania produktywności 

itd. Moduł optymalizacyjny 

OptQest wspiera użytkownika 

w defi niowaniu i wykonywaniu 

wielokryterialnej optymali-

zacji. Dzięki temu architekt 

systemów wyposażony jest 

w zaawansowane narzędzie do 

usprawniania i optymalizacji 

procesów. W najnowszej wersji 

oprogramowania jest możli-

wość weryfi kacji wizualizacyj-

nej modelu z wykorzystaniem 

gogli rzeczywistości wirtualnej 

Oculus Rift. Można śmiało po-

wiedzieć, że FlexSim otwiera 

nową erę w zakresie osiągania 

doskonałości operacyjnej. 

Wśród użytkowników FlexSima 

w Polsce znajdują się już takie 

fi rmy jak: Fiat, Beiersdorf, 

Team Technik i Solaris. Z okazji 

FlexSimposium do Katowic zje-

chało wielu naukowców z waż-

nych ośrodków naukowych 

z kraju oraz przedstawiciele 

świata biznesu. 

 

24 listopada 2015 roku w murach naszej uczelni odbyło 
się spotkanie pasjonatów modelowania symulacyjnego 
procesów wytwórczych i logistycznych. W gronie or-
ganizatorów wydarzenia, poza Uniwersytetem Ekono-
micznym w Katowicach, były fi rma Cempel Consulting 
z Krakowa i Politechnika Poznańska. 
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On 24 November 2015, 
enthusiasts of simulation 
modelling in manufactu-
ring and logistics met at 

our university. The event 
was co-organised by the 
University of Economics 

in Katowice, Cempel 
Consulting from Kraków 
and Poznań University of 

Technology. Posympozjalne materiały wideo będzie można 
pobrać ze strony: cempelconsulting.pl. 

Następne FlexSimposium już w przyszłym 
roku. Szczegółowe informacje zostaną ogłoszone 
na stronie cempelconsulting.pl. Wstęp dla zareje-
strowanych uczestników z Uniwersytetu Ekono-
micznego w Katowicach jest darmowy.

Post-symposium videos can be downloaded 
from cempelconsulting.pl 
The next FlexSimposium is to be held next 
year. Further information will be available 
on cempelconsulting.pl. The registered par-
ticipants from the University of Economics in 
Katowice will be granted free admission. 

FlexSimposium PL 2015    
A symposium on                                  
simulation experiments   
and optimisation in                   
manufacturing and                            
logistics                              

FlexSimposium has been or-

ganised annually in Poland for 

the last three years. It brings 

together scientists, architects 

of the manufacturing and 

logistics systems, as well as 

students interested in the 

simulation technology. Three 

years ago the conference was 

hosted by the University of 

Science and Technology in 

Kraków, last year – by Wrocław 

University of Technology, and 

this year it took place at the 

campus of the University of 

Economics in Katowice. Flex-

Simposium is one of three 

events of this kind in the 

world, the others being held in 

the USA and Germany. How-

ever, Poland is the only country 

where it is both academic in 

nature and an extremely excit-

ing event.

This year, FlexSimposium was 

opened by Prof. Wojciech Dy-

duch, Vice-Rector for Education 

and International Cooperation, 

and Prof. Krystyna Jędralska, 

Dean of the Faculty of Man-

agement. It was chaired by Dr 

Krzysztof Niestrój. As usual, 

FlexiSimposium comprised two 

modules: one consisting of 

lectures and one composed of 

workshops. The Polish and for-

eign visiting speakers delivered 

their lectures in the CNTI audi-

torium. Dr Witold Cempel from 

the University of Science and 

Technology in Kraków gave 

a speech about the relation-

ships between simulation and 

lean and six sigma. He pointed 

out that in practice changes 

are seldom tested before be-

ing implemented even though 

computer simulation enables 

such testing today. Professor 

Greenwood noted that while 

product testing is common 

in the industry sector, proc-

ess testing still remains a rare 

practice, which leads to the 

conclusion that the dissemina-

tion of the simulation tech-

nology in Poland is bound to 

improve our companies’ com-

petitiveness. Dirk-Jan Moens 

from the Netherlands made 

a presentation on Floworks to 

exemplify the transition be-

tween discrete and continuous 

processes . DJ Moens showed 

the application of the simula-

tion experiments in, inter alia, 

the petrochemical and brewing 

industries. Another interesting 

lecture was delivered by Prof. 

Paweł Pawlewski from Poznań 

University of Technology, who 

outlined the applications of 

the agent-based approach in 

logistics. Dawid Dąbal, who 

represented the University 

of Science and Technology in 

Kraków, discussed the manu-

facturing process testing, pro-

viding examples from selected 

companies in the automotive 

industry.

Two workshops, one for the 

beginners and one for the ad-

vanced users, attracted a great 

number of participants, who 

could try their hand at simula-

tion modelling by means of 

FlexSim GP V7 and Floworks. 

FlexSim GP V7 is new genera-

tion software that simulates 

and optimises discrete and 

continuous processes. The user 

has access to a library of 3D 

objects to build three-dimen-

sional models of the manufac-

turing and logistics processes, 

which can be used to perform 

simulation experiments aimed 

at minimising costs, maxim-

ising productivity, etc. The 

optimisation model OptQest 

supports the user in defi n-

ing and running multi-criteria 

optimisation. As a result, a sys-

tem architect is equipped with 

a state-of-the art tool for proc-

ess improvement and optimisa-

tion. The latest version of the 

software off ers the possibility 

of visual model verifi cation by 

means of Oculus Rift, a visual 

reality headset. It’s fair to say 

that FlexSim ushers in a new 

era in striving for operational 

excellence. In Poland, it is al-

ready used by Fiat, Beiersdorf, 

Team Technik and Solaris. 

FlexSimposium in Katowice 

was attended by numerous 

scientists from the major scien-

tifi c centres in Poland, as well 

as representatives of the busi-

ness community. 

fot. / photo F. Polit
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Na dwa dni (19–20 listopa-
da 2015 roku) Uniwersytet 
Ekonomiczny w Katowicach 
stał się centrum interneto-
wego wszechświata wspie-
ranego przez Google. W tym 
czasie można było wziąć 
udział w warsztatach, po-
znać 5 obszarów marketin-
gu internetowego oraz za-
poznać się z 47 narzędziami 
wspierającymi marketing 
internetowy.

For two days (19–20 No-
vember 2015) the University 
of Economics became the 
centre of the internet uni-
verse, supported by Google. 
This was an opportunity to 
take part in workshops, get 
acquainted with 5 areas of 
internet marketing and fi nd 
out about 47 tools which 
may be applied in such mar-
keting.

Podczas warsztatów specjaliści Google, 

certyfi kowani trenerzy AdWords i mar-

ketingowcy z lokalnych agencji pokazali, 

jak w praktyce wykorzystać wiedzę 

o marketingu online. Uczestnicy otrzymali 

certyfi kat eksperta internetowego sygno-

wany przez Google, a najlepsi płatny staż 

w agencjach reklamowych SEM współpra-

cujących z Google.

„Uczestnicy Internetowych Rewolucji 

ocenili warsztaty jako bardzo owocne. 

Mieli okazję poznać narzędzia, z których 

korzystają wiodące fi rmy z całego świata. 

Taka praktyczna forma zdecydowanie 

przypadła im do gustu” – mówi dr Artur 

Strzelecki z Katedry Informatyki.

Współorganizatorem wydarzenia był Wy-

dział Informatyki i Komunikacji Uniwersy-

tetu Ekonomicznego w Katowicach.  

During the workshops, Google experts, 

AdWords certifi ed trainers and marketers 

from local agencies showed hands-on ap-

plications of online marketing knowledge. 

The participants received internet expert 

certifi cates signed by Google and the top 

scorers were off ered paid work placements 

in SEM advertising agencies which cooper-

ate with Google.

“The participants of Internet Revolutions 

found the workshops very helpful. They 

had a chance to see the tools used by 

leading companies from all over the world. 

Such a practical form was defi nitely well 

received”, says dr Artur Strzelecki from the 

Department of Informatics.

The event was co-organised by the Faculty 

of Informatics and Communication, the 

University of Economics in Katowice. 

Internetowe Rewolucje              
z Google i UE Katowice           
Internet Revolutions                    
with Google and                         
UE Katowice
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Warsztaty prowadzone przez specjalistów współpracu-

jących z Google / Workshops conducted by the experts 

cooperating with Google, fot. / photo K. Zajdel
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miczny w Bratysławie – którego przed-

stawicielkami w projekcie są prof. Aneta 

Bobenič-Hintošová i dr Monika Bačová; 

Uniwersytet J.E. Purkyněgo w Ústí nad 

Labem – reprezentowany przez dr. inż. 

Tomáša Sivačka oraz Uniwersytet Za-

chodniowęgierski w Sopronie, którego 

działania koordynują dr Noemi Iszak 

i Anita Csányi.

W części naukowej projektu zaplanowa-

no przeprowadzenie badań ankietowych 

wśród studentów wszystkich uczelni 

uczestniczących w projekcie. Metodykę 

prac uzgodniono podczas warsztatów 

przygotowawczych zorganizowanych 

w Katowicach w dniach 19 i 20 marca 

2015 roku. Badania są prowadzone z po-

działem na studentów rozpoczynających 

i kończących edukację ekonomiczną 

(w tym fi nansową). Objęto nimi niemal-

że 1400 studentów. Rezultaty zostaną 

opublikowane na stronie projektu www.

fks4v.ue.katowice.pl oraz w publikacjach 

naukowych.

W ramach projektu przeprowadzono 

także dwa konkursy dla studentów. 

Pierwszy z nich to międzynarodowy 

konkurs na temat rynków fi nansowych, 

który został przeprowadzony w dwóch 

etapach. I etap – krajowy – dotyczył 

studentów poszczególnych uczelni 

uczestniczących w projekcie. Do fi na-

łowego II etapu zakwalifi kowało się po 

pięciu studentów z uniwersytetów – part-

nerów projektu. Drugim konkursem była 

prezentacja posterów przygotowanych 

przez studentów z krajów Grupy Wy-

szehradzkiej, zorganizowana pod hasłem 

„Produkt bankowy dla studentów”. Finały 

konkursów odbyły się w Katowicach 

w dniach 23 i 24 listopada 2015 roku. 

Gościem tego spotkania był prorektor 

ds. internacjonalizacji i marketingu prof. 

Sławomir Smyczek. Studenci z Czech, 

Słowacji, Węgier oraz Polski uczestniczyli 

też w warsztatach przygotowanych przez 

Zespół Pieśni i Tańca „Silesianie” Uniwer-

sytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz 

odwiedzili Centrum Informacji Naukowej 

i Bibliotekę Akademicką.

W konkursie posterów I miejsce zajęły 

grupy studentów z Uniwersytetu Ekono-

micznego w Bratysławie oraz z Uniwersy-

tetu Zachodniowęgierskiego w Sopronie. 

Zwycięzcami międzynarodowego konkur-

su na temat rynków fi nansowych zostali: 

Marek Błachut z Uniwersytetu Ekonomicz-

nego w Katowicach (I miejsce), Monika 

Słowik z Uniwersytetu Ekonomicznego 

w Katowicach (II miejsce), Piroska Vági 

z Uniwersytetu Zachodniowęgierskiego 

w Sopronie i Radek Šimanovský z Uniwer-

sytetu J.E. Purkyněgo w Ústí nad Labem 

(III miejsce ex aequo).

Liczne publikowane wyniki badań 
potwierdzające niski poziom alfabe-
tyzacji fi nansowej na całym świecie 
skłoniły do przeprowadzenia przed-

sięwzięcia umożliwiającego ocenę 
wiedzy i umiejętności fi nansowych, 

stopnia wykorzystywania podstawo-
wych produktów fi nansowych oraz 
przedstawienia profi lu ryzyka mło-

dych inwestorów indywidualnych 
i potencjalnych ekspertów rynku fi -

nansowego, reprezentowanych przez 
studentów studiów ekonomicznych 

w krajach Grupy Wyszehradzkiej.

               Financial
    Knowledge and     
      Skills of Young 
Future Economists                 
     in 4V Countries

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 

uzyskał dofi nansowanie z Międzynaro-

dowego Funduszu Wyszehradzkiego na 

przeprowadzenie projektu badawczego 

pt. „Wiedza i umiejętności fi nansowe 

młodych przyszłych ekonomistów w kra-

jach Grupy Wyszehradzkiej”. Zespołowi 

naukowców przewodniczy dr Bożena 

Frączek z Katedry Bankowości i Rynków 

Finansowych, którą w pracach wspiera 

przedstawicielka tej samej katedry, dr 

Krystyna Mitręga-Niestrój. W projekcie 

uczestniczą także: Uniwersytet Ekono-

Bożena Frączek

fot. / photo B. Frączek
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                         Financial                                                                           
               Knowledge and     

                                        Skills of                   
                               Young Future 
                                  Economists                 
                            in 4V Countries

fot. / photo B. Frączek

The University of Economics in Kato-

wice has obtained the funding from the 

International Visegrad Fund to conduct 

a research project entitled “Financial 

Knowledge and Skills of Young Future 

Economists in 4V Countries”. The team 

of scientists is headed by dr Bożena 

Frączek from the Department of Bank-

ing and Financial Markets, supported in 

her work by a colleague from the same 

Department – dr Krystyna Mitręga-

Niestrój. The project participants 

include: the University of Economics 

from Bratislava – represented by Prof. 

Aneta Bobenič Hintošová and dr Monika 

Bačová; J.E. Purkyně University in Ústí 

nad Labem – represented by dr. inż. 

Tomáš Sivaček, and the University of 

West Hungary in Sopron, whose eff orts 

are coordinated by dr Noemi Iszak and 

Anita Csányi.

In the research part of the project it is 

planned that a survey is going to be 

conducted among students of all the 

participating Universities. The work 

methodology was agreed upon at a pre-

paratory workshop held in Katowice on 

19 and 20 March 2015. The research is 

carried out among two groups of stu-

dents – the ones who have just begun 

their studies and the ones who are about 

to graduate and complete their degree 

courses in business (and fi nance). Almost 

1,400 students took part in the survey. 

The fi ndings are going to be announced 

on the project website – www.fks4v.

ue.katowice.pl – as well as in scientifi c 

publications.

In addition, two competitions were 

held among the students, as part of the 

project. The fi rst one was an interna-

tional competition on fi nancial markets, 

which was carried out in two stages. 

Stage one involved students from the 

participating Universities. Five students 

from every University were chosen for 

stage two – the fi nal one. The second 

competition was about poster presen-

tations prepared by students from the 

Visegrad Group countries under the mot-

to of “A banking product for students”. 

The fi nals were organised in Katowice on 

23 and 24 November 2015. The meeting 

was attended by Prof. Sławomir Smyczek, 

Vice-Rector for Internationalisation and 

Marketing. In addition to the competi-

tions, students from the Czech Republic, 

Slovakia, Hungary and Poland also par-

ticipated in the workshops run by ‘Sile-

sianie’ Song and Dance Ensemble from 

the University of Economics in Katowice 

and visited the Scientifi c Information 

Centre and the Academic Library.

The poster competition winners were 

students from the University of Econom-

ics in Bratislava and the University of 

West Hungary in Sopron. The winners of 

the international competition on fi nancial 

markets included: Marek Błachut from 

the University of Economics in Katowice 

(1st place), Monika Słowik from the Uni-

versity of Economics in Katowice (2nd 

place), Piroska Vági from the University 

of West Hungary in Sopron and Radek 

Šimanovský from J.E. Purkyně Universi-

ty in Ústí nad Labem (3rd place ex aequo).

A large number of available research fi nd-
ings – confi rming a low level of fi nancial 

literacy worldwide – have highlighted the 
need for an initiative to evaluate the fi nan-

cial knowledge and skills, as well as the 
use of basic fi nancial products, and to work 
out a risk profi le of young individual inves-
tors and potential fi nancial market experts, 
represented by business students from the 

Visegrad Group countries.
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Studenckie Koło Naukowe Nie-
ruchomości przy Katedrze Go-
spodarki Przestrzennej rozwija 
się i prężnie działa już od 8 lat, 
zrzeszając pasjonatów i poten-

cjalnych kandydatów na specja-
listów w branży nieruchomości. 

Dla większości absolwentów 
czynne uczestnictwo w kole 

naukowym było pierwszym kro-
kiem w karierze zawodowej.   

Od wielu lat członkami nasze-

go koła są pasjonaci, głównie 

studenci specjalności zwią-

zanych z gospodarowaniem 

nieruchomościami na kierun-

kach takich jak Gospodarka 

przestrzenna, Ekonomia czy 

Finanse i rachunkowość. Obec-

nie angażujemy do działania 

liczną grupę studentów, któ-

rych wspólne zainteresowania 

i energia pozwalają działać 

i planować kolejne przedsię-

wzięcia. 

Jednym ze stałych obszarów 

naszej działalności jest wyda-

wanie studenckiego czasopi-

sma „Projekt Nieruchomości”, 

dzięki któremu mamy szansę 

na zdobycie doświadczenia 

w redagowaniu własnych pu-

blikacji i poszerzanie wiedzy 

z interesujących nas dziedzin. 

Tematy artykułów nierzadko 

są inspiracją dla prac dyplomo-

wych i magisterskich zarówno 

dla nas, jak i naszych czytel-

ników. 

Jako koło naukowe jesteśmy 

otwarci na działalność badaw-

czą i współpracę w tym zakre-

sie z podmiotami zewnętrz-

nymi. W przeszłości współ-

pracowaliśmy z jednostkami 

samorządów terytorialnych, 

parkami naukowo-technolo-

gicznymi oraz fi rmami z branży 

nieruchomości. Dzięki nawią-

zywaniu takich kontaktów 

mamy szansę na poznawanie 

specjalistów, którymi w przy-

szłości chcemy się stawać.

Poprzez ułatwioną możliwość 

odbywania praktyk i staży 

członkowie koła budują swoje 

doświadczenie, które niejed-

nokrotnie okazuje się kartą 

przetargową w momencie 

wejścia na rynek pracy. Do-

wodem na to są absolwenci, 

zarówno kontynuujący swoją 

ścieżkę naukową na studiach 

doktoranckich, jak i ci, którzy 

kończą studia i podejmują za-

trudnienie jako rzeczoznawcy, 

zarządcy, pośrednicy w obrocie 

nieruchomościami i urbaniści. 

Działalność w kole to także 

poszerzanie wiedzy poprzez 

organizację wewnętrznych 

i otwartych warsztatów ze 

specjalistami rynku, udział 

w konferencjach naukowych 

w kraju oraz inicjatywach lo-

kalnych, jak i działalność w or-

ganizacjach pozarządowych. 

W obecnym roku akademic-

kim będziemy utrzymywać 

rozpoczęte w poprzednich 

latach przedsięwzięcia, jak też 

próbować przecierać nowe 

szlaki i nawiązywać kolejne 

współprace. Mamy także na-

dzieję, że zawarte w kole zna-

jomości i przyjaźnie pomogą 

nam wspólnie wejść na ścieżkę 

kariery. 

Koło naukowe – pierwszy krok w karierze zawodowej         

‘Nieruchomości’ – Real Estate Stu-
dent Research Group at the Depart-
ment of Spatial Planning and Devel-
opment has been operating 
and developing for the last eight 
years, bringing together enthusiasts 
and future specialists in the real es-
tate sector. For the majority of gradu-
ates, being engaged in the Student 
Research Group was the fi rst step 
towards a professional career.

Student Research Group – the fi rst step towards a professional career            

For many years, our Student 

Research Group has brought 

together real estate enthu-

siasts, mainly students in 

programmes related to real 

estate management, including 

Spatial Planning and Develop-

ment, Economics, or Finance 

and Accounting. At present, 

we engage a large number of 

students whose shared inter-

ests and energy allow them to 

work together and plan new 

ventures.

Anna Kiszel, Paulina Nowak

Wizyta w Euro-Centrum, kwiecień 2015

/ Visit to the Euro-Centre, April 2015,

fot. / photo P. Nowak

Warsztaty Homestaging, grudzień 2014 

/ Homestaging Workshops, December 

2014, fot. / photo K. Rodek 
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Strona internetowa Studenckiego Koła Naukowego „Nieruchomości”
Visit the website of the “Nieruchomości” Student Research Group: 
http://sknn.ue.katowice.pl 

Najnowsze wydanie czasopisma „Projekt Nieruchomości”
The latest edition of “Projekt Nieruchomości” magazine:
 http://issuu.com/sknnieruchomoci/docs/projekt_nieruchomo__ci

Naukowe Koło Logistyki „Dialog” działa 

przy Katedrze Logistyki Ekonomicznej Uni-

wersytetu Ekonomicznego w Katowicach. 

W swoich szeregach zrzesza grupę dyna-

micznych studentów, którzy chętnie zgłę-

biają swoją wiedzę teoretyczną i praktycz-

ną z zakresu logistyki. Przez kilkanaście lat 

działalności udało się dotrzeć z projektami 

do szerokiej rzeszy studentów, organizacji 

i fi rm. Z wieloma z nich nawiązano długo-

trwałą współpracę. 

28 maja 2012 roku to data przełomowa 

w działalności naszego koła. Odbyła się 

wtedy pierwsza edycja konkursu Liga 

Młodych Logistyków, organizowana we 

współpracy z Uniwersytetem Ekonomicz-

nym w Katowicach. Od tego czasu formuła 

konkursu ewoluowała, a on sam stawał 

się coraz bardziej popularny. Konkurs jest 

skierowany do uczniów szkół ponadgimna-

zjalnych. Eliminacje przyjmują formę za-

dań obliczeniowych i pytań zamkniętych, 

natomiast fi nał obejmuje test oraz opra-

cowanie case study. W tym roku konkurs 

ma zakres ogólnokrajowy. Do fi nału, który 

odbędzie się w marcu 2016 roku, zakwa-

lifi kuje się 12 drużyn. Nad poprawnością 

merytoryczną zadań czuwać będą pracow-

nicy Katedry Logistyki Ekonomicznej, jak 

i absolwenci naszej uczelni, również człon-

kowie NKL DIALOG.

Podczas fi nału konkursu zaproszeni goście 

zasiadający w jury przedstawiają krótkie 

wykłady. Na zwycięzców czekają nagrody 

rzeczowe. W tym roku fi nałowe drużyny 

będą oceniane przez trzy komisje, z tego 

względu organizatorzy przewidują trzech 

zwycięzców.

Konkurs LML to nie tylko rywalizacja, ale 

również dobra zabawa, która ma pobudzić 

wzrost zainteresowania młodzieży zagad-

nieniami z zakresu logistyki. Konkurs pro-

muje również Uniwersytet Ekonomiczny 

jako aktywny podmiot akademicki.

5. edycja Ligi 
Młodych 
Logistyków 
5th Edition of 
the Young Logi-
sticians’ League   

and cooperation with external 

partners. In the past we collab-

orated with regional and local 

self-government units, science 

and technology parks and real 

estate fi rms. The contacts we 

have established allow us to 

meet the kind of profession-

als we ourselves would like to 

become in the future. 

Being allowed easy access to 

internships and work place-

ments, members of the Stu-

dent Research Group take the 

opportunity to develop their 

experience, which often gives 

them a competitive edge when 

entering the job market. 

This is proven by many of our 

graduates, both those who 

choose to continue their aca-

demic pursuit by undertaking 

PhD studies, and those who, 

after graduation, fi nd employ-

ment as property appraisers, 

managers, real estate agents 

and urban developers. 

Being engaged in the activities 

of the Research Group also 

off ers the chance to expand 

knowledge while working 

together, organising internal 

and open workshops with real 

estate market professionals, 

participating in nationwide 

scientifi c conferences and local 

initiatives, as well as working 

for non-government organisa-

tions. 

In this academic year, we will 

continue the projects started 

in previous years, and attempt 

to blaze new trails and estab-

lish new cooperation links. We 

also hope that the contacts 

and friendships made in the 

Student Research Group will 

help us enter our career paths 

together. 

One of the areas that are 

constantly on our agenda is 

the publication of “Projekt 

Nieruchomości” [“Real Estate 

Project”], a student magazine 

which off ers us the oppor-

tunity to gain experience in 

editing our own publications 

and expand our knowledge of 

our fi eld of interest. Not infre-

quently, the article topics pro-

vide us and our readers with 

inspiration for the fi nal theses 

and Master’s dissertations. 

As a research group, we are 

open to the opportunity to 

engage in research projects 
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 VII edycja konferencji 

„Spotkanie ze Specjalistą”, 

listopad 2014 / 7th edition 

of the „Meeting with 

a Specialist” Conference, 

November 2014,

 fot. / photo A. Pawelec

Wykład „SME’s networking and regional 

economic development”, listopad 2015 / 

Lecture on „SME’s networking and regional 

economic development”, November 2015, 

fot. / photo A. Kiszel

© Colorlife – Fotolia.com
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– wiedza w działaniu

Inicjatywność, kreatywność oraz duża aktywność stu-
dentów to nieodłączne cechy Koła Naukowego Turystyki 
KoNTiki, które powstało w 2011 roku przy ówczesnym 
Samodzielnym Zakładzie Turystyki (obecnie Katedra 
Turystyki). Dynamika działań zaowocowała wieloma pro-
jektami naukowymi, biznesowymi, szkoleniowymi i orga-
nizacyjnymi związanymi z problematyką funkcjonowania 
współczesnej gospodarki turystycznej. 

Pomysłodawcami koła i inicjatorami jego prac byli studenci kierunku Gospo-

darka turystyczna. Pierwszym opiekunem był Paweł Piotrowski, a od 2013 

roku funkcję tę pełni dr Justyna Maciąg. Od momentu powstania do 2015 

roku kołu przewodniczyła Malwina Pawlik. Obecnie przewodniczącym jest 

Mateusz Balcer. Do najważniejszych osiągnięć naukowych KoNTiki można 

zaliczyć m.in. organizację corocznej ogólnopolskiej studenckiej konferen-

cji naukowej „Trendy w turystyce”, w której uczestniczyli studenci z wielu 

ośrodków akademickich w Polsce. Efektem są publikacje będące zbiorami 

referatów (wydano już dwa takie opracowania). Członkowie koła brali rów-

nież aktywny udział w innych konferencjach naukowych, na których prezen-

towali referaty. Studenci aktywnie włączali się w realizację profesjonalnych 

Justyna Maciąg, Paweł Piotrowski, Mateusz Balcer

“Dialog” is a Student Research Group at the 

Department of Logistics at the University 

of Economics in Katowice. It brings toge-

ther young and dynamic students, eager to 

expand their knowledge of the theory and 

practice of logistics. During over a decade of 

activity, they have managed to encourage 

a wide range of students, organisations 

and companies to take part in the Group’s 

projects. Many of the participants have 

engaged in long-standing cooperation with 

the Group.

28 may 2012 was a breakthrough date for 

the Group. The 1st edition of the Young 

Logisticians’ League (LML) was held on that 

day, organised in collaboration with the Uni-

versity of Economics in Katowice. The format 

of the competition has evolved since then, 

with the LML growing in popularity year by 

year. The competition is targeted at upper 

secondary school students. The qualifi ca-

tion phase involves computating tasks and 

open questions, whereas the fi nal round 

consists of a test and a case study. This 

year, for the fi rst time, the contest is run 

on a nationwide scale. 12 teams will quali-

fy for the fi nals, to be held in March 2016. 

The faculty of the Department of Economic 

Logistics, as well as our university gradu-

ates and members of the “Dialog” Student 

Research Group, will ensure correct prepa-

ration and execution of the tasks. 

The fi nal phase will include short lectures 

delivered by the guest speakers – mem-

bers of the jury. The winners will be awar-

ded in-kind prizes. As this year the fi nal 

teams are to be assessed by three com-

missions, three winners will be selected. 

The LML is not just about competition. It is 

lots of fun, and also lots of inspiration for 

young people to take an interest in logi-

stics. Apart from that, the contest provides 

an excellent opportunity to promote the 

University of Economics in Katowice as 

a vibrant academic institution. 

Spotkanie z Martyną Wojciechowską, listopad 2011, fot. arch. / 

Meeting with Martyna Wojciechowska, November 2011, archive photo

“Dialog” is a Student Research Group at the

Department of Logistics at the University 
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projektów badawczych dla podmiotów 

branży turystycznej. Należy tutaj wymienić 

m.in. badania techniką mystery shopping 

w punktach informacji turystycznej woje-

wództwa śląskiego na zlecenie Śląskiej Or-

ganizacji Turystycznej (2013, 2014 i 2015), 

udział w projekcie „Plan marketingowy 

Hotelu Racibor na lata 2014-2016” oraz 

realizację projektu pt. „Strategia promocji 

Silvan Spa na rynku aglomeracji śląskiej 

z wykorzystaniem narzędzi BTL”. 

Ponadto koło realizuje wiele zadań 

o charakterze szkoleniowym, organiza-

cyjnym i popularyzatorskim. Wśród nich 

można wymienić: organizację wyjazdów 

studyjnych i wycieczek krajoznawczych, 

udział w targach turystycznych krajowych 

i międzynarodowych, np. w ITB w Berlinie 

(2013), organizację wyjazdów na wolon-

tariaty m.in. do Biebrzańskiego Parku 

Narodowego, organizację szkoleń (np. 

szkolenie „Post-turysta”), coroczną orga-

nizację „Olimpiady z geografi i i podstaw 

turystyki” dla studentów pierwszego roku 

Gospodarki turystycznej oraz organizację 

kursu pilotów wycieczek. 

Działalność w kole KoNTiki pozwala na do-

skonalenie wiedzy, umiejętności i kompe-

tencji nabytych w trakcie studiów. „Moje 

doświadczenia z SKN KoNTiki są bardzo 

pozytywne. Działalność w kole przede 

wszystkim pozwoliła mi na zdobycie wie-

dzy z zakresu organizacji przedsięwzięć 

pod względem merytorycznym, ale także 

praktycznym – mówi Magdalena Sulimir, 

członkini koła i dodaje: – Pokazała, jak 

istotne jest zwracanie uwagi na wszystkie 

aspekty organizowanych przedsięwzięć, 

nawet te najbardziej prozaiczne, ponieważ 

całość organizacji wydarzenia wpływa na 

stopień zadowolenia jego uczestników. 

Ponadto działalność w kole naukowym 

zachęciła mnie do prowadzenia własnych 

badań naukowych, pogłębiania zaintere-

sowań, pisania artykułów naukowych oraz 

prezentowania zebranych wniosków na 

ogólnopolskich wydarzeniach o charak-

terze naukowym. Doświadczenia nabyte 

podczas działalności w SKN KoNTiki sta-

nowią atrakcyjny atut w moim CV”. 

Najbliższe plany SKN KoNTiki to: organi-

zacja wyjazdu na największe na świecie 

międzynarodowe targi turystyczne ITB 

2016 do Berlina, organizacja III ogólnopol-

skiej konferencji naukowej „Trendy w tu-

rystyce” oraz przeprowadzenie „V Olim-

piady z geografi i i podstaw turystyki”. 

Koło zamierza także kontynuować cykl 

„Spotkań z praktykami”, podczas któ-

rych studenci mogą wysłuchać prelekcji 

przedstawicieli różnych gałęzi przemysłu 

turystycznego – organizatorów imprez 

turystycznych, zarządzających hotelami 

czy przewodników turystycznych. Stu-

denci planują zorganizować „Podróżnicze 

slajdowiska” dla studentów i pracowni-

ków zainteresowanych dzieleniem się 

wrażeniami ze swoich podróży. Ciekawym 

projektem, nad którym koło zamierza 

rozpocząć pracę w tym roku, jest papie-

rowy przewodnik po Katowicach. Ma on 

zostać opracowany wspólnie przez stu-

dentów wszystkich roczników Gospodarki 

turystycznej.

Główną korzyścią dla mnie była możliwość uczestnictwa w różnego typu wyjazdach, 
czy na targi turystyczne, czy wolontariaty lub wycieczki. Z perspektywy czasu i od-
bytych rozmów o pracę aktywność w kole okazała się bardzo ważna. Często byłam 
wypytywana o mystery shopping w punktach informacji turystycznej czy tworzenie 
strategii promocji dla Silvan Spa. Dzięki pracy w kole zdobyłam umiejętności orga-
nizacyjne oraz stałam się osobą bardziej przebojową i przedsiębiorczą. 

The main benefi t for me was the opportunity to take part in various events and acti-
vities, including tourism fairs, volunteer activities and trips. When I look back at the 
job interviews I have attended, I see that the experience of being a part of KoNTiki has 
given me a signifi cant advantage. I have often been asked about the mystery shopping 
surveys at tourist information centres, or about developing the promotion strategy for 
Silver Spa. Working for KoNTiki has enabled me to acquire organisational skills and 
become more adventurous and entrepreneurial.
Edyta Grabowska

Taking initiative, being creative and 
active – these are the key characteri-
stics of the KoNTiki Tourism Student 
Research Group, founded in 2011 
at the Institute of Tourism (now the 
Department of Tourism). The vibrant 
activity of the Group has resulted in 
a wide number of research, business, 
training and organisational projects 
related to modern tourism economy.

The foundation of the KoNTiki Student 

Research Group was initiated by stu-

dents of Tourism Economy, with Paweł 

Piotrowski as the Group’s fi rst supervi-

sor. Since 2013, dr Justyna Maciąg has 

been coordinating the Group’s activities. 

The current chairman of KoNTiki is Ma-

teusz Balcer. One of the Group’s greatest 

achievements has been the organisa-

tion of “Trends in Tourism”, the annual 

student research conference bringing 

together young delegates from various 

higher education institutions in Poland. 

The events held so far have resulted in 

the publication of two edited volumes of 

KoNTiki – Tourism 
Student Research 
Group – knowledge 
in action

Wycieczka „Czeski Indus-

trial” – zwiedzanie huty 

Vitkovice, listopad 2013, 

fot. arch. / Trip to „Czeski 

Industrial” – visit to the 

Vitkovice steel plant, 

November 2013, 

archive photo
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Bardzo miło wspominam czas działalności w SKN 
KoNTiki i każdemu, a szczególnie studentom Gospo-
darki turystycznej, polecam zasilenie jego szeregów. 
Wymiana myśli, poznanie wielu wspaniałych osób, 
udział w targach, konferencjach, warsztatach oraz 
wolontariatach, organizacja konkursów, spotkań, 
wyjazdów – tego wszystkiego miałam okazję do-
świadczyć i były to doświadczenia niezwykle cenne. 
Działalność w kole naukowym to możliwość spraw-
dzenia siebie samego w działaniu i wykorzystania 
zdobytej na studiach wiedzy w sposób praktyczny, 
co według mnie jest bardzo istotne. 

I have great memories of being involved in the work 
of the Student Research Group. I recommend that 
everybody, particularly the students of tourism, 
should become members of KoNTiki. Exchanging 
ideas, meeting a lot of great people, taking part in 
tourism fairs, conferences, workshops and volunteer 
activities, organising competitions, meetings, trips 
and other events – I experienced all this, and the 
experience was extremely valuable. Working for 
a student research group provides an opportunity 
to prove oneself and put the knowledge gained in 
lectures and classes into practice. I think this is very 
important. 

Magdalena Polok

conference papers. The KoNTiki mem-

bers also participate in and present 

papers at other scientifi c conferences, 

and actively contribute to the organisa-

tion of professional research projects for 

companies operating in tourism indus-

try. One of such projects, commissioned 

by the Silesian Tourism Organisation, 

involved a mystery shopping survey 

conducted in the years 2013, 2014 and 

2015 in tourist information centres of 

the Silesian Voivodeship; other projects 

included “The Marketing plan for the 

Racibor Hotel for the years 2014–2016” 

and “The BTL promotion strategy for 

Silvan Spa in the Silesian agglomeration 

market”.

Moreover, the Group engages in a va-

riety of training, organisational, and 

outreach activities, including organisa-

tion of study trips and sightseeing tours, 

participation in national and internation-

al tourism trade fairs, such as the ITB in 

Berlin (2013), organisation of volunteer-

ing trips to the Biebrza National Park, 

trainings (e.g. the “Post-tourist” train-

ing), the annual “Olympics in Geography 

and the Basics of Tourism” targeted at 

fi rst year students, and a tourist guide 

course. 

Being involved in the activities of the 

KoNTiki Research Group provides stu-

dents with an opportunity to develop 

the knowledge, skills and competencies 

acquired in the course of their studies. 

“My experience of being a member of 

KONTIKI is very rewarding. First of all, 

working for the Group has allowed me 

to learn a lot about the theoretical and 

practical aspects of organising various 

events and activities”, says Magdalena 

Sulimir, member of KoNTiki. “I have 

learnt”, she adds, “how important it is to 

take care of all aspects, even the most 

mundane, of the activities organised, 

as the participants satisfaction often 

depends on the smooth organisation 

of the event. Being part of the Group 

has also encouraged me to conduct my 

own research, develop my interests, 

write papers and present my fi ndings at 

science-related events. The experience 

I have gained working for KONTIKI will 

add extra value to my CV”.

The Group’s most immediate plans 

include participation in the largest in-

ternational tourism fair – the ITB 2016 

in Berlin, organisation of the 3rd national 

research conference in the series entitled 

“Trends in Tourism”, and the “5th Olym-

pics in Geography and the Basics of Tour-

ism”. They also intend to continue the 

series of “Meetings with Practitioners”, 

providing students with an opportunity 

to listen to lectures delivered by repre-

sentatives of various sectors of tourism 

industry – tour operators, hotel manag-

ers, tourist guides. Apart from that, they 

are planning to organise a “Traveller 

Slideshow” for students and staff  mem-

bers wishing to share their travel experi-

ences with others. Another interesting 

project that the Group intends to launch 

this year is to produce a paper edition of 

Katowice city guide, to be prepared by 

students of all years of study enrolled in 

the tourism programme. 

Zwiedzanie Nikiszowca w ramach konferencji „Nowoczesne 

Zasoby Śląska”; listopad 2011; Wyjazd na targi ITB Berlin, 

marzec 2012, Wycieczka szkoleniowa w ramach kursu 

na pilota wycieczek, kwiecień 2012, fot. arch. 

Visit to the Nikiszowiec district, conference on “Post-Industrial 

Resources of Silesia”, November 2011; The ITB tourism fair in 

Berlin, March 2012; Study trip, tourist guide course, April 2012, 

archive photo
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W listopadzie 2015 roku 
ruszyła śląska edycja      
ABSL Academy               

Dla wspólnego celu
Program ABSL nastawiony 

jest na praktyczne rozwija-

nie umiejętności z zakresu 

efektywnego zarządzania 

własną karierą, networkingu 

oraz pracy z wybranymi stu-

diami przypadków. Powstał 

w związku z rosnącym zapo-

trzebowaniem sektora usług 

biznesowych na pracowników 

posiadających zarówno akade-

micką wiedzę, jak i praktyczne 

umiejętności. Kurs ma kształ-

cić przyszłych pracowników 

dla ponad 170 dużych między-

narodowych fi rm w Polsce i za 

granicą.

Śląska edycja ABSL Acade-

my jest dobrym przykładem 

współpracy uczelni z naszego 

regionu z otoczeniem gospo-

darczym i samorządem. Jak 

powiedział prof. Wojciech Dy-

duch podczas konferencji pra-

sowej na temat uruchomienia 

ABSL Academy, która odbyła 

się 28 września 2015 roku 

w Pałacu Goldsteinów, „to 

swego rodzaju program MBA, 

który można rozumieć w tym 

przypadku jako współpracu-

jące ze sobą: miasto, biznes, 

akademicy”. Pierwsze spotka-

nia w sprawie uruchomienia 

kursu na Śląsku odbyły się 

z inicjatywy ABSL i były wy-

nikiem rozmów z Konsorcjum 

Śląskich Uczelni Publicznych 

(SUN), skupiającym 9 naj-

większych śląskich uczelni 

publicznych, oraz miastem 

Katowice. Jak widać, śląskie 

uczelnie potrafi ą łączyć siły 

dla wspólnego celu. Celu, na 

którym skorzystają szczegól-

nie młodzi ambitni studenci 

i absolwenci uczelni wyższych. 

ABSL Academy pokazuje, że 

możliwa jest współpraca po-

nad podziałami i konkurencją 

w celu wspierania młodych 

ludzi w procesie podnoszenia 

kompetencji i przygotowywa-

nia do wymagań współczesne-

go rynku pracy.

Jak to działa?
Oferta ABSL Academy skie-

rowana jest do osób, które 

chciałyby rozpocząć karierę 

w sektorze usług bizneso-

wych i nabyć umiejętności 

wyróżniające je na rynku 

pracy. Program kursu opiera 

się na trzech fi larach obejmu-

jących: podstawową wiedzę 

dotyczącą sektora oraz jego 

specyfi ki (część realizowana 

w formie e-learningu), prak-

tyczne umiejętności związane 

z poszczególnymi procesami 

biznesowymi (analiza studiów 

przypadku) oraz umiejętności 

miękkie i komunikacyjne zwią-

zane z efektywnym zarządza-

niem własną karierą.

ABSL Academy działa na zasa-

dzie transakcji wiązanej, tzw. 

win-win. Jeżeli uczestnik zda 

wszystkie egzaminy i przejdzie 

pozytywnie jedną z rekrutacji 

w ramach ABSL, zostaną mu 

zwrócone w całości koszty 

kursu (1700 zł brutto).

Zajęcia prowadzone są przez 

czołowych liderów oraz eks-

pertów z fi rm członkowskich 

ABSL (m.in. Capgemini, Cooper 

& Standard, Future Proces-

sing, IBM, PwC, Rockwell, 

Unilever), a także przez kadrę 

akademicką śląskich uczelni. 

Realizacja projektu odbywa 

się we współpracy z Chartered 

Institute of Management Acco-

untants (CIMA), dzięki czemu 

uczestnicy kursu będą mogli 

uzyskać CIMA Certifi cate in 

Shared Services. Blisko jedna 

trzecia uczestników zakwa-

lifi kowanych do pierwszej 

śląskiej edycji ABSL Academy 

to studenci Uniwersytetu Eko-

nomicznego w Katowicach.

Uczestnicy kursu otrzymają:

certyfi kat ABSL – będący • 

potwierdzeniem zdobycia 

kompetencji poszukiwanych 

przez pracodawców zrzeszo-

nych w ABSL,

CIMA Certifi cate in Shared • 

Services – globalny certyfi -

kat potwierdzający zdobycie 

profesjonalnej kwalifi kacji 

w dziedzinie usług wspól-

nych i outsourcingu, opra-

cowany przez praktyków 

z Chartered Institute of Ma-

nagement Accountants,

świadectwo ukończenia • 

kursu na Uniwersytecie Ślą-

skim, Politechnice Śląskiej 

oraz Uniwersytecie Ekono-

micznym w Katowicach.

Program ma również za zada-

nie łączyć kandydatów z miej-

scami pracy oraz umożliwić 

pozyskanie umiejętności, któ-

re pomogą im rozwijać karie-

rę w określonej branży. Każdy 

uczestnik, który ukończy kurs 

z wynikiem pozytywnym, 

weźmie udział w minimum 

Celem ABSL Academy jest kształcenie przyszłych pra-
cowników sektora nowoczesnych usług biznesowych. 
Prowadzona jest wspólnie przez organizację ABSL 
(Association of Business Service Leaders in Poland), 
trzy partnerskie śląskie uczelnie – Politechnikę Śląską, 
Uniwersytet Śląski oraz Uniwersytet Ekonomiczny 
w Katowicach, przy wsparciu Miasta Katowice. 
Partnerem inicjatywy jest CIMA (Chartered Institute 
of Management Accountants).
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Od lewej: M. Nowak, 

E. Zanoff , prof. W. Dyduch 

/ From the left: M. Nowak, 

E. Zanoff , Prof. W. Dyduch, 

fot. / photo M. Kiczka
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dwóch rozmowach rekruta-

cyjnych. Ich wynik zadecyduje 

o tym, czy fi rmy będące part-

nerem programu zaoferują 

mu zatrudnienie. Obecnie 80 

procent absolwentów ABSL 

Academy pracuje w którejś 

z ponad 170 fi rm partner-

skich.

Ciekawostka
Prestiżowy certyfi kat CIMA 

(Chartered Institute of Mana-

gement Accountants) – jednej 

z największych organizacji 

zrzeszających specjalistów 

z dziedziny zarządzania fi nan-

sami – już od października 

2015 roku mają szansę zdobyć 

studenci Uniwersytetu Eko-

nomicznego w Katowicach. 

Wspólny program UE & CIMA 

– DMA skierowany jest do 

studentów studiów magister-

skich na Wydziale Finansów 

i Ubezpieczeń, na specjalno-

ściach: Rachunkowość, Con-

trolling, Rachunkowość i rewi-

zja fi nansowa, Rachunkowość 

i podatki.

Marcin Nowak, ABSL Silesia

Katowice i Śląsk to niezwykle istotne miejsce na europejskiej mapie sek-

tora nowoczesnych usług dla biznesu. Wiele fi rm postanowiło właśnie 

tutaj zlokalizować swoje oddziały m.in. ze względu na cenione uczelnie 

wyższe, kształcące w kierunkach i specjalnościach pożądanych przez fi rmy 

zrzeszone w ABSL. Uruchomienie ABSL Academy we współpracy z trzema 

śląskimi uczelniami to wspólny krok w stronę jeszcze lepszego kształcenia 

potencjalnych kandydatów do pracy, a uzyskanie certyfi katu CIMA zdecy-

dowanie ułatwi znalezienie pracy i będzie pierwszym krokiem w budowa-

niu ścieżki kariery.

Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (Associa-
tion of Business Service Leaders in Poland, ABSL) jest 
wiodącą organizacją branżową reprezentującą sektor no-
woczesnych usług dla biznesu w Polsce. Biorąc pod uwagę 
bieżący klimat biznesowy, gospodarczy i polityczny, to 
właśnie w obrębie tego sektora Polska może osiągnąć 
pozycję globalnego lidera. Już dziś nasz kraj jest liderem 
międzynarodowego sektora usług w Europie i zajmuje 
trzecią pozycję na świecie. Ponadto, biorąc pod uwagę 
obecne tempo wzrostu, ta gałąź polskiej gospodarki 
może wkrótce stać się wiodącym źródłem miejsc pracy 
w obrębie sektora prywatnego. ABSL zrzesza centra usług 
wspólnych (Shared Service Centers, SSC), outsourcingu 
procesów biznesowych (Business Process Outsourcing, 
BPO), outsourcingu IT (Information Technology Outsour-
cing, ITO), centra badawczo-rozwojowe (Research & De-
velopment, R&D) oraz fi rmy wspierające rozwój sektora.  
Obecnie ABSL zrzesza ponad 170 globalnych inwestorów, 
m.in. Accenture, arvato Services, Capgemini, Carlsberg, 
Geoban, Google, Hewlett-Packard, IBM, Infosys, JLL, 
MAN, Procter & Gamble, PwC, Shell, Sony, Thomson 
Reuters, UBS, Xerox.
Aglomeracja katowicka to jeden z sześciu najważniejszych 
ośrodków nowoczesnych usług dla biznesu w Polsce. Zlo-
kalizowane są tu 64 centra usług, które zatrudniają ponad 
15 000 osób. Dominująca większość centrów na obszarze 
aglomeracji zlokalizowana jest w Katowicach (45 z 64), 
które skupiają 2/3 całkowitego zatrudnienia w omawia-
nym sektorze. Katowice są idealnym miejscem dla no-
wych projektów inwestycyjnych i zostały docenione przez 
wiele fi rm z sektora nowoczesnych usług biznesowych, 
m.in.: Capgemini, Ericsson, IBM, ING Services, Kroll 
Ontrack, Mentor Graphics, PwC, Rockwell Automation, 
Sopra Steria czy Unilever.

Strony internetowe:
www.abslacademy.pl
www.cimaglobal.com

M

Silesian edition    
of the ABSL Aca-  
demy took off  in     
November 2015          
The ABSL Academy aims to educate future employees of 
modern business services sector. It is run jointly by the ABSL 
(The Association of Business Service Leaders in Poland) and 
three Silesian partner universities – the Silesian University 
of Technology, the University of Silesia and the University 
of Economics in Katowice, with the support from Katowice 
Municipality. The CIMA (The Chartered Institute of Manage-
ment Accountants) is also a partner in this initiative.

Marcin Nowak, ABSL Silesia

Katowice, and the region of Silesia, 

are extremely important places on 

the European map of modern busi-

ness services. Many companies have 

chosen these as the locations for 

their branch offi  ces, due to the repu-

table universities which provide edu-

cation in the fi elds and on the degree 

courses required by the companies 

belonging to the ABSL. The opening 

of  the ABSL Academy, in collabora-

tion with three Silesian universities, 

is a combined eff ort towards better 

training of future labour market 

entrants and CIMA certifi cates will 

defi nitely make it easier for them to 

fi nd suitable jobs and build up their 

careers.

A common goal
The ABSL Programme fo-

cuses on the enhancement 

of practical skills needed to 

eff ectively manage one’s 

own career, networking and 

analyses of well-selected case 

studies. It was developed as 

a response to the growing de-

mand – in the business serv-

ices sector – for the staff  who 

possess both the academic 

background and the hands-on 

skills. The course is designed 

for future employees of over 

170 big multinationals in 

Poland and abroad.

The Silesian edition of the 

ABSL Academy may serve as 

an example of eff ective coop-

eration between universities 

located in our region, the 

business environment and the 

local authorities. On 28 Sep-

tember 2015, at a press con-

ference on the ABSL Academy, 

held in the Goldstein Palace, 
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a result of the discussions with 

the Silesian Universities Net-

work (SUN) – which comprises 

nine largest public universities 

in Silesia – and the City of 

Katowice. As we can see, the 

Silesian universities are willing 

and able to join forces to ac-

complish a common goal – the 

goal, which should benefi t, 

fi rst of all, young ambitious 

students and graduates. The 

ABSL Academy shows how to 

overcome diff erences and turn 

competition into cooperation 

towards supporting the young 

people in their eff orts to im-

prove competences and get 

ready to deal with the chal-

lenges they are likely to face 

on todays’  labour market.

How does it work?
The ABSL Academy targets the 

people who consider starting 

their careers in the business 

services sector and helps them 

to acquire the skills needed 

to stand out on the competi-

tive labour market. The course 

programme is based on three 

core elements: the essential 

knowledge of the sector and 

its unique character (the part 

off ered in form of e-learning), 

practical skills related to spe-

cifi c business processes (case 

studies) as well as soft and 

interpersonal skills the indi-

viduals need to be in control 

of their own professional de-

velopment.
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The Association of Business Service Leaders in Po-
land (ABSL) is a leading industry organisation, which 
represents the modern business services sector in Po-
land. Taking into consideration the current business, 
economic and political climate, this sector seems to 
be the best option for Poland to achieve the position of 
a global leader. Our country is already the European 
leader in the international services sector and ranks 
third worldwide. Furthermore, when looking at the 
current growth rate, this part of the Polish economy 
may become the major provider of jobs in the private 
sector. The ABSL is an association of Shared Service 
Centers (SSCs), Business Process Outsourcing (BPO), 
Information Technology Outsourcing (ITO), Research 
& Development (R&D) and supporting businesses. 
Today, the ABSL comprises over 170 global investors 
i.e. Accenture, Arvato Services, Capgemini, Carlsberg, 
Geoban, Google, Hewlett-Packard, IBM, Infosys, JLL, 
MAN, Procter & Gamble, PwC, Shell, Sony, Thomson 
Reuters, UBS and Xerox.
The Katowice agglomeration belongs to the six major 
centres of modern business services in Poland. It is 
home to 64 service centres, which employ more than 
15,000 people. The vast majority of such centres are 
located in the city of Katowice (45 out of 64), provid-
ing two thirds of all the jobs in this sector. Katowice 
makes an ideal location for new investment projects 
and is highly popular among many companies operat-
ing in the area of modern business services, such as 
Capgemini, Ericsson, IBM, ING Services, Kroll On-
track, Mentor Graphics, PwC, Rockwell Automation, 
Sopra Steria and Unilever.

Websites:
www.abslacademy.pl
www.cimaglobal.com

The ABSL Academy is a clear 

win-win. If a participant man-

ages to pass all the exams and 

successfully complete one of 

recruitment processes within 

the ABSL, he or she will have 

all their course fees reim-

bursed (PLN 1,700 gross).

The classes are run by top 

leaders and experts from ABSL 

member companies (such as 

Capgemini, Cooper&Standard, 

Future Processing, IBM, PwC, 

Rockwell, Unilever) and aca-

demics from Silesian universi-

ties. As the project is support-

ed by the Chartered Institute 

of Management Accountants 

(CIMA), its participants will 

have an opportunity to receive 

CIMA Certifi cates in Shared 

Services. Almost a third of the 

ones admitted to participate 

in the fi rst Silesian edition of 

the ABSL Academy are the 

students of the University of 

Economics in Katowice.

The course participants will 

receive:

an ABSL certifi cate – which • 

confi rms the acquisition of 

competences sought after 

by the employers who are 

ABSL members,

 CIMA Certifi cate in Shared • 

Services – a global cer-

tifi cate confi rming the 

acquisition of a professional 

qualifi cation in the areas 

of outsourcing and shared 

services, developed by prac-

titioners from the Chartered 

Prof. Wojciech Dyduch said 

that „this is a kind of MBA 

programme, which may be 

defi ned, in this case, as the 

cooperation between the city, 

business and academics”. The 

initial meetings on the organi-

sation of the course in Silesia 

were initiated by the ABSL as 

O szczegółach ABSL 

Academy mówi 

E. Zanoff  – ABSL Silesia 

/ E. Zanoff  from ABSL 

Silesia is giving details 

about the ABSL Acade-

my, fot. / photo 

M. Jodłowska (Biuro 

Prasowe UŚ / University 

of Silesia Press Offi  ce)

O udziale Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w ABSL Academy 

podczas konferencji prasowej mówi prof. W. Dyduch, prorektor ds. edukacji 

i współpracy z zagranicą / Prof. W. Dyduch, Vice-Rector for Education and 

International Cooperation, is talking about the participation of the University 

of Economics in Katowice in the ABSL Academy, fot. / photo M. Jodłowska 

(Biuro Prasowe UŚ / University of Silesia Press Offi  ce)
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Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, realizując specjalność Quantitati-

ve Asset & Risk Management (ARIMA), dołączył do University Recognition 

Program prowadzonego przez CFA Institute. Ta międzynarodowa organizacja 

oceniła, że anglojęzyczne czterosemestralne studia drugiego stopnia ARIMA 

obejmują co najmniej 70 procent materiału zawartego w tzw. CBOK – Candi-

dates Body of Knowledge i spełniają wymogi kodeksu etycznego CFA Institu-

te. Tak skonstruowana ścieżka nauczania pozwala studentom posiąść wiedzę 

niezbędną do uzyskania tytułu Chartered Financial Analyst® – najbardziej 

prestiżowej kwalifi kacji zawodowej w dziedzinie fi nansów na świecie. 

Dołączenie do sztandarowego programu CFA Institute przez Uniwersytet Eko-

nomiczny w Katowicach to sygnał dla potencjalnych studentów, pracodawców 

i innych uczestników rynku pracy, że program nauczania na studiach drugiego 

stopnia ARIMA jest ściśle powiązany z praktyką zawodową i dobrze przygoto-

wuje studentów do egzaminów CFA. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 

może każdego roku przyznać kilka stypendiów CFA, które znacznie obniżają 

koszty egzaminów.

Studenci biorący udział w programie objętym akredytacją studiują zagadnie-

nia uznawane na całym świecie za niezbędne do właściwego wykonywania 

zawodów związanych z branżą inwestycyjną. Poprzez przyswojenie pod-

stawowej wiedzy z zakresu programu CFA oraz kodeksu etycznego przyszli 

specjaliści w tematyce inwestycji zyskują mocne podstawy przygotowujące 

ich do członkostwa w jednej z największych i najbardziej prestiżowych orga-

nizacji zawodowych – CFA Institute, który promuje najwyższe standardy etyki, 

kształcenia i doświadczenia zawodowego z myślą o korzyściach dla całego 

środowiska fi nansowego.

Jednostką nadzorującą proces akredytacji było CFA Society Poland, stowarzy-

szenie należące do CFA Institute. 

Akredytacja CFA 
dla specjalności ARIMA

CFA accreditation for the ARIMA
Master’s Degree course

Institute of Management 

Accountants,

A course completion certifi -• 

cate issued by the University 

of Silesia, the Silesian Uni-

versity of Technology and 

the University of Economics 

in Katowice.

The Programme is also ex-

pected to assist candidates 

in fi nding available vacancies 

and help them improve the 

skills required to pursue their 

careers in a specifi c industry. 

Every participant who manag-

es to successfully complete the 

course will attend at least two 

job interviews. Their outcome 

will determine the candidate’s 

chances of obtaining employ-

ment with the companies 

included in the programme. 

Currently 80% of the ones 

who have completed the ABSL 

Academy are working for one 

of over 170 partner companies.

The University of Economics in Katowice joined the CFA Institute’s University 

Recognition Program by off ering a Master’s Degree course in Quantitative 

Asset & Risk Management (ARIMA). CFA Institute was satisfi ed that at least 

70 percent of the CBOK (the Candidate Body of Knowledge) was embedded 

in the curriculum of the 4-term ARIMA Master’s Degree course. Additionally, 

the course meets the requirements of the CFA Institute Code of Ethics. The 

course curriculum allows students to acquire knowledge necessary to obtain 

the title of the Chartered Financial Analyst® – the most prestigious profes-

sional qualifi cation in fi nance globally. 

The participation of the University of Economics in Katowice in the CFA Insti-

tute’s fl agship program is a signal to potential students, employers, and other 

labour market actors that the ARIMA curriculum is closely linked with profes-

sional practice and prepares students for CFA examinations. The University of 

Economics in Katowice is also eligible to receive a few CFA scholarships for its 

students, which can signifi cantly reduce the costs of the examinations. 

Students who participate in the accredited course have a chance to study top-

ics universally considered indispensable for investment-related professions. 

Future specialists acquire the fundamental knowledge covered in the CFA 

Program and Code of Ethics, building a strong foundation for their member-

ship in one of the largest and most prestigious professional organisations – 

the CFA Institute, which promotes highest standards in ethics, education, and 

professional experience in order to benefi t the entire fi nancial community.

A body supervising the accreditation process was CFA Society Poland, part 

of the CFA Institute. 

An interesting fact
Since October 2015, pres-

tigious CIMA (Chartered 

Institute of Management 

Accountants) certifi cates – 

issued by one of the major 

organisations for fi nancial 

management experts – 

have been available to 

students of the University 

of Economics in Katowice. 

A joint programme run by 

the UE and the CIMA – DMA 

is targeted at master de-

gree students of the Faculty 

of Finance and Insurance, 

with their major in Account-

ing, Controlling, Accounting 

and Auditing, Accounting 

and Taxation.
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Konferencja prasowa na temat uruchomienia śląskiej edycji ABSL Academy 

/ A press conference on the opening of the Silesian edition of the ABSL 

Academy, fot. / photo M. Jodłowska (Biuro Prasowe UŚ / University of Silesia 

Press Offi  ce)



Obiektywnie!
In a snapshot!

Zerina Pačariz, studentka spe-
cjalności ARIMA, w krótkiej roz-
mowie z Marcinem Baronem:

Wybrałaś na naszej uczelni studia na spe-

cjalności ARIMA (Joint Master Degree in 

Quantitative Asset and Risk Management). 

Ciekawi mnie, jak ta decyzja wpisuje się 

w Twoje zainteresowania i dlaczego wła-

śnie ARIMA?

Mam szczęście, bo już od dawna wiem, 

co mnie interesuje. Moją pasją od lat są 

fi nanse. Szeroki temat, wiem, ale obejmuje 

wszystko, co od zawsze pociągało mnie 

w nauce i pracy. Dlatego w Bośni i Herce-

gowinie skończyłam studia licencjackie na 

kierunku Zarządzanie fi nansowe w Wyższej 

Szkole Ekonomii i Biznesu. Teraz wybrałam 

studia ARIMA, bo to pozwoli mi specjalizo-

wać się w zarządzaniu ryzykiem, a właśnie 

ten obszar szczególnie mnie interesuje. 

ARIMA to studia oferujące dyplom dwóch 

uczelni (tzw. joint-degree programme) i to 

też, sądzę, skłoniło mnie, by tu przyjechać.

Mam wrażenie, że oprócz fi nansów inte-

resuje Cię również fotografi a. Na swoim 

profi lu na Instagramie umieszczasz pięk-

ne zdjęcia Katowic. Co myślisz o naszym 

mieście? Czy warto tu przyjechać na 

studia?

Wybrałam studia w Katowicach ze względu 

na program ARIMA, ale byłam mile zasko-

czona, gdy tu przyjechałam, bo Katowice 

to nowoczesne miasto, które ciągle się 

rozwija. I jest naprawdę piękne. Uważam, 

że jest tu wszystko, czego może oczekiwać 

student – parki, fantastyczna Mariacka, 

dobry transport publiczny, piękne budynki 

itd. Myślę, że moje zdjęcia oddają wszystko, 

co myślę o Katowicach. Szczerze polecam 

Katowice jako miejsce do studiowania, bo 

miasto ma każdemu coś interesującego do 

zaoferowania.

ARIMA student Zerina Pačariz 
answers Marcin Baron’s 
questions:

You decided to come to our University 

to join the ARIMA (Joint Master Degree 

in Quantitative Asset and Risk Manage-

ment) programme. I am keen to know 

how this decision fi ts your personal 

interests and why you chose ARIMA? 

I have been fortunate to know what my 

passion is since I was a very young person. 

In my case it is fi nance. A broad term, 

I know, but it sums up everything I have 

always enjoyed studying and doing. So, 

I graduated in Financial Management 

from the School of Economics and Busi-

ness in Bosnia and Herzegovina. I have 

chosen ARIMA because it will give me the 

specialization in the fi eld of risk manage-

ment, especially interesting for me. What’s 

more, ARIMA is a double-degree pro-

gramme, which I think is one of the main 

benefi ts that have attracted me to this 

programme as well.

It seems to me that, apart from fi nance, 

you are interested in photography. You 

post beautiful photos of Katowice to 

your Instagram profi le. Do you like the 

city? Is it worth coming here to study?

I chose to study in Katowice because of 

the ARIMA programme, but I was pleas-

antly surprised when I came here as it 

is a really modern city that is constantly 

developing. The city is very beautiful. 

I think it off ers everything that a student 

may want while studying, i.e. parks, great 

Mariacka street, a good transportation 

system, beautiful buildings, etc. I think my 

photos speak for me with regard to how 

I feel about the city. I would defi nitely 

recommend students to come to Katowice 

for studies as it is the city that off ers 

something to everyone. 





Będę studentem UE                    
Katowice i kropka!                 
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Przedstaw się, proszę, w paru 
słowach naszym Czytelnikom.

Witam wszystkich Czytelników 

„Forum”. Bardzo nie lubię 

opowiadać o sobie, dlatego 

podam tylko kilka ciekawo-

stek. Urodziłem się w Rumunii, 

skończyłem szkołę na Ukrainie, 

obecnie studiuję na uczelni 

w Polsce, jaki kraj będzie 

moim kolejnym przystankiem? 

Szczerze mówiąc – nie mam 

pojęcia, ale naprawdę cieszę 

się, że jestem w Polsce i że 

rozmawiam z wami w języku 

polskim. Miłośnik YouTube’a 

oraz podróży, w przyszłości 

widzę siebie jako wybitnego 

PR-owca.

Co zdecydowało o tym, że po-
stanowiłeś studiować w Polsce 
i akurat na naszej uczelni?

Od dziecka chciałem wyjechać 

na studia za granicę, dlatego 

– będąc już uczniem ostatniej 

klasy gimnazjum – postano-

wiłem, że Polska będzie moim 

wyborem na przyszłe pięć lat. 

Jako „ambitny” student stwier-

dziłem, że chciałbym zacząć 

studia na kierunku Dziennikar-

stwo i komunikacja społeczna. 

Ze względu na to, że znalazłem 

naszą uczelnię i ten kierunek 

w rankingu najlepszych – de-

cyzja została podjęta natych-

miastowo: będę studentem UE 

Katowice i kropka!

Czy tak sobie wyobrażałeś 
mieszkanie w Polsce, 
na Śląsku? Co najbardziej 
cię zaskoczyło?

Uwielbiam Polskę, naprawdę! 

Bardzo się cieszę, że właśnie 

tu się znalazłem, na Śląsku. 

Podobają mi się tutejsze 

tradycje. Na początku było 

ciężko, ze względu na to, że 

mój poziom znajomości języka 

polskiego był przeciętny. Nie 

umiałem się wypowiedzieć 

tak, jak bym tego chciał. 

A biorąc pod uwagę fakt, że 

jestem naprawdę otwartym 

człowiekiem, było to dla mnie 

kolejnym wyzwaniem. Ale 

przetrwałem, szedłem do 

celu, bo wiedziałem, co chcę 

osiągnąć. Co mnie zaskoczyło? 

Zaskoczyło mnie to, że Polacy 

są naprawdę bardzo podobni 

do Ukraińców. Gdy po raz 

pierwszy jechałem do Polski, 

to strasznie się bałem, że nie 

będę potrafi ł dogadać się 

z ludźmi. Okazało się, że sytu-

acja wygląda wręcz odwrot-

Edyta Lachowicz-Santos in conversation with 
Deniz Yashar-Rymkevych, a second-year foreign 
student of Journalism and Social Communica-
tion at the Faculty of Informatics and Commu-
nication; a blogger and trainee in the Communi-
cation and International Relations Offi ce.

Edyta Lachowicz-Santos rozmawia z Denizem 
Yashar-Rymkevychem, studentem zagranicz-
nym II roku Dziennikarstwa i komunikacji 
społecznej na Wydziale Informatyki i Komu-
nikacji; blogerem i praktykantem w Biurze 
Komunikacji i Relacji Międzynarodowych.

nie. Czułem się jak w domu, 

dlatego tak bardzo polubiłem 

Polskę i zawsze mówię, że to 

jest mój nowy dom.

Od listopada prowadzisz blog, 
a właściwie vlog. Możesz 
powiedzieć coś więcej o tej 
formie dziennika sieciowego?

Prowadząc wideoblog mogę 

z przekonaniem powiedzieć, 

że YouTube pożera życie, ale 

moim zdaniem w pozytywnym 

sensie. Zakręcasz się w wymy-

ślaniu scenariuszy, edycji wi-

deo i zapominasz o wszystkich 

problemach. Dla mnie YouTube 

jest możliwością wykazania 

się kreatywnością na skalę 

światową [śmieje się]. Zawsze 

trzeba myśleć, czego oczeku-

ją widzowie, żeby zaspokoić 

ich potrzeby i opublikować 

wysokiej jakości treść. Mam 

też nadzieję, że mój blog po-

może kandydatom z zagranicy 

w wyborze dobrej uczelni, 

w poradzeniu sobie z procesem 

rekrutacji i ze stresem zwią-

zanym z rozpoczęciem bycia 

w nowym, obcym kraju. Może 

choć trochę przyczynię się do 

tego, że wybiorą #UEKatowice.

Deniz, tell our readers 
something about yourself.

Hello everybody! I seriously 

don’t like talking about my-

self, so let me just say a few 

words. I was born in Roma-

nia, I completed a school 

in Ukraine, I am studying 

at a Polish university now. 

Where do I get to go next? 

I really don’t know, but I’m 

very happy to be living in 

Poland now and talking to 

you in Polish. I love YouTube 

and travel and I see myself 

as a prominent PR guy in the 

future. 

Why did you choose to 
study in Poland and why 
our University?

I’d wanted to study abroad 

since I was a kid, so – when 

I was in my fi nal year of the 

secondary school – I chose 

Poland as my destination 

for the next fi ve years. As 

an “ambitious” student I de-

cided to study Journalism and 

Social Communication. When 

I discovered our University 

and this course in top rank-

ings, my decision was instan-
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I will study at                
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Internacjonalizacja 
– czyli jak możesz 
uwolnić swój 
potencjał 
Wyjście poza schematy jest prostsze, niż może 
się to wydawać. Sprawdź, co możesz zmienić, 
by twoje życie akademickie nabrało kolorów 
i było kolażem wspaniałych wspomnień i do-
świadczeń. Poniższy artykuł wskazuje na niewąt-
pliwe korzyści bycia częścią międzynarodowych 
projektów. Daj się zatem zainspirować i zacznij 
tworzyć rzeczywistość, w której żyjesz…

W obiegowej opinii studentów internacjonalizacja studiowania 

kojarzy się głównie z programem Erasmus i trudno zaprzeczyć, iż 

nadal ma on olbrzymie znaczenie we współpracy zagranicznej za-

równo jeśli chodzi o studentów, jak i o kadrę naukowo-dydaktycz-

ną uczelni wyższych. Nie można jednak sprowadzać całego pro-

gramu jedynie do długotrwałych wymian studentów, trwających 

zazwyczaj od jednego do dwóch semestrów. Sztandarowa oferta 

Erasmusa stanowi potężne zobowiązanie i konieczność zmiany, na 

którą wielu studentów nie jest w stanie sobie pozwolić. Powsta-

je zatem próżnia, z której wynika potrzeba wzbogacenia oferty 

dydaktycznej uczelni o krótsze projekty międzynarodowe, które 

pozwolą studentom na umiędzynarodowienie ich wykształcenia, 

a jednocześnie obniżą znacząco próg ich dostępności. Jednym 

z rozwiązań stosowanych od lat w naszej uczelni jest Erasmus In-

tensive Programme, czyli projekt obejmujący wybrany temat z za-

angażowaniem w proces dydaktyczny ekspertów międzynarodo-

wych spoza środowiska akademickiego, którzy swoją praktyczną 

wiedzą i doświadczeniem wzbogacają ofertę dydaktyczną uczelni. 

W przypadku projektu poświęconego przeciwdziałaniu różnora-
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Is the reality of living in 
Poland, in Silesia, up to your 
expectations? What surprised 
you most?

I love Poland, really! And I’m 

really happy I ended up here, 

in Silesia. I appreciate the lo-

cal traditions. At fi rst, it was 

tough, as my Polish was quite 

mediocre. I couldn’t say what 

I wanted to, what I meant. 

This was another real chal-

lenge for me, considering 

that I’m a very open person. 

But I survived, achieved my 

goal, because I knew what 

I wanted. What surprised me? 

The fact that Poles are very 

much like Ukrainians. When 

I fi rst came to Poland, I was 

scared I wouldn’t be able to 

get on with people. But it 

turned out to be the other 

way round. I felt welcome 

here, that’s why I like Poland 

so much and always say it’s 

my new home.

You’ve been running a blog, 
or rather a vlog, since No-
vember. Can you tell us 

something more about 
this form of a web log?

Running a videoblog, I can 

defi nitely say that YouTube 

eats up your life, but, in 

my view, in a positive way. 

You’re hooked on develop-

ing scenarios, editing videos, 

and you forget about all the 

problems. For me, YouTube is 

a chance to show my creativ-

ity on a global scale [laughs]. 

You always have to think 

what viewers expect in or-

der to meet their needs and 

produce high quality content. 

I also hope that my blog will 

help foreign candidates in 

their choice of a good univer-

sity, during the recruitment 

process, and to deal with the 

stress connected with start-

ing a life in a new, foreign 

country. Perhaps I will 

encourage them – if only 

slightly – to choose #UEKato-

wice.

Podczas projektu Markstrat w Paisley, Szkocja / 

During the Markstrat project in Paisley, Scotland, 

fot. arch. / archive photo
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kim formom wykluczenia społecznego, który realizowano w naszej 

uczelni, było to aż 10 uczelni partnerskich oraz 80 uczestników, którzy 

przez dwa tygodnie pogłębiali swoją wiedzę i poszukiwali rozwiązań 

bazujących na nowoczesnych technologiach i marketingu. Zaangażo-

wanie w projekt pozwoliło studentom zwiększyć świadomość problemu 

wykluczeń nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie, zdobyć doświad-

czenie w pracy w międzynarodowych grupach oraz niestandardową, 

praktyczną wiedzę w trakcie współpracy z ekspertami biznesowymi. 

Niezwykle cenne są także nawiązane nowe znajomości i pomysły na 

dalsze realizowanie swoich ambicji.

Nie da się ukryć, że zachęceni entuzjastycznymi opiniami o projekcie po-

stanowiliśmy zgłosić kolejny wniosek aplikacyjny, tym razem w ramach 

programu Erasmus+. Tematem kolejnego projektu będzie ochrona praw 

konsumentów z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informa-

tycznych. Przy odrobinie szczęścia jako Koło Naukowe „AwareNet Club” 

już niedługo będziemy mogli zaoferować nową możliwość zmieniania 

rzeczywistości, w której żyjemy! W wymiarze międzynarodowym, wraz 

ze starannie wyselekcjonowanymi, doświadczonymi partnerami z całej 

Europy.

Razem z „AwareNet Club” studenci naszej uczelni mają wzbogacić 

swoje studia o wymiar międzynarodowy także poprzez uczestnictwo 

w innych projektach. Do głównych przedsięwzięć należy zaliczyć grę 

„Markstrat”, na którą już od wielu lat jesteśmy zapraszani przez uczel-

nie partnerskie, będące członkami sieci „DukeNet”. Projekt ten jest grą 

biznesową, mającą na celu symulację działań marketingowych wirtual-

nego przedsiębiorstwa. Największym motywatorem do działania jest 

dla studentów rywalizacja wirtualnych przedsiębiorstw prowadzonych 

przez międzynarodowe zespoły. Idea gry symulacyjnej nie jest nowa, 

a sama gra pomogła szkolić studentów, którzy teraz zajmują kluczowe 

stanowiska w fi rmach na całym świecie. Dobrym przykładem jest Etien-

ne Bourgeois (menedżer w Somfy), który jako gość Markstratu w Anne-

cy poprowadził warsztaty z budowania strategii biznesowej, dając cen-

ne wskazówki uczestnikom projektu. Już od 2011 roku studenci nasze-

go uniwersytetu zajmują miejsca na podium, poszerzając swoją wiedzę 

z dziedziny marketingu i zarządzania strategicznego. Warto dodać, że 

gra „Markstrat” jest uznaną międzynarodową marką, dlatego uczest-

nictwo i zdobycie wysokiego miejsca w niej stanowi mocny punkt w CV, 

szczególnie wśród zagranicznych pracodawców. Jak powszechnie wia-

domo, każdy medal ma dwie strony, zatem poza ciężką pracą projekty 

oferują zwiedzanie pięknych miejsc, takich jak hiszpańska Walencja, 

francuskie Annecy czy szkockie Paisley. Dzięki dobremu przygotowaniu 

reprezentanci Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach wyznaczają 

wysoki standard, ceniony przez partnerów zagranicznych, wśród któ-

rych słyniemy z solidności, pracowitości, a także, na przekór stereoty-

pom, z otwartości i spontaniczności. 

Wśród projektów międzynarodowych „AwareNet Club” nie można 

pominąć seminarium polsko-niemieckiego „International Marketing 

and Management”. Głównym celem tego projektu jest poszerzenie 

praktycznej wiedzy studentów poprzez warsztaty i wizyty w fi rmach 

działających na rynku międzynarodowym. Seminaria odbywają się na 

przemian w Polsce i w Niemczech. Aktualnie trwają prace nad kolejną 

już, 7. edycją projektu, by zwiększyć praktyczne kompetencje naszych 

studentów na rynku globalnym.

Internationalisation     Going beyond the routine is easier than it may 
seem. Check what you can do to make your 
academic life more colourful and have a collage 
of amazing memories and experiences. 
Below you will fi nd an outline of unquestiona-
ble benefi ts resulting from participation in 
international projects – so get inspired and 
start creating the reality you live in…

Students, generally and clearly, tend to associate internationalisation 

with the Erasmus programme. No one can deny that the program 

still remains a key element of international cooperation on the part 

of students as well as university teachers and researchers. It would 

be a simplifi cation, however, to merely see the programme as a long-

term student exchange scheme, usually lasting one or two semesters. 

The Erasmus fl agship off ering is a serious commitment and requires 

a change many students are not able to aff ord. Therefore, there is a gap 

that needs to be fi lled by widening the university’s educational off er 

and adding shorter international projects which are much more acces-

sible and would allow students to make their background more inter-

national. A solution which has been used by our University for years is 

the Erasmus Intensive Programme, i.e. a project built around a selected 

theme, involving international experts from outside the academic com-

munity to participate in the teaching process, bringing in their practical 

knowledge and hands-on experience and thus enriching the Univer-

sity’s educational curricula. The project – which focused on prevention 

of any forms of social exclusion and was conducted at our University 

– gathered as many as 10 partner universities and 80 participants who 

spent two weeks broadening their knowledge and looking for solutions 

based on modern technologies and marketing. Their involvement in the 

project allowed the students to raise their awareness of social exclusion 

problems in Poland and all over Europe, gain experience from working 

in international teams and acquire non-standard practical knowledge 

owing to their cooperation with business experts. Other precious ben-

efi ts are the new relationships they could establish and the new ideas 

they came up with, which may help them to realise their ambitions in 

the future.

© vege – Fotolia.com
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     or how to release your potential  

Niezwykle ważnym projektem pod szyldem „AwareNet Clubu” jest „Awa-

reNet Academy”, w której jako prowadzący warsztaty uczestniczą eks-

perci spoza środowiska akademickiego, specjalizujący się m.in. w zakre-

sie HR, PR, SEM. W portfolio „AwareNet Academy” znajdują się również 

warsztaty prowadzone przez gości z zagranicy. Należą do nich m.in. prof. 

Joan Ball z St. John’s University oraz prof. Fridrik Larsen z University of 

Iceland. Warsztaty z prof. Ballem obejmowały tematykę zachowań kon-

sumentów oraz ich specyfi kę ze względu na uwarunkowania kulturowe, 

z kolei prof. Larsen przeprowadził warsztaty z brandingu, przybliżając 

strategie stosowane w różnych krajach na konkretnych przykładach. Kil-

kudniowe intensywne warsztaty odbywały się przy wsparciu infrastruk-

tury CNTI i miały charakter otwarty. Do zadań uczestników należało iden-

tyfi kowanie błędów w postępowaniu poszczególnych fi rm w badanym 

zakresie oraz prezentacja proponowanych rozwiązań. Zatem, by odnieść 

sukces w trakcie warsztatów, nie wystarczało jedynie posiadanie sporej 

wiedzy. Konieczna okazała się również umiejętność jej wykorzystania i co 

jeszcze ważniejsze – zaprezentowania. Nie bez znaczenia jest też fakt, że 

studenci za swój wkład i zaangażowanie zostali uhonorowani certyfi ka-

tami oraz punktami ECTS.

Bez wątpienia trend rosnącego zaangażowania uczelni w umiędzynaro-

dowienie jest widoczny, co dobrze rokuje kwestii współpracy z zagrani-

cą i projektom, które mimo odmiennego charakteru cieszą się sporym 

zainteresowaniem, gdyż przynoszą wymierne skutki w postaci wzrostu 

kompetencji ich uczestników. Istnieje zatem ciągła potrzeba organizo-

wania takich krótkich wydarzeń na skalę międzynarodową, niewiążą-

cych się jednak ze sporymi kosztami i długotrwałymi zobowiązaniami 

zarówno studentów, jak i kadry akademickiej. Krótkie wydarzenia mają 

ogromny potencjał, na którym powinniśmy się skupić i który powinni-

śmy rozwijać, by zwiększać nasze kompetencje na międzynarodowym 

rynku i budować przewagę konkurencyjną Uniwersytetu Ekonomiczne-

go w Katowicach jako nowoczesnej i innowacyjnej instytucji naukowo-

-dydaktycznej. 

Warto podkreślić, że projekty są tworzone przez ludzi, ich interakcje, 

pracę i zaangażowanie, które wnoszą. Efekty tych projektów i wiedza 

zdobyta podczas ich realizacji będą przydatne jeszcze długo po ich za-

kończeniu.

The enthusiastic feedback we received on the project was clearly an in-

centive to submit another application for funding, this time within the 

framework of the Erasmus+ Programme. This project deals with the pro-

tection of consumer rights, using modern IT technologies. With a bit of 

luck our student research group – AwareNet Club – should soon be able 

to off er a new opportunity to change the reality we live in! – in an inter-

national setting, supported by carefully selected and highly experienced 

partners from all over Europe.

Together with AwareNet Club, our University’s students can also take 

part in other projects to make their studies more international. The 

main ones include the Markstrat competition we have been invited to 

for a number of years now by our partner universities belonging to the 

Dukenet network. This project is a business game which aims at simu-

late marketing activities carried out by a virtual enterprise. Students are 

mostly motivated by the rivalry between virtual companies run by in-

ternational teams. Although the idea behind the simulation game is not 

new, the game itself helps to train students who are then able to reach 

top positions in companies all over the world. A good example may be 

Etienne Bourgeois (a manager in Somfy), who was invited to take part in 

Markstrat in Annecy and conduct a workshop on how to build a business 

strategy, giving useful tips and hints to project participants. Since 2011, 

our students have ranked among the winners, having an opportunity 

to expand on their knowledge of marketing and strategic management. 

It should be added that Markstrat is a highly recognized international 

brand, therefore a successful participation in such a game enhances any-

one’s cv, especially in the eyes of foreign employers. The common prov-

erb says ‘no pain, no gain’, so a lot hard work needs to be put into the 

projects but they are also well-known to give their participants a chance 

to visit many beautiful places, such as Valencia in Spain, Annecy in France 

or Paisley in Scotland. Through successful preparation, the representa-

tives of the University of Economics in Katowice set a high standard, 

which is valued highly by foreign partners, who tend to perceive us as 

reliable, diligent and – surprisingly and contrary to stereotypes – open-

minded and spontaneous. 

Among the international projects carried out by AwareNet Club, there is 

one that should defi nitely be mentioned, i.e. a Polish-German seminar 

on “International Marketing and Management”. The main objective of the 

project is to enhance students’ practical knowledge by enabling them to 

attend workshops and visit companies with an international presence. 

Seminars are held alternately in Poland and Germany. Currently, the 7th 

edition of the project is being worked on, with the aim to improve our 

students’ practical competencies on the global market.

An extremely important project implemented under the aegis of AwareNet 

Club is AwareNet Academy, which off ers workshops run by experts from 

outside the academic community, who specialise in such areas as HR, 

PR or SEM. The AwareNet Academy’s portfolio comprises also workshops 

delivered by foreign guests, such as Prof. Joan Ball from St. John’s Univer-

sity and Prof. Fridrik Larsen from the University of Iceland. The workshops 

conducted by Prof. Ball covered such topics as consumer behaviour and its 

culture-specifi c character, while Prof. Larsen ran his workshops on brand-

ing, outlining the strategies adopted in various countries and illustrat-

ing these with practical examples. The intensive open workshops, which 

lasted for a few days, were supported by CNTI (Advanced Information 

Seminarium „International Marketing and 

Management” / “International Marketing and 

Management” Seminar, fot. arch. / archive photo
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W Uniwersytecie Ekonomicz-

nym w Katowicach realizację 

międzynarodowych progra-

mów wymiany akademickiej 

koordynuje Biuro Międzyna-

rodowej Wymiany Studentów 

pod nadzorem prorektora ds. 

edukacji i współpracy z zagra-

nicą, prof. Wojciecha Dyducha. 

Staramy się nieustannie po-

szerzać ofertę stypendialną 

zarówno dla studentów, jak 

i dla pracowników uczelni. 

Aktualnie biuro koordynuje 

osiem programów międzyna-

rodowych, które pozwalają na 

fi nansowanie wyjazdów za-

granicznych. Są to: Erasmus+ 

akcja KA103 „Mobilność 

edukacyjna z krajami progra-

mu”, PO WER „Zagraniczna 

mobilność studentów nie-

pełnosprawnych i studentów 

w trudnej sytuacji material-

nej”, CEEPUS, Fundusz Stypen-

dialny i Szkoleniowy, Erasmus 

Mundus, Stypendia Fundacji 

VELUX, Międzynarodowy 

Fundusz Wyszehradzki oraz 

Erasmus+ akcja KA107 „Mo-

bilność edukacyjna z krajami 

partnerskimi”. Ponadto możli-

we są wyjazdy na podstawie 

umów bilateralnych do krajów 

pozaeuropejskich. W ramach 

tych programów współpra-

cujemy z 290 ośrodkami aka-

demickimi na całym świecie. 

Na tę liczbę składa się 178 

umów w ramach programu 

Erasmus+ z krajami programu, 

25 umów programu Erasmus+ 

z krajami partnerskimi, 39 

uczelni w ramach trzech sieci 

akademickich programu CE-

EPUS, 6 uczelni partnerskich 

w ramach FSS, 20 uczelni 

partnerskich w ramach projek-

tu Erasmus Mundus „Smart 

and Green Technologies for 

Programy wymiany międzynarodowej stały się 
już nieodłączną częścią oferty edukacyjnej uczelni 
wyższych. Wspieranie mobilności akademickiej 
jest jednym z priorytetowych kierunków polityki 
Komisji Europejskiej, a programy stypendialne 
obejmują już nie tylko kraje europejskie, ale po-
zwalają też studentom na podejmowanie nauki 
w najdalszych zakątkach świata. Mając na uwadze 
zalecenia Komunikatu z Leuven, który wskazuje, 
że do 2020 roku 20 procent studentów uzyskują-
cych dyplom w europejskim obszarze szkolnictwa 
wyższego powinno wcześniej odbyć okres studiów 
za granicą, wydaje się, że tworzenie odpowiedniego 
klimatu dla rozwoju mobilności jest ściśle powią-
zane z podnoszeniem jakości kształcenia i niezbęd-
ne dla utrzymania pozycji uczelni zarówno w ran-
kingach krajowych, jak i międzynarodowych. 

Współpraca                    
międzynarodowa –         
jakość w edukacji           

Technology Centre). Participants were given a task to identify 

mistakes in specifi c companies’ behaviour, within the pre-agreed 

scope, and present the solutions they would recommend. That is 

why, having vast knowledge was not enough to succeed. Partici-

pants also needed to be able to make practical use of that knowl-

edge and – more importantly – present it eff ectively. For their 

contributions and involvement students received certifi cates and 

ECTS credits, which should also be mentioned.

Quite apparently, the University is increasingly committed to con-

tinue in its internationalisation eff orts. This is a positive sign for its 

international cooperation and projects which, albeit diff erent, en-

joy a lot of interest and bring tangible benefi ts, such as improved 

competencies of their participants. Therefore, there is a constant 

need for organising such short events on an international scale, as 

they do not require any great expenses or long-term commitments 

on the part of students and academic staff . Short events can gen-

erate a lot of potential we should focus on and develop in order 

to enhance our competencies on the international market and en-

sure a competitive advantage of the University of Economics in 

Katowice as a modern and innovative scientifi c and educational 

institution. 

We should also keep it in mind that projects are created by people, 

through their interactions, owing to their hard work and dedica-

tion. Their outcomes and the knowledge they help to generate will 

remain long after these projects are completed.

Dominika Janik-Hornik

Erasmus Intensive Programme, 

fot. arch. / archive photo

Seminarium „International Marketing and Management” 

/ Seminar on “International Marketing and Management”, 

fot. arch. / archive photo
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Innovative and Sustainable 

Societies in Western Balkans” 

oraz 21 umów bilateralnych 

z uczelniami poza Europą. Do 

tego należy dodać 395 przed-

siębiorstw zagranicznych, 

które współpracują z nami 

w zakresie wymiany praktyk 

studenckich.

Podpisanie każdej umowy 

poprzedzone jest szczegółową 

analizą oferty edukacyjnej 

proponowanej przez uczelnię 

zagraniczną oraz ogólną oce-

ną warunków, jakie uczelnia 

partnerska stwarza dla mo-

bilności studentów i pracow-

ników. Umowy są zawierane 

na poziomie centralnym, co 

oznacza, że oferta stypendial-

na jest dostępna dla studen-

tów wszystkich wydziałów 

i kierunków. W przypadku 

każdego wyjazdu program 

studiów jest uzgadniany 

z właściwym dziekanem, co 

znacznie usprawnia proces 

uznawania efektów kształce-

nia zrealizowanych w uczelni 

zagranicznej. Cieszy nas, że 

coraz częściej studenci otrzy-

mują punkty ECTS również 

za praktyki zagraniczne oraz 

za udział w projektach, kon-

ferencjach czy warsztatach 

realizowanych w środowisku 

międzynarodowym.

Współpraca międzynarodowa 

i wymiana studentów to nie 

tylko wyjazdy zagraniczne. 

Mamy świadomość, że nie 

każdy student chce lub może 

sobie pozwolić na dłuży 

wyjazd. Dlatego staramy się 

wspierać wydziały, pozysku-

jąc partnerów zagranicznych 

i fundusze na organizację 

tygodni międzynarodowych 

(International Weeks). Do 

uczelnianego kalendarza już 

na stałe weszły tygodnie 

międzynarodowe organizo-

wane jesienią na Wydziale 

Finansów i Ubezpieczeń „New 

Frontiers in Finance and Acco-

unting” i wiosną na Wydziale 

Informatyki i Komunikacji 

„Internet Communication Ma-

nagement”. W tym roku po raz 

pierwszy wzięli w nich udział 

profesorowie spoza Europy, 

którzy otrzymali stypendia 

w ramach projektu Erasmus+. 

W każdej edycji programu 

uczestniczą setki studentów 

wszystkich wydziałów, w tym 

studenci zagraniczni przeby-

wający w uczelni w ramach 

programów wymiany. 

Coraz częściej angażujemy 

się również w krótkotermi-

nowe projekty międzynaro-

dowe, kończące się udziałem 

studentów w warsztatach 

i konferencjach międzynarodo-

wych. W kwietniu 2015 roku 

gościliśmy 21. konferencję 

Euroweek, w której wzięło 

udział ponad 150 studentów 

i nauczycieli akademickich 

z 18 krajów Europy i obu Ame-

ryk. Podejmujemy również 

nowe projekty z partnerami 

zagranicznymi: „International 

Masters Week”, „Ethics in 

Banking”, „Boost your Talent 

in Cross Media Management” 

i wiele innych. Do udziału 

w tych inicjatywach często 

zapraszane są przedsiębior-

stwa, a studenci opracowują 

projekty w odpowiedzi na 

rzeczywiste potrzeby fi rm. Na 

realizację tych działań staramy 

się pozyskiwać środki w ra-

mach dostępnych programów 

europejskich, np. projektów 

partnerstw strategicznych 

czy wcześniej w ramach kur-

sów intensywnych programu 

Erasmus (Erasmus Intensive 

Programmes). 

Studenci mają również 

możliwość wzięcia udziału 

w szkołach letnich organizo-

wanych przez nasze uczelnie 

partnerskie, i to nie tylko 

w Europie, ale również w Sta-

nach Zjednoczonych, Chinach 

czy Korei Południowej. Udział 

w warsztatach, konferencjach 

i szkołach letnich jest, w mia-

rę możliwości, włączany do 

programów studiów i uczest-

niczący w nich studenci mogą 

uzyskać zaliczenie w ramach 

przedmiotów swobodnego 

wyboru, otrzymując nawet 

5 punktów ECTS. 

Udział w programach wymia-

ny międzynarodowej ułatwia 

studentom start zawodowy 

i przygotowuje do pracy w śro-

dowisku wielokulturowym. 

Rozwija kompetencje języko-

we, poszerza znajomość danej 

dyscypliny w innym systemie 

kształcenia, pozwala budować 

świadomość i wrażliwość mię-

dzykulturową, rozwija pew-

ność siebie, uczy zaradności. 

Dotyczy to nie tylko dłuższych 

pobytów zagranicznych, na 

co wskazują wyniki licznych 

badań realizowanych przez 

Komisję Europejską lub na jej 

zlecenie, ale i krótszych wyjaz-

dów, co potwierdziły badania 

prowadzone w ramach koordy-

nowanego przez biuro projek-

tu Leonardo da Vinci „Short-

-term international events 

and their impact on students’ 

careers” z udziałem partnerów 

z 12 krajów europejskich.

Podnoszeniu jakości edukacji 

sprzyja również stałe pod-

noszenie kompetencji i kwa-

lifi kacji kadry akademickiej 

i administracyjnej. W ramach 

pozyskanych środków projek-

towych nauczyciele akade-

miccy otrzymują stypendia na 

wyjazdy w celu prowadzenia 

zajęć dydaktycznych, a pra-

cownicy administracyjni biorą 

udział w szkoleniach organizo-

wanych przez uczelnie zagra-

niczne. Wyjazdy zagraniczne 

stanowią doskonałą okazję 

do podpatrywania rozwiązań 

organizacyjnych i dobrych 

praktyk stosowanych za 

granicą. W tym duchu organi-

zowany jest również tydzień 

międzynarodowy „Soft skills 

in the international setting”, 

w którym co roku biorą udział 

nauczyciele akademiccy i pra-

cownicy administracji z na-

szych uczelni partnerskich. 

Coraz większa liczba studen-

tów zagranicznych zarówno 

w ramach programów wy-

miany, jak i podejmujących 

pełne studia wymusza wpro-

wadzenie zmian w procesie 

kształcenia i w strukturach 

jednostek uczelnianych. Uczy 

zrozumienia dla różnorodno-

ści kulturowej i pomaga we 

wdrażaniu nowych rozwiązań, 

powoduje zmianę podejścia 

do studenta. 

Wierzymy, że wszystkie 

działania wspierające mię-

dzynarodową wymianę aka-

demicką mają istotny wpływ 

na jakość edukacji i pomagają 

wykształcić absolwentów 

przygotowanych do podjęcia 

pracy w swoim zawodzie 

zarówno na rynku krajowym, 

jak i za granicą. Szeroka oferta 

stypendiów zagranicznych 

i ich powszechna dostępność, 

jak również przyjazny klimat 

dla podejmowania studiów 

przez kandydatów z zagranicy 

powoduje, że pod względem 

umiędzynarodowienia Uni-

wersytet Ekonomiczny w Ka-

towicach znacznie przewyższa 

inne ośrodki akademickie 

prowadzące kształcenie na 

podobnych kierunkach i przy-

ciąga najlepszych kandydatów. 

© lculig – Fotolia.com
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At the University of Economics 

in Katowice, the implementa-

tion of the academic exchange 

programmes is coordinated 

by the Student Exchange Of-

fi ce, under the supervision of 

the Vice-Rector for Education 

and International Coopera-

tion, Prof. Wojciech Dyduch. 

The range of scholarships 

for the students and the uni-

versity staff  is broadened all 

the time. Currently, the offi  ce 

coordinates eight international 

programmes providing grants 

for travel and living expenses. 

These include: Erasmus+ ac-

tion KA103 „Learning mobility 

within Programme Countries”, 

PO WER „International mobil-

ity of students with disabili-

ties and students in fi nancial 

hardship”, CEEPUS, The Schol-

arship and Training Fund (STF), 

Erasmus Mundus, the VELUX 

Foundations scholarships, 

the International Visegrad 

Fund, and Erasmus+ action 

KA107 “Learning Mobility 

Between Partner Countries”. 

In addition, there are bilateral 

mobility agreements with 

non-European countries. In 

their entirety, the programmes 

result in the cooperation with 

290 academic centres around 

the world. This involves 178 

agreements with the Pro-

gramme Countries and 25 

agreements with the Partner 

Countries under the Eras-

mus+ programme, 39 higher 

education institutions in three 

CEEPUS academic networks, 

6 partner tertiary institutions 

within STF, 20 partner tertiary 

institutions under the Erasmus 

Mundus project “Smart and 

Green Technologies for Inno-

vative and Sustainable Socie-

ties in Western Balkans” and 

21 bilateral agreements with 

higher education institutions 

from outside Europe. Moreo-

ver, we collaborate with 395 

foreign enterprises participat-

International exchange programmes have already be-
come an integral part of the educational offer of tertiary 
institutions. Promoting academic mobility is one of the 
priorities of the European Commission, and scholarship 
programmes enable students to enter education institu-
tions not only in the European countries, but in the most 
remote places in the world as well. In order to be in line 
with the recommendations of the Lueven Communique, 
saying that by the year 2020 20% of those graduating in 
the European Higher Education Area should have a study 
period abroad, higher education institutions have to cre-
ate a favourable climate for mobility and continuously im-
prove the quality of education to maintain their position 
in the national and international rankings.

ing in the internship exchange 

programme. The signing of 

each agreement is preceded 

by a detailed analysis of the 

educational off er of a foreign 

higher education institution 

and an overall assessment of 

the conditions it creates for 

student and staff  mobility. 

The agreements are conclud-

ed on the central level, there-

fore scholarships are available 

to students of all faculties 

and specialisations. For each 

exchange, the programme 

of study is agreed upon 

with a relevant dean, which 

streamlines recognition of the 

learning outcomes achieved 

abroad. We are also pleased 

to see that more and more 

students get their ECTS points 

for international internships, 

as well as for the participation 

in projects, conferences and 

workshops held in an interna-

tional environment.

International cooperation 

and student exchange don’t 

involve solely international 

study and travel. We are 

aware of the fact that there 

are students who don’t want 

to or can’t aff ord to stay 

abroad for a long period of 

time. Therefore, we make 

every eff ort to support the 

university faculties by seeking 

foreign partners and funding 

for International Weeks. The 

International Weeks entitled 

“New Frontiers in Finance and 

Accounting”, held in autumn 

at the Faculty of Finance 

and Insurance, and “Internet 

Communication Manage-

ment”, held in summer at the 

Faculty of Informatics and 

Communication, have already 

become an integral part of the 

academic calendar. This year, 

for the fi rst time, professors 

from outside Europe took 

part thanks to the scholar-

ships they were given under 

the Erasmus+ programme. 

Each edition of the Interna-

tional Weeks is attended by 

hundreds of students of all 

faculties, including interna-

tional students staying at our 

university under the exchange 

programmes.

We are getting increasingly 

engaged in short-term inter-

national projects culminating 

in students’ participation in 

international workshops and 

conferences. In April 2015, the 

university hosted the 21st Eu-

roweek Conference, which was 

attended by 150 students and 

academics from 18 countries 

in Europe and the Americas. 

In addition, we carry out new 

projects with international 

partners, e.g. “International 

Masters Week”, “Ethics in 

Banking” or “Boost your Talent 

in Cross Media Management”, 

and many others. Companies 

are often invited to participate 

in these initiatives and stu-

dents’ projects are designed in 

response to their actual needs. 

We strive to obtain funding for 

such activities from the exist-

ing European programmes, 

e.g. Strategic Partnerships or, 

in the past – from the Erasmus 

Intensive Programmes.

Moreover, students are of-

fered an opportunity to par-

ticipate in summer schools 

organised by our partner 

tertiary institutions, not only 

in Europe, but also in the USA, 

China and South Korea. When-

ever possible, international 

workshops, conferences and 

summer schools are incor-

porated into the study pro-

gramme and the participating 

students can get a credit for 

an elective subject, earning up 

to 5 ECTS points.

International exchange pro-

grammes help participants 

start out on their career and 

prepare them for work in 

a multicultural environment. 

They enable the participating 

students to develop language 

competence, broaden their 

International            
cooperation –           
quality in education  
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Jednym z elementów podnoszenia poziomu internacjonalizacji 

uczelni jest zwiększanie liczby zagranicznych studentów. Zadanie 

to realizujemy za pomocą wielu kompleksowych działań. Efektem 

przeprowadzanych kampanii promocyjnych jest stały wzrost liczby 

studentów zagranicznych przyjętych na studia 1. i 2. stopnia. W po-

równaniu z rokiem poprzednim na uczelni jest ich więcej o około 

30 procent.

Realizując nasze hasło programowe „Blisko – międzynarodowo – 

przez całe życie” oraz wiedząc, jak istotną kwestią jest internacjo-

nalizacja uczelni, dokładamy wszelkich starań, by nasi studenci mo-

gli kształcić się w międzynarodowym otoczeniu. Kontakt z wielo-

kulturowością ma ogromny wpływ na kształtowanie umiejętności 

miękkich, kluczowych dla dzisiejszych potencjalnych pracodawców. 

Jako Biuro Komunikacji i Relacji Międzynarodowych realizujemy to 

za pomocą wielu kompleksowych działań. 

Jednym z nich jest organizacja wizyt studyjnych dla kandydatów 

i ich rodziców. W roku ubiegłym gościliśmy cztery grupy z Ukra-

iny, które zwiedziły nasz kampus oraz zapoznały się ze szczegóła-

mi oferty edukacyjnej. Uczestniczyliśmy również w wielu targach 

edukacyjnych, promując uczelnię wśród zagranicznej młodzieży. 

„Od kilku lat najważniejszymi kierunkami są dla nas, tak jak dla 

innych polskich uczelni, Ukraina oraz Białoruś. Staramy się jednak 

analizować potencjał innych krajów, czego przykładem jest nasza 

zeszłoroczna obecność w Armenii i Azerbejdżanie” – mówi prorek-

tor ds. internacjonalizacji i marketingu, prof. Sławomir Smyczek. 

Podążając za trendami, staramy się także dopasować do sposo-

bu komunikacji i wymagań młodego pokolenia, aktywnie działając 

w internecie, szczególnie w mediach społecznościowych. Stąd nasze 

profi le na najbardziej popularnych portalach (w tym na Twitterze, 
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W międzynarodowym 
otoczeniu

specialist knowledge within 

a diff erent educational sys-

tem, build cross-cultural 

awareness and sensitivity, 

gain confi dence and enhance 

resourcefulness. Numerous 

studies conducted or commis-

sioned by the European Com-

mission indicate that such 

eff ects are observed among 

students staying abroad 

for a long period of time. 

However, this also applies to 

students taking part in short-

term events, according to the 

study entitled ”Short-term 

International Events and Their 

Impact on Students’ Careers”, 

which was carried out col-

laboratively by partners from 

12 European countries and 

coordinated by the Leonardo 

da Vinci offi  ce.

One of the factors contrib-

uting to the improvement 

of the education quality is 

continuous competence and 

qualifi cations development of 

the academic and administra-

tive staff . The project funding 

that we obtain is allocated 

to the university faculty, who 

are granted scholarships 

for international teaching 

assignments and to the ad-

ministrative staff  so that they 

can participate in trainings 

organised by foreign tertiary 

institutions. International 

travel provides an excellent 

opportunity to have a close 

look at the organisational 

solutions and good practices 

applied abroad. To this end, 

an International Week entitled 

“Soft Skills in the International 

Setting”, which is attended by 

the academics and the admin-

istrative staff  from our partner 

institutions, is held every year. 

The increasing number of inter-

national students, both those 

participating in the exchange 

programmes and those who 

undertake full studies at our 

university, requires tweaking 

of the educational process 

and the administrative units. 

It helps us gain understanding 

of cultural diversity, makes us 

implement new solutions and 

adopt a diff erent attitude to-

wards students.

We believe that all our activi-

ties supporting international 

academic exchange have a sig-

nifi cant impact on the qual-

ity of education and help to 

produce graduates who fi nd 

employment in their fi eld of 

specialisation, in both home 

and international markets. 

The University of Economics 

in Katowice off ers a variety of 

widely available international 

scholarship schemes and cre-

ates a welcoming atmosphere, 

which encourages international 

students to undertake studies 

here. As a result, it surpasses 

other academic centres with 

a similar educational off er and 

attracts the best candidates.

© Julien Eichinger – Fotolia.com
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Facebooku czy rosyjskojęzycznym vk.com) 

oraz blogi prowadzone przez naszych 

zagranicznych studentów. Większość 

płatnych działań promocyjnych przeno-

simy z mediów tradycyjnych do nowych 

mediów, uruchamiając kampanie na za-

granicznych internetowych portalach 

edukacyjnych, np. BachelorsPortals.eu, 

MastersPortal.eu czy edu.polsha24.com. 

Efektem tych działań jest stały wzrost 

liczby studentów zagranicznych przyję-

tych na studia 1. i 2. stopnia. W porówna-

niu z rokiem poprzednim na uczelni jest 

ich o około 30 procent więcej. 

Wierzymy jednak, że jednym z najsku-

teczniejszych narzędzi promocji jest za-

dowolony student, który – będąc naszym 

ambasadorem – zachęca innych do pod-

jęcia studiów na Uniwersytecie Ekono-

micznym w Katowicach. Wychodząc na-

przeciw młodym ludziom, którzy z reguły 

po raz pierwszy przyjeżdżają do Polski, 

uczelnia stara się pomóc im w aklimaty-

zacji w nowym miejscu. Dzieje się to m.in. 

poprzez organizację „Tygodnia Integracyj-

nego” dla studentów długoterminowych 

oraz „Orientation Days” dla studentów 

przyjeżdżających w ramach programów 

wymiany. Kolejnym działaniem wspiera-

jącym zagraniczną młodzież są programy 

„Anioł Stróż” oraz „Mentor”. Projekty za-

kładają pomoc i opiekę nad studentami 

w pierwszych miesiącach ich studiowania 

oraz jeszcze przed przyjazdem do Polski. 

Ponadto w grudniu studenci zagraniczni 

mieli okazję spotkać się z prorektorem 

ds. edukacji i współpracy z zagranicą, 

prof. Wojciechem Dyduchem, na spotka-

niu świątecznym, gdzie dzielili się swoimi 

doświadczeniami z pierwszych miesięcy 

studiowania. Była choinka i Mikołaj, który 

rozdawał prezenty, była też okazja do zro-

bienia selfi e z pro-

rektorem. Pozytyw-

ną energię ze spo-

tkania studenci zab-

rali do swoich kra-

jów, wracając do 

domu na przerwę 

świąteczną i dzieląc 

się swoimi dobrymi 

emocjami i zdjęcia-

mi w mediach spo-

łecznościowych. Zadowoleni studenci to 

także jeden z najskuteczniejszych sposo-

bów dotarcia do kandydatów na studia – 

tzw. marketing szeptany.

Cieszy nas fakt, że wszystkie te działania 

przynoszą widoczne efekty. W tym roku 

akademickim grono naszych studentów 

zasiliło około 100 studentów długoter-

minowych m.in. z Ukrainy, Białorusi, Ka-

zachstanu i Kolumbii. Zostali oni przyjęci 

na studia 1. i 2. stopnia prowadzone na 

naszych wydziałach zarówno w języku 

polskim, jak i angielskim. Drugą liczną 

grupą są studenci zagraniczni (około 

140 osób), którzy przyjechali w ramach 

wymiany koordynowanej przez Biuro 

Międzynarodowej Wymiany Studentów. 

W sumie na naszej uczelni kształci się 

obecnie prawie 250 nowych studen-

tów z ponad 30 krajów z całego świata. 

Mamy nadzieję stale zwiększać ich liczbę 

poprzez realizację kampanii z wykorzy-

staniem promocji w internecie, mediach 

społecznościowych, przez spotkania bez-

pośrednie oraz rozwijanie relacji z absol-

wentami zagranicznymi. Dążymy tym sa-

mym do osiągnięcia wskaźników, którymi 

mogą poszczycić się uczelnie stawiane za 

przykład dobrych praktyk w obszarze in-

ternacjonalizacji. 

One of the measures that tertiary insti-

tutions adopt to become more interna-

tional is increasing the number of inter-

national students. We take a variety of 

steps towards that goal. Our promotional 

campaigns result in a steady rise in the 

number of international students at the 

undergraduate and graduate level. Com-

pared to last year, we can observe an in-

crease of approximately 30%.

We act in line with the University’s mot-

to “your place, your space, your future”. 

Acknowledging the importance of inter-

In an international 
environment
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nationalisation, we make every eff ort to 

enable our students to be educated in an 

international environment. Multicultural 

learning environments have a power-

ful impact on the development of soft 

skills, which are deemed as essential by 

prospective employers. The International 

Communication and Relations Offi  ce un-

dertakes multiple wide-ranging activities.

For example, we arrange study visits 

for prospective students and their par-

ents. Last year, we hosted 4 groups from 

Ukraine – they visited our campus and 

gained insight into our educational of-

fer. In addition, we have participated in 

a number of trade fairs to promote our 

university among young foreigners. “For 

many years, Ukraine and Belarus have 

been the major target countries for us 

as well as for other Polish tertiary insti-

tutions. However, we are investigating 

the potential of other countries, hence 

our visits to Armenia and Azerbaijan last 

year”, says Vice-Rector for Internation-

alisation and Marketing, Prof. Sławomir 

Smyczek. 

We keep up with the latest trends and try 

to adapt to the communication modes of 

the young generation in order to meet 

their requirements. Therefore, we are ac-

tive online, particularly on social media. 

We have profi les on the leading social 

networks (including Twitter, Facebook or 

vk.com for Russian-speaking users). Most 

of our paid promotional activities are be-

ing transferred from the traditional me-

dia to the new ones – we have launched 

campaigns on international educational 

portals, e.g. BachelorsPortals.eu, Master-

sPortal.eu or edu.polsha24.com. As a re-

sult, the number of international students 

enrolled in the undergraduate and gradu-

ate programmes has increased by about 

30% compared to last year. 

We believe, however, that one of the most 

eff ective promotional tools is a happy stu-

dent, who takes on a role of our ambassa-

dor and encourages others to undertake 

studies at the University of Economics in 

Katowice. In order to cater for the young 

people, who often visit Poland for the fi rst 

time, the University helps them to settle 

into the new place. We organise the “In-

tegration Week” for regular students and 

the “Orientation Days” for those partici-

pating in the exchange programmes. In 

addition, support is off ered through two 

other programmes, “Guardian Angel” and 

“Mentor”, which provide international 

students with care and assistance in the 

fi rst months of their studies and in the 

period prior to their arrival in Poland. In 

December, international students had a 

Christmas meeting with the Vice-Rector 

for Education and International Coopera-

tion, Prof. Wojciech Dyduch, where they 

talked about their experiences of the fi rst 

months of studies. There was a Christmas 

tree and Santa Claus giving Christmas 

gifts; there was also an opportunity to 

take a selfi e with the Vice-Rector. Stu-

dents took this positive energy back to 

their home countries, 

where they returned for 

Christmas, and shared 

their warm feelings and 

their photos on social 

media. For us, happy 

students are one of the 

best ways of reaching 

prospective students 

and an example of ef-

fective buzz marketing.

We are happy to see that 

our activities produce 

tangible results. This 

academic year, about 

100 students, coming 

from e.g. Ukraine, Be-

larus, Kazakhstan and 

Colombia, undertook 

full-time undergradu-

ate and graduate stud-

ies, conducted both in 

Polish and English at our faculties. An-

other big group of international students 

(around 140 students) comprises those 

who arrived in Poland under the stu-

dent exchange programmes coordinated 

by the International Exchange Offi  ce. In 

total, nearly 250 students from over 30 

countries in the world are studying at 

our University. We hope to increase the 

number through promotional campaigns 

on the Internet and social media, face-

to-face meetings, and the cultivation of 

good university-international alumni rela-

tions. We strive to reach the level of inter-

nationalisation similar to that achieved by 

the tertiary institutions which are held up 

as examples of best internationalisation 

practices.
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W zeszłorocznej edycji International Week 

wzięło udział 12 wykładowców z: Belgii, 

Gruzji, Holandii, Niemiec, Szkocji, Ukrainy, 

Węgier i Polski. W wykładach i semina-

riach uczestniczyło ponad 270 polskich 

i zagranicznych studentów. IW otrzymał 

współfi nansowanie ze środków programu 

Erasmus+. Honorowym patronatem objęli 

go: rektor Uniwersytetu Ekonomiczne-

go w Katowicach, Polskie Towarzystwo 

Ekonomiczne Oddział w Katowicach oraz 

Chartered Insitute of Management Ac-

countants. Głównym partnerem IW był 

Węglokoks S.A.

Przygotowana oferta przedmiotów spo-

tkała się z dużym zainteresowaniem 

studentów, którzy mogli uzyskać 3 punkty 

ECTS. Oferowane zajęcia dotyczyły różnych 

problemów z zakresu fi nansów i rachun-

kowości – od zagadnień podstawowych do 

bardziej zaawansowanych, o charakterze 

specjalistycznym. Dr Katalin Varga Kiss 

z Uniwersytetu Istvána Széchenyiego 

(Węgry) przeprowadziła zaję-

cia „English for Finance and 

Accounting”, które, tak jak 

w poprzednich latach, cieszyły 

się dużym zainteresowaniem 

studentów. Po raz kolejny na 

zaproszenie odpowiedziała 

prof. Ingrid Claes z Odisee 

And KUL (Belgia), która przy-

gotowała dla studentów semi-

narium na temat zarządzania 

fi nansami przedsiębiorstwa 

pt.: „Financial Techniques for Entrepre-

neurs: the case of Il Caff e Di Mélèzes”. 

Następny przedmiot z oferty IW dotyczył 

fi nansów przedsiębiorstwa i problematyki 

rynków fi nansowych. Profesor Petra Krofl in 

z DHBW w Ravensburgu (Niemcy) przy-

gotowała zajęcia na temat „International 

Aspects of Financial Markets”.

Zagadnienia podatkowe omawiano w ra-

mach seminarium „Taxation in Poland 

and in the Netherlands, International and 

European Taxation” przygotowanego 

przez dr. Rona van Zon z Uniwersytetu 

Fontys w Eindhoven (Holandia) we współ-

pracy z dr Jolantą Gałuszką z Katedry 

Finansów Publicznych.

Problemy etyki w fi nansach poruszane 

były w ramach dwóch przedmiotów: 

Pieter Thomas Westerhuis z Uniwersytetu 

Windesheim w Zwolle (Holandia) prze-

prowadził zajęcia „Business Ethics”, na-

tomiast Andreas Woudenberg z Uniwer-

sytetu Inholland (Holandia) seminarium 

„Ethics in Finance (Banking, Insurance, 

Investment)”.

Prof. Giorgos Christonakis ze Szkoły Wyż-

szej Ekonomii i Prawa w Berlinie (Niemcy) 

przygotował seminarium o rozwiązaniach 

podatkowych związanych z inwestycjami 

pt.: „Introduction to the system of Invest-

ment Treaty Law”.

Zagadnienia z zakresu rachunkowości 

i sprawozdawczości fi nansowej poru-

szane były w trakcie zajęć przeprowa-

dzonych przez gości z Uniwersytetu 

Kaukaskiego (Gruzja). Dr Erekle Pirveli 

przedstawił seminarium na temat jakości 

sprawozdań fi nansowych, a Akaki Kapa-

nadze zajęcia o „Financial Accounting”.

Dr Nondas Pitticas z University West of 

Scotland (Szkocja) przygotował semina-

rium „Geography in Business: location, 

location, location”, a prof. Olga Savchenko 

z Politechniki w Charkowie (Ukraina) za-

jęcia na temat wsparcia aktywności inno-

wacyjnej przedsiębiorstw pt.: „Resource 

support the enterprise innovation activi-

ty”. Natomiast Iryna Shkura z Uniwersyte-

tu Alfreda Nobla (Ukraina) przygotowała 

zajęcia na temat analizy opłacalności 

projektów inwestycyjnych pt.: „Project 

investment analysis”.

IW rozpoczęła uroczysta ceremonia 

otwarcia, w której udział wzięli zaproszeni 

goście, przedstawiciele władz uczelni 

i wydziału, a także licznie zgromadzeni 

studenci. Uroczystości towarzyszyły 

międzynarodowe targi edukacyjne zorga-

nizowane przez Biuro Międzynarodowej 

Wymiany Studentów. W środę wykładow-

cy IW uczestniczyli w Międzynarodowej 

Konferencji Naukowej „Finance and Ac-

counting in Creating Information about 

Financial Position of Reporting Entities” 

zorganizowanej przez Katedrę Rachun-

kowości. Zajęcia realizowane w ramach 

IW zakończono uroczystym wręczeniem 

studentom certyfi katów.

Zeszłoroczna edycja IW pozwoliła studen-

tom zdobyć wiedzę i nowe umiejętności 

w obszarze fi nansów i rachunkowości 

oraz pogłębić kompetencje społeczne 

w międzynarodowym środowisku. Dla 

wykładowców był to czas wymiany do-

świadczeń, nawiązania trwałych kontak-

tów międzynarodowych, jak i planowania 

dalszej współpracy. IW był też okazją 

do prezentacji kultury i historii naszego 

regionu, jak też promocji naszej uczelni 

na arenie międzynarodowej. Nasi goście 

odbyli wycieczki do Nikiszowca, Mu-

zeum Śląskiego, Kopalni Soli „Wieliczka”, 

Muzeum Auschwitz-Birkenau, a także 

wysłuchali koncertu w siedzibie NOSPR. 

Wszystkie wydarzenia w ramach III Inter-

national Week sprzyjały promocji mobil-

ności akademickiej.

3rd International Week         
“New Frontiers in                    
Finance and Accounting”                  

W dniach 19–23 października 2015 roku na 
Wydziale Finansów i Ubezpieczeń odbył się po 
raz trzeci International Week pod nazwą „New 
Frontiers in Finance and Accounting”. Wyda-
rzenie to jest efektem współpracy Katedr: In-
westycji i Nieruchomości, Finansów Przedsię-
biorstw, Bankowości i Rynków Finansowych, 
Finansów Publicznych oraz Rachunkowości, 
wspomaganych przez Biuro Międzynarodowej 
Wymiany Studentów i dziekanat wydziału.
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Więcej informacji na temat wydarzenia 

wraz z galerią zdjęć oraz wynikami badania 

opinii uczestników IW można znaleźć na 

stronie / To get more information about 

the event, view a photo gallery and review 

the feedback given by the IW participants, 

visit: http://www.ue.katowice.pl/en/new-

frontiers-in-fi nance-and-accounting.html

         

In last year’s edition the International 

Week was conducted by 12 lecturers 

from: Belgium, Georgia, Holland, Hun-

gary, Germany, Scotland, Ukraine and 

Poland. The lectures and seminars were 

attended by over 270 Polish and foreign 

students. The IW received the funding 

from the Erasmus+ Programme. The 

honorary patronage over the IW was as-

sumed by the Rector of the University 

of Economics in Katowice, the Katowice 

Branch Division of the Polish Economic 

Society and the Chartered Institute of 

Management Accountants. The key part-

ner in the IW was Węglokoks S.A.

The subjects off ered within the IW en-

joyed a lot of interest from students, who 

could earn 3 ECTS points. The lectures 

and classes addressed a number of is-

sues related to fi nance and accounting 

– ranging from basic concepts to more 

advanced and specialised ones. Dr Ka-

talin Varga Kiss from István Széchenyi 

University (Hungary) conducted classes 

on “English for Finance and Accounting”, 

which attracted a lot of participants, just 

like in the previous years. The invitation 

to the IW was also kindly accepted by 

Prof. Ingrid Claes from Odisee And Kul 

(Belgium), who prepared a seminar on 

corporate fi nance management entitled 

“Financial Techniques for Entrepreneurs: 

the case of Il caff e di Melezes”. Another 

subject off ered within the IW dealt with 

corporate fi nance and fi nancial markets. 

Prof. Petra Krofl in from DHBW in Raven-

sburg (Germany) delivered classes on “In-

ternational Aspects of Financial Markets”.

The tax-related issues were discussed at 

a seminar on „Taxation in Poland and in 

the Netherlands, International and Euro-

pean Taxation”, conducted by dr Ron van 

Zon, from Fontys University in Eindhoven 

(the Netherlands) in cooperation with dr 

Jolanta Gałuszka from the Department of 

Public Finance.

The problems of ethics in fi nance were 

referred to on two courses – Pieter 

Thomas Westerhuis from Windesheim 

University in Zwolle (the Netherlands) 

held a class on “Business Ethics”, while 

Andreas Woudenberg from Inholland 

University (the Netherlands) delivered 

a seminar on “Ethics in Finance (Banking, 

Insurance, Investment)”.

Prof. Giorgos Christonakis from the 

Berlin School of Economics and Law 

(Germany) prepared a seminar on tax 

solutions off ered in the area of invest-

ments – “Introduction to the system of 

Investment Treaty Law”.

Accounting and fi nancial reporting were 

the focus of the classes delivered by 

the guest lecturers from the Caucasus 

University (Georgia). Dr Erekle Pirveli 

ran a seminar on the quality of fi nancial 

statements and Akaki Kapanadze pre-

sented „Financial Accounting”.

Dr Nondas Pitticas from the University of 

the West of Scotland (Scotland) delivered 

a seminar entitled “Geography in Busi-

ness: location, location, location”, while 

Prof. Olga Savchenko from the Kharkiv 

Polytechnic Institute (Ukraine) conducted 

classes on supporting innovative initia-

tives taken by enterprises – “Resource 

support the enterprise innovation activity”. 

Iryna Shkura from Alfred Nobel Univer-

On 19-23 October 2015 the Faculty of Finance 
and Insurance held the third International 
Week on ‘New Frontiers in Finance and Ac-
counting’. This event was organised jointly by 
a few Departments – Investments and Real 
Estate, Corporate Finance, Banking and Fi-
nancial Markets, Public Finance and 
Accounting – and supported by the 
International Relations Offi ce and the 
Dean’s Offi ce of the Faculty. 

sity (Ukraine) focused on the economic 

feasibility of investment projects – 

“Project investment analysis”.

The IW grand opening was attended by 

the guests, the representatives of the 

University’s and the Faculty’s authorities 

as well as a large number of students. It 

was accompanied by an education fair 

organised by the International Relations 

Offi  ce. On Wednesday the IW lecturers 

took part in an international scientifi c 

conference – “Finance and Accounting 

in Creating Information About Financial 

Position of Reporting Entities” – held by 

the Department of Accounting. The IW 

ended with an offi  cial ceremony at which 

the students received completion certifi -

cates from the lecturers.

Last year’s edition of the IW allowed 

students to acquire knowledge and new 

skills in the area of fi nance and account-

ing, as well as enhance their social com-

petency in an international environment. 

For the lecturers that was the time when 

they could share their experiences, es-

tablish long-term international relation-

ships and plan future cooperation. The 

IW was also an opportunity to present 

the culture and history of our region and 

to promote our University on the inter-

national arena. Our guests had a chance 

to visit the district of Nikiszowiec, the 

Silesian Museum, Wieliczka Salt Mine, 

Auschwitz-Birkenau Memorial and Mu-

seum, and enjoy a concert at the NOSPR 

Concert Hall. All the activities organised 

within the 3rd International Week were 

intended to contribute to the promotion 

of academic mobility.
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26 listopada 2015 roku na Wydzia-
le Zarządzania odbyła się VI Wy-
działowa Konferencja Dydaktyczno-
Naukowa z cyklu „Systemy i kierunki 
studiów”. Ta edycja konferencji zaty-
tułowana „Uniwersytet w perspekty-
wie kształcenia przez całe życie” była 
kontynuacją refl eksji i wymiany do-
świadczeń środowiska akademickie-
go w zakresie doskonalenia procesu 
kształcenia w szkolnictwie wyższym. 

Przestrzeń merytoryczną dyskusji wypeł-

niły zagadnienia podejmowane w czasie 

sesji plenarnej i panelowych, dotyczące 

m.in.: aktualnej i przyszłej roli uniwersyte-

tu w zmieniającej się rzeczywistości; zróż-

nicowanych form kształcenia w kolejnych 

etapach życia człowieka; uwarunkowań 

i granic mobilności edukacyjnej; uznawal-

ności efektów kształcenia zdobywanych 

w systemach pozaformalnych; nowocze-

snych technologii w służbie edukacji oraz 

modeli współpracy z otoczeniem w proce-

sie kształcenia. 

Konferencję otworzyła prof. Krystyna Ję-

dralska – dziekan Wydziału Zarządzania 

wraz z rektorem prof. Leszkiem Żabiń-

skim. Dyskusję nad rolą uniwersytetu 

w perspektywie kształcenia przez całe ży-

cie, podejmowania innowacyjnych działań 

w zakresie organizacji kształcenia usta-

wicznego oraz włączania w ten proces 

interesariuszy szczebla administracji rzą-

dowej i samorządowej podjęli przedstawi-

ciele władz Uniwersytetu Ekonomicznego 

w Katowicach, dziekani wydziałów zarzą-

dzania uczelni ekonomicznych w Polsce, 

pracownicy naukowo-dydaktyczni zaprzy-

jaźnionych ośrodków akademickich, liczni 

przedstawiciele biznesu oraz pracownicy 

wszystkich wydziałów naszej uczelni.

O poprowadzenie sesji plenarnej popro-

szeni zostali: prof. Paweł Lula – dziekan 

Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Eko-

nomicznego w Krakowie oraz prof. Józef 

Dziechciarz – kierownik Katedry Ekonome-

trii Uniwersytetu Ekonomicznego we Wro-

cławiu. Doświadczenia i wyzwania płynące 

z dotychczasowych praktyk kształcenia 

uniwersyteckiego zaprezentowane zostały 

w ramach referatów wygłoszonych przez: 

prof. Krzysztofa Leję („Dylematy współ-

czesnego uniwersytetu”), prof. Eugeniu-

sza Gatnara („Stan wiedzy i świadomości 

ekonomicznej Polaków w świetle badań 

NBP”), prof. Sławomira Smyczka („Wdraża-

nie i rozwój strategii kształcenia przez całe 

życie na przykładzie Uniwersytetu Ekono-

micznego w Katowicach”), prof. Janusza 

Lichtarskiego i prof. Jerzego Niemczyka 

(„Organizacja kształcenia ustawicznego na 

uczelniach wyższych – modele i doświad-

czenia praktyczne”). W dyskusji głos zabrali 

m.in.: prof. Jan Wiktor – kierownik Katedry 

Marketingu Uniwersytetu Ekonomiczne-

go w Krakowie, prof. Zbigniew Pastuszak 

– dziekan Wydziału Ekonomicznego Uni-

wersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lu-

blinie oraz dr Sławomir Macioł – kierownik 

Zakładu Badań nad Edukacją Menedżer-

ską Instytutu Zarządzania SGH. Wszyscy 

uczestnicy dyskusji jednoznacznie podkre-

ślili istotność oraz aktualność poruszanego 

problemu dotyczącego wypracowania mo-

delu kształcenia ustawicznego.

Uwagę uczestników konferencji przycią-

gnęła sesja panelowa poświęcona pro-

blemom weryfi kacji efektów kształcenia 

pozaformalnego. Moderowali ją prof. 

Wojciech Dyduch, prorektor ds. edukacji 

i współpracy z zagranicą oraz dr Krzysztof 

Niestrój, pełnomocnik rektora ds. krajo-

wych ram kwalifi kacji. Dyskusja podczas 

tego panelu koncentrowała się wokół sze-

roko rozumianego trendu rozwoju społe-

czeństwa wiedzy, przygotowania uniwer-

sytetów ekonomicznych w Polsce do uzna-

wania efektów uczenia się czy też metod 

ich weryfi kacji. Uczestnikami sesji pane-

lowej byli: prof. Dziechciarz („O pomia-

rze efektywności nakładów na edukację 

i szkolenia w kontekście kształcenia przez 

całe życie”), prof. Lichtarski („Organizacja 

kształcenia ustawicznego na uczelniach 
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wyższych – modele i doświadczenia prak-

tyczne”) oraz profesorowie Małgorzata 

Pańkowska („Praktyka jako środowisko 

propagowania efektów kształcenia”), Gra-

żyna Trzpiot („Nowe zadania dla zapew-

nienia jakości kształcenia w szkolnictwie 

wyższym”), Danuta Kisperska-Moroń 

(„Ścieżka rozwoju i stałego doskonalenia 

kariery zawodowej logistyka – model Ka-

tedry Logistyki Ekonomicznej na UE w Ka-

towicach”) i Zygmunt Kruczek („Problemy 

uznawania efektów kształcenia uzyska-

nych w systemach pozaformalnych na tu-

rystycznych kierunkach kształcenia”).

Przedmiotem obrad drugiej sesji panelo-

wej był natomiast „Uniwersytet wobec 

oczekiwań i aspiracji interesariuszy”. Mo-

derowania dyskusji podjęli się prof. Robert 

Tomanek, prorektor ds. organizacji, fi nan-

sów i rozwoju oraz prof. Ewa Ziemba, kie-

rownik Samodzielnego Zakładu Informa-

tyki Gospodarczej. Uczestnikami tej mul-

tidyscyplinarnej dyskusji nad tendencjami 

rozwojowymi uniwersytetu w kontekście 

budowania i rozwijania relacji z otocze-

niem biznesowym, publicznym oraz or-

ganizacjami pozarządowymi byli profeso-

rowie: Wojciech Czakon („Od humanizmu 

do kariery. Zmiany uniwersytetu dziś 

i jutro”), Elżbieta Lorek („Zrównoważona 

konsumpcja i produkcja – wyzwanie dla 

edukacji w polskim szkolnictwie wyższym. 

Problemy i doświadczenia”), Arnold Pabian 

(„Zrównoważony uniwersytet – zasoby 

i zasady działalności w obszarze sustaina-

bility”), Zbigniew Pastuszak („Synergia na-

uki i biznesu w perspektywie kształcenia 

przez całe życia na przykładzie Wydziału 

Ekonomicznego UMCS”) i Jacek Pietrucha 

wraz z dr. Grzegorzem Głodem („Praktycz-

ny profi l studiów na kierunku Przedsiębior-

czość i fi nanse – pierwsze doświadczenia 

i nowe wyzwania”) oraz dr hab. Katarzyna 

Rupik („Aktywne metody kształcenia we 

współpracy z otoczeniem gospodarczym – 

doświadczenia i rekomendacje”).

Zdaniem uczestników spotkanie stworzy-

ło wiele możliwości opiniotwórczej i me-

rytorycznej wymiany poglądów pomiędzy 

przedstawicielami największych uczelni 

ekonomicznych w Polsce. Wynikiem obrad 

VI Konferencji Dydaktyczno-Naukowej jest 

monografi a naukowa pod redakcją prof. 

Krystyny Jędralskiej i dr Jolanty Bernais 

zatytułowana „Uniwersytet w perspekty-

wie kształcenia przez całe życie”. 

The subject-related content of the discus-

sions covered the issues addressed in the 

plenary session and in the panel meet-

ings, such as e.g. the present and the fu-

ture role of the university in the changing 

world, diversifi cation of education forms 

in the subsequent stages of human life; 

prerequisites for and limitations to edu-

cational mobility; recognition 

of learning outcomes acquired 

in non-formal systems; modern 

technologies at the service of ed-

ucation, and models of coopera-

tion with the environment in the 

educational process. 

The conference was jointly opened 

by Prof. Krystyna Jędralska, Dean 

of the Faculty of Management, 

and Prof. Leszek Żabiński, Rector. 

The role of the university in the 

perspective of lifelong learning, 

innovative measures adopted in 

the organisation of the lifelong 

learning process and the inclusion 

of stakeholders from the central 

state administration and local govern-

ments in the process were discussed by 

the authorities of the University of Eco-

nomics in Katowice, the Deans of Faculties 

of Management from business schools in 

Poland, researchers and lecturers from 

partner academic centres, a big group of 

businesspeople and staff  from all our Fa-

culties.

On 26 November 2015 the Facul-
ty of Management hosted its 6th 
methodical and scientific confe-
rence in the series entitled “Sys-
tems and fields of studies”. This 
edition of the conference – “Uni-
versity in the perspective of life-
long learning” – was a continu-
ation of reflection and exchange 
of experience of academia in the 
fi eld of improving the learning 
process in higher education. 
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A request to chair the 

plenary session was 

made to Prof. Paweł 

Lula – Dean of the Fac-

ulty of Management, 

the University of Eco-

nomics in Cracow and 

Prof. Józef Dziechciarz 

– Head of the Depart-

ment of Econometrics, 

the University of Eco-

nomics in Wrocław. 

The experiences and the challenges derived 

from and encountered in the existing prac-

tices followed in university education were 

referred to in the papers presented by Prof. 

Krzysztof Leja (The dilemmas of today’s 

university), Prof. Eugeniusz Gatnar (Eco-

nomic knowledge and awareness of Poles, 

against the background of the research 

conducted by NBP), Prof. Sławomir Smy-

czek (Implementation and development of 

lifelong learning strategies, based on the 

example of the University of Economics in 

Katowice), Prof. Janusz Lichtarski and Prof. 

Jerzy Niemczyk (Organisation of lifelong 

learning intertiary education – models and 

practical experience). The discussion par-

ticipants included Prof. Jan Wiktor, Head of 

the Department of Marketing, the Univer-

sity of Economics in Cracow, Prof. Zbigniew 

Pastuszak, Dean of the Faculty of Econom-

ics, Maria Curie-Skłodowska University in 

Lublin and dr Sławomir Macioł, Head of the 

Department of Research on Executive Edu-

cation, the Institute of Management, War-

saw School of Economics. The participants 

of the debates unanimously emphasised 

the signifi cance and the relevance of the 

need to develop a lifelong learning model.

The attendees took part in a panel session 

on the verifi cation of learning outcomes ac-

quired in non-formal systems. The session 

was moderated by Prof. Wojciech Dyduch, 

Vice-Rector for Education and International 

Cooperation and dr Krzysztof Niestrój, Rec-

tor’s Representative for National Qualifi -

cations Framework. That panel discussion 

evolved around the developments in the 

broadly understood concept of a knowl-

edge society, the preparedness of business 

universities in Poland to recognise learn-

ing outcomes and the methods employed 

to verify such outcomes. The panel ses-

sion comprised the presentations by Prof. 

Dziechciarz (Measuring the effi  ciency of 

expenditure on education and training in 

the context of lifelong learning), Prof. Lich-

tarski (Organisation of lifelong learning in 

tertiary education – models and practical 

experience), Prof. Małgorzata Pańkowska 

(Practice as an environment for promoting 

learning outcomes), Prof. Grażyna Trzpiot 

(New tasks to ensure the quality of tertiary 

education), Prof. Danuta Kisperska-Moroń 

(A path for development and continuous 

improvement in a logistics specialist’s pro-

fessional career – a model adopted by the 

Department of Business Logistics, the UE 

in Katowice) and Prof. Zygmunt Kruczek 

(Problems with the recognition of learning 

outcomes acquired in non-formal systems 

in the fi elds of studies related to tourism).

The second panel session, in turn, focused 

on “The University in view of the stake-

holders’ expectations and aspirations”. 

The discussion was moderated by Prof. 

Robert Tomanek, Vice-Rector for Organisa-

tion, Finance and Development and Prof. 

Ewa Ziemba, Head of Business Informa-

tion Systems Institute. The participants of 

that cross-disciplinary discussion on the 

development trends for the University in 

establishing and strengthening relations 

with business, the public environment 

and NGOs included Prof. Wojciech Czakon 

(From humanism to a career. Changes in 

the university – today and tomorrow), Prof. 

Elżbieta Lorek (Sustainable consumption 

and production – a challenge for Polish ter-

tiary education. Problems and experienc-

es), Prof. Arnold Pabian (Sustainable uni-

versity – resources and operating methods 

in the area of sustainability), Prof. Zbigniew 

Pastuszak (A synergy of science and busi-

ness in the perspective of lifelong learning, 

based on the example of the Faculty of Eco-

nomics, UMCS) and Prof. Jacek Pietrucha 

and dr Grzegorz Głód (A practical profi le of 

studies in Entrepreneurship and Finance – 

initial experiences and new challenges) and 

dr hab. Katarzyna Rupik (Active methods of 

education in cooperation with the business 

environment – experiences and recom-

mendations).

According to the attendees the meeting 

provided a lot of opportunities for repre-

sentatives of major business universities 

in Poland to exchange views in a subject-

related context, as well as challenge and 

form opinions. The outcome of the 6th Me-

thodical and Scientifi c Conference is also 

summarised in a monograph, edited by 

Prof. Krystyna Jędralska and dr Jolanta Ber-

nais, entitled “University in the perspective 

of lifelong learning”. 
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Rybnicki 
wydział już 
działa!

Doktor inż. 
Tomasz Zieliński

dziekan Wydziału Biznesu, Finansów 

i Administracji – pracuje na uczelni od 

1994 roku. Związany jest z Katedrą 

Bankowości i Rynków Finansowych na 

Wydziale Finansów i Ubezpieczeń. Jego 

wiodącą domeną naukowo-dydaktycz-

ną są fi nanse rynkowe, w szczegól-

ności bankowość i rynki fi nansowe. 

Specjalizuje się w problematyce ryzyka 

fi nansowego. Dysponując wykształce-

niem technicznym, angażuje się rów-

nież w zagadnienia umiejscowione na 

pograniczu fi nansów i nowoczesnych 

narzędzi gospodarki informacyjnej. 

W szczególności jest współautorem 

specjalności Analityk fi nansowy, cie-

szącej się uznaniem studentów.

Jego przesłaniem życiowym jest za-

wsze widzieć człowieka. Lubi współ-

pracować i organizować. Zawsze na 

pierwszym miejscu stawia rodzinę, 

z którą chętnie spędza wolny czas. 

W miarę możliwości podróżując… nie-

koniecznie za odległe granice. Ze zdu-

mieniem stwierdza, że z upływem lat 

nabiera więcej odwagi do podejmowa-

nia nowych wyzwań.

Jak twierdzi, „wydział w Rybniku to 

duże wyzwanie osobiste, ale przede 

wszystkim ogromne wyzwanie dla uni-

wersytetu. Po rocznym okresie organi-

zacji i bardzo udanej rekrutacji studen-

tów nadszedł czas na działanie”.

Doktor 
Grażyna Rzeszotarska

prodziekan ds. studenckich – absol-

wentka naszej uczelni, jest związana 

z Katedrą Ekonomii. Wykłada mikro- 

oraz makroekonomię, a także zagad-

nienia związane bezpośrednio z jej za-

interesowaniami naukowymi, którymi 

są: ekonomia globalna, procesy globa-

lizacyjne i transformacja w gospodarce 

światowej, a także regionalizacja i pro-

cesy integracyjne.

Wolny czas poświęca turystyce oraz 

pielęgnowaniu przydomowego ogro-

du. Ten z kolei przydaje się, by mogła 

realizować swoją kolejną pasję, czyli 

zagłębiać się w książki. Uwielbia lite-

raturę historyczno-biografi czną, ale 

także literaturę faktu.

Jest przekonana, że „praktyczny profi l 

kształcenia w Rybniku wymaga ścisłej 

współpracy z przedstawicielami prak-

tyki gospodarczej”. Stąd też „zadaniem 

na najbliższą przyszłość jest rozwój i in-

stytucjonalizacja tej współpracy. Moż-

na to realizować, włączając praktyków 

do procesu dydaktycznego np. poprzez 

opiniowanie programów kształcenia, 

prowadzenie zajęć ze studentami czy 

też przygotowywanie warunków do 

realizacji praktyk studenckich”.

Co oczywiste, do końca bieżą-
cej, bardzo krótkiej kadencji, 
koncentrujemy się na reali-
zacji planów krótkotermino-
wych. Pierwszy rok akade-
micki funkcjonowania WBFA 
musi zostać podporządkowa-
ny działaniom zmierzającym 
do pełnej instytucjonalizacji 
wydziału jako podstawowej 
jednostki organizacyjnej UE. 
Na szczęście nie działamy 
w próżni, ale na bazie rozwią-
zań organizacyjnych Rybnic-
kiego Ośrodka Naukowo-Dy-
daktycznego. Pozwala to na 
korzystanie z doświadczenia 
i kompetencji pracowników 
dziekanatu, biblioteki i innych 
jednostek. Jest to dla nowej 
jednostki wartość nie do prze-
cenienia.
Poza rozwijaniem jakościowe-
go kształcenia licencjackiego, 
pracujemy nad uruchomie-
niem na wydziale platformy 
szkoleń biznesowych. Wyko-
rzystując atrakcyjną lokali-
zację i markę uniwersytetu, 
chcemy umożliwić podmiotom 
zewnętrznym realizację 
kursów i szkoleń, udzielając 
im – na zasadach komercyj-
nych – wsparcia lokalowego, 
administracyjnego, marke-
tingowego i w miarę potrzeb 
merytorycznego. Prowadzone 
są już rozmowy z pierwszymi 
podmiotami wyrażającymi 
chęć współpracy.
Dążąc do komercjalizacji 
naszego największego ka-
pitału, jakim jest wiedza 
i doświadczenie pracowników 
uczelni, chcemy wykreować 
naszą własną ofertę studiów 
podyplomowych i szkoleń. Już 
obecnie oferujemy możliwość 

podjęcia studiów na wybra-
nych kierunkach w Śląskiej 
Szkole Biznesu i Administra-
cji. Rekrutacja na pierwsze 
studia wydziałowe rozpocz-
nie się wraz z nowym rokiem 
akademickim.
Nasza uwaga skierowana 
jest nie tylko na bezpośrednie 
otoczenie Rybnika. Wspólnie 
z władzami miasta na wiosnę 
przyszłego roku będziemy 
organizatorami forum trans-
granicznego, mającego na 
celu zainicjowanie bliższej 
współpracy nauki, biznesu 
i władzy lokalnej po obu stro-
nach granicy polsko-czeskiej. 
Dogodna lokalizacja wy-
działu w bliskim sąsiedztwie 
Republiki Czeskiej od samego 
początku postrzegana była 
jako jedna z przesłanek lokali-
zacji wydziału zamiejscowego 
właśnie w Rybniku. Być może 
już wkrótce nasi studenci 
będą mogli uczestniczyć w za-
jęciach w ramach programów 
tematycznych, realizowanych 
wspólnie z jedną z przygra-
nicznych uczelni czeskich.
Cele bieżące podporządko-
wane są długoterminowej 
strategii rozwoju wydziału. 
Głęboko wierzę, że za kilka lat 
będziemy mogli poszczycić się 
wydziałem opierającym swą 
siłę na studentach studiów 
stacjonarnych, niestacjo-
narnych, studiów pody-
plomowych i uczestnikach 
kursów i szkoleń. Naczelnym 
priorytetem władz wydziału 
jest, by za trzy lata pierwsi 
absolwenci studiów licencjac-
kich mogli kontynuować na 
wydziale naukę na studiach 
magisterskich.

Dr inż. Tomasz Zieliński:

W październiku 2015 roku 
w pełnym wymiarze rozpoczął 
działalność Wydział Bizne-
su, Finansów i Administracji 
w Rybniku. W progi rybnic-
kiego kampusu wkroczyli żacy, 
którzy podjęli studia na kie-
runku Finanse i rachunkowość. 
Przygotowano dla nich ofertę 

dwóch unikalnych specjalności: 
Rachunkowość małych i śred-
nich przedsiębiorstw oraz In-
westycje przedsiębiorstw i go-
spodarstw domowych. Z kolei 
stery wydziału przejęły nowo 
wybrane władze. Kim są dzie-
kani i jakie są ich plany – o to 
zapytał Marcin Baron.
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The Rybnik 
Faculty is up 
and running! 

Doktor inż. 
Tomasz Zieliński

Dean of the Faculty of Business, Finan-

ce and Administration, has been em-

ployed at the University of Economics 

in Katowice since 1994, as a faculty 

member of the Department of Banking 

and Financial Markets at the Faculty 

of Finance and Insurance. His research 

and teaching focuses on market fi nan-

ce, in particular banking and fi nancial 

markets. His area of specialisation is  

fi nancial risk. With academic backgro-

und in engineering, dr inż. Zieliński 

is also engaged in research and edu-

cation initiatives at the interface of 

fi nance and the modern IT economy, 

particularly as the co-founder of the 

Financial Analyst specialisation, highly 

appreciated among students.

His motto is to see the human aspect 

in everything he does. He enjoys or-

ganising and working with others. He 

always puts his family fi rst, and takes 

great pleasure in spending his leisure 

time with them, travelling, if possible, 

not necessarily to far away destina-

tions. As years go by, he is surprised 

to note that he has more courage to 

take up new challenges. “The Faculty 

in Rybnik is a great personal challenge 

for me, but fi rst and foremost it is an 

enormous challenge for the Universi-

ty”, he says. “After the organisation 

stage that took one year, and very 

successful student recruitment, the 

time has come now to act”,

Doktor Grażyna 
Rzeszotarska

Vice Dean for Student Aff airs, our 

university graduate, faculty member 

of the Department of Economics. She 

lectures on micro- and macroeco-

nomics, as well as on issues directly 

related to her research interests: 

global economics, globalisation and 

transformation processes in the world 

economy, regionalisation and integra-

tion processes.

In her free time she enjoys travelling 

and tending her garden, which pro-

vides a space where she can pursue 

another of her passions: reading bo-

oks. She loves biographical and histo-

rical literature as well as non-fi ction.

Dr Rzeszotarska believes that “the 

practical approach to education 

adopted in Rybnik requires close 

cooperation with business sector re-

presentatives”. Thus, “developing and 

institutionalising the cooperation is 

our task for the nearest future. It can 

be accomplished by involving business 

practitioners in the teaching process; 

among other things, they can provide 

their opinions on the curriculum, con-

duct classes, support the implementa-

tion of student internships”. 

Często podkreślamy prak-
tyczny profi l kierunku, na 
którym kształcimy stu-
dentów. Chcemy, aby nasi 
przyszli absolwenci byli 
pożądanymi pracownikami 
i energicznymi przedsiębior-
cami. Realizacja tego celu 
wymaga ścisłej współpracy 
z przedstawicielami praktyki 
gospodarczej. Zadaniem na 
najbliższą przyszłość jest 
budowanie sieci współpracy 
z przedsiębiorstwami, które 
będą oferować miejsca pracy, 
praktyk i staży dla naszych 
studentów. Rozważamy 
stworzenie platformy inter-
netowej opartej na portalu 
biznes.rybnik.pl. Prowadzi-
my już w tym zakresie roz-
mowy z władzami miasta.
Współpraca z biznesem to 
również włączenie prakty-
ków w proces dydaktyczny 
studentów. Obecność prakty-
ków w radzie programowej 
kierunku to już stan obecny. 
Są oni naszymi konsultanta-
mi w doskonaleniu procesu 
kształcenia i uczestniczą 
w realizacji programu stu-
diów jako dydaktycy. Reali-
zujemy też cykl wykładów 
otwartych, prowadzonych 
przez praktyków biznesu. 
Adresatami wykładów 
otwartych oraz specjalnych 
spotkań warsztatowych są 
także uczniowie szkół ponad-
gimnazjalnych regionu ryb-
nickiego. W trudnej dla uczel-
ni wyższych rzeczywistości 
demografi cznej ten kierunek 
aktywności wydziału jest 
szczególnie newralgiczny. 
Mamy już w tym zakresie 
spore doświadczenie, nabyte 

w okresie zabiegania o pierw-
szych studentów wydziału. 
Bardzo ważną kwestią jest 
bowiem uświadamianie przy-
szłym maturzystom nowej, 
wydziałowej formuły obecno-
ści uniwersytetu w Rybniku. 
Działania realizowane w ra-
mach zawartych porozumień 
(głównie ze szkołami o profi lu 
ekonomicznym) obejmują re-
alizację wykładów na terenie 
szkół oraz na wydziale. 
Na wiosnę, przy okazji 
Rybnickich Targów Eduka-
cyjnych, organizujemy dni 
otwarte wydziału. Stopniowo 
chcemy wykreować kon-
cepcję Rybnickiej Akademii 
Przedsiębiorczości.
Dużo uwagi, od samego po-
czątku, poświęcamy proble-
matyce jakości kształcenia. 
Chodzi nie tylko o spełnianie 
wymogów nadzorczych ze 
strony ministerstwa, ale 
przede wszystkim o stwo-
rzenie wartościowej i atrak-
cyjnej oferty dla studentów. 
Pierwsze posiedzenie rady 
wydziału, które miało miej-
sce 20 listopada 2015 roku, 
w znacznej mierze poświę-
cone było organizacji wy-
działowego systemu jakości 
kształcenia. Podjęto wówczas 
decyzję o niezwłocznym przy-
gotowaniu oferty kolejnej, 
trzeciej specjalności. Będzie 
ona dostępna już w maju 
dla studentów pierwszego 
roku dokonujących wyboru 
specjalności. Co szczególnie 
ważne, jesteśmy przekonani, 
że specjalność ta będzie sil-
nym atutem oferty wydziału 
w procesie rekrutacji.

Dr Grażyna Rzeszotarska: The Faculty of Business, Finance and Administration in Ryb-
nik began its full-time operation in October 2015. The fi rst 
to walk across the threshold of the Rybnik campus were the 
students of Finance and Accounting. Two unique specialisa-
tions were launched as part of this degree course: Small and 
Medium Enterprise Accounting, and Corporate and House-
hold Investment. Marcin Baron presents the newly-elected 
authorities of the Faculty and interviews the Deans on their 
plans for the faculty’s future. 

Nowo powstający wydział i założenia jego rozwoju 

przedstawiliśmy też na łamach 41. numeru „Forum”. 

Wersję elektroniczną biuletynu można pobrać ze 

strony internetowej www.ue.katowice.pl/forum
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As the time that remains till the 
end of the present term of offi ce 
is very short, we are currently 
focusing on the short-term 
plans. The activities under-
taken during the fi rst academic 
year at the Faculty of Business, 
Finance and Administration 
must be subordinated to the 
full institutionalisation of the 
Faculty as a primary organi-
sational unit of the University 
of Economics in Katowice. 
Fortunately, we are not work-
ing in a vacuum. We can base 
our activities on the solutions 
implemented by the former 
Rybnik Research and Educa-
tion Centre. The opportunity 
to draw on the competence and 
experience of the administra-
tive, library and other staff 
members, can hardly be over-
estimated.
Apart from developing high 
quality undergraduate pro-
grammes, we are also working 
on the launch of a business 
training platform. Taking 
advantage of our University 
brand and the attractive loca-
tion of our campus, we want 
to provide an opportunity for 
businesses and external insti-
tutions to run training courses 
on our premises, by offering 
– on a commercial basis – our 
facilities, as well as adminis-
trative and marketing sup-
port. If required, we can also 
provide professional assistance 
in preparing and conducting 
the training sessions. Talks are 
already being held with the fi rst 
potential partners interested in 
our offer. 
Aiming to commercialise on 
the faculty’s knowledge and 
experience that constitute our 
most valuable capital, we wish 
to launch our own postgradu-

ate study programmes and 
training courses. We currently 
provide the opportunity to en-
roll in some of the programmes 
offered by the Silesian School of 
Business and Administration. 
Admissions to the postgraduate 
courses provided by our Fac-
ulty will commence in the new 
academic year. 
Our attention goes well beyond 
our direct environment. To-
gether with the authorities of 
the city of Rybnik, we are going 
to co-organise a transnational 
forum aiming to establish 
a closer cooperation between 
the science and business sector 
representatives, as well as the 
local authorities, on both sides 
of the Polish-Czech border. The 
close vicinity of the border has 
been perceived since the earli-
est stages of our activity as one 
of the factors determining the 
choice of Rybnik as the loca-
tion of the new Faculty. Our 
students may soon enjoy the 
opportunity to participate in 
courses conducted as part of 
the thematic programmes im-
plemented in cooperation with 
one of the Czech universities 
located in the border area. 
Our short-term objectives are 
subordinated to the long-term 
strategy for the development of 
our Faculty. I strongly believe 
that in a few years time we 
will be able to pride ourselves 
on a Faculty whose strength is 
built on our full-time and part-
time students, participants of 
postgraduate programmes and 
training courses. Our priority 
is to ensure that the students 
who will complete their under-
graduate degrees in three years 
time are provided with the op-
portunity to undertake gradu-
ate studies at our Faculty. 

We often emphasise the 
practical dimension of the 
Finance and Accounting study 
programme, aiming to ensure 
high employability of our 
graduates and prepare them 
for entrepreneurial roles. The 
implementation of this goal 
requires our close cooperation 
with business sector repre-
sentatives. Our task for the 
nearest future is to build a col-
laboration network with en-
terprises that may offer jobs, 
internships and work place-
ments for our students. We are 
also considering the launch of 
an Internet platform at biznes.
rybnik.pl. The project is cur-
rently being discussed with 
the authorities of the city of 
Rybnik. The cooperation with 
the business environment will 
also involve engaging busi-
ness practitioners in the teach-
ing process. Some practition-
ers, who are already members 
of the Programme Advisory 
Board, serve as our consult-
ants, providing advice on the 
improvement of the educa-
tion process, and participate 
in the implementation of the 
programme as teachers. We 
also provide a series of open 
lectures delivered by business 
practitioners.
The open lectures and work-
shop sessions are also ad-
dressed to the students of 
upper secondary schools in 
the Rybnik region. In view of 
the demographic decline af-
fecting higher education in 
Poland, activities targeted at 
secondary school students are 
of paramount importance. We 
have considerable experience 

in this area, gained when pro-
moting the Faculty to attract 
our fi rst year students. It is 
essential to make the future 
secondary school graduates 
aware of our presence here in 
Rybnik, as the Faculty of the 
University of Economics in 
Katowice. Initiatives imple-
mented within the framework 
of the agreements concluded 
with secondary schools 
(particularly the secondary 
schools of economics) com-
prise lectures to be delivered 
on the schools’ premises, or on 
our campus. We are also hold-
ing the Faculty Open Days 
during the Rybnik Education 
Fair in the spring of 2016. We 
wish to gradually develop the 
concept for the Rybnik Acad-
emy of Entrepreneurship.
Since the earliest stages of our 
activity, we have attached 
great importance to the qual-
ity of education, seeking not 
only to meet the supervisory 
requirements set out by the 
Ministry of Science and High-
er Education, but also develop 
an attractive and valuable 
offer for students. The fi rst 
session of the Faculty Council, 
held on 20 November 2015, 
focused on the development of 
the internal teaching quality 
assurance system. A decision 
was made to prepare, without 
delay, the launch of another 
specialisation, to be avail-
able as the third option for 
the fi rst year students in May. 
Importantly, we believe that 
the opportunity to choose this 
specialisation will prove to 
be a valuable incentive in the 
recruitment of students. 

Dr inż. Tomasz Zieliński: Dr Grażyna Rzeszotarska:

An article on the newly-established faculty and the plans 

for its development was also published in the 41st edition 

of our ‘FORUM’. The electronic version of the bulletin can be 

downloaded from our website at www.ue.katowice.pl/forum

Fot. / photos J. Franielczyk
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jak i ekonomicznego, 

która zorientowana jest na 

działalność komercyjną. 

Zajęcia są prowadzone przez 

nauczycieli akademickich 

posiadających wieloletnie 

doświadczenie w nauczaniu 

języków biznesu. Doskonałe 

relacje z władzami uczelni, 

które dostrzegają wagę 

znajomości języków obcych, 

pozwalają na wzbogacanie 

oferty językowej.

A w jakich językach obcych 
kształcą się studenci naszego 
uniwersytetu? Jak duży mają 
wybór?

Studenci – lecz także słucha-

cze Śląskiej Szkoły Języków 

Biznesu – mogą uczyć się 

takich języków jak: angielski, 

niemiecki, francuski, włoski, 

hiszpański, rosyjski, chiński, 

ukraiński i hebrajski. Prowadzi-

my także zajęcia z języka pol-

skiego dla obcokrajowców.

Innymi słowy, nie trzeba być 
studentem Uniwersytetu Eko-
nomicznego w Katowicach, 
by skorzystać z pełnej oferty 
kształcenia językowego?

Ze względu na to, że lekto-

rami Śląskiej Szkoły Języków 

Biznesu są pracownicy na-

szego uniwersytetu, możemy 

zaoferować zajęcia z każdego 

z wymienionych języków, jeśli 

tylko jest na to zapotrzebo-

wanie ze strony słuchaczy. 

Szkoła prowadzi kursy języków 

specjalistycznych i ogólnych. 

Na specjalne zamówienia 

realizuje również wszelkie inne 

programy językowe związane 

z gospodarką, takie jak: kursy 

w przedsiębiorstwach, treningi 

dla kadry kierowniczej, kursy 

przygotowujące do negocjacji, 

kursy indywidualne nawet dla 

pojedynczych osób, jak rów-

nież kursy języka polskiego. 

Zajęcia prowadzone są przez 

doświadczonych i zaangażo-

wanych wykładowców z zasto-

sowaniem różnorodnych tech-

nik nauczania, a atmosfera na 

nich jest przyjazna i zachęcają-

ca do wysiłku.

W roku 2015/2016 Śląska 

Szkoła Języków Biznesu ma 

w swojej ofercie następujące 

kursy: LCCI IQ English for 

Business Level 3 (B2/C1), 

Deutsch+ (B1>B2) oraz kurs 

konwersacyjny English at 

work. Ilekroć dostrzegamy 

zainteresowanie słuchaczy 

jakimś językiem, którego 

aktualnie nie nauczamy, 

staramy się wprowadzić go do 

naszej oferty, odpowiadając 

na zapotrzebowanie rynku. 

Tak właśnie było z językiem 

hebrajskim czy językiem 

chińskim, które do dziś cieszą 

się zainteresowaniem. 

Dlaczego warto wybrać Śląską 
Szkołę Języków Biznesu, a nie 
inną szkołę językową?

Jak już zostało powiedziane, 

jesteśmy częścią Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Katowicach. 

Rekrutujemy pracowników 

spośród lektorów zatrudnio-

nych w uczelni. Nasi pracowni-

cy podlegają więc tym samym 

mechanizmom okresowej 

oceny pracowników, jak wszy-

scy nauczyciele akademiccy. 

Pozwala to na doskonalenie 

metod pracy ze słuchaczami 

oraz ewentualne wprowadza-

nie korekt mające prowadzić 

do „najlepszego celu”.

„Z językami, wszędzie jesteś w domu” – 
mawiał Edward De Waal, nawiązując do 
pozytywów, jakie przynosi nauka języ-
ków obcych. Z pewnością warto je po-
znawać nie tylko w celach turystycznych 
i kulturoznawczych, ale również stricte 
biznesowych. Wiadomo także, że znajo-
mość języków pomaga młodym ludziom 
w odnalezieniu się na rynku pracy. 
Studenci Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Katowicach poznają języki obce dzięki 
zajęciom prowadzonym przez lektorów 
Międzywydziałowego Centrum Języków 
Obcych. Wszyscy zainteresowani kształ-
ceniem ustawicznym i dodatkowymi 
kwalifi kacjami mogą skorzystać z oferty 
Śląskiej Szkoły Języków Biznesu. Z kie-
rującą tymi jednostkami Grażyną Dyląg 
rozmawia Katarzyna Dybał.

Nasi lektorzy poświęcają 

wiele pracy na podnoszenie 

posiadanych kwalifi kacji – po-

dejmują studia podyplomowe 

oraz doktoranckie, co skutkuje 

doskonaleniem kompetencji 

językowych i pozwala na 

swobodne funkcjonowanie we 

wszelkich dziedzinach języka 

ekonomicznego. W mojej 

ocenie działania takie wydają 

się niezbędne w warunkach 

gospodarki rynkowej.

Przede wszystkim jednak 

szkoła jest jedną z nielicznych 

placówek edukacyjnych na 

Śląsku oferujących naukę 

języków biznesu, co stanowi 

o jej wyjątkowości.

Czy w najbliższych latach 
czekają nas jakieś nowości lub 
zmiany w ofercie kształcenia 
językowego na Uniwersytecie 
Ekonomicznym?

Jeśli chodzi o nowości, ob-

serwujemy rosnące zaintere-

sowanie językiem arabskim 

i norweskim. Planujemy je 

wykorzystać w naszej przy-

szłorocznej ofercie kierowanej 

do potencjalnych słuchaczy. 

Planujemy wdrożenie do pracy 

native speakerów, co również 

zwiększy atrakcyjność naszej 

oferty. Nie chcę jednak zdra-

dzać wszystkich planowanych 

posunięć związanych z rozwo-

jem Śląskiej Szkoły Języków 

Biznesu, gdyż przede wszyst-

kim wymagają one jeszcze 

omówienia z władzami naszej 

uczelni, a ponadto „konkuren-

cja nie śpi” [śmiech]!

Zacznijmy może od oferty, 
z której może skorzystać 
każdy. Co wyróżnia Śląską 
Szkołę Języków Biznesu na 
śląskim rynku edukacyjnym?

Przede wszystkim jesteśmy 

licencjonowanym centrum 

egzaminacyjnym, w którym 

można zdobyć uznane 

międzynarodowe certyfi katy, 

takie jak: English for Business 

– Pearson LCCI IQ, Cambridge 

English Financial, Polski 

jako język obcy – TELC, 

Certifi cazione di Italiano 

come Lingua Straniera, telc 

Deutsch B1+ Beruf oraz telc 

Deutsch B2+ Beruf. Śląska 

Szkoła Języków Biznesu jest 

jednostką pozawydziałową, 

prowadzącą zajęcia dla osób 

zainteresowanych nauką 

języka obcego ogólnego, 

fot. / photo M. Baron
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business language teaching 

for many years. Excellent rela-

tionships with the university 

authorities, who recognise the 

importance of language learn-

ing, help constantly improve 

our off er.

And what language courses 
are available to the students 
of our University? What choice 
do they have?

The students – but also the 

customers of the Silesia Busi-

ness Language School – can 

learn English, German, French, 

Italian, Spanish, Russian, Chi-

nese, Ukrainian and Hebrew. 

We also run classes in Polish 

for foreigners. 

In other words, you don’t have 
to be a student of the Univer-
sity of Economics in Katowice 
to take advantage of the full 
language teaching off er?

The teachers working for the 

Silesian Business Language 

School are university employ-

ees, so we can off er all these 

languages provided there is 

suffi  cient interest on the side 

of the customer. The school 

runs general and business 

courses, but we can also 

deliver customised business-

related language programmes, 

for example, in-company 

courses, management training 

courses, negotiation-related 

language courses, individual 

programmes, and Polish 

language courses. Our teach-

ers are dedicated and expe-

rienced specialists and the 

atmosphere is both friendly 

and motivating.

In the year 2015/2016 the 

Silesian Business Language 

School runs the following 

courses: LCCI IQ English for 

Business Level 3 (B2/C1), 

Deutsch+ (B1>B2), and a con-

versational course English 

at work. Also, whenever we 

see our students’ interest 

in a language that we don’t 

teach, we do our best to re-

spond to such demand and 

make it part of our off er. We 

did this with Chinese and 

Hebrew, which still attract 

considerable interest. 

Why is it a good idea to 
choose the Silesian Business 
Language School rather than 
another language centre?

As I said, we are part of the 

University of Economics in 

Katowice. We recruit our 

teachers from among the 

university employees, which 

means that they are subject 

to regular employee appraisal, 

just like all the other academic 

teachers. This helps to con-

stantly develop and review 

their teaching methodology 

“With languages, you are at home anywhere”, as Edward 
De Waal used to say to comment on benefi ts involved in 
learning foreign languages. It is defi nitely worthwhile 
to learn languages not for tourist and cultural purposes 
only, but also for business and work. The knowledge of 
foreign languages improves the employability of young 
people and helps them stand out in the competitive job 
market. The students of the University of Economics 
in Katowice learn languages in the courses run by the 
teachers working in the Inter-Faculty Centre for Foreign 
Languages. Additionally, everybody who is interested in 
life-long learning and acquiring extra qualifi cations can 
take advantage of the offer from the Silesian Business 
Language School. Katarzyna Dybał is talking to Grażyna 
Dyląg, the head of the two units. 

and, as a result, achieve the 

best results. Our teachers 

work hard to improve their 

qualifi cations – they com-

plete post-graduate and PhD 

programmes, enhancing their 

linguistic competence and 

acquiring specialist business-

related language knowledge. 

In my opinion, it is the only 

way to work in the competi-

tive market economy. Above 

all, however, the school is 

one of few education centres 

in Silesia that off er business 

language courses and this is 

what really makes it unique.

Can we expect changes and 
new developments in the area 
of language teaching at the 
University of Economics in the 
coming years?

When it comes to new devel-

opments, we can see a grow-

ing interest in Arabic and Nor-

wegian. We intend to act on it, 

preparing the off er addressed 

to our potential customers. 

We also plan to employ native 

speakers, which will further 

enhance the attractiveness of 

our courses. Yet, I’m not going 

to reveal all our plans for the 

growth of the Silesian Busi-

ness Language School, as they 

still need to be discussed with 

the university authorities. 

What’s more, the competition 

never sleeps [laughter]!

Let’s start from the off er 
available to everybody, shall 
we? What sets the Silesian 
Business Language School 
apart on the Silesian educa-
tion market?

First of all, we are an author-

ised examination centre and 

we off er recognised interna-

tional language qualifi cations, 

such as English for Business 

from Pearson LCCI IQ, Cam-

bridge English Financial, TELC 

Polish as a foreign language, 

Certifi cazione di Italiano come 

Lingua Straniera, TELC Deutsch 

B1+ Beruf and TELC Deutsch 

B2+ Beruf. The Silesian Busi-

ness Language School is part 

of the University of Economics 

in Katowice and runs general 

and business language courses 

on a commercial basis. Classes 

are conducted by academic 

teachers who have worked in 

Through     
languages  
to success  
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„Mechanizmy
funkcjonowania
strefy euro”
Edukujemy ekonomicznie 
razem z Narodowym 
Bankiem Polskim 

W ramach projektu od 2009 roku pro-

wadzone są studia podyplomowe pod tą 

samą nazwą. Projekt ma charakter ogól-

nopolski i uczestniczy w nim 15 uczelni, 

w tym wiodące uczelnie kształcące na 

kierunkach o profi lu ekonomicznym. 

Projekt dofi nansowywany jest przez Na-

rodowy Bank Polski w ramach programu 

edukacji ekonomicznej. Od 2009 roku 

w naszej uczelni sześć dotychczasowych 

edycji studiów ukończyło ponad 300 

absolwentów. W skali kraju z projektu 

skorzystało ponad 4000 osób. Zainte-

resowanie studiami znacznie przerosło 

oczekiwania (w pierwszych edycjach na 

jedno miejsce wynikające z przyjętego 

limitu przyjęć przypadało nawet trzech 

kandydatów). Program studiów powsta-

je we współpracy z NBP. Obecnie obej-

muje on 214 godzin wykładów, zajęć 

warsztatowych i seminariów.

Studia te wypełniły lukę między popu-

larnymi omówieniami funkcjonowania 

strefy euro oraz kosztów i korzyści 

przyjęcia wspólnej waluty prezentowa-

nymi przez media a zaawansowanymi 

publikacjami naukowymi w tym zakresie 

(w tym raportami NBP). Realizacja pro-

jektu przyczynia się także do poprawy 

szerzej rozumianej wiedzy z zakresu 

ekonomii – zwłaszcza z zakresu makro-

ekonomii, ekonomii międzynarodowej, 

realizacji polityki pieniężnej oraz polityki 

fi skalnej. W trakcie studiów szczególny 

nacisk kładziony jest na aktywizację 

uczestników oraz wpisanie wykładanych 

treści w kontekst bieżących zdarzeń 

gospodarczych i dyskusji. Poszczególne 

edycje studiów przypadały na burzliwy 

okres w gospodarce światowej i zwłasz-

cza w strefi e euro – kryzys fi nansowy 

Od siedmiu lat na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach 
jest prowadzony projekt edukacyjny „Mechanizmy funkcjonowa-
nia strefy euro” dofi nansowywany przez Narodowy Bank Polski. 
Latem 2015 roku w Centrum Nowoczesnych Technologii Infor-
matycznych odbyła się konferencja „Przyszłość integracji waluto-
wej w Europie” zamykająca VI edycję i będąca również okazją do 
podsumowania dotychczasowego dorobku projektu.

2007+, kryzys w strefi e euro, próby 

budowy nowych zasad zarządzania 

gospodarczego. Wykładowcy wszystkich 

przedmiotów mieli obowiązek uwzględ-

nienia treści związanych z aktualną 

sytuacją w Unii Europejskiej oraz w stre-

fi e euro. 

W ramach projektu ukazały się również 

monografi e (J. Pietrucha, J. Czech-

-Rogosz, M. Tusińska „Nierównowaga 

zewnętrzna krajów strefy euro”, 2013; 

„Zarządzanie gospodarcze w strefi e 

euro”, praca zbiorowa pod red. J. Pie-

truchy i J. Żabińskiej, 2014) oraz e-book 

(„Mechanizmy unii walutowej”, praca 

zbiorowa pod red. J. Pietruchy 

i M. Tusińskiej, 2015).

Każdą edycję projektu kończyła konfe-

rencja organizowana przez Uniwersytet 

Warszawski. Po VI edycji konferencja 

podsumowująca odbyła się również 

w Uniwersytecie Ekonomicznym w Ka-

towicach, a jej partnerem był Ośrodek 

Debaty Międzynarodowej (ODM). 

Podczas konferencji słuchacze studiów 

prezentowali przygotowane w ramach 

studiów prace, ponadto spotkanie było 

okazją do dyskusji nad przyszłością unii 

walutowej w Europie. Udział w wyda-

rzeniu wzięli także zaproszeni goście, 

w tym przedstawiciele NBP i ODM 

w Katowicach, wykładowcy akademiccy, 

a także uczniowie i nauczyciele szkół 

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. 

Otwarcia konferencji i powitania uczest-

ników dokonał kierownik studiów prof. 

Jacek Pietrucha, następnie głos zabrał 

prorektor prof. Robert Tomanek. Go-

ściem była również dyrektor Oddziału 

Okręgowego NBP w Katowicach Gra-

żyna Gruszka. Osoby te miały okazję 

pogratulować autorom najlepszych prac 

dyplomowych napisanych w ramach 

VI edycji studiów. Za najlepsze uznano 

prace: Dominika Jaworskiego („Poziom 

siły nabywczej przeciętnego gospo-

darstwa domowego Unii Europejskiej 

po przystąpieniu jego kraju do strefy 

euro”), Mateusza Wiatra i Wojciecha 

Manna („System wirtualnej waluty 

złotej jako alternatywa dla waluty euro”) 

oraz Renaty Włodarskiej („Polska wobec 

europejskiego programu walki z ubó-

stwem i wykluczeniem społecznym”). 

Warto dodać, że praca D. Jaworskiego 

została później (we wrześniu 2015 roku) 

uznana przez Radę ds. Edukacji Ekono-

micznej NBP za najlepszą w ogólnopol-

skim konkursie na prace przygotowane 

na wszystkich studiach podyplomowych 

poświęconych strefi e euro. Na konferen-

cji Paweł Seruga z ODM ogłosił również 

wyniki konkursu na najlepszą prezenta-

cję pod tytułem „Od złota do euro” oraz 

wręczył nagrody obecnym laureatom. 

Uczestnikami konkursu byli uczniowie 

szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjal-

nych. 

W roku akademickim 2015/2016 trwa 

VII edycja projektu. Chociaż perspekty-

wa uczestnictwa Polski w strefi e euro 

jest odległa jak nigdy jeszcze po 2004 

roku, to jednak problematyka jej funk-

cjonowania musi stanowić ważny skład-

nik dyskusji poświęconych gospodarce 

w Polsce. Stan obszaru wspólnej waluty 

wpływa bowiem na sytuację gospodar-

czą, a także polityczną Polski zarówno 

bezpośrednio (np. poprzez powiązania 

handlowe), jak i pośrednio (np. skutki 

działań Europejskiego Banku Centralne-

go). Chociażby zatem z tych powodów 

rezygnacja z szybkiego członkostwa 

(i przyjęcie postawy wait and see) nie 

oznacza, że z dyskusji nad zasadami in-

tegracji walutowej należy zrezygnować. 

Niezależnie więc od kwestii ewentualne-

go pełnego uczestnictwa Polski w Unii 

Gospodarczej i Walutowej projekt i stu-

dia mają do spełnienia ważną rolę.
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Gratulacje dla Dominika Jaworskiego / Dominik Jaworski being 

congratulated on his thesis, fot. / photo A. Gąsiorek
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“Mechanisms of 
the Eurozone”– teaching 
economics with the National 

Bank of Poland

Since 2009, postgraduate programmes 

have been run as part of the “Mecha-

nisms of the Eurozone” project, under 

the same name. The project brings to-

gether 15 higher education institutions 

from all over Poland, including the lead-

ing universities off ering programmes 

in economics. It is co-fi nanced by the 

National Bank of Poland (NBP) under the 

economics education programme. More 

than 300 graduates have completed the 

postgraduate courses provided at our 

university as part of the project dur-

ing its six editions since 2009. At the 

national level, the number of graduates 

has reached over 4000. The level of 

interest in the postgraduate programme 

has signifi cantly exceeded our expecta-

tions (in the fi rst editions, the number 

of applicants was much higher than the 

number of places on the course – up 

to three candidates per one place). The 

study programme is developed in coop-

eration with the NBP. It currently covers 

214 hours of lectures, workshops and 

seminars.

The programme fi lls the gap between 

popular media presentations of the 

Eurozone mechanisms and the costs and 

benefi ts of adopting a common cur-

rency, and high quality scientifi c publica-

tions on this topic, including the NBP’s 

reports. The project also contributes 

to expanding the broadly understood 

knowledge of economics, particularly in 

the fi eld of macroeconomics, interna-

tional economics, and the implementa-

tion of monetary and fi scal policies. In 

the postgraduate courses, emphasis is 

placed on activating the participants 

and ensuring that the course content 

refl ects the current economic reality and 

topics of debate. Subsequent editions 

of the programme have coincided with 

turbulent times in the world economy, 

particularly in the Eurozone – the fi -

nancial crisis of 2007+, the Eurozone 

crisis, and eff orts to develop new rules 

of economic governance. All the lectur-

ers were obliged to incorporate issues 

related to the current situation in the 

European Union and the Eurozone in 

their teaching. 

The project also involved the publication 

of two monographs (“External Imbal-

ances in the Eurozone” by J. Pietrucha, 

J. Czech-Rogosz, M. Tusińska, 2013, and 

“Economic Governance in the Eurozone”, 

edited by J. Pietrucha and J. Żabińska, 

2014) and one e-book (“Monetary Union 

Mechanisms”, edited by J. Pietrucha 

i M. Tusińska, 2015).

Each project edition was concluded with 

a conference, organised by the Univer-

sity of Warsaw. After the 6th edition, the 

wrapping-up conference was also held 

at the University of Economics in Kato-

wice, in partnership with the Centre for 

International Debate (ODM). 

During the conference, the programme 

participants presented papers and the-

ses prepared as part of their studies. 

Moreover, the event provided an excel-

lent opportunity to discuss the future 

of the European monetary union. The 

conference was also attended by in-

vited representatives of the Katowice 

branches of the NBP and ODM, academ-

ics, teachers, and students of lower-and 

upper-secondary schools.

Prof. Jacek Pietrucha, Head of the 

postgraduate programme, opened the 

conference, followed by Vice-Rector 

Prof. Robert Tomanek, and Katarzyna 

Gruszka, Head of the Regional Branch 

of the NBP in Katowice. The speakers 

took the opportunity to congratulate 

the authors of the best fi nal theses 

submitted in the 6th edition of the pro-

gramme: Dominik Jaworski (“Average 

Household Purchasing Power in the 

European Union after the Country’s 

Accession to the Eurozone”), Mateusz 

Wiatr and Wojciech Mann (“Virtual 

Gold Currency as an Alternative to the 

Euro”) and Renata Włodarska (“Poland 

and the European Platform against 

Poverty and Exclusion”). It is worthy 

of mention that in the national com-

petition held in September 2015 D. 

Jaworski’s thesis was recognised by the 

NBP’s Economics Education Council as 

the best postgraduate thesis on the 

Eurozone. The next to speak at the 

conference was Paweł Seruga from the 

ODM who announced the results of the 

competition for the best “From Gold to 

Euro” presentation, and presented the 

awards to the winners. The contestants 

in the competition were lower- and 

upper-secondary school students.

The 7th edition of the project is in 

progress in the academic year 2015/16. 

Although, since 2004, the prospect of 

Poland’s accession to the Eurozone has 

never been as remote as it is today, the 

issues related to Eurozone mechanisms 

must have a prominent place in the de-

bate on the Polish economy. The condi-

tion of the single currency area impacts 

the economic and political position 

of Poland, both directly (through, for 

instance, trade relations) and indirectly 

(through, for example, the activities of 

the European Central Bank). For these 

reasons alone, abandoning the idea of 

fast accession (and adopting the wait 

and see approach) does not mean that 

the debate on the rules of monetary 

integration should be dropped. Conse-

quently, irrespective of the prospect of 

Poland’s full membership in the Eco-

nomic and Monetary Union, the project 

and postgraduate programme have an 

important role to perform.

“Mechanisms of the Eurozone”, the educational 
project co-fi nanced by the National Bank of 

Poland, has been running at the University of 
Economics in Katowice for 7 years. In the sum-
mer of 2015, a conference entitled “The Future 

of Monetary Integration in Europe”, concluding 
the 6th edition of the project, was held in the 

Advanced Information Technology Centre.

Więcej informacji / 

More information 

is available at: 

www.euro.ue.kato-

wice.pl

Otwarcie konferencji, od lewej: prof. J. Pietrucha, G. Gruszka, 

prof. R. Tomanek / Conference opening, from left to right: 

Prof. J. Pietrucha, G. Gruszka, Prof. R. Tomanek, 

fot. / photo A. Gąsiorek
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Studia podyplomowe i szkolenia 
na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach

WYŻSZE KWALIFIKACJE / Nasze studia podyplomowe pozwalają podnieść kwalifikacje oraz zdobyć nowe  

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

organizacjami prywatnymi i publicznymi, finansistom, 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, financial 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 offer convenient 

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

Zdjęcie na okładce / cover photo M. Kieruzel
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kim z perspektywy całego 

programu studiów, a nie 

poszczególnych przedmiotów 

z osobna. Dobrze sformuło-

wane efekty pozwalają na 

znacznie lepszą kompozycję 

przedmiotów niż wcześniejsze, 

syntetyczne opisy sylwetki ab-

solwenta i ogólne cele kształ-

cenia. Służy temu również 

wprowadzenie dwóch profi li: 

ogólnoakademickiego i prak-

tycznego. Efekty kształcenia 

powinny być wskazówką dla 

kandydatów oraz studentów 

dokonujących wyboru kierun-

ku, specjalności czy modułu; 

coraz intensywniej przypatru-

ją im się też pracodawcy. 

Z drugiej strony faktycznie 

odczuwalny jest pewien dy-

stans czy wręcz niechęć do 

efektów kształcenia. Z wielu 

rozmów przeprowadzonych 

na ten temat z pracownikami 

naszego uniwersytetu wynika, 

że przyczyna tkwi w przypi-

saniu niewłaściwych efektów 

kierunkowych lub też nad-

miernej ich liczby do danego 

przedmiotu. Odbiera to pewną 

niezbędną swobodę prowa-

dzącemu, zmieniając twórczą 

pracę dydaktyczną w wyko-

nywanie ściśle określonego 

i przez to niechcianego zle-

cenia. Myślę, że przy dobrym 

dialogu między kuratorami 

kierunków a prowadzącymi 

zajęcia sytuacja będzie się 

poprawiać. Zdaję sobie oczy-

wiście także sprawę z wciąż 

istniejących niedoskonałości 

w obsłudze informatycznej 

KRK, które również tonują 

entuzjazm wobec KRK.

Do czego w szczególny spo-
sób zachęca Pan tych, którzy 

przygotowują nowe wykłady, 
specjalności czy kierunki 
kształcenia?

Pracownicy naszego uni-

wersytetu mają olbrzymią 

wiedzę na temat dydaktyki, 

za co jesteśmy doceniani 

przez studentów, absolwen-

tów i pracodawców. Myślę, 

że tworząc nowe programy 

kształcenia, potrafi my urze-

czywistniać ważne przesłanie 

prof. Tadeusza Kotarbińskiego, 

aby specjalizację traktować 

zawsze jako ogarnianie cało-

ści, lecz z określonego punktu 

widzenia, a nie ją redukować. 

To pozwala nam oferować 

studentom wykształcenie 

wszechstronne, bezpieczne 

z punktu widzenia zatrud-

nienia.

Wracając do efektów, to for-

mułując je wyobraźmy sobie 

pożądane postępowanie 

naszych studentów (absol-

wentów) w różnorodnych 

sytuacjach: zawodowych 

i nie tylko. Zastanówmy się, 

co winni wiedzieć, potrafi ć 

i jakie kompetencje społeczne 

posiąść, aby móc postąpić 

właściwie. Przygotujmy ich 

też do tego, żeby umieli kon-

tynuować swój rozwój sami, 

już po ukończeniu studiów. 

W przypadku części studen-

tów mamy na to zaledwie dwa 

lata. Coraz częściej w przy-

gotowywaniu programów 

kształcenia chcą uczestniczyć 

pracodawcy – zapraszajmy ich 

regularnie na spotkania rad 

programowych kierunków, na 

spotkania katedralne oraz na 

poszczególne zajęcia. 

Gorąco zachęcam do stoso-

wania metod dydaktycznych 

O cieniach i blaskach wdrażania 
Krajowych Ram Kwalifi kacji z peł-

nomocnikiem rektora ds. KRK, 
dr. Krzysztofem Niestrojem, 

rozmawia Marcin Baron

angażujących studentów. 

Warto prowadzić zajęcia na 

przykład w formie wielogo-

dzinnej symulacji, gry dydak-

tycznej itd. Jestem zdania, 

że przy podniesieniu rangi 

pracy dydaktycznej bylibyśmy 

w stanie wykreować znacznie 

więcej wartościowych rozwią-

zań w tym zakresie, niż ma to 

miejsce dzisiaj.

 

Co dla pełnomocnika rektora 
ds. KRK jest źródłem najwięk-
szej satysfakcji?

Przyznam, że samo wdrożenie 

KRK nie było dla mnie źródłem 

szczególnej satysfakcji. Był to 

bowiem powszechny obowią-

zek i wszystkie funkcjonujące 

w Polsce uczelnie się z niego 

wywiązały. Bardzo cieszą 

mnie natomiast wszystkie 

bez wyjątku nieobligatoryjne 

inicjatywy dydaktyczne, na 

przykład przyjęty niedawno 

przez senat naszej uczelni 

pilotażowy program tutoringu 

dla studentów.

Dostrzegam też inne ważne 

i pozytywne zjawisko – efek-

ty kształcenia stopniowo 

przestają być wewnętrzną 

sprawą dziekanatów, stając 

się przedmiotem refl eksji 

coraz większej liczby katedr. 

Niewątpliwie będzie to sprzy-

jać doskonaleniu programów 

kształcenia w kolejnych 

latach. Cieszy mnie też za-

uważalny wzrost znaczenia 

efektów kształcenia dotyczą-

cych kompetencji społecznych 

– są one przez pracodawców 

i naszych absolwentów uzna-

wane za przynajmniej równie 

ważne, jak efekty dotyczące 

wiedzy czy umiejętności.

Co jest dla Pana najcenniejsze 
w metodyce Krajowych Ram 
Kwalifi kacji? Jak radzi Pan 
sobie z ewentualnymi nega-
tywnymi opiniami na temat 
KRK?

Proszę pozwolić, że wpierw 

wykorzystam okazję i złożę 

podziękowania całej społecz-

ności naszego uniwersytetu 

za rokrocznie podejmowany 

trud opracowania i zapisu 

w systemie S4 kart opisu 

przedmiotu zawierających 

efekty kształcenia. Na szcze-

gólne uznanie zasługują tu 

prodziekani ds. dydaktyki, 

kuratorzy kierunków, pracow-

nicy dziekanatów oraz sekre-

tariatów katedr – bez ogromu 

ich prac nad różnymi elemen-

tami tworzącymi system KRK 

nie bylibyśmy w stanie spełnić 

wymagań ustawowych. 

Centralnym, najważniejszym 

elementem KRK są efekty 

kształcenia – zarówno te 

kierunkowe (obecnie mamy 

ich w uczelni aż 2089), jak 

i wynikające z nich efekty 

przedmiotowe. Ich walory 

widoczne są przede wszyst-

Wiedza – umiejętności –
kompetencje społeczne
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Knowledge – skills – social competence

profi le – contributes to that. 

Learning outcomes should act 

as a guideline for future and 

present students who have to 

make decisions on which de-

gree course, major or module 

to choose. The outcomes are 

also becoming increasingly 

important for employers. 

On the other hand, certain 

detachment from – or even 

aversion to – learning out-

comes can be felt. Many 

university staff  members 

admit – in frequent discus-

sions on the issue – that the 

reasons for this resentment 

may include the inappropri-

ate assignment of learning 

outcomes to specifi c degree 

courses or the assignment 

of too many outcomes per 

course. This poses a limita-

tion on lecturers’ freedom, 

shifting their work from crea-

tive teaching to the fulfi lment 

of an ordered task, which 

may be unwelcome due to its 

strictly specifi ed character. 

However, I do believe that 
this will be improved through 

a good dialogue between 

programme coordinators and 
teachers. I’m certainly aware 

of the shortcomings of IT 

support for the NQF, which 

tone down the enthusiasm 

towards the Framework and 
have not been fully removed 

yet.

What would you recom-
mend, in particular, to those 
who prepare new lectures, 
design majors or degree pro-
grammes?

Our staff  have strong teach-

ing background, which is 

highly appreciated by stu-

dents, graduates and em-

ployers. I believe that we are 

able to follow Prof. Tadeusz 

Kotarbiński’s important mes-

sage, which states that a spe-

cialised degree programme 

should always encompass the 

entirety, although perceived 

from a specifi c point of view, 

instead of attempting to limit 

that entirety. This enables us 

to off er comprehensive edu-

cation to our students, having 

in mind their need to secure 

employment.

However, coming back to 

learning outcomes, we should 

try to predict the desirable 

behaviour of our students 

(graduates) in a variety of 

situations – these on the 

job and off  the job – when 

formulating the outcomes. 

We have to decide what 

they should know, what they 

should be able to do and 

which social competencies 

they should acquire to act 

appropriately. Also, our task 

is to prepare them well to 

continue professional devel-

opment on their own, after 

graduation. In case of some 

students we are just given 

two years to do so. Employers 

are more and more willing 

to participate in designing 

curricula – they are invited, 

on a regular basis, to attend 

programme board meetings, 
departmental meetings or 

even specifi c classes.  

I would like to encourage 
everyone strongly to use 

the teaching methods which 

involve students. It may be 

worthwhile to conduct class-

es in the form of protracted 
simulation processes, teach-

ing games etc. I’m convinced 

that we would be able to 
generate a lot more valuable 

solutions in this area than 

right now, if the status of our 

teaching work was raised. 

  
What do you – as the Rector’s 
Representative for the NQF – 
fi nd most rewarding?

Dr Krzysztof Niestrój, Rector’s Representative 
for NQF, talks to Marcin Baron about the upsides 

and downsides of the National Qualifi cations 
Framework implementation 

I have to admit that the 

implementation of the NQF 

as such was not a source of 

some enormous satisfaction 

for me. This was just a gen-

eral obligation fulfi lled by all 

the institutions of tertiary 

education in Poland. What 

I’m happy about, though, are 

all the voluntary educational 

initiatives, such as a new 

student tutoring programme, 

recently adopted by our Uni-

versity’s Senate.

Another important and grati-

fying thing is the fact that 

learning outcomes gradually 

evolve from an internal is-

sue dean offi  ces used to deal 

with to the subject of refl ec-

tions for a growing number 

of departments. This will 

undoubtedly lead to some 

improvements in curricula in 

the years to come. I’m also 

glad to see social competen-

cies becoming an increasingly 

signifi cant part of learning 

outcomes – our graduates 

and their employers alike 

consider them to be at least 

as important as knowledge 

or skills.

What do you value most in 
the National Qualifi cations 
Framework methodology? 
How do you respond to any 
possible criticism towards 
the Framework?

First of all, let me use this 

opportunity to thank our 

university’s academic com-

munity as a whole for the 

eff orts they make every year 

when preparing and record-

ing course unit descriptions, 

including learning outcomes, 

in the S4 system. Vice-Deans 

for Studies, programme 

coordinators, dean offi  ce 

employees and departmen-

tal secretarial staff  deserve 

special recognition – without 

the enormous work they put 

into a variety of components 

integrated in the NQF we 

wouldn’t be able to meet the 

statutory requirements. 
The key and most essential 

component of the NQF are 
learning outcomes – the ones 

related to a degree pro-

gramme (there are as many 
as 2089 at our University 

now) as well as the result-

ing outcomes assigned to 

specifi c courses. The benefi ts 

they bring can be seen, fi rst 
of all, when looking at the 

entire curriculum, not just 

individual courses in isola-
tion. Well-formulated out-

comes allow us to compose 

the courses in a much better 

way than it used to be when 

they were based on synthetic 
graduate profi les and general 

learning objectives. Also, the 

introduction of the two pro-

fi les – the general academic 
profi le and the practical 

© Julien Eichinger – Fotolia.com
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Jak to zapisał A.I. Vroeijenstijn, „Jakość jest jak miłość. Każdy 

o niej mówi i wie, o czym mówi. Każdy wie i czuje, kiedy przy-

chodzi. Jeśli jednak spróbuje zdefi niować to pojęcie, pozostaje 

z pustymi rękami”. Jakość kształcenia w szkolnictwie wyż-

szym to nie tylko zadowolenie ze studiowania, ale też zdobyta 

przez studentów użyteczność kompetencji, ich sukces zawo-

dowy, społeczny, a także wizerunek tej jakości ukształtowany 

w świadomości kandydatów na studia.

Zespół ds. Jakości Kształcenia Uniwersytetu Ekonomicznego 

w Katowicach od wielu lat prowadzi cykliczne badania doty-

czące oceny zajęć dydaktycznych przez studentów. Monitoring 

zajęć dydaktycznych pozwala je ocenić i poznać sugestie stu-

dentów, by w rezultacie dostarczyć informacji zwrotnej. Oceny 

studentów pozostają najbardziej rzetelnym i trafnym sposo-

bem zbierania danych ewaluacyjnych, jakkolwiek ostateczna 

ewaluacja nie jest zadaniem studentów, lecz osób zarządzają-

cych uczelnią. 

Recepta na idealny wykład wydaje się prosta: niezbyt długa 

prelekcja na interesujący słuchaczy temat, odbywająca się nie 

za wcześnie rano, przedstawiona w sposób zwięzły i uporząd-

kowany przez zaangażowaną i pełną pasji osobę, posiadającą 

rozległą wiedzę oraz doświadczenie praktyczne, a także umie-

jącą operować głosem, przedstawiona na prezentacji z dużą 

liczbą zdjęć, fi lmików i konkretnych, wziętych z życia przykła-

dów. Sekret fenomenu pełnej sali tkwi w osobie wykładowcy, 

który potrafi  przekazać wiedzę i w prosty sposób wytłuma-

czyć skomplikowane zagadnienie.

Tak naprawdę najważniejszym celem jakości kształcenia jest 

zbudowanie kultury jakości – zbiorowej odpowiedzialności za 

kształcenie, wzorce zachowań i działań związanych z dbało-

ścią o jakość.

Ważne jest zdanie absolwentów uczelni wypowiadane w an-

kietach dotyczących losów zawodowych po ukończeniu proce-

su kształcenia. Według naszych badań prawie 90 procent an-

kietowanych absolwentów stwierdza, że uzyskali zatrudnienie 

w pierwszym półroczu po ukończeniu studiów, aż 45 procent 

absolwentów miało pracę już w trakcie studiów. Większość 

z nich (prawie 60 procent) przyznaje także, że wiedza i umie-

Wysokiej jakości kształcenie…               
O to, czym ono jest, Maja Wiśniewska zapytała osoby, 
dla których zagadnienie to jest chlebem powszednim.

As A. I. Vroeijenstijn rightly put it, “Quality is like love. 

Everybody talks about it and everybody knows what they 

are talking about. Everybody knows and feels when there 

is love. Everybody recognises it. But when we try to give 

a defi nition of it we are left standing empty-handed”. Qual-

ity assurance in higher education involves not only satisfac-

tion from studying, but also the usefulness of competencies 

acquired by students, their professional and social success, 

fi nally, the image of this quality built among university can-

didates. 

For many years, the Education Quality Team of the Univer-

sity of Economics in Katowice has conducted regular surveys 

on how students perceive teaching at the University. The 

monitoring of classes gives a chance to evaluate them and 

fi nd out students’ suggestions, which provides valuable 

feedback to teachers. Students’ opinions remain the most 

reliable and accurate way of collecting evaluation data, al-

though fi nal evaluation is not the task for students, but for 

those in charge of the University.

The recipe for an ideal lecture seems to be simple: not 

a very long presentation on a topic interesting for par-

ticipants, held not too early in the morning, delivered in 

a concise and orderly manner by a dedicated and passionate 

speaker with extensive knowledge and practical experience, 

able to use their voice, supporting the speech with a slide 

show illustrated with many photos, videos and real-life 

examples. The secret of the full room lies in a lecturer who 

can convey knowledge and provide simple explanations to 

complex issues.

The most important goal of quality assurance is to build the 

culture of quality – collective responsibility for education, 

behaviour patterns and initiatives aiming to make people 

care about quality. 

What matters is the graduates’ opinions expressed in the sur-

veys on career progression following graduation. According to 

our research, almost 90 percent of the respondents claim that 

they found employment in the fi rst six months after graduation 

and as many as 45 percent worked while still at university. The 

majority (nearly 60 percent) admit that they use the knowledge 

and skills acquired during their studies in their work.

Helena Gatnar
prowadzi uczelniany Zespół ds. Jakości Kształcenia / heads the University’s Education Quality Team

Ewa Madej
dyrektor Akademickiego Centrum Kariery / Head of the Academic Career Centre
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jętności uzyskane w czasie studiów przydają się na zajmowa-

nym stanowisku pracy.

Wychowankowie uczelni oceniają swoją pozycję na rynku pra-

cy porównywalnie w stosunku do absolwentów innych uczelni 

ekonomicznych w kraju, są w stanie konkurować z absolwen-

tami innych krajowych i zagranicznych uczelni. 

Wśród badanych osób, które uzyskały dyplom naszej uczelni, 

aż cztery piąte było zadowolonych ze studiów, doceniając 

m.in. bogatą ofertę edukacyjną, wysoki poziom kształcenia, 

wysoko wykwalifi kowaną kadrę nauczycielską, prowadzone 

projekty, praktyki i staże, możliwość studiowania za granicą, 

możliwość znalezienia pracy po studiach. Co więcej, aż 86 

procent absolwentów jest także zadowolonych z wykonywa-

nej pracy, co może świadczyć o tym, że dobrze sobie radzą na 

rynku pracy.

Ponad 80 procent absolwentów stwierdza, że poleca studio-

wanie na Uniwersytecie Ekonomicznym. I to jest najlepsze 

świadectwo docenienia jakości kształcenia prowadzonego 

w naszej uczelni, wyrażone przez jej wychowanków.

Obecnie prosperowanie uczelni oznacza funkcjonowanie na 

rynku konkurencyjnym, gdzie sukces zależny jest od osiągnię-

cia przewagi konkurencyjnej. Pojęcie edukowania utożsamiane 

jest z usługą świadczoną przez uczelnie wyższe na rzecz swo-

ich klientów – studentów, a w sposób pośredni pracowników 

i pracodawców przyszłych absolwentów. Idąc tym tropem, 

można stwierdzić, że jakość kształcenia to wartość oferty 

skierowanej przez uczelnię do swoich klientów. 

Trudno jest przytoczyć jednoznaczną defi nicję jakości kształ-

cenia ze względu na złożony i wieloaspektowy charakter 

pojęcia. Można jednak stwierdzić, iż stanowi ona specyfi czny 

dla danej uczelni zbiór obopólnie powiązanych segmentów 

połączonych z całym procesem kształcenia. Tym samym są to 

działania mające na celu zachowanie oraz jednoczesną ewalu-

ację wysokich standardów kształcenia określanych przez sys-

tem zapewnienia jakości kształcenia. Mowa tu o działaniach 

zewnętrznych, sprowadzających się do czynności podejmowa-

nych przez instytucje nadrzędne względem uczelni oraz dzia-

łaniach wewnętrznych, podejmowanych przez interesariuszy 

uniwersytetu. 

Narzędziem budowania kultury jakości, które zapewnia spój-

ność i kontrolę działań, jest wewnętrzny system zapewnienia 

jakości kształcenia w Uniwersytecie Ekonomicznym w Kato-

wicach, obejmujący szeroki wachlarz zagadnień – od metod 

rekrutacji, przez przygotowanie procesu dydaktycznego, po 

badanie opinii dotyczących jego skuteczności.

University alumni assess their position in the labour market 

as comparable with the graduates of other business schools 

in the country, they can also successfully compete with grad-

uates of other Polish and foreign universities.

Among the respondents who obtained a degree from our 

university, as many as 80 percent were satisfi ed with their 

degree course and appreciated a comprehensive educational 

off er, high quality of teaching, qualifi ed lecturers, available 

projects, placements and internships, but also a chance to 

study abroad and job opportunities after graduation. Moreo-

ver, 86 percent of the graduates are also satisfi ed with their 

work, which may confi rm that they do well in the labour 

market.

Over 80 percent of the graduates say that they recommend 

studying at the University of Economics. And this opinion, 

expressed by our alumni, best testifi es to the quality of 

teaching provided by the university.

Nowadays, the prosperity of a university depends on how 

well it operates on the competitive market, where success is 

the function of competitive advantage. The notion of educa-

tion is often considered synonymous with a service provided 

by universities to their customers – students, but also, indi-

rectly, to the employees and employers of future graduates. 

Accordingly, education quality is the value of an off er ad-

dressed by a university to its customers.

It is diffi  cult to give a straightforward defi nition of quality in 

education due to the complex and multi-faceted nature of 

the concept. But we can say that it constitutes a set, specifi c 

to a given university, of mutually dependent segments mak-

ing up the entire education process. It involves initiatives 

aiming at maintaining and, at the same time, evaluating high 

standards of education, defi ned by the education quality as-

surance system. The system entails both external measures 

taken by the institutions superior to the university and inter-

nal measures implemented by the University’s stakeholders.

The tool for building the culture of quality, assuring the 

cohesion and control, is the internal education quality as-

surance system at the University of Economics in Katowice. 

The system comprises a great number of issues ranging from 

recruitment methods to teaching process development to 

opinion polls on the eff ectiveness of this system.

Marek Adamczyk
przewodniczący Parlamentu Studenckiego / Speaker of the Student Parliament

    High quality education…                          
Maja Wiśniewska asked people involved with quality 
in education on a daily basis how they understand it. 



Quality in economic education programmes mainly involves en-

suring high standards set by the Foundation for the Promotion 

and Accreditation of Economic Education, our partner in these 

programmes. It entails the diligent performance of regular 

tasks and building good relationships with project participants: 

students, lecturers and volunteers. We talk to them and do our 

best to respond to their needs.

We prepared methodology mini-guides on the needs of 

school-age students for teachers running classes with chil-

dren and for volunteers. We also discuss the topics of meet-

ings with them. Following every meeting, we publish materi-

als from a lecture, a video account and a picture gallery in the 

so-called knowledge base, accessible through the website of 

the programme. Lecturers are asked to submit a short report. 

We evaluate the concentration of students, their comprehen-

sion of a lecture and workshops, involvement in workshop 

activities, and the quality of their work and public presenta-

tions. All meetings addressed to both children and parents 

are also monitored by a local supervisor, who assesses a lec-

turer’s preparation for the meeting, the attitude to the par-

ticipants and the quality of communication with them, as well 

as the ability to maintain discipline.

In each term, we conduct interviews with young participants 

and their parents. We also make a survey on topics and or-

ganisation of classes. The results of evaluation surveys and 

the opinions collected on a regular basis reveal a very positive 

picture of how meetings and their eff ectiveness are perceived. 

More than 90 percent of the students are satisfi ed with their 

participation. 
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Jakość w programach edukacji ekonomicznej to przede 

wszystkim utrzymanie wysokich standardów wyznaczonych 

przez Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicz-

nych, z którą te programy realizujemy. To rzetelne wykonywa-

nie bieżących zadań i dbałość o dobry kontakt z uczestnikami 

projektów: słuchaczami, wykładowcami i wolontariuszami. 

Rozmawiamy, staramy się reagować na ich potrzeby. 

Dla prowadzących zajęcia dla dzieci i wolontariuszy przygo-

towane zostały miniporadniki metodyczne uwzględniające 

wymagania słuchaczy w wieku szkolnym. Omawiamy także 

z nimi tematy zajęć. Po każdym spotkaniu na stronie interne-

towej programu w tzw. bazie wiedzy publikowane są mate-

riały edukacyjne z wykładu, relacja wideo z zajęć oraz galeria 

zdjęć. Wykładowcy proszeni są o wypełnienie krótkiego 

raportu. Oceniamy skupienie słuchaczy, zrozumienie wykładu 

i zadania warsztatowego, zaangażowanie podczas warsz-

tatów oraz jakość prac i publicznych prezentacji. Wszystkie 

zajęcia dla dzieci i dla rodziców monitorowane są także przez 

opiekuna lokalnego. Zwraca on uwagę na przygotowanie 

wykładowcy do zajęć, nastawienie do uczestników, formę 

przekazu, jakość komunikacji ze słuchaczami, utrzymanie 

dyscypliny. 

W każdym semestrze przeprowadzane są wywiady z młodymi 

studentami oraz ich rodzicami, a także badania dotyczące 

tematów i organizacji zajęć. Wyniki badań ewaluacyjnych 

wraz z opiniami zbieranymi na bieżąco pozwalają na bardzo 

pozytywną ocenę zajęć i ich efektywności. Ponad 90 procent 

słuchaczy jest zadowolonych z uczestnictwa w zajęciach. 
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Marcin Baron, Lucyna Wasylina

Doktorat honoris 
causa dla profesora 
Bogusława Fiedora

Za szczególne zasługi dla myśli ekonomicznej, w tym za stwo-
rzenie fundamentów współczesnej polskiej szkoły ekonomii 
środowiska i zasobów naturalnych oraz za aktywną działal-
ność organizacyjną na rzecz szkolnictwa wyższego i polskiej 
nauki godność doktora honoris causa Uniwersytetu Ekono-

micznego w Katowicach nadano prof. Bogusławowi Fiedorowi.
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Urszula Klemczak-Maciąg
organizuje programy edukacji ekonomicznej dla dzieci, młodzieży i seniorów / responsible 
for economic education programmes for children, youth and seniors
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Obchody uroczystej inauguracji roku akademickiego 2015/2016, 

7 października 2015 roku, stały się okazją do wręczenia insy-

gniów tego najwyższego akademickiego tytułu honorowego.

Rektor – prof. Leszek Żabiński – m.in. nałożył symboliczną szarfę 

na togę odznaczonego. Stało się tak w myśl uchwały Senatu Uni-

wersytetu Ekonomicznego w Katowicach z dnia 25 czerwca 2015 

roku. Z wnioskiem o włączenie prof. Bogusława Fiedora do grona 

katowickiej społeczności akademickiej wystąpiła Rada Wydziału 

Ekonomii, powołując prof. Elżbietę Lorek na promotora, a prof. 

Elżbietę Mączyńską-Ziemacką i prof. Mariana Gorynię na recen-

zentów w postępowaniu.

„Profesor Bogusław Fiedor zawsze harmonijnie łączył bogatą 

działalność naukowo-badawczą z pracą dydaktyczną i kształce-

niem młodej kadry naukowej” – podkreśliła w laudacji prof. Lorek, 

by po chwili dodać: „W połowie lat 90. profesor Bogusław Fiedor 

podjął – wspólnie z kolegami z Instytutu Ekonomii – zakończoną 

powodzeniem próbę wprowadzenia do nauczania przedmiotów 

ekonomicznych problemów środowiska […]. Zaowocowało to 

w szczególności opracowaniem i wdrożeniem do planów studiów 

na obu wydziałach autorskiego programu z przedmiotu podstawy 

ekonomii środowiska i zasobów naturalnych”. Ta tematyka chyba 

najsilniej naznaczyła profi l naukowy doktora honoris causa, choć 

bez wątpienia lista jego osiągnięć i zasług jest niezmiernie długa. 

Mają one wymiar nie tylko czysto naukowy, gdyż jak zauważyła 

w recenzji prof. Mączyńska-Ziemacka: „Dokonania naukowo-ba-

dawcze Bogusława Fiedora są ważne nie tylko na gruncie teore-

tycznym, ale także dla praktyki i polityki społeczno-gospodarczej, 

głównie (choć nie tylko) w obszarze ekologii. Jest ceniony jako 

ekspert i doradca w sferze kształtowania polityki ekologicznej nie 

tylko w kraju, ale także za granicą”. Nie czyni to jednak profesora 

Fiedora naukowcem zamkniętym w swej wąsko zdefi niowanej 

dziedzinie – „interesuje się On ekonomią »po prostu«. Określenie 

»po prostu« ma tutaj podkreślać szeroki zakres zainteresowań 

naukowych Profesora z konsekwentnym wykorzystaniem narzę-

dzi badawczych właściwych dla ekonomii. […] W pracach Bogusła-

wa Fiedora ukazuje się czytelnikowi niezwykle szerokie spektrum 

możliwych zastosowań instrumentarium ekonomicznego” – tak 

z kolei scharakteryzował postać Profesora drugi z recenzentów. 

Profesor Fiedor w okresie całej swej kariery zawodowej jest 

związany z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu. W swej 

Alma Mater w 1969 roku uzyskał magisterium, w 1975 roku 

obronił doktorat, a w 1986 roku zdobył habilitację. Od 1991 

roku jest profesorem tytularnym. Wtedy też zaczął kierować 

Instytutem Ekonomii. Był również twórcą i kierownikiem Katedry 

Ekonomii Ekologicznej. Przez dwie kolejne kadencje – w latach 

2005–2012 – piastował urząd rektora swojej macierzystej uczel-

ni. Obecnie jest jej prorektorem ds. współpracy z zagranicą.

O pasji w pracy zawodowej, 
a także o poszukiwaniu 
odpowiedzi na pytanie 
o równowagę metodologicz-
ną w ekonomii prof. Bogu-
sław Fiedor opowiedział 
w wywiadzie, którego zapis 
publikujemy na kolejnych 
stronach. 
Kanwą tego wywiadu sta-
ły się refl eksje Profesora 
wygłoszone podczas uro-
czystości w Katowicach, 
a także myśli zawarte 

w jego wykładzie „Uwagi 
o potrzebie równowagi me-
todologicznej w ekonomii”.

Tekst ten oraz wywiad 
z prof. Bogusławem 
Fiedorem ukazują się 
jednocześnie zarówno 
w czasopiśmie Uniwer-
sytetu Ekonomicznego 
w Katowicach – „Forum”, 
jak i w czasopiśmie Uniwer-
sytetu Ekonomicznego we 
Wrocławiu – „Portal”.

The honorary 
doctorate for Professor 
Bogusław Fiedor
In recognition of his valuable contribution to the eco-
nomic thought, including the creation of the modern 
Polish school of natural resources and environmental 
economics, and organisational activity in the area of hi-
gher education and Polish science, Professor Bogusław 
Fiedor was awarded the honorary doctorate by the Uni-
versity of Economics in Katowice.

The inaugural celebrations of the 2015/2016 academic year 

were an ideal opportunity to hand over the insignia of this 

highest honorary academic title.

The Rector – Prof. Leszek Żabiński – put the celebratory sash 

on the honoree’s toga. The ceremony followed on from the 

resolution of the Senate of the University of Economics in 

Katowice, adopted on 25 June 2015. The Council of the Fac-

ulty of Economics fi led the motion to include Prof. Bogusław 

Fiedor in the Katowice academic community and appointed 

Prof. Elżbieta Lorek as supervisor and Prof. Elżbieta Mączyńska-

Ziemacka and Prof. Marian Gorynia as reviewers in the pro-

ceedings. 

“Professor Bogusław Fiedor has always effi  ciently combined 

extensive research and scientifi c activity with lecturing and 

educating young scientists”, said Prof. Elżbieta Lorek in her 

laudatio, adding that “in the mid-1990’s Professor Bogusław 

Fiedor with his colleagues from the Institute of Economics suc-

ceeded in incorporating environmental issues into the curricula 

for economic subjects […]. This resulted in the development 

and implementation of his own syllabus for the fundamentals 

of natural resources and environmental economics”. It was 

those issues that had the strongest impact on the scientifi c 

profi le of the honorary doctorate holder, although the list of his 

achievements is, undoubtedly, much more extensive. They are 

not only of scientifi c signifi cance, as Prof. Elzbieta Mączyńska-

Ziemacka argued in her review, because “Professor Bogusław 

Fiedor’s scientifi c achievements are important both for theory 

and for socio-economic practice and policies, mainly (though 

not exclusively) in the area of ecology. He is a renowned expert 

and consultant in the fi eld of ecological policies on a national 

and international scale”. This, however, has not turned Prof. 

Bogusław Fiedor into a scientist locked in his own narrow 

specialty – “he is interested »simply« in economics. The word 

»simply« underlines a wide range of Professor’s scientifi c inter-

ests and his consistent use of economic research tools. […] In 

his works, the reader can discover an exceptionally wide spec-

trum of possible applications of economic instruments”, wrote 

the other reviewer.

Professor Fiedor has linked his entire career with the Wrocław 

University of Economics. He obtained a Master’s degree in 

1969, a doctorate in 1975, and a habilitation in 1986. He was 

awarded professorship in 1991. Then he was appointed Head 
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MB: Podczas wystąpienia 
powiedział Pan Profesor, że 
dzięki pasji nie płaci Pan zbyt 
wielkiej ceny za sukces za-
wodowy – jedynie ciężko Pan 
pracuje. Co w tej pracy było 
momentem przełomowym, 
a co było/jest Pańską najwięk-
szą inspiracją?

Trudno jednoznacznie wymienić 

takie przełomowe wydarzenie. 

Myślę, że od początku stu-

diów byłem zdeterminowany, 

by spełnić marzenie bycia 

uczonym. Chciałem pracować 

na uczelni, czułem, że jest to 

właściwe środowisko dla mnie. 

Od zawsze stawiałem sobie 

ambitne cele i nie zadowalałem 

się tym, co już osiągnąłem. 

Stałe doskonalenie było moto-

rem mojego działania. Byłem 

na studiach w wąskiej grupie 

osób, które miały ufundowane 

stypendia naukowe, osiągałem 

sukcesy sportowe. Na drodze 

zawodowej także chciałem 

należeć do najlepszych w pro-

fesji. Stawiałem przed sobą 

wymagające zadania i reali-

zowałem je. Czasami na efekt 

trzeba było oczekiwać dłużej 

niż przypuszczałem, ale nie 

rezygnowałem z ambitnych 

wyzwań. Wracając do pytania 

– pochłonięty pasją poznawczą 

oczywiście ponosiłem pew-

ne koszty alternatywne, np. 

psychologiczne: stres jest nie-

odłącznym elementem takiej 

drogi życiowej, nie wszystkie 

bowiem zamierzenia udało się 

Jestem „zaprogramowany” 
na przyszłość

Z prof. Bogusławem 
Fiedorem, dr. h.c. 

rozmawiają 
Marcin Baron 

i Lucyna Wasylina

of the Institute of Economics. He was the creator and head of 

the Department of Ecological Economics. In the years 2005–

2012, he was the Rector of his Alma Mater. At present, he is the 

Vice-Rector for International Co-operation. p

Prof. Bogusław Fiedor 
talked about passion in 
academic work, seeking 
answers to the question 
on a methodological ba-
lance in economics in an 
interview published in the 
following pages. 
The interview was based 
on Professor’s refl ections 
shared in his speech deli-
vered at the ceremony in 
Katowice and the ideas he 

discussed in his lecture 
entitled “On the need for 
methodological balance in 
economics”.

This text and the interview 
with Prof. Bogusław Fiedor 
are published both in “Fo-
rum”, the bulletin of the 
University of Economics 
in Katowice, and “Portal”, 
the bulletin of the Wrocław 
University of Economics.

I am “programmed” 
towards the future
Marcin Baron and 

Lucyna Wasylina 
are talking to Prof. 

Bogusław Fiedor

MB: Professor, in your speech 
you said that, thanks to your 
passion, you don’t pay too 
high a price for academic 
success – you only work hard. 
What was a turning point in 
your career, what was or still 
is your greatest inspiration? 

It’s hard to pinpoint just one 

decisive moment. I think 

I was determined to make 

my dream of becoming 

a scientist come true from 

the beginning of my stud-

ies. I wanted to work at the 

university, I just knew it 

was the right place for me. 

I had always had ambitious 

goals and never been satis-

fi ed with what I had already 

achieved. The need for self-

development was a driving 

force behind my work. I was 

part of a small group of 

students who were granted 

scholarships, I excelled at 

sport. I also wanted to be 

one of the best career-wise. 

I assigned myself diffi  cult 

tasks and completed them. 

Sometimes, it took longer 

to achieve a result than I as-

sumed, but I didn’t give up. 

Coming back to the ques-

tion – engrossed in research 

passion, I did pay some al-

ternative costs, for example, 

psychological ones: stress 

is a permanent part of such 

a life path, as not all aspira-

tions were fulfi lled according 

to initial plans. Fortunately, 

Od lewej: profesorowie / From left: Professors – B. Kos, B. Fiedor, E. Lorek, 

L. Żabiński, fot. / photo A. Kaczmarek
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zakończyć zgodnie z planami 

założonymi na początku. Na 

szczęście te „koszty” były 

mniejsze niż satysfakcja z osią-

gniętych celów, zrealizowanych 

pomysłów, wykonanych zadań. 

Także w sferze osobistej mogę 

powiedzieć, że jestem szczęśli-

wy z moją życiową partnerką, 

jestem spełnionym ojcem, 

mam udane wnuki. Sukces 

przeżywany w gronie rodziny 

i przyjaciół cieszy jeszcze bar-

dziej i motywuje do dalszej 

aktywności. 

Na początku swojej życio-

wej drogi zawodowej miałem 

szczęście bycia dostrzeżonym 

(jeszcze w okresie studiów) 

przez rektora prof. Józefa 

Popkiewicza. On zauważył 

mój potencjał, wspierał mnie 

w moich zainteresowaniach, 

zaproponował mi wejście na 

ścieżkę naukową, wskazał 

kierunek, lecz nie gotowe roz-

wiązania. Jestem mu wdzięczny 

za to zaufanie. Pamiętam, że 

w latach siedemdziesiątych 

chciałem zapoznać się z lite-

raturą przedmiotu i marzyłem 

o stypendium w Wielkiej 

Brytanii. Rektor Popkiewicz 

inwestował w rozwój naukowy 

pracowników i postarał się, by 

ministerstwo taką możliwość 

wyjazdu stworzyło. Każdą 

chwilę poświęcałem, aby osią-

gnąć wymagany poziom zna-

jomości języka. Tak więc pasji 

zawsze towarzyszyła praca 

i zaangażowanie. Potem było 

jeszcze wiele wyjazdów do za-

granicznych ośrodków akade-

mickich. W moim przekonaniu 

każda taka dłuższa podróż była 

kamieniem milowym dla moich 

awansów naukowych. Mogłem 

wtedy cały ten czas poświęcić 

na zbieranie materiałów i przy-

gotowanie pracy badawczej, 

np. będąc w Niemczech, napi-

sałem rozprawę habilitacyjną 

w trzy miesiące. W Polsce mu-

siałbym ten czas dzielić na pra-

cę dydaktyczną, organizacyjną 

itp., więc pisanie zajęłoby mi 

co najmniej rok. Dodatkowym 

atutem pobytów za granicą 

są – rozwijające horyzonty – 

rozmowy i dyskusje z innymi 

naukowcami. Zachęcam mło-

dych pracowników naukowych, 

by korzystali z możliwości 

zagranicznych staży, wyjazdów 

badawczych.

MB: Słuchaczy wykładu 
inauguracyjnego trzymał 
Pan Profesor w napięciu, po-
kazując na przemian blaski 
i cienie ekonomii pozytywnej 
i normatywnej. Oczywiście, 
znając tytuł wykładu, spodzie-
waliśmy się poniekąd, że pad-
nie odpowiedź taka jak: Nie 
jest potrzebna wyraźna 
dystynkcja między ekonomią 
pozytywną a normatywną. 
[...] Niezbędne jest natomiast 
„metodologiczne równo-
uprawnienie” opisowych 
sądów empirycznych i sądów 
wartościujących... i dalej [...] 
zanika, lub przynajmniej staje 
się mniej wyraźna, dystynk-
cja między ekonomią (teorią 
ekonomii) a polityką gospo-
darczą. Chyba jednak nie do-
wiedzieliśmy się wprost, który 
z nurtów jest Panu Profesoro-
wi bliższy. Moim zdaniem ten 
drugi – ale czy mam rację? Jak 
Pan Profesor pozycjonuje sam 
siebie jako badacza?

Uważam, że nurt badań eko-

nomii pozytywnej – zajmującej 

się sądami o empirycznie ob-

serwowalnej rzeczywistości, 

którą testuje, kwantyfi kuje, 

wykorzystując metody staty-

styczno-ekonometryczne – jest 

uprawniony i potrzebny, dla-

tego że chroni nas przed ide-

ologizowaniem i politycznymi 

preferencjami. Służy bowiem 

formułowaniu prognoz oraz ma 

wyjaśniać zachodzące zjawiska 

gospodarcze. Ekonomia norma-

tywna dokonuje interpretacji 

i wartościowania opisanych 

faktów gospodarczych. Formu-

łuje sądy i oceny, dlatego też 

nazywana jest również ekono-

mią subiektywną. Inspiracją do 

oceny mogą być: tradycja, prze-

kaz, religia, etyka, prawo natu-

ralne, inne wartości. W inaugu-

racyjnym wykładzie starałem 

się wykazać, że podział ten nie 

jest jednak jednoznaczny, gdyż 

w ekonomii pozytywnej, przyj-

mując aksjomaty, np. że PKB 

those “costs” were lower 

than satisfaction from the 

achievements, successful 

ideas, completed assign-

ments. Also in my private life, 

I can say, I am happy with my 

life partner, fulfi lled as a fa-

ther and grandfather. Suc-

cess shared with family and 

friends is even more reward-

ing and inspiring.

At the beginning of my 

academic career, I was fortu-

nate to be noticed, while still 

at university, by the Rector, 

Prof. Józef Popkiewicz. He 

recognised my potential, 

supported me in my aca-

demic pursuits, off ered me 

a career path, showed re-

search possibilities but gave 

no ready-made solutions. 

I am grateful to him for hav-

ing trusted me. I remember 

that, in the 1970’s, I wanted 

to study source literature 

and dreamed of a scholar-

ship in the United Kingdom. 

Rector Popkiewicz invested 

in the development of his 

research staff  and saw to it 

that the ministry gave me 

such an opportunity. I spent 

every available moment to 

reach the required level of 

language competence. So, 

passion always came hand in 

hand with work and commit-

ment. Later, I visited many 

more international academic 

centres, where I could aff ord 

to spend all time searching 

for materials and preparing 

ground for research. When 

I was in Germany, for exam-

ple, I wrote a habilitation 

dissertation in three months. 

In Poland, I would have 

divided this time between 

teaching, organisational, 

and other responsibilities, 

so writing would have taken 

me at least a year. An extra 

benefi t involved in foreign 

assignments are discussions 

and conversations with oth-

er researchers. I always en-

courage young research staff  

members to take advantage 

of the opportunities to go on 

international internships and 

study visits.

MB: During your inaugural 
lecture, you held the audi-
ence’s attention by swiftly 
moving between the down-
sides and upsides of positive 
and normative economics. 
While knowing the title of 
the lecture, we might have 
expected an answer like: We 
don’t need a clear distinction 
between positive and nor-
mative economics. […] What 
we need is “methodologi-
cal equality” of descriptive 
empirical judgments and 
evaluative judgments… and 
further […] the distinction 
between economics (eco-
nomic theory) and economic 
policies. But I don’t really 
think you gave a straightfor-
ward answer which trend you 
favour. In my opinion, the 
latter one – am I right? How 
do you position yourself as 
a researcher?

I think that positive econom-

ics – which creates descrip-

tions of the empirically 

observed reality, testing and 

quantifying it with the use of 

statistical and econometric 

methods – is justifi able and 

needed, because it protects 

us against ideologising and 

political bias. It aims to for-

mulate forecasts and provide 

explanations of economic 

phenomena. Normative eco-

nomics deals with interpret-

ing and evaluating economic 

facts. It formulates judg-

ments and opinions, which 

is why it is also referred to 

as subjective economics. 

Inspiration for evaluation can 

be tradition, religion, ethics, 

natural law, other values. In 

the inaugural lecture, I at-

tempted to show that the 

distinction, however, is not 

clear-cut, because in positive 

economics we also introduce 

methodological evaluative 

judgments by, for example, 

adopting such axioms as GDP 

as a measure of growth and 

welfare or fi nancial markets 

as factors ensuring eff ective 

equilibrium. In economic 
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jest miarą wzrostu, dobrobytu, 

a rynki fi nansowe zapewniają 

efektywną równowagę, też 

wprowadzamy metodologiczne 

sądy wartościujące. W procesie 

gospodarowania niemożliwe 

jest przeprowadzenie ścisłej 

linii demarkacyjnej między 

faktami i sądami wartościują-

cymi, gdyż akceptowane przez 

nas systemy wartości w wielu 

przypadkach prowadzić będą 

do innego postrzegania, iden-

tyfi kacji czy pomiaru empirycz-

nie obserwowalnych faktów. 

Nie jest wskazane ogra-

niczanie się tylko do technik 

statystyczno-ekonometrycz-

nych (powiązanych z ogólnie 

dostępnymi metodami ich 

obliczeniowego programowa-

nia) kosztem szerszej, uogól-

niającej refl eksji naukowej. 

Uważam, że oba nurty: pozy-

tywny – oparty na wolnych od 

aksjologii sądach opisowych 

– i normatywny są uprawnione 

i trzeba je rozwijać równolegle. 

LW: W sferze zainteresowań 
Pana Profesora znajduje się 
zrównoważony rozwój. Czy 
koncepcja degrowth – gospo-
darki w cyklu przyrody – jest 
alternatywą dla naszej cywi-
lizacji? 

Na temat zrównoważonego 

rozwoju mógłbym mówić 

godzinami, ale nie taki jest cel 

tego wywiadu. Warto więc 

bardzo ogólnie powiedzieć 

o trzech podejściach w myśle-

niu o rozwoju naszej cywiliza-

cji. Pierwsze, tzw. technokra-

tyczne, mówi, że nie istnieją 

przyrodnicze ograniczenia 

dla rozwoju, nie należy więc 

ludzkości straszyć wyczerpy-

waniem się surowców, gdyż 

dotychczasowe doświadczenie 

wskazuje, że postęp technolo-

giczny dostarczy nam nowych 

rozwiązań, a dziś kluczowe 

zasoby mogą w przyszłości być 

zbędne lub potrzebne w innym 

wymiarze. Czyli mechanizm 

rynkowy może skutecznie 

działać.

Druga koncepcja leży na 

przeciwnym biegunie. Jest to 

podejście przyrodocentryczne 

– organizacja społeczeństwa 

ma działać w zgodzie z naturą, 

nie zaś przeciw niej, cele przy-

rodnicze, ekologiczne są nad-

rzędne w stosunku do celów 

gospodarczych. W wymiarze 

politycznym taki pogląd lan-

sują organizacje Greenpeace 

i WWF (World Wide Fund for 

Nature) czy inne radykalne 

ruch ekologiczne. 

I trzecia koncepcja, nazy-

wana trwałym rozwojem, 

mówiąca o potrzebie równo-

wagi w gospodarce i – ogólnie 

– w przyrodzie. Jestem zwo-

lennikiem tej umiarkowanie 

antropocentrycznej koncepcji. 

Jej celem jest zintegrowanie 

polityki gospodarczej, śro-

dowiskowej i społecznej dla 

międzypokoleniowej spra-

wiedliwości, tzn. że potrzeby 

naszego pokolenia mogą być 

zaspokajane, ale bez umniej-

szania dostępu przyszłych po-

koleń do tych zasobów. Nasza 

cywilizacja osiągnęła poziom 

możliwy do utrzymania, pod 

warunkiem odpowiedniego 

gospodarowania, czyli musi-

my świadomie kształtować 

relacje pomiędzy wzrostem 

gospodarczym, dbałością 

o środowisko oraz jakością 

życia (w tym zdrowiem czło-

wieka). Zrównoważony wzrost 

wskazany został wśród trzech 

priorytetów strategii „Europa 

2020“, która stanowi nowy, 

długofalowy program społecz-

no-gospodarczy Unii Europej-

skiej. Zrównoważony rozwój 

oznacza, że wzrost gospodar-

czy ma wpływać na zwiększe-

nie spójności społecznej (ma 

służyć wyrównywaniu szans, 

zapewniać dostępność do 

dóbr, przeciwdziałać margi-

nalizacji i dyskryminacji) wraz 

z podnoszeniem jakości śro-

dowiska naturalnego – przez 

ograniczanie szkodliwego 

wpływu produkcji i konsump-

cji na jego stan. Przy okazji 

dygresja pojęciowa. Dla mnie 

pojęcie zrównoważonego 

rozwoju nie odzwierciedla 

dokładnie angielskiego tłu-

maczenia słowa sustainable, 

które jednak mówi o trwałym 

podtrzymywaniu rozwoju. 

processes, it is impossible to 

draw a clear demarcation line 

between facts and evaluative 

judgments, since the value 

systems that we act upon 

will often lead to a diff erent 

perception, identifi cation or 

measurement of empirically 

observed facts. 

It is not advisable to re-

strict research to statistical 

and econometric techniques 

only (connected with uni-

versally available methods 

of their computational pro-

gramming) at an expense of 

a broader scientifi c refl ec-

tion. I think that both trends, 

positive, based on descriptive 

judgments free from axiol-

ogy, and normative, are valid 

and should be developed 

simultaneously. 

LW: Another issue within your 
interest is sustainable de-
velopment. Is the concept of 
degrowth – the economy as 

part of the nature cycle – an 
alternative to our civiliza-
tion?

I could spend hours talking 

about sustainable develop-

ment, but this is not the 

purpose of this interview. So, 

it might be worthwhile to 

mention three approaches to 

thinking about the develop-

ment of our civilization. First, 

the technocratic approach 

says there are no natural lim-

its to growth, so we should 

not be daunted by the threat 

of resources running out, as 

the experience so far shows 

that technological progress 

will provide necessary solu-

tions and key resources today 

may become redundant or 

they will be needed in an-

other dimension. Accordingly, 

market mechanisms can work 

eff ectively. 

The second concept lies 

at the other extreme. In the 

Od lewej: profesorowie / From left: Professors – E. Lorek, B. Fiedor, 

fot. / photo A. Kaczmarek
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Koncepcja degrowth niesie 

ze sobą korzyści dla środowi-

ska przyrodniczego, zmniejsza 

bowiem obieg materii, redu-

kuje ilość energii pierwotnie 

zużywanej w procesach 

gospodarczych. Ale takiego 

efektu można też oczekiwać 

dzięki postępowi technologicz-

nemu. Myślę, że należy w tej 

idei dostrzec inną korzyść. 

Jest to stwierdzenie mówią-

ce, że rozwój nie może się 

ograniczać tylko do produkcji 

i konsumpcji usług i dóbr ma-

terialnych. Dzisiaj wzrost może 

nie oznaczać rozwoju, rozwój 

nie musi też być łączony ze 

wzrostem. Ważniejsza staje 

się jakość życia, nasz dobro-

stan, przebywanie w zdrowym 

otoczeniu. Koncepcję oceniam 

pozytywnie, jednak mam 

pewne wątpliwości, czy jeśli 

ta idea się rozpowszechni, nie 

spowoduje ograniczenia aspi-

racji cywilizacyjnych i ukierun-

kowania rozwoju ogólnego na 

zabezpieczanie podstawowych 

potrzeb człowieka, czyli pro-

wadzić będzie do uniformizacji, 

odarcia z indywidualności oraz 

stworzenia swojego rodzaju 

niszy cywilizacyjnej. 

Przeorientowanie ludzi na 

taką ideę jest w moim przeko-

naniu ogromnym wyzwaniem, 

transformacja na poziomie 

świadomości nie jest bowiem 

prosta. Wymagana jest tu 

edukacja społeczna. W każdej 

zmianie można wyróżnić war-

stwę wewnętrzną i zewnętrz-

ną. Starożytni Grecy nazywali 

je metamorfozą i metanoją. 

Jeżeli chcemy dokonać zmiany 

np. modelu gospodarowania, 

wymagana jest metanoja, czyli 

przyjęcie systemu wartości, 

które spowodują, że osobi-

ste decyzje będą naturalne, 

oczywiste. I tak się już dzieje 

w edukacji na rzecz zrównowa-

żonego rozwoju – już na etapie 

nauczania przedszkolnego 

uwrażliwia się na proekologicz-

ne zachowania i uczy się ich. 

Obserwuję moich wnuków. To 

jeszcze mali chłopcy, ale dla 

nich naturalne jest segrego-

wanie domowych odpadów, 

potrafi ą je selektywnie skla-

syfi kować, mają świadomość 

konieczności wyłączania 

światła w pokoju, z którego 

się wychodzi – nieobce są im 

tym podobne „odruchy”. Taka 

edukacja ekonomiczno-eko-

logiczna oczywiście powinna 

objąć całe społeczeństwo, 

tylko wtedy efekty poprawy 

życia będą widoczne.

LW: Jaki obszar działań reko-
mendowałby Pan Profesor dla 
zarządzających Polską – jakie 
pierwsze lub najważniejsze 
zadanie do wykonania przed 
nowym rządem?

W kwestiach gospodarczych 

radziłbym, aby nie popsuli 

fi nansów publicznych. Realiza-

cja obietnic wyborczych może 

bowiem wydatnie nadwyrężyć 

kasę państwową. Równowaga 

fi nansów publicznych jest 

wielką wartością. Brak takiej 

stabilności pociąga za sobą 

infl ację, za którą w najwięk-

szym stopniu płacą pracobior-

cy. Uważam, że rynek sam nie 

rozwiąże wielu problemów 

ekonomiczno-społecznych, 

potrzebna jest więc pro-

wzrostowa polityka państwa, 

np. w celu odwrócenia nie-

korzystnych trendów demo-

grafi cznych. Jednak nie przez 

realizację populistycznych 

haseł, ale w sposób rozsądny, 

adresując pomoc do tych, 

którzy jej rzeczywiście wyma-

gają. Problem małej dzietności 

szczególnie dotyczy grupy 

rodzin o średniej zamożności 

(nie najbiedniejszych rodzin). 

Pomoc można realizować nie 

tylko w formie fi nansowej, 

ale np. umożliwiając dzieciom 

korzystanie z dodatkowych 

pozalekcyjnych rozwijających 

zajęć (także sportowych), 

bezpłatnych podręczników, 

dobrego wyżywienia w szko-

łach. Wiele takich udogodnień 

już wprowadzono, warto je 

rozwijać. Pieniądze przeka-

zać rodzinom jest łatwo, ale 

czy efekt ich wykorzystania 

będzie służył poprawie życia 

dzieci? Nawiązując do piękne-

go powiedzenia św. Tomasza 

z Akwinu, iż Pan Bóg niczego 

nature-centric approach, the 

way society is organized has 

to be aligned with nature, not 

against it, and nature-related 

and ecological goals are 

superior to economic objec-

tives. In terms of politics, this 

approach is pursued by such 

organisations as Greenpeace, 

WWF (World Wide Fund for 

nature) and other radical 

movements.

The third approach – 

sustainable development 

– talks about the need for 

equilibrium in the economy 

and – generally – nature. 

I am a proponent of this 

moderately anthropocentric 

concept. It advocates the in-

tegration of economic, envi-

ronmental and social policies 

for intergenerational equity, 

which means that the needs 

of our generation can be 

fulfi lled without undermining 

the access of future genera-

tions to the same resources. 

Our civilization has reached 

the level possible to be main-

tained on the condition of ad-

equate management, so we 

have to balance the relations 

between economic growth, 

environmental care and the 

quality of life (and health). 

Sustainable development is 

one of the three priorities in 

the Strategy “Europe 2020”, 

which is a new, long-term 

socio-economic programme 

in the European Union. Sus-

tainable development means 

that economic growth should 

contribute to improved social 

cohesion (involving equal op-

portunities, access to goods, 

prevention of marginaliza-

tion and discrimination) and 

the enhanced quality of the 

natural environment – by 

reducing adverse eff ects of 

production and consumption. 

By the way, a conceptual di-

gression. In Polish, where the 

phrase zrównoważony rozwój, 

corresponding with the Eng-

lish sustainable development, 

involves achieving equilib-

rium within development, its 

meaning is slightly diff erent 

from the English expression, 

which means growth able 

to continue without causing 

damage to the environment, 

but also able to continue for 

a long time. 

The concept of degrowth 

involves benefi ts for the 

natural environment, because 

it reduces the circulation of 

the matter and reduces the 

amount of energy originally 

consumed in economic proc-

esses. But the same outcome 

can be expected as a result of 

technological progress. I think 

we should also recognise 

Wystawa publikacji 

prof. Fiedora / The 
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books, fot. / photo

E. Staniek
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nie dzielił równo, ale (w wymia-

rze ziemskim) sprawiedliwie, 

chcę przypomnieć politykom, 

iż dosłownie pojmowana rów-

ność i egalitaryzm jest wręcz 

zaprzeczeniem społecznej 

sprawiedliwości. Egalitarne 

populistyczne rozdawnictwo 

jest kontrproduktywne. Roz-

wiązanie widzę w stworzeniu 

systemu podatkowego preferu-

jącego rodzinę, w którym poda-

tek byłby zależny nie od tego, 

ile rodzice zarabiają, ale od 

tego, jaki jest dochód na głowę, 

biorąc pod uwagę dzietność 

rodziny. Oczywiście potrzebny 

jest też system wspierania 

rodzin gorzej sytuowanych, 

oparty na dobrze rozwiniętych 

służbach społecznych, insty-

tucjach pozarządowych. Hasło 

„równo i każdemu” jest zabie-

giem propagandowym i nie 

da efektywnego rozwiązania 

problemu. 

Trzeba też zmienić kiepski 

rynek pracy, pełen zatrudnienia 

na podstawie umów cywilno-

prawnych, podejmować zróż-

nicowane działania na rzecz 

poziomu aktywności zawodo-

wej, usprawnić niefunkcjonalny 

i mało prowzrostowy system 

podatkowy oraz model gospo-

darczy oparty na niskich kosz-

tach pracy – dynamika wzrostu 

płac jest bowiem znacznie 

niższa niż wzrost produktyw-

ności polskich pracowników. 

Oczywiście to tylko niektóre 

działania, które są niezbędne, 

aby stopniowo wyprowadzać 

nasz kraj z tzw. pułapki śred-

niego poziomu rozwoju. 

MB: I wreszcie, jakie wyzwa-
nia, nie tylko naukowe, stawia 
Pan Profesor obecnie przed 
sobą samym?
 

Jestem „zaprogramowany” 

na przyszłość – zakładając, że 

zdrowie będzie mi dopisywać – 

ze względu na instytucjonalne 

powiązania w ramach Polskiej 

Akademii Nauk i Polskiego 

Towarzystwa Ekonomiczne-

go, w którym pełnię funkcję 

wiceprezesa, oraz ze względu 

na podejmowane działania 

w instytucjach pozarządowych 

i związanych z biznesem. Re-

alizuję też projekt badawczy 

fi nansowany przez Narodowe 

Centrum Nauki, dotyczący 

zrównoważonego rozwoju. Ma 

on wymiar teoretyczny i em-

piryczny. Chodzi o koncepcję 

równowagi instytucjonalnej, 

mówiącej o balansie między 

instytucjami formalnymi i nie-

formalnymi. Taka równowaga 

jest bardzo ważna z punktu 

widzenia praktycznej imple-

mentacji zrównoważonego roz-

woju. Te instytucje nieformalne 

dotyczą właśnie kwestii, które 

już poruszyliśmy w wywiadzie: 

akceptowalnych systemów 

wartości, wzorów zachowań, 

modeli mentalnych, zaufania 

społecznego. Zrównoważony 

rozwój wymaga właśnie tej me-

tanoi. W wymiarze empirycz-

nym zależy nam na stworzeniu 

systemu narzędzi do mierzenia, 

monitorowania, we współpracy 

np. z informatykami, by stwo-

rzyć odpowiednie oprzyrzą-

dowanie. Temat jest ambitny. 

Mam także zamiar pracować 

zawodowo, w jakiej formie – nie 

chciałbym jeszcze zdradzać. Ale 

też wciąż się waham, gdyż mam 

pomysły na napisanie kilku 

książek, artykułów naukowych. 

Jestem na etapie określania 

alternatyw, ostateczny wybór 

jeszcze przede mną. Zakładam, 

że Opatrzność będzie nade mną 

czuwać i sprawi, że wybór ten 

będzie dobry: dla mnie, mojej 

rodziny, ale także dla mojego 

bliższego i dalszego otoczenia, 

w którym jestem – mówiąc 

językiem wybitnego współ-

czesnego socjologa Marka 

Granovettera – społecznie zako-

rzeniony. 

another benefi t in the idea 

of degrowth. It argues that 

development cannot only 

come down to the produc-

tion and consumption of 

material goods and services. 

Today, growth may not mean 

growth, development does 

not have to involve growth. 

Things like the quality of life, 

wellbeing, a healthy environ-

ment are becoming increas-

ingly important. I see the 

idea in a very positive light, 

but I do have some reser-

vations that if it becomes 

more popular, it may reduce 

civilisational aspirations 

and aim to fufl fi ll only fun-

damental human needs, so, 

consequently, it will lead to 

uniformisation, deprivation 

of individuality or creation of 

a kind of civilisational niche. 

It will be an enormous 

challenge for people to incor-

porate this idea, as mental 

transformation is not simple. 

It requires social education. 

Each change has an internal 

and external layer. Ancient 

Greeks referred to them as 

metamorphosis and meta-

noia. If we want to change 

the model of running an 

economy, we need metanoia, 

in other words, we need to 

adopt a system of values will 

cause the personal decisions 

to become natural, obvious. 

This is already happening in 

education for sustainable 

development – as early as 

in nursery schools children 

become sensitive to and 

develop pro-ecological be-

haviour. I can see that with 

my grandchildren. They are 

still small boys, but waste 

segregation comes natu-

rally to them, they can sort 

it selectively, they also know 

they have to turn off  the 

light when they leave a room 

– they turn these actions 

into habits. Economic and 

ecological education should, 

obviously, embrace the entire 

society, as only then we can 

experience the improved 

quality of life.

LW: Professor, what area 
would you recommend the 
Polish government should 
see as its fi rst and most im-
portant task?

In terms of economic prob-

lems, I would advise them 

not to ruin public fi nances. 

Turning election prom-

ises into reality may put 

substantial strain on the 

state budget. Stable public 

fi nances are a great asset. 

The lack of such stability 

induces infl ation, the cost 

of which is mainly paid by 

working people. I think the 

market will not solve many 

socio-economic problems, so 

what we need is pro-growth 

government policies in order, 

for example, to reverse nega-

tive demographic trends. This 

won’t, however, happen as 

a result of pursuing populist 

slogans, but through rational 

measures addressing aid to 

those who are really in need. 

Low birth rates aff ect mainly 
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Aleja Dębów Doktorów          
Honoris Causa                         

Marek Kiczka

Informacje o Alei Dębów Dok-

torów Honoris Causa znalazły 

się na pylonie informacyjnym 

umiejscowionym przy ul. Bogu-

cickiej, bezpośrednio przed po-

dejściem do budynku Centrum 

Nowoczesnych Technologii 

Informatycznych. Znaleźć tam 

można wykaz doktorów hono-

ris causa wraz z latami, kiedy 

nadano im ten zaszczytny 

tytuł, oraz plan kampusu i alei, 

a także całej ścieżki drzew 

polskich „UniEKO”. Widnieją 

tam również opis botaniczny 

oraz grafi ki przedstawiające 

morfologię dębu szypułkowe-

go, który został wybrany do 

utworzenia alei ze względu na 

zakorzenioną w świadomości 

Polaków szlachetność gatunku 

oraz jego długowieczność.

7 października ubiegłe-
go roku, bezpośrednio 
po uroczystej inaugu-
racji roku akademic-
kiego i nadaniu prof. 
Bogusławowi Fiedorowi 
godności doktora ho-
noris causa Uniwer-
sytetu Ekonomicznego 
w Katowicach, otwarto 
Aleję Dębów Doktorów 
Honoris Causa. Zlokali-
zowana przy budynkach 
D i F aleja powstała 
w ramach projektu 
„UniEKO”.

middle income families (not 

low income families). Assist-

ance can be given not only 

as fi nancial aid, but also by 

off ering children access to 

extra-curricular activities 

(like sports) and free course 

books or providing them 

with healthy food at school. 

A lot of these solutions have 

already been implemented, 

they should be continued 

and developed further. It is 

easy to give money to fami-

lies, but how can we ensure 

it is spent for the benefi t 

of children? Let me quote 

St. Thomas Aquinas, who 

said that the share that God 

gave to us was not equal, 

but it was fair (in the earthly 

dimension), so I would like 

to remind politicians that 

the literal understanding of 

equality and egalitarianism is 

in direct opposition to social 

fairness. Egalitarian populist 

distribution is counterproduc-

tive. The solution that I can 

see is the family-oriented 

taxation system, which would 

ensure that tax would be 

calculated based not on par-

ents’ income, but on income 

per family member, including 

children, of course. We do 

need a system supporting 

poorer families, relying on 

effi  cient social services and 

non-governmental organisa-

tions. The slogan proposing 

absolute equality is a propa-

ganda trick and will never 

yield an eff ective solution to 

the problem. 

We should also strive 

towards changing a weak 

labour market, full of people 

employed based on civil law 

contracts, implement meas-

ures to boost work activity, 

improve the ineff ective and 

insuffi  ciently pro-growth 

taxation system and trans-

form the economic model 

based on low labour costs 

– pay growth dynamics are 

much lower that employee 

productivity dynamics in 

Poland. Obviously, these are 

only selected measures that 

are necessary in order to 

gradually free our country 

from a middle income trap.

MB: Finally, Professor, what 
challenges would you like to 
pursue now?

I am “programmed” towards 

the future – assuming I will 

remain in good health – be-

cause of the institutional 

involvement in the Polish 

Academy of Sciences and 

the Polish Economic Society, 

where I am Vice President, 

and due to the initiatives 

pursued in non-governmental 

and business-related organi-

sations. I’m also running a re-

search project on sustainable 

development fi nanced by the 

National Science Centre. It 

has an empirical and theoreti-

cal dimension and deals with 

the institutional equilibrium 

between formal and informal 

institutions. Such equilibrium 

is particularly important for 

the practical implementation 

of sustainable development. 

Informal institutions represent 

all the things we talked about 

in the interview: systems of 

values, behaviour patterns, 

mental models, social trust. 

Sustainable development 

requires such metanoia. In 

empirical terms, we want to 

build a system of measuring 

and monitoring tools in coop-

eration with, for example, IT 

specialist, in order to develop 

a suitable set of instruments. 

The plan is ambitious. I also 

intend to seek employment, 

but I don’t want to talk about 

the details yet. Still, I’m 

hesitating, as I have enough 

ideas to write a few books 

and some research papers. 

Right now, I’m considering my 

options, waiting to make the 

fi nal choice. I believe Provi-

dence will protect me and 

help me make the decision 

that will be right for me, my 

family, and my immediate and 

wider circle where – to use 

the phrase coined by a promi-

nent contemporary sociolo-

gist, Mark Granovetter – I am 

socially rooted.

The information about the 

alley of oaks of honorary 

doctorate holders is presented 

on the pylon located in ul. 

Bogucicka, directly next to the 

passage to the Advanced In-

formation Technology Centre. 

It comprises the list of all the 

honorary doctorates and the 

years of their conferment, the 

map of the campus, the alley 

and the entire “UniEKO” path 

of Polish trees. It also contains 

On 7 October 2015, 
following the inaugu-
ration ceremony of the 
new academic year and 
the conferment of the 
honorary doctorate 
degree on Prof. Bogu-
sław Fiedor, the Alley 
of Oaks of Honorary 
Doctorate Holders was 
offi cially opened. Lo-
cated in the vicinity of 
Buildings D and F, the 
alley was created as 
part of the “UniEKO” 
project.

The Alley of Oaks      
of Honorary                 
Doctorate Holders               

© ksena32 – Fotolia.com
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Zaszczyt uroczystego odsło-

nięcia tablicy dębów dokto-

rów honoris causa i przecięcia 

wstęgi przypadł rektorowi, 

prof. Leszkowi Żabińskiemu 

oraz prof. Bogusławowi Fie-

dorowi, dr. h.c. Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Katowi-

cach. Profesor Fiedor sym-

bolicznie posadził także dąb 

swego imienia. Razem aleja 

liczy trzynaście dębów. Pod-

czas wydarzenia obecny był 

także prof. Bohdan Gruchman, 

który dokonał symbolicznego 

podlania dębu upamiętnia-

jącego nadanie mu godności 

doktora honoris causa w 1999 

roku, wtedy jeszcze przez ów-

czesną Akademię Ekonomicz-

ną im. Karola Adamieckiego 

w Katowicach.

Więcej informacji: / More on:
www.ue.katowice.pl/unieko

the botanical description and 

graphics showing the mor-

phology of the pedunculate 

oak, which was chosen for 

the alley due to its unvarying 

perception by Poles as a no-

ble and long-lived species.

The privilege of the offi  cial 

unveiling of the commemo-

rative plaque of honorary 

doctorates and ceremonial 

ribbon cutting was granted 

to the Rector Prof. Leszek 

Żabiński and Prof. Bogusław 

Fiedor, a holder of the 

honorary doctorate of the 

University of Economics in 

Katowice. Prof. Bogusław 

Fiedor also planted an oak 

bearing his name. The event 

was also attended by Prof. 

Bohdan Gruchman, who 

symbolically watered the oak 

commemorating his honorary 

doctorate conferred in 1999 

by the then Karol Adamiecki 

Academy of Economics in 

Katowice.

1. Odsłonięcie tablicy dębów doktorów honoris causa / The unveiling 

of the plaque of honorary doctorates

2. Prof. Bogusław Fiedor sadzi dąb swego imienia / Prof. Bogusław 

Fiedor planting the oak bearing his name

3. Aleja Dębów Doktorów Honoris Causa – widok na os. Gwiazdy / 

The alley of oaks of honorary doctorates – a view towards 

the Gwiazdy Estate

4. Prof. Bohdan Gruchman podlewa dąb swego imienia / 

Prof. Bohdan Gruchman watering the oak bearing his name

fot. / photos A. Kaczmarek
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Niedawno minął rok od dnia 11 grudnia 2014 roku, kiedy 

z ogromnym żalem pożegnaliśmy naszego kolegę, dr. Bogdana 

Ciupka, wieloletniego pracownika Uniwersytetu Ekonomicz-

nego w Katowicach. Po uzyskaniu tytułu magistra w 1990 

roku, jako absolwent ówczesnej Akademii Ekonomicznej w Ka-

towicach podjął pracę na uczelni na stanowisku asystenta 

w Instytucie Ekonometrii na Wydziale Przemysłu. Następnie 

od 1992 roku pracował jako asystent w Katedrze Ekonometrii 

na Wydziale Zarządzania, a od 1999 roku w Katedrze Badań 

Operacyjnych, która od  2009 roku wchodzi w skład Wydziału 

Informatyki i Komunikacji. Od 2001 roku zatrudniony był na 

stanowisku adiunkta. 

W 2000 roku za pracę „Optymalizacja wyniku technicznego, 

struktury portfela i taryf składek zakładu ubezpieczeń majątko-

wych” uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych w dziedzi-

nie ekonomii. W tym samym roku za rozprawę doktorską otrzy-

mał pierwszą nagrodę w II edycji konkursu na najlepszą pracę 

doktorską i magisterską z zakresu ubezpieczeń, zorganizowa-

nego przez Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji „Warta”. 

W latach 1993–1999 pracował jako analityk w Zakładzie Ubez-

pieczeń „Westa” SA. Doświadczenie zdobyte w tym okresie 

wykorzystywał w swojej pracy naukowej. Był autorem wielu 

publikacji naukowych o tematyce dotyczącej głównie zastoso-

wania metod badań operacyjnych w ubezpieczeniach. Doktor 

Bogdan Ciupek należał do różnych towarzystw naukowych, 

m.in. do Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Polskiego 

Towarzystwa Statystycznego oraz International Society on 

Multiple Criteria Decision Making. Za osiągnięcia naukowe oraz 

pracę na rzecz uczelni wielokrotnie wyróżniany był Nagrodą 

Rektora. Powierzone mu zadania, zarówno dydaktyczne, na-

ukowe, jak i organizacyjne realizował rzetelnie i z zaangażowa-

niem. Był koleżeński i uczynny, jednocześnie pogodny, z dużym 

poczuciem humoru.

Odejście bliskiego człowieka jest zawsze trudne i bolesne, 

zwłaszcza wtedy, gdy jest to osoba stosunkowo młoda, która 

mogłaby jeszcze wiele w życiu osiągnąć i uczynić wiele dobrego. 

Bogddanie,, zawwszze bęęęędziemmmy oo TTTobie ppamiętać. 

Koleżanki i koledzy z Katedry Badań Operacyjnych

Wspomnienie 
o dr. Bogdanie Ciupku

iedawno minął ro

z ogromnym ża

Ciupka, wielo

nego w Ka

roku, jak

towic

w I

In memory of dr Bogdan Ciupek
(20.07.1965–7.12.2014)

It has been a year since 11 December 2014, when – with deep 

grief and sorrow – we bade farewell to our colleague and long-

term staff  member of the University of Economics in Katowice, 

dr Bogdan Ciupek. After completing the MA at the then Acad-

emy of Economics in Katowice, he was employed as a research 

and teaching assistant in the Institute of Econometrics at the 

Faculty of Industry. From 1992, he worked as an assistant in the 

Department of Econometrics at the Faculty of Management, 

and from 1999, in the Department of Operational Research, 

which became part of the Faculty of Informatics and Communi-

cation in 2009. After receiving a PhD degree, he was employed 

as an assistant professor.

He obtained a doctorate in economics in the year 2000, having 

defended his dissertation entitled “Optymalizacja wyniku tech-

nicznego, struktury portfela i taryf składek zakładu ubezpieczeń 

majątkowych” [“Technical Result, Portfolio Structure and Pre-

mium Tariff  Optimisation in a Property Insurance Company”]. 

In the same year, he was awarded the fi rst prize in the 2nd edi-

tion of the best doctoral and master’s thesis competition in the 

fi eld of insurance, organised by “Warta” Insurance and Reinsur-

ance Company. 

In the years 1993–1999, dr Ciupek worked as an analyst for 

“Westa” Insurance Company and used the experience gained 

in that period in his research work. He authored numerous 

scientifi c publications, mainly on the application of operational 

research methods in insurance. Dr Ciupek was a member of 

a number of scientifi c societies, including the Polish Economic 

Society, the Polish Statistical Association, and the International 

Society of Multiple Criteria Decision Making. He received nu-

merous Rector’s awards for academic achievements and his 

contribution to the university. He was always fully committed to 

the teaching, research and organisational tasks assigned to him, 

and he performed them faultlessly. He was friendly and helpful, 

optimistic, with a great sense of humour. 

The passing of a dear person is always hard and painful, partic-

ularly if the person is relatively young. He could have achieved 

much more, and done a lot more good. 

Bogddan, wwe wwill alwaaaays remmmemmbber you. 

Colleagues from the Department of Operational Research
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Dnia 17 listopada 2015 roku odszedł przedwcześnie, po ciężkiej 

chorobie, dr Andrzej Czarnik, były pracownik uczelni, a zarazem 

znaczący menedżer i działacz gospodarczy okresu transfor-

macji. Urodzony 30 sierpnia 1950 roku w Bytomiu, tam także 

uczęszczał do szkoły podstawowej i średniej. Maturę uzyskał 

w I LO im. Jana Smolenia. Studiował początkowo matematykę 

na Uniwersytecie Śląskim, by potem, w 1975 roku, ukończyć 

studia na Wydziale Handlu, Transportu i Usług ówczesnej Aka-

demii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego. Zatrudniony jako 

asystent i starszy asystent w Instytucie Transportu AE, w 1980 

roku obronił dysertację doktorską. Był autorem i współautorem 

artykułów zamieszczanych w wydawnictwach uczelnianych. 

Uczestnicząc w tzw. wiślańskich Konferencjach Transportu, 

występował z referatami przyciągającymi uwagę praktyków. 

Pracował w uczelni jako adiunkt do 1984 roku, kiedy podjął 

się ryzyka prowadzenia biznesu w Ekoserw Sp. z o.o., będąc 

jej wiceprezesem. Z początkiem lat dziewięćdziesiątych XX 

wieku wszedł mocno w proces przekształcania gospodarki 

posocjalistycznej w wolnorynkową. Został zastępcą burmistrza 

Tarnowskich Gór (1990–1992). Był współautorem „Programu 

regionalnej polityki gospodarczej Górnego Śląska” (1991, wraz 

z T. Kiecką-Niechajowiczem i B. Marszałkowskim). Jako dyrektor 

Wydziału Gospodarki Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach 

(1992–1995), opierając się na tym dokumencie, dążył do wszczę-

cia negocjacji ze stroną rządową, które zakończone zostały pod-

pisaniem Kontraktu Regionalnego dla Województwa Katowic-

kiego (1995). W jego wyniku m.in. powstał Fundusz Górnośląski 

S.A., którego dr Czarnik był pierwszym prezesem (1995–1997). 

Dokument programowy z 1991 roku został przystosowany do 

promocji na forach akademickich w postaci zarysu wykładu 

(edycje z lat 1993, 1994). Przewidywał konsekwencje transfor-

macji i reorganizacji przemysłu w „Diagnozie społecznych skut-

ków restrukturyzacji przemysłu ciężkiego na Górnym Śląsku” 

(Wydział Gospodarki UW, Katowice 1994, współautor: A. Zio-

mek). Równolegle pełnił znaczące funkcje w nadzorze właściciel-

skim z ramienia Skarbu Państwa: w Katowickim Holdingu Wę-

glowym – wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej (1994–1997), 

Górnośląskim Zakładzie Energetycznym S.A. – wiceprzewodni-

czący Rady Nadzorczej (1994–1998), Polskich Kolejach Państwo-

wych S.A. – przewodniczący Rady (1996–1998) i inne. Zdobywał 

dalsze doświadczenie menedżerskie i ekonomiczne w kierowa-

niu trudnymi przedsiębiorstwami: Elektrociepłownią Zabrze S.A. 

– wiceprezes zarządu (1998–2000), Fabryką Sprzętu i Narzędzi 

Górniczych FASING S.A. – wiceprezes zarządu (2000–2002). Od 

2002 roku aż do ostatnich chwil prowadził fi rmę konsultingową 

Invest-Navigator Sp. z o.o., podpisując jeszcze na szpitalnym 

łożu niezbędne dokumenty księgowe.

Potrafi ł łączyć profesjonalizm gospodarczy z otwarciem na 

potrzeby organizacji non-profi t. Od 1975 roku był członkiem Pol-

skiego Towarzystwa Ekonomicznego, Oddział Katowice, w latach 

Wspomnienie. 
Doktor Andrzej Czarnik
Memory. Doctor Andrzej Czarnik

 (1950–2015) Dr Andrzej Czarnik, a former lecturer at the University of Eco-

nomics in Katowice and a prominent manager and activist of 

the transformation era, died prematurely after a long illness 

on 17 November 2015. He was born on 30 December 1950 in 

Bytom and he completed his primary and secondary educa-

tion there. He took the school-leaving examinations at Jan 

Smoleń Secondary School. At fi rst, he studied mathematics at 

the University of Silesia and then was a student of the Faculty 

of Trade, Transport and Services at the then Karol Adamiecki 

Academy of Economics; he graduated from it in 1975. He was 

an assistant lecturer and a senior lecturer at the Institute of 

Transport and he presented his doctoral dissertation in 1980. 

He was an author and co-author of papers published in the 

university press. He took part in the so called Wisła Transport 

Conferences, where his speeches attracted the attention of 

practitioners. In 1984, he left university and took a risky decision 

of moving into business, as vice-president of Ekoserw Sp. z o.o. 

At the beginning of the 1990s, he was actively involved in the 

transformation of the post-socialist economy to a market econ-

omy. He was a deputy mayor of Tarnowskie Góry (1990–1992). 

In 1991 he co-authored the “Programme of the Regional Eco-

nomic Policy for Upper Silesia” (along with T. Kiecka-

-Niechajowicz and B. Marszałkowski). As Director of the Eco-

nomic Department of the Voivodeship Offi  ce in Katowice 

(1992–1995), he advocated negotiations on that document with 

the government. The negotiations concluded by the signing of 

the Regional Contract for Katowice Voivodeship (1995) and led 

to the creation of the Upper Silesian Fund, whose fi rst presi-

dent was dr Czarnik (1995–1997). The “Programme of the Re-

gional Economic Policy for Upper Silesia” was promoted in the 

academic community in the form of a lecture outline (editions 

of 1993 and 1994). Dr Czarnik predicted the consequences of 

the industry transformation and reorganisation in “A Diagnosis 

of the Social Eff ects of the Restructuring of Heavy Industry 

in Upper Silesia” (Faculty of Economics of the University of 

Warsaw, Katowice 1994, co-author: A. Ziomek). At the same 

time, he played a prominent role in the owner’s supervision on 

behalf of the Treasury: he was, inter alia, deputy chairman of 

the Supervisory Board in Katowicki Holding Węglowy (Katowice 

Coal Holding) (1994–1997) and Górnośląski Zakład Energety-

czny S.A. (Upper Silesian Energy Company, Inc.) (1994–1998), 

and president of the board in Polskie Koleje Państwowe S.A. 

(Polish State Railways, Inc.) (1996–1998). He gained further man-

agerial and business experience being in charge of troubled com-

panies: he was vice-president of the board in Elektrociepłownia 

Zabrze S.A. (1998–2000) and in Fabryka Sprzętu i Narzędzi Gór-

niczych FASING S.A. ( Mining Tools and Equipment Factory FAS-

ING Plc) (2000–2002). From 2002 till the last days of his life, he 

ran a consultancy, Invest-Navigator Sp. z o.o, signing the urgent 

accounting documents on his hospital bed. 

Dr Czarnik was able to combine business professionalism with 

openness to the needs of non-profi t organisations. From 1975, 

he was a member of the Polish Economic Society, Katowice 

Branch, served on its board in the years 1997–2001 and was its 

7 listopada 2015 ro15 7 lisstopadda 20
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1997–2001 członkiem zarządu, w latach 2001–2005 – wicepre-

zesem. Uczestniczył w licznych przedsięwzięciach statutowych 

i wspierał je. Był żywo zainteresowany sprawami Towarzystwa, 

także kiedy relacje uległy rozluźnieniu. Cenione były jego wiedza 

i kompetencje. Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach mia-

nowała go swym członkiem honorowym. Zasłynął jako rzetelny 

i rozważny komentator wydarzeń gospodarczych na antenie 

radiowej i telewizyjnej. Czytał zawsze biuletyn „Forum”, zwłasz-

cza jego część historyczną, gdyż lubił i cenił historię. Nie zdążył 

podzielić się swoim ogromnym doświadczeniem. Odszedł zbyt 

szybko. Powinien pozostać w naszej pamięci. 

(acz) 

vice-president from 2001 to 2005. He supported and participated 

in numerous statutory ventures and took keen interest in the 

Society’s life, even when his connections with it loosened. His 

expertise and competence were highly esteemed. Dr Czarnik was 

granted honorary membership by the Chamber of Commerce and 

Industry in Katowice. He established his reputation as a thorough 

and judicious economic commentator in radio and television 

programmes. He always read Forum, particularly its historic sec-

tion, as he liked and valued history. He didn’t manage to share 

his huge experience – he passed away too soon. His memory will 

always remain vivid in our minds. 

(acz) 

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicz-
nego w Katowicach znalazł się na trzeciej pozy-
cji na liście najskuteczniejszych wnioskodawców 
według Narodowego Centrum Nauki. Ma jeden 
z najwyższych współczynników sukcesu w swo-
jej grupie dziedzinowej.
4 września 2015 roku Narodowe Centrum Nauki po raz pierwszy 

przedstawiło zestawienie jednostek naukowych i badawczych biorą-

cych udział w konkursach NCN rozstrzygniętych w latach 2013–2014. 

Prezentuje ono aktywność grantową wnioskodawców pod kątem 

współczynnika sukcesu, wysokości przyznanego fi nansowania oraz 

kategorii naukowej nadanej przez KEJN (Komitet Ewaluacji Jednostek 

Naukowych).

Według opublikowanych danych Wydział Zarządzania Uniwersyte-

tu Ekonomicznego w Katowicach jest trzecim najskuteczniejszym 

spośród wszystkich wnioskodawców w swojej dziedzinie naukowej, 

w grupie wspólnej oceny (GWO) HS1EK. Aż 38 procent składanych 

wniosków otrzymało fi nansowanie NCN. W grupie znalazło się 80 

jednostek naukowych i instytucji badawczych – jedynie pięć z nich 

osiągnęło współczynnik sukcesu równy 30 procent lub wyższy.

Wydział Zarządzania w pierwszej trójce 
wnioskodawców NCN

M
a
re

k
 K

iczk
a

Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warszawski                         6 812 529 PLN

Kolegium Analiz Ekonomicznych, Szkoła Główna Handlowa        5 800 709 PLN

Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach        2 432 960 PLN

Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu      2 053 956 PLN

Instytut Zarządzania Ryzykiem, Akademia Finansów i Biznesu Vistula           861 395 PLN

52%

48%

38%

30%

30%

The Faculty of Management of the University of 
Economics in Katowice ranks third in a league 
table of effective applicants which was released by 
the National Science Centre (NCN). The faculty 
has one of the highest success rates among other 
institutions in the same fi eld.
On 4 September 2015, the National Science Centre published the 

fi rst ever ranking list of the academic and research units submit-

ting their proposals for the funding schemes concluded in the 

years 2013–2014. It shows the applicants’ grant – seeking activity 

based on scores in the following categories: a success rate, an 

amount of funding granted and a scientifi c category awarded by 

the Committee for Evaluation of Scientifi c Research Institutions. 

According to the data released, the University of Economics in 

Katowice is the third most eff ective applicant in its fi eld, in NCN 

evaluation group E HS1EK. As many as 38% of its applications 

qualifi ed for funding in NCN calls. The group consisted of 80 

academic units and research institutions, out of which only 5 had 

a success rate of 30% or above.

     Faculty of Management among top three                      
     applicants to the National Science Centre               

ąg ę p y y p y y

W d i ł N k Ek i h U i t t W ki 6 812 5296 PLN

WSPÓŁCZYNNIK
SUKCESU

SUCCESS RATE

Tabela przedstawia pierwszą piątkę w grupie HS1EK
The table shows the top fi ve institutions in NCN group HS1EK

WNIOSKODAWCA

APPLICANT

KWOTA PRZYZNANEGO 
FINANSOWANIA

FUNDING GRANTED

Faculty of Economic Sciences, University of Warsaw

Collegium of Economic Analysis, Warsaw School of Economics

Faculty of Management, University of Economics in Katowice

Faculty of Informatics and Electronic Economy, Poznan University of Economics and Business

Institute of Risk Management, Vistula University



686868 FORUM_nr 42 / 2016

Katedra Bankowości i Rynków Finansowych już po raz czwarty 
zorganizowała Kongres Młodych Naukowców, skierowany zarówno 
do młodych adeptów nauki, jak również przedstawicieli środowisk 
naukowych i akademickich, reprezentujących różne ośrodki w kraju 
i za granicą. IV edycja kongresu pod nazwą „Zaufanie w relacjach 
społecznych, gospodarczych i fi nansowych” odbyła się w Słonecznym 
Brzegu w Bułgarii w dniach 7–9 września 2015 roku.

IV Kongres 
Młodych Naukowców

Kongres stał się cyklicznym, międzyna-

rodowym spotkaniem reprezentantów 

nauk ekonomicznych, będącym okazją do 

zaprezentowania wyników prowadzonych 

badań naukowych, wymiany poglądów oraz 

dyskusji w gronie naukowców i ekspertów. 

Obrady skoncentrowano wokół tworzenia 

podstaw dla ekonomicznej i fi nansowej 

stabilności zarówno w skali globalnej, 

jak i z perspektywy poszczególnych go-

spodarek narodowych. Źródeł stabilności 

i podstaw dalszego rozwoju poszukiwano 

w obszarze: bankowości i fi nansów, orga-

nizacji i zarządzania, marketingu, polityki 

gospodarczej oraz wybranych obszarów 

o charakterze interdyscyplinarnym.

W kongresie wzięli udział naukowcy 

z Polski, Czech, Słowacji, Serbii, Ukrainy, 

Bułgarii, Rosji oraz Niemiec. Polskie ośrodki 

akademickie reprezentowali przedstawi-

ciele Uniwersytetu Ekonomicznego w Po-

znaniu, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 

w Toruniu, Uniwersytetu Szczecińskiego, 

Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 

w Lublinie oraz Uniwersytetu Ekonomiczne-

go w Katowicach. Dorobkiem kongresowym 

jest publikacja pt. „Challenges, Research 

and Perspectives. Trust in social, economic 

mian, dokonujących się na rynkach fi nan-

sowych i w systemie bankowym. W szcze-

gólności zwrócono uwagę na zmianę mo-

deli biznesowych banków, nowe regulacje 

Bazylejskiego Komitetu Nadzoru Banko-

wego, znaczenie komunikacji w polityce 

monetarnej, przekształcenia w systemach 

gwarantowania depozytów po globalnym 

kryzysie fi nansowym oraz odpowie-

dzialność systemowo ważnych instytucji 

fi nansowych za stabilność rynków fi nan-

sowych. W dyskusji odniesiono się rów-

nież do systemów wczesnego ostrzegania 

współczesnych banków centralnych, które 

mogą identyfi kować główne obszary ry-

zyka zagrażające stabilności sektora ban-

kowego. Wskazano, iż brak jest obecnie 

adekwatnych do bieżących uwarunkowań 

systemów wczesnego ostrzegania, które 

powinny być opracowywane celem zwięk-

szenia zaufania do sektora bankowego. 

Prelegenci zaprezentowali także wyniki 

swoich badań w obszarze rynków fi nanso-

wych oraz fi nansów przedsiębiorstw i go-

spodarstw domowych. Dyskusja dotyczyła 

problematyki planowania emerytalnego 

jako elementu zarządzania fi nansami 

osobistymi. Uczestnicy wskazywali zale-

ty i wady różnych rozwiązań systemów 

emerytalnych w swoich krajach. Podjęto 

także tematykę zaufania do samorządu 

lokalnego na przykładzie Polski oraz wpły-

wu zaufania na poziom konkurencyjności 

polskich przedsiębiorstw. 

Z roku na rok kongres cieszy się coraz 

większym zainteresowaniem zarówno 

młodych pracowników nauki, doktoran-

tów, jak również doświadczonych naukow-

ców, którzy pragną skonfrontować swoje 

spostrzeżenia, uwagi i wnioski w środo-

wisku międzynarodowym. Kongres jest 

także szansą na nawiązanie współpracy 

z ośrodkami europejskimi. Uczestnicy pod-

kreślali istotną wartość zarówno meryto-

ryczną, jak i społeczną tego typu spotkań 

naukowych. 

and fi nancial relations” pod redakcją 

prof. Güntera Hofbauera, opublikowana 

przez wydawnictwo Uni-edition GmbH 

z Berlina.

Uczestnicy kongresu w trakcie poszcze-

gólnych paneli tematycznych dyskutowali 

o problematyce zaufania w naukach eko-

nomicznych. Wskazywano, iż zaufanie jest 

niezwykle istotne w aspekcie prawidłowe-

go funkcjonowania systemu fi nansowego, 

w szczególności zaufanie do rynków 

fi nansowych i sektora bankowego. Brak 

zaufania może bowiem zwiększać ryzyko 

niestabilności fi nansowej, której skutki 

będą odczuwane także w sferze realnej 

gospodarki. Z kolei utrata zaufania do 

instytucji fi nansowych sprzyja ich desta-

bilizacji, skutkując utratą płynności i groź-

bą niewypłacalności. Zwrócono również 

uwagę na rosnące znaczenie społecznej 

odpowiedzialności biznesu w komuni-

kacji organizacji z interesariuszami jako 

podstawy budowania wzajemnych dłu-

gotrwałych relacji. Zaufanie utożsamiano 

także z czynnikiem determinującym 

poziom konkurencyjności przedsiębiorstw 

oraz źródło ich przewagi na rynku.

Obrady dotyczyły także bieżących prze-

Aleksandra Nocoń
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Katedra Bankowości i Rynków 
Finansowych zaprasza wszystkich 
chętnych do udziału w V Kongresie 
Młodych Naukowców, zapla-
nowanym na wrzesień 2016 roku.
Szczegóły: www.icys.ue.katowice.pl

The Department of Banking and 
Financial Markets would like to invite 
all the interested persons for the 5th 
Congress of Young Scientists, 
scheduled for September 2016.
More: www.icys.ue.katowice.pl

The congress has become a regular, in-

ternational meeting for representatives 

of economic sciences, off ering them an 

opportunity to present research results 

and exchange opinions. The main theme 

of the congress revolved around creat-

ing a strong foundation for economic 

and fi nancial stability, both on global 

and national scales. The sources of sta-

bility and further growth were sought 

in banking and fi nance, organisation 

and management, marketing, economic 

policies, and selected interdisciplinary 

areas. 

The congress attracted participants 

from Poland, the Czech Republic, Slo-

vakia, Serbia, Ukraine, Bulgaria, Russia, 

and Germany. Polish academic centres 

were represented by researchers from 

the Poznań University of Economics 

and Business, the Nicolaus Copernicus 

University in Toruń, the University of 

Szczecin, the Maria Curie-Skłodowska 

University in Lublin, and the University 

of Economics in Katowice. The congress 

is followed by the publication entitled 

“Challenges, Research and Perspec-

tives. Trust in social, economic and 

fi nancial relations”, edited by Prof. Gün-

ter Hofbauer and released by a German 

publisher Uni-edition GmbH in Berlin. 

During thematic panels, the partici-

pants discussed the issue of trust in 

economic sciences. It was indicated 

that trust was important for an effi  cient 

fi nancial system, in particular, trust in 

the banking sector and fi nancial mar-

kets. Lack of trust may increase the risk 

if fi nancial instability, the consequences 

of which will also aff ect the real econ-

omy. On the other hand, the loss of 

trust in fi nancial institution contributes 

to their destabilisation, leading to im-

paired liquidity and a threat of insolven-

cy. Another issue under discussion was 

a growing signifi cance of responsible 

business in the area of an organisation’s 

communication with stakeholders as 

a foundation of long-term relationships. 

Trust was also identifi ed as a factor 

determining enterprise competitiveness 

and a source of competitive advantage. 

Discussions also dealt with current 

changes in the banking sector and 

fi nancial markets, especially evolving 

business models of banks, new regula-

tions of the Basel Committee on Bank-

ing Supervision, the signifi cance of 

communication in monetary policies, 

transformations in deposit guarantee 

schemes following the fi nancial crisis, 

and the responsibility of important 

fi nancial institutions for the stability 

of fi nancial markets. The participants 

also talked about early warning systems 

in modern central banks, which can 

identify major areas of risk threaten-

ing the stability of the banking sector. 

The absence of early warning systems 

adequate for the current situation was 

pointed out. It was argued that they 

should be developed in order to build 

trust in the banking sector. The speak-

ers also presented the results of their 

research in the area of fi nancial markets 

and enterprise and household fi nance. 

The discussion on pension planning as 

an element of personal fi nance manage-

ment unfolded. The participants indicat-

ed both advantages and disadvantages 

of pension systems in their countries. 

Another issue that was raised was trust 

in local government, illustrated with the 

situation in Poland, and the eff ect of 

trust on the competitiveness of Polish 

enterprises.

Over the four years, the congress has 

attracted increasing interest from 

young scientists, PhD candidates, and 

experienced researchers, who want to 

discuss their observations, opinions and 

conclusions in an international setting. 

The congress is also an opportunity to 

initiate cooperation between European 

centres. The participants expressed their 

appreciation of the scientifi c and social 

value of such meetings. 

The Department of Banking and 
Financial Markets held the 4th Con-
gress of Young Scientists, open to 
both young scientists and represen-
tatives of research and academic cen-
tres in Poland and abroad. 
IV Congress was held under the the-
me of “Trust in Social, Economic and 
Financial Relations” in Sunny Beach, 
Bulgaria, on 7–9 September 2015. 



Temat przewodni konferencji, która odbyła 

się w dniach 18–20 października 2015 

roku, „Marketing – organizacje – konsu-

menci produktów systemowych (handel 

i usługi profesjonalne, gospodarka tury-

styczna, produkty globalne)”, zainspirował 

do dyskusji nad najnowszą koncepcją 

marketingu produktów systemowych, 

inaczej multiproduktów. Zaproszenie do 

udziału w obradach przyjęła prof. Józefa 

Kramer, członek honorowy rady programo-

wej. Łącznie w konferencji uczestniczyło 

ponad 60 osób. Patronat merytoryczny 

nad konferencją objęło Polskie Naukowe 

Towarzystwo Marketingu. 

Obrady konferencyjne prowadzono w ra-

mach pięciu sesji, w tym dwóch angloję-

zycznych. Wykłady plenarne w sesji otwie-

Marketing – organizacje
– konsumenci produktów
systemowych

rającej obrady wygłosili: prof. Leszek Ża-

biński, prof. Krystyna Mazurek-Łopacińska 

(Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) 

oraz prof. Anna Olejniczuk-Merta (Akade-

mia Leona Koźmińskiego w Warszawie). 

W kolejnych sesjach w dyskusji na temat 

rozwoju koncepcji produktów systemo-

wych w różnych sektorach uczestniczyli 

zarówno naukowcy, jak i praktycy. Wśród 

tych ostatnich znaleźli się Rafał Błaszczyk 

(kierujący marketingiem w Stanley Black 

& Decker) oraz  Edward Stanoch (dyrektor 

zarządzający w Aon Hewitt). Konferencja 

była doskonałą okazją do wymiany wiedzy 

i doświadczeń odnoszących się do różno-

rodnych atrybutów produktów systemo-

wych. Referaty będące szczególnie ważną 

inspiracją do dalszych badań uczestników 

konferencji otrzymały wyróżnienia. Wśród 

autorów wyróżnionych prac polskojęzycz-

nych znalazły się dr Magdalena Sobociń-

ska (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocła-

wiu) i prof. Teresa Taranko (Szkoła Główna 

Handlowa w Warszawie). Wyróżnienia za 

prace anglojęzyczne odebrali natomiast: 

dr Maria Johann (Szkoła Główna Handlo-

wa w Warszawie) i dr Padma Panchapa-

kesan (ISCTE Business School z Portugalii) 

oraz dr Alper Güzel i dr Aykut Ekiyor (Gazi 

University w Turcji) wraz z prof. Dilaverem 

Tengilimoğlu (Atılım University w Turcji).

Katedra Poli-
tyki Rynkowej 
i Zarządzania 
Marketingowego kierowana przez prof. Leszka Żabińskie-
go była organizatorem pierwszej konferencji naukowej 
z cyklu „Współczesność, historia i przyszłość marketingu” 
im. Profesora Teodora Kramera. W dyskusji udział wzięli 
przedstawiciele świata nauki z czołowych ośrodków aka-
demickich z kraju oraz z ośrodków zagranicznych z Turcji 
i Portugalii, a także przedstawiciele biznesu reprezentują-
cy korporacje międzynarodowe.

Katarzyna Żyminkowska
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The leading theme of the conference, held 

on the 18–20 October 2015, was Marketing 

– Organisations – Consumers of Systemic 

Products (trade and professional services, 

tourism economy, global products), which 

inspired the discussion on the latest devel-

opments related to the concept of market-

ing of systemic products, also known as 

multi-products. The invitation to the con-

ference was kindly accepted by Prof. Józefa 

Kramer, an honorary member of the pro-

gramme committee. There were the total 

of 60 participants in the event, which was 

organised under the auspices of the Polish 

Scientifi c Marketing Association. 

The conference meetings were divided 

into fi ve sessions, including two conduct-

Marketing – organisa-
tions – consumers of
systemic products

ed in English. The plenary lectures in the 

opening sessions were delivered by Prof. 

Leszek Żabiński, Prof. Krystyna Mazurek-

Łopacińska (the University of Economics 

in Wrocław) and Prof. Anna Olejniczuk-

-Merta (Kozminski University in Warsaw). 

In the subsequent sessions, the discus-

sions on the evolution of the ideas behind 

systemic products across a variety of sec-

tors were held among the researchers as 

well as the practitioners. The latter group 

included Mr Rafał Błaszczyk (Head of 

Marketing in Stanley Black & Decker) and 

Mr Edward Stanoch (Managing Director 

from Aon Hewitt). The conference made 

an ideal setting for sharing the knowl-

edge and exchanging experiences with 

respect to diff erent attributes of systemic 

products. The papers which the conference 

participants had found particularly inspir-

ing, with relation to their own research, 

received awards. Dr Magdalena Sobocińska 

(the University of Economics in Wrocław) 

and Prof. Teresa Taranko (Warsaw School 

of Economics) were among the awarded 

authors of Polish language papers. The 

awarded papers in English were written by 

dr Maria Johann (Warsaw School of Eco-

nomics), dr Padma Panchapakesan (ISCTE 

Business School, from Portugal), dr Alper 

Güzel and dr Aykut Ekiyor (Gazi Univer-

sity in Turkey), together with Prof. Dilaver 

Tengilimoğlu (Atılım University in Turkey). 

The Department of Market Policy and Marketing 
Management, headed by Prof. Leszek Żabiński, or-
ganised the fi rst event in a series of Professor Teo-
dor Kramer scientifi c conferences on “The Current 
State, the History and the Future of Marketing”.  
It was attended by representatives of the research 
community from leading academic centres in Po-
land, the universities from Turkey and Portugal, as 
well as business practitioners from international 
corporations.

5

1. Dyskusja w sesji praktycznej: dr T. Żyminkowski, R. Błaszczyk, E. Stanoch, 

D. Raróg-Ośliźlok / A discussion at the practical session: dr T. Żyminkowski, 

R. Błaszczyk, E. Stanoch, D. Raróg-Ośliźlok

2. Gość honorowy konferencji, prof. J. Kramer / Prof. J. Kramer, an honorary 

guest of the conference

3. Dr hab. B. Nowotarska-Romaniak, prof. M. Pluta-Olearnik, dr B. Reformat, 

prof. B. Pilarczyk, prof. M. Sławińska, prof. S. Kaczmarczyk, prof. A. Olejniczuk-

-Merta, prof. J. Wiktor / Dr hab. B. Nowotarska-Romaniak, Prof. M. Pluta-Olearnik, 

dr B. Reformat, Prof. B. Pilarczyk, Prof. M. Sławińska, Prof. S. Kaczmarczyk, 

Prof. A. Olejniczuk-Merta, Prof. J. Wiktor

4. Otwarcie konferencji: dr hab. K. Żyminkowska, prof. L. Garbarski, 

prof. K. Jędralska, prof. S. Smyczek, prof. L. Żabiński / Opening of the conference: 

dr hab. K. Żyminkowska, Prof. L. Garbarski, Prof. K. Jędralska, Prof. S. Smyczek, 

Prof. L. Żabiński

5. Sesja plenarna w dniu 19 października / A plenary session on 19 October

fot. / photos M. Kieżel

© BillionPhotos – Fotolia.com
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V konferencja z cyklu „Konsument – Go-

spodarstwo domowe – Rynek” im. prof. 

Zofi i Kędzior pt. „Konsument w przestrze-

ni handlu i usług” zorganizowana została 

przez Katedrę Rynku i Konsumpcji. 

Pierwszy wieczór trzydniowego spotkania 

był poświęcony wspomnieniu prof. Zofi i 

Kędzior, której imieniem została nazwa-

na cykliczna konferencja. Kolejne dni to 

sesje, w których dyskutowano na tematy 

ważne dla współczesnego handlu i usług. 

Przedmiotem rozważań były trendy i me-

gatrendy w zachowaniach konsumentów, 

stan i kierunki rozwoju handlu i usług, in-

nowacje w handlu i usługach, wirtualiza-

cja działań i znaczenie mediów społeczno-

ściowych w zachowaniach zakupowych. 

W sesji „Konsument w sferze handlu 

i usług” poruszono wiele problemów doty-

czących zachowania konsumentów w no-

wych warunkach społeczno-gospodar-

czych. Obrady sesji „Innowacje w handlu 

Katarzyna Żyminkowska

Trendy w zachowaniach kon-
sumentów, stan i kierunki roz-
woju handlu i usług, innowacje, 
wirtualizacja, konsument przy-
szłości – to hasła przewodnie 
dyskusji naukowej, która odbyła się we wrześniu 2015 roku w Ustroniu. 
Uczestniczyli w niej przedstawiciele polskiego środowiska akademickich 
badaczy rynku, konsumentów i gospodarstw domowych – przyjaciele 
prof. Zofi i Kędzior.

Konsument w przestrzeni          
handlu i usług                                             

i usługach” koncentrowały się wokół za-

gadnień związanych z działalnością inno-

wacyjną przedsiębiorstw w sferze usług 

i handlu oraz metodyką prowadzenia ba-

dań w sferze konsumpcji, handlu i usług. 

W sesji „Wirtualizacja oraz media spo-

łecznościowe w zachowaniach zakupo-

wych konsumentów” dyskutowano nad 

zagadnieniami dotyczącymi zachowań 

konsumenta, nowoczesnych technologii 

mobilnych oraz wykorzystania mediów 

społecznościowych w handlu i usługach. 

Postęp w obszarze technologii informa-

cyjno-komunikacyjnych (ICT) w sposób 

znaczący determinuje funkcjonowanie 

wszystkich podmiotów rynkowych, w tym 

przedsiębiorstw. O ile jednak w ostatnich 

dwudziestu latach uwaga fi rm była skon-

centrowana głównie na globalnej sieci 

internet, to obecnie nowym wyzwaniem 

jest ekspansja rozwiązań mobilnych. Przy-

jęto tezę, że rozwój m-marketingu w tych 

dwóch obszarach podąża w kierunku 

maksymalizacji wartości dostarczanych 

nabywcom.

W panelu dyskusyjnym pt. „Stan oraz 

kierunki rozwoju handlu i usług w Polsce 

i Europie” uczestnicy koncentrowali się 

na trzech problemach:

 Innowacyjność w budowaniu przewagi 

konkurencyjnej przedsiębiorstw handlo-

wych i usługowych: moda czy konieczność? 

 Wielokanałowość handlu detalicznego 

i usług – przesłanki oraz ograniczenia in-

tegracji miejsc sprzedaży.

 Luki w zakresach badań handlu i usług 

w Polsce i Europie.

Uczestnicy sesji panelowej „Wirtualizacja 

handlu i usług – perspektywa konsumen-

ta i przedsiębiorstwa” zastanawiali się 

z kolei nad nowym podejściem do seg-

mentacji klientów handlu i usług w zinte-

growanych kanałach sprzedaży, rewolu-

cją mobilną (jest czy dopiero nadchodzi?) 

oraz wirtualizacją handlu i rzeczywisto-

ścią rozszerzoną. 

W trakcie konferencji odbyły się dwie se-

sje warsztatowe. Celem warsztatów „Dy-

lematy i wyzwania badań handlu i usług” 

było uzyskanie odpowiedzi na pytanie: 

Magdalena Jaciow
1
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Consumer in the sphere of commerce                          
and services

przed jakimi dylematami i wyzwania-

mi stoją badacze w kontekście zmian 

dokonujących się w handlu i usługach? 

W warsztatach „Handel i usługi przyszło-

ści” uczestnicy podjęli próbę odpowiedzi 

na pytania: jak w perspektywie 2025 roku 

będzie funkcjonował handel i usługi oraz 

jakie miejsce w tych działaniach będzie 

zajmował konsument. Zdaniem uczestni-

ków przyszłość handlu i usług to: nowe 

technologie w relacjach przedsiębiorstwo 

– klient, wzrost zasobów informacji na te-

mat klienta, indywidualizacja i różnicowa-

nie działań przedsiębiorstw, rozwój usług 

związanych z obszarem zdrowia, zago-

spodarowujących czas wolny oraz umoż-

liwiających nawiązywanie relacji z drugim 

człowiekiem.

Informacje o konferencji dostępne są na 
stronie Katedry Rynku i Konsumpcji: http://
www.ue.katowice.pl/jednostki/katedry/we/
katedra-rynku-i-konsumpcji.html 
Artykuły nadesłane na konferencję 
opublikowano w „Marketingu i Rynku” 
2015, nr 8, wersja elektroniczna dostępna 
na stronie http://www.marketingirynek.
pl/archiwum/marketing_i_rynek_
nr_08_2015,p425751763

More information about the conference is 
available at the website of the Department 
of Market and Consumption: http://www.
ue.katowice.pl/jednostki/katedry/we/
katedra-rynku-i-konsumpcji.html.
The conference papers have been 
published in „Marketing i Rynek” 8/2015. 
The online version of the Journal is 
available at http://www.marketingirynek.
pl/archiwum/marketing_i_rynek_
nr_08_2015,p425751763

Fifth in the “Consumer – Household – Mar-

ket” series dedicated to Prof. Zofi a Kędzior, 

the last conference entitled “Consumer in 

the Sphere of Trade and Services” was or-

ganised by the Department of Market and 

Consumption.

The fi rst evening of the three-day debate 

was dedicated to the memories of Prof. Zo-

fi a Kędzior, whose name the series bears. 

The following days comprised sessions 

focusing on signifi cant issues related to 

modern trade and services, encompassing 

the trends and megatrends in consumer 

behaviour, the current state and directions 

for the development of trade and services, 

innovations, virtualisation and the impact 

of social media on consumer buying be-

haviour.

The debate in the session entitled “Con-

sumer in the Sphere of Trade and Services” 

addressed issues concerning consumer be-

haviour in new socio-economic conditions. 

The discussion under the theme “Innova-

tions in Trade and Services” focused on 

innovative business practices in the trade 

and services sector, as well as the method-

ology of research into consumption, trade 

and services. The session on “Virtualisa-

tion and Social Media in Consumer Buying 

Behaviour” encompassed presentations re-

lated to consumer behaviour, mobile tech-

nologies, and making use of social media in 

trade and services. The development in the 

sphere of information and communication 

technologies (ICT) has a signifi cant impact 

on all the market players and participants, 

including enterprises. However, although 

in the last twenty years the attention of 

business enterprises has focused mainly 

on the global Internet network, the chal-

lenge of today is the expansion of mobile 

solutions. It is widely acknowledged that 

the development of m-marketing in the 

two spheres aims at maximising the added 

value for consumers. 

The discussion panel entitled “The Current 

State and Directions for the Development 

of Trade and Services in Poland and in Eu-

rope” centred around three main issues:

 Innovation in developing the competi-

tive advantage of trade and service sector 

enterprises – a fashion or necessity? 

 The multi-channel nature of retail and 

services – conditions and limitations of 

point of sale integration.

 Gaps in the research on trade and serv-

ices in Poland and in Europe.

The participants of the panel on “Virtuali-

sation of Trade and Services – a Consumer 

and Enterprise Perspective” discussed new 

approaches to client segmentation in in-

tegrated sales channels, the mobile revo-

lution (already happening or on its way?), 

virtualisation of trade and the augmented 

reality. 

The conference also featured two work-

shop sessions. The session entitled “Dilem-

mas and Challenges for Research on Trade 

and Services” aimed to explore the dilem-

mas and challenges faced by researchers in 

view of the changes occurring in the trade 

and services sector. During the workshop 

on “The Trade and Services of the Future”, 

the delegates considered the prospects for 

trade and services by the year 2025 and the 

position of future consumers in the trade 

and services sector. The participants saw 

the future of trade and services as focused 

on new technologies in the enterprise-

consumer relationship, the development of 

client information resources, personalisa-

tion and diversifi cation of operations, the 

development of health care, leisure and 

social networking services. 

Trends in consumer behaviour, the current state and directions for the development 
of trade and services, innovations, virtualisation, the consumer of the future – these 
were the main themes of a debate held in September 2015 in Szczyrk by the repre-
sentatives of the Polish community of market, consumer and household researchers, 
bringing together a group of Prof. Zofi a Kędzior’s friends and colleagues.

More information

1. Sesja plenarna / The 

plenary session

2. Wieczór wspomnień 

o prof. Zofi i Kędzior / The 

evening of memories for 

Prof. Zofi a Kędzior 

3. Uczestnicy panelu 

dyskusyjnego / Partici-

pants of the discussion 

panel

fot. / photos A. Stolecka-

-Makowska
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W sesji plenarnej, którą prowadził 

prof. Kazimierz Starzyk z Wyższej 

Szkoły Bankowej w Poznaniu, wy-

stąpiło pięciu prelegentów. Profesor 

Zdzisław W. Puślecki z Uniwersytetu 

im. A. Mickiewicza w Poznaniu przed-

stawił aktualne wyzwania w stosun-

kach gospodarczych pomiędzy Unią 

Europejską a Chinami. Referat prof. 

Małgorzaty Poniatowskiej-Jaksch ze 

Szkoły Głównej Handlowej w War-

szawie dotyczył problematyki inter-

nacjonalizacji sieciowej korporacji 

transnarodowych oraz korporacyjnej 

przedsiębiorczości. Profesor Magda-

lena Rosińska-Bukowska reprezentu-

21 października 2015 roku odbyła się czternasta kon-
ferencja naukowa z cyklu „Procesy internacjonalizacji 
w gospodarce światowej”, organizowana przez Katedrę 
Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych.

The 14th edition of the conference series entitled “Inter-
nationalisation Processes in the World Economy” was 
held on 21 October 2015. The conference was organised 
by the Department of International Economic Relations.

Otwarcia konferencji dokonał kierow-

nik Katedry MSE prof. Tadeusz Sporek 

wraz z dziekan Wydziału Ekonomii 

prof. Barbarą Kos. Zwrócili oni uwagę 

na obecność przedstawicieli aż dwu-

dziestu czterech polskich ośrodków 

naukowych oraz uczestników z Czech 

i Rumunii, co dowodzi szerokiego 

zainteresowania środowiska akade-

mickiego problematyką gospodarczą 

o wymiarze międzynarodowym. 

Uznali internacjonalizację za najbar-

dziej istotny proces we współczesnej 

gospodarce światowej i w związku 

z tym ważny oraz pożądany przed-

miot badań i dyskusji naukowych. 

jąca Uniwersytet Łódzki przedstawiła 

model oceny konkurencyjności ko-

operencyjnych systemów sieciowych. 

Pani prof. Rosińska-Bukowska, która  

jest także ogólnopolskim koordyna-

torem konkursu prac magisterskich 

z dziedziny międzynarodowych sto-

sunków gospodarczych, przypomnia-

ła, że jednym z laureatów pierwszej 

edycji konkursu, która odbyła się 

właśnie w 2015 roku, jest absolwent 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Kato-

wicach – Adam Gąsiorek, znajdujący 

się także wśród uczestników konfe-

rencji. Przedmiotem wystąpienia prof. 

Vladislava Pavláta z Wyższej Szkoły 

Finansów i Administracji w Pradze 

były zagadnienia centralnych de-

pozytów papierów wartościowych 

w krajach Grupy Wyszehradzkiej. 

Jako ostatni głos zabrał prof. Starzyk, 

przedstawiając wkład prof. Edwarda 

Szczepanika do ekonomii rozwoju. 

Zaprezentowane referaty wzbudziły 

duże zainteresowanie i zainicjowały 

interesującą dyskusję. Na zakończe-

nie sesji plenarnej serdeczne życzenia 

z okazji czterdziestolecia pracy na-

ukowej złożyła prof. Sporkowi w imie-

niu wszystkich pracowników katedry 

dr hab. Małgorzata Dziembała. 

Obrady konferencyjne kontynuowano 

po przerwie w trzech równoległych 

sesjach panelowych, których te-

matyka skupiała się na wybranych 

aspektach związanych z internacjona-

lizacją. Pierwszej z nich, poświęconej 

międzynarodowej aktywności przed-

Procesy internacjonalizacji                     
w gospodarce światowej

Internationalisation processes
in the world economyAdam Gąsiorek
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siębiorstw i gospodarek, przewodziła 

prof. Nelly Daszkiewicz z Politechniki 

Gdańskiej. Problematyka fi nansów 

międzynarodowych była przedmio-

tem zainteresowania uczestników 

sesji drugiej, którą prowadził prof. 

Czesław Mesjasz z Uniwersytetu Eko-

nomicznego w Krakowie. Z kolei za-

gadnienia dotyczące międzynarodo-

wej konkurencyjności, innowacyjności 

i polityki stanowiły temat rozważań 

sesji trzeciej pod przewodnictwem 

prof. Rafała Riedla z Uniwersytetu 

Opolskiego.

Po zakończeniu sesji panelowych 

ich prowadzący przedstawili krótkie 

sprawozdania. Podsumowując konfe-

rencję prof. Sporek podkreślił wysoki 

poziom merytoryczny przygotowa-

nych referatów, wystąpień i dyskusji. 

Podziękował wszystkim uczestnikom 

za liczny udział oraz zaprosił na 

kolejną, tym razem jubileuszową – 

piętnastą – edycję konferencji, która 

odbędzie się w roku 2016.
The plenary session, chaired by Prof. 

Kazimierz Starzyk from the WSB Uni-

versity in Poznań, included fi ve pres-

entations. Prof. Zdzisław W. Puś-

lecki from the Adam Mickiewicz 

University in Poznań addressed the 

current challenges in the economic 

relations between the European Union 

and China. The presentation given by 

Prof. Małgorzata Poniatowska-Jaksch 

from the Warsaw School of Economics 

focused on network internationalisa-

tion of transnational corporations 

and corporate entrepreneurship. Prof. 

Magdalena Rosińska-Bukowska from 

the University of Łódź presented an 

evaluation model for coopetitive net-

work systems. As she is also the co-

ordinator of the Polish national Mas-

ter’s thesis competition in the fi eld of 

international economic relations, Prof. 

Rosińska-Bukowska reminded the au-

dience that one of the winners of the 

fi rst edition held in 2015 was Adam 

Gąsiorek, graduate of the University 

of Economics in Katowice and one of 

the conference participants.

The presentation delivered by Prof. 

Vladislav Pavlát from the University 

of Finance and Administration in 

Prague addressed issues related to 

central securities depositories in the 

Visegrad Group countries. The last 

speaker, Prof. Starzyk, talked about 

the contribution that Prof. Edward 

Szczepanik had made to development 

Opening the conference, Prof. Ta-

deusz Sporek, Head of the Depart-

ment of International Economic Rela-

tions (MSE), and Prof. Barbara Kos, 

Dean of the Faculty of Economics, 

acknowledged the presence of 

a great number of delegates repre-

senting 24 Polish research centres as 

well as Czech and Romanian acade-

mic institutions. The speakers empha-

sised that such a wide representation 

of scholars confi rms the high level of 

interest shown by the academic com-

munity in issues related to interna-

tional economics. They expressed the 

view that internationalisation is the 

most important trend in the world 

economy today which should, conse-

quently, be regarded as a signifi cant 

research topic, worthy of investiga-

tion and debate. 

economics. The presentations gener-

ated numerous questions from the 

audience and initiated a lively discus-

sion. At the end of the session, dr hab. 

Małgorzata Dziembała congratulated 

Prof. Sporek on behalf of the Depart-

ment on the 40th anniversary of his 

academic career.

After a break, the conference continued 

in three parallel panel sessions, focus-

ing on selected aspects of interna-

tionalisation. The fi rst session, chaired 

by Prof. Nelly Daszkiewicz from the 

Gdańsk University of Technology, was 

devoted to the international activity of 

enterprises and economies. The se-

cond session, chaired by Prof. Czesław 

Mesjasz from the Kraków University of 

Economics, focused on international 

fi nance, and the third one, chaired by 

Prof. Rafał Riedl from Opole University, 

dealt with issues related to interna-

tional competitiveness, innovation and 

politics.

After the panel sessions, the chairs pre-

sented brief summaries of the debates. 

Closing the conference, Prof. Sporek 

emphasised the high level of profes-

sionalism and scientifi c rigour shown in 

the papers, presentations and discus-

sions. He also thanked all the delegates 

for their participation and invited them 

to the next – 15th anniversary – edition 

of the conference to be held in 2016.



W dniach 24–26 września 

2015 roku odbyła się jubi-

leuszowa, X ogólnopolska 

konferencja naukowa z cy-

klu „Dokonania współcze-

snej myśli ekonomicznej”. 

Organizatorem regularnych 

zjazdów naukowców jest Za-

kład Historii Myśli Ekono-

micznej Katedry Ekonomii 

pod kierownictwem prof. 

Urszuli Zagóry-Jonszty. 

Spotkanie przedstawicieli 

ośrodków naukowych z ca-

łego kraju tradycyjnie odby-

ło się w Ustroniu.

DDoookkkonnaanniiia wwwwssppóóółczeessnneej                     
mmmyyśśślii eekkkooonooommmicczznnejj ––                          
wwwaarrttooośśćć i wwwłłaasnnnoośść                              
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 Myślą przewodnią tegorocznej 
konferencji uczyniono dwie nie-
zwykle istotne, aczkolwiek obec-
nie nieco zapomniane kategorie 
ekonomiczne, jakimi są wartość 
i własność. Widok na Czantorię, 
czyste górskie powietrze, jak 
również lokalizacja w zacisznej 
dzielnicy Ustronia pozytywnie 
wpłynęły na dyskusje akademic-
kie. Jubileuszową konferencję 
uświetniła wycieczka do pobli-
skich Czech, gdzie uczestnicy 
mieli okazję zwiedzić m.in. 
słynną fabrykę Rudolfa Jelinka 
w Vizovicach oraz wpisany na 
listę UNESCO Pałac Arcybiskupi 
w Kromieryżu.

Źródło wartości było różnie defi niowane 

przez kolejne nurty historii myśli ekono-

micznej. Starożytna fi lozofi a nawiązywała 

do wartości użytkowej dobra oraz inten-

sywności ludzkich potrzeb jako przyczyn 

wartości ekonomicznej dóbr. Św. Tomasz 

z Akwinu uzasadniał wartość ekonomiczną 

za pomocą ceny sprawiedliwej. Merkanty-

liści twierdzili, że wartość spoczywa w me-

talach szlachetnych, zaś źródło wartości 

według fi zjokratów stanowiła praca w rol-

nictwie. W przypadku ekonomii klasycznej 

sam tylko Adam Smith sformułował pięć 

koncepcji wartości. Ekonomia subiektyw-

no-marginalistyczna stawiała na psycholo-

gię jednostki (użyteczność). Dopiero Alfred 

Marshall doprowadził do swoistego kom-

promisu z ekonomią klasyczną, uznając za-

leżność pomiędzy popytem, podażą a ceną 

(wartość). Doskonale znana jest również 

marksowska teoria wartości oparta na pra-

cy. Formułując temat, organizatorzy konfe-

rencji mieli nadzieję na owocną dyskusję 

oraz w rezultacie znalezienie odpowiedzi 

na pytanie o interpretację źródła wartości 

przez współczesną myśl ekonomiczną.

Druga część zaproponowanej tematy-

ki – kategoria własności – jest niezwykle 

szerokim zagadnieniem teoretycznym, ale 

również na gruncie praktyki gospodarczej. 

Naczelnym problemem w tym przypadku 

pozostaje z pewnością zakres własności 

prywatnej i publicznej oraz jej implikacje 

dla sfery realnej, podobnie nierozwiąza-

ny spór pomiędzy liberalizmem a socjali-

zmem. Kategorię własności można również 

rozważać w zakresie defi nicyjnym.

Konferencja rozpoczęła się uroczystym po-

witaniem przybyłych gości przez prof. Za-

górę-Jonsztę. Z ramienia władz Uniwersy-

tetu Ekonomicznego w Katowicach zebra-

nych powitał prodziekan Wydziału Ekono-

mii prof. Jacek Pietrucha, który podziękował 

za zaproszenie oraz życzył uczestnikom 

owocnych obrad. Jako pierwszy głos zabrał 

dr hab. Wojciech Giza z Uniwersytetu Eko-

nomicznego w Krakowie, który przedstawił 

słuchaczom ewolucję ekonomicznej teorii 

wartości. Ewolucję zagadnienia wartości 

od starożytności po współczesność refe-

rował również prof. Mirosław Bochenek 

z UMK w Toruniu. Kolejne wystąpienia 

dotykały już problemu wartości w bar-

dziej szczegółowej odsłonie: prof. Danuta 

Miłaszewicz z Uniwersytetu Szczecińskie-

go zaprezentowała problem zaufania jako 

wartości społecznej, dr Bartosz Chorkowy 

z Uniwersytetu Opolskiego przedstawił 

wpływ strategii inwestycyjnych na war-

tość kapitału zgromadzonego w ramach 

Mateusz Rolski

Od lewej: profesorowie / From left: Professors – 

U. Zagóra-Jonszta, J. Pietrucha, fot. / photo A. Grabowski
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III fi laru systemu emerytalnego w Polsce, 

dr Marian Oliński z Uniwersytetu Warmiń-

sko-Mazurskiego w Olsztynie rozważał 

wartość jako kluczową kategorię konstytu-

ującą model biznesu, zaś dr Andrzej Ansz-

perger, reprezentujący UMK w Toruniu, 

zastanawiał się nad źródłem wartości w tu-

rystyce. Szczególne zainteresowanie oraz 

intensywną dyskusję wywołało wystąpie-

nie dr. Rafała Musialika z Uniwersytetu 

Jagiellońskiego w Krakowie na temat kon-

cepcji wartości Amitaia Etzioniego. O teorii 

wartości mówiła dr Lucyna Drenda z Uni-

wersytetu Ekonomicznego w Katowicach. 

Profesor Aleksandra Lityńska z Uniwersy-

tetu Ekonomicznego w Krakowie prezen-

towała teorię Michała Kaleckiego w świetle 

doświadczeń światowego kryzysu fi nan-

sowego na początku XXI wieku, a Joanna 

Pomaskow z UMK w Toruniu przedstawiła 

teoremat Coase’a w kontekście narodzin 

ekonomicznej analizy prawa.

Część obrad poświęcona zagadnieniu 

własności okazała się nie mniej interesu-

jąca. Tematyka przedstawiona przez pre-

legentów obejmowała zarówno teorię, jak 

i praktykę gospodarczą. Sesję rozpoczął 

prof. Andrzej Matysiak z Uniwersytetu 

Przyrodniczego we Wrocławiu, dokonując 

krytycznej analizy nadużywanego obecnie 

pojęcia kapitału. Profesor Elżbieta Kunde-

ra z Uniwersytetu Wrocławskiego zapre-

zentowała z kolei koncepcję gospodarki 

nadsymbolicznej Alvina Toffl  era. W części 

teoretycznej poruszono problem szeroko 

pojmowanych konsekwencji wynikających 

z własności rozumianej jako uprawnienie 

(dr Władysława Kiwak – Uniwersytet Gdań-

ski), własności prywatnej jako instytucji 

(prof. Jerzy Boehlke – UMK w Toruniu), jak 

również dokonano próby konceptualizacji 

mikroekonomicznego optimum alokacji 

praw własności (prof. Waldemar Tyc – Uni-

wersytet Ekonomiczny we Wrocławiu). 

Dr Andrzej Suwalski z Kolegium Pracow-

ników Służb Społecznych w Poznaniu za-

prezentował referat na temat interpretacji 

kapitalizmu, zaś mgr Grzegorz Kwiatkowski 

z UMCS w Lublinie rozważał problemy de-

fi nicyjne przedsiębiorstwa państwowego. 

W części praktycznej uwagę przyciągnę-

ły wystąpienia dr hab. Katarzyny Szarzec 

z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 

na temat przedsiębiorstw państwowych 

w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, 

a także dr. Mirosława Jodki z Uniwersytetu 

Gdańskiego, podkreślającego historyczne 

uwarunkowania własności na przykładzie 

Stanów Zjednoczonych i Rosji.

O trafności tematu podjętego przez organi-

zatorów konferencji świadczyła obecność 

wybitnych naukowców reprezentujących 

najbardziej renomowane uczelnie w kraju. 

Ożywione dyskusje prowadzone zarów-

no podczas sesji plenarnych, jak również 

w kuluarach dowiodły, że myśl przewodnia 

spotkania spełniła oczekiwania organiza-

torów oraz uczestników. Podczas obrad 

niejednokrotnie dochodziło do zaciętej 

wymiany poglądów, która bez wątpienia 

jest „solą” każdej konferencji naukowej. 

Cel konferencji w postaci odkrywania na 

nowo dwóch podstawowych kategorii 

ekonomicznych został osiągnięty. Na za-

kończenie obrad prof. Zagóra-Jonszta za-

prosiła na kolejną edycję konferencji, która 

odbędzie się w 2017 roku.

The leading theme of last year’s confer-

ence combined two extremely important, 

yet nowadays slightly forgotten, economic 

categories – value and ownership. A view 

to Czantoria, clean mountain air, and 

a location in a quiet part of Ustroń had 

a positive eff ect on academic discussion. 

The social highlight of the conference was 

a trip to the nearby Czech Republic, where 

the participants had a chance to visit the 

famous Rudolf Jelinek factory in Vizovice 

and the UNESCO-listed Bishop’s Palace in 

Kroměříž. 

The source of value was defi ned in dif-

ferent ways by subsequent trends in 

economic thought. The ancient philoso-

phy underlined the utilitarian value of 

a good and the intensity of human needs 

as roots of the economic value of goods. 

St. Thomas Aquinas justifi ed the eco-

nomic value with 

the concept of fair 

price. Mercantilists 

claimed that value 

rested with pre-

cious metals, while 

physiocrats derived 

value from labour 

in agriculture. In 

classic economics, 

Adam Smith alone 

formulated fi ve concepts of value. The mar-

ginalist and subjectivist school of econom-

ics relied on the psychology of an individual 

(utility). Only Alfred Marshall succeeded in 

reaching a kind of compromise with clas-

sic economics when he acknowledged the 

relationship between demand, supply and 

price (value). Another well known theory is 

Marx’s concept of value based on labour. 

The organisers proposed the conference 

theme hoping for fruitful discussion and, 

On 24–26 September 2015, 

X Polish scientifi c confer-

ence on “The Achieve-

ments of Modern Economic 

Thought” was held. The 

organiser of the regular 

conventions of scientists is 

the Institute of the History 

of Economic Thought at the 

Department of Economics 

headed by Prof. Urszula 

Zagóra-Jonszta. The meet-

ing of the representatives 

of research centres from 

across Poland was tradi-

tionally held in Ustroń. 

The achievements
of modern economic
thought – value
and ownership

fot. / photos  A. Grabowski
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as a result, an answer to the question on 

the interpretation of the source of value by 

modern economic thought.

The other part of the theme – ownership 

– remains an exceptionally broad concept, 

both in terms of theory and economic prac-

tice. The main issue is a scope of private 

and public ownership and the implications 

for the real sphere. Similarly, the dispute 

between liberalism and socialism is still 

unresolved. The category of ownership 

may also be approached on the grounds 

of its defi nition.

The conference began with the offi  cial 

welcome from Prof. Urszula Zagóra-Jon-

szta, followed by the short address from 

Prof. Jacek Pietrucha, Vice Dean of the Fac-

ulty od Economics, who spoke on behalf of 

the University authorities. He thanked for 

the invitation and wished the participants 

fruitful and engaging discussion. The fi rst 

lecture was delivered by dr hab. Wojciech 

Giza, Cracow University of Economics, who 

talked about the evolution of the economic 

theory of value. Prof. Mirosław Bochenek, 

UMK in Toruń, also spoke about the evo-

lution of the concept of value from the 

Antiquity to modern times. The following 

talks dealt with more specifi c aspects of 

value: Prof. Danuta Miłaszewicz, University 

of Szczecin, discussed the issue of trust as 

a social value, dr Bartosz Chorkowy, Uni-

versity of Opole, talked about the impact 

of investment strategies on the value of 

capital accumulated within the third pillar 

of the pension system in Poland, dr Marian 

Oliński, University of Warmia and Mazury 

in Olsztyn, presented value as a key cat-

egory constituting a business model, while 

dr Andrzej Anszperger, UMK in Toruń, ana-

lysed the source of value in tourism. A heat-

ed debate followed the talk delivered by dr 

Rafał Musialik, Jagiellonian University in 

Kraków, who talked about Amitai Etzioni’s 

concept of value. The theory of value was 

presented by dr Lucyna Drenda, University 

of Economics in Katowice. Prof. Aleksandra 

Lityńska, Cracow University of Econom-

ics, talked about Michał Kalecki’s theory 

in the light of the world fi nancial crisis in 

the 2000’s, while Joanna Pomaskow, UMK 

in Toruń, discussed the Coase theorem in 

the context of the emergence of economic 

analysis of law. 

The part of the conference that dealt with 

ownership was no less interesting. The 

topics presented by the speakers com-

prised both theory and economic practice. 

The session was started by Prof. Andrzej 

Matysiak, Wrocław University of Environ-

mental and Life Science, who conducted 

the critical analysis of the concept of 

capital, which is overused nowadays. Prof. 

Elżbieta Kundera, University of Wrocław, 

presented Alvin Toffl  er’s idea of the super-

symbolic economy. In the theoretical part, 

the participants discussed broadly under-

stood implications stemming from own-

ership defi ned as a right (dr Władysława 

Kiwak, University of Gadnsk) and private 

ownership as an institution (Prof. Jerzy 

Boehlke, UMK in Toruń). Prof. Waldemar 

Tyc, Wrocław University of Economics, 

presented an attempt at the conceptuali-

sation of the microeconomic optimum of 

ownership allocation. Further on, dr An-

drzej Suwalski, College of Social Service 

Workers in Poznań, made a talk on the 

interpretation of capitalism, while mgr 

Grzegorz Kwiatkowski, UMCS in Lublin, dis-

cussed the defi nition-related problems of 

a state enterprise. The practical part of the 

conference featured the presentation by dr 

hab. Katarzyna Szarzec, Poznań University 

of Economics and Business, on state enter-

prises in Central and Eastern Europe and 

the talk of dr Mirosław Jodko, University of 

Gdansk, who discussed the historical as-

pects of value on the example of the USA 

and Russia.

The right choice of the conference theme 

was confi rmed by the presence of promi-

nent scientists from the most renowned 

universities in Poland. Animated discus-

sions, both during the plenary sessions 

and in more informal settings, proved that 

the leading theme was as attractive as the 

organisers had hoped it to be. Heated ex-

changes of opinions often took place dur-

ing the conference, which made it even 

greater success. 

The aim of the conference to re-discover 

the two fundamental economic categories 

was accomplished. In the conclusion of the 

conference, Prof. Urszula Zagóra-Jonszta 

invited everybody for the next conference, 

scheduled for 2017.

fot. / photos A. Grabowski
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Celem pierwszej edycji konferencji była przede 

wszystkim wymiana poglądów na tematy ba-

dań naukowych, bardzo często mających cha-

rakter interdyscyplinarny, prowadzonych w róż-

nych ośrodkach naukowych zarówno w Polsce, 

jak i za granicą. Istotna była również integracja 

środowiska naukowego. Konferencja, zorgani-

zowana pod kierownictwem prof. Józefa Pfaff a, 

kierownika Katedry Rachunkowości, cieszyła 

się bardzo dużym zainteresowaniem. Uczest-

niczyło w niej blisko dziewięćdziesięciu na-

ukowców, w tym z Niemiec, Chorwacji, Węgier, 

Ukrainy oraz Gruzji. 

Ofi cjalnego otwarcia konferencji dokonał 

prof. Józef Pfaff . Gości powitał również dziekan 

Wydziału Finansów i Ubezpieczeń prof. Andrzej 

Piosik, podkreślając rolę, jaką odgrywają tego 

rodzaju międzynarodowe spotkania w rozwoju 

nauki.

Pierwsza sesja konferencji zatytułowana „Fi-

nanse i rachunkowość w zarządzaniu jednost-

ką” poprowadzona została przez prof. Marzenę 

Remlein z Uniwersytetu Ekonomicznego w Po-

znaniu. Prelegenci reprezentowali zarówno 

ośrodki krajowe – Uniwersytet Ekonomiczny 

we Wrocławiu, Uniwersytet Łódzki, jak i zagra-

niczne – Wyższą Szkołę Gospodarki i Prawa 

z Berlina, Narodowy Uniwersytet Techniczny 

z Ukrainy, Szkołę Wyższą Baden-Württemberg 

z Ravensburga, Uniwersytety ze Splitu i Győr. 

Tematyka wygłoszonych referatów bardzo 

często wykraczała poza ramy stricte rachun-

kowości, wskazując na ich interdyscyplinarny 

charakter. Po prelekcjach trwała bardzo żywio-

łowa dyskusja.

W godzinach popołudniowych odbyła się 

druga sesja plenarna. Rozważaniom na te-

mat „Raportowanie wyników bilansowych” 

przewodniczył prof. Mariusz Andrzejewski 

z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. 

W sesji tej wygłoszono sześć referatów. Prele-

genci reprezentowali Szkołę Główną Handlo-

wą, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uni-

wersytet Łódzki, WSB w Dąbrowie Górniczej 

oraz Uniwersytet Kaukaski z Tbilisi. Również ta 

sesja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem 

i zakończyła się ciekawą dyskusją. 

Konferencję zamknął prof. Pfaff , dziękując 

wszystkim uczestnikom za wkład merytorycz-

ny w postaci referatów i dyskusji prowadzo-

nych podczas sesji konferencyjnych. Jednocze-

śnie zaprosił wszystkich na Ogólnopolski Zjazd 

Katedr Rachunkowości, który organizowany 

jest w roku 2016 przez Katedrę Rachunkowości 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. 

Bardzo duże zainteresowanie konferencją „Fi-

nanse i rachunkowość w kształtowaniu obrazu 

sytuacji fi nansowej podmiotów sprawozdaw-

czych” zarówno ze strony ośrodków krajowych, 

jak i zagranicznych oraz jej wysoki poziom 

merytoryczny są dla organizatorów sygnałem, 

że konferencja ta bez wątpienia będzie mieć 

charakter cykliczny.

The primary aim of the fi rst edition of the 

conference was to create an opportunity for 

exchanging views on the scholarly research – 

often of an interdisciplinary nature – conduc-

ted in a number of scientifi c centres in Poland 

and abroad. Another important goal was the 

integration of the research community. The 

conference held under the direction of Prof. 

Józef Pfaff , Head of the Department of Ac-

counting, enjoyed a lot of interest. The event 

was attended by almost ninety scientists, 

including the guests from Germany, Croatia, 

Hungary, Ukraine and Georgia. 

The conference was offi  cially opened by 

Prof. Józef Pfaff . The participants were also 

greeted by Prof. Andrzej Piosik, the Dean of 

the Faculty of Finance and Insurance, who 

emphasised the role of such international 

meetings in the development of science.

The fi rst session was entitled “Finance and 

Accounting in Management of Entities” and 

moderated by Prof. Marzena Remlein from the 

University of Economics in Poznań. The speak-

ers represented the domestic centres, such as 

the University of Economics in Wrocław and 

the University of Łódź as well as the foreign 

ones, i.e. the Berlin School of Economics and 

Law, the National Technical University of 

Ukraine, Duale Hochschule Baden-Württem-

berg in Ravensburg, the Universities in Split 

and Győr. The papers often went beyond pure 

accounting issues, which further confi rmed 

their cross-fi eld character. The presentations 

were followed by a heated debate.

The second plenary session took place in 

the afternoon. The discussions on “Reporting 

of Balance Sheet Results” were moderated 

by Prof. Mariusz Andrzejewski from the Uni-

versity of Economics in Cracow. The session 

comprised 6 papers. The presenters came 

from the Warsaw School of Economics, the 

University of Economics in Wrocław, the Uni-

versity of Economics in Poznań, the University 

of Łódź, the University of Dąbrowa Górnicza 

and the Caucasus University in Tbilisi. Also 

that session generated a lot of interest and 

ended with an interesting discussion. 

The conference was closed by Prof. Pfaff , 

who thanked all the attendees for their pro-

fessional contributions in the form of papers 

delivered and the discussions held during 

the conference sessions. At the same time, 

Prof. Pfaff  invited everyone to join the Polish 

Congress of Departments of Accounting in 

2016, to be hosted by the Department of 

Accounting of the University of Economics 

in Katowice. The organisers believe that the 

warm reception the conference on “Finance 

and Accounting in Creating Information about 

Financial Position of Reporting Entities” was 

given by home and foreign centres, in ad-

dition to the high professional quality of 

presentations and discussions, is the indica-

tion that the conference is bound to become 

a regular event.

21 października 2015 roku odbyła się w Katowicach 
międzynarodowa konferencja naukowa, która ma zapo-
czątkować cykliczne forum wymiany myśli na temat naj-
nowszych osiągnięć i badań związanych z kształtowaniem 
obrazu sytuacji fi nansowej podmiotów sprawozdawczych. 
Organizatorem tego przedsięwzięcia jest Katedra Rachun-
kowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Finanse i rachunkowość w kształtowaniu obrazu sytuacji 
fi nansowej podmiotów sprawozdawczych                                                                                  Finance and accounting 

in creating information about fi nancial position of reporting entities 
An international scientifi c conference was held in Katowice on 
October 21, 2015. The idea behind the conference was to create 
a regular forum for sharing the knowledge of and exchanging 
the thoughts on the latest developments and research related 
to shaping the view of reporting entities in terms of their fi -
nancial performance. The event was organised by the Depart-
ment of Accounting, the University of Economics in Katowice.
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Marcin Baron

Zagadnienie specjalizacji regionalnych, choć nie nowe, jest 
współcześnie istotnym punktem ciężkości dyskusji naukowych 
w ekonomii i geografi i ekonomicznej. Sprzyja temu polityka 
Unii Europejskiej, która lansuje koncepcję tzw. inteligent-
nych specjalizacji. Przywróceniu rozumienia znanych pojęć 
w nowych kontekstach oraz nakreśleniu nowych propozycji 
badawczych w tym zakresie poświęcono XVIII Konferencję 
Ustrońską zorganizowaną przez Katedrę Badań Strategicznych 
i Regionalnych.

Specjalizacja 
regionalna

Punktem startu dla gorącej dwudniowej 

dyskusji, jaka toczyła się 19 i 20 listopa-

da 2015 roku, była rozbudowana relacja 

z prac nad grantem Narodowego Centrum 

Nauki na temat specjalizacji regionalnych 

kierowanym przez dr Katarzynę Kopczew-

ską, a realizowanym w ramach agendy 

badawczej sekcji polskiej European Regio-

nal Science Association. Autorzy skupili 

się przede wszystkim na triadzie pojęcio-

wej: aglomeracja przestrzenna, koncen-

tracja sektorowa, specjalizacja – uznając 

ostatnie z pojęć za swoistą wypadkową 

wcześniejszych. Przedstawili także własną 

koncepcję nowego wskaźnika aglomeracji 

przestrzennej SPAG (spatial agglomeration 

index). Cała konferencja zorganizowana 

była w formule panelowej, stąd każdo-

razowo wiodący prelegenci mogli liczyć 

zarówno na skonfrontowanie swoich 

pomysłów lub wyników badań z opinia-

– gospodarzy. Doktor Bogumił Szczupak 

postawił tezę, iż ważna jest nie tylko 

znajomość obecnej sytuacji w regionie, 

lecz także wyobraźnia i umiejętność 

kreacji przyszłości. W ten sposób uznał 

podejście foresightowe za co naj-

mniej tak samo istotne dla kreowania 

i wzmacniania specjalizacji, jak popular-

ne obecnie podejście do prowadzenia 

polityki na podstawie pełnych danych. 

Na kanwie tego stwierdzenia dokonano 

przeglądu dorobku różnych polskich 

regionów w zakresie polityki kształ-

towania inteligentnych specjalizacji. 

Z kolei prof. Andrzej Klasik przedstawił 

podejście metodyczne do identyfi kowa-

nia i wzmacniania nowych specjalizacji 

regionalnych związanych z gospodarką 

technologiczną i gospodarką kreatywną, 

wypracowane w związku z pracami nad 

dokumentem „Region dla regionu – re-

gionalny program rozwoju wewnętrz-

nego województwa śląskiego do 2030 

roku”.

W obecnych czasach, kiedy znaczenia 

nabiera rola miast – szczególnie dużych 

i średnich, a polityka miejska staje się 

co najmniej równie ważna jak polityka 

regionalna, nie mogło zabraknąć dysku-

sji o specjalizacji w kontekście miejskim. 

Poruszono wątki tzw. monomiast, czyli 

miast o monokulturze gospodarczej; 

dyskutowano o kwestiach ideowych 

i wdrożeniowych związanych z koncep-

cjami smart city. Poświęcono też wiele 

uwagi zasobom specyfi cznym miast, 

w szczególności dziedzictwu i kreatyw-

ności. 

mi współpanelistów, jak i – w dalszej 

dyskusji – z gronem ponad czterdziestu 

uczestników konferencji z całego kraju. 

Równie ważny dla animowania debaty 

stał się raport z prac zespołu badaw-

czego pod kierunkiem prof. Wojciecha 

Dziemianowicza. Na potrzeby rządowe 

grupa ta przeanalizowała potencjały 

rozwoju polskich województw w świetle 

kształtowania specjalizacji. Wątek ten 

sprowokował liczne głosy na temat: 

współczesnej wzajemnej relacji polityki 

sektorowej i polityki regionalnej, po-

trzeby prowadzenia polityki specjalizacji 

na poziomie regionalnym, czy też kom-

petencji i aspiracji regionów w zakresie 

polityki innowacyjnej oraz skuteczności 

polityki inteligentnych specjalizacji. 

Ważne dyskusje metodyczne zostały 

także zainicjowane przez prelegentów 

Od lewej profesorowie: 

J. Szlachta, W. Dziemia-

nowicz, T. Markowski; 

dr B. Szczupak / From 

the left Professors: 

J. Szlachta, W. Dziemia-

nowicz, T. Markowski; 

Dr B. Szczupak, 

fot. / photos M. Baron
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Regional 
specialisation

16 kwietnia 2015 roku z inicjatywy 
Katedry Bankowości i Rynków Finan-
sowych odbyła się eurodebata „Wzmoc-
nienie potencjału polskiej gospodarki 
– stymulanta czy destymulanta inte-
gracji ze strefą euro”. Było to kolejne już 
wydarzenie zorganizowane w ramach 
współpracy pracowników katedry 
z Narodowym Bankiem Polskim. 

W dyskusji wzięli udział zarówno teoretycy 

reprezentujący środowisko akademickie, jak 

również praktycy sfery gospodarczej. Uczestni-

kami panelu byli: członek Zarządu Narodowego 

Banku Polskiego – prof. Małgorzata Zaleska, 

prezes Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego 

SA – Artur Tomasik, prezes Katowickiej Specjal-

nej Strefy Ekonomicznej SA – Piotr Wojaczek, 

prorektor ds. nauki, badań i rozwoju kadry 

akademickiej – prof. Janina Harasim, prodziekan 

Wydziału Ekonomii – prof. Jacek Pietrucha oraz 

kierownik Katedry Bankowości i Rynków Finan-

sowych – prof. Irena Pyka. Moderatorem debaty 

był dziennikarz TVP Katowice Adam Sojka.

Debata miała na celu wymianę poglądów na 

temat przyszłości Polski w dalszej integracji ze 

strefą euro w kontekście bieżących uwarun-

kowań makroekonomicznych. Przedmiotem 

dyskusji stały się korzyści oraz zagrożenia wyni-

kające z wejścia Polski do strefy euro w warun-

kach niskiego tempa wzrostu gospodarczego, 

niestabilności waluty europejskiej oraz desta-

bilizacji wielu krajów strefy euro. W dyskusji 

zwrócono uwagę na wyzwania i zadania, przed 

jakimi stoi obecnie Polska, z punktu widzenia 

spełnienia kryteriów nominalnych oraz real-

nych, aby przystąpić do Unii Gospodarczej 

i Walutowej. 

Eurodebata
The issue of regional specialisations, yet not new, has currently 
become the focus of scientifi c discussions in economics and 
economic geography. This is facilitated by the EU policies, 
promoting the concept of smart specialisations. XVIII Ustroń 
Conference, organised by the Department of Strategic and Re-
gional Studies, explored the possibilities of regaining the un-
derstanding of known concepts in new contexts and outlined 
new research avenues. 

The starting point for the heated two-

-day discussion which took place on 19 

and 20 November 2015, was provided 

by a comprehensive account of the 

National Science Centre grant project 

on regional specialisations, managed 

by dr Katarzyna Kopczewska and imple-

mented within the research agenda of 

the Polish section of the European Re-

gional Science Association. The authors 

focused on the conceptual triad: spatial 

agglomeration, sector concentration, 

specialisation – seeing the last one as 

the outcome of the fi rst two. They also 

presented their own concept of a new 

measure for spatial agglomeration, 

SPAG (spatial agglomeration index). 

The conference was held in the panel 

format, which enabled each speaker to 

confront their ideas or research results 

with the opinions of both co-panelists 

and – in ensuing discussion – over forty 

conference participants from the whole 

country. Again, the debate became ani-

mated following the report on the work 

of the research team headed by Prof. 

Wojciech Dziemianowicz. For govern-

ment purposes, the team analysed the 

development potentials of the Polish 

provinces through the prism of building 

specialisation. This theme generated 

numerous voices on: the modern mu-

tual relationship between sector and 

regional policies, the need to pursue 

specialisation policies on a regional 

level, as well as competencies and as-

pirations of regions in terms of innova-

tion policies and eff ective policies of 

smart specialisations. 

Important methodological discussions 

were also initiated by the host spea-

kers. Dr Bogumił Szczupak made a the-

sis that imagination and the ability to 

visualise the future are as important as 

the knowledge of the current situation 

in a region. This way, he equalled the 

foresighting approach with the currently 

popular evidence-based policy in terms 

of creating and strengthening speciali-

sation. Drawing on this statement, he 

reviewed the achievements of a number 

of regions in the area of smart spe-

cialisation. Prof. Andrzej Klasik, in turn, 

discussed the methodological approach 

to the identifi cation and reinforcement 

of new regional specialisations involving 

technological and creative economies. 

The approach was developed in the 

course of creating the document entitled 

“The region for the region – a regional 

internal development programme for 

Śląskie until 2030”.

Nowadays, with the growing role of cit-

ies, in particular medium and large ones, 

and municipal policies as important as 

regional policies, we could not aff ord to 

miss out on the discussion about spe-

cialisation in the context of cities. Some 

of the other themes that emerged were 

monocities, i.e. cities with a economic 

monoculture, ideological and practi-

cal issues involved with the concept of 

smart cities, and city specifi c resources, 

in particular heritage and creativity. 

Aleksandra Nocoń
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Dyskutanci podkreślili, że analizy prowa-

dzone jeszcze przed globalnym kryzysem 

fi nansowym wskazywały, iż wprowadzenie 

euro w Polsce powinno skutkować wzrostem 

poziomu PKB, zarówno w krótkim, jak i dłu-

gim okresie. Jednakże doświadczenia krajów 

strefy euro, zwłaszcza w trakcie ostatniego 

kryzysu, jak i nowych członków obszaru euro 

wskazują, że przyjęcie wspólnej waluty wiąże 

się z ryzykiem podwyższonej niestabilności 

makroekonomicznej oraz spowolnionego 

wzrostu gospodarczego, przede wszystkim 

w krajach o słabych fundamentach makro-

ekonomicznych. Oznacza to, że scenariusz 

przyspieszonego wzrostu po przyjęciu 

wspólnej waluty należy traktować jedynie 

w kategoriach szansy, którą kraj powinien 

umieć wykorzystać. Paneliści zgodzili się, iż 

kryteria nominalne konwergencji muszą być 

spełnione, aby podążać w kierunku dalszej 

integracji. Warunkują one bowiem integrację 

ze strefą euro, aczkolwiek nie gwarantują 

przewagi jej korzyści nad kosztami. Istotna 

jest bowiem – a może najważniejsza – kon-

wergencja realna.

Wykorzystanie owej szansy determinowane 

jest tym, w jakim stopniu wzmocniony zosta-

nie potencjał polskiej gospodarki i jaki będzie 

stopień integracji samej strefy euro. Dlatego 

też decyzja o przystąpieniu Polski do strefy 

euro powinna być poprzedzona reformami 

strukturalnymi, które wzmocniłyby funda-

menty naszej gospodarki oraz dostosowały 

ją do uwarunkowań funkcjonowania we-

wnątrz strefy euro. Ważnym aspektem, który 

także należy brać pod uwagę, jest dynamika 

dokonujących się zmian instytucjonalnych 

wewnątrz strefy euro. Kluczowe są wyzwania 

dotyczące stopnia integracji fi skalnej, go-

spodarczej oraz fi nansowej. Najważniejszym 

czynnikiem wewnętrznym, tj. zależnym od 

krajowej polityki gospodarczej, jest stopień 

przygotowania polskiej 

gospodarki do stania się 

częścią wspólnego obsza-

ru walutowego. Kryzys 

fi nansów publicznych 

w strefi e euro ujawnił 

bowiem liczne słabości 

w strukturze instytucjo-

nalnej UGiW, wymagające 

dalszych reform. Bez sil-

nych fundamentów go-

spodarczych nowy członek 

UGiW nie będzie w stanie 

z tej szansy skorzystać.

Paneliści, powołując się na raport Naro-

dowego Banku Polskiego, przedstawiający 

ekonomiczne wyzwania integracji Polski ze 

strefą euro, podkreślali także, iż Polska jest 

krajem o relatywnie niskim poziomie PKB 

per capita oraz relatywnie niskim poziomie 

cen. Po przystąpieniu do strefy euro, ze 

względu na postępujący proces konwer-

gencji realnej i nominalnej, poziom stopy 

procentowej ustalanej przez Europejski Bank 

Centralny z dużym prawdopodobieństwem 

okaże się zbyt niski w stosunku do potrzeb 

polskiej gospodarki. Może to rodzić ryzyko 

narastania nierównowag makroekonomicz-

nych. Dyskutanci wskazywali następnie na 

umiarkowaną konkurencyjność strukturalną 

polskiej gospodarki, która opiera się obecnie 

w dominującym stopniu na niskich kosztach 

pracy, nie zaś na podnoszeniu konkurencyj-

ności strukturalnej. Oczekiwana konwergen-

cja wynagrodzeń po przyjęciu euro, poprzez 

wpływ na spadek konkurencyjności koszto-

wej, oznaczać będzie potrzebę wykształcenia 

innych czynników niż cenowe zwiększających 

konkurencyjność, takich jak np. wzrost inno-

wacyjności gospodarki. 

Uczestnicy debaty podkreślali, iż obecnie 

struktura instytucjonalna polskiej gospodar-

ki znacznie różni się od struktur głównych 

gospodarek strefy euro. Dotyczy to przede 

wszystkim rynku pracy (m.in. wysoka 

elastyczność polskiego rynku pracy, czę-

ściowo oparta na szerokim wykorzystaniu 

nietypowych form zatrudnienia) oraz rynku 

nieruchomości (m.in. niski stopień rozwoju 

prywatnego rynku wynajmu oraz dominacja 

kredytów o zmiennej stopie procentowej). 

Doświadczenia krajów peryferyjnych strefy 

euro ujawniły, iż rozbieżności te mogą zwięk-

szać prawdopodobieństwo sytuacji, w której 

wspólna polityka pieniężna EBC stanie się 

niedopasowana do sytuacji w gospodarce 

krajowej. 

W dyskusji podkreślono, że ważną stymulan-

tą, ale też destymulantą integracji ze strefą 

euro może okazać się czynnik polityczny. Od 

momentu przystąpienia Polski do Unii Eu-

ropejskiej nastąpiły bowiem istotne zmiany 

w sytuacji politycznej w Europie i wewnątrz 

strefy euro. Przedstawiciele biznesu biorący 

udział w debacie odnieśli się także do głów-

nych obszarów konkurencyjności, w tym do 

znaczenia potencjału ekonomicznego woje-

wództwa śląskiego. 

Wszyscy uczestnicy panelu podkreślili ponad-

to, że decyzja o przystąpieniu Polski do strefy 

euro winna być poprzedzona przemyślanym 

programem reform prowadzących do wzmoc-

nienia fundamentów polskiej gospodarki. 

Wskazali na potrzebę realizacji polityki infor-

macyjnej i komunikacyjnej – w szczególności 

Narodowego Banku Polskiego – zwiększa-

jącej świadomość Polaków na temat poten-

cjalnych możliwości i zagrożeń wynikających 

z dalszej integracji ze strefą euro. Za ważne 

uznali systematyczne upowszechnianie wie-

dzy o postępach w integracji Polski z obsza-

rem euro. 
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The discussion was attended both by theorists 

representing the academic community and 

practitioners from the world of business. The 

panel consisted of Prof. Małgorzata Zaleska 

– a board member of the National Bank of 

Poland, Artur Tomasik – Head of Górnośląskie 

Towarzystwo Lotnicze SA (The Upper Silesian 

Aviation Group), Piotr Wojaczek – Head of 

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna SA 

(Katowice Special Economic Zone), Prof. Janina 

Harasim – Vice-Rector for Science, Research 

and Academic Staff  Development, Prof. Jacek 

Pietrucha – Deputy Dean of the Faculty of 

Economics and Prof. Irena Pyka, Head of the 

Department of Banking and Financial Markets. 

The discussion was moderated by Adam Soj-

ka, a TVP Katowice reporter.

The main aim of the debate was to exchange 

views on the future outlook for Poland and its 

further integration with the Eurozone, against 

the background of the current macroeconomic 

conditions. The participants outlined the ad-

vantages and disadvantages of Poland’s entry 

into the Eurozone, taking into account a low 

growth rate, volatility of the Euro currency and 

instability of many EU states. Attention was 

drawn to the challenges and the tasks Poland 

currently had to face and fulfi l in order to 

meet the nominal and the real criteria for ac-

cession to the Economic and Monetary Union 

(the EMU). 

The panellists also referred to the analyses 

conducted prior to the global fi nancial crisis, 

which indicate that Poland should see its GDP 

rate grow, both in the short- 

and in the long-term, if the 

country joined the Eurozone. 

The experiences of the Euro 

states, however, in particular 

during the recent crisis, as 

well as the insights gathered 

by the new members of the 

Eurozone, may imply that 

adoption of the single currency 

is likely to cause certain risks 

to a country’s macroeconomic 

stability and economic growth, 

mainly for the countries with 

weak macroeconomic founda-

tions. This means that an ac-

celerated growth scenario – as 

a follow-up to the adoption of 

the single currency – should 

be seen as just an opportunity 

the country may and ought to 

be able to use. The panellists 

agreed that the nominal con-

vergence criteria had to be met 

in order for the integration to 

continue. These are the pre-

requisites for the Euro inte-

gration although they do not guarantee that 

the benefi ts are going to exceed the costs. It 

is the real convergence that seems to be the 

bottom-line.

How far the opportunity could be used, how-

ever, will depend on the strengthening of the 

Polish economy and the depth of integration 

across the Eurozone as such. Therefore, the 

Polish decision to join the Eurozone should be 

preceded by a number of structural reforms, 

to reinforce the foundations for our economy 

and make it poised to function within the Eu-

rozone. Another important issue which needs 

to be taken into consideration is the dynamics 

of institutional changes inside the Eurozone. 

The major challenges are connected with fi s-

cal, economic and fi nancial integrations. The 

key internal factor, i.e. related to the country’s 

own economic policy, is the readiness of its 

economy to become part of the single cur-

rency area. The crisis of public fi nances in the 

Eurozone revealed numerous weaknesses of 

the EMU’s institutional structure, highlighting 

the need for further reforms. Without robust 

economic foundations a new member of the 

EMU will not be able to take advantage of this 

opportunity. 

The participants, making reference to a report 

– issued by the National Bank of Poland – on 

the economic challenges of Poland’s integra-

tion with the Eurozone, also stressed the fact 

that Poland had a comparably low GDP per 

capita as well as relatively low prices. 

Should the country join the Eurozone, the in-

terest rates set by the European Central Bank 

(the ECB) would most probably be too low for 

the needs of the Polish economy, in view of 

to the ongoing process of real and nominal 

convergence. This may well lead to macroeco-

nomic imbalances. The panellists went on to 

talk about the structural competitiveness of 

the Polish economy, which was fairly moder-

ate due to the fact that it was largely based 

on low labour costs, instead of the eff orts to 

enhance its structural competitive advantage. 

The expected convergence of salaries, after 

the adoption of the single currency, will make 

it more diffi  cult for the country to compete on 

labour costs and, as a consequence, a need 

will arise for off ering other non-price-based 

advantages – such as more innovative econo-

my – to improve its competitive edge. 

During the discussion it was emphasised 

that the current institutional structure of the 

Polish economy diff ered signifi cantly from the 

structures of the core Euro economies. It con-

cerns, fi rst of all, the labour market (e.g. high 

fl exibility of the Polish labour market, partly 

based on non-conventional forms of employ-

ment) and the real estate market (e.g. poor 

development of the private rental market and 

the prevalence of credits with fl oating interest 

rates). The lessons learned by the peripheral 

Euro states show that such divergences may 

lead to the situation when the ECB’s common 

monetary policy will not be well-suited to 

a country’s national economy. 

It was also pointed out that a political factor 

may prove to be an important stimulus and 

– at the same time – deterrent to the integra-

tion with the Eurozone. Since Poland joined 

the European Union, there have been some 

signifi cant changes in the political situation in 

Europe and within the Eurozone. The partici-

pants representing the business circles also 

addressed the issue of key competitive areas 

and the importance of the economic potential 

off ered by Silesia. 

In addition, all the panellists agreed that 

a range of well-designed reforms should be 

implemented in order to strengthen the foun-

dations of the Polish economy, before Poland 

could decide to join the Eurozone. They talked 

about the role that information and communi-

cation policies – in particular these implement-

ed by the National Bank of Poland – should 

play in increasing Poles’ awareness of potential 

opportunities and threats related to further 

integration with the single currency zone. They 

also stressed the relevance of regular updates 

on Poland’s progress towards its integration 

with the Eurozone. 

Euro-debate 

“Euro-debate: Strengthening the Poten-
tial of the Polish Economy – a Stimulus 
or a Deterrent to the Integration with 
the Eurozone” was held on 16 April 2015, 
following the initiative of the Depart-
ment of Banking and Financial Markets. 
That was another event organised in 
cooperation between the Department’s 
staff and the National Bank of Poland. 
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Wychodząc naprzeciw po-

trzebom badawczo-analitycz-

nym, wyzwaniom rzetelnego 

prowadzenia badań oraz 

zainteresowaniu jednostek 

samorządu terytorialnego 

i przedstawicieli sektorów kre-

atywnych, dr Patrycja Klimas 

(Katedra Teorii Zarządzania 

Uniwersytetu Ekonomicznego 

w Katowicach) we współpracy 

z prof. Mieczysławem Mo-

rawskim (Uniwersytet Ekono-

miczny we Wrocławiu) oraz 

Patrykiem Dziurskim (Szkoła 

Główna Handlowa w Warsza-

wie) zorganizowała semina-

rium naukowców i praktyków 

pt. „Specyfi ka badań w sekto-

rach kreatywnych – wyzwania 

konceptualizacji, operacjonali-

zacji i pomiaru”. 

Celem seminarium była 

wymiana doświadczeń oraz 

dyskusja nad realizacją badań 

w sektorach kreatywnych, 

a także integracja osób i pod-

miotów zainteresowanych 

przyszłą współpracą nauko-

wo-badawczą. Aby osiągnąć 

postawione cele, seminarium 

podzielono na trzy części. 

Pierwszą sesję poświęcono 

omówieniu głównych wyzwań 

metodologicznych prowa-

Wychodząc naprzeciw po-

trzebom badawczo-analitycz-

nym, wyzwaniom rzetelnego

prowadzenia badań oraz 

zainteresowaniu jednostek 

samorządu terytorialnego 

i przedstawicieli sektorów kre-

atywnych, dr Patrycja Klimas 

(Katedra Teorii Zarządzania

Uniwersytetu Ekonomicznego 

w Katowicach) we współpracy 

z prof. Mieczysławem Mo-

rawskim (Uniwersytet Ekono-

miczny we Wrocławiu) oraz

Patrykiem Dziurskim (Szkoła 

Główna Handlowa w Warsza-

wie) zorganizowała semina-

rium naukowców i praktyków 

pt. „Specyfi ka badań w sekto-

rach kreatywnych – wyzwania

konceptualizacji, operacjonali-

zacji i pomiaru”. 

Celem seminarium była

wymiana doświadczeń oraz 

dyskusja nad realizacją badań

w sektorach kreatywnych, 

a także integracja osób i pod-

miotów zainteresowanych 

przyszłą współpracą nauko-

wo-badawczą. Aby osiągnąć 

postawione cele, seminarium 

podzielono na trzy części. 

Pierwszą sesję poświęcono 

omówieniu głównych wyzwań

metodologicznych prowa-

Specyfi ka badań
w sektorach
kreatywnych 1 grudnia 2015 roku odbyło 

się seminarium naukowe 
poświęcone interdyscypli-
narnej dyskusji nad metody-
ką badań, potrzebami oraz 
możliwościami przyszłej 
współpracy nauki, biznesu, 
NGO i samorządu terytorial-
nego w ramach projektów 
badawczych dedykowanych 
wzmacnianiu konkurencyj-
ności rodzimych sektorów 
kreatywnych.

dzenia badań w sektorach 

kreatywnych. Prezentowane 

referaty dotyczyły rygoru 

metodologicznego, proble-

mów w konceptualizacji, 

operacjonalizacji oraz pomia-

rze kluczowych zmiennych, 

takich jak kreatywność, 

innowacyjność, efekty 

bezpośrednie i pośrednie 

funkcjonowania oraz rozwo-

ju sektorów kreatywnych. 

W części drugiej spotkania 

prelegenci skoncentrowali 

uwagę na specyfi ce sekto-

rów kreatywnych, kluczo-

wych czynnikach sukcesu, 

zarządzaniu pracownikami 

kreatywnymi oraz zarządza-

niu wiedzą. Dyskusja w trak-

cie drugiej sesji pozwoliła 

dostrzec znaczące różnice 

pomiędzy poszczególnymi 

sektorami kreatywnymi, 

takimi jak wzornictwo 

przemysłowe, działalność 

teatralna czy produkcja gier 

wideo, wpływające nie tylko 

na metodykę prowadzenia 

badań, ale także na dyna-

mikę ewolucji gospodarki 

opartej na wiedzy ku gospo-

darce kreatywnej. Ostatnia 

część seminarium przyjęła 

postać panelu dyskusyjnego. 

W jego trakcie przedstawi-

ciele władz samorządowych, 

przedsiębiorstw kreatyw-

nych, NGO oraz uczelni 

dyskutowali nad głównymi 

potrzebami analityczno-

-badawczymi, potencjalnymi 

polami współpracy, a także 

możliwościami komercjaliza-

cji wyników badań.

Seminarium odbyło się 

w Centrum Informacji Na-

ukowej i Bibliotece Akade-

mickiej. W wydarzeniu udział 

wzięło 26 osób reprezentu-

jących 8 krajowych ośrod-

ków akademickich (Gliwice, 

Jelenia Góra, Katowice, 

Kraków, Nowy Sącz, Poznań, 

Warszawa, Wrocław), a także 

przedstawiciele władz samo-

rządowych (w tym Miasta 

Stołecznego Warszawy), 

NGO (m.in. klastra „Made in 

Śląsk” i Krakowskiego Parku 

Technologicznego) i podmio-

ty działające w sektorach 

kreatywnych (w tym prezes 

największego polskiego 

portalu poświęconego grom 

wideo – GryOnline.pl).  

Patrycja Klimas, Wojciech Czakon
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Katedra Badań Rynkowych 
i Marketingowych w dniach 
21-22 września 2015 roku 
zorganizowała ogólnopolską 
konferencję naukową, której 
ideą przewodnią była tematyka 
szeroko rozumianych zachowań 
podmiotów na rynku. Przed-
miotem obrad były zarówno 
problemy pojawiające się na 
styku organizacji z otoczeniem, 
jak i w samym otoczeniu orga-
nizacji, a także strategie oraz 
procedury organizacji nakiero-
wane na ujarzmianie otoczenia.

Uczestnikami konferencji byli przede wszystkim 

pracownicy uczelni specjalizujący się w marke-

tingu i innych obszarach nauk o zarządzaniu, 

a także praktycy biznesu. W spotkaniu uczestni-

czyły 74 osoby reprezentujące ponad 25 ośrod-

ków akademickich z całej Polski. Patronat mery-

toryczny nad konferencją objęły m.in. Regionalna 

Izba Gospodarcza w Katowicach, Katowicka Loża 

Business Center Club oraz Śląski Oddział Polskie-

go Stowarzyszenia Public Relations, natomiast 

patronat medialny objęło czasopismo „Marke-

ting i Rynek”.

Pierwszego dnia obrady odbywały się 

w Centrum Nowoczesnych Technologii Infor-

matycznych Uniwersytetu Ekonomicznego 

w Katowicach. Podczas otwarcia konferencji 

Wyzwania rynku 
z perspektywy 
fi rmy i klienta

In response to research and 

analytical needs, challenges 

involved in solid scientifi c 

research, and the interest 

coming from local govern-

ment units and creative 

sector representatives, 

dr Patrycja Klimas (Depart-

ment of Management Theo-

ry, University of Economics 

in Katowice) in coopera-

tion with Prof. Mieczysław 

Morawski (Wrocław Univer-

sity of Economics) and Patryk 

Dziurski (Warsaw School of 

Economics) organised the 

seminar for researchers and 

practitioners entitled “Na-

ture of Research in Creative 

Sectors – Challenges of Con-

ceptualisation, Operationali-

sation and Measurement”.

The seminar aimed to of-

fer an opportunity for the 

exchange of experiences 

and the discussion on con-

ducting research in creative 

sectors, as well as the inte-

gration of individuals and 

organisations interested in 

scientifi c cooperation. The 

seminar ran in three parts 

in order to achieve its objec-

tives. The fi rst session dealt 

with major methodological 

challenges involved in con-

ducting research in creative 

sectors. The speakers talked 

about methodological rigour, 

problems in conceptualisa-

tion, operationalisation and 

measurement of key vari-

ables, such as creativity, in-

novation, direct and indirect 

operations, and growth in 

creative sectors.

The second part of the meet-

ing focused on the character 

of creative sectors, key suc-

cess factors, creative people 

management and knowledge 

management. The discus-

sion revealed the diff erences 

between particular creative 

sectors, such as industrial 

design, theatre activity, video 

game development, which 

aff ect not only the method-

ology of the conducted re-

search, but also the dynam-

ics of the evolution of the 

knowledge economy towards 

the creative economy. The 

fi nal part of the seminar was 

a discussion panel, during 

which the representatives 
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On 1 December 2015, a scientifi c seminar was 
held involving interdisciplinary discussion on 
research methodologies, needs and opportu-
nities for future cooperation between science, 
business, NGOs and local government within 
research projects dedicated to boosting the 
competitiveness of domestic creative sectors. 

Kolejna edycja seminarium 
odbędzie się w pierwszym 
półroczu 2016 roku.
Szczegółowe informacje można 
znaleźć na stronie Katedry 
Teorii Zarządzania: 
www.ue.katowice.pl/ktz

The next edition of the seminar 
is scheduled for the fi rst half 
of 2016.
More information on the 
website of the Department of 
Management Theory: 
www.ue.katowice.pl/ktz

of local governments, crea-

tive businesses, NGOs and 

universities debated over the 

main analytical and research 

needs, potential cooperation 

areas, and the possible com-

mercialisation of research 

outcomes.

The seminar took place in the 

Scientifi c Information Centre 

and Academic Library. There 

were 26 participants from 

8 national academic centres 

(Gliwice, Jelenia Góra, Kato-

wice, Kraków, Nowy Sącz, 

Poznań, Warszawa, Wrocław) 

as well as the representa-

tives of local governments 

(including the Capital City of 

Warsaw), NGOs (for example, 

the “Made in Śląsk” cluster 

and the Kraków Techno-

logical Park), and enterprises 

operating in creative sectors 

(including the head of the 

largest video games portal in 

Poland – GryOnline.pl). 

Nature of research
in creative sectors

The next edition o

M
a
cie

j M
itrę

g
a
, O

lg
ie

rd
 W

itcza
k
, A

n
n
a
 D

e
w

a
lsk

a
-O

p
ite

k

Dr O. Witczak i uczestnicy sesji panelowej / 

Dr O. Witczak and the participants of the panel session

© alphaspirit – Fotolia.com
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prof. M. Mitręga, przewodniczący rady progra-

mowej konferencji, powitał gości, a prorektor 

ds. internacjonalizacji i marketingu prof. 

S. Smyczek podkreślił istotność podejmo-

wanej tematyki zarówno w sferze teorii, jak 

i praktyki. Pierwszej sesji konferencji prze-

wodniczył prof. A. Bajdak. Zaprezentowano 

w niej koncepcję stylów podejmowania decyzji 

zakupowych przez konsumenta oraz narzędzie 

pomiarowe służące do określenia indywidual-

nego profi lu wspomnianych stylów, które ma 

istotne znaczenie diagnostyczne, pozwalając 

zidentyfi kować skłonności konsumenta do 

powtarzania określonych typów zachowań 

(dr hab. R. Mącik). Przedmiotem obrad w tej 

części konferencji było także zaangażowanie 

konsumenta w zakup produktu i jego wpływ 

na skłonność do generowania przekazów 

w komunikacji z ust do ust (dr J. Tkaczyk). 

Zauważono, że większe zaangażowanie kon-

sumenta oznacza z reguły większą motywację 

do zwracania uwagi na informacje dotyczące 

produktu. Przedstawione badania bezpośred-

nie techniką CAWI na reprezentatywnej grupie 

1000 Polaków pozwoliły zauważyć, że wraz 

ze wzrostem zaangażowania w zakup danej 

kategorii produktowej rośnie skłonność do 

generowania komunikatów nieformalnych. 

Wykazano także, iż zdecydowanie silniejsza 

zależność występuje pomiędzy zaangażowa-

niem a skłonnością do generowania pozytyw-

nych opinii aniżeli zaangażowaniem i skłon-

nością do generowania negatywnych opinii. 

Kolejne wystąpienie dotyczyło zarządzania 

reklamacjami na rynku usług turystycznych 

(M. Berger i prof. M. Mitręga). W zarządzaniu 

reklamacjami nieodzowną rolę pełnią tzw. 

pracownicy pierwszej linii, którzy reprezentują 

przedsiębiorstwo. Zaprezentowane wyniki ba-

dań empirycznych wskazują, że odpowiednie 

kompetencje personelu w sytuacji reklamacyj-

nej mogą przynieść fi rmie wymierne korzyści 

(np. w postaci zakupu przez klienta kolejnej 

wycieczki) i ograniczyć destruktywne rezultaty 

(np. szerzenie niekorzystnych opinii o fi rmie). 

Kolejne wystąpienie poświęcone było tematy-

ce personal brandingu naukowca. Dr Krystian 

identyfi kacji cech ulubionych miejsc zakupo-

wych autorki przeprowadziły badania jako-

ściowe z zastosowaniem technik: zognisko-

wanych wywiadów grupowych oraz pogłębio-

nych wywiadów indywidualnych. Pozytywne 

komentarze na temat możliwości przeżycia 

czegoś wyjątkowego w wyniku podjęcia przez 

przedsiębiorstwo działań z zakresu marketin-

gu doświadczeń nie znalazły odzwierciedlenia 

w zachowaniach konsumentów, dla których 

ulubionym sklepem jest najbliższy miejscu 

zamieszkania supermarket Biedronka czy Te-

sco, co wskazuje na niską gotowość polskich 

konsumentów do uczestnictwa w tzw. gospo-

darce doświadczeń. Kolejny referat dotyczył 

procesu decyzyjnego konsumentów, który 

obarczony jest ryzykiem podjęcia niewłaściwej 

decyzji zakupowej (dr M. Kucia). Wyniki badań 

bezpośrednich przeprowadzonych na próbie 

e-konsumentów pozwoliły zidentyfi kować 

źródła pozyskiwania informacji i dokonać ich 

rangowania według kryterium wiarygodności 

i użyteczności. Są to przede wszystkim: reko-

mendacje przyjaciół (off -line), prezentowane 

w Internecie testy produktów, fi rmowe strony 

www, rankingi produktów oraz dyskusje na 

forach internetowych.

Trzecią sesję naukową prowadził prof. 

R. Kozielski. Przedmiotem pierwszego referatu 

były modele zarządzania portfelem klientów 

(prof. E. Rudawska). Dokonano identyfi kacji 

tych modeli na podstawie dorobku literatury 

przedmiotu, a także podjęto próbę ich sys-

tematyzacji oraz ewaluacji. Zauważono, że 

zarządzanie portfelem klientów może być 

prowadzone w różnych ujęciach, z wyko-

rzystaniem różnych kombinacji czynników, 

w zależności od specyfi cznej sytuacji, w któ-

rej znajduje się przedsiębiorstwo. Kolejny 

Dudek, prezes Pol-

skiego Stowarzysze-

nia Public Relations, 

wykładowca Wyższej 

Szkoły Humanitas 

w Sosnowcu, zapre-

zentował techniki 

i narzędzia budo-

wania osobistego 

wizerunku. Z uwagi na praktyczne doświad-

czenie prelegenta prezentacja zobrazowana 

była wieloma przykładami z dziedziny biznesu, 

nauki i polityki, miała zatem wysoce aplikacyj-

ny charakter.

Drugiej sesji naukowej przewodniczyła prof. 

I. Rudawska. Zaprezentowano podczas niej 

zmiany zachodzące w obszarze zarządzania 

wartością dla klienta na rynku niszowych 

usług kulturalnych świadczonych przez kina 

studyjne (prof. K. Iwińska-Knopp i dr K. Szy-

mańska). Zauważono, że utrzymanie się 

na rynku implikuje konieczność bieżącego 

monitorowania oczekiwań klientów, tak aby 

podejmować działania dostosowawcze w za-

kresie oferowanych klientom korzyści. Wyniki 

przeprowadzonych badań empirycznych 

dowodzą, iż menedżerowie kin studyjnych 

w Polsce rozumieją determinanty zachowań 

nabywców, znają ich zwyczaje komunikacyjne 

i starają się systematycznie modyfi kować 

wiązkę korzyści dla klienta. Coraz rzadziej 

jednak kina prowadzą badania marketingowe, 

co pozwala przypuszczać, że osoby zarzą-

dzające tymi podmiotami podejmują decyzje 

o rozwoju działalności głównie na podstawie 

własnej intuicji i doświadczenia. Przedmiotem 

rozważań w trakcie drugiej sesji naukowej 

były także działania z zakresu marketingu 

doświadczeń z perspektywy polskich konsu-

mentów (dr A. Kacprzak i dr K. Dziewanow-

ska). Zauważono, że podejście bazujące na 

marketingu doświadczeń, choć wywodzi się 

z rynku amerykańskiego, coraz częściej jest 

świadomie stosowane przez polskie przedsię-

biorstwa. W celu poznania opinii i stosunku 

konsumentów wobec wybranych przykładów 

zastosowania marketingu doświadczeń oraz 

Prof. M. Mitręga

Prof. B. Nogalski, M. Mitręga
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omówiony podczas sesji problem badawczy 

dotyczył wpływu kraju pochodzenia produktu 

na postawy konsumenckie względem niego, 

co nazywane jest efektem kraju pochodzenia 

(prof. M. Boguszewicz-Kreft). Przyjęto założe-

nie o wielowymiarowości efektu kraju pocho-

dzenia. Badania bezpośrednie potwierdziły tę 

hipotezę. Zauważono wprawdzie, że gdy pro-

dukty z danego kraju oceniane są pozytywnie, 

to takie pozytywne nastawienie odnosi się 

do wszystkich wymiarów, dostrzeżono jed-

nak istotne różnice w ocenie poszczególnych 

wymiarów przypisywanych produktom po-

chodzącym z danego kraju. Podczas tej sesji 

przedstawiono także problematykę konsump-

cji kolaboratywnej oraz jej uwarunkowań 

w świetle wyników badań jakościowych 

(mgr A. Małecka i prof. M. Mitręga). Wyodręb-

niono kluczowe czynniki wpływające na chęć 

partycypacji w konsumpcji kolaboratywnej: 

oszczędność, towarzyskość, zaufanie i po-

szukiwanie wrażeń, a także: dotychczasowe 

doświadczenia konsumentów i obowiązujące 

normy społeczne. 

Drugi dzień konferencji poświęcony był 

przede wszystkim tematyce rozwoju nauko-

wego pracowników uczelni i w części miał on 

charakter warsztatowy. Jako pierwszy wystąpił 

prof. B. Nogalski, przewodniczący Sekcji II 

Nauk Ekonomicznych Centralnej Komisji do 

spraw Stopni i Tytułów. W wystąpieniu zaty-

tułowanym „Awans w naukach o zarządzaniu: 

ewolucja czy rewolucja?” zaprezentowane 

zostały zasady procedury habilitacyjnej oraz 

aplikowania o nadanie tytułu naukowego 

w świetle aktualnych uregulowań prawnych. 

Przedstawiono także kierunki przyszłych moż-

liwych zmian w tym zakresie. Kolejna część 

miała charakter panelowy. Uczestnikami pane-

lu byli: prof. D. Kisperska-Moroń, prof. 

Z. Pastuszak oraz prof. M. Mitręga, a modera-

torem – dr O. Witczak. Dyskusja zogniskowana 

była na problematyce publikowania na liście 

A – ministerialnej liście najwyżej punktowa-

nych czasopism. Paneliści podkreślali, że przy-

gotowanie publikacji jest dużym wyzwaniem, 

warto jednak je podjąć z uwagi na oczekiwaną 

rozpoznawalność międzynarodową. Paneliści 

wskazywali na możliwe trudności w odpowied-

nim przygotowaniu publikacji, a także prak-

tyczne sposoby ich pokonywania. Tematyka 

publikowania w międzynarodowych czasopi-

smach naukowych była kontynuowana w trze-

ciej części – warsztatowej, którą prowadził 

prof. Mitręga. Konferencja, dzięki podejmowa-

nym wielu wątkom, pozwoliła zidentyfi kować 

aktualne problemy badawcze i zainteresowa-

nia naukowe środowiska marketingowego. Jej 

wartością dodaną była rozbudowana część po-

święcona awansowi naukowemu i czynnikom 

pozytywnie wpływającym na produktywność 

naukową pracowników polskich uczelni.
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The delegates were mainly academics special-

ising in marketing and other areas of manage-

ment science, as well as business practitioners. 

The conference brought together a total of 

74 participants representing over 25 higher 

education institutions from all over Poland. It 

was held under the patronage of the Chamber 

of Commerce and Industry in Katowice, the 

Katowice Lodge of the Business Center Club, 

and the Silesian branch of the Polish PR Asso-

ciation. “Marketing i Rynek” Journal provided 

media coverage for the conference. 

The fi rst day’s sessions were held at the Ad-

vanced Information Technology Centre of the 

University of Economics in Katowice. The con-

ference was opened by Prof. Maciej Mitręga, 

Chairman of the Conference Programme 

Committee, and Prof. Sławomir Smyczek, Vice-

-Rector for Internationalisation and Marketing. 

Prof. Mitręga welcomed all the guests, and 

Prof. Smyczek emphasised the signifi cance of 

both the theoretical and practical dimensions 

of the conference theme. The fi rst session, 

chaired by Prof. Andrzej Bajdak, comprised 

a presentation delivered by dr hab. R. Mącik on 

consumer buying decisions and the measure-

ment tool used to determine the individual 

consumers’ decision-making styles; the tool 

is of high diagnostic signifi cance, allowing to 

identify consumers’ tendency to repeat certain 

types of behaviour. Another presentation fo-

cused on consumers’ engagement in the buy-

ing process and the impact of this engagement 

on consumers’ propensity to generate word-of-

mouth communication (dr J. Tkaczyk). Greater 

engagement on the part of the consumers 

has been observed to generally increase their 

willingness to pay closer attention to product 

information. A CAWI-based survey conducted 

on a representative sample of 1000 Poles has 

revealed that greater consumer engagement 

in a particular product category translates into 

an increased propensity to generate informal 

communication. It has also been demonstrated 

that the relationship between consumer 

engagement and the propensity to generate 

positive opinions is signifi cantly stronger than 

the relationship between consumer engage-

ment and the tendency to generate negative 

opinions. The next presentation, delivered 

by M. Berger and Prof. M. Mitręga, dealt with 

complaint management in the market of tour-

ism services. The so-called fi rst-line staff , who 

represent the enterprise, play an essential 

role in complaint management. The empirical 

research results indicate that appropriate com-

petencies demonstrated by complaint handling 

staff  may bring tangible benefi ts to an or-

ganisation (such as another trip purchased by 

a client) and reduce the negative impact of the 

complaints lodged (e.g. spreading unfavoura-

ble opinions about the organisation). The next 

presenter, dr Krystian Dudek, President of the 

Polish PR Association and lecturer at the Hu-

manitas University in Sosnowiec, focused on 

personal image building tools and techniques. 

In view of the speaker’s hands-on experience, 

the presentation was very practical and easily 

applicable, being illustrated with numerous 

examples from the world of business, science 

and politics. 

The second conference session, chaired by 

Prof. I. Rudawska, opened with a presentation 

discussing the changes taking place in the area 

of customer value management in the market 

of niche culture-related services provided by 

art-house cinemas (Prof. K. Iwińska-Knopp 

and dr K. Szymańska). It has been found that 

remaining on the market requires monitoring 

client expectations on an ongoing basis, so 

that adjustment measures can be taken to 

provide better value for customers. The empiri-

cal research results clearly show that managers 

of art-house cinemas in Poland understand 

On 21–22 September 2015, the Department of Market and 
Marketing Research held a national scientifi c conference focused 
on issues related to, broadly understood, behaviour of market 
entities. The debate covered both the challenges that arise at the 
interface of an enterprise and its environment, and the strategies 
and procedures implemented by organisations with a view 
to harnessing the environment.

Market challenges from 
enterprise and customer 
perspectives
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W dniach 12–14 październi-

ka 2015 roku w Międzynaro-

dowym Centrum Kongreso-

wym w Katowicach odbył się 

V Europejski Kongres Ma-

łych i Średnich Przedsię-

biorstw „Nauka – Biznes – 

Samorząd. Razem dla gospo-

darki” – największe spotka-

nie sektora MŚP w Europie.

V Europejski Kongres MŚP 
to 6000 uczestników, 3 dni 
debat i spotkań, 63 panele 
dyskusyjne, 12 wydarzeń 
towarzyszących, 400 gości 
zagranicznych z 42 krajów oraz 
100 wystawców Targów Biznes 
Expo.

The V European Congress 
of SMEs involved 6,000 
participants, 3 days of debates 
and meetings, 63 discussion 
panels, 12 accompanying 
events, 400 visitors from 42 
countries and 100 exhibitors 
at the Expo Business Fair.

the determinants of consumer behaviour; they 

are aware of clients’ communication habits and 

seek to systematically modify the bundle of 

consumer benefi ts. Nonetheless, the percent-

age of cinemas which conduct proper market 

research is declining steadily, allowing the as-

sumption that cinema managers tend to rely 

on their experience and intuition when making 

plans for future development. The next pres-

entation in this session focused on experience 

marketing activities from Polish consumers’ 

perspective (dr A. Kacprzak and dr K. Dzie-

wanowska). Although originating from the US 

market, the approach based on experience 

marketing has been found to be increasingly 

and consciously used by Polish enterprises. 

Aiming to examine consumers’ opinions and at-

titudes towards selected experience marketing 

practices and the most appreciated features of 

clients’ favourite shopping places, the authors 

conducted a qualitative study based on focus 

group and individual in-depth interviews. Cli-

ents’ positive attitude towards the possibility 

of enjoying a unique experience provided by 

a company engaged in experience marketing 

is not refl ected in actual consumer behaviour; 

the shops most favoured by customers are 

their local supermarkets, close to home, such as 

Biedronka or Tesco. The fi ndings thus indicate 

a low level of willingness among Polish consum-

ers to participate in the so-called experience 

economy.

Dr M. Kucia delivered the third presentation 

in the session, focusing on the consumer deci-

sion making process and the risk of making an 

inappropriate buying decision. The results of 

a survey conducted on a sample of e-consum-

ers allowed to identify the information sources 

and rank them in terms of their credibility and 

utility. These included, in the fi rst instance, 

off -line friend recommendations, product tests 

published in the Internet, corporate websites, 

online product rankings, Internet discussion 

forums. 

The third conference session was chaired by 

Prof. R. Kozielski. It began with a presentation 

delivered by Prof. E. Rudawska, focusing on 

client portfolio management models. Based on 

the existing literature review, the speaker iden-

tifi ed, systematised and evaluated the models. 

Prof. Rudawska observed that client portfolio 

management can be implemented in diff erent 

ways, using various factor combinations de-

pending on the current situation of a particular 

company. The next presentation addressed the 

issue of the country-of-origin eff ect, i.e. the 

impact that a product’s country of origin has on 

consumers’ attitudes towards the product (Prof. 

M. Boguszewicz-Kreft). The study was based on 

the assumption that the country-of-origin ef-

fect is of a multidimensional nature, a hypoth-

esis that was confi rmed by fi eld research. The 

fi ndings indicated that if products from a given 

country were positively evaluated, the favour-

able attitudes were expressed with regard to all 

the eff ect dimensions. However, a more de-

tailed analysis revealed signifi cant diff erences 

in the evaluation of particular dimensions. 

Later in the session, A. Małecka and Prof. 

M. Mitręga discussed the question of collabo-

rative consumption and its determinants as 

interpreted in the light of qualitative research 

fi ndings. The key factors infl uencing consumers’ 

willingness to participate in collaborative con-

sumption were identifi ed: thriftiness, sociability, 

trustfulness and adventurousness, as well as 

previous consumer experience and the existing 

social norms.

The second day of the conference was 

devoted primarily to the faculty’s academic 

development, with some sessions organised in 

the form of workshops. The fi rst presentation 

was given by Prof. B. Nogalski, Chairman of 

the Economic Section of the Central Commis-

sion for Academic Degrees and Titles. In his 

speech, entitled “Academic Staff  Advancement 

in the Field of Management Science: Evolution 

or Revolution?”, Prof. Nogalski presented the 

habilitation (higher doctorate) and professorship 

procedures consistent with the current legal 

regulations, and indicated the directions for pos-

sible modifi cations of the procedures that may 

be implemented in the future. The next part of 

the session took the form of a panel discussion 

moderated by dr O. Witczak. The panelists in-

cluded Prof. D. Kisperska-Moroń, Prof. Z. Pastus-

zak and Prof. M. Mitręga. The debate focused 

on issues related to publishing in class “A” 

academic journals – the highest-ranked journals 

indexed in the Ministry of Science and Higher 

Education list. The panelists emphasised that 

writing a research paper is a great challenge, yet 

it is worth undertaking as articles published in 

top journals are very likely to bring the authors 

international recognition. The members of the 

panel also indicated some of the diffi  culties 

commonly encountered when preparing a paper 

for publication, and off ered practical solutions 

for overcoming the problems. Publishing in inter-

national academic journals was further explored 

in the workshop conducted by Prof. M. Mitręga. 

Due to the wide range of issues addressed, 

the conference allowed to identify current 

research problems and questions in the area 

of marketing. The extensive session devoted 

to academic promotion and factors enhancing 

the scientifi c productivity of Polish academics 

added more value to the conference. 

The V European CThe V u op a C

Dr G. Głód podczas sesji „Jak uzdrowić system 

ochrony zdrowia”, 14.10.2015 / Dr G. Głód at the 

“How to Cure the Healthcare System?” session 

14.10.2015, fot. / photo T. Jędrys
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Europejski Kongres Małych             
i Średnich Przedsiębiorstw                
z naszym udziałem                                   

Our representatives                     
present at the European                
Congress of Small                        
and Medium-Sized                      
Enterprises                               

On 12–14 October 2015, the In-

ternational Congress Centre in 

Katowice hosted the 

V European Congress of Small 

and Medium – Sized Enter-

prises “Science-Business-Self-

-Government – Together for 

Economy” – the biggest event 

for the SME sector in Europe.

Organizowane przez Regionalną Izbę 

Gospodarczą w Katowicach wydarzenie 

po raz pierwszy odbyło się w oddanym 

do użytku w ubiegłym roku Międzyna-

rodowym Centrum Kongresowym w Ka-

towicach, które stało się już wizytówką 

miasta i głównym miejscem spotkań 

biznesowych w regionie. Podczas kon-

ferencji prasowej inaugurującej kongres 

prof. Jerzy Buzek, poseł do Parlamentu 

Europejskiego i przewodniczący Komite-

tu Honorowego V Europejskiego Kongre-

su MŚP podkreślił rolę, jaką pełni sektor 

MŚP w gospodarce Polski i Europy. „To 

właśnie mali i średni przedsiębiorcy są 

rdzeniem i krwioobiegiem polskiej go-

spodarki” – powiedział.

O możliwościach rozwoju i wyzwaniach, 

jakie stoją przed przedsiębiorcami, 

dyskutowały najważniejsze osoby 

w państwie, osobistości ze świata na-

uki, polityki i gospodarki oraz delegacje 

zagraniczne z kilkudziesięciu państw. 

W ciągu trzech dni kongresu odbyło się 

kilkadziesiąt sesji panelowych oraz wiele 

warsztatów i spotkań, w których udział 

wzięli eksperci z kraju i zagranicy, w tym 

pracownicy Uniwersytetu Ekonomiczne-

go w Katowicach.

Członkiem rady programowej kongresu 

był rektor prof. Leszek Żabiński. Wziął 

on również udział w sesji inauguracyj-

nej oraz w uroczystej sesji Sejmiku Wo-

jewództwa Śląskiego pt. „Rewitalizacja 

terenów zdegradowanych szansą na 

rozwój gospodarczy regionu”. W czasie 

kongresu reprezentowali nas także: 

dr Borys Budka w sesji inauguracyjnej, 

prof. Robert Tomanek w sesji „Szkolnic-

two a przedsiębiorczość”, prof. Andrzej 

Klasik w sesji „Przedsiębiorczość niejed-

no ma imię – małe fi rmy driverem go-

spodarki kreatywnej” oraz w „Debacie 

o przyszłości Śląska” – w wystąpieniach 

podsumowujących. W sesji „Jak uzdro-

wić system ochrony zdrowia?” wypo-

wiadał się z kolei dr Grzegorz Głód. 

„Jako Uniwersytet Ekonomiczny w Ka-

towicach powinniśmy być i jesteśmy 

naturalnym partnerem przedsięwzięć 

skupiających przedsiębiorców z całego 

świata. Dlatego też i na V Europejskim 

Kongresie Małych i Średnich Przedsię-

biorstw nie mogło nas zabraknąć” – wy-

jaśnia prof. Robert Tomanek, prorektor 

ds. organizacji, fi nansów i rozwoju.

W ramach kongresu zorganizowane 

zostały także spotkania z liderami 

biznesu, polityki i mediów z całego 

świata „Future Entrepreneurs 2015”, 

dedykowane głównie studentom, ab-

solwentom oraz przyszłym młodym 

przedsiębiorcom. O poprowadzenie ich 

w roli moderatorów zostali poproszeni: 

Edyta Lachowicz-Santos, kierownik 

Biura Komunikacji i Relacji Międzyna-

rodowych oraz Marek Kiczka, rzecznik 

prasowy. W ciągu dwóch dni (13 i 14 

października 2015 roku) z uczestnikami 

spotkali się m.in.: Kamil Durczok – były 

redaktor naczelny Faktów TVN, Soh-

rab Fadai – szwedzki przedsiębiorca 

i przewodniczący Young Entrepreneurs 

of Sweden YEOS, Krzysztof Jędrzejew-

ski – zajmujący 36. pozycję w rankingu 

Forbesa „100 najbogatszych Polaków 

2015”, Chris Garcia – amerykański 

biznesmen i najmłodsza osoba zakwa-

lifi kowana do „The U.S. Department 

of State’s Global Entrepreneurship 

Program” (GEP), Dimitris Tsigos – prze-

wodniczący Europejskiej Konfederacji 

Młodych Przedsiębiorców YES for Eu-

rope w Brukseli, Anna Kruk i Wojciech 

Kruk jr. – piąte pokolenie poznańskiej 

rodziny jubilerskiej, Luca G. Donelli – 

szef Confi ndustria Giovani Imprenditori, 

włoskiej organizacji młodych przedsię-

biorców, oraz Dariusz Żuk – współza-

łożyciel i szef Polski Przedsiębiorczej, 

współzałożyciel sieci Inkubatorów AIP 

oraz funduszu AIP Seed Capital. „Dzięki 

elastycznej formule spotkań – 20 minut 

wystąpienia, 20 minut pytań moderato-

rów, 20 minut na rozmowę z uczestni-

kami – młodzi i przyszli przedsiębiorcy 

mieli możliwość swobodnej wymiany 

poglądów i dyskusji z zaproszonymi 

gośćmi” – tłumaczy Sylwia Gmórska 

z Forum Młodych RIG w Katowicach, 

koordynatorka projektu „Future Entre-

preneurs”.

Marek Kiczka

Future Entrepreneurs – spotkanie z K. Durczokiem, 

13.10.2015 / A meeting with K. Durczok, 13.10.2015, 

fot. / photo S. Gmórska
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It was the fi rst time that the congress, or-

ganised by the Chamber of Commerce and 

Industry in Katowice, had been held at the 

International Congress Centre in Katowice. 

The building, which was put into service 

last year, is the city’s landmark and a ma-

jor venue for business meetings in the 

region. At the press conference opening 

the Congress, Prof. Jerzy Buzek, a member 

of the European Parliament and the chair 

of the Honorary Committee of the V Euro-

pean Congress of SMEs, emphasised the 

role of the SME sector in the Polish and 

European economy. “Small and medium-

sized enterprises are the backbone and 

the bloodstream of the Polish economy”, 

he said.

The most prominent fi gures in Poland, 

personages representing the academic, 

political and economic communities and 

delegates from several dozen countries 

discussed the opportunities for develop-

ment and the challenges facing entrepre-

neurs. The three-day congress comprised 

tens of panel sessions, numerous work-

shops and meetings, which were attended 

by Polish and foreign experts, including 

the faculty of the University of Economics 

in Katowice. 

Prof. Leszek Żabiński, Rector, was a mem-

ber of the programme board of the 

congress and took part in the inaugural 

session, as well as in the solemn session 

of the Silesian Regional Assembly, entitled 

“Revitalisation of Degraded Areas as an 

Opportunity for the Economic Develop-

ment of the Region”. The university had 

several other representatives at the 

congress. Dr Borys Budka attended the 

inaugural session, Prof. Robert Tomanek 

participated in the session on “Education 

and Entrepreneurship”, and Prof. Andrzej 

Klasik took part in the session entitled 

“Entrepreneurship Has Many Names 

– Small-sized Enterprises as a Driving 

Force of the Creative Economy” and in 

the concluding discussion of the “Debate 

about the future of Silesia”. Dr Grzegorz 

Głód spoke in the session “How to Cure 

the Healthcare System?”. “The University 

of Economics in Katowice should be, 

and actually is, a natural partner for all 

ventures involving entrepreneurs from 

across the world. Therefore, we had to 

be present at the V European Congress 

of SMEs”, explains Prof. Robert Tomanek, 

Vice-Rector for Organisational Aff airs, 

Finance and Development.

During the congress, there was also 

a series of meetings with business, politi-

cal and media leaders from around the 

world, entitled “Future Entrepreneurs 

2015”, which were primarily targeted at 

students, graduates and future young 

entrepreneurs. Edyta Lachowicz-Santos, 

Head of the International Communication 

and Relations Offi  ce, and Marek Kiczka, 

the university spokesman, were invited 

to moderate them. For two days (13–14 

October, 2015), the participants met with 

a number of guests, including Kamil Dur-

czok – a former editor-in-chief of Fakty 

TVN, Sohrab Fadai – a Swedish entrepre-

neur and chair of Young Entrepreneurs of 

Sweden YEOS, Krzysztof Jędrzejewski – 

ranking the 36th on the Forbes list of 100 

richest Poles in 2015, Chris Garcia – an 

American businessman and the young-

est person ever qualifi ed for “The U.S. 

Department of State’s Global Entre-

preneurship Program” (GEP), Dimitris 

Tsigos – president of Brussels-based 

European Confederation of Young 

Entrepreneurs YES for Europe, Anna 

Kruk and Wojciech Kruk Jr. – the fi fth 

generation of Poznań jewellers, Luca 

G. Donelli – head of Confi ndustria 

Giovani Imprenditori, an Italian or-

ganisation of young entrepreneurs, 

and Dariusz Żuk – a co-founder and 

President of Polska Przedsiębiorcza 

(Entrepreneurial Poland), a co-founder 

of Inkubatory AIP (a network of Aca-

demic Business Incubators) and the AIP 

Seed Capital fund. – “Due to the fl ex-

ible framework of the meetings – a 20-

minute talk, 20 minutes for the mod-

erators’ questions, and a 20- minute 

discussion with the participants – fu-

ture young entrepreneurs had a chance 

for free exchange of views and discus-

sion with the invited guests”, explains 

Sylwia Gmórska from the Youth Forum 

of the Chamber of Commerce and 

Industry in Katowice and a coordinator 

of the “Future Entrepreneurs” project.

Dr B. Budka, sesja inauguracyjna V EKMŚP, 12.10.2015 / Dr B. Budka (the inaugural session 

of the V European Congress of SMEs 12.10.2015), fot. / photo W. Nowak

Dr M. Budziński i prof. A. Klasik, sesja „Małe fi rmy driverem 

gospodarki kreatywnej”, 14.10.2015 / Dr M. Budziński i Prof. 

A. Klasik (session “Small-sized Enterprises as a Driving Force 

of the Creative Economy”, 14.10.2015), fot. / photo T. Jędrys
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Nietuzinkowa nazwa zapo-

wiadała jej charakter i istotę: 

„Piękne, użyteczne, zbędne… 

Z dziejów i architektury obiek-

tów kolejowych w Polsce”. Była 

to już czwarta z kolei „Konfe-

rencja o historii kolei”, a trze-

cia, która odbywała się we 

współpracy Muzeum w Rybni-

ku i Uniwersytetu Ekonomicz-

nego w Katowicach. W organi-

zację czynnie włączyło się Koło 

Inicjatyw Studenckich. 

Może to budzić u niektórych 

osób zdumienie – jakie związki 

istnieją między dwoma tak 

zróżnicowanymi ośrodkami 

i jak pogodzić kolej z ekono-

mią? Kluczowe rozwiązanie 

podał już na samym początku 

dziekan nowego wydziału 

dr inż. Tomasz Zieliński, suge-

rując, iż w ekonomii nie można 

poprzestawać na liczbach 

i wskaźnikach, ale konieczne 

jest skupienie się na refl eksji 

nad człowiekiem. Ten humani-

styczny wymiar jest istotnym 

punktem zbornym pomiędzy 

refl eksją nad gospodarką 

a podejmowaną na konferencji 

refl eksją nad kolejnictwem. 

W tym roku tematyka była 

dosyć specyfi czna, gdyż doty-

czyła sfery architektonicznej 

obiektów kolejowych. Miała 

więc charakter nie tylko histo-

ryczny, ale raz za razem poja-

wiały się także refl eksje spo-

łeczne, antropologiczne, a na-

wet estetyczne. Wielokrotnie 

przywoływano obrazy różnych 

dworców kolejowych, przystan-

ków dróżniczych, wiaduktów 

czy szlaków komunikacyjnych, 

które w przeszłości odgrywały 

istotną rolę gospodarczo-poli-

tyczną, a współcześnie został 

po nich ledwo dostrzegalny 

ślad. Najczęściej są one już 

w ruinie albo w ogóle straciły 

rację bytu. Ku pokrzepieniu 

pokazywano także przykłady 

pozytywnej adaptacji „zbęd-

nych” obiektów kolejowych, 

które nie mają już kolejowego 

charakteru, a nabrały prospo-

łecznego znaczenia – stały się 

bibliotekami, salami uczelnia-

nymi, interaktywnymi muze-

ami czy po prostu obiektami 

komercyjnymi. 

Prelegenci, którzy zjechali się 

z całej Polski, prezentowali 

różne środowiska naukowe: 

uniwersytety, instytuty  PAN, 

stowarzyszenia historyczne, 

muzea, jak też administracyjne, 

np. urzędy miast. Większość 

z nich to pracownicy naukowi, 

ale przybyły także takie osoby, 

które przedstawiały się jako 

hobbyści, miłośnicy historii, 

a zwłaszcza kolei. Pojawił się 

także akcent zagraniczny. Aż 

z Japonii nadesłano referat do-

tyczący tamtejszych nowocze-

snych rozwiązań kolejowych. 

Organizatorzy zapewniali, że 

w 2016 roku nastąpi kolejna 

– jubileuszowa, bo już piąta – 

edycja „Konferencji o historii 

kolei”. Wtedy też będzie można 

spodziewać się materialnego 

śladu po aktualnych debatach. 

Będzie to książka. Wyrażono 

także nadzieję, że współpra-

ca między uniwersytetem 

a muzeum przysporzy jeszcze 

ciekawszych i naukowo do-

niosłych materiałów na temat 

kolejnictwa w Polsce. 

Michał Kapias

Pierwsza – na nowym
wydziale

Nie przebrzmiały jeszcze echa inauguracji Wydziału Biznesu, Finansów 

i Administracji w Rybniku, a już kolejnego dnia, 22 października 2015 roku, 

odbyła się pierwsza konferencja naukowa w nowych rybnickich strukturach 

naukowo-dydaktycznych katowickiego Uniwersytetu Ekonomicznego. 
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Spółka Elamed oraz Uniwer-

sytet Ekonomiczny w Kato-

wicach 5 października 2015 

roku podpisały porozumie-

nie o współpracy w zakresie 

edukacji, badań oraz działań 

mających na celu zdobywa-

nie praktycznych umiejętno-

ści przez studentów.

Dokument podpisany w Centrum 

Nowoczesnych Technologii Infor-

matycznych uniwersytetu ma na 

celu wykorzystanie doświadczenia 

i potencjału obu stron w realizacji 

wspólnych przedsięwzięć. Rek-

tor Uniwersytetu Ekonomicznego 

w Katowicach prof. Leszek Żabiński 

podczas powitania gości podkreślił 

wagę współpracy i możliwość suk-

cesywnego jej rozwijania w poszcze-

gólnych obszarach. Grzegorz Kurzyp, 

prezes Zarządu spółki Elamed wska-

zał konieczność wspierania uczelni 

wyższych przez biznes w zakresie 

formułowania programów kształ-

cenia i tworzenia w ten sposób 

swoistych pomostów dla studentów, 

którzy mogą uzyskać wiedzę do-

pasowaną do potrzeb rynku pracy. 

Obie strony zwróciły również uwagę, 

że podpisanie porozumienia jest  

w zasadzie formalnym usankcjono-

waniem dotychczasowej faktycznej 

współpracy pomiędzy spółką Elamed 

i uniwersytetem.

Its unique title fully antici-

pated its nature: “Beautiful, 

utilitarian, superfl uous… 

From the history and archi-

tecture of railway buildings 

in Poland”. It was the fourth 

“Conference on the Railway 

History” and, for the third 

time, it was organized jointly 

by the Rybnik Museum and 

the University of Economics 

in Katowice with the active 

involvement of the Student 

Initiative Group.

It may raise an eyebrow or 

two – what connects two 

institutions that are so dif-

ferent or how can you marry 

railway with economics? The 

answer was given by dr inż. 

Tomasz Zieliński, Dean of 

the new Faculty. He argued 

that economics was not only 

about fi gures and indices, but 

it also involved the refl ec-

tion on man. This humanistic 

dimension is the common 

ground between refl ection on 

the economy and the refl ec-

tion on the railway, the main 

theme of the conference.

Last year’s conference ex-

plored the architectural 

sphere of railway buildings. 

As soon as the offi cial inauguration at the Faculty of Business, 

Finance and Administration had come to an end, the fi rst scientifi c 

conference was held at the new research and teaching facility of the 

University of Economics in Katowice on 22 October 2015.

As a result, it was not purely 

historical, but also fi lled with 

refl ection of social, anthro-

pological, or even aesthetic 

nature. The participants had 

a unique opportunity to 

examine a great number of 

images showing railway sta-

tions, level crossing stops, 

viaducts, or rail roads, which 

in the past played an impor-

tant economic and political 

role, while today their pres-

ence is hardly traceable. They 

are often in ruin or have 

become completely obsolete. 

There were, however, exam-

ples of positive adaptations 

of redundant railway build-

ings, their railway character 

already taken away, vested 

with a new pro-social mean-

ing – they have become 

libraries, university halls, in-

teractive museums, or simply 

commercial establishments. 

The speakers, who came from 

all over Poland, represented 

research communities, for ex-

ample, universities, PAN insti-

tutes, historical associations, 

museums, or administration 

units, such as city halls. Most 

of them were researchers, but 

the conference also attracted 

hobbyists, history and rail-

way enthusiasts. There was 

also a highlight from abroad. 

A presentation from as far 

as Japan was sent in and it 

discussed modern Japanese 

railway solutions. 

This year, we are waiting for 

the fi fth – anniversary – edi-

tion of the “Conference on 

the Railway History”, already 

announced by the organiz-

ers. Then we can also expect 

a tangible outcome of the de-

bates conducted so far, as the 

publication of the book is un-

der way. Hope was expressed 

that cooperation between 

the University and the Mu-

seum would yield even more 

interesting and scientifi cally 

important materials about the 

history of railway in Poland. 

First at the
    new Faculty

© R. Maciejewski – Fotolia.com
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Elamed Media Group to lider w dostar-

czaniu wiedzy dla specjalistów z zakre-

su medycyny, przemysłu i technologii 

w przemyśle (m.in. 24 czasopisma 

branżowe, książki, albumy, raporty 

rynkowe, kursy tradycyjne i na DVD). 

Codziennie wspiera w pracy ponad 300 

tysięcy profesjonalistów, gwarantując 

dostęp do aktualnych i sprawdzonych 

informacji oraz światowych trendów. 

Tworząc produkty, współpracuje z po-

nad 600 autorytetami ze świata nauki 

i biznesu oraz doświadczonymi prakty-

kami, inspirując do poszukiwania efek-

tywnych kierunków rozwoju. 

Inicjatorem porozumienia i głównym 

koordynatorem realizacji jego posta-

nowień będzie Wydział Informatyki 

i Komunikacji.

Podpisanie umowy
z Elamed Media Group                                     

On 5 October 2015 Elamed 

and the University of Econo-

mics in Katowice concluded 

an agreement on cooperation 

in the areas of education, 

research and creation of op-

portunities for students to 

acquire practical skills.

The document, which was signed in 

the University’s Advanced Informa-

tion Technology Centre, aims to draw 

on the experience and use the poten-

tial of both the contractual parties in 

joint undertakings. When welcoming 

the guests, Prof. Leszek Żabiński, 

Rector of the University of Economics 

in Katowice, emphasised the impor-

tance of this collaboration and the 

possibility to develop it further in 

specifi c fi elds. Mr Grzegorz Kurzyp, 

President of Management Board in 

Elamed, pointed out to the need to 

gain the support for universities from 

the business environment in design-

ing curricula, thus building the bridge 

for students, to make sure that the 

knowledge they are off ered is well 

tailored to labour market require-

ments. Both partners also mentioned 

that the agreement was basically just 

a formal confi rmation of the actual 

cooperation which had already been 

established between the University and 

Elamed.

Elamed Media Group is a leader in provi-

sion of expert knowledge for special-

ists in the areas of medicine, industry 

and the application of technology in 

industry (e.g. 24 trade journals, books, 

albums, market reports, traditional and 

DVD courses). Every day, it assists over 

300,000 professionals, giving them ac-

cess to verifi ed up-to-date information 

and global trends. When creating its 

products, the company cooperates with 

over 600 reputable experts from the 

world of science and business as well as 

experienced practitioners, inspiring them 

to continue the search for eff ective de-

velopment paths. 

The agreement was initiated by the Fac-

ulty of Informatics and Communication, 

which acts as the key coordinator of its 

implementation.

An agreement
signed with Elamed
Media Group

Kinga Okrzesik-Faruga, Łukasz Szczęsny
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Polka nagrodzona                    
prestiżową                      
międzynarodową              
nagrodą EAIE Rising Star

„To wielki zaszczyt i przywilej być uznaną 

przez największą i najbardziej wpływową 

organizację zajmującą się internacjona-

lizacją szkolnictwa wyższego w Europie. 

Tym bardziej, że współpraca z uczelniami 

na całym świecie wymaga dużo energii, 

pasji i cierpliwości. Chociaż w mojej pracy 

takie wyróżnienia nigdy nie są celem, 

motywują mnie do dalszego działania” – 

mówi Edyta Lachowicz-Santos, kierownik 

Biura Komunikacji i Relacji Międzyna-

rodowych. Jak dodaje prof. Sławomir 

Smyczek, prorektor ds. internacjonalizacji 

i marketingu, „o randze nagrody oraz 

Edyta Lachowicz-Santos, nasz pra-
cownik, odebrała z rąk wiceprzewod-
niczącego EAIE nagrodę Rising Star. 
Nastąpiło to podczas 27. dorocznej 
konferencji EAIE w Glasgow, która 
odbywała się w dniach 15–18 września 
2015 roku. Konferencja zgromadziła 
ponad 5000 uczestników z 90 krajów 
świata. Pierwszy raz w historii 
nagrodę tę przyznano Polakowi.

o tym, jak bardzo jest cenna dla śro-

dowiska międzynarodowego, świadczy 

chociażby fakt, że uroczystości wręcza-

nia tych nagród odbywają się podczas 

największych na świecie konferencji 

z zakresu umiędzynarodowienia szkolnic-

twa wyższego, organizowanych co roku 

w innym kraju i gromadzących ponad 

5000 przedstawicieli i ekspertów uczelni 

wyższych oraz instytucji z całego świata 

zajmujących się tą tematyką”.

Nagrody EAIE przyznawane są insty-

tucjom i osobom, które mają wybitne 

osiągnięcia i zasługi dla stowarzyszenia 

i internacjonalizacji szkolnictwa wyższe-

go. Wysiłki tych osób służą jako przykład 

doskonałości i profesjonalizmu, inspirują 

innych do działania na rzecz interna-

cjonalizacji. EAIE (European Association 

for International Education/Europejskie 

Stowarzyszenie Edukacji Międzynarodo-

wej) to jedna z największych i najbardziej 

wpływowych na świecie organizacji 

zrzeszających specjalistów zajmujących 

się szeroko rozumianym umiędzynarodo-

wieniem uczelni wyższych.

Marek Kiczka

E. Lachowicz-Santos odbiera nagrodę 

Rising Star z rąk wiceprzewodniczą-

cego EAIE / E. Lachowicz-Santos rece-

iving the Rising Star award from the 

EAIE Vice-President, fot. za zgodą EAIE 

/ photo courtesy of the EAIE
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od 16 lat zaangażowana jest w działania 

związane z procesem umiędzynarodo-

wienia uczelni wyższych. W tym czasie 

koordynowała wiele międzynarodowych 

projektów obejmujących uczelnie, pra-

codawców i absolwentów zagranicznych, 

a także brała w nich udział. Była również 

zaangażowana w powstanie Konsorcjum 

Śląskich Uczelni Publicznych SUN (Silesian 

Universities Network), jako pełnomocnik rektora 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach zasia-

da w Radzie Konsorcjum. W sieci EAIE działa aktywnie od wielu lat. Od 2012 

roku jest jedynym reprezentantem Polski w grupie eksperckiej EMPLOI (Em-

ployability Skills, Graduate Careers and International Internships), a od 2014 

roku wiceprzewodniczącą tej grupy. Brała czynny udział w wielu sesjach do-

rocznych konferencji EAIE, dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem, m.in. 

w Wiedniu (2003), Turynie (2004) oraz jako prowadząca sesje w Kopenhadze 

(2011), Dublinie (2012), Stambule (2013), także sesję otwierającą w ramach 

EMPLOI w Pradze (2014). Była również członkiem Zespołu Organizacyjnego 

II Forum dla Pracodawców (2nd University Employer Forum) w Stambule oraz 

współorganizuje jego trzecią edycję, która odbędzie się podczas konferencji 

EAIE w Liverpoolu jeszcze w tym roku. Edyta Lachowicz-Santos aktywnie 

działa w EAIE, szerząc ideę internacjonalizacji w Polsce i w Europie Środko-

wo-Wschodniej. Ponadto ma istotny wkład w pozyskiwanie danych do ra-

portu EAIE Barometer z krajów słabiej reprezentowanych, m.in. Ukrainy czy 

Białorusi.

Edyta Lachowicz-Santos, our employee, received 
the Rising Star Award from the EAIE Vice-Pre-
sident at the 27th Annual EAIE Conference, held 
from 15 to 18 September 2015 in Glasgow. The con-
ference was attended by over 5,000 participants 
from 90 countries around the world. It was the fi rst 
time that the award had been granted to a Pole.

A Pole wins                    
a prestigious               
international EAIE   
Rising Star Award    

has been actively engaged in the internationalisation of higher edu-

cation institutions for 16 years now. During that time, she has coordi-

nated and participated in several international projects involving ter-

tiary institutions, employers and international alumni. She was en-

gaged in the foundation of the Silesian Universities Network (SUN), 

and is now sitting on the Network’s board as a Proxy of the Rector 

of the University of Economics in Katowice. She has been an active 

member of the EAIE for many years. Since 2012, she has been the only 

representative of Poland in the EMPLOI Expert Community (Employa-

bility Skills, Graduate Careers and International Internships), and she 

became its Vice-Chair in 2014. She took an active part in numerous 

sessions of the annual EAIE conferences, sharing her expertise and 

experience with other participants in e.g. Vienna (2003) and Turin 

(2004), and chairing sessions in Copenhagen (2011), Dublin (2012), 

Istanbul (2013), and the EMPLOI opening session in Prague (2014). 

She was also a member of the Organisational Committee of the 2nd 

University Employer Forum in Istanbul and is co-organising its third 

edition, which is to be held during the EAIE conference in Liverpool 

this year. Edyta Lachowicz-Santos has been promoting the idea of 

internationalisation in Poland and in Central and Eastern Europe. In 

addition, she made a signifi cant contribution to the EAIE Barometer 

report, gathering data from the countries which have weaker repre-

sentation, i.a. Ukraine and Belarus.

“It’s a great honour and privilege to 

be recognised by the largest and most 

infl uential organisation involved in the 

internationalisation of higher educa-

tion in Europe. The award is particularly 

precious to me because cooperation 

with universities from all over the world 

requires a lot of energy, passion and 

patience. I don’t work for accolades, but 

when they come in, they motivate me 

further”, says Edyta Lachowicz-Santos, 

Head of the International Communica-

tion and Relations Offi  ce. Prof. Sławomir 

Smyczek, the Vice-Rector for Interna-

tionalisation and Marketing, adds that 

“it’s an important and extremely valu-

able award in the international commu-

nity, and the fact that the award cer-

emonies take place during the world’s 

largest conferences on the internation-

alisation of higher education confi rms 

its signifi cance. The conferences are 

held annually, each time in a diff erent 

country, and bring together more than 

5,000 representatives and experts from 

universities and institutions involved 

in internationalisation from all over the 

world”.

The EAIE awards recognise institutions 

and individuals for their outstanding 

achievements and merit for the asso-

ciation, as well as contribution to the 

internationalisation of higher education. 

Their endeavours can serve as an exam-

ple of excellence and professionalism 

and inspire others to advance inter-

nationalisation. EAIE (European Asso-

ciation for International Education) is 

one of the largest and most infl uential 

organisations, whose members special-

ise in the internationalisation of higher 

education institutions in all its aspects.

Edyta Lachowicz-Santos

Więcej informacji / More information is available at:

http://www.eaie.org/blog/inspirational-leaders-the-2015-eaie-award-winners/
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Po pierwsze – 
profi laktyka
W ramach akcji propagowane 

jest szeroko pojęte dbanie 

o męskie zdrowie. O profi lak-

tyce nowotworów u mężczyzn 

mówi się w mediach zdecydo-

wanie mniej niż o profi laktyce 

nowotworów u kobiet. Cel jest 

prosty – ratowanie życia po-

przez edukowanie mężczyzn, 

Wspieramy #MovemberPL 
– razem przeciw rakowi
W listopadzie 2015 roku trwała ogólnopolska edycja akcji społecznej profi laktyki 

raka jąder i prostaty – Movember, międzynarodowego ruchu, którego głównym 

celem jest podnoszenie świadomości w tym zakresie. Akcję wspierał Uniwersytet 

Ekonomiczny w Katowicach.

informowanie m.in. o grupach 

ryzyka, jak badać się samemu 

i kiedy zgłosić się do lekarza 

(wcześnie zdiagnozowany 

rak jądra ma wyleczalność na 

poziomie 99%).

Jako uniwersytet zachęca-

my mężczyzn do stałej pro-

fi laktyki nowotworowej oraz 

prowadzenia zdrowego stylu 

życia. 

Z wąsem (nie) każdemu 
do twarzy
Symbolem akcji jest wąs, który 

mężczyźni zapuszczają przez 

cały miesiąc po to, by prowo-

kować do dyskusji na temat 

męskiego zdrowia. „Uratuj 

z nami kilku facetów” – taki cel 

przyświeca Fundacji „Kapitan 

Światełko”, organizatorowi 

Movember Polska. W akcję 

włączają się barbershopy w ca-

łej Polsce. Ponieważ mężczyźni 

często nie są chętni do rozma-

wiania o swoich problemach 

natury intymnej, w ramach 

akcji większość spotkań odby-

wa się właśnie w tym typowo 

męskim otoczeniu.

W ramach Movember Polska 

jako partner zorganizowaliśmy 

konferencję prasową otwiera-

jącą ogólnopolską akcję oraz 

„Bieg dla jaj” na 10 km ulicami 

centrum Katowic, ze startem 

na rynku i metą pod naszym 

Centrum Nowoczesnych Tech-

nologii Informatycznych. Nie-

którzy nasi pracownicy zostali 

także ambasadorami akcji.

1 2
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4

1. Prezentacja spotu promującego akcję z lektorem K. Czubówną, 

fot. E. Lachowicz-Santos

2. Zawodnicy dobiegają do mety pod CNTI, fot. UE Katowice

3. Prof. S. Smyczek golony podczas konferencji prasowej w celu 

pozostawienia jedynie wąsa – symbolu akcji Movember, 

fot. E. Lachowicz-Santos

4. Uczestnicy „Biegu dla jaj”, fot. J. Kajdaniuk
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Movember Polska 2015 
wystartował na UE 
w Katowicach
Konferencja prasowa, która od-

była się 3 listopada 2015 roku 

w CNTI, zgromadziła przed-

stawicieli mediów lokalnych 

i ogólnopolskich. Podczas 

wydarzenia goleniu brzytwą 

poddał się jeden z ambasa-

dorów, prorektor ds. inter-

nacjonalizacji i marketingu 

prof. Sławomir Smyczek. 

Premierowo zaprezentowano 

także ogólnopolski spot pro-

mujący akcję i profi laktykę 

nowotworów dotykających 

mężczyzn. Głosu na potrze-

by spotu użyczyła Krystyna 

Czubówna. W czasie konferen-

cji głos zabrali kolejno: Jakub 

Kajdaniuk, prezes Fundacji 

„Kapitan Światełko”, organi-

zator Movember Polska 2015, 

prof. Sławomir Smyczek, Marta 

Pokutycka-Mądrala, dyrektor 

komunikacji korporacyjnej 

Nationale-Nederlanden oraz 

Mateusz Klimek ze Śląskiego 

Oddziału Międzynarodowego 

Stowarzyszenia Studentów 

Medycyny IFMSA-Poland. 

„Nie sposób, będąc na uczelni 

ekonomicznej, nie wspomnieć 

o aspektach ekonomicznych 

profi laktyki nowotworowej. 

Z punktu widzenia ekonomii 

bardziej racjonalne, także i tań-

sze, jest bowiem zapobieganie, 

wczesne wykrywanie nowo-

tworów i profi laktyka zdrowot-

na, aniżeli kosztowny i często 

bolesny proces leczenia” – mó-

wił podczas konferencji praso-

wej prof. Smyczek.

Bieg dla jaj
W niedzielę 8 listopada ubiegłe-

go roku odbył się z kolei „Bieg 

dla jaj” na 10 km, ze startem 

na katowickim rynku i metą 

pod CNTI. W kategorii kobiet 

najlepsze okazały się: Ewelina 

Puchała (00:47:23.24), Mał-

gorzata Siwek (00:48:25.04) 

i Anna Gemza (00:49:29.05). 

W kategorii mężczyzn naj-

lepsi byli: Marcin Szmukier 

(00:37:09.18), Dariusz Keller 

(00:37:29.98) oraz Łukasz 

Szymczak (00:37:38.28). Naj-

starszym z biegnących był pan 

Edward Kurek (76 lat), który 

dobiegł do mety z wynikiem 

01:05:17.09.

Każdy uczestnik na mecie 

otrzymał medal w kształcie 

logo akcji Movember Polska. 

Trofea oraz nagrody dla najlep-

szych ufundowali pracownicy 

Uniwersytetu Ekonomicznego 

w Katowicach oraz Fundacja 

Giesche. O oprawę muzyczną 

zadbał Chór Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Katowicach, 

który wykonał m.in. utwór 

o wąsie „Moustache song”.

W biegu wziął udział rów-

nież poseł na Sejm RP, były 

minister sprawiedliwości dr Bo-

rys Budka z Katedry Prawa na 

Wydziale Finansów i Ubezpie-

czeń, zapalony biegacz i mara-

tończyk. Na mecie powiedział, 

że biegaczem po prostu się jest 

i że nie mogło go zabraknąć 

podczas biegu w tak szczyt-

nym celu. Trasę ukończył z cza-

sem 00:40:16.66, zajmując 7. 

miejsce. Wśród zawodników 

byli również obcokrajowcy. 

Wydarzenie połączyło wszyst-

kich, małych i dużych, młodych 

i starszych, wąsaczy, brodaczy, 

panów bez zarostu i panie. 

Wszyscy biegli dla wspólnego 

celu – profi laktyki raka jąder 

i prostaty oraz propagowania 

zdrowego stylu życia.

Impreza zorganizowana została 

dzięki wsparciu wolontariuszy 

z Fundacji „Kapitan Światełko” 

oraz Uniwersytetu Ekono-

micznego w Katowicach pod 

patronatem Prezydenta Miasta 

Katowice.

Uniwersytet społecznie 
odpowiedzialny
W 2014 roku wsparliśmy akcję 

profi laktyki raka szyjki macicy 

„Granat na raka” skierowaną do 

kobiet. W ubiegłym roku nad-

szedł czas na akcję skierowaną 

do mężczyzn. Obie wpisują 

się w społeczną odpowiedzial-

ność uczelni. Tym samym 

konsekwentnie realizujemy 

zapisy naszej misji, według 

której uniwersytet angażuje się 

w sprawy ważne dla gospodarki 

5 6
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5. Konferencja prasowa otwierająca Movember Polska 

2015, fot. E. Lachowicz-Santos

6. Start „Biegu dla jaj” na katowickim rynku, 

fot. UE Katowice

7. Ambasadorzy akcji: od lewej – M. Kiczka, rzecznik pra-

sowy i prof. S. Smyczek – prorektor ds. internacjonalizacji 

i marketingu, fot. K. Zajdel 

8. Zwycięzcy „Biegu dla jaj” w kategorii kobiet, 

fot. UE Katowice

9. Zwycięzcy „Biegu dla jaj” w kategorii mężczyzn, 

fot. J. Kajdaniuk
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i społeczeństwa, poczynając od 

macierzystego regionu.

Dzięki naszym działaniom 

z obszaru public relations akcja 

Movember Polska była szeroko 

komentowana i relacjono-

wana w głównych mediach 

ogólnopolskich i lokalnych 

– zarówno publicznych, jak 

i prywatnych. „W 2014 roku 

odbyła się pilotażowa edycja 

Movember Polska, teraz wresz-

cie doczekaliśmy się swojego 

prawdziwego wąsatego ruchu 

na wielką skalę – powiedział 

Jakub Kajdaniuk, prezes Funda-

cji „Kapitan Światełko. – Jeste-

śmy wdzięczni Uniwersytetowi 

Ekonomicznemu w Katowicach 

za zorganizowanie konferencji 

prasowej oraz biegu na 10 km 

w samym centrum Katowic, 

co było nie lada wyzwaniem. 

Dziękujemy także wolontariu-

szom, bez których »Bieg dla 

jaj« po prostu by się nie odbył”.

Zachęcamy do obejrzenia spotu promującego akcję 
Movember Polska na YouTube > Movember Polska 2015 feat. 
Krystyna Czubówna

Akcja Movember w pigułce: zapuszczamy wąsy, by 
prowokować do dyskusji, piszemy, rozmawiamy o męskim 
zdrowiu, pozyskujemy środki na badania nad rakiem jąder 
i prostaty, motywujemy do aktywności i badań.

Szczegóły akcji na: www.movember.org.pl

Akcję Movember Polska 2015 wsparli: Nationale-
-Nederlanden, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 
IFMSA-Poland – Międzynarodowe Stowarzyszenie 
Studentów Medycyny Oddział Śląsk, Cyrulik Śląski, Beard 
Shop, PolskiWąs oraz ambasadorzy akcji – wąsacze.

Watch the spot promoting the Movember Polska event on 
YouTube > Movember Polska 2015 feat. Krystyna Czubówna

Movember in brief: we grow moustaches to provoke 
discussion, we talk and write about men’s health, we raise 
funds for testicular and prostate cancer research, we promote 
active lifestyles and regular check-ups. 

More: www.movember.org.pl

The Movember Polska 2015 event was supported by: 
Nationale-Nederlanden, the University of Economics in 
Katowice, IFMSA-Poland – the Silesian Branch of the 
International Federation of Medical Students Associations, 
Cyrulik Śląski, Beard Shop, PolskiWąs and the event 
ambassadors – moustache men.

Prevention, 
fi rst of all
The event promotes the 

awareness of men’s health 

issues. Cancer prevention 

among men attracts signifi -

cantly less media coverage 

than breast cancer prevention 

among women. The aim is 

simple – to save lives by edu-

cating men about risk groups, 

November 2015 was the month of a nationwide edition 
of the social event promoting the prevention of testicu-
lar and prostate cancer – Movember, an international 
awareness-raising movement. The event was suppor-

ted by the University of Economics in Katowice. 

self-examination and the 

best time to consult a doctor 

(early diagnosed testicular 

cancer is 99 percent curable). 

As the university, we encour-

age men to take up regular 

medical check-ups and adopt 

a healthy lifestyle. 

A moustache 
does (not) become 
everyone
The symbol of the movement 

is a moustache, grown by 

men throughout the whole 

month in order to provoke 

a discussion about men’s 

health. “Save a few guys 

with us” – this is the mission 

of the “Kapitan Światełko” 

Foundation, a Polish partner 

of the Movember organisa-

tion. The initiative was joined 

by barbershops across all 

Poland. As men are reluctant 

to discuss their intimate prob-

lems, most meetings of the 

event are held in men-only 

company.

As a partner organisation in 

Movember Polska, we held 

a press conference opening 

the nationwide event and the 

Supporting                  
#MovemberPL –                 
together against      
cancer

8
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10-kilometre run “Bieg dla jaj” 

along the streets of Katowice, 

starting at the City Square 

and fi nishing at the Advanced 

Information Technology Cen-

tre. Some of our employees 

also became the ambassadors 

of the event.

Movember Polska 2015 
was launched at 
UE Katowice
The press conference, held on 

Tuesday, 3 November 2015, in 

CNTI, gathered local and na-

tional media correspondents. 

At the conference, one of the 

ambassadors, Prof. Sławomir 

Smyczek, Vice-Rector for In-

ternationalization and Market-

ing, was shaved with a razor. 

Another highlight was the 

fi rst public presentation of the 

nationwide spot, promoting 

the event and the prevention 

of men’s cancers. The spot 

features Krystyna Czubówna 

as a narrator. At the confer-

ence spoke: Jakub Kajdaniuk, 

Chairman of the “Kapitan 

Światełko” Foundation, the 

organiser of Movember 

Polska 2015, Prof. Sławomir 

Smyczek, Marta Pokutycka-

Mądrala, Head of Corporate 

Communication in Nationale-

Nederlanden, and Mateusz 

Klimek, the Silesian Branch 

of International Federation 

of Medical Students Associa-

tions, IFMSA-Poland. “As we 

are now at the economics 

university, it’s impossible not 

to refl ect on the economic 

aspects of cancer prevention. 

Prevention, early detection 

and health promotion are 

both more rational and cost-

eff ective than the expensive 

and often painful treatment”, 

said Prof. Sławomir Smyczek. 

Run „Bieg dla jaj”
On Sunday, 8 November, the 

10-kilometre run “Bieg dla jaj” 

started at the City Square to 

fi nish at CNTI. Winners among 

women were: Ewelina Puchała 

(00:47:23.24), Małgorzata 

Siwek (00:48:25.04) and Anna 

Gemza (00:49:29.05), while 

among men: Marcin Szmukier 

(00:37:09.18), Dariusz Kel-

ler (00:37:29.98) and Łukasz 

Szymczak (00:37:38.28). The 

oldest participant was Ed-

ward Kurek (76), who fi nished 

the run with the result of 

01:05:17.09.

At the fi nishing line, each 

participant received a medal 

shaped like the logo of the 

Movember Polska event. Tro-

phies and prizes for the win-

ners were sponsored by the 

employees of the University 

of Economics in Katowice and 

the Giesche Foundation. The 

Choir of the University of Eco-

nomics in Katowice gave the 

musical setting to the event, 

performing the “Moustache 

Song”.

One the participants in the 

run was the MP and former 

Minister of Justice, dr Borys 

Budka from the Department 

of Law, the Faculty of Finance 

and Insurance, a passionate 

marathon runner. At the fi n-

ishing line he said that being 

a runner was second nature to 

him, so he just couldn’t miss 

out on an opportunity to take 

part in the event as important 

as that. He crossed the line 

with the time of 00:40:16.66, 

achieving the 7th position. 

The event was organized 

under the patronage of the 

Mayor of Katowice and with 

the support of volunteers 

from the “Kapitan Światełko” 

Foundation and the University 

of Economics in Katowice.

Socially responsible 
university
In 2014, we supported the 

event “Granat na raka” ad-

dressed to women and 

promoting cervical cancer 

prevention. Last year was the 

time for the initiative target-

ing men. Both events are part 

of the university mission of 

social responsibility. Consist-

ently, we translate our mis-

sion into action, as the Uni-

versity gets actively involved 

in the issues important for the 

economy and society.

Our public relations special-

ists ensured that the event 

was comprehensively covered 

by the national and local 

media, both publicly and 

privately owned. “In 2014 

we held a pilot event of Mo-

vember Polska, now we have 

fi nally grown a full mous-

tache movement on a great 

scale”. says Jakub Kajdaniuk, 

Chairman of the “Kapitan 

Światełko” Foundation. “We 

are grateful to the university 

of Economics in Katowice for 

holding a press conference 

and a 10-kilometre run in 

the very centre of the city, 

which was quite a challenge. 

We would also like to thank 

volunteers who made the run 

“Bieg dla jaj” possible at all”, 

he adds.

1. The presentation of the spot featuring K. Czubówna, 

photo E. Lachowicz-Santos

2. Runners approaching the fi nishing line at CNTI, 

photo UE Katowice

3. Prof. S. Smyczek under a razor leaving only a moustache, 

the symbol of the event, photo E. Lachowicz-Santos

4. The participants of the run “Bieg dla jaj”, photo J. Kajdaniuk

5. The press conference opening Movember Polska 2015, 

photo E. Lachowicz-Santos

6. The start of the run at the City Square, photo UE Katowice

7. Event ambassadors: M. Kiczka, Spokesman, and Prof. 

S. Smyczek, Vice-Rector for Internationalisation and 

Marketing, photo K. Zajdel

8. Winners among women, photo UE Katowice

9. Winners among men, photo J. Kajdaniuk9
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Czym jest Snapchat?
Snapchat służy do komunikacji 

mobilnej. Dzięki niemu można 

zrobić zdjęcia lub nagrać krótki 

fi lm i wysłać do swoich znajo-

mych. Po przesłaniu uwiecz-

niona chwila znika z ekranu 

użytkownika, o ile ten nie zrobi 

zrzutu. Można także tworzyć 

tzw. stories, czyli opowieści, 

i dzięki temu dzielić się swoim 

dniem ze wszystkimi znajo-

mymi. Komunikację za jego 

pomocą wykorzystują głównie 

młodzi. Snapchat był najszyb-

ciej rozwijającym się medium 

społecznościowym 2014 roku. 

Wyprzedził Facebook Messen-

gera, Pinteresta i Instagrama.

Snapchat w liczbach:
ok. 2 mln 

użytkowników w Polsce,

51% 

to ludzie młodzi (16-24 lata),

33% 
korzysta ze Snapchata 

każdego dnia.

Geofi ltry Snapchata
Geofi ltry są to specjalne na-

kładki na snapy, czyli ujęcia, 

które mogą być dostępne 

tylko w niektórych miejscach. 

Dany geofi ltr przypisany jest 

do obszaru geografi cznego, 

który wybrał jego twórca, 

Pierwszy geofi ltr Snapchata 
wśród uczelni wyższych 
w Polsce

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach jako pierwsza 
uczelnia w kraju przygotował geofi ltr dla użytkowników 
Snapchata. Filtr został zatwierdzony i udostępniony użyt-
kownikom tej coraz bardziej popularnej wśród młodych 
aplikacji w połowie września ubiegłego roku. Od tamtej 
chwili, będąc na terenie kampusu UE Katowice, można 
korzystać z fi ltra z przygotowaną przez uczelnię grafi ką.

i jest dostępny wraz ze stan-

dardowymi fi ltrami ujęć (np. 

prędkość, czas, temperatura 

czy barwa ujęcia). Wszystkie 

geofi ltry muszą być oryginalne 

i zatwierdzone przez zespół 

Snapchata, co nie jest takie 

proste, jak mówią sami admi-

nistratorzy kont w serwisie, 

którzy zgłaszają geofi ltry do 

zatwierdzenia.

Jeszcze bardziej 
„social”
Przygotowanie geofi ltra to 

kolejny krok Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Katowi-

cach w obszarze tzw. nowych 

mediów i ukłon w kierunku 

młodych – kandydatów na 

studia i studentów. Teraz 

każdy użytkownik Snapchata, 

który będzie chciał uwiecznić 

chwilę, będąc na uczelni lub 

w jej pobliżu, będzie mógł 

przy użyciu geofi ltra w łatwy 

sposób pokazać znajomym, 

gdzie się znajduje. Uniwersytet 

po raz kolejny udowadnia, że 

w obszarze nowych mediów 

aspiruje do bycia numerem 

jeden na Śląsku i w Polsce. 

Obecnie posiada konta w ser-

wisach: Facebook, Instagram, 

LinkedIn, YouTube, Twitter czy 

VKontakt. 

The fi rst Snapchat           
geofi lter at a higher        
education institution       
in Poland                        

fot. / photo M. Kiczka
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Patronat nad poszczególnymi drzewami iglastymi, w drodze loso-

wania, które odbyło się podczas obchodów Święta Uczelni 

12 stycznia ubiegłego roku, objęły: Wydział Zarządzania – mo-

drzew europejski, Wydział Ekonomii – jodła pospolita, Wydział 

Finansów i Ubezpieczeń – świerk pospolity, Wydział Informatyki 

i Komunikacji – sosna limba, Wydział Biznesu, Finansów i Admini-

stracji – sosna zwyczajna. Ze względu na zakorzenioną w świado-

mości Polaków szlachetność gatunku oraz jego długowieczność 

na reprezentanta polskich drzew liściastych został wybrany dąb 

szypułkowy, a posadzone okazy przypisano doktorom honoris 

causa Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, którym uczel-

nia w swojej historii nadała ten zaszczytny tytuł.

Otwarcie ścieżki UniEKO połączone było z konferencją prasową. 

Przecięcia wstęgi dokonali wspólnie: wiceprezes Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kato-

wicach – mgr Agnieszka Siemińska, zastępca nadleśniczego 

Nadleśnictwa Katowice – mgr inż. Bolesław Bobrzyk, rektor Uni-

wersytetu Ekonomicznego w Katowicach – prof. Leszek Żabiński. 

W dniu inauguracji roku akademickiego 
2015/2016, 7 października 2015 roku, 
na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowi-
cach otwarto ścieżkę drzew polskich UniEKO. 
Ścieżkę pełniącą funkcje dydaktyczne i ekolo-
giczne tworzy pięć gatunków polskich drzew 
iglastych oraz jeden gatunek drzewa liściaste-
go. Oświetlana jest lampami typu LED zasi-
lanymi panelami solarnymi, zlokalizowanymi 
na pylonach informacyjnych wzdłuż ścieżki.

Otwarcie ścieżki          
drzew polskich            
UniEKO                        

           
         
         
          

  
 
 
 

What is Snapchat?
Snapchat is a mobile commu-

nications application. It allows 

a user to take a photo or 

a video and send it to friends. 

After being sent, the immor-

talised moment disappears 

from the receiver’s screen 

unless they take a screen-

shot. It also enables creating 

a  “story” that can be mass 

– sent to all friends to share 

a day with them. It is a com-

munication tool used mainly 

by the young. Snapchat was 

the fastest growing social 

network in 2014, overtaking 

Facebook Messenger, Pinter-

est and Instagram.

Snapchat in numbers:
about 2 million

users in Poland,

51% 

of users are young 

(aged 16–24)

33% 

use Snapchat every day.

Snapchat geofi lters
Geofi lters are special overlays 

for snaps, i.e. pictures, which 

can be applied only in certain 

locations. A geofi lter is as-

signed to a geographic area 

selected by its designer and is 

The University of Economics in Katowice 
is the fi rst higher education institution in 
Poland which has released a geofi lter for 
Snapchatters. The fi lter was approved and 
then launched in mid-September 2014 – it 
can be accessed by the users of Snapchat, 
an application which is gaining increasing 
popularity with the young. Since then, while 
on the campus of the University of Econo-
mics in Katowice, it has been possible to 
add a geofi lter with the graphics designed 
by the university to a snap.

available along with standard 

fi lters (e.g. speed, time, tem-

perature or colour). All geofi l-

ters must be original artwork 

and have to be approved by 

the Snapchat team. According 

to the administrators of Snap-

chat accounts, who submit 

geofi lters for approval, it may 

be quite diffi  cult to obtain 

one.

Even more „social”
The geofi lter is another step 

taken by the University of 

Economics in Katowice to 

strengthen its presence in 

the so called new media and 

meet the expectations of 

young people – our current 

and future students. Snap-

chatters who want to capture 

the moment while at the 

university campus or in its 

vicinity can use the geofi lter 

to show friends where they 

are. With this new application, 

the university proves again 

that it aspires to be number 

one in new media, in Silesia as 

well as in Poland. At present, 

it has accounts on Facebook, 

Instagram, LinkedIn, YouTube, 

Twitter and VKontakt.

Marek Kiczka
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Ideę powstania ścieżki w kampusie uczelni, wzdłuż 

bulwarów Rawy, łączących centrum miasta z dzielnicą 

Zawodzie, przedstawił prorektor ds. internacjonalizacji 

i marketingu, prof. Sławomir Smyczek. Wydarzenie 

komentowały oraz relacjonowały liczne media lokalne, 

a także ogólnopolskie.

Zlokalizowane wzdłuż ścieżki tablice informacyjne oraz 

kamienne słupki pełnią funkcje dydaktyczne. Zawie-

rają m.in. treści na temat projektu UniEKO, rodzimych 

gatunków drzew, przebudowy drzewostanów, funkcji 

lasu oraz opracowane przez wydziały oryginalne in-

formacje: opis językiem obszaru naukowego wydziału, 

historię wykorzystania, a także współczesne zastoso-

wania w obszarze nauki wydziału. Opracowaniem me-

rytorycznym tematów zajęli się pracownicy naukowi 

poszczególnych wydziałów pod kierunkiem dziekanów.

Z ekologią za pan brat
By zwrócić uwagę na problemy ekologiczne, w szcze-

gólności na potrzebę wykorzystywania w większym 

stopniu energii odnawialnej, pylony UniEKO oświetla-

ne są automatycznie po zmroku lampami typu LED, 

zasilanymi bateriami słonecznymi.

Jak można zauważyć, Uniwersytet Ekonomiczny 

w Katowicach, poza edukacją, nauką i współpracą 

z biznesem, dba o środowisko naturalne. W styczniu 

2014 roku w nowo otwartym przez uczelnię budynku 

Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych 

zastosowano m.in. pompy ciepła, systemy odzysku 

wody deszczowej oraz panele solarne zasilające 

budynek, o czym można było przeczytać w poprzed-

nich numerach „Forum”. Tym razem kolejne panele 

z ogniwami fotowoltaicznymi zasiliły oświetlenie 

ścieżki drzew polskich UniEKO.

During the celebrations of the University Day on 

12 January 2015, the Faculties of the University 

of Economics in Katowice each drew one conifer-

ous tree to patronize: the Faculty of Management 

– the European larch, the Faculty of Economics 

– the European silver fi r, the Faculty of Finance 

and Insurance – the Norway spruce, the Faculty 

of Informatics and Communication – the Swiss 

pine, the Faculty of Business, Finance and Ad-

ministration – the Scots pine. The pedunculate 

oak, a species unvaryingly perceived by Poles as 

noble and long-lived, was chosen to represent 

Polish broadleaved trees in the UniEKO project. 

All the planted oaks bear the names of the hon-

orary doctorate holders, who were awarded this 

distinguished title by the University of Economics 

in Katowice.

The opening of the UniEKO path was accompa-

nied by a press conference. The ceremonial rib-

bon was cut jointly by the Vice-Chairman of the 

Provincial Fund for Environmental Protection and 

Water Management in Katowice – mgr Agnieszka 

Siemińska, the Deputy District Forester – mgr inż. 

Bolesław Bobrzyk, the Rector of the University of 

Economics in Katowice – Prof. Leszek Żabiński. 

Prof. Sławomir Smyczek, Vice- Rector for Interna-

tionalization and Marketing, presented the idea 

On the day of the 2015/2016 academic year inaugura-
tion, 7 October 2015, the “UniEKO” path of Polish trees 
was offi cially opened at the University of Economics in 
Katowice. The path, playing an educational and ecologi-
cal role, is formed with fi ve species of Polish coniferous 
trees and one broadleaved species. It is illuminated 
with solar-power LED lights, attached to the informa-
tion pylons along the path.

The opening of the “UniEKO”            
path of Polish trees                                 

1. Moment przecięcia wstęgi podczas uroczystego otwarcia 

ścieżki UniEKO / Ceremonial gibbon cutting at the offi  cial 

opening of the UniEKO path 

2. Prof. S. Smyczek opowiada o idei ścieżki UniEKO / Prof. 

S. Smyczek talking about the idea of the UniEKO path

fot. / photos A. Kaczmarek
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Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej projektu 
UniEKO, gdzie można znaleźć treści zawarte na pylonach 
informacyjnych i nie tylko. Polecamy szczególnie, napisane 
dla każdego z wydziałów, limeryki autorstwa prof. Henryka 
Bienioka. Limeryk to inaczej miniatura liryczna, groteskowy 
wiersz o skodyfi kowanej pięciowersowej budowie. Więcej na: 
www.ue.katowice.pl/unieko.

Ścieżka UniEKO i otwarta przy Uniwersytecie Śląskim oraz 
Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej 
w 2014 roku Aleja Drzew Polskich tworzą jedną całość – miej-
sce relaksu, ale też kompendium wiedzy na temat rodzimych 
gatunków drzew.

Projekt UniEKO powstał dzięki dofi nansowaniu Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach, przy wsparciu partnerów oraz pomocy admini-
stracyjnej miasta i szczególnym udziale pracowników Uniwer-
sytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Visit the „UniEKO” project website, where you can fi nd the de-
scriptions and texts presented on the information pylons and 
much more. Limericks written by Prof. Henryk Bieniok make 
especially highly recommended reading. A limerick is a short 
grotesque poem in fi ve-line, with a strict rhyme scheme. More 
on: www.ue.katowice.pl/unieko.

The “UniEKO” path and the Alley of Polish Trees, opened near 
the premises of the University of Silesia and the Scientifi c In-
formation Centre and Academic Library in 2014, together offer 
a place of rest, but also a summary of knowledge of Poland’s 
native tree species.

The “UniEKO” project was co-funded by the Provincial Fund 
for Environmental Protection and Water Management in Ka-
towice and backed by the partners, with the administrative 
support of the City Hall and the contribution of the employees 
of the University of Economics in Katowice. 

InterUni powoli się 
kończy – efekty 
na szczęście zostaną

Koniec projektu to odpowiedni 

czas na podsumowanie tego, 

co dzięki niemu powstało i co 

zyskała uczelnia, kandydaci, stu-

denci, absolwenci i pracownicy, 

czyli grupy, do których projekt 

jest skierowany. Na przestrzeni 

ostatnich lat postęp technolo-

giczny znacznie zmienił podej-

ście młodych ludzi do sposobu 

komunikowania się. Stąd po-

trzeba dopasowania się uczelni 

do panujących trendów i zaspo-

kojenia oczekiwań dzisiejszego 

społeczeństwa internetowego. 

„W projekcie zaplanowano 

udział prestiżowych uczelni 

partnerskich: Norweskiego Uni-

wersytetu Nauki i Technologii 

(NTNU) w Trondheim oraz Uni-

wersytetu w Liechtenstei-nie, co 

miało zagwarantować zapozna-

nie się z przykładami najlepszych 

praktyk oraz transfer innowa-

cyjnych rozwiązań – mówi Mag-

dalena Skowron, koordynator 

projektu, zatrudniona w Biurze 

Komunikacji i Relacji Międzyna-

rodowych. – I faktycznie tak się 

stało” – dodaje. Jak tłumaczy, 

dzięki współpracy z partnerami 

oraz wizytom studyjnym (na 

Uniwersytecie w Liechtensteinie 

w marcu 2014 roku oraz dwu-

krotnie w Norweskim Uniwersy-

tecie Nauki i Technologii w 2014 

i 2015 roku), podczas których 

odbyły się serie spotkań i prelek-

cji, przedstawiciele Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Katowicach 

mieli okazję poznać działania 

i projekty z zakresu interna-

cjonalizacji, budowania relacji 

z pracownikami, absolwentami 

i studentami oraz kandydatami 

na studia, wdrożone na uczel-

niach partnerskich.

Na dobry początek
Jednym z pierwszych namacal-

nych efektów projektu InterUni 

jest aplikacja mobilna „myUE”, 

która w każdej chwili i dowol-

nym miejscu zapewnia dostęp 

do aktualnych informacji o tym, 

co dzieje się na uczelni. Dzięki 

niej użytkownicy od grudnia 

2014 roku otrzymują informacje 

o wybranych najważniejszych 

wydarzeniach, które mają miej-

sce na uniwersytecie. Każdy 

może dostosować informacje 

do swoich potrzeb, udostępnić 

je znajomym czy ustawić przy-

pomnienie, przykładowo na 10 

minut, godzinę lub dzień czy 

dwa przed wydarzeniem. Apli-

kacja dostępna jest w wersjach 

językowych polskiej i angielskiej, 

a z poziomu ustawień wybiera 

się fi ltr informacji dla danych 

grup odbiorców. Można ją po-

W marcu 2016 roku zakończy się trwający dwa 
lata projekt InterUni „Wsparcie internacjona-
lizacji. Wzmacnianie relacji między uczelnią, 
kandydatami, studentami, absolwentami i pra-
cownikami przy wykorzystaniu nowych me-
diów”. Jego efekty będą miały jednak wymiar 
ponadczasowy.

Marek Kiczka

       

behind the creation of the path on the university campus along 

Bulwary Rawy, which connects the city centre with the Zawodzie 

District. The event was comprehensively covered by the local 

and national media.

The information boards and stone posts, located along the path, 

perform an educational role. They present the information on 

the “UniEKO” project, native tree species, forest conversion, 

functions of the forest, and the original texts created by the Fac-

ulties: the descriptions of the coniferous trees in their scientifi c 

nomenclature as well as historical and modern applications in 

their scientifi c fi elds. The texts were authored by the researchers 

under the guidance from the Faculty Deans.

On good terms with ecology
In order to highlight ecological issues, in particular the need to 

use renewable energy on a larger scale, the “UniEKO” pylons are 

illuminated with solar-power LED lights.

In addition to education, research and cooperation with busi-

ness, the University of Economics in Katowice also cares about 

the environment. The Advanced Information Technology Centre, 

opened in January 2014, uses, for example, heat pumps, rain-

water recovery systems and solar panels providing the Centre 

with energy (we wrote about it in the previous “Forum” issues). 

This time, the “UniEKO” path of Polish trees is lit by solar photo-

voltaic panels.
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brać z App Store (iOS) oraz z Google Play (An-

droid), klikając w odpowiedni odnośnik znajdu-

jący się na stronie internetowej uczelni.

Nauka w praktycznym wydaniu
W czerwcu 2015 roku w ramach projektu od-

była się międzynarodowa konferencja „New 

Media and Higher Education – opportunities 

and threats”.

Inspirujące wystąpienia poprowadzili m.in. 

partnerzy projektu: Herwig Dämon z Uniwer-

sytetu w Liechtensteinie (UniLi) oraz Wolfgang 

Laschet z Norweskiego Uniwersytetu Nauki 

i Technologii (NTNU). Uczestnicy nawiązali 

także połączenie, korzystając z systemu wi-

deokonferencyjnego CNTI, z dr. Oliverem Mül-

lerem z Instytutu Systemów Informatycznych 

na Uniwersytecie w Liechtensteinie. Gościem 

specjalnym konferencji był Edwin van Rest, 

założyciel i dyrektor generalny StudyPortals. 

Prezentacje wygłosili także wybrani uczestnicy 

konferencji. W rezultacie powstała publikacja 

naukowa, którą poświęcono m.in. możliwo-

ściom wykorzystania nowych mediów oraz 

marketingu internetowego w działalności dy-

daktycznej i naukowej uczelni wyższych.

W konferencji wzięło udział ponad 100 pra-

cowników naukowych i administracyjnych 

z uczelni polskich i zagranicznych, m.in. z ta-

kich krajów jak: Węgry, Hiszpania, Tajlandia, 

Rumunia, Kuwejt, Turcja, Norwegia, Liechten-

stein, Niemcy czy Francja. „Duże znaczenie dla 

fi nalnego efektu i sukcesu konferencji miały 

wcześniejsze kontakty z zagranicą, innymi 

uczelniami i partnerami” – mówi Edyta La-

chowicz-Santos, kierownik Biura Komunikacji 

i Relacji Międzynarodowych.

W komputerze, na tablecie 
i w smartfonie
Dzięki środkom pozyskanym w projekcie In-

terUni oraz pracy zespołu koordynowanego 

przez Magdalenę Skowron uczelnia przez 

ostatnie dwa lata zrobiła ogromny krok w kie-

runku nowoczesności i nadąża za trendami. 

Przejawem tego jest wersja responsywna 

serwisu WWW, tj. dostosowana do urządzeń 

mobilnych. Przeglądanie zawartych w serwisie 

treści jest przez to wygodne i czytelne, bez 

względu na wykorzystywane urządzenie i jego 

rozdzielczość. Jak podaje dyrektor Departa-

mentu Komunikacji na Uniwersytecie w Liech-

tensteinie Herwig Dämon, „strona internetowa 

uczelni będzie dzięki temu wyżej pozycjono-

wana w Google, co w dzisiejszych realiach jest 

absolutną koniecznością”. Takie działania znaj-

dują uzasadnienie m.in. w raporcie pt. „Digital, 

Social & Mobile in 2015”, opublikowanym 

przez serwis We Are Social, według którego 

mobilny ruch internetowy na świecie podsko-

czył rok do roku o 39 procent (styczeń 2014/

styczeń 2015). Jedna trzecia wszystkich stron 

internetowych przeglądana jest przez telefony 

komórkowe. W Polsce liczba ta wynosi nato-

miast aż 46 procent.

Nowe media bez barier
Kolejnym ważnym rezultatem projektu jest 

dostosowanie serwisu uczelni do potrzeb 

osób niepełnosprawnych. Tutaj zyskają przede 

wszystkim osoby niedowidzące. Istotą zmian 

jest m.in. ujednolicenie i ustalenie różnych 

wielkości czcionek na wszystkich stronach 

serwisu, przygotowanie zdjęć na potrzeby 

osób niewidomych oraz opracowanie wersji 

kontrastowej. Na zmianach skorzystają także 

osoby z ograniczeniem ruchowym. Wiąże się 

to z możliwością obsługi serwisu w pełni za 

pomocą klawiatury, bez użycia myszki.

Zagranica – zgłoś się
Jednym z głównych efektów projektu jest tak-

że platforma „Ambasadorzy Zagraniczni”, któ-

ra pozwala na wsparcie procesu komunikacji 

i pozyskiwania kandydatów na studia z zagra-

nicy. Funkcjonowanie platformy ma się opierać 

na współpracy z naszymi absolwentami, a do-

celowo również z profesorami zagranicznymi. 

Osoby te, pełniąc rolę ambasadorów, chętnie 

dzielą się z zainteresowanymi kandydatami 

swoim doświadczeniem i przeżyciami związa-

nymi z pobytem w Katowicach.  Lista ambasa-

dorów zaprezentowana jest na mapie, dzięki 

czemu kandydaci w prosty sposób sprawdzą, 

czy któryś z ambasadorów pochodzi z ich kra-

ju. To znacznie ułatwi im sposób komunikacji 

i pozyskiwanie informacji o naszej uczelni bez 

konieczności pokonywania barier językowych.

Idąc z duchem czasu platformę przygotowano 

nie tylko w ramach naszego serwisu WWW, 

ale również jako aplikację mobilną. Aplika-

cja będzie dostępna na urządzenia mobilne 

z systemami operacyjnymi: iOS, Android oraz 

Windows Phone. Zarówno platforma, jak 

i aplikacja „Ambasadorzy Zagraniczni” zostały 

wykonane przez naszych studentów Wydziału 

Informatyki i Komunikacji: Mateusza Gajow-

skiego, Kacpra Głowińskiego i Benjamina 

Gorzelę.

Prace nad platformą, wersją responsywną 

strony internetowej i dostosowaniem serwisu 

do potrzeb osób niepełnosprawnych zostały 

już zakończone, a ich efekty są wdrażane 

stopniowo. 

Podnosimy kompetencje 

W ramach projektu InterUni odbyły się również 

szkolenia podnoszące kwalifi kacje zawodowe 

pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego 

w Katowicach.

„Jestem przekonany, że to niejedyne jego 

rezultaty. Liczę na to, że projekt wpłynie na 

zwiększenie mobilności studentów i pracow-

ników uczelni pomiędzy Polską, Norwegią 

i Liechtensteinem również w przyszłości – 

mówi prorektor ds. internacjonalizacji i marke-

tingu, prof. Sławomir Smyczek i dodaje: – Pro-

jekt może zaowocować w przyszłości realizacją 

kolejnych inicjatyw z innymi uczelniami w Pol-

sce i za granicą”. 

In March 2016, a two-year InterUni 

project “Boosting internationalisation. 

Strengthening relations between the 

University, candidates, students, alum-

ni and employees with the use of new 

media” will come to its conclusion. Its 

effects, however, are timeless.

Aplikacja platformy Ambasadorzy Zagraniczni /

Foreign Ambassadors Platform Application



1051050

InterUni is coming to its end – fortunately, 
the eff ects will remain
The end of the project is a perfect moment 

to have a close look at its eff ects and the 

benefi ts it has off ered to the university, can-

didates, students, alumni and employees, i.e. 

the groups it targets. Over the last few years, 

technological advancements have signifi cantly 

altered young people’ approach towards vari-

ous modes of communication. The university 

has to meet the expectations of today’s in-

ternet society and to do that – it must adapt 

to the latest trends. “We have planned the 

participation of prestigious partner universi-

ties, the Norwegian University of Science and 

Technology (NTNU) in Trondheim and the Uni-

versity of Liechtenstein, in the project so as 

to learn best practices and transfer innovative 

solutions”, says Magdalena Skowron, a project 

coordinator and an employee of the Interna-

tional Communication and Relations Offi  ce. 

“And this is what has actually happened”, she 

adds. She explains that the cooperation with 

the partners and the study visits (one to the 

University of Liechtenstein in March 2014 and 

two – to the Norwegian University of Science 

and Technology, in 2014 and 2015), which 

comprised a series of meetings and lectures, 

enabled the representatives of the University 

of Economics in Katowice to familiarise them-

selves with the actions and projects related to 

internationalisation and relationship-building 

with the employees, alumni, students and 

candidates implemented at these universities.

Off  to a good start
One of the fi rst deliverables of the InterUni 

project is “myUE”, a mobile application that 

allows for access, at any time and place, to 

the latest news from the university. Since 

December 2014, users have been receiv-

ing updates on the major events held at 

the university. Each user can decide what 

type of information they are interested in, 

share it with friends, set a reminder, e.g. 

10 minutes, an hour, a day or two before 

a scheduled event. The app is available in 

Polish and English, and the category fi lter 

for particular groups of recipients is select-

ed at the settings level. The application can 

be downloaded from App Store (iOS) and 
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Projekt InterUni „Wsparcie internacjonali-

zacji. Wzmacnianie relacji między Uczelnią, 

kandydatami, studentami, absolwentami 

i pracownikami przy wykorzystaniu nowych 

mediów” korzysta z dofi nansowania w kwocie 

375 tys. zł, pochodzącego z Islandii, Liech-

tensteinu i Norwegii w ramach funduszy 

EOG i funduszy norweskich. Realizowany 

jest przez Uniwersytet Ekonomiczny w Ka-

towicach we współpracy z partnerami: Nor-

weskim Uniwersytetem Nauki i Technologii 

(NTNU) w Trondheim oraz Uniwersytetem 

w Liechtensteinie.

The InterUni project “Boosting internatio-

nalisation. Strengthening relations between 

the University, candidates, students, alumni 

and employees with the use of new media” 

has received 375,000 PLN in funding from 

Iceland, Liechtenstein and Norway under the 

EEA Grants and Norway Grants programme. 

It has been carried out by the University of 

Economics in Katowice in partnership with 

the Norwegian University of Science and 

Technology (NTNU) in Trondheim and the 

University of Liechtenstein.

Google play (Android) by clicking the ap-

propriate link on the university website.

Practically oriented education
In June 2015, an international conference 

“New Media and Higher Education – op-

portunities and threats” was organised as 

a part of the InterUni project.

There were inspirational sessions, some 

of which were conducted by the project 

partners’ representatives Herwig Dämon 

from the University of Liechtenstein (Uni-

Li) and Wolfgang Laschet from the Norwe-

gian University of Science and Technology 

(NTNU). Dr Oliver Müller from the Institute 

of Information Systems at the University 

of Liechtenstein joined the conference 

participants via the videoconferencing 

system of the Advanced Information 

Technology Center (CNTI). A special guest 

speaker was Edwin van Rest, a founder 

and CEO of StudyPortals. A few other 

conference participants delivered their 

presentations as well. The conference 

resulted in a scientifi c publication on the 

application of the new media and internet 

marketing in the educational and scien-

tifi c activities of tertiary institutions. 

The conference was attended by over 100 

academic and administrative employees 

from Polish and foreign tertiary institu-

tions based in Hungary, Thailand, Roma-

nia, Kuwait, Turkey, Norway, Liechtenstein, 

Germany, France and other countries. 

“Previous contacts with the foreign insti-

tutions and partners greatly contributed 

to the fi nal eff ect and success of the 

conference”, says Edyta Lachowicz-Santos, 

Head of the International Communication 

and Relations Offi  ce. 

On the computer, tablet 
and smartphone
Over the last two years, thanks to the 

funding obtained from the InterUni 

project and the hard work of the team 

coordinated by Magdalena Skowron, the 

University has made a leap into modernity 

and caught up with the latest trends. One 

of the signs of this change is a responsive 

website adjusted to mobile devices. Now, 

browsing the website is comfortable 

and the content is legible, regardless of 

the device or screen resolution. Herwig 

Dämon, the Head of Communications 

at the University of Liechtenstein, says 

“these solutions will lead to a higher 

ranking of the university website in 

Google’s search engine results, which is 

an absolute necessity these days”. The 

reasons and justifi cation for the adoption 

of responsive design can also be found 

in the report entitled „Digital, Social & 

Mobile in 2015”, released by WeAreSocial 

network. It indicates that online traffi  c 

from mobile devices jumped by 39% year-

on-year (January 2014/January 2015), and 

that a third of all website visits come from 

mobile phones. In Poland, the fi gure is as 

high as 46%.

No barriers in new media 

Another signifi cant deliverable of the 

project is the adjustment of the Univer-

sity’s website to the needs of disabled 

visitors. Visually impaired users are the 

main benefi ciaries. The change involves 

the unifi cation and selection of appropri-

ate font sizes on all the webpages, adapt-

ing images to the needs of blind visitors 

and designing high-contrast schemes. The 

website will be more accessible to persons 

with limited mobility as well. They will 

be able to navigate it using only the key-

board, not a mouse.

Our Ambassadors
The project has also led to the creation 

of the “Foreign Ambassadors” platform, 

which supports the communication proc-

ess and enables sourcing university candi-

dates from abroad. The platform is based 

on the cooperation with our alumni, and 

ultimately, with foreign professors as well, 

who fulfi l the role of our ambassadors 

and share the experience of their stay in 

Katowice with the interested candidates. 

The list of ambassadors is shown on the 

map, therefore it is easy for candidates 

to check if there are any ambassadors in 

their country. By removing the language 

barrier, the platform facilitates commu-

nication and access to the information 

about our university.

Keeping up with the times, the platform 

is available not only on our website, but 

also as a mobile application to run on 

the devices with the iOS, Android or Win-

dows Phone operational systems. Both 

the platform and the application were 

designed by the students of the Faculty of 

Informatics and Communication: Mateusz 

Gajowski, Kacper Głowiński and Benjamin 

Gorzela.

The preparatory work on the platform, 

responsive website and adjustment of the 

website to the needs of disabled visitors 

has already been completed; now the 

projects and designs are being gradually 

implemented. 

Enhanced competence
The InterUni project comprised also train-

ings for the employees of the University 

of Economics in Katowice with a view to 

improving their professional qualifi ca-

tions. 

“I’m sure these are not the only eff ects. 

I hope the project positively aff ects stu-

dent and staff  mobility between Poland, 

Norway and Liechtenstein in the future as 

well”, says the Vice-Rector for Internation-

alisation and Marketing, Prof. Sławomir 

Smyczek. And he adds that “the project 

may result in future initiatives involving 

higher education institutions in Poland 

and abroad”. 
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Dlaczego się zmieniamy?
Fakt, iż coraz więcej osób 

aktywnie korzysta z urządzeń 

mobilnych, był jednym 

z głównych katalizatorów 

podjęcia decyzji o zmianie 

wyglądu strony pod kątem 

dopasowania jej do urządzeń 

mobilnych. Zdecydowaliśmy się 

na zastosowanie tzw. Responsive 

Web Design (RWD). Głównym 

założeniem RWD, potoczenie 

nazywanym responsywnością, 

jest dostosowywanie się 

układu strony do rozmiaru 

ekranu, na którym aktualnie 

jest wyświetlana; w momencie 

otwarcia strony na tablecie czy 

telefonie jej układ prezentowany 

jest tak, by użytkownik danego 

urządzenia mógł w sposób 

optymalny korzystać z jej 

zasobów.

Biuro Promocji i Nowych Mediów, 

które było zaangażowane 

zarówno w projektowanie, jak 

i późniejsze tworzenie oraz 

wdrażanie całego projektu, 

od kilku lat systematycznie 

bada ruch na stronie uczelni. 

Wykorzystane w procesie 

projektowania serwisu analizy 

przy użyciu narzędzia Google 

Analytics zostały przeprowadzone 

ze szczególnym uwzględnieniem 

użytkowników urządzeń 

mobilnych. Wyniki potwierdzały 

światowe trendy i przypuszczenia 

dotyczące gwałtownego wzrostu 

liczby osób korzystających 

ze strony uczelni za pomocą 

urządzeń mobilnych. Na 

przestrzeni ostatnich dwóch lat 

ruch mobilny na stronie  

Uczelni wzrósł aż o 175 procent.

Wprowadzone zmiany mają swoje 

uzasadnienie również w polityce 

Google’a, który od 2015 roku 

bierze pod uwagę nowy czynnik 

rankingowy, jakim jest posiadanie 

strony przystosowanej do 

wyświetlania na urządzeniach 

mobilnych. Zmiany, które 

wprowadził gigant internetowy, 

dotyczą pozycji witryny 

w wynikach wyszukiwania 

przede wszystkim dla urządzeń 

mobilnych, a nie wyników, 

jakie otrzymuje użytkownik 

przy użyciu standardowych 

komputerów. Wdrożenie wersji 

responsywnej strony ma zatem 

wymierne korzyści z punktu 

widzenia pozycjonowania 

strony w wyszukiwarkach 

internetowych. 

Nowy wygląd strony
Wraz z koniecznością przebudowy 

serwisu na responsywny 

zdecydowano się również na 

całkowitą przebudowę struktury 

jego strony głównej. Dodany 

został większy rotator, w którym 

znajdują się najważniejsze 

wydarzenia, uroczystości oraz 

imprezy organizowane przez 

uczelnię. Dla użytkowników 

serwisu dokonano podziału 

treści pod względem tema-

tycznym, tj. wiadomości 

dla: osób zainteresowanych 

życiem uczelni, studentów, 

pracowników i kandydatów. 

Przy przeprojektowaniu sposobu 

prezentowania treści na stronie 

głównej po raz kolejny posłużono 

się badaniami i analizami rynku 

– począwszy od najważniejszego 

grafi cznego elementu, jakim jest 

górny rotator. Ze względu na 

światowe trendy projektowania 

stron, zgodnie z którymi królują 

rotatory typu wide-screen 

czy wallpaper – w nowym 

projekcie, w zależności od 

rodzaju urządzenia, zajmuje on 

optymalny procent szerokości 

ekranu. Wpływa to na wygodę 

prezentowania treści na wszelkich 

urządzeniach posiadających 

możliwość korzystania z zasobów 

internetu, od telewizorów, 

przez komputery, a kończąc 

na tabletach i smartfonach. To 

powoduje, że strona jest czytelna 

Tomasz Cybulski, Adrian Marcinkowski
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i przyjazna dla użytkownika. 

Istotną zmianą było również 

rozdzielenie aktualności 

publikowanych na stronie głównej 

na cztery kategorie. Schemat 

prezentowania informacji poparto 

kilkuletnim doświadczeniem 

Biura Promocji i Nowych 

Mediów w pracy z jednostkami 

zgłaszającymi informacje 

do publikacji, badaniami 

wśród kandydatów, a także 

konsultacjami z pracownikami 

i organizacjami studenckimi. 

Pierwsza kategoria to informacje 

istotne z punktu widzenia całej 

uczelni, druga skierowana jest 

do studentów, którzy stanowią 

około 90 procent wszystkich 

użytkowników odwiedzających 

naszą stronę. Kolejną kategorię 

stanowią tak ważni dla uczelni 

kandydaci, którzy oczekują 

dobrego wyeksponowania 

komunikatów na stronie głównej 

– im szybciej użytkownik 

otrzyma informację, tym lepsze 

wrażenie i wyższa skuteczność 

publikowanych informacji. 

Czwartą, niezwykle ważną 

kategorią jest „Nauka i biznes”. 

To tutaj zamieszczane będą 

wszelkie informacje dotyczące 

sukcesów naszych pracowników 

naukowych, wiadomości ze strony 

Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego czy też informacje 

o współpracy z biznesem. Dzięki 

tej kategoryzacji znalezienie 

interesującej informacji przez 

nasze najważniejsze grupy 

docelowe będzie niezwykle proste 

i przede wszystkim zgodne ze 

standardami Web Usability. 

Funkcjonalności 
Mając na uwadze nowe 

funkcjonalności strony uczelni, 

zdecydowano się również na 

wyeksponowanie kalendarza 

wydarzeń na stronie głównej. 

Wylistowanie nadchodzących 

wydarzeń służy temu, by 

osoby zainteresowane mogły 

przejść bezpośrednio do strony 

wydarzenia.

Zmiany na stronie zostały 

wprowadzone również z myślą 

o osobach niepełnosprawnych, 

które obecnie nie powinny 

mieć większych problemów 

z dostępem do informacji. Dla 

osób z problemami ze wzrokiem 

przygotowano wersję z większym 

kontrastem kolorystycznym. 

Dodatkowo istnieje możliwość 

powiększania tekstu na 

stronie, a sama treść została 

dostosowana pod względem 

technicznym do urządzeń, które 

umożliwiają korzystanie z serwisu 

osobom niewidomym.

Doceniając pracę redaktorów 

stron, w serwisie poprawiliśmy 

nie tylko kategoryzację newsów 

na stronie głównej, ale także 

dodaliśmy nowe funkcjonalności 

w systemie zarządzania 

treścią, w tym – automatyczne 

kadrowanie i optymalizację 

plików grafi cznych umieszczanych 

na stronie, a także łatwiejsze 

tworzenie nowych stron 

i podstron serwisu dzięki nowemu 

systemowi szablonowania. 

Mimo wielu zmian, jakie zaszły 

w serwisie www oraz jego 

systemie zarządzania treścią, 

praca redaktorów nie uległa 

znaczącym zmianom. Zarówno 

wygląd panelu od strony 

użytkownika, jak i sposób 

zamieszczania informacji pozostał 

niezmieniony.

The new year starts with the new website of the University 

of Economics in Katowice, tailored to the expectations 

of our users and up to date with the latest trends.

The new version 
of the university 
website 

has systematically surveyed 

traffi  c on the university web-

site over the recent years. 

The analyses conducted dur-

ing the process of designing 

the website involved the use 

of Google Analytics and at-

tached particular importance 

to mobile device users. The 

results confi rmed global 

trends and the presumptions 

of a dramatic increase in the 

number of people accessing 

the university website by 

mobile devices. Over the last 

2 years, mobile traffi  c in the 

website has risen by as much 

as 175%.

The changes are also dic-

tated by Google’s policy, 

which, in 2015, started to use 

a new ranking factor, namely 

whether a website is mobile 

friendly. The new policy, 

implemented by the internet 

giant, refl ects the position of 

a website in search results 

for mobile devices, not the 

results that a user gets while 

using a standard computer. 

As a consequence, the launch 

of the responsive version of 

a website delivers measur-

able benefi ts in terms of 

website positioning in search 

engines.

New website design
The decision to launch a re-

sponsive website meant that 

the structure of the main 

service was completely re-

designed as well. The banner 

rotator, much larger now, 

presents news, ceremonies 

and other events organized 

by the University. Users can 

choose what content they are 

interested in: life at the Uni-

versity or news for students, 

employees, and candidates. 

The process of re-designing 

the way in which the content 

is presented on the home 

page was supported by mar-

ket research and analysis 

– including the upper banner 

rotator, which is the most 

important graphic element. 

Following global trends in 

website design, dominated 

by wide-screen and wallpa-

per rotators, the new website 

features a rotator with an 

optimum width screen. This 

allows for the fl exibility of 

content presentation on all 

kinds of devices off ering 

access to internet resources – 

from TV sets to computers to 

tablet and smartphones. This 

way, the website is clearly 

laid out and user friendly. 

Another signifi cant change 

involves breaking the news 

published in the home page 

into four categories. This is 

backed by a few years’ ex-

perience of the Promotion 

and New Media Bureau of 

working with university units 

submitting information for 

publication and by consulta-

tions with employees and 

student organisations. The 

Why are we changing?
The fact that a growing number 

of people actively use mobile 

devices was one of the major fac-

tors contributing to the decision 

to re-design the website with the 

intention to make it more accessi-

ble with mobile devices. We chose 

to use the Responsive Web Design 

(RWD). The underlying assump-

tion of RWD, popularly referred 

to as responsiveness, is to adjust 

the size of a page layout to the 

size of a screen where the page is 

displayed; at the moment of ac-

cessing the website on a tablet or 

a smartphone, its page layout is 

presented in such a way that the 

user of a device can make the op-

timum use of the website content.

The Promotion and New Media 

Bureau, which was engaged both 

in designing and, at a later stage, 

implementing the whole project, 



Wprowadzona zmiana nie jest jednorazo-

wa, lecz jest to proces ciągły, który zapo-

czątkowany został w momencie prac nad 

wdrożeniem poprzedniej wersji serwisu 

w trzech wersjach językowych już w 2013 

roku. Z uwagi na rosnącą konkurencję na 

rynku usług edukacyjnych, a także inten-

syfi kację działań rekrutacyjnych w Interne-

cie, podążanie za najnowszymi trendami 

oraz wymaganiami użytkowników jest ko-

nieczne dla osiągnięcia dobrych wyników. 

It is not a single change, but a continuous 

process, initiated with the implementation 

of the previous tri-lingual version of the 

website in 2013. Due to growing competi-

tion in the education services market and 

intensifying online recruitment activity, we 

need to be able to follow the latest trends 

and meet the expectations of our users in 

order to compete successfully. 

Realizacja wersji responsywnej serwisu 

oraz wersji dla niepełnosprawnych jest 

możliwa dzięki projektowi InterUni – 

„Wsparcie internacjonalizacji. Wzmacnianie 

relacji między Uczelnią, kandydatami, 

studentami, absolwentami i pracownikami 

przy wykorzystaniu nowych mediów”. 

Projekt korzysta z dofi nansowania 

pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu 

i Norwegii w ramach funduszy EOG 

i funduszy norweskich. 

The development of the responsive version 

of the website and the version adapted 

to the needs of the disabled was funded 

by the InterUni Project – “Boosting inter-

nationalization. Strengthening relations 

between the University, candidates, stu-

dents, alumni and employees with the use 

of new media”. The project is fi nanced 

from the EEG and Norway grants.

W dobie wszechobecnych urządzeń 

mobilnych i powszechnego dostępu do 

Internetu podjęto decyzję o przebudowie 

serwisu na taki, który będzie się 

prawidłowo wyświetlał nie tylko na 

monitorach komputerów stacjonarnych, ale 

również na telefonach czy tabletach. Dzięki 

temu dostęp do informacji zamieszczonej 

na stronie nie będzie problematyczny 

i niezależnie od urządzenia całość wyświetli 

się w sposób przyjazny dla użytkowników. 

In the times of omnipresent mobile 

devices and universal Internet access, we 

have decided to re-design the university 

website so that it can be correctly 

displayed not only on computer screens, 

but also on smartphones and tablets. This 

way, access to information posted on the 

website will no longer be problematic 

and, irrespective of what device is used, 

content will be presented in a user-friendly 

manner.

10910909

fi rst category comprises the 

information important for the 

entire university community, 

the second one is addressed 

to students, who account for 

about 90% of all users visit-

ing our website. The next cat-

egory targets out candidates, 

who expect good exposure 

of information on the home 

page – the faster a user gets 

the information, the better 

impression and higher ef-

fectiveness of this informa-

tion. The fi nal, extremely 

important, category is “Sci-

ence and Business”. Here, all 

news about successes of our 

researchers, updates from 

the Ministry of Science and 

Higher Education, and infor-

mation on cooperation with 

business will be posted. The 

categorisation will enable 

all our users to fi nd relevant 

information quickly and effi  -

ciently, but above all in com-

pliance with Web Usability 

standards.

Functionalities
In line with the new func-

tionalities of the university 

website, the events calendar 

was given exposure on the 

home page. Coming events 

are listed to off er interested 

people easy access to the 

page of a particular event.

Changes to the website were 

also introduced to facilitate 

the use of the service for the 

disabled, who should encoun-

ter no diffi  culties in accessing 

the website content now. The 

version with a higher contrast 

colour scheme was developed 

for users with impaired vision 

and, additionally, text can 

be enlarged, while content 

is technically adapted to 

devices that are used by the 

visually impaired.

In appreciation of the editors’ 

work on the website, we im-

proved both news categorisa-

tion on the home page and 

added new functionalities to 

the content management sys-

tem, including automatic im-

age cropping and optimization 

and the easy addition of pages 

and subpages thanks to a new 

web template system. Despite 

many changes to the website 

and its content management 

system, editing work is not 

signifi cantly diff erent. Neither 

the user panel interface nor 

the way of posting informa-

tion have changed. 

p p
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„Rozwinąć skrzydła” 
w międzynarodowym 
wydaniu

Autorem publikacji, a zarazem inicjatorem 

prowadzonej terapii i akcji szukania roz-

wiązań problemów dorosłych dzieci po-

chodzących z rodzin dysfunkcyjnych jest 

adiunkt w Katedrze Zarządzania Publicz-

nego i Nauk Społecznych, duszpasterz aka-

demicki ks. dr hab. Grzegorz Polok. W swojej 

książce opisuje problemy, z jakimi zmagają 

się dorosłe dzieci z rodzin dysfunkcyjnych 

oraz ukazuje konkretne formy pomocy. 

W 2014 roku przy wsparciu pracowników 

i studentów uniwersytetu oraz duszpaster-

stwa akademickiego „Zawodzie”, a także 

mediów: Radia Katowice, Radia eM, TVP 

Katowice, „Dziennika Zachodniego” i „Go-

ścia Niedzielnego” rozpoczęła się ogól-

nopolska kampania społeczna związana 

z tematyką książki. W jej ramach m.in. 

redakcja „Gościa Niedzielnego” dołączyła 

płytę z audiobookiem do swego tygodnika. 

W tym czasie ukazały się też liczne artyku-

ły w mediach drukowanych i w internecie. 

Emitowano także spoty radiowe, a na ante-

nie Radia Katowice można było wysłuchać 

reportażu o pracy psycholog, która na co 

dzień pracuje ze studentami, prowadząc 

dla nich terapię dla dorosłych dzieci alko-

holików. Audiobook opublikowano również 

w serwisie YouTube. 

Przedsięwzięcie skierowane jest przede 

wszystkim do osób, którym towarzyszy 

w życiu lęk, niepokój, mają niskie poczucie 

własnej wartości lub też wpadają w uza-

leżnienia w konsekwencji nierozwiąza-

nych problemów z przeszłości. Rezultatem 

kampanii „Rozwinąć skrzydła” jest wyda-

nie prawie 50 tys. egzemplarzy publikacji 

w wersji papierowej, a także 210 tys. sztuk 

audiobooka. Na uwagę zasługuje również 

kilkadziesiąt tysięcy pobrań wydania w for-

mie elektronicznej ze strony internetowej. 

Kolejnym etapem są prowadzone obecnie 

działania na skalę międzynarodową. Do tej 

pory wydano wersje: angielską i niemiecką 

e-booka „Rozwinąć skrzydła”, które zostały 

opublikowane na nowych obcojęzycznych 

wersjach serwisu www.rozwinacskrzydla.

pl. W związku ze Światowymi Dniami Mło-

dzieży 2016, we współpracy z wolontariu-

szami i Katolicką Fundacją Archidiecezji 

Katowickiej „Młodzi dla młodych”, zapla-

nowano przetłumaczenie książki również 

na języki: włoski, rosyjski, francuski oraz 

hiszpański, a także dystrybucję egzempla-

rzy podczas wydarzenia. 

Książka „Rozwinąć skrzydła” 
powstała w efekcie spotkań 
i pracy z młodzieżą pochodzą-
cą z rodzin dysfunkcyjnych, 
w tym – rodzin z problemem 
alkoholowym. Od momentu 
wydania jest ona nieodpłatnie 
dystrybuowana w środowisku 
akademickim, ze szczególnym 
uwzględnieniem studentów 
Uniwersytetu Ekonomicznego 

w Katowicach. W związku 
z organizacją Światowych Dni 
Młodzieży 2016 w Polsce za-
inicjowano działania mające 
na celu umiędzynarodowienie 
książki, tak by mogła dotrzeć 
do szerszego grona odbiorców 
– uczestników ŚDM. Aktu-
alnie publikacja ukazała się 
w języku polskim, niemiec-
kim i angielskim. 

The book „Spread your wings” 
is the result of meeting and 
working with young people 
from dysfunctional families, 
also families affected by alco-
hol addiction. Since its publi-
cation, the book has been di-
stributed free of charge in the 
academic community, espe-
cially among the students of 
the University of Economics in 
Katowice. As the World Youth 
Day 2016 is held in Poland, 
it was deemed worthwhile to 
make an international version 
of the book so that it could re-
ach a wider audience – WYD 
participants. Currently, the 
book is released in Polish, 
German and English.

Agnieszka Put

© ra2 studio – Fotolia.com
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Uczelnia kształci, uczy, wycho-
wuje… ale nie tylko. Uczelnia jest 
także miejscem dla ludzi z pasją. 
Wydobywa z nich potencjał, 
pozwala mu się rozwijać i dojrze-
wać. A to wszystko za sprawą Ze-
społu Pieśni i Tańca „Silesianie”.

Miniony kolejny rok działalności „Silesian” 

obfi tował w przedsięwzięcia i wydarzenia 

kulturalno-artystyczne, które odbywały się 

na terenie Uniwersytetu Ekonomicznego 

w Katowicach, jak również poza jego mu-

rami – zarówno w Polsce, jak i za granicą. 

W 2014 roku zespół zorganizował projekt 

pod hasłem „Trojak”. Tym razem jednak 

obejmował on nie tylko – jak było to przez 

ostatnie cztery lata – konkurs tańca ślą-

skiego. „Trojak” był tryptykiem wydarzeń 

kulturalno-naukowych, w ramach którego 

odbyły się:

 V Ogólnopolski Konkurs Tańca Śląskiego,

  I Ogólnopolski Turniej Tańców Polskich 

„Śląski Diament”,

 I Ogólnopolska Konferencja Naukowa 

„Biznes w kulturze – kultura w biznesie”.

Konkurs Tańca Śląskiego oraz Turniej 

Tańców Polskich to przedsięwzięcia mu-

zyczno-taneczne, w których pary taneczne 

prezentują swoje umiejętności w tańcach 

śląskich oraz tańcach polskich w formie 

towarzyskiej. Zarówno konkurs, jak i tur-

niej adresowane są do szerokiego grona 

odbiorców – młodych ludzi z województwa 

śląskiego, jak i pozostałych regionów. Kon-

kurs Tańca Śląskiego z roku na rok cieszy 

się coraz większym zainteresowaniem 

uczestników, pragnących popularyzować 

śląskie tradycje i zwyczaje. Z kolei Turniej 

Tańców Polskich to nowo podjęta przez 

zespół inicjatywa organizacji rywalizacji 

tanecznej, w której pary prezentują swoje 

umiejętności w tańcach polskich. Inicjaty-

wa ta staje się coraz bardziej popularna na 

terenie całej Polski. „Silesianie” zapragnęli 

więc, by Turniej Tańców Polskich – tańców 

narodowych, zagościł także na śląskiej 

ziemi. W czasie trwania tych wydarzeń 

w murach uniwersytetu mieliśmy okazję 

gościć ok. 350 uczestników reprezentują-

cych 38 ośrodków tanecznych, którzy zmie-

rzyli się w rywalizacji tanecznej w formie 

towarzyskiej.

Ale uniwersytet to przede wszystkim 

ośrodek naukowo-dydaktyczny. Dlatego 

też Zespół Pieśni i Tańca „Silesianie” poza 

wydarzeniami artystycznymi zorganizował 

I Ogólnopolską Konferencję „Biznes w kul-

turze – kultura w biznesie”. Miała ona na 

celu ukazanie aktualnych problemów funk-

cjonowania jednostek kultury w kontekście 

uwarunkowań turbulentnego otoczenia, 

w którym coraz mniejszą uwagę skupia się 

wokół upowszechniania i propagowania 

kultury w społeczeństwie. Tematem prze-

wodnim konferencji były: poszukiwanie 

sposobów radzenia sobie z trudnościami 

w prowadzeniu biznesu w jednostkach 

kulturalnych, jak i potrzeba promowania 

kultury w prowadzeniu biznesu. Podstaw 

dalszego rozwoju jednostek kulturalnych 

uczestnicy poszukiwali w obszarze zarzą-

dzania fi nansami jednostek kultury, zarzą-

dzania i marketingu w jednostkach kultury, 

współpracy i relacji z otoczeniem, zarzą-

dzania zasobami ludzkimi oraz zarządzania 

projektami kulturalnymi. W roku 2015 

The author of the book and the initia-

tor of therapies seeking solutions to the 

problems experienced by adult children 

coming from dysfunctional backgrounds 

is priest dr hab. Grzegorz Polok, a senior 

lecturer at the Departament of Public 

Management and Social Sciences and 

a university chaplain. In his books, he 

writes about problems faced by adult 

children from dysfunctional background 

and shows how they can be helped.

In 2014, a nationwide social campaign 

related to the content of the book was 

launched with the support of Univer-

sity employees and students, the “Za-

wodzie” university chaplaincy, and the 

media: Radio Katowice, Radio eM, TVP 

Katowice, Dziennik Zachodni and Gość 

Niedzielny. Gość Niedzielny off ered the 

audiobook as part of its weekly edition, 

while a number of articles were released 

in printed and online press. The radio ran 

a series of spots and a feature about the 

work of a psychologist who works with 

students every day, running therapy ses-

sions for adult children of alcoholics. The 

audiobook was also posted on YouTube. 

The initiative is primarily addressed to 

the people who experience feelings of 

fear and anxiety, who suff er from low 

self-esteem, or develop addictions as 

a result of unsolved problems from their 

past. The outcome of the campaign is 

the publication of almost 50,000 paper 

copies of the book and 210,000 copies 

of the audiobook. Additionally, several 

tens of thousands of downloads were 

made from the website. The next stage 

involves going international. So far, the 

English and German versions of the 

“Spread your wings” e-book have been 

released and are available from the web-

site www.rozwinacskrzydla.pl. In the 

run-up to the World Youth Day 2016, in 

cooperation with volunteers and “Młodzi 

dla młodych”, the Catholic Foundation of 

the Katowice Archdiocese, the book is 

going to be translated into Italian, Rus-

sian, French and Spanish so that it be 

distributed on WYD.

The international 
versions of 
“Spread your 
wings” 

Aleksandra Nocoń

Ludzie z pasją

fot. / photo Ł. Kopyto
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odbyła się druga edycja tryptyku „Trojak”, 

obejmująca, podobnie jak rok wcześniej, 

cykl powyższych trzech wydarzeń kultural-

no-naukowo-artystycznych.

A to wszystko za sprawą i dzięki właśnie 

tej pasji… Pasji ludzi tworzących zespół, 

którzy kochają folklor zarówno naszego, 

bogatego w dorobek kulturalny regionu, 

jak i folklor ogólnonarodowy. Tancerze 

podejmowali także dziesiątki innych, mniej-

szych inicjatyw, które promowały zarówno 

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 

Zespół Pieśni i Tańca „Silesianie”, jak i wo-

jewództwo śląskie. Okres tuż przed Bożym 

Narodzeniem tancerze spędzili, uczest-

nicząc w Międzynarodowym Festiwalu 

Folklorystycznym „Worldfest 2014” w In-

diach. Z kolei w trakcie przerwy wakacyjnej 

w 2015 roku zaprezentowali swój program 

artystyczny w Rumunii podczas XVIII Mię-

dzynarodowego Festiwalu Folklorystyczne-

go „Floare de Baragan”, jak również w Ser-

bii, na Studenckim Międzynarodowym 

Festiwalu Folklorystycznym w Niszu.

„Silesianie” kojarzą się już nie tylko ze 

studentami uniwersytetu. Poza zajęciami 

z tańców śląskich i narodowych, które 

odbywają się w ramach zajęć wychowa-

nia fi zycznego oraz dla tancerzy grup 

reprezentacyjnych, zespół prowadzi także 

zajęcia dla seniorów w ramach Uniwer-

sytetu Trzeciego Wieku oraz seminaria 

skierowane do instruktorów i tancerzy 

z zakresu muzyki i tańca. W tym roku aka-

demickim przeprowadzono również nabór 

do grupy dziecięcej i młodzieżowej. Tym 

samym przyszli studenci mogą już dzisiaj 

poczuć atmosferę uczelni, uczestnicząc 

w zajęciach tanecznych. Nie sposób także 

wyobrazić sobie choćby nadchodzącego 

Balu Ekonomisty bez uczestnictwa w nim 

„Silesian”. Bo zespół to ludzie z pasją – pa-

sją do folkloru. 

The past year has been yet another busy 

time for “Silesianie”, fi lled with successful 

projects as well as cultural and artistic 

events, held both on the premises of the 

University of Economics in Katowice and 

outside its walls, in Poland and abroad. 

In 2014 the Ensemble organised another 

“Trojak” festival. Unlike the four previ-

ous editions, this one was more than 

just a Silesian dance competition. It was 

a triptych of cultural and artistic events, 

including:

  the 5th National Silesian Dance 

Competition,

  “Śląski Diament” [“Silesian Diamond”] 

– the 1st National Polish Dance Tourna-

ment, 

  the 1st National Research Conference 

entitled „Business in culture – culture 

in business”.

The Silesian Dance Competition and the 

Polish Dance Tournament are music and 

dance events in which dance couples per-

form traditional Silesian and Polish ball-

room dances.

Both the competition and the tournament 

are targeted at a wide audience – young 

inhabitants of the Silesian and other re-

gions. The Silesian Dance Competition is 

growing in popularity year by year, attract-

A university’s mis-
sion is to educate, 
teach and nurture 
… but it  does more 
than that. A uni-
versity is a place 
for people with 
passion. It brings 
out their potential, 
allows them to 
grow and develop. 
And all this can be 
achieved by joining 
the “Silesianie” Song and 
Dance Ensemble.

fot. / photo J. Stasica
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Chór Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach od 

lat współpracuje z innymi chórami i zespołami. Są to 

chóry akademickie – polskie i zagraniczne, chór para-

fi alny i świecki, zespół pieśni i tańca, a nawet orkie-

stra dęta. Współdziałanie takie odbywa się w różnym 

zakresie – przystępujemy do wspólnych projektów, 

jesteśmy zapraszani jako wykonawca, często do 

wspólnego wykonania jednego koncertu czy nawet 

jednego utworu. Każdy taki koncert poprzedzony jest 

przygotowaniami, spotkaniami, próbami, a nawet 

warsztatami. Współpraca z innymi zespołami to dla 

nas nowe doświadczenie, nawiązywanie kontaktów, 

mobilizacja do wspólnego działania, satysfakcja 

z możliwości współdziałania z innymi. Oto przykłady 

współpracy z innymi zespołami: 

Akademicki Zespół Muzyczny 
Politechniki Śląskiej w Gliwicach
Współpraca z AZM rozpoczęła się w 2009 roku, kiedy 

to połączone chóry wykonały oprawę muzyczną uro-

czystej inauguracji roku akademickiego 2009/2010 

w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. 

Wspólnie zaprezentowaliśmy także koncert „Requiem 

d-moll op. 48” Faurégo w kościele Mariackim oraz 

w kościele Opatrzności Bożej w Katowicach-Zawodziu. 

17 kwietnia 2010 roku członkowie chórów uczestni-

czyli w oprawie mszy św. w intencji ofi ar katastrofy 

lotniczej pod Smoleńskiem w gliwickiej katedrze. Na 

zaproszenie AZM 22 października 2011 roku uczest-

niczyliśmy w koncercie inaugurującym X Międzyna-

rodowe Warsztaty Muzyczne „Musica pro Europa”. 

Połączone chóry: AZM Politechniki Śląskiej, Chór Uni-

wersytetu Ekonomiczno-Technicznego w Budapeszcie, 

Chór Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 

Chór Kameralny „Slavica Musa” z Knurowa, Zabrzański 

Chór Młodzieżowy „Resonans con Tutti”, soliści oraz 

Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Śląskiej wykonały 

„Requiem d-moll op. 48” Faurégo.

ing dancers who wish to promote 

Silesian traditions and customs. On 

the other hand, the Polish Dance 

Tournament is a new initiative un-

dertaken by the Ensemble, bringing 

together couples who compete per-

forming Polish dances. As the Polish 

Dance Tournament is becoming 

increasingly popular all over Poland, 

“Silesianie” decided to bring it to 

our region. During the tournament, 

held on the university premises, 

350 contestants representing 38 

dance clubs and centres competed 

performing ballroom dances. 

A university is, however, fi rst and 

foremost a research and educa-

tion institution. Therefore, apart 

from holding artistic events, the 

“Silesianie” Song and Dance En-

semble organised the 1st National 

Conference entitled „Business in 

culture – culture in business”. The 

conference aimed to addresss the 

current problems faced by cultural 

organisations in the turbulent en-

vironment where promoting and 

disseminating culture receives less 

and less attention.

The conference theme centred on 

exploring the ways of dealing with 

problems involved in running cul-

tural organisations and promoting 

culture in business activity. Further 

development of cultural organisa-

tions was viewed by the conference 

participants as based on fi nance 

management, management and 

marketing, cooperation and relation-

ships with the environment, human 

resource management and cultural 

project management. The second 

edition of the “Trojak” triptych was 

held in 2015, including – as in the 

previous year – a series of scien-

tifi c, cultural and artistic events. 

And all this was possible thanks 

to this very passion… The passion 

shared by the Ensemble members 

who love both the folklore of our 

culture-rich region and the cultural 

heritage of our country. In the past 

years the dancers also undertook 

dozens of other minor initiatives 

promoting the University of Eco-

nomics in Katowice, the “Silesianie” 

Song and Dance Ensemble and 

the Silesian region. Right before 

Christmas of 2014, they took part in 

the “Worldfest” International Per-

forming Arts Festival held in India. 

During the holiday break, they per-

formed at the 18th “Floare de Bara-

gan” International Folklore Festival 

in Romania, and at the International 

Students’ Folklore Festival in Niš 

(Serbia). 

Today, students are not the only 

group involved in the activity of the 

Ensemble. Apart from Silesian and 

national dance classes

run as part of physical education 

instruction, and the classes for the 

“Silesianie” dancers who represent 

the university in competitions, 

tournaments and festivals, the En-

semble also runs activities for the 

Third Age University students, and 

seminars targeted at dancers and 

dance instructors. In the past year 

the Ensemble has also recruited 

candidates for the youth and chil-

dren’s sections. Participating in the 

dance classes, our future students 

are provided with the opportunity 

to feel the atmosphere of the uni-

versity. It is also hard to imagine 

the Economists’ Annual Ball with-

out the performance by “Silesianie”. 

They are a team of people with pas-

sion – a passion for folklore.

Jak chór z chórem
Teresa Chmiel                                       

fot. / photo J. Stasica
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Tyski Chór Mieszany 
Presto Cantabile
W 2010 roku chóry wspólnie przygoto-

wały koncert „Missa Brevis” Haydna, 

który został wykonany dwa razy: 

25 kwietnia 2010 roku w kościele 

św. Benedykta Opata w Tychach oraz 

22 maja 2010 roku w kościele Wniebo-

wzięcia Najświętszej Maryi Panny na 

osiedlu Paderewskiego w Katowicach. 

Orkiestra Dęta Kopalni Węgla 
Kamiennego Knurów-Szczygłowice
Na zaproszenie orkiestry nasz chór wraz 

z kilkoma innymi dwukrotnie przystą-

pił do wspólnego projektu „Wiosna 

Muzyczna w Knurowie”. W pierwszej 

części wydarzeń były koncerty utworów 

rozrywkowych poszczególnych chórów, 

a następnie chóry z towarzyszeniem Or-

kiestry Dętej KWK Knurów-Szczygłowice 

wykonywały wspólny koncert. 28 kwiet-

nia 2013 roku nasz chór wziął udział 

w „Śląskiej Wiośnie Muzycznej” w Miej-

skim Domu Kultury „Batory” w Chorzo-

wie. Z towarzyszeniem Orkiestry Dętej 

KWK Knurów-Szczygłowice wykonaliśmy 

wiązankę pieśni śląskich.

Chór SUP’Vocalis z Saint-Étienne
W dniach 25–29 listopada 2013 roku na 

zaproszenie Międzyuczelnianego Chóru 

SUP’Vocalis z Saint-Étienne nasz chór 

przebywał we Francji. W kościele Église 

de la Terrasse w Saint-Étienne połączone 

chóry: Chór Uniwersytetu Ekonomicz-

nego w Katowicach, SUP’Vocalis Choeur 

des Écoles d’Enseignement Supérieur de 

Saint-Étienne, Le Choeur des Rencontres 

Musicales en Loire i Le Choeur d’Oratorio 

& Orchestre Philippe Péatier wraz z ro-

syjską Orkiestrą Symfoniczną z Worone-

ża wykonały „9 Symfonię” Beethovena. 

Rok później, w czerwcu, na zaproszenie 

naszego chóru w Katowicach przebywa-

ła 24-osobowa grupa z Saint-Étienne. 

Głównym celem pobytu gości francu-

skich było wspólne wykonanie „Requ-

iem” Faurégo w ewangelickiej katedrze 

Zmartwychwstania Pańskiego. Goście 

mieli także okazję zwiedzić Katowice. 

Chór Cantate Deo przy parafi i Krzy-
ża Świętego w Tychach-Czułowie 
Dyrygent chóru Michał Brożek jest rów-

nież dyrygentem Cantate Deo. Współ-

praca nawiązała się więc szybko i trwa 

już kilka lat. Po raz pierwszy chóry 

wystąpiły wspólnie w 2013 roku pod-

czas obchodów 55-lecia Młodzieżowego 

Domu Kultury nr 1 w Tychach. W 2014 

roku chóry wykonały w Tychach dwa 

koncerty „Requiem” Faurégo. 

1 sierpnia 2015 roku delegacja chóru 

uczestniczyła w uroczystościach pogrze-

bowych śp. Aleksandra Gądka – prezesa 

Cantate Deo. 

Zespół Pieśni i Tańca Silesianie 
Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Katowicach
Z „Silesianami” współpracujemy od po-

wstania chóru w 2006 roku. Na ich za-

proszenie uczestniczyliśmy w 2010 roku 

w imprezie plenerowej w Katowicach 

„Cały Śląsk tańczy trojaka”, wykonując 

wiązankę pieśni śląskich, oraz w 2011 

roku w koncercie charytatywnym „Ka-

pele serc” dla chorych na stwardnienie 

rozsiane. Każdego roku wspólnie uczest-

niczymy w koncertach dla profesorów 

z uczelni partnerskich, prowadzących 

wykłady w ramach International Week, 

oraz w koncertach kolęd na spotkaniach 

opłatkowych pracowników Uniwersytetu 

Ekonomicznego. Wspólnie przygotowu-

jemy materiały informacyjne promujące 

chór i „Silesian”.

The Choir of the University of Econom-

ics in Katowice has collaborated for 

many years with other choirs and bands, 

including Polish and foreign university 

choirs, a parish choir, a secular choir, 

a song and dance ensemble, and even 

a brass orchestra. The scope of coopera-

tion covers joint projects, invitations to 

perform in the projects of our partner 

choirs, perform together at one concert, 

or just sing one piece together. Every 

concert sung jointly with another choir 

is preceded by thorough preparation, 

including meetings, joint rehearsals and 

workshops. Collaborating with other 

bands provides an excellent opportunity 

for our choir members to gain new ex-

perience, make valuable contacts, de-

velop motivation for joint projects, and 

derive satisfaction from having a good 

time and working with others. Examples 

of the collaboration are provided below.

Choir to choir 

Academic Musical Ensemble of 
the Silesian Technical University 
Collaboration with the Academic Musical 

Ensemble of the Silesian Technical Uni-

versity (AZM) was established in 2009, 

following the joint performance at the 

ceremony inaugurating the academic 

year 2009/2010 at the University of 

Economics in Katowice. The two choirs 

also performed Requiem in D minor, Op. 

48 by Gabriel Fauré at St. Mary’s Church 

and the Church of Divine Providence in 

Katowice-Zawodzie. On 17 April 2010, the 

members of both choirs sang at the mass 

celebrated at the Gliwice Cathedral in 

memory of the  victims of the plane crash 

in Smolensk. At the invitation of AZM, our 

choir performed in the concert held on 22 

October 2011, inaugurating the 10th In-

ternational Music Workshop “Musica pro 

Europa”. The combined choirs of the Si-

lesian Technical University, the Budapest 

University of Technology and Economics, 

the University of Economics in Katowice, 

the “Slavica Musa” Chamber Choir from 

Knurów, the “Resonans con Tutti” Youth 

Choir from Zabrze, as well as the soloists 

and the Symphony Orchestra of the Sile-

sian Philharmonic, performed Requiem in 

D minor, Op. 48 by Gabriel Fauré.

‘Presto Cantabile’ Mixed 
Choir of Tychy
In 2010 the two choirs jointly rehearsed 

for the performance of Missa Brevis by 

Joseph Haydn. The concert was per-

formed twice: on 26 April, at St. Benedict 

Church in Tychy, and on 22 May 2010, 

at the Church of the Assumption of the 

Blessed Virgin Mary in Katowice. 



Z ostatniej chwili

Chór Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach uczest-
niczył w 25. Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Adwen-
towej i Bożonarodzeniowej w Pradze. Jury nagrodziło nas 
Srebrnym Dyplomem w kategorii dużych chórów miesza-
nych za wykonanie „Ave Maria” Javiera Busto, „Magnifi cat” 
Johna Ruttera oraz kolęd „Gdy się Chrystus rodzi” w opra-
cowaniu Henryka Jana Botora i „Tryumfy Króla niebie-
skiego” w opracowaniu Kazimierza Dudy. Złotego Dyplomu 
w tej kategorii nie przyznano. (TCh)

Just In 

The Choir of the University of Economics in Katowice 
took part in the 25th International Festival of Advent 
and Christmas Music held in Prague. The jury awarded 
our Choir with the Silver Diploma in the mixed choir 
category for the performance of “Ave Maria” by Javier 
Busto, “Magnifi cat” by John Rutter, and two traditional 
Polish carols: “Gdy się Chrystus rodzi” [“When Christ is 
Born”], edited by Henryk Jan Botor, and “Tryumfy Króla 
niebieskiego” [“Christ the Lord, King of Heaven’s Glory”], 
edited by Kazimierz Duda. The Gold Diploma was not 
awarded in this category. (TCh)
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Brass Band of the Knurów-
-Szczygłowice Coal Mine
At the Brass Band’s invitation, our uni-

versity choir has twice taken part in 

the “Music Spring in Knurów”, together 

with several other choirs. On both occa-

sions the fi rst part of the event featured 

popular song concerts performed by the 

participating choirs, followed by a popu-

lar music performance by the combined 

choirs, accompanied by the Brass Band 

of the Knurów-Szczygłowice Coal Mine. 

On 28 April 2013, our choir took part in 

the “Silesian Music Spring” at the “Ba-

tory” Culture Centre in Chorzów, where 

they performed a set of traditional Sile-

sian songs, accompanied again by the 

Brass Band of the Knurów-Szczygłowice 

Coal Mine.

SUP’Vocalis Choir of Saint-Etienne
On 25–29 November 2013, our university 

choir visited France at the invitation of 

the SUP’Vocalis Inter-University Choir of 

Saint-Etienne. The combined choirs of 

the University of Economics in Katowice, 

the SUP’Vocalis Inter-University Choir of 

Saint-Etienne, the Rencontres Musicales 

en Loire Choir and Philippe Péatier Ora-

tori Choir and Orchestra, accompanied by 

the Voronezh State Symphony Orchestra, 

performed Ludwig van Beethoven’s Sym-

phony No. 9. A year later, in June 2014, 

a group of 24 members of the Saint-

Etienne choir visited Katowice at the 

invitation of the Choir of the University 

of Economics. The main objective of the 

visit was the joint performance of Faure’s 

Requiem at the Evangelical Church of 

the Resurrection in Katowice. The guests 

were also given the opportunity to see 

the sights of Katowice. 

“Cantate Deo” Choir at St. Cross 
Church Parish in Tychy-Czułów 
Since our choir director, Michał Brożek, 

is also the director of the “Cantate Deo” 

Choir, collaboration between the two 

choirs was easy to establish, and it has 

been going on for a few years now. The 

fi rst joint performance took place in 

2013, during the celebration of the 55th 

anniversary of the Youth Culture Centre 

No. 1 in Tychy. In 2014 the choirs gave 

2 joint concerts, performing Faure’s 

Requiem. On 1 August 2015, our choir 

delegation attended the funeral cer-

emony of the late Aleksander Gądek, 

Chairman of “Cantate Deo”.

“Silesianie” Song and Dance 
Ensemble of the University 
of Economics in Katowice
Our Choir has collaborated with „Sile-

sianie” since its foundation in 2006. In 

2010 we were invited to participate in 

the open-air event called “Cały Śląsk 

Tańczy Trojaka” [“Silesia Dances Trojak”], 

where we performed a set of traditional 

Silesian songs. We also took part in the 

Kapele serc [Bands of Hearts] charity con-

cert for multiple sclerosis patients. Every 

year we join “Silesianie” in concerts 

given for professors from our partner 

institutions who deliver guest lectures 

during the International Weeks, and in 

Christmas carol concerts accompanying 

the annual Christmas reception for our 

university staff . We also collaborate on 

the development of the materials pro-

moting our activities.

fot. / photos A. Gniady
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Coming soon
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Przemysław Sekuła
Zarządzanie infrastrukturalnymi 
projektami liniowymi.

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

Tadeusz Sporek, Katarzyna Czech (red.) 
Państwa grupy BRICS i ich znaczenie we 
współczesnej gospodarce światowej. 

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

Andrzej Klasik (red.) 
Badania miejskie i regionalne. Potencjały 
rozwojowe oraz kierunki przemian 
w miastach i regionach. 

Stanisław Swadźba
Systemowe uwarunkowania wzrostu 
i rozwoju gospodarczego krajów Azji 
Południowo-Wschodniej.

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

Barbara Kucharska, Michał Kucia, 
Grzegorz Maciejewski, Mirosława 
Malinowska, Agata Stolecka-Makowska 
The Retail Trade in Europe – Diagnosis and 
Future Perspectives.

Grażyna Musiał (red.) 
Mikroekonomia. Zbiór zadań i ćwiczeń. 
Wydanie II rozszerzone.

Krystyna Jędralska, Jolanta 
Bernais (red.)
Uniwersytet w perspektywie kształcenia 
przez całe życie. 

Izabela Marzec 
Uwarunkowania rozwoju zatrudnialności 
pracowników w organizacji.

Dorota Adamek-Hyska, Tomasz Lis, 
Aleksandra Szewieczek, Marcin Tatoj, 
Katarzyna Tkocz-Wolny
Analiza i ocena funkcjonowania kontroli 
zarządczej w jednostkach sektora fi nansów 
publicznych.

Jerzy Mika, Monika Miśkiewicz-
-Nawrocka (red.)
Metody i modele analiz ilościowych w ekonomii 
i zarządzaniu. Część 7. 

Jerzy Mika i zespół
Elementy matematyki dla studentów 
ekonomii i zarządzania. Zadania. 
Wydanie IV poprawione.

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

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

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

Ewa Janik
Podstawy prawa fi nansowego 
dla ekonomistów.

Anna Kuzior, Małgorzata Rówińska 
(red.)
Rachunkowość fi nansowa. Zbiór ćwiczeń.

Maria Balcerowicz-Szkutnik (ed.)
Comparative Analysis of the Dependence 
of the Capital Markets and Economic System 
of International Relations. 

Maciej Nowak
Modelowanie decyzji w zarządzaniu 
operacyjnym.

Maria Balcerowicz Szkutnik (red.)
Wpływ procesów globalizacyjnych na kondycję 
rynków pracy. 

Teresa Porębska-Miąc (red.)
Systemowe wspomaganie organizacji. 
SWO 2015. 

Zbigniew Widera, Paweł Sarna
Komunikacja medialna placówek oświatowych 
jako instytucji usług publicznych. 
Studium przypadku.

Aleksandra Lubicz-Posochowska
Układ w postępowaniu upadłościowym – 
jego materialnoprawne przesłanki i charakter 
prawny.

Monika Hadaś-Dyduch, Jan Acedański, 
Włodzimierz Szkutnik
Prognozowanie zjawisk ekonomicznych 
i fi nansowych. Część 1. Prognozowanie 
z Excelem.

Ewa Zeman-Miszewska, Agata Jakubow-
ska, Monika Krakowiak-Drzewiecka 
(red.)
Wspólnoty lokalne jako uczestnik i podmiot 
procesów transformacji gospodarczej. 

Sławomir Smyczek, Justyna 
Matysiewicz (ed.)
New Media in Higher Education Market. 

Beata Reformat
Innowacje w budowaniu przewagi konku-
rencyjnej organizacji handlu detalicznego.

Julia Włodarczyk
O źródłach infl acji.
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W dużym skrócie o uczelni

Ponad 11 000 studentów
Ponad 500 nauczycieli akademickich
Studia magisterskie i licencjackie na 18 kierunkach
Studia doktoranckie
Studia podyplomowe na ponad 60 kierunkach
Programy edukacji ekonomicznej dla dzieci i młodzieży 
oraz Uniwersytet Ekonomiczny Trzeciego Wieku

W 1936 roku zapadła decyzja o uruchomieniu w Kato-
wicach Wyższego Studium Nauk Społeczno-Gospodar-
czych, które miało być odpowiedzią na potrzeby inwe-
stycyjne przemysłu rozwijającego się na Górnym Śląsku. 
Pierwszy wykład odbył się 11 stycznia 1937 roku. Rocz-
nicę tego wydarzenia obchodzimy jako Święto Uczelni 
– dziś Uniwersytetu Ekonomicznego.

Absolwenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowi-
cach są cenieni na rynku pracy. Szczycimy się tym, 
że ponad 85% naszych absolwentów znajduje pracę 
w ciągu roku od ukończenia studiów. Pod względem 
wysokości wynagrodzenia zajmują 2. miejsce pośród 
uczelni wyższych na Śląsku, a co czwarty nasz absol-
went zajmuje stanowisko kierownicze.

W naszej uczelni działają programy współpracy między-
narodowej z ponad 200 uczelniami na całym świecie. 
Daje to możliwość zrealizowania części studiów w całej 
Europie, Chinach, na Tajwanie, w Hongkongu, Korei, 
Singapurze, Brazylii, Kolumbii, Chile, Rosji, Stanach Zjed-
noczonych.

Zdaniem studentów zagranicznych Uniwersytet Ekono-
miczny w Katowicach to najbardziej przyjazna uczelnia 
w kraju: potwierdzeniem jest pierwsze miejsce w bada-
niu satysfakcji studentów zagranicznych w Polsce prze-
prowadzonym przez StudyPortals’ International Student 
Satisfaction Awards.

W budynkach uniwersytetu mieszczą się 184 sale dy-
daktyczne, w tym multimedialne i nowoczesne sale 
komputerowe oraz 4 aule. Dysponujemy również za-
pleczem sportowym: basenem, sauną, 2 salami gimna-
stycznymi i siłownią. Studenci mogą również korzystać 
z Centrum Nowoczesnych Technik Informatycznych oraz 
zasobów Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Aka-
demickiej. Poza Katowicami kształcimy także w Rybniku 
na Wydziale Biznesu, Finansów i Administracji.

In brief

Over 11,000 students
Over 500 academic teachers
Undergraduate and graduate courses in 18 fi elds
Doctoral studies
Post-graduate courses in over 60 fi elds
Economic education programmes for primary 
and secondary school students and the University 
of Economics of the Third Age

In 1936, the School of Social and Economic Sciences 
was formally established in response to the invest-
ment needs of the growing industry in Górny Śląsk. 
The fi rst lecture was held on 11 January 1937. 
The anniversary of this event is now celebrated as 
the University Day.

The graduates of the University of Economics in Kato-
wice are valued by employers in the labour market. 
We take pride in the fact that more than 85 percent 
of our graduates fi nd employment within a year of 
graduation. In terms of remuneration, they rank second 
among higher education graduates in Śląsk and one in 
four works in a management position.

Our University runs international cooperation pro-
grammes with over 200 higher education institutions 
worldwide. Students have an opportunity to complete 
part of their course of studies in all European coun-
tries, in Taiwan, Hong Kong, Korea, Singapore, Brazil, 
Columbia, Chile, Russia, and the USA. 

International students consider the University of Eco-
nomics in Katowice the most welcoming university in 
Poland: they declared it in the international student 
satisfaction survey conducted by StudyPortals’ Inter-
national Student Satisfaction Awards

The university buildings house 184 classrooms, com-
prising also multimedia and computer rooms, and 4 lec-
ture halls. Sports facilities include a swimming pool, 
a sauna, two gyms, and a fi tness club. Students can 
also use the Advanced Information Technology Centre 
and the resources available at the Scientifi c Informa-
tion Centre and Academic Library.
We teach at two locations: in Katowice and in Rybnik, 
where the Faculty of Business, Finance and Administra-
tion is based.

                                                                              Źródła: / Sources:

http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,400506,wiekszosc-absolwentow-slaskich-uczelni-znajduje-prace.html

http://wynagrodzenia.pl/artykul.php/wpis.3175

Raport z badania losów absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach – Keystone Consulting Sp. z o.o., 

listopad 2011



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

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

Follow us:

+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

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

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

 



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. 

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. 

Międzynarodowe sieci
i akredytacje

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

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. 

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. 

bądź na bieżąco przy pomocy 
aplikacji mobilnej uczelni„myUE”

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



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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wydarzenie organizowane w ramach 

obchodów święta uczelni

event organized as part of the celebration 

of the university day



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




