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Jerzy Gołuchowski związał się z Uniwersytetem Ekonomicznym (wcześniej Akademią 

Ekonomiczną im. K. Adamieckiego) w 1974 roku, rozpoczynając studia na kierunku 

Cybernetyka Ekonomiczna i Informatyka. Po zakończeniu studiów podjął pracę w Zakładzie 

Informatyki Instytutu Organizacji Przetwarzania Danych kierowanym przez prof. Zbigniewa 

Messnera. Tytuł profesora nauk ekonomicznych uzyskał w 2006 roku. Od 2010 roku jest 

zatrudniony na stanowisku profesora zwyczajnego w Katedrze Inżynierii Wiedzy na Wydziale 

Informatyki i Komunikacji. W latach 2005-2009 pełnił funkcję prorektora ds. Organizacyjnych 

Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach. Od 2006 roku jest kierownikiem 

Katedry Inżynierii Wiedzy, a od maja 2009 roku dziekanem Wydziału Informatyki 

i Komunikacji. 

Opublikowany dorobek naukowy to ponad 250 prac. Dominującym obszarem 

zainteresowań naukowych Profesora jest informatyka ekonomiczna oraz zarządzanie wiedzą. 

Badania naukowe koncentrują się na problematyce wiedzy wykorzystywanej w procesach 

decyzyjnych. Początkowo zainteresowania ukierunkowane były na problematykę zespołowego 

podejmowania decyzji z wykorzystaniem systemów interakcyjnych, której poświęcił rozprawę 

doktorską. Kontynuując badania nad zagadnieniami systemów wspomagania decyzji w pracy 

habilitacyjnej skoncentrował uwagę na systemach ekspertowych wykorzystywanych do 

diagnozowania w organizacjach gospodarczych (Inteligentne systemy diagnoz ekonomicznych, 

1997). Studia nad tą problematyką zainspirowały go do zajęcia się kwestią zarządzania wiedzą 

w organizacji. Uznane osiągnięcia naukowe w tym obszarze wiążą się z nowatorskim ujęciem 

problematyki zarządzania wiedzą w organizacji, rozpatrywanego w powiązaniu 

z przywództwem, zaufaniem oraz technologiami informatycznymi. Tematy te zostały 

przedstawione w monografiach Technologie informatyczne w zarządzaniu wiedzą 

w organizacji (2005, 2007), Semantyczne modelowanie organizacji (2014), Technologie wiedzy 

w zarządzaniu publicznym (2006-2011), w artykułach naukowych krajowych i zagranicznych. 

Do najnowszych artykułów poświęconych tej problematyce należą przygotowane 

we współpracy międzynarodowej Management trust, organizational trust, and organizational 

performance: advancing and measuring a theoretical model, opublikowany w Management 

and Production Engineering Review (2014), Leadership, trust, and knowledge management 

in relation to organizational performance: Developing an instrument opublikowany w Online 

Journal of Applied Knowledge Management (2015) oraz Active Learning for Knowledge 

Construction in E-Learning: A Replication Study opublikowany w Journal of Computer 

Information Systems (2016). W druku w czasopiśmie Industrial Management and Data Systems 

znajduje się artykuł The impact of leadership on trust, knowledge management, 
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and organizational performance: A conceptual model oraz napisany wraz zespołem rozdział 

w książce poświęconej zarządzaniu wiedzą, której redaktorem jest prof. Jay Liebowitz, jeden 

z najwybitniejszych profesorów z zakresu zarządzania wiedzą.  

Ważnym obszarem badawczym Profesora jest inżynieria wiedzy oraz analiza nowych 

mediów, w tym analiza dyskursu. Dorobek ten został przedstawiony w artykułach, a przede 

wszystkim w podręcznikach akademickich: Wprowadzenie do inżynierii wiedzy. Podręcznik 

dla studentów I stopnia, Difin SA, Warszawa 2011 oraz Inżynieria wiedzy 2. Podręcznik dla 

studentów II stopnia, Difin SA, Warszawa 2012, stanowiących podstawową lekturę dla 

studentów specjalności Inżynieria wiedzy. 

Profesor Jerzy Gołuchowski jest członkiem rad naukowych czasopism Journal of Business 

Economics and Management, Polish Journal of Management Studies, a także Business 

Informatics. Przewodniczył komitetom programowym konferencji naukowych Technologie 

Wiedzy w Zarządzaniu Publicznym, ICTECH: Informatyka na Śląsku (2014, 2015). Był 

inicjatorem i organizatorem pierwszego Kongresu Informatyki Ekonomicznej. Jest 

współorganizatorem międzynarodowych konferencji Information Systems Development ISD 

(2005, 2016). Pełnił także funkcję recenzenta projektów badawczych. W Narodowym Centrum 

Badań i Rozwoju był członkiem Komitetu Sterującego programu strategicznego 

Interdyscyplinarny system interaktywnej informacji naukowej i naukowo-technicznej. 

Jako nauczyciel akademicki prowadził zajęcia z wielu przedmiotów informatycznych. 

Kształcenie studentów rozpoczął jako asystent, prowadząc ćwiczenia z programowania 

komputerów. Po uzyskaniu stopnia doktora prowadził wykłady z zakresu systemów 

operacyjnych oraz wykładał wprowadzony przez niego w naszej Uczelni przedmiot Bazy 

danych. Obecnie wykłada: Zarządzanie wiedzą i komunikacją, Systemy konwersacyjne, 

Podstawy inżynierii wiedzy, a także Technologie semantyczne. Był promotorem ponad 90 prac 

licencjackich, ponad 150 prac magisterskich oraz 7 rozpraw doktorskich. Ponadto był 

recenzentem rozpraw doktorskich, rozpraw habilitacyjnych oraz książek profesorskich. Pełnił 

funkcję recenzenta w 5 postępowaniach o nadanie stopnia doktora habilitowanego oraz 

w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego profesora. 

Wizja nowoczesnej uczelni jest realizowana przez profesora Jerzego Gołuchowskiego 

m.in. poprzez wprowadzanie nowych kierunków kształcenia. Wraz z zespołem Katedry 

Inżynierii Wiedzy przygotował w 2009 roku program kierunku Informatyka (prowadzony dziś 

także na drugim stopniu kształcenia). Jest inicjatorem kierunku i współautorem programu 

studiów Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna, a także nowych specjalności kształcenia 

Inżynieria wiedzy na kierunku Informatyka i Ekonometria oraz Gry i aplikacje mobilne na 

kierunku Informatyka. 

Sukcesywne poszerzanie oferty dydaktycznej na kierowanym przez Profesora wydziale 

zostało wsparte między innymi zainicjowanymi przez niego projektami finansowanymi 

z programów europejskich ukierunkowanymi na innowacje w dydaktyce:  

http://isd2016.ue.katowice.pl/
http://isd2016.ue.katowice.pl/
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2016-2019 Sternik kariery zawodowej. Rozwój kompetencji studentów Wydziałów 

Informatyki i Komunikacji oraz Finansów i Ubezpieczeń Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Katowicach 

2012-2015  Innowacyjni Informatycy - studia na kierunku zamawianym Informatyka 

2009-2012  Informatycy Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach motorem regionalnej 

i krajowej gospodarki opartej na wiedzy 

2010-2012  Innowacyjny dizajn lokomotywą śląskiej gospodarki. Sieć współpracy środowisk 

akademickich z biznesem (konsorcjum z ASP Katowice i Izbą Rzemieślniczą 

oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach) 

2010-2012  Laboratorium Technik Semantycznych w Informatyce LTS 

2009-2012  Nowe media i technologie wiedzy w programach studiów ekonomicznych 

synergia teorii i praktyki 

 

Profesor Jerzy Gołuchowski od lat współpracuje z zagranicznymi ośrodkami naukowymi 

w Belgii, Portugalii, Francji, Niemczech i Słowacji. Rezultatem współpracy z Uniwersytetem 

w Nitrze są dwudyplomowe studia licencjackie. W tym roku pierwsi absolwenci kierunku 

Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna otrzymają także dyplom ukończenia kierunku 

Komunikacja Marketingowa na Uniwersytecie w Nitrze. Projekty realizowane we współpracy 

z innymi uczelniami krajowymi i zagranicznymi to: 

 

2008-2011 European Master in Consumers' Relations Management  

2007-2010 European Master on Arts, Culture and International Management (EMACIM)  

2004-2007 Web Business Game 

2004-2007 Languages for E-commerce, Languages Communications on eCommerce Web 

Sites  

2000-2003 EuroM@aster in e-Business and Cyber-communication 

1999-2001 Team Approaches to Developing, Implementing and Disseminating Internal 

Quality Assurance Systems 

 

Profesor Jerzy Gołuchowski dużą wagę przywiązuje do współpracy z otoczeniem 

biznesowym. Zaowocowało to powołaniem rad programowych kierunków prowadzonych na 

Wydziale Informatyki i Komunikacji, w których aktywny udział biorą prezesi znaczących firm, 

m.in. Wojciech Kuśpik – organizator Europejskiego Kongresu Ekonomicznego, prezes PTWP SA; 

Roman Trzaskalik – prezes Euro-Centrum SA; dr Zygmunt Kamiński – prezes Kamsoft SA.  

Współpracuje z organizacjami gospodarczymi w zakresie organizacji staży dla studentów, 

prac badawczych i doskonalenia dydaktyki. We współpracy z firmami informatycznymi, m.in. 

IBM, Rodan System, Signity oraz Encja.com organizował warsztaty poświęcone innowacyjnym 

narzędziom informatycznym. 
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Z działalnością naukową i dydaktyczną prof. dr hab. Jerzy Gołuchowski łączył pełnienie 

funkcji organizacyjnych w Uczelni i w otoczeniu nauki, m.in.: 

 

od 2013 Członek Rady Nadzorczej Radia Katowice 

od 2013 Członek Rady Programowej TVP oddział w Katowicach 

od 2009 Dziekan Wydziału Informatyki i Komunikacji 

od 2006 Kierownik Katedry Inżynierii Wiedzy 

2005-2009 Prorektor ds. Organizacyjnych  

2003-2004 p.o. kierownika Studium Doktoranckiego 

1999-2005 Prodziekan ds. studiów zaocznych na Wydziale Zarządzania 

1999-2004 Prezes firmy LOGIKON, spółki informatycznej 

1990-1998 Przewodniczący NSZZ „Solidarność” 

1990-1993 Członek Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego 

 

Znaczącym dla rozwoju naszej Uczelni jest wkład Profesora w utworzenie i organizację 

Wydziału Informatyki i Komunikacji. Uzyskanie uprawnień doktorskich przez ten Wydział 

przyczyniło się do przekształcenia Akademii Ekonomicznej w Uniwersytet Ekonomiczny. 

Przejawem uznania wysokiego statusu naukowego, a także zaufania środowiska 

informatyki ekonomicznej w Polsce jest powierzenie Profesorowi funkcji prezesa Naukowego 

Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej (w roku 2011 oraz po raz drugi w roku 2015), a także 

wybór do Rady Towarzystw Naukowych przy Prezydium PAN.  

Pracownicy Wydziału Informatyki i Komunikacji cenią go za poczucie humoru, 

pracowitość, oddanie działaniom na rzecz wspólnego dobra akademickiej społeczności, 

serdeczność i życzliwość dla pracowników, doktorantów, studentów. Z rąk studentów 

Rybnickiego Ośrodka Naukowo-Dydaktycznego otrzymał w 2010 roku wyróżnienie Przyjaciel 

Studenta. 


