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Witamy we wiosennym numerze �AE Forum�. Koniec 2002 roku oraz pocz¹tek bie¿¹cego obfito-
wa³y w wiele wydarzeñ wa¿nych dla naszej uczelni. Przede wszystkim po raz pierwszy w historii wrê-
czono Medale Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach. Senat uczelni uhono-
rowa³ tym odznaczeniem profesorów Zbigniewa Messnera oraz Martina Èernohorského. Zachêcaj¹c do
zapoznania siê z sylwetkami odznaczonych jednocze�nie wierzymy, ¿e wyró¿nianie zas³u¿onych dla
naszej Alma Mater osobisto�ci stanie siê dobr¹ tradycj¹ szko³y. Innym powodem do rado�ci jest jubile-
usz profesora Andrzeja Stanis³awa Barczaka � legendy uczelni, wybitnego ekonometryka. Pana profe-
sora go�cimy na ³amach AE Forum w wywiadzie Wybra³em wolno�æ.

W numerze znajd¹ równie¿ Pañstwo relacje z konferencji takich jak: �Europa, szansa i sztuka ¿ycia
razem� organizowanej przez Centrum Badañ i Studiów Europejskich, �Status kobiet w ubezpiecze-
niach� przygotowanej w Katedrze Rynku Ubezpieczeniowego oraz �Systemy gospodarcze i ich ewolu-
cja�, której organizatorem by³ Zak³ad Systemów Gospodarczych Katedry Ekonomii. Du¿o miejsca po-
�wiêcamy te¿ sprawom miêdzynarodowym � piszemy o wspó³pracy Akademii z Uniwersytetem Gla-
morgan oraz zg³êbiamy tematykê VI Programu Ramowego UE, do wziêcia udzia³u w którym serdecz-
nie zapraszamy.

Pisz¹c o wydarzeniach jakie mia³y miejsce w uczelni nie zapominamy o zamierzeniach rozwojowych
jednostek organizacyjnych, które j¹ tworz¹. Prze³omowe w tym aspekcie sta³o siê utworzenie Wydzia³u
Finansów i Ubezpieczeñ. O sprawach zwi¹zanych z jego ukonstytuowaniem rozmawiamy z profesorem
Janem Wojty³¹. Pokazujemy tak¿e zamierzenia rozwojowe Centrum Badañ i Ekspertyz, �cie¿ki angiel-
skiej oraz katedr i innych jednostek dzia³aj¹cych w uczelni. W numerze przedstawiamy równie¿ informa-
cje o tegorocznej rekrutacji oraz analizie wyników przyjêæ na studia w roku akademickim 2002/2003.

Zmian¹ w uk³adzie �AE Forum�, któr¹ z pewno�ci¹ Pañstwo dostrze¿ecie, jest powiêkszenie serwi-
su informacyjnego o podsumowanie pracy rektora, Senatu, Rad Wydzia³ów, Konferencji Rektorów
Akademickich Szkó³ Polskich, Konferencji Rektorów Uczelni Ekonomicznych oraz Regionalnej Konfe-
rencji Rektorów Uczelni Akademickich. Mamy nadziejê, ¿e uznaj¹ Pañstwo tego typu �informacjê w pigu³-
ce� za warto�ciow¹.

Koñcz¹c, chcia³bym w imieniu zespo³u przygotowuj¹cego �AE Forum� z³o¿yæ Pañstwu serdeczne
¿yczenia rado�ci z prze¿ywania �wi¹t Wielkiej Nocy. ¯yczymy, by sta³y siê one okazj¹ do uduchowienia,
podró¿y wewn¹trz nas samych, rodzinnych spotkañ i wypoczynku.

MARCIN BARON

Od redakcji
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Rady WydziałówRady WydziałówRady WydziałówRady WydziałówRady WydziałówRady WydziałówRady WydziałówRady WydziałówRady WydziałówRady Wydziałów

9. Wymogi stawiane pracom licencjackim i magisterskim na
Wydziale Ekonomii.

10. Powołanie recenzentów pracy doktorskiej i Wydziałowej
Komisji ds. Wybranych Czynności Przewodu doktorskiego
mgr. Rafała Ziarkowskiego.

11. Otwarcie przewodu doktorskiego mgr Barbary Łagan. Pro-
ponowany promotor: prof. AE dr hab. Krzysztof Szaflarski.

12. Otwarcie przewodu doktorskiego mgr Beaty Stolarczyk.
Proponowany promotor: prof. AE dr hab. Teresa Fa-
mulska.

13. Otwarcie przewodu doktorskiego mgr. Mariana Zaborskiego.
Proponowany promotor: prof. AE dr hab. Elżbieta Lorek.

14. Otwarcie przewodu doktorskiego mgr. Witolda Wieczorka.
Proponowany promotor: prof. dr hab. Krystian Heffner.

15. Otwarcie przewodu doktorskiego mgr. Rafała Czechow-
skiego. Proponowany promotor: prof. dr hab. Henryk Przy-
bylski.

16. Sprawy osobowe.

23 stycznia 2003 roku Rada Wydziału Ekonomii zebrała
się na posiedzeniu, którego porządek obrad był następujący:
1. Sprawozdanie z obrony i głosowanie nad nadaniem stop-

nia doktora nauk ekonomicznych mgr Katarzynie Rubel.
2. Sprawozdanie Komisji w sprawie nadania dr hab. Ewie

Bojar tytułu profesora nauk ekonomicznych.
3. Sprawozdanie Komisji w sprawie wszczęcia przewodu

habilitacyjnego dr. Andrzeja Piosika. Głosowanie nad
wnioskiem Komisji o powołanie recenzentów.

4. Sprawozdanie Komisji konkursowej w sprawie zatrudnie-
nia na stanowisku kierownika w Katedrze Rynku Pracy.

5. Zaopiniowanie wniosku w sprawie utworzenia specjal-
ności: gospodarowanie nieruchomościami.

6. Zatwierdzenie zmian w programach zaocznych studiów
licencjackich na kierunku Ekonomia.

7. Zatwierdzenie zmian w programie studiów dziennych
dla specjalności gospodarka miejska i regionalna.

8. Ramowy system oceny studentów na Wydziale Ekonomii.R
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9 stycznia 2003 roku Senat AE zatwierdził prowizorium
budżetowe uczelni na 2003 rok, obowiązujące do czasu uchwale-
nia właściwego Planu Rzeczowo-Finansowego. W trakcie obrad
uchwalono zamiany organizacyjne związane z tworzeniem Wydziału
Finansów i Ubezpieczeń; pełny tekst uchwał prezentujemy w „Na-
szych Sprawach”.

Przedmiotem obrad Senatu 6 marca 2003 roku było między
innymi zaopiniowanie wniosków o nagrody ministra edukacji na-
rodowej i sportu za 2002 rok oraz uchwalenie zasad podziału środ-
ków na badania naukowe. Senat ratyfikował także porozumienie
o współpracy zawarte pomiędzy Uniwersytetem Glamorgan i Aka-
demią Ekonomiczną w Katowicach.

S.S.

W okresie od grudnia 2002 do marca 2003 roku odbyły się
cztery posiedzenia Senatu Akademii, w tym jedno nadzwyczajne
z udziałem Rad Wydziałów poświęcone wręczeniu pierwszych w hi-
storii uczelni Medali Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamiec-
kiego w Katowicach. Odświętnego charakteru senackim posiedze-
niom nadał również jubileusz 40-lecia działalności naukowej i dy-
daktycznej prof. zw. dr. hab. Andrzeja Stanisława Barczaka oraz
mianowania profesorskie. Rektor, prof. dr hab. Florian Kuźnik,
wręczył: prof. dr. hab. Annie Lipce oraz prof. dr hab. Grażynie
Gruszczyńskiej-Malec mianowania na stanowisko profesora nad-
zwyczajnego na stałe, a prof. AE dr. hab. Janowi Pyce powołanie
na stanowisko profesora nadzwyczajnego AE na czas nieokreślo-
ny. Podczas marcowego posiedzenia Senatu uroczyście powołano
prof. dr hab. Dorotę Kotlorz na stanowisko kierownika nowo utwo-
rzonej na Wydziale Ekonomii Katedry Rynku Pracy.

Senat 19 grudnia 2002:
– uchwalił zasady rekrutacji na jednolite studia magisterskie za-

oczne w roku akademickim 2003/2004,
– podjął uchwałę o rodzaju i wysokości opłat za zajęcia dydak-

tyczne na studiach wieczorowych i zaocznych prowadzonych
w semestrze letnim roku akademickiego 2002/2003,

– pozytywnie zaopiniował wniosek w sprawie zatrudnienia dr. Ja-
na Olbrychta na stanowisku adiunkta w Centrum Badań i Stu-
diów Europejskich,

– powołał Doraźną Komisję Senacką ds. Nowelizacji Regulami-
nu Studiów wyznaczając na jej przewodniczącego prof. dr. hab. Pio-
tra Chrzana,

– zapoznał się z zamierzeniami rozwojowymi: Centrum Badań
i Ekspertyz, Centrum Badań i Studiów Europejskich oraz Ścieżki
Angielskiej, o których można przeczytać w tym numerze.

SenatSenatSenatSenatSenatSenatSenatSenatSenatSenat
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RADA  WYDZIAŁU
FINANSÓW I UBEZPIECZEŃ

4. Powołanie Komisji ds. Przygotowania Dokumen-
tacji związanej z wystąpieniem o uzyskanie upraw-
nień akademickich.

5. Przyjęcie harmonogramu prac Komisji, o której
mowa w pkt. 4 i ustalenia zasad współdziałania z
jednostkami organizacyjnymi Wydziału.

6. Informacja o przygotowaniach do rekrutacji na
Wydział Finansów i Ubezpieczeń w roku 2003/
2004.

M.K.

13 marca 2003 w Sali Senackiej odbyło się pierw-
sze posiedzenie Rady Wydziału Finansów i Ubezpie-
czeń w Organizacji. Porządek obrad był następują-
cy:
1. Wystąpienie inaugurujące Rektora prof. dr hab.

Floriana Kuźnika.
2. Informacja o stanie organizacji i niezbędnych dzia-

łaniach związanych z podjęciem działalności dy-
daktycznej w roku akademickim 2003/2004.

3. Informacja o procedurach związanych z finanso-
waniem badań naukowych na Wydziale Finansów
i Ubezpieczeń w roku 2003/2004.

10. Powołanie recenzentów pracy doktorskiej i Wydziałowej
Komisji ds. Wybranych Czynności Przewodu Doktorskie-
go mgr. Franciszka Gońki.

11. Powołanie recenzentów pracy doktorskiej i Wydziałowej
Komisji ds. Wybranych Czynności Przewodu Doktorskie-
go mgr Teresy Gądek-Hawleny.

12. Otwarcie przewodu doktorskiego mgr. Tomasza Borowi-
ka. Proponowany promotor: prof. dr hab. Krzysztof
Marcinek.

13. Otwarcie przewodu doktorskiego mgr. Rafała Czechow-
skiego. Proponowany promotor: prof. dr hab. Henryk Przy-
bylski.

14. Otwarcie przewodu doktorskiego mgr Aliny Gorczyńskiej.
Proponowany promotor: prof. AE dr hab. Halina Zadora.

15. Otwarcie przewodu doktorskiego mgr Anny Radzikowskiej.
Proponowany promotor: prof. AE dr hab. Antoni Witosz.

16. Otwarcie przewodu doktorskiego mgr Beaty Stolarczyk. Pro-
ponowany promotor: prof. AE dr hab. Teresa Famulska.

17. Otwarcie przewodu doktorskiego mgr. Witolda Wie-
czorka. Proponowany promotor: prof. dr hab. Krystian
Heffner.

18. Otwarcie przewodu doktorskiego mgr. Pawła Zatwarnic-
kiego. Proponowany promotor: prof. AE dr hab. Romuald
Hanisz.

19. Zamknięcie przewodu doktorskiego mgr. Mariana Osad-
nika.

20. Sprawy osobowe.

A.Z.

27 lutego 2003 roku Rada Wydziału Ekonomii zebrała
się na posiedzeniu, którego porządek obrad był następujący:
1. Sprawozdanie Komisji w sprawie powołania na czas

określony na stanowisko profesora nadzwyczajnego
Akademii Ekonomicznej dr hab. Aldonę Frączkiewicz-
-Wronkę. Głosowanie nad wnioskiem Komisji o powo-
łanie recenzentów.

2. Sprawozdanie Wydziałowej Komisji w sprawie dopusz-
czenia dr. Henryka Brandenburga do kolokwium habi-
litacyjnego.

3. Zatwierdzenie zmian w programach zaocznych studiów
licencjackich na kierunku Ekonomia.

4. Zatwierdzenie zmian w programie dziennych studiów
magisterskich na kierunku Ekonomia oraz Finanse i Ban-
kowość.

5. Powołanie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej ds. Na-
boru na Studia Stacjonarne i niestacjonarne.

6. Rozwiązanie Zakładu Rynku Pracy w Katedrze Polityki
Społecznej i Gospodarczej.

7. Zaopiniowanie wniosku kierownika Katedry Polityki
Społecznej i Gospodarczej w sprawie utworzenia Zakła-
du Zarządzania Zasobami Ludzkimi oraz powołanie
prof. dr hab. Annę Lipka na stanowisko kierownika.

8. Informacja dziekana w sprawie odwołania mgr Joanny
Sepioło do Centralnej Komisji ds. Tytułu Naukowego i Stop-
ni Naukowych.

9. Powołanie recenzentów pracy doktorskiej i Wydziało-
wej Komisji ds. Wybranych Czynności Przewodu Dok-
torskiego mgr Marzeny Czarneckiej-Glinka.
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10. Otwarcie przewodu doktorskiego mgr. Mirosławowi Dud-
kowi. Proponowany promotor prof. AE dr hab. Teresa
Żabińska.

11. Otwarcie przewodu doktorskiego mgr Thien Hoa Szym-
czak-Do. Proponowany promotor prof. dr hab. Tadeusz
Trzaskalik.

12. Sprawozdanie Wydziałowej Komisji w sprawie zatrudnie-
nia prof. AE dr. hab. Jana Pyki na stanowisku profesora
nadzwyczajnego AE na czas nieokreślony.

13. Uruchomienie w roku akademickim 2003/2004 na kierun-
ku Zarządzanie i Marketing jednolitych, zaocznych studiów
magisterskich.

14. Powołanie przedstawicieli Rady Wydziału do Rady Progra-
mowej Kolegium Zarządzania.

15. Sprawozdanie Wydziałowej Komisji w sprawie zatrudnie-
nia na stanowisku adiunkta w Katedrach Matematyki i Mar-
ketingu.

16. Sprawozdanie Wydziałowej Komisji w sprawie zatrudnie-
nia na stanowisku asystenta w Katedrze Zarządzania Ochro-
ną Środowiska.

17. Ogłoszenie konkursu na stanowisko profesora nadzwyczaj-
nego w Katedrze Statystyki.

18. Ogłoszenie konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze
Polityki Rynkowej i Zarządzania Marketingowego.

19. Ogłoszenie konkursu na stanowisko asystenta w Katedrze
Matematyki.

20. Zaopiniowanie wniosków w sprawie przyznania i przedłu-
żenia wypłacania stypendium naukowego.

21. Informacja o przebiegu procesu akredytacyjnego na Wy-
dziale Zarządzania.

22. Przyjęcie standardów dla prac magisterskich i dyplomowych
na Wydziale Zarządzania.

23. Nadanie absolwentom tytułu magistra i licencjata.

19 grudnia 2002 roku Rada Wydziału Zarządzania ze-
brała się na posiedzeniu, którego porządek obrad był nastę-
pujący:
1. Sprawozdanie Wydziałowej Komisji w sprawie dopusz-

czenia i wyznaczenia terminu kolokwium habilitacyj-
nego dr Teresy Kraśnickiej.

2. Sprawozdanie z przebiegu publicznej dyskusji nad roz-
prawą doktorską mgr. Wojciecha Czakona. Promotor
prof. AE dr hab. Krystyna Lisiecka.

3. Sprawozdanie z przebiegu publicznej dyskusji nad roz-
prawą doktorską mgr Katarzyny Rupik. Promotor
prof. zw. dr hab. Leszek Żabiński.

4. Sprawozdanie z przebiegu publicznej dyskusji nad roz-
prawą doktorską mgr Mieczysławy Solińskiej. Promo-
tor prof. AE dr hab. Elżbieta Lorek.

5. Sprawozdanie z przebiegu publicznej dyskusji nad roz-
prawą doktorską mgr Barbary Filipczyk. Promotor
prof. AE dr hab. Jerzy Gołuchowski.

6. Sprawozdanie z przebiegu publicznej dyskusji nad roz-
prawą doktorską mgr Barbary Gołąbowskiej-Glensk.
Promotor prof. dr hab. Donata Kopańska-Bródka.

7. Powołanie recenzentów i Wydziałowej Komisji ds. Wy-
branych Czynności Przewodu Doktorskiego mgr. Woj-
ciecha Dyducha – Kapitał społeczny organizacji a przed-
siębiorczość. Promotor prof. dr hab. Mariusz Bratnicki.

8. Powołanie recenzentów i Wydziałowej Komisji ds. Wy-
branych Czynności Przewodu Doktorskiego mgr Mał-
gorzaty Kieżel – Polityka promocji produktów banko-
wych na rynku nabywców indywidualnych. Promotor
prof. zw. dr hab. Leszek Żabiński.

9. Powołanie recenzentów i Wydziałowej Komisji ds. Wy-
branych Czynności Przewodu Doktorskiego mgr Agniesz-
ki Przybylskiej – Modelowanie sytuacji konfliktowych
w aspekcie zastosowania w zarządzaniu i finansach. Pro-
motor prof. AE dr hab. Włodzimierz Szkutnik.
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5. Zaopiniowanie wniosku o udzielenie urlopu naukowego
i stypendium naukowego.

6. Ogłoszenie konkursu na stanowisko asystenta w Katedrze
Przedsiębiorczości.

7. Ogłoszenie konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze
Informatyki.

8. Ogłoszenie konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze
Zarządzania Przedsiębiorstwem.

9. Sprawozdanie Komisji Konkursowej w sprawie zatrudnie-
nia na stanowisku asystenta w Katedrze Matematyki.

10. Zaopiniowanie wniosków w sprawie przedłużenia zatrud-
nienia na stanowisku asystenta w Katedrze Zarządzania
Przedsiębiorstwem, w Katedrze Przedsiębiorczości.

11. Nadanie absolwentom tytułu magistra.

16 stycznia 2003 roku Rada Wydziału Zarządzania ze-
brała się na posiedzeniu, którego porządek obrad był nastę-
pujący:
1. Zasady uruchamiania nowych specjalności na kierun-

kach studiów na Wydziale Zarządzania.
2. Wniosek Kierowników Katedr Systemów i Metod

Zarządzania oraz Przedsiębiorczości o uruchomienie
nowej specjalności na kierunku Zarządzanie i Marke-
ting – Zarządzanie zasobami ludzkimi.

3. Powołanie recenzentów i Wydziałowej Komisji ds. Wy-
branych Czynności Przewodu Doktorskiego mgr. Mi-
chała Czuby pt. Strategie produktu bankowego banków-
liderów rynkowych dla klientów detalicznych. Promo-
tor: prof. zw. dr hab. Leszek Żabiński.

4. Otwarcie przewodu doktorskiego mgr. Jarosławowi Wi-
ślakowi. Proponowany promotor prof. AE dr hab. Te-
resa Żabińska.RA
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6. Sprawozdanie z przebiegu publicznej dyskusji nad rozpra-
wą doktorską mgr. Grzegorza Maciejewskiego. Promotor
prof. dr hab. Zofia Kędzior.

7. Zaopiniowanie wniosku w sprawie zamknięcia przewodu
doktorskiego mgr Irenie Herbie. Promotor: Prof. zw.
dr hab. Leszek Żabiński.

8. Sprawozdanie Komisji Konkursowej w sprawie zatrud-
nienia na stanowisku asystenta w Katedrze Przedsiębior-
czości.

9. Sprawozdanie Komisji Konkursowej w sprawie zatrudnie-
nia na stanowisku adiunkta: w Katedrze Informatyki, Ka-
tedrze Zarządzania Przedsiębiorstwem, Katedrze Polityki
Rynkowej i Zarządzania Marketingowego.

10. Nadanie absolwentom tytułu magistra i zawodowego li-
cencjata.

A.S.

20 lutego 2003 roku Rada Wydziału Zarządzania zebra-
ła się na posiedzeniu, którego porządek obrad był następu-
jący:
1. Zaopiniowanie wniosków o przyznanie nagrody mini-

stra edukacji narodowej i sportu za twórcze osiągnięcia
naukowe i dydaktyczne.

2. Powołanie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej ds. Na-
boru na Studia Stacjonarne i Niestacjonarne.

3. Powołanie Wydziałowej Komisji w sprawie zatrudnie-
nia prof. AE dr hab. Haliny Chwisteckiej-Dudek na
stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas nieokre-
ślony.

4. Sprawozdanie z przebiegu publicznej dyskusji nad roz-
prawą doktorską mgr. Grzegorza Filipczyka. Promotor
prof. AE dr hab. Jerzy Gołuchowski.

5. Sprawozdanie z przebiegu publicznej dyskusji nad roz-
prawą doktorską mgr Beaty Kolny. Promotor prof.
dr hab. Zofia Kędzior.RA

D
A

  W
Y
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IA
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Prof. dr hab. Anna Lipka

Prof. dr hab. Grażyna Gruszczyńska-Malec

Prof. dr hab. Janusz Strużyna

M.B.

HabilitacjeHabilitacjeHabilitacjeHabilitacjeHabilitacjeHabilitacjeHabilitacjeHabilitacjeHabilitacjeHabilitacje

TTTTTytuły profesorskieytuły profesorskieytuły profesorskieytuły profesorskieytuły profesorskieTTTTTytuły profesorskieytuły profesorskieytuły profesorskieytuły profesorskieytuły profesorskie

Dr hab. Andrzej Rączaszek

Dr hab. Jacek Ruszkowski

M.B.

Rady WydziałówRady WydziałówRady WydziałówRady WydziałówRady WydziałówRady WydziałówRady WydziałówRady WydziałówRady WydziałówRady Wydziałów
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DoktoratyDoktoratyDoktoratyDoktoratyDoktoratyDoktoratyDoktoratyDoktoratyDoktoratyDoktoraty

Małgorzata Dziembała – Integracja europejska
a konkurencyjność polskich regionów. Promotor: prof.
AE dr hab. Tadeusz Sporek

Aleksandra Jeż-Pawlak – Dostępność komunika-
cyjna górskich ośrodków turystycznych z aglomeracji
katowickiej. Promotor: prof. dr hab. Stanisław Dzia-
dek, promotor zastępczy: prof. AE dr hab. Maria Mi-
chałowska

Jolanta Kubicka – Poziom życia ludności wybra-
nych krajów w procesie integracji europejskiej – stu-
dium porównawcze. Promotor: prof. AE dr hab. Jan
Wojtyła

Katarzyna Rubel – Idea wzajemności w świetle
ewolucji ubezpieczeń społecznych w Europie. Promo-
tor: prof. AE dr hab. Jan Wojtyła, Maître de Conféren-
ce Marie-France Mialon

Renata Pęciak – Liberalizm ekonomiczny w teorii
Jeana-Baptiste’y Say´a. Promotor: prof. dr hab. Ur-
szula Zagóra-Jonszta

Anna Skórska – Młodzież na rynku pracy
Polski i Unii Europejskiej. Promotor: prof. dr hab. Do-
rota Kotlorz

A.Z.

Wojciech Czakon – Efektywność łańcucha warto-
ści w przedsiębiorstwach wybranych sektorów. Promo-
tor: prof. AE dr hab. Krystyna Lisiecka

Wydział EkWydział EkWydział EkWydział EkWydział Ekonomiionomiionomiionomiionomii

Wydział ZarządzaniaWydział ZarządzaniaWydział ZarządzaniaWydział ZarządzaniaWydział Zarządzania

Katarzyna Rupik – Rozwój orientacji strategicznych
krajowych producentów odzieży i jego uwarunkowa-
nia. Promotor: prof. zw. dr hab. Leszek Żabiński

Mieczysława Solińska – Ocena ekonomicznej efek-
tywności wykorzystania energii odnawialnej z uwzględ-
nieniem efektu ekologicznego. Promotor: prof. AE
dr hab. Elżbieta Lorek

Barbara Filipczyk – Zastosowanie metod analizy
tekstu w procesie tworzenia baz wiedzy inteligentnych
systemów informatycznych zarządzania. Promotor:
prof. AE dr hab. Jerzy Gołuchowski

Barbara Glensk – Wykorzystanie współczynnika
beta w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Promo-
tor: prof. dr hab. Donata Kopańska-Bródka

Grzegorz Filipczyk – Zastosowanie metod pozy-
skiwania wiedzy z danych semistrukturalnych w syste-
mach informatycznych zarządzania. Promotor: prof.
AE dr hab. Jerzy Gołuchowski

Grzegorz Maciejewski – Zamożność gospodarstw
domowych – determinanty, mierniki.  Promotor:
prof. zw. dr hab. Zofia Kędzior

Beata Kolny – Zachowania konsumentów w cza-
sie wolnym – uwarunkowania, prawidłowości. Promo-
tor: prof. zw. dr hab. Zofia Kędzior

Małgorzata Kieżel – Polityka promocji produktów
bankowych na rynku nabywców indywidualnych. Pro-
motor: prof. zw. dr hab. Leszek Żabiński

Wojciech Dyduch – Kapitał społeczny organizacji
a przedsiębiorczość. Promotor: prof. zw. dr hab. Ma-
riusz Bratnicki

A.S.
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Zarządzenia RZarządzenia RZarządzenia RZarządzenia RZarządzenia RektoraektoraektoraektoraektoraZarządzenia RZarządzenia RZarządzenia RZarządzenia RZarządzenia Rektoraektoraektoraektoraektora

– Z dnia 10.09.2002 zmieniające zarządzenie nr 2/99
z dnia 20.01.1999 w sprawie wprowadzenia po-
mocniczego dokumentu kadrowego… „Karty
obiegowej”.

– Z dnia 16.09.2002 w sprawie wprowadzenia wy-
kazu stanowisk lub rodzaju prac zleconych w AE,
których zajmowanie lub wykonywanie może łą-
czyć się z dostępem do informacji niejawnych.

– Z dnia 02.09.2002 w sprawie określenia zadań
i struktury organizacyjnej zamiejscowej jednostki
organizacyjnej w Bielsku-Białej o nazwie „Aka-
demia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego
w Katowicach Bielski Ośrodek Naukowo-Dydak-
tyczny”.

– Z dnia 27.09.2002 w sprawie powołania Pełno-
mocnika Rektora ds. Ścieżki Angielskiej.

– Z dnia 27.09.2002 w sprawie powołania Pełno-
mocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia.

– Z dnia 27.09.2002 w sprawie powołania Pełno-
mocnika Rektora ds. Organizacji Wydziału Finan-
sów i Ubezpieczeń.

– Z dnia 27.09.2002 w sprawie wprowadzenia
zmian w strukturze organizacyjnej Akademii
Ekonomicznej, tj. w sprawie utworzenia między-
wydziałowej jednostki organizacyjnej w Rybniku
pod nazwą „Rybnicki Ośrodek Naukowo-Dydak-
tyczny”.

– Z dnia 04.11.2002 w sprawie zmian w strukturze
organizacyjnej Akademii Ekonomicznej, tj. likwi-
dacji Zakładu Zagospodarowania Przestrzennego
oraz Zakładu Ekonomicznych i Społecznych Pro-
blemów Globalnych.

– Z dnia 25.11.2002 w sprawie utworzenia Kate-
dry Rynku Pracy oraz zniesienia Katedry Ekologii
i Ekonomii Środowiskowej.

– Z dnia 25.11.2002 w sprawie powołania Komisji
Dyscyplinarnej dla studentów, Odwoławczej Ko-
misji Dyscyplinarnej dla studentów i Rzecznika.

– Z dnia 25.11.2002 w sprawie powołania
Komisji Odbioru Prac Naukowo-Badawczych.

– Z dnia 26.11.2002 zmieniające zarządzenie
z 16.09.2002 w sprawie wprowadzenia „Wykazu
stanowisk lub rodzaju prac zleconych…”.

– Z dnia 15.11.2002 w sprawie odpłatności za za-
jęcia dydaktyczne, za dodatkowe usługi eduka-
cyjne.

– Z dnia 15.11.2002 w sprawie wprowadzenia „Re-
gulaminu dysponowania środkami Rektorskiego
Funduszu Stypendialnego”.

– Z dnia 28.11.2002 w sprawie powołania Rady Na-
ukowej Studiów Doktoranckich na okres kaden-
cji 2002-2005.

– Z dnia 20.12.2002 w sprawie wydania jednolite-
go tekstu „Regulaminu studiów w Akademii Eko-
nomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowi-
cach”.

– Z dnia 14.01.03 w sprawie wprowadzenia zmian
w wydziałowej strukturze organizacyjnej AE, tj.
przeniesienia katedr na Wydział Finansów i Ubez-
pieczeń.

– Komunikat z dnia 9.01.03 w sprawie powołania
Rady Bibliotecznej.

– Z dnia 21.01.03 w sprawie powołania Rady Pro-
gramowej Kolegium Zarządzania.

– Z dnia 28.01.03 w sprawie wprowadzenia zmian
w „Instrukcji udzielania zamówień publicznych”.

– Z dnia 28.01.03 w sprawie powołania Komisji
ds. Przetargów Publicznych.

I.S.
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1-3 grudnia 2002 r. w Kolonii odbyła się polsko-nie-
miecka Konferencja nt. Szkolnictwa Wyższego, współorga-
nizowana przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół
Polskich. Sesje obejmowały tematykę:
– dotychczasowej współpracy polsko-niemieckiej,
– politycznych uwarunkowań współpracy szkół wyższych,
– możliwości wspierania międzynarodowej współpracy

szkół wyższych (6 Ramowy Program Europejski, inicja-
tywa Go East, programy DAAD i Federalnego Minister-
stwa Edukacji i Badań Naukowych).
9 grudnia 2002 r. na posiedzeniu Komisji ds. Finanso-

wania Szkolnictwa Wyższego, powołanej przez KRASP, pod-
jęto uchwałę postulującą, by problemy zasad finansowania
szkolnictwa wyższego stały się zasadniczym przedmiotem
opracowywanej „Strategii rozwoju szkolnictwa wyższego”
oraz nowelizowanej Ustawy o Szkolnictwie Wyższym, a tak-
że by kwoty przeznaczane na finansowanie państwowych
uczelni wyższych określane były na podstawie realizowa-
nych przez nie zadań.

10 grudnia 2002 r., z inicjatywy Prezydenta RP, odbyło
się w Pałacu Prezydenckim spotkanie na temat przyszłości
szkolnictwa wyższego w Polsce. Wynikiem tego spotkania
jest postanowienie pilnego uchwalenia nowej ustawy o szkol-
nictwie wyższym. Wstępny harmonogram prac zakłada przy-
gotowanie projektu ustawy w pierwszym kwartale 2003 r.,
przekazanie go do Parlamentu w drugim kwartale i uchwa-
lenie ustawy przed rozpoczęciem roku akademickiego 2003/
/2004.

23 stycznia 2003 r. został powołany zespół do opraco-
wania projektu ustawy o szkolnictwie wyższym. Zespoło-
wi przewodniczy: prof. Jerzy Woźnicki – prezes Fundacji
Rektorów Polskich, a w jego skład wchodzą: prof. Jan Woj-
tyła – wiceprzewodniczący Komisji ds. Legislacyjnych

KRASP, były rektor naszej Alma Mater, prof. Jerzy Błaże-
jewski, prof. Andrzej Jemiołkowski, prof. Tomasz Goban-
-Klas, prof. Piotr Węgleński, prof. Jan Kopcewicz, prof.
Andrzej Bałanda, prof. Mirosław Zdanowski.

24 stycznia 2003 r. w Uniwersytecie im. A. Mickiewi-
cza odbyło się posiedzenie Komisji Akredytacyjnej KRASP,
któremu przewodniczy prof. dr hab. Stefan Jurga. Na po-
siedzeniu przedstawiono stan realizacji Deklaracji Boloń-
skiej w polskich uczelniach wyższych. W ciągu czterech lat
podjęto działania promujące system mobilności studenckiej,
system studiów dwu- i trójstopniowych, system rozliczania
osiągnięć studentów ECTS i współdziałanie w wymiarze
narodowym w zakresie zapewnienia jakości kształcenia.
Komisja Akredytacyjna KRASP oczekuje, że Ministerstwo
Edukacji Narodowej i Sportu wprowadzi rozporządzenie o Sup-
lemencie do Dyplomu.

31 stycznia-2 lutego 2003 r. w Rogowie odbyło się po-
siedzenie Prezydium KRASP. Prezydium przyjęło między
innymi uchwały w sprawie:
– projektu rozporządzenia dotyczącego warunków i try-

bu występowania uczelni niepaństwowych o dotacje
z budżetu państwa (objęcie dotacją uczelni niepaństwo-
wych powinno nastąpić po zaspokojeniu potrzeb uczel-
ni państwowych wynikających z kształcenia na bezpłat-
nych studiach dziennych; ministerstwo powinno w pierw-
szej kolejności dotować rozwój kadry uczelni nie-
państwowej, a w drugiej działalność dydaktyczną),

– rozporządzenia dotyczącego warunków, jakie powinna
spełniać uczelnia, aby utworzyć i prowadzić kierunek
studiów (Prezydium KRASP wnosi o zmianę rozporzą-
dzenia, polegającą na usunięciu regulacji prowadzących
do nierównego traktowania uczelni państwowych i nie-
państwowych).

M.K.

KoKoKoKoKonferencja Rnferencja Rnferencja Rnferencja Rnferencja Rektorówektorówektorówektorówektorów
UUUUUczelni czelni czelni czelni czelni EEEEEkkkkkonomicznychonomicznychonomicznychonomicznychonomicznych

13.12.2002 r. prof. dr hab. Marek Rocki – przewodni-
czący KRUE, Rektor Szkoły Głównej Handlowej – był go-
spodarzem pierwszego w kadencji 2002-2005 posiedzenia
Konferencji Rektorów Uczelni Ekonomicznych. Podczas po-
siedzenia przedstawiono między innymi propozycję zmian
w zasadach finansowania szkolnictwa wyższego.

7-9 marca 2003 r. w Akademii Ekonomicznej w Krako-
wie odbyło się drugie posiedzenie Konferencji Rektorów
Uczelni Ekonomicznych. Omawiano zagadnienia dotyczą-
ce wykorzystania „nowej matury” w rekrutacji 2005 oraz
rozpatrywano możliwości wprowadzenia dwustopniowej
struktury studiów.

M.K.

KoKoKoKoKonferencja Rnferencja Rnferencja Rnferencja Rnferencja Rektorówektorówektorówektorówektorów
AAAAAkkkkkademickich ademickich ademickich ademickich ademickich SSSSSzkzkzkzkzkół ół ół ół ół PPPPPolskicholskicholskicholskicholskich
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16 grudnia 2002 r. odbyło się posiedzenie Regionalnej
Konferencji Rektorów Uczelni Akademickich, którego go-
ściem honorowym był Marszałek Województwa Śląskiego
Michał Czarski. Rektorzy zaprezentowali śląskie uczelnie
przed Marszałkiem, wskazali na ich mocne strony i proble-
my, z którymi się borykają. Główna część posiedzenia zo-
stała poświęcona omówieniu potencjalnych możliwości wy-
korzystania terenów położonych w śródmieściu Katowic
pozostałych po działalności KWK „Katowice-Kleofas”.
Urząd Miasta Katowice reprezentował Naczelnik Wydzia-
łu Urbanistyki, Architektury i Budownictwa – Adam Śle-
ziak. Projekt miejski zakłada wybudowanie sali koncerto-
wej, teatru muzycznego, akademii jazzu. Istnieje również
propozycja stworzenia Śląskiego Centrum Interdyscypli-
narnego, w tym: Centrum Kongresowego, Wielofunkcyj-
nego Centrum Multimedialnego. Podczas posiedzenia po-
ruszono sprawy struktury własnościowej terenów oraz
zarządzania Centrum Międzyuczelnianym. Do problemów
zarządzania rektorzy śląscy wrócą podczas kolejnego po-
siedzenia Regionalnej Konferencji Rektorów Uczelni Aka-
demickich.

Druga część posiedzenia tradycyjnie już odbyła się w na-
szej Uczelni przy opłatku oraz koncercie Studenckiego Ze-
społu Pieśni i Tańca „Silesianie”.

M.K.

RRRRRegionalna Koegionalna Koegionalna Koegionalna Koegionalna Konferencjanferencjanferencjanferencjanferencja
RRRRRektorów ektorów ektorów ektorów ektorów UUUUUczelni czelni czelni czelni czelni AAAAAkkkkkademickichademickichademickichademickichademickich

KalendariumKalendariumKalendariumKalendariumKalendariumKalendariumKalendariumKalendariumKalendariumKalendarium
30 marca-1 kwietnia odbędzie się Ogólnopolska Konferen-

cja Naukowa organizowana przez Katedrę Badań Operacyj-
nych Akademii Ekonomicznej w Katowicach pod hasłem
„Modelowanie preferencji a ryzyko ’03”. Kierownikiem na-
ukowym konferencji jest profesor Tadeusz Trzaskalik.

28-31 maja w Katowicach Katedra Badań Strategicznych
i Regionalnych we współpracy z Sheffield Hallam University
organizuje IX z cyklu spotkanie praktyków i naukowców zaj-
mujących się tematyką partnerstwa publiczno-prywatnego pod
hasłem „Public-Private Sector Partnerships: Sustainable Suc-
cess”. Konferencji przewodniczą Luiz Montanheiro MPhil MSc
(Sheffield Hallam University) oraz profesor Florian Kuźnik

(AE Katowice). Szczegółowe informacje publikowane są na
stronie internetowej http://www.ae.katowice.pl/ppp/

10-11 czerwca w Katowicach odbędzie się konferencja
„Zarządzanie rozwojem lokalnym i regionalnym w kontek-
ście integracji europejskiej”, organizowana przez Katedrę Ba-
dań Strategicznych i Regionalnych wspólnie z Komitetem Prze-
strzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Komisją Studiów
nad Przyszłością Górnego Śląska PAN o/Katowice oraz Gór-
nośląską Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości. Kierownikiem na-
ukowym konferencji jest profesor Andrzej Klasik. Szczegóło-
we informacje publikowane są na stronie internetowej
http://www.ae.katowice.pl/kpzk-pan/



12

AKTUALNOŚCIAKTUALNOŚCI

KalendariumKalendariumKalendariumKalendariumKalendariumKalendariumKalendariumKalendariumKalendariumKalendarium
13-16 lipca w Ustroniu odbędzie się międzynarodowa kon-

ferencja „DSS in the Uncertainty of the Internet Age – the 7th
international conference of the International Society for De-
cision Support Systems”. Za organizację przedsięwzięcia ze
strony polskiej odpowiada Katedra Informatyki Akademii Eko-
nomicznej w Katowicach. Konferencji przewodniczą profeso-
rowie: Tong X. Bui (University of Hawaii, USA) i Henryk Sro-
ka (AE Katowice). Szczegółowe informacje znajdują się na stro-
nie internetowej http://spock.ae.katowice.pl/isdss/

W dniach 15-16 września 2003 w Katowicach odbędzie
się seminarium „Internet w marketingu”. Przewodniczącym
Rady Programowej seminarium jest profesor Józefa Kramer.
Imprezę organizuje Katedra Badań Rynkowych i Marketingo-
wych.

16-17 października w Ustroniu odbędzie się konferencja
„Systemy Wspomagania Organizacji 2003”, organizowana
przez Katedrę Informatyki Akademii Ekonomicznej w Kato-
wicach. Komitetowi organizacyjnemu przewodzi dr Teresa
Porębska-Miąc. Szczegółowe informacje znajdują się na stro-
nie internetowej http://sulu.ae.katowice.pl/~swo2003/

3-5 listopada w Łodzi odbędzie się konferencja „Metoda
reprezentacyjna w badaniach ekonomiczno-społecznych”, któ-
rej współorganizatorem jest Katedra Statystyki Akademii Eko-
nomicznej w Katowicach. Komitetowi Organizacyjnemu prze-
wodniczy profesor Janusz Wywiał. Sekretarzem konferencji jest
dr Grzegorz Kończak – sekretariat prowadzi Katedra Statysty-
ki AE w Katowicach.

M.B.

Drodzy Pracownicy, Studenci i Przyjaciele Akademii,

Przyjmijcie, proszę, na nadchodzące Święta Wielkiej Nocy moje najszczer-

sze życzenia, by te dni stały się błogosławionym czasem wielkiej radości.

Niech w Waszych sercach zagości pokój i miłość, a przeżywanie tajemnicy

zmartwychwstania Jezusa Chrystusa – Króla Wieków niech Was umocni

i ubogaci.
Rektor

Florian Kuźnik
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tanci �wiata nauki i gospodarki, rodziny, wychowanko-
wie i przyjaciele uhonorowanych.

Witaj¹c zgromadzonych i ukazuj¹c przes³anki prze-
mawiaj¹ce za nadaniem medalu, Rektor mówi³ miêdzy
innymi: �W 66 roku istnienia, 28 lutego 2003 roku, Aka-
demia Ekonomiczna w Katowicach inauguruje swoj¹
now¹ uroczysto�æ uczelnian¹ � wrêczenie medali Aka-
demii. Honorowanie medalami osób wybitnych i szcze-
gólnie zas³u¿onych dla danego �rodowiska uczelniane-
go nale¿y, obok doktoratu honoris causa i odnowienia
doktoratu, do starej, dobrej tradycji akademickiej. W po-
czuciu wewnêtrznej potrzeby pielêgnowania dobrych
zwyczajów tak¿e i my, tu w Akademii, ustanowili�my
medal przeznaczony dla tych osób, które swoja prac¹
i dokonaniami, postaw¹ i �wiadectwem ¿ycia przyczyni³y
siê do pomno¿enia tych warto�ci, którym jako szko³a wy-
¿sza pragniemy s³u¿yæ�. Mówi¹c o profesorze Messnerze

28 lutego 2003 po raz pierwszy w historii uroczy�cie
wrêczono Medale Akademii Ekonomicznej im. Karola
Adamieckiego w Katowicach. Senat uczelni, uchwa³¹
z 10 lipca 2002 roku, postanowi³ przyznaæ to zaszczytne
odznaczenie profesorom Zbigniewowi Messnerowi oraz

Martinovi Èernohorskému. Akt ten by³ wyrazem uzna-
nia przez spo³eczno�æ Akademii zas³ug profesora Mes-
snera dla rozwoju macierzystej uczelni, jak równie¿
umacniania jej pozycji w �rodowisku naukowym i spo-
³eczno-gospodarczym. Profesor Èernohorský otrzyma³
odznaczenie w uznaniu zas³ug dla umacniania pozycji
Akademii na forum miêdzynarodowym oraz promowa-
nia � poprzez inicjowanie wielorakich form wspó³pracy �
polskiego �rodowiska naukowego w�ród czeskich uczelni
wy¿szych.

Uroczyste posiedzenie Senatu, podczas którego Rek-
tor profesor Florian Ku�nik odznaczy³ wyró¿nionych Me-
dalem zgromadzi³o w auli �B� wielu zaszczytnych go-
�ci. Przybyli miêdzy innymi: ambasador Maciej Górski
� doradca prezydenta RP, przedstawiciele Sejmu i Sena-
tu RP, rektorzy i dziekani uczelni wy¿szych, reprezen-

MMMMMedaleedaleedaleedaleedale
AAAAAkkkkkademiiademiiademiiademiiademii
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fesora w dziedzinie kszta³towania w³a�ciwych stosun-
ków miêdzyludzkich, opartych na trudnej do przestrze-
gania zasadzie, ¿e ludzi ocenia siê stosownie do ich przy-
datno�ci dla organizacji, a nie kieruj¹c siê sympati¹ lub
antypati¹ do nich. [�] Faktyczne osi¹gniêcia stanowi³y
kryterium doboru wspó³pracowników, co � jak dowia-
dywali�my siê po fakcie � wymaga³o niekiedy przeko-
nywania lub nawet pokonywania oporu tzw. czynników
politycznych. Gdy obejmowa³em po Profesorze stano-
wisko Rektora naszej Akademii, w ministerstwie powi-
tano mnie s³owami: «Witamy Rektora najlepiej zarz¹-
dzanej uczelni ekonomicznej». [�] Ramy funkcjonowa-
nia Uczelni by³y wype³nione szczególn¹ tre�ci¹:
¿yczliwymi stosunkami miêdzyludzkimi, u podstaw któ-
rych tkwi³ emocjonalny stosunek do w³asnej uczelni.
Z perspektywy wielu lat mogê to dzi� oceniæ jako udan¹
próbê samorzutnego, po czê�ci nie�wiadomego, bo z góry
niezaplanowanego, tworzenia swoistej kultury organiza-
cyjnej. Dziêki niej uda³o nam siê prze¿yæ najtrudniejsze
lata z o wiele mniejszymi stratami moralnymi ni¿ inne
uczelnie. W tym miejscu mo¿na by podaæ wiele przy-
k³adów charakteryzuj¹cych otwarto�æ Profesora na roz-
liczne, trudne problemy pracowników oraz ich pomy�l-
ne rozwi¹zywanie dziêki Jego pozycji naukowej, spo-
³ecznej i politycznej. Jest pewna niezwyk³a cecha
charakterystyczna osobowo�ci Profesora � Jego stosu-
nek do m³odzie¿y, zw³aszcza do studentów. Je�li elemen-
tem kultury organizacyjnej s¹ mity i legendy, to w tej
dziedzinie Profesor stworzy³ kilka z nich dziêki swojej
szczególnej otwarto�ci na problemy zarówno organiza-
cji m³odzie¿owych, jak i pojedynczych studentów.

Rektor podkre�li³, ¿e: �Zarówno starszym wiekiem, jak
i m³odszym pracownikom Akademii jest znany jako ¿e-
lazny Rektor, cz³owiek maj¹cy wizjê, klarowne cele i sil-
n¹ wolê realizacji swoich autorskich pomys³ów. Zosta-
nie on w tej instytucji zapisany i zapamiêtany jako twór-
ca jej potencja³u intelektualnego i rzeczowego. [�] Dla
profesora Zbigniewa Mesnera zwi¹zanie siê z Akade-
mi¹ Ekonomiczn¹ w Katowicach by³o aktem �wiadome-
go wyboru i wielkim obowi¹zkiem. Mimo wielu mo¿li-
wo�ci pracy gdzie indziej pozosta³ w Akademii. Zawsze
aktywny, dostêpny dla studentów i rozumiej¹cy m³odzie¿
cieszy³ siê nieprzerwanie uznaniem i bardzo du¿¹ popu-
larno�ci¹ w naszym �rodowisku. Zawsze te¿ nosi³ w ser-
cu i propagowa³ wizerunek wielkiej uczelni ekonomicz-
nej z Katowic.�

 Z kolei wspominaj¹c postaæ profesora Èerno-
horského mówi³: �Da³ siê poznaæ jako wielki promotor
akademickiej wspó³pracy polsko-czeskiej. [�] Jako rek-
tor Uniwersytetu �l¹skiego w Opawie ukaza³ nam siê
jako wielki przyjaciel Polski i Polaków. W zmieniaj¹-
cym siê �wiecie, gdy tak du¿o zale¿y do nauki i wykszta³-
cenia, bardzo dobrze rozumia³ wagê akademickiej wspó³-
pracy. Dziêki Profesorowi mogli�my nawi¹zaæ ¿ywe
i owocne kontakty z wieloma uczelniami Czech, a tak¿e
S³owacji�.

Laudatorem profesora Zbigniewa Messnera wybra-
no profesora Jerzego Rokitê, który w swoim przemó-
wieniu prezentowa³ wyró¿nionego nastêpuj¹cymi s³owa-
mi: �Przede wszystkim chcia³bym podkre�liæ zas³ugi Pro-
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organizacyjny nauki. [�] W trudnych czasach bez resz-
ty po�wiêci³ siê badaniom z dziedziny fizyki. Ich wyniki
by³y podstaw¹ niezwykle szybkiego awansu naukowe-
go. Przeszed³ wszystkie szczeble akademickiej kariery.
Dziêki Jego zaanga¿owaniu pod koniec lat siedemdzie-
si¹tych czeska szko³a fizyki zyska³a wymiar miêdzyna-
rodowy. Czyni³ wiele, aby pokonywaæ rozmaite niedo-
godno�ci, jakie piêtrzy³y siê przed nauk¹ w tamtych la-
tach, zw³aszcza w zakresie wspó³pracy miêdzy-
narodowej. Lektura dokumentów, sprawozdañ, a przede
wszystkim bogata bibliografia prac Profesora dowodz¹
jego pozycji naukowej w tak trudnych dziedzinach nauk
przyrodniczych. Kierowa³ projektami miêdzynarodowy-
mi. By³ wielokrotnie zapraszany przez Polsk¹ Akade-
miê Nauk, w tym jako profesor letnich szkó³ krystalo-
graficznych. Udzia³ w badaniach miêdzynarodowych za-
pewni³ mu cz³onkostwo w elitarnych gremiach fizyków
Europy. [�] Wiele si³ po�wiêca³ kszta³ceniu m³odych
pokoleñ naukowców, którzy skupiali siê wokó³ Niego.

Przekazywanie w³asnej
wiedzy, umiejêtne wy-
zwalanie talentów to
wielka powinno�æ pro-
fesora. [�] Wierny uni-
wersalnym warto�ciom
w³¹cza³ siê w procesy
demokratycznych prze-
mian w Czechos³owacji,
upatruj¹c w nich miê-
dzy innymi szansê na
rozwój edukacyjny i na-
ukowy kraju. Zaanga-
¿owa³ siê w tworzenie
Uniwersytetu w Opa-

wie. [�] W osobie Profesora Èernohorského postrzega-
my zawsze wielkiego ambasadora naszej uczelni w �ro-
dowisku akademickim Czech. Cz³owieka niezwyk³ego,
wielkiego erudytê, profesora, który ca³ym swoim ¿yciem
daje �wiadectwo wierno�ci warto�ciom akademickim�.

Opracował  MARCIN BARON

[�] Osi¹gniêcia Profesora stworzy³y podstawy do no-
watorskich wówczas rozwi¹zañ w dziedzinie dydaktyki
oraz materialnego rozwoju Akademii. Silna dywersyfi-
kacja tre�ci programowych, przejawiaj¹ca siê w istnie-
niu wielu specjalno�ci i specjalizacji, umo¿liwi³a wy-
kszta³cenie zespo³u nauczycieli akademickich o szero-
kim zakresie zainteresowañ, co w odniesieniu do tych
dyscyplin akademickich, które by³y ma³o wra¿liwe na
indoktrynacjê polityczn¹, spowodowa³o, ¿e uczelnia
wzglêdnie szybko potrafi³a dostosowaæ swoj¹ ofertê dy-
daktyczn¹ do potrzeb nowej rzeczywisto�ci ekonomicz-
nej. [�] Z ca³¹ odpowiedzialno�ci¹ mogê do d³ugiej li-
sty zalet osobowo�ci Profesora dodaæ jeszcze jedn¹ �
a mianowicie Jego wyj¹tkowe poczucie humoru. Umie-
jêtno�æ roz³adowywania napiêtych sytuacji poprzez hu-
mor (który � im wiêcej przybywa Profesorowi lat, tym
bardziej Mu dopisuje), a tak¿e umiejêtno�æ zachowania
dystansu do samego siebie stanowi¹ klucz do zjednywa-
nia sobie przyja�ni i u³atwiaj¹ dzielenie siê t¹ przyja�ni¹
z innymi�.

S³owami ³aciñ-
skiej maksymy �Homo
frugi omnia recte fa-
cit (Cz³owiek zacny
czyni wszystko do-
brze)� profesor Jan
Wojty³a scharaktery-
zowa³ na wstêpie swo-
jej laudacji dla profe-
sora Martina Èerno-
horského osobowo�æ
odznaczonego. Na-
stêpnie podkre�la³,
¿e: �Droga ¿yciowa
Profesora by³a zawsze nacechowana otwarto�ci¹ i tro-
sk¹ o to, aby rozwijaæ ludzkie talenty, inspirowaæ do od-
krywania i poznawania nie tylko w obszarze umi³owa-
nych przez Profesora nauk przyrodniczych, ale tak¿e w ró¿-
nych wymiarach akademickiej pos³ugi. Patrz¹c z per-
spektywy czasu postrzegamy w Martinie Èernohorskym
uosobienie najlepszych cech profesora jako uczonego,
badacza, wychowawcy i nauczyciela, kreuj¹cego rozwój



16

WYDARZENIAWYDARZENIA

Dalsze awanse Profesora sz³y w parze z Jego dorob-
kiem naukowym. Na podstawie obronionej w 1961 roku
pracy doktorskiej pt. Rachunek kosztów produkcji wiel-
kich pieców i kierunki jego rozwoju w polskim hutnic-
twie ¿elaza otrzyma³ stopieñ naukowy doktora nauk eko-
nomicznych, a na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt.
Rachunek kosztów jako instrument zarz¹dzania przed-
siêbiorstwem i po pomy�lnym przebiegu kolokwium ha-
bilitacyjnego w 1969 roku � stopieñ doktora habilitowa-
nego nauk ekonomicznych. W �lad za sta³ym i bardzo
twórczym rozwojem naukowym nastêpowa³y dalsze

awanse naukowe Profe-
sora Messnera. W 1968
roku otrzyma³ nomina-
cjê na docenta etatowe-
go, w 1972 roku � tytu³
profesora nadzwyczaj-
nego, za� w 1977 � tytu³
profesora zwyczajnego.

Dorobek naukowy
i dydaktyczny Profeso-
ra Messnera jest wyj¹t-
kowo bogaty. Sk³adaj¹
siê nañ bardzo liczne
prace naukowe, pod-
rêczniki i skrypty, pu-
blikowane zarówno
przez wydawnictwa
centralne, jak i uczelnia-
ne. Ca³y dotychczaso-

wy dorobek naukowy Profesora Messnera obejmuje ³¹cz-
nie ponad 200 pozycji, w tym miêdzy innymi 11 mono-
grafii i rozpraw, 8 opracowañ naukowo-badawczych dla
przemys³u, ponad 30 podrêczników i skryptów oraz kil-
kadziesi¹t artyku³ów i ekspertyz. Wiele pozycji nauko-
wych Profesora jest cytowanych w pracach naukowych
innych autorów oraz w pracach promocyjnych (habilita-
cyjnych, doktorskich i magisterskich).

Profesor Messner ma równie¿ znacz¹cy dorobek
w dziedzinie kszta³cenia kadr naukowych. W dotychcza-
sowej dzia³alno�ci naukowo-dydaktycznej wypromowa³
17 doktorów nauk ekonomicznych oraz ponad 400 ma-
gistrów nauk ekonomicznych i dyplomowanych ekono-
mistów. Napisa³ te¿ kilkadziesi¹t recenzji prac doktor-

Profesor Zbigniew Messner urodzi³ siê 13 marca
1929 roku w Stryju w ówczesnym województwie lwow-
skim. Tam te¿ rozpocz¹³ edukacjê szkoln¹. Pierwsze
lata ¿ycia przysz³ego profesora wcale nie zapowiada³y
Jego wielkiej kariery, tym bardziej kariery intelektuali-
sty i profesora. Lata drugiej wojny �wiatowej prze¿y³
wraz z rodzin¹ w Stryju pod okupacj¹ niemieck¹, a na-
stêpnie radzieck¹. Pod koniec wojny, w marcu 1945
roku, rodzina Messnerów wyjecha³a w ramach repa-
triacji do Polski osiedlaj¹c siê najpierw w Mielcu (do
pa�dziernika 1945 roku), a nastêpnie ju¿ na sta³e w Gli-
wicach. W tym mie�cie przysz³y profesor kontynuowa³
naukê najpierw w Gimnazjum Ogólnokszta³c¹cym,
a nastêpnie w Lice-
um Administracyj-
no-Handlowym, któ-
re ukoñczy³ w 1948
roku, uzyskuj¹c �wia-
dectwo dojrza³o�ci.
Dalsz¹ edukacjê �
ju¿ na poziomie wy-
¿szym � rozpocz¹³
w pa�dzierniku te-
go¿ roku, podejmu-
j¹c studia w Wy¿szej
Szkole Ekonomicz-
nej w Katowicach na
Wydziale Handlu,
które ukoñczy³ w 1951
roku, uzyskuj¹c dy-
plom ukoñczenia stu-
diów wy¿szych pierw-
szego stopnia. W 1952
roku podj¹³ studia magisterskie w Wy¿szej Szkole Eko-
nomicznej w Krakowie, które ukoñczy³ w rok pó�niej,
zdobywaj¹c dyplom ukoñczenia studiów wy¿szych oraz
tytu³ magistra nauk ekonomicznych.

Dzia³alno�æ naukowo-dydaktyczn¹ rozpocz¹³ Pro-
fesor Messner do�æ wcze�nie, bo ju¿ w styczniu 1950
roku. Bêd¹c jeszcze studentem, zosta³ zatrudniony
w Katedrze Rachunkowo�ci Wy¿szej Szko³y Ekono-
micznej w Katowicach w charakterze m³odszego asy-
stenta. Po uzyskaniu dyplomu ukoñczenia studiów
pierwszego stopnia awansowa³ na stanowisko asysten-
ta, a po ukoñczeniu studiów magisterskich � na stano-
wisko starszego asystenta. W 1955 roku zosta³ powo-
³any na stanowisko adiunkta.
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Rady Naukowej (1990-1994), a tak¿e w Stowarzysze-
niu Ksiêgowych w Polsce, w którym w latach siedem-
dziesi¹tych pe³ni³ funkcjê cz³onka Prezydium Zarz¹du
G³ównego oraz cz³onka Pañstwowej Komisji Egzami-
nacyjnej dla kandydatów na bieg³ych ksiêgowych.

Profesor Messner dzia³a³ równie¿ na niwie pañstwo-
wej. W listopadzie 1983 roku zosta³ powo³any na wi-
cepremiera rz¹du PRL, a w roku 1985 � na premiera,
któr¹ to funkcjê pe³ni³ do 1988 roku. Nie tu jest miej-
sce na ocenê tego okresu dzia³alno�ci Profesora, ale
warto przytoczyæ Jego s³ynne powiedzenie, które pó�-
niej by³o wielekroæ cytowane i stosowane: �Wszystko
jest dozwolone, co prawem nie jest zabronione�. Wy-
pada te¿ nadmieniæ, ¿e na okres pe³nienia funkcji w rz¹-
dzie PRL Profesorowi udzielono urlopu, wiêc po za-
koñczeniu prac w rz¹dzie powróci³ do macierzystej
uczelni, z któr¹ tak wiele Go ³¹czy³o, i podj¹³ w niej
pracê nauczyciela akademickiego. Trzeba dodaæ, ¿e
powróci³ przy pe³nej aprobacie nie tylko w³adz uczel-
ni, ale ca³ej spo³eczno�ci akademickiej. Dobitnym do-
wodem tego mo¿e byæ powierzenie Profesorowi funk-
cji Kierownika Katedry Rachunkowo�ci, któr¹ pe³ni do
dzi�, oraz wielokrotny ju¿ wybór Profesora do Senatu
uczelni, jak te¿ wielu jego komisji. Zdaniem pisz¹cego
te s³owa by³ to bardzo udany i pomy�lny �come back�
zarówno dla Profesora Messnera, który w naszym gro-
nie czuje siê wspaniale, jak i dla uczelni, która bardzo
wysoko ceni Jego dorobek i do�wiadczenie.

Wraz ze wznowieniem dzia³alno�ci naukowo-dy-
daktycznej Profesor podj¹³ dzia³alno�æ spo³eczn¹:
w Stowarzyszeniu Ksiêgowych w Polsce od 1991 roku
pe³ni funkcjê Przewodnicz¹cego Rady Naukowej Sto-
warzyszenia, a w Krajowej Radzie Bieg³ych Rewiden-
tów od 1995 roku � funkcjê Przewodnicz¹cego Komi-
sji Egzaminacyjnej (samorz¹dowej) dla kandydatów na
bieg³ych rewidentów.

Profesor Zbigniew Messner bez w¹tpienia nale¿y
do ludzi wybitnych i zas³u¿onych. �wiadcz¹ o tym licz-
ne nagrody i odznaczenia, jakimi Go wyró¿niono. Spo-
�ród nich na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ nagrody mi-
nistra nauki i szkolnictwa wy¿szego oraz takie odzna-
czenia jak: Zas³u¿ony Nauczyciel PRL, Medal Komisji
Edukacji Narodowej, Krzy¿ Kawalerski i Krzy¿ Ko-
mandorski Orderu Odrodzenia Polski oraz ostatnie �
nadane w 1997 roku odznaczenie � Krzy¿ Komandor-
ski z Gwiazd¹ Orderu Odrodzenia Polski.

DOC. BERNARD BINKOWSKI

skich i habilitacyjnych, a tak¿e wniosków na tytu³y na-
ukowe z inicjatywy szkó³ wy¿szych i Centralnej Komi-
sji Kwalifikacyjnej.

Obok licznych osi¹gniêæ naukowych, dydaktycznych
oraz w zakresie rozwoju kadr naukowych Profesor Mes-
sner da³ siê równie¿ poznaæ jako �wietny organizator.
Ju¿ jako m³odemu adiunktowi powierzono Mu kierowa-
nie punktami konsultacyjnymi najpierw w Opolu, a na-
stêpnie w Rybniku (1962-1968). Kolejnym szczeblem w hie-
rarchii organizacyjnej Uczelni by³o pe³nienie przez Profeso-
ra funkcji Dyrektora Instytutu Organizacji Przetwarzania
Danych. W okresie 1968-1975 sprawowa³ ju¿ funkcjê Pro-
rektora ds. Nauczania Akademii Ekonomicznej w Katowi-
cach, a w latach 1975-1982 by³ Rektorem tej Uczelni.

W okresie sprawowania przez Niego funkcji rektora
nast¹pi³ dynamiczny rozwój Akademii, co znalaz³o wy-
raz miêdzy innymi w przekazaniu do u¿ytku nowych bu-
dynków dydaktycznych, a tak¿e nowych jednostek or-
ganizacyjnych, takich jak Centrum Obliczeniowe, Za-
k³ad Poligrafii czy Zak³ad Technicznych �rodków
Dydaktycznych. Podpisano te¿ wówczas umowy o wspó³-
pracy z kilkoma uczelniami zagranicznymi � miêdzy in-
nymi z Uniwersytetem Ekonomicznym w Wiedniu oraz
Wy¿sz¹ Szko³¹ Ekonomiczn¹ w Bratys³awie, a ponadto
nast¹pi³o wyra�ne o¿ywienie wspó³pracy Akademii Eko-
nomicznej z Uniwersytetem Marcina Lutra w Halle-Wit-
tenbergii. Wspó³praca ta zaowocowa³a licznymi bilate-
ralnymi konferencjami na tematy zarówno naukowe, jak
i dydaktyczno-wychowawcze. Bardzo wa¿nym i mi³ym
akcentem tej wspó³pracy by³o nadanie Panu Profesoro-
wi Messnerowi przez Senat Uniwersytetu Marcina Lu-
tra w Halle-Wittenbergii zaszczytnego tytu³u doktora
honoris causa.

Kre�l¹c sylwetkê Profesora, nie sposób nie wspo-
mnieæ o Jego pasji spo³ecznego dzia³ania. Pomijaj¹c Jego
szerokie zainteresowanie sportem (przez wiele lat by³
prezesem Klubu Sportowego �Piast� w Gliwicach), trze-
ba wspomnieæ o Jego dzia³alno�ci jako radnego Woje-
wódzkiej Rady Narodowej w Katowicach, w której pe³-
ni³ funkcjê przewodnicz¹cego dwóch ró¿nych komisji
problemowych, a nastêpnie, w latach 1980-1983, spra-
wowa³ funkcjê Przewodnicz¹cego Wojewódzkiej Rady
Narodowej w Katowicach. Profesor udziela³ siê równie¿
spo³ecznie w Polskim Towarzystwie Ekonomicznym,
w którym by³ miêdzy innymi Wiceprezesem Zarz¹du
G³ównego (1970-1981) oraz Wiceprzewodnicz¹cym
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tografii rentgenowskiej. Wyniki badañ, prezentowane na
konferencjach krystalograficznych w Lipsku (1958)
i Sztokholmie (1959) oraz na kongresie w Cambridge
(1960), sta³y siê podstaw¹ rozprawy doktorskiej pt. Rent-
genometria sieci prostych (Instytut Cia³ Sta³ych Czecho-
s³owackiej Akademii Nauk w Pradze, 1963). Kongres
krystalograficzny w Moskwie (1966) sta³ siê okazj¹ do
uzgodnienia wspó³pracy z UNESCO i Miêdzynarodow¹
Uni¹ Krystalograficzn¹ (IUCr), gdzie Czechos³owacji za-
proponowano udzia³ w projekcie pilota¿owym naucza-
nia krystalografii w uczelniach wy¿szych. Martin Èer-
nohorský koordynowa³ jego realizacjê i tym samym, za

po�rednictwem UNES-
CO, wprowadzi³ do sys-
temu kszta³cenia kilku-
dziesiêciu krajów wzor-
cowe materia³y nau-
czania krystalografii,
opracowane w o�rod-
kach brneñskich. Wyni-
kiem dzia³alno�ci na-
ukowej w dziedzinie
dyfraktografii rentge-
nowskiej by³o Jego wie-
loletnie cz³onkostwo
w Czechos³owackim
Komitecie Narodowym
Miêdzynarodowej Unii

Krystalograficznej. Zosta³ pierwszym cz³onkiem hono-
rowym Stowarzyszenia Krystalograficznego (1993).

Na wniosek dziekana Wydzia³u Nauk Przyrodniczych
Uniwersytetu Masaryka zg³osi³ siê do habilitacji (1965).
Po uzyskaniu nominacji na docenta w dziedzinie fizyki
eksperymentalnej (z wa¿no�ci¹ od 1 sierpnia 1967 do
1 grudnia 1967 roku) ponownie zosta³ etatowym pracow-
nikiem Uniwersytetu Masaryka, gdzie w Instytucie Me-
talurgii Fizycznej � na ¿yczenie jego dyrektora � jeszcze
przez piêæ lat po�wiêca³ siê edukacji i wychowaniu m³o-
dych kadr naukowych.

W latach 1967-1970 kierowa³ projektem Miêdzyna-
rodowej Unii Krystalograficznej. Dziêki Jego zaanga-

Profesor Martin Èernohorský urodzi³ siê 31 sierp-
nia 1923 roku w Brnie, gdzie ukoñczy³ gimnazjum
královopolske, a w 1950 roku � studia w zakresie ma-
tematyki i fizyki na Wydziale Nauk Przyrodniczych
Uniwersytetu im. Tomasza Masaryka. W 1952 roku
otrzyma³ stopieñ naukowy doktora nauk przyrodniczych
po obronie dysertacji pt. Analiza mikrostrukturalna fal
Roentgena. Jeszcze podczas studiów zosta³ asystentem
w Katedrze Fizyki Eksperymentalnej, gdzie tworzy³
nowe programy dydaktyczne z zakresu fizyki. Na jego
oryginalne wyk³ady z tego przedmiotu, wzbogacone
licznymi do�wiadczeniami, uczêszcza³o wielu naukow-
ców, uznawanych w skali miêdzynarodowej.

W ¿yciu Profeso-
ra dominuje dzia³al-
no�æ spo³eczna i pe-
dagogiczna, w któr¹
jest zaanga¿owany
od czasów gimna-
zjum. W latach 1945-
-1946, tj. w czasie
pierwszych trzech
semestrów studiów,
pe³ni³ funkcjê za-
stêpcy dyrektora
Domu Dziecka, tego
samego, w którym
spêdzi³ czê�æ swoje-
go dzieciñstwa.

W 1956 roku organizowa³ Zespó³ Metalurgii Fizycz-
nej w ramach tworz¹cej siê Akademii Nauk, który na-
stepnie rozwin¹³ siê w Instytut Fizyki Materia³owej
Akademii Nauk Republiki Czeskiej. Stworzy³ system
promowania m³odych pracowników naukowych, któ-
remu Instytut Metalurgii Fizycznej zawdziêcza w du-
¿ej mierze szybki rozwój kadry naukowej. Swoimi pra-
cami naukowymi na temat rentegenowskich zjawisk dy-
frakcyjnych zdoby³ sobie uznanie w miêdzynarodowym
�rodowisku naukowym.

Okres etatowej dzia³alno�ci w Czechos³owackiej
Akademii Nauk (1956-1967) by³ g³ównym okresem
twórczym Martina Èernohorského w dziedzinie dyfrak-
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W�ród licznych rodzajów aktywno�ci Martina Èer-
nohorského na forum miêdzynarodowym wymieniæ na-
le¿y Jego cz³onkostwo w spo³eczno�ci fizyków Unii
Europejskiej. By³ tam organizatorem wielu konferen-
cji o tematyce dotycz¹cej nie tylko edukacji fizyki, ale
równie¿ edukacji i kultury w ogóle.

1 czerwca 1990 roku zosta³ mianowany profesorem
(w dziedzinie: fizyka substancji skondensowanych
i akustyka). Po wyborze przez senat akademicki by³
mianowany dwukrotnie (1 marca 1992 oraz 1 marca
1995 roku), na dwie kolejne trzyletnie kadencje, Rek-
torem Uniwersytetu �l¹skiego w Opawie. W czasie
pe³nienia tej funkcji by³ tak¿e cz³onkiem Prezydium
Rady Szkó³ Wy¿szych Republiki Czeskiej. Na Kancle-
rza Konferencji Rektorów zosta³ wybrany w pierwszym
i drugim roku jej istnienia (1993, 1994).

Prof. RNDr. Martin Èernohorský, CSc., jest auto-
rem 80 publikacji, przede wszystkim w dziedzinach:
rentgenografii i kszta³cenia fizycznego. W metrologii
rentgenologicznej kryszta³ów sze�ciennych i dwupara-
metrowych � przy bezwzglêdnym okre�laniu parame-
trów sieciowych metodami M. Èernohorského � drog¹
fotograficzn¹ uzyskuje siê dok³adno�æ wzglêdn¹
0,001%, a zatem teoretycznie osi¹galne granice. W rent-
genografii praktycznej stosuje siê jego nomogramy dla
sieci sze�ciennych i dwuparametrowych, prezentowa-
ne na kongresach krystalograficznych i przyjête w kom-
pendiach rentgenograficznych.

Ju¿ w latach sze�ædziesi¹tych i siedemdziesi¹tych
Martin Èernohorský intensywnie budowa³ kontakty po-
miêdzy dydaktykami wroc³awskimi i brneñskimi oraz
uczestniczy³ organizacyjnie w konferencjach dydakty-
ków fizyki, organizowanych przez Uniwersytet Wro-
c³awski po polskiej stronie Karkonoszy. Polska Aka-
demia Nauk wielokrotnie zaprasza³a Go jako wyk³a-
dowcê w ramach letnich szkó³ polskiej krystalografii.
W okresie gdy sprawowa³ funkcjê rektora, Uniwersy-
tet �l¹ski w Opawie zawar³ umowy o wspó³pracy z Uni-
wersytetami we Wroc³awiu, Katowicach i Opolu, a tak-
¿e z Akademi¹ Ekonomiczn¹ im. Karola Adamieckie-
go w Katowicach.

¿owaniu czeska szko³a fizyczna pod koniec lat siedem-
dziesi¹tych osi¹gnê³a wymiar miêdzynarodowy, czego
wyrazem by³y liczne konferencje organizowane z udzia-
³em naukowców z zagranicy.

W okresie dzia³alno�ci etatowej na Wydziale Nauk
Przyrodniczych Uniwersytetu Masaryka ze szczególnym
zaanga¿owaniem po�wiêci³ siê problematyce kszta³ce-
nia w zakresie fizyki. Na skalê miêdzynarodow¹ uczest-
niczy³ w dzia³alno�ci UNESCO, Miêdzynarodowej Unii
Krystalograficznej oraz Miêdzynarodowej Unii ds. Fi-
zyki Czystej i Stosowanej. W Stowarzyszeniu Matema-
tyków i Fizyków Czechos³owackich (JÈSMF), w ramach
sekcji naukowej fizyki, za³o¿y³ zespó³ specjalistyczny
pod nazw¹ Fizyka Pedagogiczna. W okresie gdy pe³ni³
funkcjê przewodnicz¹cego brneñskiego oddzia³u Stowa-
rzyszenia Matematyków i Fizyków Czechos³owackich
(JÈSMF), zorganizowano �Brneñskie Dni Ernesta Ma-
cha� (1988), w ramach których na rodzinnym domu
Macha ods³oniêto tablicê pami¹tkow¹. Ju¿ wcze�niej
Martin Èernohorský zosta³ cz³onkiem honorowym
JÈSMF (Stowarzyszenia Matematyków i Fizyków Cze-
chos³owackich), którego Sekcja Naukowa Fizyki przy-
zna³a Mu medal bran¿owy fizyki za nadzwyczajne osi¹-
gniêcia w dzia³alno�ci naukowo-dydaktycznej, która
wywar³a niezwykle pozytywny wp³yw na rozwój my-
�lenia fizycznego i kszta³cenia w Czechos³owacji (1988).
Tak¿e Wydzia³ Matematyczno-Fizyczny Uniwersytetu
Karola w Pradze doceni³ Jego dzia³alno�æ w dziedzinie
kszta³cenia, przyznaj¹c Mu dwukrotnie medal za zas³u-
gi dla rozwoju Wydzia³u (1978, 1988), podobnie jak i ma-
cierzysty Wydzia³ Nauk Przyrodniczych (1983), Uniwer-
sytet Masaryka (1988, 1993) oraz Ministerstwo Szkol-
nictwa, M³odzie¿y i Wychowania Fizycznego (1992). Za
ca³okszta³t twórczo�ci w dziedzinie pedagogiki Marti-
novi Èernohorskému 24 marca 1998 roku przyznano Na-
grodê Ministra Szkolnictwa, M³odzie¿y i Wychowania
Fizycznego.

Z licznych nagród i wyró¿nieñ dotycz¹cych dzia³al-
no�ci naukowej i pedagogicznej na uwagê zas³uguje
Srebrny Medal Frantiska Krizika, nadany w 1983 roku
przez Czechos³owack¹ Akademiê Nauk za zas³ugi w roz-
woju nauk technicznych.
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Europa, szansa i sztukEuropa, szansa i sztukEuropa, szansa i sztukEuropa, szansa i sztukEuropa, szansa i sztukaaaaa
życia razemżycia razemżycia razemżycia razemżycia razem
Europa, szansa i sztukEuropa, szansa i sztukEuropa, szansa i sztukEuropa, szansa i sztukEuropa, szansa i sztukaaaaa
życia razemżycia razemżycia razemżycia razemżycia razem

zabrał Tadeusz Mazowiecki (były Premier
Rządu RP), który wskazał na następujące war-
tości budowania Europy:
– solidarność – wyrażającą się w świadcze-

niu bogatych krajów na rzecz krajów bied-
nych (wartość tę inkorporował do chrze-
ścijańskiej nauki i myśli społecznej Jan
Paweł II),

– umacnianie demokracji – nie tylko pro-
ceduralnie, lecz głównie na fundamencie
podstawowych wartości społecznych,

– poszanowanie różnorodności kulturowej
poszczególnych państw (nie chodzi o sta-

ny zjednoczone Europy, lecz o Europę
państw, społeczeństw, regionów, które na-
wzajem szanują swą różnorodność),

– pogłębianie tożsamości europejskiej, któ-
rego istotą powinien być odpowiedni sto-
sunek do dziedzictwa kulturowego, obej-
mującego sprawy religii, historii i kultury
Europy.

Z kolei Profesor Jacek Hołówka (Wydział
Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszaw-
skiego) wypowiedział się na temat roli elit oraz
ekspertów w rozwiązywaniu problemów
i wątpliwości nurtujących społeczeństwo pol-
skie u progu wstąpienia na drogę jedności
z Unią Europejską. Elity powinny stwarzać
wzór praktycznego życia w społeczeństwie

29-30 listopada 2002 roku w Auli Aka-
demii Ekonomicznej im. Karola Adamieckie-
go przy ul. Pułaskiego 25 w Katowicach od-
była się Międzynarodowa Konferencja „Eu-
ropa, szansa i sztuka życia razem”. Zorga-
nizowana została przez Centrum Badań i Stu-
diów Europejskich, Katedrę Prawa, a także
paryskie Stowarzyszenie Intelektualistów
Chrześcijańskich Confrontations w ramach pa-
neuropejskiego programu o tym samym tytu-
le. Cykl konferencji pod wymienionym tytu-
łem stanowił drugi etap tegoż programu, trwa-
jący do stycznia 2003 roku, który obejmował

spotkania w pięciu krajach członkowskich
Unii Europejskiej oraz w trzech krajach sto-
warzyszonych z Unią (do których między in-
nymi należy Polska).

Konferencja katowicka – jedyna w Polsce –
przybrała formę czterech Okrągłych Stołów,
tj. paneli dyskusyjnych, podczas których omó-
wiono wyzwania, przed jakimi stoją społecz-
ności w procesie budowania wspólnej Europy.

Spotkanie przy Stole Okrągłym I, czyli
pierwsza część dyskusji panelowej, miało przy-
nieść odpowiedź na pytanie: Na jakich war-
tościach powinna być budowana Europa?
Obradom przewodniczył Stefan Wilkanowicz
– Przewodniczący Fundacji Kultury Chrześci-
jańskiej „Znak”, Wiceprzewodniczący Polskie-
go Komitetu ds. UNESCO. Jako pierwszy głos

i spełniać określoną funkcję, wręcz misję w kre-
owaniu społeczeństwa nowego typu, otwar-
tego na przemiany, na życie w rodzinie państw
Europy. Chodzi jednak o elity twórcze, uży-
teczne, żywo reagujące na bieżące sprawy. Eli-
ty pasywne i pasożytnicze natomiast należy
eliminować. Obok elit muszą znaleźć się eks-
perci od rozwiązywania współczesnych pro-
blemów społecznych. Konieczność ich dzia-
łania zarysowuje się w trzech kierunkach:
– policy studies (rozwiązanie każdego pro-

blemu społecznego oparte musi być na
ustaleniach polityki społecznej),

– evaluation research (badanie oceniające),
– cost effectiveness (zachowanie właściwych

proporcji między kosztami i wydatkami
w celu osiągnięcia skuteczności).

Następnie Profesor Grzegorz Opala (Ślą-
ska Akademia Medyczna w Katowicach, były
minister zdrowia), starając się odpowiedzieć
na pytanie, jak funkcjonować we współcze-
snej Europie, zwrócił uwagę na problem de-
mograficzny, dotyczący starzenia się społe-
czeństw w poszczególnych krajach tego konty-
nentu. W związku z powyższym dla społecz-
ności europejskiej ważne będzie przygotowa-
nie odpowiednich przepisów z zakresu polityki
społecznej, służących ochronie wartości życia,
rodziny i praw człowieka starego.

Kolejnym uczestnikiem dyskusji panelo-
wej był dr Marek Pieńkowski OP (Stowarzy-
szenie ESPACES Centrum), który wskazał, iż
w dziejach zaznaczyły się już dwa etapy inte-
gracji europejskiej. Pierwszym z nich było ist-
nienie cesarstwa rzymskiego, drugim – zało-
żenie zakonów. Element łączący je stanowiła
wiara – Universitas Christiana. W ewolucji
myśli europejskiej zaznaczyły się trzy znamien-
ne daty: 1517 (wystąpienie Marcina Lutra),
1717 (powstanie pierwszej loży masońskiej),
1917 (wybuch Rewolucji Październikowej).
Wydarzenia te następowały po sobie co dwie-
ście lat. Wspomniana ewolucja zaś przebiega-
ła następująco: od odrzucenia autorytetu w imię
objawienia – poprzez zakwestionowanie war-
tości objawienia w imię rozumu – do odrzu-
cenia rozumu w imię ideologii. Odzwiercie-
dlała ona liczne meandry myśli europejskiej.
Mówiący podkreślił, że kulturowe dziedzic-
two europejskie jest wielowątkowe i bogate,
więc trzeba je ochraniać. Zarówno bowiem
obecne, jak i następne pokolenia powinny
znać historię i tradycje poszczególnych państw
w Europie. Wspólna Europa ma być budowa-
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mian strukturalnych w Europie bardzo istot-
ne staje się podnoszenie jakości owego kapi-
tału poprzez wartość przestrzeni kultury.

Następnie Róża Thun (Prezydent Polskiej
Fundacji im. Roberta Schumana) wskazała na
potrzebę poszerzania oraz pogłębiania procesu
zjednoczeniowego Europy na podstawie edu-
kacji i odpowiedniego poziomu kultury. Jej
zdaniem, pomiędzy tymi dwiema wartościa-
mi istnieje wzajemna zależność. Edukacja bo-
wiem umożliwia nam lepsze poznanie spuści-
zny kulturowej państw członkowskich Unii
Europejskiej.

Nawiązując do powyższej wypowiedzi,
o. Janusz Śliwa SJ (Dyrektor Centrum Kształ-
cenia i Dialogu Teotokos w Gliwicach) stwier-
dził, że kultura jest właśnie tym, co nas kształ-

na dla człowieka, na ludzką miarę, co wyzna-
cza główne linie w konstruowaniu owego
„gmachu jedności”. Zarazem jednak muszą ją
budować ludzie, co na nas wszystkich nakła-
da odpowiedzialny obowiązek, gdyż „to, co
dane, jest jednocześnie zadane”. By takie za-
danie podjąć, musimy oprzeć swe działania
na roli przyjaźni jako wspólnocie wartości.

Do powyższych rozważań Stefan Wilka-
nowicz dorzucił refleksję, że przyszłość Eu-
ropy zależy od jakości samych Europejczyków,
a najpilniejszym zadaniem w budowaniu jed-
ności jest umiejętność twórczej współpracy.

W ogólnej dyskusji po zakończeniu Okrą-
głego Stołu I głos zabrali: prof. dr hab. An-
drzej S. Barczak i prof. dr hab. Tadeusz Spo-
rek (Akademia Ekonomiczna w Katowicach),
Premier Tadeusz Mazowiecki, dr Jan Olbrycht
(Marszałek Województwa Śląskiego I kaden-
cji), dr Marek Pieńkowski OP, Stefan Wilka-
nowicz. Dyskutanci stwierdzili, że budowa
zjednoczonej Europy nie jest możliwa z po-
minięciem aspektu politycznego. Zjednoczo-
na Europa bowiem nie może być superpań-
stwem, lecz powinna opierać się na wspólnej
bazie wartości, wywodzącej się z wartości róż-
nych kultur i państw.

Tematem Okrągłego Stołu II stało się pyta-
nie: Jaką rolę powinny odgrywać kultura i edu-
kacja w budowaniu wspólnej Europy? Dys-
kusji panelowej w tej części konferencji prze-
wodniczył prof. dr hab. Jan Wojtyła (Kierow-
nik Katedry Prawa, były Rektor Akademii
Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Ka-
towicach, członek Komisji Kodyfikacyjnej Pra-
wa Pracy). Dyskusję zainicjował Piotr Wojcie-
chowski – Prezes Stowarzyszenia Pisarzy Pol-
skich. Zwrócił uwagę na znaczenie jakości ka-
pitału ludzkiego w budowaniu zjednoczonej
Europy. Podkreślił, iż w obliczu ważnych prze-

tuje i świadczy o poziomie naszego człowie-
czeństwa. Edukacja zaś wiąże się z kulturą i kul-
turę promuje. Zauważył jednak, iż w procesie
edukacyjnym – oprócz treningu intelektual-
nego – trzeba też położyć nacisk na szkolenie
charakteru. Edukacja bowiem musi nosić ce-
chy integralności, a taki rodzaj edukacji mogą
prowadzić jedynie ludzie z charakterem, znaw-
cy nie tylko przedmiotu, ale i życia. W budo-
waniu wspólnej Europy ważne zatem będzie
– zdaniem mówiącego – pogłębianie wiedzy
humanistycznej, związanej z człowiekiem.
Humanizm wszakże jest nurtem typowo eu-
ropejskim, który zawsze nadawał specyficzne
cechy naszemu kontynentowi.

Z kolei red. Jeremi Sadowski (dziennikarz,
wykładowca, przedstawiciel Polskiej Rady
Ruchu Europejskiego) wskazał na konieczność
włączenia tzw. czwartego filara (tj. edukacji,
nauki i kultury) w proces integracji europej-
skiej. Przemawia za tym kilka faktów: pozo-
stawanie Europy nieco w tyle w stosunku do
ogólnoświatowego wyścigu globalizacyjnego,
niebezpieczeństwo „pęknięcia” Unii po jej roz-
szerzeniu, głęboki impas w ruchu europej-
skim, zbyt ekonomiczny i stechnicyzowany
projekt rozwoju Unii Europejskiej. Obecność
więc czwartego filara staje się nieodzowna
w dokonaniu korekty kształtu wspólnej Eu-
ropy. Mówiący dostrzegł też jednak argumen-
ty przeciwko koncepcji czwartego filara. Jego
wprowadzenie może bowiem prowadzić do
zbiurokratyzowania dziedzin tworzących
ów filar, a ponadto każda z nich wymaga
rozwiązań specyficznych. Trudno też będzie
o jego jednolitą konstrukcję, gdyż edukacja, na-
uka i kultura to w dziejach państw europej-
skich różne struktury i różne tradycje.

W dalszej kolejności wypowiadał się Piotr
Fuglewicz (Prezes Polskiego Towarzystwa Infor-
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współdziałać, współpracować. W tym zakre-
sie można by za wyznacznik działania przyjąć
słowa Aleksandra Kamińskiego: „Przez całe
życie uczmy się pięknie różnić i dostrzegajmy
różnice u innych”.

Trzecia część konferencji (Okrągły Stół III)
skupiła panelistów próbujących odpowiedzieć
na pytanie: Jaki model społeczeństwa europej-
skiego chcemy stworzyć? Dyskusji przewod-
niczył dr Jan Olbrycht (Marszałek Wojewódz-
twa Śląskiego I kadencji). W swoim wystąpie-
niu zauważył, iż myśląc o współczesnej Euro-
pie pragniemy niewątpliwie, aby społeczeństwo
było otwarte i bardzo solidarne w jak najszer-
szym pojęciu, a zatem: solidarne z narodami

matycznego). Stwierdził, iż we współczesnym
świecie trzeba doceniać możliwości techniki
komputerowej oraz Internetu, lecz nie należy
ich przeceniać. Obok nowoczesnej technolo-
gii informatycznej bowiem podstawową spra-
wą w każdym dniu funkcjonowania przedsię-
biorstwa jest jednak szeroka kultura humani-
styczna. Komputeryzacja i korzystanie z In-
ternetu niewątpliwie usprawniają pracę
w przedsiębiorstwie, ale z upływem czasu
przyjęty system petryfikuje się. Nas natomiast,
tj. ludzi pracujących z tym systemem, nic nie
zwalnia z ustawicznego myślenia, ale tego
uczymy się poprzez żywy kontakt z innymi
ludźmi, którego żaden system komputerowy
nie zastąpi. Informatyka zaś bynajmniej nie
stanowi wspornika gospodarki wiedzy.

Podsumowując wypowiedzi głównych
uczestników Stołu Okrągłego II, prof. dr hab.
Jan Wojtyła wskazał na możliwości szerszej
dostępności do edukacji w ramach struktury
unijnej (zwiększenie się dla polskiej młodzie-
ży szansy dostania się na studia), a ponadto
na ogromne bogactwo kulturowe Polski, któ-
re powinno zostać wniesione do wspólnej
Europy.

W ogólnej dyskusji głos zabrali: prof. dr hab.
Ewa Jurczyńska-McCluskey (Akademia Tech-
niczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej), Wik-
toria Kulesza (Narodowe Centrum Kultury
w Warszawie), Stefan Wilkanowicz, dr inż. Wa-
cław Petryński (Akademia Wychowania Fizycz-
nego w Katowicach), Andrzej Wielowieyski
(Senator RP), prof. dr hab. Józefa Kramer
(Akademia Ekonomiczna w Katowicach). Dys-
kutujący podkreślali duże znaczenie kultury
i edukacji w budowaniu nowej rzeczywistości
Europy zjednoczonej, zwłaszcza w uczeniu
sztuki życia razem, zrozumienia tego, co jest
odmienne od kultury, którą sami do Europy
wnosimy. Zdaniem Wiktorii Kuleszy – „żyć
razem” oznacza przede wszystkim umiejętnie

Trzeciego Świata, solidarne wewnątrz Euro-
py i wewnątrz jednego kraju, solidarne z ludź-
mi najbardziej pozbawionymi wszelkich dóbr
i potrzebującymi wsparcia. Solidarność więc
to podstawowa wartość, wyrażająca równość
minimalną, uznająca prawo człowieka do sza-
cunku do jego osoby. W modelu społeczeń-
stwa solidarnego wszyscy mogą korzystać z praw
i mieć do nich dostęp. Tymczasem nasza obec-
na rzeczywistość rysuje inną wizję. Obserwu-
jemy bowiem trudności w znalezieniu pracy,
ograniczenia w dostępie do edukacji, a także
do różnych form lecznictwa. Zmierzamy zaś
do tego, aby wspólna Europa nie tylko była
tworzona dla ludzi, ale zarazem przez ludzi.
W konstruowaniu optymalnego modelu spo-
łecznego zjednoczonej Europy musimy pamię-
tać o wykorzystaniu zarówno wiedzy teore-
tycznej, jak i praktycznej, wypływającej z do-
świadczenia.

Podjęty temat dyskusji panelowej konty-
nuował Andrzej Wielowieyski (Senator RP,
były Wicemarszałek Senatu RP). Wyraził on
refleksję, iż współcześnie żyjemy w świecie
rozwarstwień – zarówno w skali krajowej, jak
i międzynarodowej. W zjednoczonej Europie
zaś pragniemy być solidarni, zespoleni. Fun-
damentami tego zespolenia powinny stać się:
silne państwo, odpowiedni poziom edukacji
i praca. Tymczasem obserwujemy osłabienie
funkcji państwa narodowego, gdyż nie jest
ono w stanie stworzyć miejsc pracy dla ludzi
ani też wyzwolić większej kreatywności
warstw społecznych. Decydenci coraz bardziej
oddalają się od potrzeb obywateli. Pogłębia
się deficyt demokracji. Wszystko to stwarza
wyzwania dla społeczeństwa obywatelskiego.
Postęp w rozwoju społecznym będzie bowiem
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turach sprzyja przełamywaniu stereotypów
i uprzedzeń, co daje możliwość ukształtowa-
nia się ponadnarodowego społeczeństwa
w Europie.

Profesor Jean-Maurice Verdier (Honoro-
wy Przewodniczący Międzynarodowego Sto-
warzyszenia Prawa Pracy i Zabezpieczeń Spo-
łecznych, były Prezydent Uniwersytetu Paryż
X-Nantere) stwierdził, iż współczesna rzeczy-
wistość związana z budowaniem wspólnej
Europy stawia przed nami rozliczne wyzwa-
nia, dotyczące między innymi przyszłego
kształtu społeczności europejskiej. Zdaniem
mówiącego – mimo istniejących odrębności

widoczny wówczas, gdy obywatele zyskają
szeroką możliwość decydowania o losie wła-
snym i zarazem całej społeczności. Obok wol-
ności musi wszakże istnieć poczucie odpowie-
dzialności i aktywności obywatelskiej. W od-
niesieniu do edukacji należy – zdaniem mó-
wiącego – oderwać się od tradycji dawnego
nauczania. Chodzi bowiem o wychowanie
ludzi odpowiedzialnych, aktywnych, ambit-
nych, kreatywnych, mogących tworzyć po-
nadnarodowe społeczeństwo obywatelskie.

Próbę określenia modelu społeczeństwa
europejskiego podjęła następnie prof. dr hab.
Ewa Jurczyńska-McCluskey (Kierownik Kate-
dry Socjologii Akademii Techniczno-Humani-
stycznej w Bielsku-Białej). Podobnie jak po-
przednicy wskazała na edukację jako funda-
ment nowej, ponadnarodowej integracji spo-
łecznej. Szeroko omówiła także problem spo-
łeczeństwa obywatelskiego. Podkreśliła, iż
społeczeństwo takie konstytuuje się na pod-
stawie liberalnej demokracji, która uznaje
wolność osobistą jednostek za najważniejszy
filar i zasadę demokratycznego społeczeństwa.
Jego punktem centralnym jest autonomiczna
jednostka – świadomy, odpowiedzialny, racjo-
nalny obywatel. Ramy dla działania społeczeń-
stwa obywatelskiego stanowi system politycz-
ny państwa narodowego (demokracja). Reguły
demokracji umożliwiają powiązania oraz ko-
munikowanie się między zainteresowanymi
jednostkami, co w warunkach społeczeństw
wewnętrznie i zewnętrznie otwartych sprzyja
tworzeniu się swobodnych relacji między jed-
nostkami i grupami – członkami społeczeństw
obywatelskich z innych krajów. Szanse ukształ-
towania się ponadnarodowego społeczeństwa
obywatelskiego wzrastają wraz z liczbą wy-
kształconych jednostek. Szeroka wiedza o in-
nych społeczeństwach, narodach oraz ich kul-

i sprzeczności należy podjąć ryzyko tworze-
nia ponadnarodowego, globalnego społeczeń-
stwa obywatelskiego jako fundamentu zjed-
noczonej Europy. Szanse takie istnieją, ale ich
wykorzystanie zależeć będzie od postaw oraz
sposobu myślenia elit politycznych, które
mogą sprzyjać i ułatwiać bądź też negować
powstawanie takiego typu społeczeństwa po-
przez tworzenie dla niego korzystnych lub
nieprzyjaznych warunków.

W dyskusji ogólnej, po wystąpieniach pa-
nelistów, głos zabrali: dr Jan Olbrycht (Mar-
szałek Województwa Śląskiego I kadencji),
prof. dr hab. Józefa Kramer (Akademia Eko-
nomiczna w Katowicach), dr Marek Pieńkow-
ski OP (Stowarzyszenie ESPACES Centrum),
prof. dr hab. Tadeusz Sporek (Akademia Eko-
nomiczna w Katowicach), Andrzej Wielowiey-
ski (Senator RP). Dyskutanci stwierdzili, iż
w dążeniach do wypracowania docelowego
modelu społeczeństwa europejskiego ważne
będzie kształtowanie społeczeństw otwartych,
uwzględniających również problemy emigra-
cji oraz równowagi gospodarczej. Dr Jan Ol-
brycht zaprezentował wizję Europejskiej Karty
Samorządu Terytorialnego, co wiązałoby się
z modelem dobrze funkcjonującej demokra-
cji lokalnej.

Tematem spotkania przy Okrągłym Stole
IV były: Nadzieje i obawy różnych grup spo-
łecznych związane z integracją europejską –
polski punkt widzenia. Przewodnictwo tej
części konferencji objął Profesor Marek Plisz-
kiewicz (Dyrektor Centrum Badań i Studiów
Europejskich Akademii Ekonomicznej im.
Karola Adamieckiego w Katowicach, członek
Rady Administracyjnej Confrontations). Do
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poniosła, a konkurencyjność polskiej gospo-
darki jest coraz wyższa. Znacznie pogłębia się
także wiarygodność naszego kraju jako unij-
nego partnera, wskutek czego zyskujemy do-
stęp do rynku towarów jako ich producent.

Nawiązując do powyższych wypowiedzi,
Profesor Marek Pliszkiewicz dodał, że wej-
ście Polski do Unii Europejskiej będzie ozna-
czało, iż my sami zrobiliśmy coś dla siebie.
Potencjałem i kapitałem, który wniesiemy do
wspólnego europejskiego skarbca, są nasze
umysły.

W ogólnej dyskusji po zakończeniu tej
części panelu glos zabrali: dr Marek Pieńkow-
ski OP, Marian Turek, Danuta Stala, Jerzy Stein-
hoff. Stwierdzili, iż wyrażane przez niektórych
obawy co do integracji z Unią nie mogą prze-
kładać się na lęki, na brak zaufania do strony
unijnej. Istnieje bowiem nadzieja, że w warun-
kach wspólnej Europy nastąpi znaczny wzrost
inwestycji w Polsce, co sprawi, iż nie będzie
konieczności podejmowania pracy na ze-
wnątrz, poza granicami kraju. Ponadto mó-
wiący zwrócili uwagę, że wejście do Unii po-
może zapewnić środki na zagospodarowanie
przyjaznych dla człowieka źródeł energii, jak
też na produkcję energii odnawialnej.

Część podsumowującą całość konferencji
rozpoczęła Annick Mallet (Sekretarz Gene-
ralny Confrontations). Wyraziła pogląd, że in-
tegracja europejska nie oznacza niwelacji
kulturowych ani kulturalnych, lecz egzysten-
cja państw i społeczeństw w strukturze Unii
wymaga współpracy konstruktywnej.

Ciekawe spostrzeżenia zaprezentował tak-
że Stefan Wilkanowicz. Podkreślił, że wspól-
na Europa powinna być budowana na warto-
ściach samych Europejczyków. Potrzebuje ona
bowiem ludzi twórczych, nastawionych na
dobro wspólne, odpowiedzialnych, zdolnych

wypowiedzi na powyższy temat zachęciło
wystąpienie dwojga studentów III roku Aka-
demii Ekonomicznej w Katowicach (Michała
Drożdżewskiego i Danuty Stali), którzy przed-
stawili nadzieje i obawy związane z wejściem
Polski do Unii Europejskiej. Ich zdaniem –
wstąpienie do struktur unijnych stworzy moż-
liwość wyjazdu do pracy i na studia do kra-
jów Unii, osobom wykształconym zwiększy
szanse znalezienia pracy, zapewni wzrost po-
ziomu jakości życia, polepszy infrastrukturę
i standardy ochrony środowiska, wpłynie na
stabilizację oraz ujednolicenie polskiego sys-
temu prawnego. Mówiąc o obawach towa-
rzyszących wejściu do Unii, wskazali na: moż-
liwość zatracenia tożsamości narodowej, glo-
balizację, zbyt wielką konkurencję na rynku
pracy, niedostateczne wykorzystanie środków,
a także możliwość utraty wszelkich szans
w związku z nienależytym postrzeganiem Pol-
ski przez kraje Europy Zachodniej.

Z kolei Krzysztof Hus (przedstawiciel
Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Soli-
darność”) podzielił się obawą, że nadzieje na
nowe miejsca pracy w Unii Europejskiej mogą
się nie spełnić, a ponadto wysunął wątpliwość,
czy polscy obywatele poradzą sobie na euro-
pejskim rynku pracy.

Swą opinię na temat integracji europej-
skiej zaprezentował też Marian Turek (Pre-
zes Państwowej Agencji Restrukturyzacji Gór-
nictwa Węgla Kamiennego). Występując
w imieniu grupy pracodawców stwierdził, że
sektor węgla kamiennego spogląda na wstą-
pienie do struktury unijnej przede wszystkim
z nadzieją. Polskie górnictwo bowiem wciąż
pozostaje konkurencyjne wobec Unii Europej-
skiej, realizując tańsze i większe wydobycie
surowca. Ponadto w granicach zjednoczonej
Europy rysuje się perspektywa stabilizacji
podmiotów gospodarczych sektora węgla ka-
miennego, jak również szansa przeniesienia
na grunt polski wzorców zarządzania gospo-
darką w tym sektorze. Polskie górnictwo wę-
gla kamiennego stanie się ważnym elementem
stabilizacji energetycznej, a tym samym bez-
pieczeństwa energetycznego w Europie.

Refleksje dotyczące zespolenia z Unią
przedstawił także Grzegorz Kłos (reprezen-
tant grupy małych przedsiębiorstw). Mając na
uwadze działalność gospodarczą tego typu
podmiotów wyraził obawę, iż w związku z du-
żymi dysproporcjami w sferze podatków, za-
trudnienia, płac i opłacalności produkcji
może dojść do redukcji zatrudnienia i upad-
ku firm. To zaś spowoduje, że nasz kraj stanie
się rynkiem zbytu, a nie rynkiem producen-
tów. Pozytywne odczucia natomiast – w prze-
konaniu mówiącego – wzbudza nadzieja na
regulację i ujednolicenie przepisów prawnych.

Z kolei Janusz Steinhoff (były Wicepre-
mier Rządu RP, minister gospodarki) dorzu-
cił spostrzeżenie, iż większość kosztów za
swoją przyszłą obecność w Unii Polska już

do empatii i współpracy, Polaków zaś potrze-
buje aktywnych i solidarnych, „oddychających
dwoma płucami Europy” (Zachodem i Wscho-
dem). Demokracja natomiast – zdaniem mó-
wiącego – powinna być oparta na wartościach,
a nie tylko na procedurach. Do nich między
innymi należą: poszanowanie dla przeszłości
oraz związana z tym głęboka wiedza historycz-
na, wychowanie w duchu rozumienia dobra
wspólnego na różnych poziomach.

Sumą interesujących refleksji podzielił się
również prof. dr hab. Jan Wojtyła. Wskazał
na dużą rolę kultury i edukacji w budowie
zjednoczonej Europy. Podkreślił, iż Europa
przyszłości powinna być osadzona na silnym
fundamencie, „na skałach”. Najistotniejszym
elementem tej konstrukcji musi stać się do-
brze sformułowane prawo, a ponadto rozwój
różnych form kształcenia, zwłaszcza uniwer-
sytetów, dających gwarancję wysokiej jakości
procesu edukacyjnego. Chodzi wszakże o kształ-
cenie ludzi otwartych, prężnych, nadążających
za czasem przemian, zawodowo dobrze przy-
gotowanych na całe życie – do swej pierwszej
i ostatniej pracy. W ujęciu mówiącego – mo-
del wspólnej Europy to struktura obejmująca
państwa, społeczeństwa i regiony, które na-
wzajem szanować będą swą różnorodność.
Perspektywa zjednoczonej Europy zatem to
dla Polski wielka szansa na przyszłość, na peł-
niejszy rozwój społeczny, gospodarczy i kul-
turalny.

Materiały z tej konferencji zostaną opu-
blikowane w formie Zielonej Księgi, która
stanowić będzie jedno z cząstkowych opraco-
wań do Białej Księgi, zawierającej syntezę
przemyśleń na temat różnych aspektów eu-
ropejskiej integracji.

MAGDALENA  KUBISTA-WRÓBEL
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Zaproszeni goście usły-

szeli również o zamierze-
niach w polityce rozwoju
województwa na następne
lata (Michał Czarski, Mar-
szałek Województwa Ślą-
skiego), wyzwaniach i moż-

liwości re-
a l i z a c j i
nowocze-
snej gospo-
darki Ślą-
ska (prof.
F l o r i a n
Ku ź n i k )
czy o euro-
pejskiej współpracy mię-
dzyregionalnej naszego
województwa (dr Jan
Olbrycht).

Spotkanie zaszczy-
cili także: Izabela Van
den Bossche z Amba-
sady Brytyjskiej w War-
szawie oraz Alan Ar-

thur Stretton, Konsul Honorowy Wiel-
kiej Brytanii przy Konsulacie Bry-
tyjskim w Katowicach.

Konferencja zapoczątkowała szer-
szą współpracę Akademii Ekonomicz-
nej z Uniwersytetem Glamor-
gan. 10 lutego zostało podpi-
sane porozumienie o współ-
pracy pomiędzy obiema
uczelniami, w którym okre-
ślono wspólne cele. Należą
do nich między innymi: roz-
wijanie długofalowej strate-
gii pomiędzy obiema insty-
tucjami w kontekście roz-
szerzenia UE, w zakresie ba-
dań naukowych oraz pro-
jektów przyczyniających się
do rozwoju ekonomiczne-
go, społecznego i kulturo-
wego regionu oraz wzajem-
na pomoc w pozyskiwaniu

O doświadczeniach i możliwo-
ściach wykorzystania funduszy struk-
turalnych UE w rozwoju regionalnym
mogli usłyszeć uczestnicy międzynaro-
dowej konferencji „Fundusze struktu-
ralne UE. Doświadczenia Walijskie.
Szanse dla Województwa Śląskiego”,

zorganizowanej 11 lutego br. wspólnie
przez Akademię Ekonomiczną w Ka-
towicach oraz Zarząd Województwa
Śląskiego.

Na konferencję zostali zaproszeni
przedstawiciele instytucji samorządo-
wych oraz sektora biznesu wojewódz-
twa śląskiego, dla których pozyskanie
umiejętności sprawnego wykorzystania
funduszy unijnych jest niezbędnym ele-
mentem rozwoju gospodarczego oraz
infrastrukturalnego.

Podczas spotkania przedstawiciele
Uniwersytetu Glamorgan (Walia) oraz
Centrum Europejskiego ds. Walii w Bruk-
seli zaprezentowali swoje doświadcze-
nia z realizacji polityki regionalnej
oraz przedstawili możliwości wyko-
rzystania funduszy strukturalnych
przez ten region. Walijska uczelnia ma
bowiem w tej dziedzinie nie tylko bo-
gate doświadczenia, ale również wy-
mierne sukcesy.

i wymianie materiałów badawczych
oraz przygotowaniu wspólnych publi-
kacji. Uniwersytet włączył się do współ-
pracy w ranach programu Socrates-Era-
smus, a także wymiany studentów
w programie Leonardo da Vinci.

Uniwersytet Glamorgan rocznie
kształci ponad 10 tysięcy studentów
i jest jedną z nielicznych instytucji

w Wielkiej Brytanii, oferującej dyplo-
my łączące kwalifikacje akademickie
z zawodowymi. Uczelnia jest także li-
derem w dziedzinie kształcenia na od-
ległość, od niedawna działa przy niej
e-college oferujący moduły biznesowe
prowadzone w trybie on-line. Uniwer-
sytet realizuje również szkolenia oraz
zajmuje się doradztwem dla sektora
biznesu, administracji samorządowej
oraz agencji rozwoju regionalnego.

AGNIESZKA  KLEMENS
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ściej kobiety, piastu-
jąc stanowiska dy-
rektorów i preze-
sów. Po trzecie, ko-
biety jako podmiot
ochrony ubezpie-
czeniowej stanowią
znaczną liczebnie
grupę z wielu trud-
nymi, nie rozwiąza-
nymi problemami.
Ważnym zagadnieniem są ubezpieczenia emerytalne. W przy-
padku kobiet takie czynniki jak krótszy okres składkowy,
spowodowany wcześniej osiąganym wiekiem emerytalnym
oraz przerwami w pracy wynikającymi z macierzyństwa, jak
i dłuższy oczekiwany czas życia sprawiają, że najczęściej ich
emerytury są niższe niż świadczenia otrzymywane przez męż-
czyzn”.

Zgromadzeni na
konferencji nau-
kowcy oraz prakty-
cy podjęli się roz-
ważenia wybranych
aspektów w ramach
wspomnianych wy-
żej obszarów pro-
blemowych. Udział
w dyskusji wzięli
między innymi: pani
Katarzyna Tyman-
-Koc, radca w Gabi-
necie Prezesa Rady
Ministrów, pani Kry-
styna Krawczyk, dy-
rektor Biura Rzecz-
nika Ubezpieczo-
nych, dr Wojciech

Nagel, prezes Stowarzyszenia Towarzystw Emerytalnych
w Polsce, dr Elisabeth Buehler z Uniwersytetu w Zurychu,
prof. Barbara Błońska-Fajfrowska, poseł na Sejm RP, pani
Zofia Muczko reprezentująca chorzowski oddział ZUS
oraz pan Dariusz Nejman ze Śląskiej Regionalnej Kasy
Chorych.

MARCIN BARON

7-9 grudnia 2002 roku w sosnowieckim Orbis Hotel Aria
odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa „Status
kobiet w ubezpieczeniach”, której organizatorem była Ka-
tedra Rynku Ubezpieczeniowego Akademii Ekonomicznej
w Katowicach. Honorowy patronat nad wydarzeniem obję-
ła minister Izabela Jaruga-Nowacka, Pełnomocnik Rządu
ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn.

„Kobiety stanowią bardzo ważny – nie w pełni docenia-
ny przez ubezpieczycieli – segment rynku ubezpieczeniowe-
go co najmniej z trzech powodów” – mówi prof. Irena Ję-

drzejczyk, kierow-
nik Katedry Rynku
Ubezpieczeniowe-
go, przewodnicząca
Rady Naukowo-Pro-
gramowej konferen-
cji. „Po pierwsze, to
one najczęściej po-
dejmują decyzje do-
tyczące zakupu po-
lis ubezpieczenio-
wych, tak w firmach,
jak i w gospodar-
stwie domowym. Po
drugie, w nowocze-
snym biznesie ubez-
pieczeniowym funk-
cje menedżerskie
sprawują coraz czę-
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i ich ewolucjai ich ewolucjai ich ewolucjai ich ewolucjai ich ewolucja

Tegoroczna konferencja była konty-
nuacją podjętych wcześniej rozważań.
Z tego względu warto przypomnieć pro-
blematykę wcześniejszych konferencji.
W 1999 roku (10-12 VI, Wisła) odbyła
się pierwsza konferencja pt. „Systemy go-
spodarcze i ich ewolucja”. Miała ona cha-
rakter ogólnoteoretyczny i była wprowa-
dzeniem do powyższego tematu. W 2000
roku (21-23 IX, Ustroń) zorganizowali-
śmy drugą konferencję pt. „Systemy go-
spodarcze i ich ewolucja. Dokąd zmierza
Unia Europejska?”, w trakcie której dys-
kutowaliśmy nad systemem gospodar-
czym Unii Europejskiej, zmianami jakie
zachodzą w tych krajach w związku z po-
stępującą integracją gospodarczą. W 2001
roku (20-22 X, Ustroń) odbyła się trze-
cia konferencja. Tym razem przedmiotem
dyskusji była ewolucja systemu gospodar-
czego Polski. Stąd tytuł konferencji: „Sys-
temy gospodarcze i ich ewolucja. Dokąd
zmierza Polska?”.

Jak wiadomo, transformacja systemo-
wa w Polsce polega nie tylko na dostoso-
waniu naszej gospodarki do wymogów
gospodarki rynkowej w ogóle. To rów-
nież transformacja naszej gospodarki do
wymogów konkretnej gospodarki, a mia-
nowicie gospodarki Unii Europejskiej.
Stąd celem tegorocznej konferencji była
dyskusja nad ewolucją systemu gospodar-
czego Polski w kontekście przyszłego
członkostwa w Unii Europejskiej. W ubie-
głorocznych referatach oraz w trakcie
dyskusji ten aspekt transformacji syste-
mowej nie był szeroko podejmowany.
W trakcie obrad przedmiotem rozważań
były takie zagadnienia jak:
– ocena dotychczasowej transformacji

systemowej polskiej gospodarki,
– problematyka wyboru systemu gospo-

darczego,
– docelowy model polskiej gospodarki,
– integracja z Unią Europejską a system

gospodarczy Polski,

– niezbędne zmiany w systemie gospo-
darczym Polski w związku z przystą-
pieniem do Unii Europejskiej

– instytucjonalno-prawne aspekty do-
stosowań Polski do członkostwa
w Unii Europejskiej,

– dostosowania do wymogów wspól-
nych polityk szczegółowych Unii Eu-
ropejskiej itp.

Konferencja zgromadziła ekonomi-
stów, a także przedstawicieli innych dys-
cyplin naukowych z całej Polski, między
innymi z Warszawy (SGH), Wrocławia
(AE), Gdańska (Uniwersytet Gdański),
Szczecina (Uniwersytet Szczeciński),
Lublina (Uniwersytet im. M. Curie-Skło-
dowskiej), Torunia (Uniwersytet im.
M. Kopernika). Z zagranicy przyjechali
goście z Białorusi (Uniwersytet w Miń-
sku) oraz Czech (Uniwersytet im. Masa-
ryka w Brnie, Uniwersytet Śląski w Opa-
wie). W konferencji licznie wzięli udział
pracownicy i doktoranci Katedry Ekono-
mii naszej Uczelni, a także przedstawi-
ciele Katedry Finansów, Katedry Polity-
ki Społecznej i Gospodarczej oraz Kate-
dry Ekologii. Łącznie w konferencji
wzięło udział 50 osób.

W trakcie obrad, w czterech blokach
tematycznych, wygłoszono 28 referatów.
Znaczną część czasu obrad przeznaczo-
no na dyskusję, w której zabrało głos
wielu uczestników konferencji. Porusza-
ne przez referentów i dyskutantów pro-
blemy były zgodne z zaproponowaną
przez organizatorów tematyką konferen-
cji. Wszystkie wystąpienia charakteryzo-
wały się wysokim poziomem merytorycz-
nym. Potwierdzili to uczestnicy obrad
spoza naszej uczelni, jednocześnie wy-
rażając chęć wzięcia udziału w kolej-
nych spotkaniach naukowych na powyż-
szy temat.

STANISŁAW  SABLIK

W dniach 19-21 września 2002

roku w Wiśle (w Ośrodku Szkolenio-

wo-Wypoczynkowym „Relaks”) odbyła

się konferencja naukowa pt. „Systemy

gospodarcze i ich ewolucja. Model pol-

skiej gospodarki w kontekście przyszłe-

go członkostwa w Unii Europejskiej”.

Zorganizował ją Zakład Systemów Go-

spodarczych Katedry Ekonomii AE

w Katowicach, który od 1997 roku pro-

wadzi badania naukowe nad systema-

mi gospodarczymi. Patronat nad kon-

ferencją objął rektor, prof. dr hab. Flo-

rian Kuźnik. Była to już czwarta kon-

ferencja na temat systemów gospodar-

czych i ich ewolucji.

SSSSS
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Z PREZYDENTEM O BIBLIOTECE

4 lutego 2003 odbyło się spotkanie władz uczelni oraz zespołu architektów i ekspertów
zaangażowanych w prace nad nowym budynkiem Biblioteki Akademii Ekonomicznej z Pre-
zydentem Katowic Piotrem Uszokiem. Podczas spotkania zaprezentowano projekt obiektu
oraz przeprowadzono wstępne rozmowy dotyczące możliwości zaangażowania się władz
miasta w planowaną inwestycję.

BASEN ZNOWU CZYNNY

W styczniu został ponownie oddany do użytku po remoncie basen Aka-
demii Ekonomicznej. Pracownicy AE mogą z niego korzystać we wtorki
w godzinach 7.00-8.00 i 16.30-18.00, czwartki w godzinach 7.00-8.00,
piątki w godzinach 16.30-18.00 oraz w soboty w godzinach 12.45-14.15.

PROF. JAN WOJTYŁA EKSPERTEM PRAC NAD NOWĄ USTAWĄ

23 stycznia 2003 Szef Kancelarii Prezydenta RP powołał zespół ds.
opracowania projektu ustawy o szkolnictwie wyższym. W skład zespołu
powołano prof. dr hab. Jana Wojtyłę.

PROF. BOGUSŁAW FIEDOR GOŚCIEM AE

3 grudnia 2002 gościliśmy prof. zw. dr. hab. Bogusława Fiedora, dyrektora
Instytutu Ekonomii Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu,
wiceprzewodniczącego Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej, który wygłosił
wykład otwarty na temat: „Zrównoważony rozwój – paradygmat czy mit?”

ZASIADAJĄ W CENTRALNEJ KOMISJI DS. TYTUŁU…

Prof. dr hab. Lucyna Frąckiewicz oraz prof. dr hab. Jerzy Rokita zo-
stali wybrani członkami Sekcji Nauk Ekonomicznych Centralnej Komisji
ds. Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych w kadencji 2003-2005.

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ AKADEMII

22 listopada 2002 r. w Klubie Profesorskim odbyło się spotkanie inaugurujące tworzenie Towarzy-
stwa Przyjaciół Akademii. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele środowisk gospodarczych i spo-
łeczno-politycznych – wśród których dominowali Absolwenci naszej Uczelni. Towarzystwo Przyjaciół
Akademii będzie wspierać działania rozwojowe szkoły stanowiąc jednocześnie platformę wymiany do-
świadczeń wynikajacych z działalności gospodarczej, politycznej i społecznej członków Towarzystwa.
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TARGI EDUKACYJNE

4-6 marca w katowickim Spodku odbyły się V Ogólnopolskie Prezentacje Edu-
kacja 2003. Naszą uczelnię reprezentowali na nich pracownicy Działu Dydaktyki
i Spraw Studenckich oraz Śląskiej Międzynarodowej Szkoły Handlowej. Kilka dni
wcześniej – od 25 do 27 lutego – pracownicy Bielskiego Ośrodka Naukowo-Dy-
daktycznego prezentowali ofertę Akademii Ekonomicznej na Bielskich Targach
Edukacyjnych.

PREZENTACJA PROGRAMU SOCRATES-ERASMUS

5 marca w Auli „B” odbyła się prezentacja oferty stypendialnej programu Unii Europej-
skiej Socrates-Erasmus. Celem spotkania, którego gospodarzem był Rektor prof. Florian Kuź-
nik, było zapoznanie studentów z możliwościami wyjazdu na stypendium zagraniczne do
wyższych uczelni w krajach UE. Prezentacja obejmowała informację o charakterze progra-
mu, warunkach uzyskania grantu i studiowania za granicą oraz prezentacje studentów, którzy
mieli szansę skorzystania z oferty stypendialnej i chcieli podzielić się swoimi wrażeniami.

AULA „A” DO REMONTU

4 lutego 2003 odbyło się spotkanie, podczas którego dokonano
prezentacji projektu aranżacji auli „A” oraz omówiono niezbędne
do wykonania prace remontowe. Przewidywany początek robót
budowlanych przypada na lipiec 2003.

STRATEGIA AKADEMII EKONOMICZNEJ

Trwają prace nad aktualizacją Strategii Akademii Ekonomicznej.
Zespołowi powołanemu do realizacji tego zadania przewodniczy profe-
sor Andrzej Klasik. Zaktualizowany dokument zostanie przedstawiony
Senatowi na jednym z najbliższych posiedzeń.

WYKŁADY OTWARTE W RYBNIKU

18 lutego w Auli Uniwersytetu Śląskiego w Rybniku od-
był się czwarty wykład w cyklu prowadzonych w rybnickim
kampusie wykładów otwartych. Zgromadzona publiczność
wysłuchała prof. dr. hab. inż. Jana Skladzienia, który skon-
centrował się na temacie: „Energetyka jądrowa czy odna-
wialne zródła energii?”.

KONSUL USA NA AE

5 marca uczelnię odwiedzili: Daniel Travis, Konsul USA ds. wizowych
w Konsulacie Generalnym w Krakowie, Maria Brzostek, Doradca ds. Edu-
kacji w Konsulacie Generalnym USA w Krakowie oraz Aleksandra Augusty-
niak, Doradca ds. Edukacji Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta. Go-
ście spotkali się z Rektorem, prof. Florianem Kuźnikiem, po czym wzięli
udział w spotkaniu informacyjnym dla studentów na temat edukacji w USA,
finansowania studiów, zasad rekrutacji oraz procedur wizowych.
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w tym roku akw tym roku akw tym roku akw tym roku akw tym roku akademickim jubileusz 40-lecia pracy naukademickim jubileusz 40-lecia pracy naukademickim jubileusz 40-lecia pracy naukademickim jubileusz 40-lecia pracy naukademickim jubileusz 40-lecia pracy naukowej.owej.owej.owej.owej.

„„„„„WybrałemWybrałemWybrałemWybrałemWybrałem     wolność”wolność”wolność”wolność”wolność”„„„„„WybrałemWybrałemWybrałemWybrałemWybrałem     wolność”wolność”wolność”wolność”wolność”

była wtedy mała, bo dziewięcioosobowa i pani profesor Ewa Ko-
złowska powiedział profesorowi Pawłowskiemu, że katedra ma
zobowiązania wobec mnie jako wolontariusza. Odbyłem rozmo-
wę-egzamin z profesorem Pawłowskim, który powiedział, że przyj-
muje mnie do pracy. Ale ja już pracowałem, w związku z czym
musiałem w tamtym miejscu uporządkować pewne sprawy, no
i przeszedłem dość nietypowo bo 15 grudnia 1962 roku do pra-
cy na Akademii. Ówczesny dyrektor Śląskiego Przedsiębiorstwa
odradzał mi ten krok ze względów czysto pragmatycznych. Pen-
sja asystenta wynosiła wtedy niecałe 800 złotych, a w przedsię-
biorstwie płacono mi ponad 4000, a także kuszono domkiem
jednorodzinnym. Po przemyśleniu stwierdziłem, że wybieram
między dużymi pieniędzmi za niewolnictwo a małymi za wol-
ność. Wybrałem wolność.

Panie Profesorze, tak dostojny jubileusz jest okazją do przywoły-
wania spraw największych, przypominania sukcesów, dokonań
itp. Ale my zacznijmy od samego początku. Skąd wziął się po-
mysł, że to właśnie studia ekonomiczne, Wyższa Szkoła Ekono-
miczna w Katowicach, ekonometria… Jak się zaczęło?

Jak to się zaczęło? Powiedziałbym, że zaczęło się śmiesznie, bo
ja po maturze chciałem być chemikiem. Miałem genialnego na-
uczyciela chemii w szkole średniej. W ogóle wszystkich nauczycie-
li, zarówno w szkole podstawowej, jak i średniej, miałem wspania-
łych. Ale ponieważ był to 1956 rok – tak zwany przełomowy rok:
rewolucja węgierska, w Polsce „odwilż” i zmiana władzy – więc ja
też uległem tym emocjom. To spowodowało, że po zdanym egza-
minie na politechnikę zgubiono moje dokumenty i nie byłem na
żadnej liście. W związku z tym pojechałem w moje Tatry, żeby tam
się zadomowić i być goprowcem, pracować w Dolinie Pięciu Sta-
wów. Jednak we wrześniu odbywał się drugi termin egzaminów
wstępnych i mój wuj namówił mnie, abym do tego egzaminu przy-
stąpił – tak, bez żadnego przygotowania. Ponieważ w liceum by-
łem dobry, więc zdałem ten egzamin. Zostałem przyjęty, ale nie
miałem świadectwa maturalnego, które zostało w dokumentach
zagubionych na politechnice. Piętnastego grudnia się odnalazły,
wtedy dostałem indeks i wszystkie wpisy. Ponieważ w tamtych cza-
sach nauki ekonomiczne były dziwne, zauważyłem istnienie na-
uki, która jest metodologią wszelkich nauk, czyli statystyki. Zain-
teresowałem się statystyką tak, że potem byłem współ-założycie-
lem studenckiego koła naukowego statystyki, zostałem asystentem-
wolontariuszem u profesora Ziomka, który był ówczesnym kie-
rownikiem katedry. No i tak się zaczęła moja przygoda ze statystyką,
jako metodologią nauk. W tym samym czasie wyszła książka Tade-
usza Kotarbińskiego Traktat o dobrej robocie, co było dużym wy-
darzeniem. Był to początek nowej nauki zwanej prakseologią. Ja
udzielałem się jako działacz studenckich kół naukowych i stąd
mogłem rozmawiać z profesorem Kotarbińskim, który pełnił funk-
cję Prezesa Polskiej Akademii Nauk. To on zachęcił mnie do pracy
naukowej. Jako asystent-wolontariusz będąc na drugim roku mia-
łem zajęcia ze studentami III i IV roku, właśnie ze statystyki. Wte-
dy na uczelniach ekonomicznych rozszerzano program, przy czym
nie było zbyt wielu specjalistów. Dominowała tak zwana statysty-
ka opisowa i statystyka ekonomiczna. Wtedy także, na ostatnim
roku, poznałem doktora Zbigniewa Pawłowskiego – „świeżego”
adiunkta, wschodzącą gwiazdę polskiej ekonometrii. No i po ma-
gisterium miałem podjąć pracę asystenta. Ale w tym czasie profe-
sor Ziomek przeniósł się, z różnych względów, do Sopotu, a ja
zostałem – jak to się mówi – „na lodzie”. Poszedłem do pracy, do
Śląskiego Przedsiębiorstwa Budowy Przemysłu i Elektrowni. Wa-
kat po kierowniku katedry objął profesor Pawłowski. Katedra
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Można powiedzieć, że od strony psychicznej właśnie to były moje
kamienie milowe: grudzień 1970, a potem 13 styczeń 1981 i na-
stępne dni.

A sama Akademia? Jaka była na początku Pańskiej kariery? Co
się zmieniło? Czego żal, a co najbardziej cieszy?

Zacznę od tego, co cieszy. Kiedy ja zacząłem studia prawie nie
było profesorów, było kilku docentów. Do pracy przyjął mnie pro-
fesor Szaflarski – profesor tytularny – znany geograf, kartograf
i geograf społeczny, który przeszedł do nas z Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego. Natomiast stopień doktora w przypadku wykładowcy
był wysoką kwalifikacją. Z formalnego punktu widzenia, szkoła
była wtedy na dorobku. W tej chwili kadra jest znakomita. Dokto-
rat spowszechniał, nawet powiedziałbym, że habilitacja spowszech-
niała, ale wtedy – kiedy broniłem pracę doktorską – to przed Radą
Wydziału było pół miasta, gdyż była to sensacja. A czego żal? W cza-
sie studiów i mniej więcej do początków lat osiemdziesiątych funk-
cjonował klub, właściwie kawiarenka, najpierw pod schodami,
a później w innych pomieszczeniach, gdzie spotykali się wszyscy
wykładowcy na kawie czy herbacie i rozmawiali. Mówiąc inaczej,
naukowcy z różnych dziedzin mieli okazję się spotykać. Tworzyli-
śmy taką dużą rodzinę i była możliwość dyskusji naukowych. Śro-
dowisko śląskie jest młodym środowiskiem naukowym, nie ma ta-
kich tradycji jak stare ośrodki akademickie i dlatego było to cenne.
To centrum zanikło. W tej chwili spotykamy się rzadziej. Spotyka-
my się formalnie na radach wydziału, na różnego rodzaju „oficjał-
kach”, natomiast tych normalnych spotkań, podczas których moż-
na porozmawiać o swoich badaniach naukowych czy wątpliwo-
ściach, posprzeczać się, nie ma i tego rzeczywiście mi żal. Mnie to
już w pewnym sensie nie jest potrzebne. Natomiast jest to ważne
szczególnie dla asystentów i adiunktów, by mogli tworzyć swoje
środowisko, gdyż następuje obecnie jego atomizacja. Nie jest to
wina pracowników, tylko tego, że życie się zmieniło. Po pierwsze,
każdy robi indywidualną karierę, nie ma już takich zespołów jak
kiedyś. Po drugie, przymus ekonomiczny powoduje, że wszyscy
biegają za dodatkowymi zajęciami poza szkołą, ponieważ są moż-
liwości zarabiania. W związku z tym bywają na uczelni, kiedy
muszą, a zanikło przychodzenie na uczelnię po to, by sobie po-
rozmawiać. To się zmieniło – i to nie tylko w naszej Akademii, ale
i w całej Polsce.

To piękny wybór i wspaniałe zrządzenie losu dla Akademii Eko-
nomicznej. Już we wcześniejszej wypowiedzi zwrócił Pan Profesor
uwagę na niektóre ważne zdarzenia. A gdyby tak teraz spojrzeć
wstecz, co powiedziałby Pan o swoim życiu zawodowym? Jak
odbierał Pan niektóre zdarzenia? Co szczególnie Pan przeżywał?
Które momenty były dla Pana swoistymi kamieniami milowymi?

Kamieniem milowym z pewnością był doktorat napisany pod
kierunkiem profesora Pawłowskiego. Moje relacje z profesorem
były, powiedziałbym, normalne, to znaczy, najpierw byłem jego
uczniem. Po doktoracie byłem tak zwanym „lepszym uczniem”,
czyli byłem w większym stopniu dopuszczony do życia towarzy-
skiego i do większych kontaktów, a po habilitacji byliśmy przy-
jaciółmi. Widać to w dedykacjach, jakie profesor Pawłowski umiesz-
czał dla mnie na swoich książkach. Najpierw „panu magistrowi”,
potem „panu doktorowi”, a potem „Andrzejowi”. To były te ka-
mienie milowe – ta współpraca z moim mistrzem, profesorem Paw-
łowskim. Dramatyczna była dla mnie śmierć profesora, który zmarł
młodo w wieku 51 lat, choć w tym przypadku wiek biologiczny
nie miał znaczenia. Profesor żył dłużej, bo żył znacznie szybciej.
Co roku wydawał dwie książki. To była olbrzymia twórczość. Zresz-
tą jego cykl kariery naukowej charakteryzuje taki ciąg liczb: 3, 5,
5, 5. Trzy lata po magisterium doktorat, w pięć lat po doktoracie
habilitacja, po kolejnych pięciu latach profesor nadzwyczajny, a za
następne pięć lat tytuł profesora zwyczajnego. Ten ciąg przez ni-
kogo w Polsce nie został powtórzony. Świadczy to o wielkości,
talencie i pracowitości profesora, który oprócz tego, że pracował,
to jeszcze stworzył szkołę, i to właśnie w Katowicach. Ale nie tyl-
ko, bo w porozumieniu ze środowiskiem krakowskim i wrocław-
skim stworzył tak zwaną szkołę południowej Polski, która ma swoje
odnogi na całą Polskę; do Szczecina, Gdańska, Poznania. To była
jedna z ważnych części mojego życia. Choć było ich więcej. Drugą
był okres, kiedy byłem prodziekanem, ale takim prawdziwym ka-
mieniem milowym były pierwsze demokratyczne wybory na sta-
nowiska w uczelni, kiedy to zostałem wybrany prorektorem ds.
studenckich i to na prośbę studentów, którzy zaproponowali moją
kandydaturę. Było to dla mnie i zaskoczenie i ciekawa praca. Peł-
niłem tę funkcję wtedy, kiedy nastał stan wojenny. Jak się trzeba
było zachowywać? Miałem doświadczenie w takich okresach kry-
zysowych, gdyż w latach siedemdziesiątych, kiedy były słynne spo-
łeczno-polityczne zaburzenia grudniowe w Polsce, byłem prodzie-
kanem. Siedziałem wtedy ze studentami w akademiku po to, żeby
ich chronić przed inwazją czynników zewnętrznych. Stąd później
wiedziałem już jak zachowywać się w sytuacjach kryzysowych.
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będę w stanie, będę pomagał jako „trener naukowy” swoim pod-
opiecznym, żeby oni rozwijali się tą drogą, która się rozwija cała
nauka. Będę z nimi dyskutował na temat nowych, właściwych te-
matów, pokazywał, gdzie są jeszcze obszary niezbadane i utwier-
dzał ich, pomagał w rozwoju. Mam jeszcze bardzo, bardzo dużo
pracy.

Takie plany bardzo cieszą, kiedy myśli się o przyszłości naszej uczel-
ni. Czy to jedyne marzenia, czy może zechce Pan Profesor podzie-
lić się z nami innymi wyzwaniami na kolejne lata?

Marzeń jest bardzo dużo. Chciałbym mieć więcej czasu dla
siebie i napisać to, co leży w notatkach w biurku, w postaci książek
różnego rodzaju. Ale kiedy nie będę już tak wydolny, aby dalej
rozwijać ekonometrię i jej zastosowania, to chciałbym napisać książ-
kę o tych czasach rozwoju polskiej nauki, w których ja zaczynałem
pracę. Działo się wtedy w Polsce niesłychanie dużo, były różnego
rodzaju zakręty. Pokazywać jak trudna jest droga do tego, aby stu-
dent mógł, podejmując decyzję o poświęceniu się nauce, dojść do
tego, co jest formalnie najważniejsze, czyli zostać profesorem tytu-
larnym i żeby to zrobić szybko, tak by tytuł nie był ukoronowa-
niem życia zapisywanym na nagrobku, gdyż to w ogóle nie ma
sensu. Chodzi o to, by potem był w pełni sił twórczych, mógł pro-
mować innych i zajmować się kształceniem kadr. Książkę-wspo-
mnienia mam już nawet w głowie, tylko nie mam czasu jej napisać,
ale ten czas przyjdzie.

Starożytni mawiali, że wszystko jest liczbą. Z kolei podczas posie-
dzenia Senatu stwierdził Pan Profesor, że przez całe życie dane
było Panu poszukiwać prawdy. Gdzie ekonometryk widzi praw-
dę? W liczbach, w nauce, w świecie, w ludziach?

Powiedziałbym, że w porządku rzeczy. Ten porządek rzeczy
we współczesnej nauce wyraża się za pomocą formuł matema-
tycznych, ale niekoniecznie zapisanych za pomocą symboli, lecz
także za pomocą dobrego języka. Chodzi o to, by jednoznacznie
wyjaśnić porządek rzeczy. Ekonometrykowi służą do tego mode-
le ekonometryczne, logikowi – logika, filozofowi – precyzyjny
język, biolog czy fizyk także inaczej na to patrzą. Porządek rzeczy
to prawda naukowa i to chcemy odkryć. Oczywiście, jeśli popa-
trzeć na to ogólnie, posługujemy się dziś precyzyjnym językiem,
a najprecyzyjniejszym językiem jest matematyka i nie ma nauki
bez matematyki.

Zwrócił Pan uwagę na badania naukowe. Gdyby spojrzeć na ka-
rierę Pana Profesora, które projekty naukowe okazałyby się naj-
milej wspominane? Co uważa Pan za największe osiągnięcia na-
ukowe?

Najmilej wspominam seminarium profesora Pawłowskiego na
temat budowy pierwszego w Polsce modelu ekonometrycznego
gospodarki polskiej. Było czterech autorów – wśród których ja
byłem najmłodszy. Ukoronowaniem tych badań była monografia
wydana przez PWN: Model ekonometryczny gospodarki polskiej.
W tamtych latach, a był to 1971 rok, nasze badania były w głów-
nym światowym nurcie badań ekonometrycznych dlatego, że ta-
kie modele powstawały też w Stanach Zjednoczonych czy Wielkiej
Brytanii. W Stanach Zjednoczonych prowadził to późniejszy lau-
reat Nagrody Nobla Lawrence R. Klein, a w Wielkiej Brytanii rów-
nież późniejszy noblista Richard Stone. My byliśmy naprawdę po-
równywalni. To było wielkie badanie, wielka rzecz. Otworzyła ona
wiele nowych dróg, które były realizowane przez moich kolegów
nie tylko z Katowic, ale z całej południowej Polski. W ten sposób
powstawało bardzo silne środowisko naukowe, które prowadziło
badania porównywalne z tym, co działo się w nauce światowej.

Czy może Pan Profesor podzielić się z czytelnikami jakąś anegdo-
tą, zabawną historią związaną z uczelnią, która przytrafiła się
w ciągu tych 40 lat?

Zabawnych historii było bardzo dużo. Wracając do makro-
modelu, tam problemem numerycznym było odwrócenie macie-
rzy 17x17 z dużymi liczbami. Każda liczba w tej macierzy składała
się z kilkunastu cyfr. Proszę sobie wyobrazić, żeby wyznaczyć głów-
ny wyznacznik trzeba było pomnożyć – ja to robiłem ręcznie. Mia-
łem ołówek i arkusze papieru pakowego, który zapełniałem drob-
nym pismem. Natomiast moją maszyną był tak zwany „kręciołek”,
czyli maszyna mechaniczna do liczenia. Potem dostałem maszynę
czterodziałaniową elektryczną i tak na niej pracowałem, że karet-
ka się zacinała – rozszerzała się pod wpływem ciepła i trzeba było
ją oblewać wodą. Z jednej strony było to śmieszne, ale z drugiej
nauczyło nas tego, co jest istotą nauki: cierpliwości i pokory wo-
bec problemu, który się rozwiązuje.

Wszyscy wiemy, że jubileusz to tylko punkt w czasie i „nie wień-
czy dzieła”, że będzie Pan Profesor dalej dążył do osiągania swo-
ich celów. Jednak mimo to, chciałbym zapytać o kontynuato-
rów…

Powiedziałbym tak: ja chciałem być kontynuatorem tego, co
robił profesor Pawłowski, gdyż formalnie po jego śmierci zająłem
jego pozycję na uczelni. Natomiast mam uczniów i to bardzo do-
brych. Moim pierwszym i najlepszym uczniem jest profesor Biolik
– u mnie robił doktorat, ja byłem recenzentem jego pracy habilita-
cyjnej. Mam uczniów w mojej katedrze, ale także w katedrze mate-
matyki i badań operacyjnych. Rzeczywiście wszyscy oni idą drogą,
którą zapoczątkował profesor Pawłowski, a ja próbowałem konty-
nuować. Mogę powiedzieć, że w pewnym sensie jestem dumny
z tego, że nie ma wydziału w Polsce, gdzie bym nie był recenzen-
tem pracy doktorskiej lub habilitacyjnej i co najśmieszniejsze wielu
profesorów – ze Szczecina, Poznania, Łodzi – przyznaje się do tego,
że są moimi uczniami. Jeszcze mam „na oku” kilkanaście osób,
które chciałbym doprowadzić do profesury tytularnej. Badania na-
ukowe są oczywiście ważne, ale to nie daje pełnej satysfakcji. Ja
uważam, że prawdziwym obowiązkiem nauczyciela akademickie-
go jest pozostawić po sobie uczniów. Do tego dążę i tak jak długo
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dziwego domu, prawdziwej przystani także w czasie stresów ma
moja małżonka, dzięki której mogę normalnie pracować i reali-
zować wszystkie marzenia. Moja małżonka nie tylko zarządza
sprawami domowymi, ale także pracuje ponad miarę jako ad-
iunkt naszej uczelni. I łączy harmonijnie wszystkie te trudne obo-
wiązki z pożytkiem dla całej rodziny. Syn jest świeżo po doktora-
cie i w ten sposób także wkroczył na drogę naukową. Córka jest
już na czwartym roku Uniwersytetu Jagiellońskiego. Razem z mał-
żonką cieszymy się wnukami: czteroletnim Krzysztofem Oska-
rem i trzyletnią Małgorzatą Anną. Rodzinne spotkania są zawsze
wielkim świętem, bo bardzo mocno kultywujemy nasze wszystkie
tradycje.

Regularnie publikuje Pan w „Dzienniku Zachodnim”, często Pana
nazwisko pojawia się w innych tytułach prasowych. Czy prasa,
media to Pana pasja, a może tylko pomysł na upowszechnianie
nauki, promowanie środowiska akademickiego?

Myślę, że w naszym województwie śląskim trzeba pokazywać,
że tu jest duże środowisko ludzi mądrych i wartościowych. Prze-
szłość industrialna jak gdyby zagłusza ten fakt. Moją ambicją jest
pokazywać, że jednak mieszkańcy województwa śląskiego nie wy-
padli sroce spod ogona. Natomiast, jeśli chodzi o felietony to za-
cząłem je pisać przypadkowo. Myślałem, że będzie to jeden, dwa,
trzy, a teraz stało się to rywalizacją sportową – takim maratonem.
Sprawdzam siebie, czy mając dwie godziny do oddania tekstu je-
stem w stanie się skupić i go napisać. I jeszcze jestem w stanie. To
jest takie badanie dla moich umiejętności intelektualnych i umie-
jętności koncentracji. Traktuję to w kategoriach bardziej żartobli-
wych. Jednak rzeczywiście media mnie dostrzegają, zwracają się
o różnego rodzaju opinie. Być może robią to dlatego, że potrafię
się wypowiadać krótko i syntetycznie.

Wspomniał Pan Profesor o promowaniu Śląska. Niedawno wraz
z grupą innych śląskich osobistości pracował Pan nad wyborem
najświatlejszych Ślązaków. Kto był Pana faworytem i w jaki spo-
sób wybierał Pan swoje typy spośród wielu?

Ja jestem po prostu dumny, że udało mi się namówić redakcję
„Dziennika Zachodniego”, aby taki ranking najmądrzejszych Ślą-
zaków zrobić. Potem w znakomitym gronie jury wytypowaliśmy
dziesięciu, – co było typem nie tylko moim, ale i nas wszystkich.
Okazało się, że tym człowiekiem był profesor Kornel Gibiński.

Czyli jednak wszystko jest liczbą?

Nie. Matematyka to niekoniecznie liczba. To także relacje
między symbolami, a to już nie jest rachowanie. Współczesna ma-
tematyka odchodzi od rachowania. Ja kiedyś umiałem pięciocy-
frowe tablice logarytmiczne na pamięć. Teraz już je na szczęście
zapomniałem.

Różne są opinie o sytuacji w szkolnictwie, w nauce. Szczególnie
młodzi ludzie mają różne spojrzenia na temat bycia naukowcem
współcześnie. Co Pan Profesor przekazałby ludziom, którzy wa-
hają się, jaką drogę życiową wybrać?

W skomercjalizowanym świecie kariera naukowa nie daje oso-
bistego dobrobytu. Jeżeli więc ktoś chce mieć dobrą sytuację mate-
rialną, nie może tego szukać będąc pracownikiem nauki. To jest
niemożliwe. Nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Trzeba mieć nie-
słychanie głębokie motywacje do poszukiwania prawdy. Natomiast
możliwość jej poszukiwania zależy od kondycji finansowej nauki,
a ta w Polsce jest tragiczna. Innym zagrożeniem, które obserwuję
przez bardzo wiele lat jest to, że zawód nauczycielski się feminizu-
je, bo niektórym młodym dziewczynom wydaje się, że praca asy-
stenta sprzyja prowadzeniu gospodarstwa domowego, bo można
sobie dobierać pory zajęć i wypracować dwa dni, w których moż-
na załatwiać sprawy osobiste. Dlatego ja moim asystentom zawsze
mówię, że to nie jest droga do kariery finansowej. To jest niemoż-
liwe. Dawniej zresztą też tak było. Nawet jeśli ktoś ma chęć uzy-
skania Nagrody Nobla, to proszę popatrzeć ile jest nagród, a ilu
naukowców. Czyli prawdopodobieństwo jej otrzymania jest mniej-
sze niż wygrania w toto-lotku. Natomiast polityka naukowa – wia-
domo nie od dziś to truizm – jest motorem postępu cywilizacyjne-
go i gospodarczego. Proszę zobaczyć, że ograniczanie funduszy
w szkolnictwie wyższym, ograniczanie wydatków na badania na-
ukowe nie sprzyja rozwojowi. Widać taką barierę – również na
naszej uczelni, choć na innych bardziej, że nie ma etatów dla mło-
dych, dlatego, że jest to wszystko biurokratycznie regulowane licz-
bą godzin dydaktycznych, które się zmieniają. Poza tym kodeks
pracy sprzyja przyznawaniu zespołom naukowym nadgodzin. U nas
w katedrach bardzo wiele osób ma ogromną liczbę nadgodzin, a to
nie sprzyja pracy naukowej. Do tego mają jeszcze dodatkowe zaję-
cia, czyli trzeba mieć niesłychany hart ducha, żeby w tym zawo-
dzie odnieść tak zwany „średni sukces”.

Przejdźmy może teraz na grunt prywatny. Podczas posiedzenia
Senatu pięknie dziękował Pan Matce. Widać, że to szczególna więź.
Czym jest dla Pana Profesora rodzina, związki rodzinne?

Muszę powiedzieć, że zawsze miałem szczęście w życiu. Mój
ojciec zmarł, kiedy miałem 6 lat i od tego czasu stałem się doro-
słym, bo musiałem pomagać mamie i pracować po to, żeby utrzy-
mać mamę i siebie. Moja mama towarzyszyła mi, kiedy byłem
w szkole podstawowej, jak również wtedy, kiedy zdecydowałem
sam – za namową nauczycieli – o pójściu do liceum. Popierała
mnie w czasie studiów, przeżywała moje egzaminy, doktorat, habi-
litację. Bardzo się zaprzyjaźniła z moim mistrzem – profesorem
Pawłowskim. Mając takie wsparcie duchowe można osiągnąć
wszystko. Moja mama była ze mną zawsze i jest ze mną do dzisiaj,
bo wbrew różnym „standardom” moja małżonka się zaprzyjaźniła
z moją mamą tak, że osoby obce nie wiedzą, że to jest moja mama,
tylko myślą, że to mama mojej żony. Razem stworzyły taki dom, że
do nas trudno przyjść, ale też trudno wyjść, kiedy już jest się w tym
domu. Wielkie i nie do przecenienia zasługi w utworzeniu praw-
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Wybitny lekarz, znakomity, mądry i ciepły człowiek. Stąd Jego
autorytet. Autorytet nie tylko lekarski, ale i autorytet człowieka,
który całe swoje życie poświęcił dla innych.

Zasiada Pan w międzynarodowych i ogólnopolskich gremiach,
ale wiele pracy poświęcił Pan również zagadnieniom regionu.
Czym jest dla Pana Śląsk, jak patrzy Pan na to, co w tej chwili
dzieje się w regionie, jakie szanse i perspektywy widzi Pan na przy-
szłość?

Najprościej powiedziałbym: Śląsk to moja mała ojczyzna, żyję
tu cały czas, bez przerwy. Śląsk jest ziemią trochę umęczoną. Umę-
czoną nadmierną industrializacją, która zrobiła spustoszenie nie
tylko w przyrodzie, ale i w umysłach ludzkich. Teraz jest szansa,
żeby właśnie poprzez zwiększanie liczby studentów, poprzez po-
kazywanie młodym ludziom nowej drogi rozwoju doprowadzić
do tego, żeby Śląsk mógł konkurować z innymi regionami w Euro-
pie. Takich inicjatyw jest wiele. Taką inicjatywę podjąłem ze śro-
dowiskiem wrocławskim, mianowicie powstanie czasopismo „Ślą-
ski Przegląd Statystyczny”, jako organ Polskiego Towarzystwa Sta-
tystycznego, ale sponsorowany przez dwie akademie: wrocławską
i katowicką, który będzie obejmował swoją tematyką cały Śląsk –
Dolny, Górny i Opolski. Wsparł nas rektor Akademii Ekonomicz-
nej we Wrocławiu, a i rektor Kuźnik zapalił się do tego pomysłu.
Mam nadzieję, że następne numery spowodują, iż region będzie
miał swój własny głos, gdyż według moich przewidywań wspólna
Europa, do której za niedługo wejdziemy będzie Europą regio-
nów, konkurujących ze sobą, ale nie w aspekcie negatywnym, ra-
czej będzie to konkurencja „sportowa” – pozytywna, fair-play. Taka

konkurencja przy zachowaniu wszystkich reguł wymaga wielkiego
wysiłku. Jeśli chodzi zaś o starania o to, by Śląsk zmienił się z in-
dustrialnego w nowoczesny, to popieram różne inicjatywy bizne-
sowe, jak na przykład autostradę informatyczną Kraków-Katowi-
ce-Wrocław. Staram się je wspierać od strony intelektualnej, a nie
biznesowej. Po prostu tam gdzie mogę, tam staram się wspierać.
Przynajmniej w mediach.

Jaka, okiem doświadczonego profesora, wydaje się przyszłość dzie-
dzin, w których Pan się specjalizuje, czyli ekonometrii oraz mi-
kroekonomii?

Kiedy ja rozpoczynałem pracę w tej dziedzinie mieliśmy ol-
brzymi kłopot, jakim były trudności numeryczne. Trzeba było li-
czyć ręcznie, za pomocą mechanicznych maszynek do liczenia.
Potem powstały pierwsze „śmieszne” komputery. W tej chwili moc
obliczeniowa komputerów jest tak duża, że możemy sobie pozwo-
lić na rozwiązywanie nawet najbardziej złożonych zadań. To jest
ogromny postęp. Można powiedzieć, że bez prognoz, które są obar-
czone minimalnym błędem nie można podejmować racjonalnych
decyzji ekonomicznych w jakiejkolwiek sferze. Ekonometria ma
dostarczać rzetelnych i bardzo precyzyjnych prognoz, które wyko-
rzystuje się do podejmowania decyzji. Świat to już robi od dawna.
My jeszcze, od strony zastosowań, nie jesteśmy w stanie – mówię
o środowisku biznesu – wykorzystać dorobku ekonometrii. Pierw-
sze robią to banki i instytucje finansowe, czyli ekonometria finan-
sowa ma tu najszersze zastosowania. Jest to kwestia umiejętnych
decyzji alokacyjnych. Zmienia się także metodologia ekonometrii,
to znaczy, prócz klasycznego modelowania na podstawie liczb, zaj-
mujemy się modelowaniem „miękkim”, czyli próbujemy modelo-
wać zjawiska jakościowe. Jeżeli spojrzymy na dorobek ostatnich
laureatów Nagrody Nobla, to właśnie tym się zajmują. W środo-
wisku statystyczno-ekonometrycznym mamy wielu przedstawicie-
li tych najnowszych prądów naukowych. Zajmują się teorią cha-
osu i jej zastosowaniami ekonomicznymi, ekonomią matematycz-
ną, modelami neuronowymi, modelami finansowymi, analizą giełd
i procesów finansowych, a także modelowaniem obiektów wytwór-
czych. Ostatnio w katedrze zajmujemy się badaniem rynku pracy
w województwie śląskim, co – moim zdaniem – jest w tym okresie
bardzo ważne, gdyż chcemy zobaczyć, jakie są skutki przemian
gospodarczych na Śląsku i podpowiadać z naukowego punktu wi-
dzenia, które problemy wymagają pilnego rozwiązania.

Jaki jest Profesor Barczak poza uczelnią? Czytelnik Pańskich CV
dowie się z nich, że nie buduje modeli ekonometrycznych, ale słu-
cha muzyki klasycznej i chodzi po górach. To pewnie prawda, ale
może opowie nam Pan też o innych hobby?

Po górach nie chodzę już tyle, ile kiedyś, gdyż – powiedzmy to
sobie – mięśnie są za słabe, ale moje młodzieńcze marzenia spełni-
łem, bo w zeszłym roku byłem pod Eigerem. Jako młody chłopak
chciałem na niego wejść, ale nie miałem paszportu. Teraz mogłem,
ale poklepałem go po ścianie i powiedziałem, że jestem, i choć na
dole, a nie u góry, to i tak mam satysfakcję. Wcześniej byłem na
Mont Blanc. Teraz chodzę już ostrożniej, raczej po przełęczach
i dolinami. Muzyką klasyczną zajmowałem się od zawsze. Nieste-
ty nie mam czasu, aby chodzić na koncerty Narodowej Orkiestry
Symfonicznej Polskiego Radia, choć kiedyś byłem nawet prezesem
Towarzystwa Popierania tejże orkiestry. Jeżeli chodzi o hobby, to
niestety mam mało czasu, aby je rozwijać. Kiedy mam wolną chwi-
lę, to czytam. Dużo czytam, gdyż jestem człowiekiem ukształtowa-
nym przez książki, a nie przez telewizję. W związku z tym wielką
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radością są dla mnie na przykład święta, ferie, dłuższy weekend –
wtedy przy dobrym espresso mogę czytać dobrą książkę.

Panie Profesorze – espresso, swój fotel… każdy z nas ma swoje
magiczne miejsca. Dla kogoś takim miejscem może być fotel, dla
kogoś innego Pola Elizejskie, kolejny człowiek ma często przed
oczyma zupełnie inny zakątek w zupełnie innym kraju. A Pan?
Czy istnieją magiczne miejsca Profesora Barczaka?

Istnieją. Mam ulubione dolinki w Tatrach, szczególnie w okoli-
cach Pięciu Stawów – to w lecie. Mam ulubione kawiarenki w Kra-
kowie, gdzie mnie dobrze znają. Tam nie muszę nic mówić, siadam
i dostaję espresso. Te są najważniejsze. Jeżeli chodzi o ulubione
kraje, to rewelacyjnie czuję się podczas wakacji w Szwajcarii, dla-
tego, że w Szwajcarii mówi się praktycznie czterema językami, ist-
nieją dwie, a nawet trzy główne religie, a wszystko jest tak ułożo-
ne, tak przewidywalne. Nie wspomnę nawet o przepięknych kraj-
obrazach. Ludzie są tam w moim odczuciu bardzo sympatyczni,
gdyż istnieje pewien dystans jeśli chodzi o kontakty. Szanuje się
intymność każdego, co mi bardzo odpowiada. Czuję się bardzo
dobrze, kiedy siedzę sobie nad rzeczką, w kawiarence w Lozannie
czy innym mieście albo w przepięknym kantonie Graubünden –
gdzie są znakomite wioski, w których wystarczy raz pójść do re-
stauracyjki, żeby następnym razem już zostać rozpoznanym, a wła-
ściciele i personel pozdrawiają pięknymi słowami Grüss Gott. Tam
nie ma ludzi, góry nie są aż tak wysokie, można więc rozmyślać.
Myślałem sobie nawet, że najwybitniejsi Polacy wybierali Szwajca-
rię: Kościuszko, Mościcki i poprzedni prezydenci II Rzeczypospo-
litej, a także mój guru, jeżeli chodzi o filozofię, dominikanin, ksiądz
profesor Józef I.M. Bocheński. Będąc w Fryburgu starałem się od-
naleźć ducha profesora Bocheńskiego, chodząc po mieście i zasta-
nawiając się, czy nie dotykam tych samych kamieni i ulic, których
kiedyś dotykał profesor, którego miałem szczęście spotkać i roz-
mawiać z nim na dwa lata przed jego śmiercią.

A wracając z wyżyn, zarówno szwajcarskich jak i filozoficznych,
proszę pozwolić na pewnie dobrze znane Panu Profesorowi pyta-
nie o długie włosy. Są mężczyźni, którzy noszą długie włosy, bo

najzwyczajniej w świecie lubią; inni niejako dorabiają do tego fi-
lozofię, twierdząc, że długie włosy niosą przekaz o osobowości,
poglądzie na świat i życie. Co w Pana wypadku zadecydowało o tej
fryzurze?

Zadecydowała rzecz dziwna. Byłem głównym negocjatorem
Kontraktu dla Województwa Katowickiego, jako strona społecz-
na. Wtedy nie miałem czasu na strzyżenie i urosły mi włosy. Kiedy
podpisywaliśmy umowę z ówczesnym premierem Oleksym, po-
wiedziałem, że gdy w Polsce będzie funkcjonować właściwa poli-
tyka regionalna, to ja pójdę do fryzjera. I dlatego mam długie wło-
sy. Natomiast pewna pani stwierdziła, że średnia włosów premiera
Oleksego i moja jest dobra. To było podejście statystyczne.

A gdyby to Pan sam miał napisać o sobie notatkę prasową pod
hasłem „Andrzej Stanisław Barczak, profesor”, co by się w niej
znalazło?

Nauczyciel akademicki, ekonomista statystyk. To wszystko.
Ekonometria nie dla wszystkich jest zrozumiała, dlatego napisał-
bym „ekonomista statystyk”, gdyż jestem ekonomistą o specjalno-
ści ekonometria, statystyka. Nauczyciel akademicki – sądzę, że
więcej nie musiałbym napisać, ponieważ ostatnio dotykają mnie
rzeczy z jednej strony bardzo sympatyczne, z drugiej strony bardzo
smutne. Pani, będąca już na emeryturze, spotyka mnie na ulicy,
zagaduje mnie i mówi, że była moją studentką. Wtedy widzę ten
upływ czasu, gdyż była ona moją studentką sprzed czterdziestu lat.
Miłe jest to, że o mnie pamiętają, ale kiedy widzę upływ czasu,
zdaję sobie sprawę, że nie da się go zatrzymać. Wydaje mi się, że
mam może nie osiemnaście, lecz dwadzieścia pięć lat, ale czasami
mięśnie mi mówią, że to jednak nie jest prawdą. Jednak mówiąc
zupełnie poważnie, kiedy czyniłem pewne przemyślenia w związ-
ku z jubileuszem 40 lat pracy naukowej, doszedłem do wniosku,
że niczego bym nie zmienił w swoim życiu.

To znaczy, że jest Pan Profesor szczęśliwym człowiekiem.

Tak, nawet mimo trudności, które się zdarzały. Ale o nich nie
mówmy. Nic bym nie zmienił. Ważne jest, że mam w życiu podpo-
rę – moja Mama ma teraz 102 lata, jest w znakomitej formie i tak
jak kiedyś wysłuchiwała moich wszystkich problemów, kiedy by-
łem w szkole podstawowej, tak teraz także wysłuchuje ich nadal.
Wystarczy, że jest Mama i jest lepiej. Z małżonką tworzymy zgrany
zespół, w którym jest dużo miejsca na humor i wspólnie wypraco-
wywane decyzje zarówno dla spraw codziennych, jak i przyszło-
ściowych.

Kończąc, czego należy życzyć w dniach takiego jubileuszu?

Żebym nie stracił nadziei.

W takim razie, proszę przyjąć – mam nadzieję również w imieniu
czytelników AE Forum – życzenia, by ta nadzieja zawsze trwała
i starczało sił na realizację każdego z pomysłów Pana Profesora.

Dziękuję za rozmowę.

Z PROF. DR. HAB. ANDRZEJEM S. BARCZAKIEM

ROZMAWIAŁ MARCIN BARON
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Z inicjatywy rektora, prof. Floriana Kuźnika, zo-
stała zapoczątkowana akcja informacyjna poświęcona
możliwościom finansowania badań naukowych z fun-
duszy 6 Programu Ramowego Unii Europejskiej. Pre-
zentacje przygotowane przez Biuro Programów i Współ-
pracy Międzynarodowej miały charakter ramowy, a ich
celem było zapoznanie naukowców z głównymi zasa-
dami programu, jak również przedstawienie prioryte-
tów badawczych, w ramach których można składać
wnioski projektowe. Szczegółowo omówiony został
priorytet 7 (Obywatele i sprawowanie władzy w spo-
łeczeństwie opartym na wiedzy), który koncentruje się
na tematyce społeczno-ekonomicznej.

Budżet całego programu, obejmującego lata 2002-
-2006, wynosi 17,5 miliarda euro. Jednostki, które pro-
wadzą badania mogą przy współudziale partnerów
europejskich składać wnioski projektowe w ramach
wszystkich dyscyplin naukowych. Formy udziału w pro-
gramie są bardzo zróżnicowane. Komisja Europejska
może dofinansować projekty celowe (specific targeted
research projects), akcje koordynujące (coordination
actions) i wspomagające badania naukowe (specific
support actions) oraz, co jest nowością w 6 Programie
Ramowym, projekty o dużym budżecie (integrated
projects) i sieci doskonałości (networks of excellence).

6 Program Ramowy to nie tylko projekty badaw-
cze, ale również ciekawe oferty stypendialne. Naukowcy,

zarówno rozpoczynający karierę naukową, jak i do-
świadczeni badawcze, mogą skorzystać z programu sty-
pendialnego Marie Curie i wyjechać za granicę w ra-
mach stypendium indywidualnego lub instytucjonal-
nego. Polskie jednostki badawcze w Polsce mogą
również przyjmować na staże naukowe stypendystów
z Europy i tzw. krajów trzecich.

Wysokość stypendium wynosi średnio od 29 tys.
do 67 tys. euro na rok.

Naukowiec zainteresowany udziałem w 6 Progra-
mie Ramowym może sam wystąpić z inicjatywą zbu-
dowania międzynarodowego konsorcjum i przygoto-
wać wniosek projektowy w roli koordynatora lub włą-
czyć się w projekt jako partner. Aby ułatwić powyższe
procedury, opracowane zostały formularze Partner Se-
arch, Dostępne są na stronie internetowej: www.ae.ka-
towice.pl/wersja_polska/wspolpraca_miedzynarodo-
wa/partners_form.html. Wystarczy je wypełnić i prze-
słać do Biura Programów i Współpracy Między-
narodowej pod adresem interrel@ae.katowice.pl. Po-
dane informacje zostaną umieszczone w europejskiej
bazie danych poszukiwania partnerów.

Pracownicy naukowi naszej uczelni, którzy chcie-
liby zapoznać się szczegółowo z zasadami 6 Programu
ramowego mogą skorzystać także z informacji poda-
nych na stronach: www.cordis.lu (główna strona 6 PR),
www.cordis.lu/fp6/citizens.htm (strona dotycząca prio-
rytetu 7).

AGNIESZKA  KLEMENS

66 Program6 Program6 Program6 Program6 Program

Ramowy Ramowy Ramowy Ramowy Ramowy UEUEUEUEUE
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3.  RETURN AND REINTEGRATION MECHANISMS – granty
powrotne i reintegracyjne

Są to stypendia przyznawane badaczom z krajów członkow-
skich i stowarzyszonych, którzy dopiero powrócili ze stypendium
Marie Curie lub też byli beneficjantami innych programów szko-
leniowych w ramach poprzednich Programów Ramowych. Ce-
lem takiego stypendium jest wsparcie zawodowej reintegracji
naukowca.

Granty powrotne i reintegracyjne obejmują:
– Marie Curie European Reintegration Grants (Europejskie

stypendia reintegracyjne),
– Marie Curie International Reintegration Grants (Międzyna-

rodowe stypendia reintegracyjne).

4. EXCELLENCE PROMOTION AND RECOGNITION –
promocja i uznawanie doskonałości

Są to granty, których celem jest promowanie i nagradzanie
europejskich zespołów badawczych, zwłaszcza pracujących w no-
wych lub dopiero rodzących się obszarach badań, a także prezen-
towanie osobistych osiągnięć europejskich naukowców po to, aby
móc wspierać ich dalszy rozwój.

Granty te obejmują:
– Marie Curie Excellence Grants (Granty Marie Curie dla naj-

lepszych),
– Marie Curie Excellence Awards (Nagrody Marie Curie dla

najlepszych),
– Marie Curie Chairs (Katedry Marie Curie).

System stypendialny Marie Curie obejmuje wszystkie dzie-
dziny naukowe. Składający projekt samodzielnie określają obszar
badań. Beneficjentami w projektach mogą być zarówno począt-
kujący naukowcy (posiadający dyplom magistra i czteroletnie
doświadczenie w pracy naukowej), jak i doświadczeni naukowcy
(posiadający minimum czteroletnie doświadczenie w pracy na-
ukowej lub tytuł doktora). O stypendium mogą ubiegać się na-
ukowcy z krajów członkowskich i stowarzyszonych. Niektóre
stypendia są również dostępne dla naukowców z tzw. krajów trze-
cich. Wynagrodzenie stypendystów wynosi średnio od 29 000
euro dla początkujących naukowców do 67 000 euro dla do-
świadczonych.

Charakterystyka poszczególnych stypendiów oraz zasady przy-
gotowania wniosków dostępne są na stronie internetowej Krajo-
wego Punktu Kontaktowego, pod adresem: http://www.6pr.pl/
n/s/2/zarys.html. Szczegółowe informacje można również uzyskać
w Biurze Programów i Współpracy Międzynarodowej lub na stro-
nie internetowej: http://www.ae.katowice.pl/wersja_polska/
wspolpraca_miedzynarodowa/6_pr_ramowy.html.

KATARZYNA  HAŚNIK

System stypendiów Marie Curie to bardzo atrakcyjna oferta
dla organizacji i naukowców zajmujących się aktywnie badaniami
naukowymi. Instytucja zainteresowana udziałem w tym progra-
mie stypendialnym może składać wniosek w ramach 4 dużych
akcji:

1.  HOST DRIVEN ACTIONS – stypendia instytucjonalne

Akcje te mają na celu stworzenie struktury międzynarodowych
treningów i szkoleń w instytucjach europejskich, z których korzy-
stać będą mogli indywidualni naukowcy z różnych krajów człon-
kowskich, stowarzyszonych oraz trzecich. Można uzyskać dofi-
nansowanie na wymianę naukowców przedstawiając Komisji Eu-
ropejskiej propozycję projektu na maksimum 4 lata.

Stypendia instytucjonalne obejmują:
– Marie Curie Research Training Networks (Sieci badawczo-szko-

leniowe),
– Marie Curie Host Fellowships for Early Stage Research Tra-

ining (Szkolenie początkujących naukowców),
– Marie Curie Host Fellowships for the Transfer of Knowledge

(Stypendia służące transferowi wiedzy),
– Marie Curie Conferences and Training Courses (Konferencje

i kursy szkoleniowe).

Instytucją, która przygotowuje projekt, a następnie przyjmuje
stypendystów może być, w przypadku uczelni wyższych, katedra,
wydział, przedsiębiorstwo, w tym MŚP. Instytucje mogą zaplano-
wać wymianę stypendystów, wspólnie organizować konferencje
naukowe, seminaria, szkolenia.

2.  INDIVIDUAL-DRIVEN ACTIONS – stypendia indywidualne

Akcje te obejmują stypendia, o które indywidualni naukowcy
mogą aplikować, przygotowując wniosek projektowy, wspólnie
z wybraną przez siebie instytucją przyjmującą.

Stypendia indywidualne obejmują:
– Marie Curie Intra-European Fellowships (Stypendia europej-

skie),
– Marie Curie Outgoing International Fellowships (Stypendia

wyjazdowe),
– Marie Curie Incoming International Fellowships (Stypendia

przyjazdowe).

6Stypendia Stypendia Stypendia Stypendia Stypendia Marie CurieMarie CurieMarie CurieMarie CurieMarie Curie

w 6 Programiew 6 Programiew 6 Programiew 6 Programiew 6 Programie

Ramowym Ramowym Ramowym Ramowym Ramowym UEUEUEUEUE
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Uczelnia musi się rozwijać. Rozwój
uczelni to nie tylko umacnianie się wydzia-
łów. Obydwa istniejące Wydziały: Ekono-
mii i Zarządzania uzyskały pełnię praw
akademickich, wykształciły wielu młodych
pracowników, którzy stali się doktorami
habilitowanymi i uzyskują profesury, a więc
konieczne jest stworzenie przestrzeni dla
dalszego rozwoju. Czasy i zmienność re-
aliów ekonomicznych i społecznych powo-
dują konieczność rozwijania nowych spe-
cjalności i nowych kierunków. Nowy wy-
dział jest zatem ogromną szansą dla dalsze-
go rozwoju uczelni i umacniania jej pozy-
cji. Wśród akademickich uczelni eko-
nomicznych jedynie Akademia Ekonomicz-
na w Katowicach była uczelnią dwuwydzia-
łową – nie licząc bardzo złożonej struktury
SGH w tym zakresie. Ostatni – drugi wy-
dział powstał jeszcze za czasów, kiedy rek-
torem był profesor Messner. Od tego cza-
su uczelnia nie zdobyła się na ten krok, by
zbudować nowy wydział. Stąd inicjatywa
utworzenia trzeciego wydziału, nad którą
pracowaliśmy razem z panią rektor Hen-
zel. Stało się to faktem i 10 września 2002,

na podstawie decyzji ministra, wydział został powołany. W tej
chwili jesteśmy na etapie jego organizacji.

Wiele osób, zarówno pracowników naukowych, jak i admini-
stracyjnych, zadaje sobie pytanie, w jaki sposób zmiany orga-
nizacyjne będą dotyczyć ich samych. Czy może Pan Profesor
przybliżyć czytelnikom „AE Forum” kwestie zmian w przy-
porządkowaniu kadrowym, podziału dziekanatów, przenosze-
nia studentów itp.?

Wydział musi mieć swoją strukturę i odpowiadać wszyst-
kim wymogom formalnym określonym w ustawach. Nasze
ambicje uniwersyteckie wymagają, aby Wydział Finansów
i Ubezpieczeń zyskał pełnię uprawnień akademickich. Powsta-
je on głównie dzięki zasobom Wydziału Ekonomii. Będą go
tworzyć katedry, które zostały określone w stosownej opinii
Senatu, przy czym bardzo prawdopodobne jest również przej-
ście pewnych katedr z Wydziału Zarządzania tak, aby nowy
wydział był w pełni przygotowany kompetencyjnie do prowa-

10 września 2002 minister edukacji narodowej i sportu po-
wołał do życia Wydział Finansów i Ubezpieczeń Akademii Eko-
nomicznej w Katowicach. Zakłada się, że od 1 października
2003 będzie on w pełni funkcjonował w strukturze organiza-
cyjnej uczelni. Jako że kwestie związane ze zorganizowaniem
pracy nowego wydziału są żywo dyskutowane wśród pracow-
ników i studentów, chcemy przybliżyć czytelnikom „AE Fo-
rum” tę tematykę. Naszym gościem jest prof. dr hab. Jan Woj-
tyła, Rektor Akademii Ekonomicznej w latach 1996-2002,
obecnie Pełnomocnik Rektora ds. Wydziału Finansów i Ubez-
pieczeń.

Panie Profesorze, można chyba powiedzieć, że to właśnie Pan
jest „ojcem” Wydziału Finansów i Ubezpieczeń. Zamysł ten
wszak pojawił się podczas Pana kadencji rektorskiej i to wła-
śnie Pan był i jest jednym z największych orędowników nowej
jednostki. Jakie korzyści uzyska Akademia dzięki utworzeniu
wydziału?

rozmowa z profesorem rozmowa z profesorem rozmowa z profesorem rozmowa z profesorem rozmowa z profesorem Janem WJanem WJanem WJanem WJanem Wojtyłą,ojtyłą,ojtyłą,ojtyłą,ojtyłą, P P P P Pełnomocnikiem Rełnomocnikiem Rełnomocnikiem Rełnomocnikiem Rełnomocnikiem Rektoraektoraektoraektoraektora

ds. Wydziału Finansów i Ubezpieczeńds. Wydziału Finansów i Ubezpieczeńds. Wydziału Finansów i Ubezpieczeńds. Wydziału Finansów i Ubezpieczeńds. Wydziału Finansów i Ubezpieczeń
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budowania własnych zespołów czy szkół w przyszłości. Tak
więc te, który powinny bardzo intensywnie nastąpić po 1 paź-
dziernika 2003, a mogą być nawet zapoczątkowane wcześniej,
to właśnie prace zmierzające do ukształtowania nowych spe-
cjalności. Jest to również okazja do „przeglądnięcia” specjal-
ności, które aktualnie funkcjonują na obecnym wydziale, bo
nowy wydział sprzyja zmianom, a ja jestem na nie bardzo otwar-
ty i będę je promował.

Panie Profesorze, proszę jeszcze pozwolić na jedno nieco bar-
dziej prywatne pytanie na zakończenie. Czym jest Wydział
Finansów i Ubezpieczeń dla profesora Jana Wojtyły i czego
należy życzyć Pełnomocnikowi Rektora do spraw tejże jed-
nostki?

Proces, który został zapoczątkowany i który starałem się
realizować jeszcze jako rektor był procesem dalekosiężnym.
Uczelni nie buduje i nie kształtuje się na czas kadencji. Obo-
wiązkiem byłego rektora jest wspierać to, co zostało rozpoczę-
te, skoro uzyskuje się pełną aprobatę następców. W tym bar-
dzo solidarnym i zbornym działaniu byłego rektora i jego na-
stępców jest ogromna szansa, by Wydział Finansów i Ubezpie-
czeń dobrze wpisał się w misję uczelni. W pewnym sensie moją
osobistą ambicją jest, by do tego doprowadzić. Spójrzmy na
rynek pracy. Jest on w tej chwili, i będzie – biorąc pod uwagę
masowość kształcenia w szeroko rozumianych zawodach eko-
nomisty – bardzo wymagający. My w naszym kształceniu mu-
simy pójść w głąb. Należy zmierzać do kreowania absolwen-
tów, którzy będą mogli uprawiać wolne zawody. Finanse, do-
radztwo podatkowe, rachunkowość, stwarzają możliwość uzy-
skiwania daleko idącej samodzielności. Kompozycja z układem
prawnym jest konieczna, bo dla finansów, a przede wszystkim
dla rachunkowości, układ prawny jest niezbędny. Ubezpiecze-
nia, które zaczynają się w Polsce rozwijać, również stwarzają
duże szanse dla absolwentów. Ten wydział będzie miał bardzo
czytelną przestrzeń obecności w układzie rynku. Finanse, ra-
chunkowość, ubezpieczenia to są specjalności, które dzisiaj są
najbardziej poszukiwane przez absolwentów. Idąc dalej myślę,
że w przyszłości powinien powstać czwarty (trudno mi jeszcze
zdefiniować jakiego kształtu) wydział, aby uczelnia mogła bar-
dzo wyraźnie ugruntować swoje miejsce zarówno w zakresie
kształcenia, jak i badań idąc w głąb. Należy pamiętać, że per-
spektywa europejska zmusza nas do reorientacji kształcenia.
Czas, kiedy przekazywano wiedzę w szerokim zakresie, w spo-
sób bardzo ogólny minął. Uczelnia powinna przygotowywać
nie tylko do pierwszej pracy, ale także do tej ostatniej. W tej
chwili potrzeba wielu specjalistów i także kształcenia specjali-
stycznego. Z tego punktu widzenia nowy wydział stwarza ta-
kie możliwości. Poza tym, cały czas musimy myśleć o wyko-
rzystaniu możliwości i kontaktów międzynarodowych w prze-
strzeni europejskiej, w którą uczelnia wkroczyła w ostatnich
latach, aby właśnie na tym i innych wydziałach mogły zostać
„skonsumowane”.

Dziękuję bardzo za rozmowę i życzę, by wszystkie wspomniane
plany realizowały się pomyślnie.

WYWIAD PRZEPROWADZIŁ  MARCIN BARON

dzonych wykładów z jednej strony, a z drugiej, aby mógł szyb-
ko uzyskać uprawnienia do nadawania stopnia naukowego dok-
tora i doktora habilitowanego w zakresie ekonomii. To jest
trudny, ale jednocześnie bardzo ważny element stwarzający
możliwości promocji naukowej naszych pracowników – prak-
tycznie rzecz biorąc na trzech wydziałach. Co do struktur, sta-
ramy się przede wszystkim wykorzystać osoby będące pracow-
nikami naszej uczelni, a więc jeżeli mówimy o utworzeniu no-
wych struktur administracji wydziałowej, to w głównej mierze
będą je tworzyć pracownicy już zatrudnieni. Jeśli to będzie
konieczne będziemy angażować nowe osoby – będziemy re-
krutować pracowników z zewnątrz. Myślę, że zmiany te są
również okazją do pewnego unowocześnienia stylu funkcjo-
nowania dziekanatów, gdyż dzisiaj, przy daleko idących zasto-
sowaniach technik informatycznych, wiele czynności ewiden-
cyjnych może być wykonywany za pomocą techniki kompute-
rowej. W styczniu uchwałą Senatu został powołany Wydział
w organizacji. Następnie przyporządkowano mu katedry. Stu-
denci będą pod względem dydaktycznym podlegać jeszcze wy-
działom istniejącym, żeby nie zakłócać toku studiów. Nato-
miast od 1 października 2003 roku będą już całkowicie podle-
gać władzom nowego wydziału – dziekanom, prodziekanom –
na zasadach dotychczas obowiązujących, określonych w Sta-
tucie uczelni i w Regulaminie Studiów. Pracownicy naukowi
katedr, którzy tworzyli kierunki przeniesione na Wydział Fi-
nansów i Ubezpieczeń, przechodzą na podstawie decyzji rek-
tora do nowego wydziału. Do 1 października pozostają w po-
dwójnej podległości, bo: w zakresie realizowanego procesu dy-
daktycznego przede wszystkim dziekanowi Wydziału Ekono-
mii, a w zakresie działań związanych z organizacją wydziału
mojej osobie – jako Pełnomocnikowi Rektora ds. Wydziału
Finansów i Ubezpieczeń. Ta konstrukcja pozwala zachować
pełną ciągłość prac. Już wkrótce zostanie wyłoniona nowa Rada
Wydziału, co będzie poprzedzone wyborami w grupie asysten-
tów, adiunktów i studentów. To uzupełnienie nastąpi w krót-
kim czasie tak, aby Rada Wydziału w pełnym składzie mogła
szybko rozpocząć swoją działalność. Jej głównym celem bę-
dzie przygotowanie rekrutacji na nowy wydział, gdyż będzie
już ona prowadzona oddzielnie. Ponadto, Radę czeka podjęcie
pewnych działań promocyjnych i informacyjnych w zakresie
tych zmian, może bowiem powstać pewna dezorientacja wśród
kandydatów na studia. Dalej konieczne jest wystąpienie do wła-
ściwych organów nauki i szkolnictwa wyższego o uzyskanie
uprawnień do nadawania stopni doktora i doktora habilito-
wanego. Takie są moim zdaniem najważniejsze działaniami na
najbliższy czas, oczywiście obok ukształtowania struktury za-
plecza organizacyjnego wydziału.

Jakie inne działania – długofalowe, strategiczne – powinny
zostać podjęte, zdaniem Pana Profesora, aby budować rangę
Wydziału Finansów i Ubezpieczeń?

Przede wszystkim nie należy zapominać, że wchodzące
w skład wydziału katedry, które tworzą już istniejące kierunki,
mają wysoką renomę. Pod tym względem ich pozycja nie bu-
dzi wątpliwości, ale oczywiście nowy wydział stwarza impuls
do budowania nowego kierunku i nowych specjalności. Aż się
prosi, by przy dużym zaangażowaniu pracowników, którzy usa-
modzielnili się niedawno, stwarzać im możliwości do dalszego
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Uchwała opiniująca nr 14/2002/2003
SENATU AKADEMII EKONOMICZNEJ

im. K. ADAMIECKIEGO W KATOWICACH
z dnia 9 stycznia 2003 roku w sprawie struktury

organizacyjnej Wydziału Finansów i Ubezpieczeń.

Na podstawie i w wykonaniu Zarządzenia Ministra Eduka-
cji i Sportu z dnia 10 września 2002 r., Nr 12 w sprawie
zmian organizacyjnych w Akademii Ekonomicznej im.
K. Adamieckiego w Katowicach dotyczących utworzenia
Wydziału Finansów i Ubezpieczeń oraz § 16 ust. 3 Statu-
tu Akademii Senat wyraża aprobatę dla inicjatywy Rekto-
ra w przedmiocie:

§ 1

1. Przeniesienia z Wydziału Ekonomii na Wydział Finan-
sów i Ubezpieczeń Katedr:
– Finansów,
– Rachunkowości,
– Inwestycji,
– Prawa,
– Rynku Ubezpieczeniowego,
– Matematyki Stosowanej.

Przeniesienia z Wydziału Ekonomii na Wydział Finansów
i Ubezpieczeń Zakładów działających w ramach Katedr
wymienionych w pkt. 1.

§ 2

Osoby pełniące w wymienionych jednostkach organiza-
cyjnych funkcje kierownicze powinny je zachować do
końca kadencji, na którą zostały powołane w ramach struk-
tury organizacyjnej Wydziału Finansów i Ubezpieczeń.

Pracownicy zatrudnieni w jednostkach tworzących Wy-
dział Finansów i Ubezpieczeń powinni stać się pracowni-
kami tego Wydziału na podstawie indywidualnych decy-
zji Rektora, podjętych po zasięgnięciu opinii Pełnomoc-
nika Rektora ds. Organizacji Wydziału Finansów i Ubez-
pieczeń. Pracownicy, z chwilą objęcia obowiązków na
Wydziale Finansów i Ubezpieczeń, zachowają wszystkie
swoje prawa i obowiązki pracownicze. Przeniesienie,
o którym mowa w tym paragrafie, nie będzie miało wpły-
wu na bieg terminów zatrudnienia ani innych terminów,
o których mowa w ustawie i statucie.

Uchwała Nr 15/2002/2003
SENATU AKADEMII EKONOMICZNEJ

im. K. ADAMIECKIEGO W KATOWICACH
z dnia 9 stycznia 2003 roku w sprawie wykonania decy-
zji Ministra Edukacji Narodowej i Sportu o powołaniu

Wydziału Finansów i Ubezpieczeń zgodnie z Zarządze-
niem z dnia 10 września 2002 r. Nr 12 Ministra Eduka-
cji i Sportu w sprawie zmian organizacyjnych w Akade-
mii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach.

§ 1
Na podstawie i w wykonaniu Zarządzenia z dnia z dnia 10 września
2002 r., Nr 12 Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie zmian
organizacyjnych w Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Ka-
towicach dotyczących utworzenia Wydziału Finansów i Ubezpieczeń
nadaje się do dnia 30 września 2003 r. wymienionej jednostce organi-
zacyjnej status Wydziału Finansów i Ubezpieczeń w organizacji.

§ 2
Pracownicy naukowo-dydaktyczni, dydaktyczni i pracownicy nie będą-
cy nauczycielami akademickimi, przeniesieni do pracy w jednostkach
organizacyjnych Wydziału Finansów i Ubezpieczeń, są pracownikami
Wydziału w organizacji do dnia 30 września 2003 r. i wykonują obo-
wiązki na dotychczasowych wydziałach, na których byli zatrudnieni przed
tym dniem.
Pracownicy, o których mowa w ust. 1 są zobowiązani do wykonywania
prac związanych z tworzeniem i organizacją Wydziału Finansów i Ubez-
pieczeń.
Przełożonym pracowników zatrudnionych na Wydziale Finansów i Ubez-
pieczeń jest, do czasu objęcia władz wydziału, Pełnomocnik Rektora ds.
Organizacji Wydziału Finansów i Ubezpieczeń.

§ 3
Tworzy się Radę Wydziału w organizacji. Jej przewodniczącym jest Pełno-
mocnik Rektora, o którym mowa w Uchwale. Przepisy ustawy o szkolnic-
twie wyższym i ustawy o stopniach i tytule naukowym odnoszące się do
jednoosobowych i kolegialnych organów wydziału stosuje się odpowied-
nio do osoby Pełnomocnika Rektora i Rady Wydziału w organizacji.
Zobowiązuje się organy Wydziału w organizacji do:
– przygotowania wystąpienia do właściwych organów państwowych

o nadanie Wydziałowi uprawnień do nadawania stopnia naukowego
doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii i doktora habili-
towanego nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii,

– zorganizowania służb na Wydziale,
– podjęcia niezbędnych działań w celu przygotowania i przeprowa-

dzenia rekrutacji na studnia stacjonarne i niestacjonarne w roku aka-
demickim 2003/2004,

– zapewnienia warunków dla realizacji procesu dydaktycznego i ba-
dawczego w roku akademickim 2003/2004,

– zapewnienia właściwej promocji Wydziału.

§ 4
Kierunek Finanse i Bankowość wraz ze wszystkimi specjalnościami pro-
wadzonymi w ramach tego kierunku będzie prowadzony od dnia 1 paź-
dziernika 2003 r. na Wydziale Finansów i Ubezpieczeń.
W ramach wymienionego kierunku mogą być tworzone nowe specjal-
ności lub przenoszone inne specjalności prowadzone na Wydziałach
Akademii na podstawie decyzji rektora.
Studenci tego kierunku stają się z dniem 1 października 2003 r. studen-
tami Wydziału, o którym mowa w ust. 1. Do tego czasu są studentami
Wydziału w organizacji z zaznaczeniem, że w okresie tym realizują pro-
gram dydaktyczny na Wydziale Ekonomii i podlegają w sprawach stu-
denckich władzom tego Wydziału na dotychczasowych zasadach.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



41

NASZE SPRAWYNASZE SPRAWY

Edukacji Narodowej i Sportu, która obejmuje obowiąz-
kową oceną jakości wszystkie kierunki studiów ofero-
wane przez szkoły wyższe w Polsce. Wcześniej rozpoczę-
ły działalność i współpracę środowiskowe instytucje akre-
dytacyjne skupiające uczelnie zbliżone profilem
kształcenia, takie jak Uniwersytecka Komisja Akredyta-
cyjna czy Komisja Akredytacyjna Szkół Technicznych.
Wśród nich jest także Fundacja Promocji i Akredytacji
Kierunków Ekonomicznych.

Akredytacja środowiskowa powstaje z inicjatywy
uczelni zainteresowanych oceną i podnoszeniem jakości
kształcenia, jest wyrazem troski środowiska o jakość na-
uczania. Instytucje akredytujące oraz procedury i kryte-
ria oceny jakości kształcenia są tworzone samodzielnie
i niezależnie przez szkoły, zaś oferowana akredytacja jest
dobrowolna, a jej koszty pokrywają zainteresowane
uczelnie.

Na świecie działa wiele instytucji zajmujących się akre-
dytacją studiów wyższych. W krajach dbających o wyso-
ką jakość studiów z reguły mamy do czynienia z krajową
agencją akredytacyjną reprezentującą organy państwa
oraz z wieloma środowiskowymi instytucjami wyspecja-
lizowanymi w poszczególnych dziedzinach wiedzy lub
reprezentującymi stowarzyszenia profesjonalne.

Od 1990 roku liczba szkół wyższych w Polsce wzro-
sła ponaddwukrotnie, zaś liczba studentów czterokrot-
nie; to umasowienie edukacji oznacza zagrożenie dla ja-
kości. Akredytacja ma dostarczyć wiarygodnej informa-
cji o tym, że szkoła posiadająca certyfikat akredytacyjny
oferuje programy naprawdę dobrej jakości. Akredytacja
umożliwia także dokonanie świadomego wyboru takiej
szkoły wyższej, która dostarcza wiedzę oraz kształtuje
umiejętności i postawy pozwalające na dobre wykony-
wanie zawodu. W przyszłości pracodawca będzie zapew-
ne szukał absolwentów z dyplomem szkoły, która podję-
ła wyzwanie poddania się ocenie jakości i uzyskała od-
powiedni certyfikat.

HELENA  GATNAR

Zarządzeniem Rektora Akademii Ekonomicznej w Ka-
towicach z 16 kwietnia 2002 roku został utworzony Ze-
spół ds. Jakości Kształcenia. Do zadań Zespołu należy
w szczególności stymulowanie i badanie jakości kształ-
cenia, współdziałanie z jednostkami naukowo-dydaktycz-
nymi oraz Akademickim Centrum Kariery w zakresie
zapewniania i oceny jakości kształcenia w Akademii.

W obliczu wprowadzonych zmian w znowelizowanej
ustawie o szkolnictwie wyższym, dotyczących w szcze-
gólności wprowadzenia obligatoryjnego systemu akre-
dytacji kierunków studiów, Zespół ds. Jakości Kształce-
nia jest odpowiedzialny za administracyjną obsługę tego
systemu na uczelni.

Akredytacja akademicka to najważniejsza metoda oce-
ny jakości kształcenia w szkołach wyższych. Jej głów-
nym celem jest potwierdzenie, czy uczelnia spełnia stan-
dardy jakości określone przez instytucję akredytującą.
W trakcie akredytacji ocenie podlega misja uczelni oraz
sposób i rezultaty jej realizacji, a więc program studiów
i organizacja procesu nauczania, warunki studiowania
(zaplecze dydaktyczne i socjalne, biblioteka, kompute-
ryzacja), kwalifikacje kadry nauczającej i prowadzone
przez nią badania naukowe, troska o miejsca pracy dla
absolwentów i inne. Szczególną wagę przykłada się do
przejrzystości procedur edukacyjnych, internacjonaliza-
cji studiów, badania zadowolenia studentów i pracodaw-
ców oraz istnienia wewnątrzuczelnianych mechanizmów
zapewniania jakości.

Każda procedura akredytacyjna zawiera w sobie dwa
elementy: samoocenę, przygotowaną przez zaintereso-
waną uczelnię oraz ocenę wystawioną przez wizytujący
uczelnię zespół specjalistów powołany przez Komisję
Akredytacyjną. Zespół ten dokonuje oceny jakości na-
uczania w szkole i sporządza raport z wizytacji. Na
podstawie tego raportu Komisja Akredytacyjna podej-
muje decyzję o udzieleniu, odmowie lub odroczeniu
akredytacji.

Od stycznia 2002 roku działa w Polsce Państwowa
Komisja Akredytacyjna powołana przez Ministerstwo

ZespółZespółZespółZespółZespół
ds. ds. ds. ds. ds. JakJakJakJakJakości Kształceniaości Kształceniaości Kształceniaości Kształceniaości Kształcenia
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W kierunku przyszłościW kierunku przyszłościW kierunku przyszłościW kierunku przyszłościW kierunku przyszłości
AkAkAkAkAkademii Ekademii Ekademii Ekademii Ekademii Ekonomicznej –onomicznej –onomicznej –onomicznej –onomicznej –
rozwój rozwój rozwój rozwój rozwój Ścieżki Angielskiej...Ścieżki Angielskiej...Ścieżki Angielskiej...Ścieżki Angielskiej...Ścieżki Angielskiej...
PrzekPrzekPrzekPrzekPrzekształcenie Programme in Business and Economicsształcenie Programme in Business and Economicsształcenie Programme in Business and Economicsształcenie Programme in Business and Economicsształcenie Programme in Business and Economics
w specjalność International Businessw specjalność International Businessw specjalność International Businessw specjalność International Businessw specjalność International Business

W roku akademickim 2000/2001 ponad 300 studentów
Akademii ubiegało się o możliwość uczestnictwa w Program-
me in Business and Economics. W ofercie programowej znala-
zło się już 26 przedmiotów obejmujących ponad 500 godzin
dydaktycznych. W tym samym roku program rozszerzony zo-
stał na dwa semestry.

W roku akademickim 2001/2002 rekrutacja na zajęcia Ścież-
ki Angielskiej po raz pierwszy odbywała się przy wykorzysta-
niu Internetu. Do udziału w zajęciach aplikacje złożyło ponad
400 studentów Akademii Ekonomicznej. W Programie uczest-
niczyło 17 studentów zagranicznych. W maju 2002 r., pod-
czas uroczystego wręczania dyplomów magisterskich, ponad
100 absolwentów Akademii otrzymało od rektora dyplomy
uczestnictwa w Ścieżce Angielskiej.

W roku akademickim 2002/2003 Program jest kontynu-
owany. W ofercie programowej znajdują się 42 przedmioty
prowadzone w wymiarze ponad 1000 godzin, które zostały
wycenione łącznie na 136 punktów kredytowych (ECTS).

Po raz pierwszy w Programie uczestniczą wykładowcy z za-
granicy: Geoffrey Bowring z Turku Polytechnic w Finlandii,
Jean-Guillaume Ditter z Universite de Bourgogne we Francji
oraz Arja Hokkanen z Mikkeli Polytechnic w Finlandii. Część
zajęć prowadzona jest w formie wykładów, większość nato-
miast w formie warsztatów i ćwiczeń. Wszystkie przedmioty
kończą się zaliczeniem. Programme in Business and Econo-
mics cieszy się dużą popularnością wśród studentów krajowych
i zagranicznych. Od momentu jego uruchomienia w zajęciach
uczestniczyło już ponad 400 studentów Akademii Ekonomicz-
nej w Katowicach.

W ramach programu wykładane są dwa typy przedmio-
tów:

1.  Przedmioty znajdujące się w standardowej ofercie dy-
daktycznej tzn. wykładane w języku polskim dla studentów
Akademii Ekonomicznej w Katowicach (przedmioty kierun-
kowe i specjalnościowe). W tej grupie przedmiotów wymienić
można np.: badania operacyjne, badania marketingowe, mi-
kroekonomia, zachowania konsumenta. Studenci Akademii
Ekonomicznej mogą tak komponować swoje programy stu-
diów, że część przedmiotów zaliczana jest w ramach Ścieżki
Angielskiej. Pozwala to nie tylko na uzyskanie ekwiwalentnej
wiedzy i umiejętności (potwierdzonych stosowną ilością punk-
tów kredytowych), ale jednocześnie wzbogacenie umiejętno-
ści operowania fachową terminologią dyscypliny w języku an-

Przeszłość i teraźniejszość...

Celem strategicznym powołanego w 1999 r. przez Rektora
prof. dr hab. Jana Wojtyłę projektu pt. „Programme in Busi-
ness and Economics” było stworzenie efektywnej płaszczyzny
dydaktycznej współpracy polskich i zagranicznych studentów,
którzy pod kierunkiem nauczycieli akademickich pogłębialiby
swoją wiedzę i umiejętności prowadzenia działalności gospo-
darczej w wielokulturowym otoczeniu. Cel ten osiągnięto po-
przez stworzenie oferty programowej wkomponowanej w pro-
ces dydaktyczny Akademii Ekonomicznej w Katowicach i kom-
plementarnej wobec oferty kształcenia w europejskich uniwer-
sytetach ekonomicznych. Program skierowany został zarówno
do studentów europejskich uczelni ekonomicznych pragnących
rozszerzyć swoją wiedzę o kwestie związane z prowadzeniem
działalności gospodarczej w krajach Europy Środkowowschod-
niej, jak i do studentów Akademii Ekonomicznej w Katowi-
cach. Program obecnie stanowi podstawę międzynarodowej
współpracy Akademii Ekonomicznej z partnerskimi uczelnia-
mi w zakresie dydaktyki i wymiany studentów.

Formułując profil absolwenta Programu przyjęto za punkt
wyjścia cechy tzw. modelu europejskiego, tzn. orientacji w prak-
tyce zarządzania, w której nacisk kładzie się między innymi na
zarządzanie międzynarodową różnorodnością. Dziedzictwo
kulturowe ukształtowało sylwetkę euromenedżera na którą
składa się: zdolność do zmian, umiejętność uczenia się, otwar-
tość, a więc umiejętność dokonywania syntezy różnych syste-
mów zarządzania, duch przedsiębiorczości, zdolność porozu-
miewania się (w tym w językach obcych), zdolności personal-
ne, nauka przez całe życie. Do warunków umożliwiających
kształcenie menedżerów o takich cechach należy bez wątpie-
nia umiędzynarodowienie studiów i stworzenie modularnego,
elastycznego systemu kształcenia, pozwalającego na nabycie
w stosunkowo krótkim czasie określonych umiejętności. Do ta-
kiego modelu aspiruje Programme in Business and Economics.

W roku akademickim 1999/2000 Akademia Ekonomiczna
im. Karola Adamieckiego po raz pierwszy przystąpiła do reali-
zacji programu, oferując studentom cykl wykładów i zajęć
warsztatowych prowadzonych w języku angielskim. Program
ten miał charakter pilotażowy i realizowany był w semestrze
letnim roku akademickiego 1999/2000 (od lutego do czerwca
2000 r.). Wzięło w nim udział 5 studentów zagranicznych oraz
blisko 100 studentów Akademii.
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ness)” po drugim roku studiów i rekrutowani są do udziału
w programie po przejściu procedury kwalifikacyjnej,

–  decyzję o wielkości naboru podejmuje Rada Wydziału Za-
rządzania w kolejnych latach realizacji specjalności,

–  do udziału w programie kwalifikowani są również studenci
zagraniczni, którym umożliwia się udział w zajęciach w jed-
nym lub dwóch semestrach albo w całym programie magi-
sterskim,

–  językiem wykładowym jest język angielski,
–  studia w ramach specjalności trwają pięć semestrów, z któ-

rych przynajmniej jeden zaliczany jest obowiązkowo na part-
nerskiej uczelni zagranicznej w ra-
mach programu Socrates-Erasmus
lub w całości poświęcony jest na
odbycie zagranicznej praktyki za-
wodowej, studia kończą się tytu-
łem magistra (po złożeniu oraz
obronie pracy magisterskiej).

Przygotowanie takiego progra-
mu wymaga w pierwszym roku
prac studialnych i realizacji nastę-
pujących zadań:
–  przeprowadzenia krytycznej

analizy przedmiotów i progra-
mów znajdujących się obecnie
w ofercie Ścieżki Angielskiej oraz
analizy komparatywnej progra-
mów realizowanych w Polsce
i za granicą w ramach tzw. ście-
żek angielskich,

–  wypracowania koncepcji nowa-
torskiego programu obejmują-
cego zagadnienia związane
z prowadzeniem biznesu w wie-
lokulturowym, globalnym oto-
czeniu zawierającego jednocze-
śnie wszystkie przedmioty z tzw.
minimum ministerialnym obo-
wiązującym na kierunku Zarzą-
dzanie i marketing,

–  podjęcia prób związanych z po-
zyskaniem wykładowców i opra-
cowaniem programów kluczo-
wych przedmiotów,

–  podjęcia prac związanych z publikacją materiałów dydak-
tycznych w języku angielskim w formie podręcznika dla
studentów.
Dla zrealizowania zadań w pierwszym roku prac przygoto-

wawczych zgłoszony został do KBN projekt zespołowych ba-
dań własnych realizowanych przy współudziale zespołu pra-
cowników Katedry Badań Rynkowych i Marketingowych pod
nazwą: „Opracowanie założeń programowych specjalności
Biznes Międzynarodowy (International Business)”. W realiza-
cji projektu przewiduje się udział grona ekspertów krajowych
i zagranicznych.

PROF. KORNELIA KARCZ, MACIEJ MITRĘGA, OLGIERD WITCZAK

gielskim. Nowatorstwo programów oznacza w tym przypad-
ku wprowadzenie nowoczesnych form dydaktycznych wyma-
gających opracowania specjalnych materiałów do studiowania
(np. zbiory studiów przypadków).

2.  Przedmioty wykraczające poza standardową ofertę dy-
daktyczną, komplementarne wobec programów studiów pro-
wadzonych w języku polskim i poszerzające wiedzę oraz umie-
jętności studentów. Programy tych przedmiotów opracowane
zostały specjalnie dla potrzeb Ścieżki Angielskiej. Mają one czę-
sto charakter monograficzny, prezentowane są w nich treści
obrazujące specjalności naukowo-badawcze wykładowców.

Ścieżka Angielska jest również
podstawą wdrażania innowacyj-
nych programów opracowywanych
w ramach tzw. European Modules
(Modułów Europejskich). Pracow-
nicy Akademii Ekonomicznej bio-
rą udział w pracach nad nowator-
skimi programami, których celem
jest rozwijanie wiedzy i umiejętno-
ści menedżerskich koniecznych do
efektywnego i zrównoważonego
rozwoju w wielokulturowym oto-
czeniu. W ramach Ścieżki Angiel-
skiej realizowany jest program
przedmiotu: „Developing Manage-
ment Skills in Multi–cultural Com-
munication” opracowany przez na-
uczycieli akademickich reprezentu-
jących 6 krajów Unii Europejskiej
(Belgii, Austrii, Hiszpanii, Grecji,
Finlandii i Francji) oraz 4 krajów
spoza UE (Czech, Polski, Rosji i Nor-
wegii). Celem programu było prze-
kazanie studentom wiedzy i umie-
jętności identyfikowania, rozumie-
nia i akceptowania różnic kulturo-
wych w procesie podejmowania
decyzji menedżerskich.

Przyszłość....

Nadrzędnym celem programo-
wym wyznaczonym na rok akade-
micki 2002/2003 przez Rektora prof. dr. hab. Floriana Kuźni-
ka jest opracowanie założeń rozwoju Ścieżki Angielskiej i jej
przekształcenie w Kolegium Studiów Europejskich. Zgodnie
z tym celem, w ciągu dwóch lat Programme in Business and
Economics przekształcony zostanie w specjalność magisterską
pn. „Biznes Międzynarodowy (International Business)” pro-
wadzoną w ramach kierunku Zarządzanie i Marketing, ale
otwartą dla wszystkich studentów Akademii Ekonomicznej
w Katowicach. Realizacja tego celu wymaga stworzenia kom-
pletnego programu zajęć dydaktycznych realizowanych w try-
bie 5 semestrów dziennych studiów magisterskich. Podstawo-
we założenia organizacyjno-programowe nowej specjalności:
–  studenci Akademii Ekonomicznej w Katowicach wybierają

specjalność „Biznes Międzynarodowy (International Busi-

Prof. Kornelia Karcz prezentuje założenia rozwoju
Ścieżki Angielskiej podczas posiedzenia Senatu AE
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ferencji naukowych, działalność wydawnicza, publiko-
wanie wyników badań, organizacja szkoleń, warszta-
tów dla kadry menedżerskiej, praktyk i stażów dla stu-
dentów z zagranicy.

Nawiązując do przedstawionych dziedzin działalno-
ści CBiE należy zwrócić uwagę na rezultaty funkcjo-
nowania jednostki. W latach 1995-2002 CBiE otrzy-
mało i odpowiedziało na 107 zapytań ofertowych zło-
żonych przez praktykę gospodarczą. Zrealizowało
46 projektów badawczych. Jednostka zorganizowała
7 konferencji naukowych, z czego cztery międzynaro-
dowe, a trzy ogólnopolskie. Ostatnim osiągnięciem
w tym zakresie była współorganizacja Ogólnopolskie-
go Zjazdu Katedr Marketingu, Handlu i Konsumpcji
Ustroń 2002, która zgromadziła ponad 220 uczestni-
ków z Polski, Słowacji i Ukrainy. CBiE zorganizowało
i przeprowadziło ponadto 17 szkoleń i warsztatów dla
kadry menedżerskiej polskich przedsiębiorstw. Nakła-
dem Centrum Badań i Ekspertyz ukazało się 34 pozy-
cji o łącznym nakładzie 9100 egzemplarzy. W wydaw-
nictwach Centrum wyniki swoich badań zaprezento-
wało 150 naukowców z polskich i zagranicznych
ośrodków akademickich.

Prezentując dotychczasowe i planowane na przy-
szłość dokonania Centrum Badań i Ekspertyz chcemy
zainteresować współpracą z nami inne jednostki orga-
nizacyjne uczelni oraz studentów.

Centrum Badań i Ekspertyz (CBiE) rozpoczęło swoją
działalność w 1995 roku zarządzeniem rektora jako
pozawydziałowa jednostka organizacyjna uczelni. Od
początku jej dyrektorem jest prof. zw. dr hab. Zofia
Kędzior. Skład stałego zespołu Centrum stanowią pra-
cownicy naukowo-dydaktyczni Katedry Marketingu
i Usług oraz dwaj etatowi pracownicy administracyjni,
a także przeszkolony zespół ankieterów CBiE – stu-
dentów uczelni, który odpowiedzialny jest za realiza-
cję badań w terenie. Przy realizacji swoich zadań statu-
towych CBiE współpracuje ponadto z pracownikami
innych Katedr naszej uczelni oraz pracownikami pol-
skich i zagranicznych uczelni wyższych.

Misją Centrum Badań i Ekspertyz jest integracja śro-
dowiska naukowo-badawczego w procesie świadcze-
nia profesjonalnych usług badawczych, konsultacyjnych
i edukacyjnych. Do podstawowych rodzajów aktyw-
ności CBiE należy realizacja projektów naukowo-ba-
dawczych dla praktyki gospodarczej, organizacja kon-

Rodzaje aktywności CBiE w latach 1995-2002 (w liczbach)
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– realizacja badań w ramach działalności
statutowej

– wykonywanie badań bezpośrednich na
rzecz innych jednostek AE (badania sta-
tutowe, granty, badania własne)

– staże dla studentów

– organizacja i promocja seminariów, konfe-
rencji, spotkań wewnątrzuczelnianych

– działalność wydawnicza –
publikacja wyników badań
statutowych i własnych
jednostek AE

– pozyskiwanie zleceń badawczych

– realizacja projektów badawczych

– tworzenie baz danych nt. podmiotów
gospodarczych województwa śląskiego

– współpraca z agencjami badawczymi
i reklamowymi* (w charakterze
podwykonawcy badań)

CBiE jest jednostką otwartą na
wszelką współpracę. Centrum jest
członkiem Sieci Krajów Grupy
Wyszehradzkiej, której celem jest
wymiana doświadczeń naukowo-
badawczych i współdziałanie w za-
kresie badań międzynarodowych.
W ramach tej Sieci CBiE ściśle
współpracuje z Uniwersytetem
Pierre Mendes-France w Greno-
ble, IUT2. W 1998 roku jednost-
ka została członkiem Grupy Ba-
dań i Studiów nad Zarządzaniem
IUT2 w Grenoble (GREG). Od
1998 CBiE organizowanizuje sta-
że naukowe dla studentów z Uni-
wersytetu w Grenoble. CBiE
współpracuje także z Uniwersyte-
tem Ekonomicznym w Bratysła-
wie (Słowacja) oraz Uniwersytetem
w Bańskiej Bystrzycy (Słowacja).

CBiE chce stale doskonalić i rozszerzać swoje kom-
petencje. Z myślą o rozwoju jednostki opracowano,
a następnie przedstawiono władzom uczelni plan zmian

funkcjonowania Centrum. Naj-
istotniejsze kwestie w tym projek-
cie dotyczą zakresu działalności
jednostki. Zaproponowano posze-
rzenie dotychczasowego zakresu
aktywności CBiE o działania na
rzecz jednostek uczelni, nawiązy-
wanie współpracy z jednostkami
biznesu (agencjami badawczymi,
agencjami reklamowymi), uczest-
nictwo w 6PR Unii Europejskiej
w charakterze partnera w konsor-
cjum badawczym.

Aktualnie CBiE jest realizato-
rem ogólnopolskich badań bezpo-
średnich zleconych przez prof. zw.
dr hab. E. Kieżel w ramach gran-
tu zespołowego finansowanego
przez KBN.

Wszystkich zainteresowanych
ofertą Centrum Badań i Ekspertyz zapraszamy do
współpracy.

PROF. ZOFIA KĘDZIOR

Prof. Zofia Kędzior przedstawia plan rozwoju CBiE
podczas posiedzenia Senatu AE

DZIAŁALNOŚĆ  CBiE

* Pogrubioną kursywą oznaczono nowe rodzaje aktywności, których do tej pory CBiE nie realizowało.

NA RZECZ UCZELNINA RZECZ PRAKTYKI GOSPODARCZEJ

– organizacja spotkań, seminariów,
konferencji integrujących środowisko
naukowe i przedstawicieli praktyki
gospodarczej

– współpraca z innymi ośrodkami
akademickimi (w charakterze
podwykonawcy lub partnera w badaniach)

– uczestnictwo w konsorcjum w ramach
6 Programu Ramowego Unii Europejskiej
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mogą być „Dni Brytyjskie”, „Dni Austriackie”,
„Dni Niemieckie”, „Dni Włoskie” i „Dni Hisz-
pańskie” zorganizowane także po to, aby
przedstawić polską aktywność na arenie mię-
dzynarodowej w jej wymiarze politycznym,
kulturalnym i gospodarczym. Uczestnikami
tych imprez, stwarzających okazję do reflek-
sji nad korzyściami wynikającymi z zacieśnia-
jącej się współpracy, są dyplomaci, przedsię-
biorcy, przedstawiciele władz Katowic oraz in-
stytucji odpowiedzialnych za wspieranie in-
westycji w regionie. Ponadto, organizowane
przez Centrum cykliczne spotkania studentów
ze stałymi przedstawicielami francuskiego re-
gionu Nord-Pas de Calais są integracyjnym
i promocyjnym przykładem współpracy regio-
nalnej Nord-Pas de Calais i Śląska.

Centrum, wychodząc naprzeciw wysokim
wymogom konkurencyjności, prowadzi ak-
tywne zajęcia kształtujące zachowania studen-
tów na potencjalnym rynku pracy, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem technik negocjacyj-
nych i rozmów kwalifikacyjnych. Warsztaty
te pozwalają zdobyć lepszą pozycję przy ubie-
ganiu się o pracę, dzięki której nasi studenci
łatwiej wkraczają na ścieżkę profesjonalnej
kariery. Jedną z nowatorskich i popularnych
wśród studentów metod jest zapraszanie do
prowadzenia interaktywnych zajęć specjali-
stów zajmujących się pozyskiwaniem kadr.

Celem Centrum jest wyposażanie absol-
wenta w wysokie kompetencje językowe w za-
kresie co najmniej dwóch języków obcych,
promocja języków obcych poprzez motywa-
cję do nauki języków wśród studentów i pra-
cowników naszej uczelni, udostępnianie
wszystkim zainteresowanym bogatego wybó-
ru udogodnień wpływających na jakość pra-
cy z językiem obcym. Centrum dysponuje
nowoczesną bazą dydaktyczną, dzięki której
lektorzy i studenci korzystają z szerokiego
wachlarza programów telewizji satelitarnej,
nowoczesnego sprzętu audiowizualnego, pre-
numeraty kilkunastu tytułów prasowych o te-
matyce ekonomicznej i bogatej biblioteki, wi-
deoteki oraz taśmoteki. Stale współpracuje
z wieloma wydawnictwami oferującymi fa-
chową literaturę, co między innymi owocuje
licznymi szkoleniami organizowanymi dla lek-

torów, które prowadzone są przez autorów
najlepszych podręczników. Innym wymiernym
rezultatem tej współpracy są znaczące zniżki
przy zakupie podręczników przez studentów.
Cenną inicjatywą MCNiPJO, wspierającą stu-
dentów pragnących doskonalić swoje umie-
jętności językowe, było utworzenie przez na-
szą Akademię Ekonomiczną już w 1992 Ślą-
skiej Szkoły Języków Obcych Ekonomicznych
(ŚSzJOE) – jednej z pierwszych tego typów
jednostek w kraju. Szkoła organizuje szeroką
gamę kursów językowych dla pracowników
naszej uczelni, studentów, absolwentów,
przedsiębiorstw i wszystkich pragnących opa-
nować „język biznesu”, a na indywidualne za-
mówienia realizuje wszelkie inne programy
językowe związane z gospodarką, począwszy
od specjalistycznych tłumaczeń pisemnych,
a skończywszy na obsłudze konferencji. O jej
popularności i profesjonalizmie pracowników
świadczy fakt, że słuchaczami są również stu-
denci czwartego i piątego roku Akademii, któ-
rzy kończąc lektoraty w ramach programów
swoich kierunków widzą potrzebę dalszego
doskonalenia języków obcych na macierzystej
uczelni. Certyfikaty Szkoły uznawane są przez
wszystkie przedsiębiorstwa mające kontakty
zagraniczne. Poszerzając swoją ofertę ŚSzJOE
uzyskała licencję do przeprowadzania egza-
minów z angielskiego, niemieckiego, rosyj-
skiego, francuskiego i włoskiego języka biz-
nesu wspólnie z Londyńską Izbą Przemysło-
wo-Handlową (LCCIEB), z Frankfurcką Izbą
Przemysłowo-Handlową (ZDfB), z Paryską
Izbą Handlowo-Przemysłową (CCIP), wło-
skim Uniwersytetem dla Obcokrajowców
w Sienie (CILS). Wszystkie te egzaminy ho-
norowane są nie tylko w kraju, ale również
w całej Unii Europejskiej, otwierając przed
studentami drzwi wszystkich uczelni europej-
skich i ułatwiając im odbywanie praktyk w czo-
łowych przedsiębiorstwach. Powstałe centrum
egzaminacyjne organizując kursy pod kątem
wymagań swoich europejskich partnerów sta-
nowi kolejny przykład działań naszej uczelni
mających na celu jak najlepsze przygotowanie
studentów do konkurencji na rynku Unii
i umożliwienie im w pełni skorzystania z szans,
jakie stwarza program SOCRATES.

W czerwcu 2003 roku Śląska Szkoła Ję-
zyków Obcych Ekonomicznych, wspólnie
z Londyńską Izbą Przemysłowo-Handlową,
Frankfurcką Izbą Przemysłowo-Handlową,
Paryską Izby Handlowo-Przemysłową i Wło-
skim Uniwersytetem dla Obcokrajowców
w Sienie oraz Akademią Ekonomiczną prze-
prowadzi po raz kolejny sesję egzaminów
LCCI, ZDfB, CCIP i CILS. Wszyscy zaintere-
sowani uzyskają dodatkowe informacje w se-
kretariacie MCNiPJO, który znajduje się przy
ulicy Bogucickiej 3a, budynek „B”, pokój 108,
tel. 2577440 lub 2577441. Jednocześnie każ-
dy z lektorów chętnie udzieli potrzebnych in-
formacji czy porady językowej w czasie swoich
konsultacji, których szczegółowe harmonogra-
my wywieszone są na parterze budynku „B”.

ADAM  WASIOŁKA

Międzywydziałowe Centrum Nauczania
i Promocji Języków Obcych (MCNiPJO) to
jednostka powołana nie tylko w celu naucza-
nia języków obcych, ale także promocji go-
spodarki i kultury państw języków naucza-
nych, ze szczególnym uwzględnieniem krajów
Unii Europejskiej.

Cele MCNiPJO to:
– kształcenie językowe kadr dla potrzeb go-

spodarki zarówno w Polsce, jak i za gra-
nicą,

– wykreowanie absolwenta swobodnie po-
ruszającego się na rynkach krajowych i za-
granicznych,

– zagwarantowanie pracodawcom, że kwa-
lifikacje językowe zdobyte w MCNiPJO
i ŚSZJOE są synonimem kompetencji i pro-
fesjonalizmu.

MCNiPJO zatrudnia 64 lektorów, w tym
31 w Studium Języka Angielskiego, 16 w Stu-
dium Języka Niemieckiego, 11 w Studium
Języków Romańskich (francuski, włoski, hisz-
pański) i 5 w Studium Języków Słowiańskich,
którzy pomagają ponad 6000 studentom na-
szej uczelni w opanowaniu i doskonaleniu
fachowego języka angielskiego, niemieckiego,
francuskiego, włoskiego, hiszpańskiego i ro-
syjskiego na wszystkich poziomach zaawan-
sowania i przy zastosowaniu innowacyjnych
metod dydaktycznych. Kadrę Centrum stano-
wią absolwenci kierunków filologicznych naj-
lepszych polskich uczelni. Większość lektorów
ukończyła dodatkowo studia ekonomiczne,
a niektórzy pracują nad doktoratami. Ogól-
na tendencja do ustawicznego podnoszenia
swoich kwalifikacji przejawia się także w za-
angażowaniu lektorów w realizację różnych
programów uczelnianych mających na celu
dostosowanie dydaktyki do standardów obo-
wiązujących w nauczaniu uniwersyteckim
w krajach Unii Europejskiej i przygotowanie
modułu studiów ekonomicznych na podsta-
wie tzw. „ścieżki angielskiej”. Aktywnie
uczestniczą w tworzeniu transnarodowych
projektów, programów nauczania, bloków,
warsztatów integracyjnych i materiałów dy-
daktycznych wspierających nauczanie na po-
ziomie wyższym w ramach programów SO-
CRATES i ERASMUS. Przykładem rzetelnej
działalności informacyjnej o krajach unijnych
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mowani są na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.
Terminarz rekrutacji

Dokumenty na studia w Akademii Ekonomicznej moż-
na składać:
– na jednolite studia magisterskie dzienne i wyższe studia

zawodowe dzienne
do 14 czerwca 2003 roku

– na jednolite studia magisterskie zaoczne i wyższe studia
zawodowe zaoczne

do 19 lipca 2003 roku
– na magisterskie studia uzupełniające dzienne

do 13 września 2003 roku
– na magisterskie studia uzupełniające zaoczne

do 13 września 2003 roku – na semestr zimowy
do 10 stycznia 2004 roku – na semestr letni

Egzamin wstępny na studia dzienne odbędzie się 30 czerw-
ca i 1 lipca 2003 roku w grupach alfabetycznych. Kandydat
zdaje egzamin wstępny w jednym dniu. W Księgarni Aka-
demickiej AE przy ul. Bogucickiej 3 (w budynku dydak-
tycznym „A”) można nabyć Informator dla kandydatów na
studia zawierający szczegółowe zasady przyjmowania na stu-
dia w roku akademickim 2003/2004, a także charaktery-
stykę kierunków studiów i specjalności, wymogi egzamina-
cyjne oraz przykładowe testy egzaminacyjne.

Informacji o zasadach przyjmowania na studia w Aka-
demii Ekonomicznej udziela Dział Dydaktyki i Spraw Stu-
denckich, ul. 1 Maja 50, Katowice, pokoje 204/205 i 300,
telefony: 257-7118, 257-7119, 257-7152, fax: 257-7109,
e-mail: edukacja@ae.katowice.pl

TERESA CHMIEL

Studia magisterskie dzienne i wyższe studia zawodowe
dzienne:
– egzamin pisemny testowy z matematyki i języka ob-

cego (do wyboru: angielski, francuski, niemiecki, ro-
syjski).

Magisterskie studia uzupełniające dzienne:
– kandydaci absolwenci Akademii Ekonomicznej w Ka-

towicach posiadający dyplom licencjata w zakresie
„Polityka społeczna” oraz „Ubezpieczenia” przyjmo-
wani są na podstawie złożenia wymaganych dokumen-
tów.

Jednolite studia magisterskie zaoczne i wyższe studia
zawodowe zaoczne:
– przyjęcie kandydatów odbywa się na podstawie kon-

kursu świadectw dojrzałości z uwzględnieniem ocen
z języka polskiego, matematyki, języka obcego, geo-
grafii, historii; gdy liczba kandydatów nie przekroczy
limitu miejsc, rezygnuje się z przeprowadzenia kon-
kursu świadectw dojrzałości.

Magisterskie studia uzupełniające zaoczne:
– przyjęcie kandydatów odbywa się w ramach ustalo-

nych limitów miejsc, na podstawie konkursu dyplo-
mów ukończenia wyższych studiów zawodowych.

Kandydaci, absolwenci Akademii Ekonomicznej w Ka-
towicach oraz absolwenci tych uczelni niepaństwowych,
z którymi Akademia podpisała umowę o współpracy, przyj-

Zasady przyjmowania na studiaZasady przyjmowania na studiaZasady przyjmowania na studiaZasady przyjmowania na studiaZasady przyjmowania na studia
w Akw Akw Akw Akw Akademii Ekademii Ekademii Ekademii Ekademii Ekonomicznejonomicznejonomicznejonomicznejonomicznej

w roku akw roku akw roku akw roku akw roku akademickim 2003/2004ademickim 2003/2004ademickim 2003/2004ademickim 2003/2004ademickim 2003/2004

Analiza wynikAnaliza wynikAnaliza wynikAnaliza wynikAnaliza wyników egzaminuów egzaminuów egzaminuów egzaminuów egzaminu
wstępnego na studia dziennewstępnego na studia dziennewstępnego na studia dziennewstępnego na studia dziennewstępnego na studia dzienne
na rok akna rok akna rok akna rok akna rok akademicki 2003/2004ademicki 2003/2004ademicki 2003/2004ademicki 2003/2004ademicki 2003/2004

W egzaminach wstępnych na studia dzienne na rok akademicki 2002/2003 wzięło udział ponad 3000 kandydatów.
Pochodzili z ponad 700 szkół średnich województwa śląskiego. Egzamin wstępny testowy, sprawdzany komputerowo,
obejmował matematykę i wybrany język obcy. Za prawidłowe rozwiązanie testu z matematyki można było uzyskać
maksymalnie 50 punktów, a z języka obcego 40 punktów. Od kilku lat władze uczelni prowadzą analizy, by uzyskać
między innymi odpowiedź na pytania:
– z których szkół średnich najwięcej absolwentów zdaje egzaminy na Akademię Ekonomiczną,
– z których szkół średnich kandydaci uzyskują najwyższą średnią ilość punktów,
– które szkoły średnie charakteryzują się najwyższym współczynnikiem przyjętych na Akademię do zdających.

Wyniki analizy przedstawiają poniższe tablice.
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Ranking według średniej liczby punktów uzyskanych na egzaminie wstępnym

Ranking według liczby przyjętych kandydatów Ranking według współczynnika przyjęci do zdający

PROF. JÓZEF BIOLIK
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Egzamin wstępny na Akademię Ekonomiczną przeprowadzany
jest w formie testu, sprawdzanego z wykorzystaniem skanera. Obej-
muje matematykę oraz wybrany język obcy (język angielski, język
francuski, język niemiecki, język rosyjski).

Egzamin ma charakter selekcyjny. Z matematyki kandydat otrzy-
muje 25 pytań – test wielokrotnego wyboru. By za każde pytanie
uzyskać 2 punkty, należy zakreślić wszystkie prawidłowe odpowie-
dzi. Z matematyki można uzyskać maksymalnie 50 punktów. Z języ-
ka obcego kandydat otrzymuje test złożony z 40 pytań, w których
podane są cztery różne odpowiedzi. Kandydat wybiera jedną odpo-
wiedź. Za wskazanie prawidłowej odpowiedzi uzyskuje 1 punkt.
Z języka obcego można uzyskać maksymalnie 40 punktów.

Od kilku lat prowadzi się analizy porównawcze wyników egza-
minów wstępnych z ocenami na świadectwie dojrzałości. W 2002
roku pojawili się już kandydaci z „nową maturą”, więc w tej grupie
także przeprowadzono badanie zależności. Badaniem tym objęto
kandydatów kończących szkoły średnie województwa śląskiego.

Matematyka

Średnia ilość punktów z matematyki uzyskanych przez kandy-
datów wynosiła 18,47 (odchylenie standardowe s = 10,79), nato-
miast średnia ocen z matematyki na świadectwie wynosiła 4,29055
(odchylenie standardowe s = 0,87702).

Z przeprowadzonych analiz wynika, że:
1. Kandydaci, którzy na świadectwie mieli ocenę mierną na egzami-

nie wstępnym z matematyki uzyskiwali średnio 9,76 punktów.
2. Kandydaci, którzy na świadectwie mieli ocenę dostateczną na eg-

zaminie wstępnym z matematyki uzyskali średnio 13,13 punktów.
3. Kandydaci, którzy na świadectwie mieli ocenę dobrą na egzami-

nie wstępnym z matematyki uzyskali średnio 16,05 punktów.
4. Kandydaci, którzy na świadectwie mieli ocenę bardzo dobrą

na egzaminie wstępnym z matematyki uzyskali średnio 21,94
punktów.

5. Kandydaci, którzy na świadectwie mieli ocenę celującą na egza-
minie wstępnym z matematyki uzyskali średnio 30,06 punktów.

Rozkład liczby osób wg uzyskanych punktów na egzaminie
wstępnym oraz ocen na świadectwie dojrzałości

Analiza zależności między ocenami na świadectwieAnaliza zależności między ocenami na świadectwieAnaliza zależności między ocenami na świadectwieAnaliza zależności między ocenami na świadectwieAnaliza zależności między ocenami na świadectwie
dojrzałości a wynikdojrzałości a wynikdojrzałości a wynikdojrzałości a wynikdojrzałości a wynikami egzaminu wstępnegoami egzaminu wstępnegoami egzaminu wstępnegoami egzaminu wstępnegoami egzaminu wstępnego

kkkkkandydatów na rok akandydatów na rok akandydatów na rok akandydatów na rok akandydatów na rok akademicki 2002/2003ademicki 2002/2003ademicki 2002/2003ademicki 2002/2003ademicki 2002/2003

Współczynnik korelacji liniowej mierzący siłę zależności między
ocenami na świadectwie (maturze) z matematyki a liczbą uzyskanych
punktów na egzaminie wstępnym wynosi 0,3858.

Matematyka – nowa matura

Średnia liczba punktów z egzaminu wstępnego z matematyki uzy-
skana przez kandydatów posiadających „nową maturę” wynosiła 19,89
(odchylenie standardowe 11,93):
1. Kandydaci, którzy z matematyki na „nowej maturze” uzyskali 30-44

punktów na egzaminie wstępnym z matematyki uzyskiwali śred-
nio 8,40 punktów.

2. Kandydaci, którzy z matematyki na „nowej maturze” uzyskali 45-58
punktów na egzaminie wstępnym z matematyki uzyskiwali śred-
nio 15,60 punktów.

3. Kandydaci, którzy z matematyki na „nowej maturze” uzyskali 59-72
punktów na egzaminie wstępnym z matematyki uzyskiwali śred-
nio 12,86 punktów.

4. Kandydaci, którzy z matematyki na „nowej maturze” uzyskali 73-86
punktów na egzaminie wstępnym z matematyki uzyskiwali śred-
nio 20,40 punktów.

5. Kandydaci, którzy z matematyki na „nowej maturze” uzyskali 86-
-100 punktów na egzaminie wstępnym z matematyki uzyskiwali
średnio 32,20 punktów.

Rozkład liczby osób według uzyskanych punktów na egzaminie
wstępnym oraz punktów z nowej matury (poziom podstawowy)

Współczynnik korelacji liniowej mierzący siłę zależności między
liczbą uzyskanych punktów z nowej matury a liczbą uzyskanych punk-
tów na egzaminie wstępnym wynosił 0,6899.
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3. Kandydaci, którzy z języków obcych na „nowej maturze” uzy-
skali 73-86 punktów na egzaminie wstępnym z języka obcego
uzyskiwali średnio 19,80 punktów.

4. Kandydaci, którzy z języków obcych na „nowej maturze” uzy-
skali 87-100 punktów na egzaminie wstępnym z języka obcego
uzyskiwali średnio 26,35 punktów.

Rozkład liczby osób według uzyskanych punktów na egzaminie
wstępnym oraz punktów z nowej matury (poziom podstawowy)

Współczynnik korelacji liniowej mierzący siłę zależności mię-
dzy liczbą uzyskanych punktów z nowej matury a liczbą uzyskanych
punktów na egzaminie wstępnym wynosił 0,6139.

Z przeprowadzonej analizy porównawczej wyników egzaminu
wstępnego z ocenami uzyskanymi na maturze wynika, że zachodzi
zależność dodatnia, przy czym oceny uzyskane na egzaminie wstęp-
nym u kandydatów, którzy zdawali „nową maturę” są dwukrotnie
silniej skorelowane. Potwierdza to tezę, że wyniki „nowej matury”
są bardziej obiektywne i zbieżne z wynikami egzaminu wstępnego
na Akademię Ekonomiczną w Katowicach.

PROF. JÓZEF BIOLIK

Język obcy

Średnia liczba punktów uzyskanych na egzaminie wstępnym z ję-
zyków obcych wynosiła 21,64 punktów. Odchylenie standardowe wy-
nosiło 7,38. Średnia ocen z języka obcego na świadectwie dojrzałości
kandydatów wynosiła 4,3467 (odchylenie standardowe s = 0,941):
1. Kandydaci, którzy na świadectwie mieli ocenę mierną na egzami-

nie wstępnym z języka obcego uzyskiwali średnio 14,81 punktów.
2. Kandydaci, którzy na świadectwie mieli ocenę dostateczną na

egzaminie wstępnym z języka obcego uzyskali średnio 16,96
punktów.

3. Kandydaci, którzy na świadectwie mieli ocenę dobrą na egzami-
nie wstępnym z języka obcego uzyskali średnio 19,77 punktów.

4. Kandydaci, którzy na świadectwie mieli ocenę bardzo dobrą na
egzaminie wstępnym z języka obcego uzyskali średnio 24,19
punktów.

5. Kandydaci, którzy na świadectwie mieli ocenę celującą na egzami-
nie wstępnym z języka obcego uzyskali średnio 28,35 punktów.

Rozkład liczby osób według uzyskanych punktów na egzaminie
wstępnym oraz ocen maturalnych

Współczynnik korelacji liniowej mierzący siłę zależności między
ocenami na świadectwie (maturze) z języka obcego a liczbą uzyska-
nych punktów na egzaminie wstępnym wynosi 0,473351.

Język obcy – nowa matura

Średnia liczba punktów z języka obcego uzyskana na egzaminie
wstępnym przez kandydatów posiadających „nową maturę” wynosiła
23,19 punktów (odchylenie standardowe 7,72):
1. Kandydaci, którzy z języków obcych na „nowej maturze” uzyskali

45-58 punktów na egzaminie wstępnym z języka obcego uzyski-
wali średnio 13,00 punktów.

2. Kandydaci, którzy z języków obcych na „nowej maturze” uzyskali
59-72 punktów na egzaminie wstępnym z języka obcego uzyski-
wali średnio 13,67 punktów.
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KatedraKatedraKatedraKatedraKatedra
GGGGGospodarki ospodarki ospodarki ospodarki ospodarki PPPPPrzestrzennejrzestrzennejrzestrzennejrzestrzennejrzestrzennej

stian Heffner weźmie udział Kongresie Rozwoju Obszarów Wiej-
skich, który odbędzie się w Plymouth w Anglii, a w czerwcu na
uniwersytecie w Lugano mgr Adam Polko weźmie udział w 16th
European Advanced Studies Institute in Regional Science, gdzie
wygłosi referat na temat efektywności przedsięwzięć rewitaliza-
cyjnych w miastach województwa śląskiego.

Dydaktyka
Pracownicy Katedry w ramach specjalności „Gospodarka Miej-

ska i Regionalna” prowadzą następujące zajęcia dydaktyczne: Ana-
liza ekonomiczno-przestrzenna, Zagospodarowanie przestrzenne
miast i regionów, Polityka regionalna Unii Europejskiej, Zarzą-
dzanie nieruchomościami, Zarządzanie gospodarką mieszkanio-
wą. Ponadto, z myślą o studentach zagranicznych w ramach „ścieżki
angielskiej”, odbywają się zajęcia z przedmiotu Real Estate Eco-
nomics prowadzone przez mgr. Adama Polko.

Kontakt
Katedra Gospodarki Przestrzennej
Sekretariat:
ul. Bogucicka 14
40-287 Katowice
budynek „D” – pokój 506)
tel./fax: 48/ 32/ 257 74 13
e-mail: kgp@ae.katowice.pl

ADAM POLKO

Katedra Gospodarki Przestrzennej została powołana w paź-
dzierniku 2002 r. na Wydziale Ekonomii. Kierownikiem Katedry
został prof. dr hab. Krystian Heffner, który dotychczas pełnił funk-
cję kierownika Zakładu Zagospodarowania Przestrzennego w Ka-
tedrze Badań Strategicznych i Regionalnych. Ponadto, w skład Ka-
tedry weszli: dr hab. Jacek Ruszkowski, poprzednio adiunkt w Ka-
tedrze Ekologii, mgr Adam Polko, pracujący dotychczas w Katedrze
Badań Strategicznych i Regionalnych, oraz nowo mianowani asy-
stenci mgr Monika Lebek oraz mgr Piotr Gibas.

Działalność naukowa-badawcza
Działalność naukowo-badawcza Katedry jest skoncentrowana

na projektach z zakresu gospodarki przestrzennej, a także miej-
skiej i regionalnej. W związku z faktem, że Katedra jest obecnie
w fazie organizacji, nie są realizowane żadne badania statutowe,
natomiast ściśle współpracuje z Katedrą Badań Strategicznych i Re-
gionalnych realizując wspólne projekty badawcze i organizując
konferencje.

Współpraca z innymi ośrodkami naukowymi
Katedra współpracuje z ośrodkami naukowymi zarówno w kra-

ju, jak i za granicą. Do partnerów krajowych należy zaliczyć Kate-
drę Polityki Regionalnej na Politechnice Opolskiej oraz Katedrę
Gospodarki Przestrzennej i Planowania Przestrzennego na Uni-
wersytecie Łódzkim. Spośród kontaktów zagranicznych trzeba
przede wszystkim wymienić współpracę ze szkockim uniwersyte-
tem w Paisley. Pracownicy Katedry biorą również aktywny udział
w konferencjach i warsztatach naukowych. W kwietniu prof. Kry-

KatedraKatedraKatedraKatedraKatedra
GGGGGospodarki ospodarki ospodarki ospodarki ospodarki PPPPPrzestrzennejrzestrzennejrzestrzennejrzestrzennejrzestrzennej

SYLWETKA KIEROWNIKA KATEDRY

Prof. dr hab. Krystian Heffner jest absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego, rocznik 1973. W 1978 roku na Politechnice
Wrocławskiej obronił pracę doktorską z zakresu planowania przestrzennego, a w 1992 roku pracę habilitacyjną w Instytucie Geo-
grafii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w Warszawie, dotyczącą rozwoju obszarów wiejskich w województwie opolskim.
Od 1998 roku zatrudniony w Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Prof. Krystian Heffner jest członkiem wielu instytucji i orga-
nizacji naukowych, między innymi: Towarzystwa Urbanistów Polskich, Stowarzyszenia Instytut Śląski, KPZK PAN – sekcja obsza-
rów wiejskich.

PRACOWNICY KATEDRY I ICH ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

Prof. zw. dr hab. Krystian Heffner – polityka regionalna, problemy rozwoju przestrzennego miast i wsi, rozwój obszarów wiejskich,
migracje zagraniczne

Dr hab. Jacek Ruszkowski – geografia ekonomiczna, agroturystyka
Mgr Monika Lebek – gospodarka przestrzenna, lokalny rozwój gospodarczy
Mgr Piotr Gibas – metody analizy przestrzennej, instytucjonalizacja procesu współdziałania, przedsiębiorczość gminna, efektyw-

ność świadczenia usług publicznych
Mgr Adam Polko – rewitalizacja miast, kształtowanie wartości przestrzeni miejskiej, analiza rynków nieruchomości, gospodarka

mieszkaniowa
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Konferencje Katedry BadańKonferencje Katedry BadańKonferencje Katedry BadańKonferencje Katedry BadańKonferencje Katedry Badań
Strategicznych i RStrategicznych i RStrategicznych i RStrategicznych i RStrategicznych i Regionalnychegionalnychegionalnychegionalnychegionalnych

Zakład Historii Myśli Ekonomicznej Katedry Ekonomii
ma zamiar zorganizować jesienią 2003 r. kolejną, czwartą
już, konferencję historyków myśli ekonomicznej pt. „Do-
konania współczesnej myśli ekonomicznej. Teorie nieliberal-
ne wobec ekonomicznej roli państwa”. Planuje się, że będzie
to konferencja o zasięgu międzynarodowym.

Poprzednia konferencja zorganizowana przez ZHME
miała również charakter międzynarodowy. Wzięło w niej
udział prawie 40 uczestników, z czego 26 było autorami
referatów. W 2002 r. ukazała się praca zbiorowa pod red.
Urszuli Zagóry-Jonszty, będąca pokłosiem tej konferencji pt.
Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej – Teorie eko-

nomiczne a polityka gospodarcza państw (AE, Katowice
2002, s. 350).

Zakład Historii Myśli Ekonomicznej prowadzi badania
naukowe w ramach badań statutowych nad kierunkami
współczesnej myśli ekonomicznej. Do druku została złożo-
na po pozytywnej recenzji monografia naukowa autorstwa
B. Danowskiej-Prokop, H. Przybyły i U. Zagóry-Jonszty
Nieliberalne kierunki współczesnej myśli ekonomicznej.

W 2002 r. ukazał się drukiem 22 numer „Studiów Eko-
nomicznych” Teoretyczne i praktyczne aspekty ekonomii.

STANISŁAW SABLIK

Konferencje Katedry Konferencje Katedry Konferencje Katedry Konferencje Katedry Konferencje Katedry BBBBBadańadańadańadańadań
SSSSStrategicznych trategicznych trategicznych trategicznych trategicznych i i i i i RRRRRegionalnychegionalnychegionalnychegionalnychegionalnych

KatedraKatedraKatedraKatedraKatedra     EEEEEkkkkkonomiionomiionomiionomiionomiiKatedraKatedraKatedraKatedraKatedra     EEEEEkkkkkonomiionomiionomiionomiionomii

Zarządzanie Rozwojem Lokalnym i Regionalnym
w Kontekście Integracji Europejskiej

10-11 czerwca 2003 r., Katowice

Celem konferencji jest dokonanie przeglądu osiągnięć polskich
ośrodków badań regionalnych w dziedzinie zarządzania rozwojem
lokalnym i regionalnym w kontekście wykorzystania środków eu-
ropejskich.

Do udziału w konferencji zaprasza się członków Komitetu Prze-
strzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk i od-
działu katowickiego PAN, pracowników naukowo-badawczych
ośrodków akademickich realizujących studia nad rozwojem lokal-
nym i regionalnym oraz środowiska samorządowe reprezentowane
przez polityków i menedżerów szczebla lokalnego i regionalnego.

Współorganizatorami konferencji są:
– Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Aka-

demii Nauk,
– Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K. Goduli

w Chorzowie,
– Komisja Studiów nad Przyszłością Górnego Śląska – PAN

o/Katowice.

Kierownictwo naukowe: prof. zw. dr hab. Andrzej Klasik

Ważne terminy:
– 31 marca 2003 r. – termin nadsyłania zgłoszeń uczestnictwa,
– 15 kwietnia 2003 r. – termin nadsyłania referatów,
– 10 maja 2003 r. – termin wpłaty opłaty konferencyjnej.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej
www.ae.katowice.pl/kpzk-pan

TOMASZ ZIELIŃSKI

SEKRETARIAT KONFERENCJI

Mgr Tomasz Zieliński
Katedra Badań Strategicznych i Regionalnych
Akademia Ekonomiczna im. K. Adamieckiego

ul. Bogucicka 14, 40-287 Katowice
tel. /32/ 257-74-13
fax: /32/ 257-74-13

e-mail: tz@ae.katowice.pl

Mgr Marcin Budziński
Centrum Badań Przedsiębiorczości i Rozwoju

Regionalnego
Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości

im. K. Goduli
ul. Racławicka 23, 41-506 Chorzów

tel. /32/ 247-25-57 (do 59)
fax. /32/ 247-25-59

e-mail: cbpirr@gwsp.edu.pl
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Public and Private Sector Partnerships:
Sustainable Success

28-31maja 2003 r., Katowice

Akademia Ekonomiczna wraz z Uniwersytetem Sheffield Hal-
lam w Wielkiej Brytanii organizuje w Katowicach, 28-31 maja 2003
roku międzynarodową konferencję na temat partnerstwa publicz-
no-prywatnego. Dziewiąta edycja tego spotkania badaczy i prakty-
ków z całego świata gwarantuje bogactwo doświadczeń i wysoką
jakość konferencji, która co roku gości w jednym z państw euro-
pejskich. Wobec wzmożonej potrzeby współpracy sektora prywat-
nego i publicznego, zagadnienia poruszane na konferencji mają
ogromne znaczenie dla wykorzystania szans, jakie niesie dla obu
sektorów partnerstwo publiczno-prywatne.

Konferencja ta, w której corocznie bierze udział co najmniej 50
ekspertów z ponad 30 krajów świata, jest doskonałym miejscem
spotkania praktyki i nauki na najwyższym światowym poziomie.

Współorganizatorami konferencji są:
– Sheffield Hallam University, Sheffield, Wielka Brytania,
– International Public-Private Partnership Study-Group, Sheffield,

Wielka Brytania.

Kierownictwo naukowe: prof. AE. dr hab. Florian Kuźnik, Luiz
Montanheiro, MPhil MSc

Ważne terminy:
– 30 marca 2003 r. – termin nadsyłania zgłoszeń uczestnictwa

oraz wpłaty opłaty konferencyjnej.

Językiem konferencji jest wyłącznie język angielski. Szczegóło-
we informacje znajdują się na stronie internetowej www.ae.kato-
wice.pl/ppp

ARTUR OCHOJSKI

SEKRETARIAT KONFERENCJI

Mgr Artur Ochojski
Katedra Badań Strategicznych i Regionalnych
Akademia Ekonomiczna im. K. Adamieckiego

ul. Bogucicka 14, 40-287 Katowice
tel. /32/ 257-74-13
fax: /32/ 257-74-13

e-mail: ppp@ae.katowice.pl

Luiz Montanheiro, MPhil MSc
International Public-Private Partnership Study-Group

Sheffield Business School
Stoddart Building

City Campus
Sheffiled S1 1WB, UK

tel. 00 44 (0) 114 225 5260
fax: 00 44 (0) 114 225 5265

e-mail: L.C.Montanheiro@shu.ac.uk

W końcu 2002 roku nakładem Wydawnictw Uczelnia-
nych ukazała się monografia prof. Krystyny Lisieckiej Kre-
owanie jakości uwarunkowania – strategie – techniki, bę-
dąca dotychczasowym ukoronowaniem badań i studiów Au-
torki nad problematyką jakości w zarządzaniu. Praca składa
się z 8 rozdziałów, w większości omawiających warunki
tworzenia i wdrożenia kompleksowej strategii zarządzania
jakością TQM, gdyż – jak pisze we wstępie – „TQM ma
spowodować, by jakość globalna stała się strategiczną ce-
chą przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa”. Umiejęt-
nie prowadzony wywód, dokumentowany i ilustrowany licz-
nymi odniesieniami literaturowymi, rysunkami, wykresa-
mi i tabelarycznymi zestawieniami, zachęca do natych-
miastowej lektury, tym bardziej, że edycyjny kształt dzieła
dorównuje treści. Życzenie Autorki, by opracowanie, choć
w niewielkim stopniu, wyszło naprzeciw oczekiwaniom śro-
dowiska tak naukowo-dydaktycznego, jak i praktycznego –
można bez obaw stwierdzić – stało się faktem. Czytelnicy
otrzymali książkę wysokiej jakości.

Także w 2002 roku w serii materiałów dydaktycznych
wydany został pod red. prof. Barbary Woźniak-Sobczak
podręcznik pt. Zarządzanie kapitałem przedsiębiorstwa –
zbiór przykładów i zadań. Zespół autorski stanowią: Paweł
Kosiń, Tomasz Kossobucki, Anna Kwiecień, Beata Mucha,
Adam Samborski i Barbara Woźniak-Sobczak. Przedmiotem
opracowania są zagadnienia tworzenia zasobów kapitało-
wych i związanych z tym oczekiwań, kosztów kapitału trwa-
łego i obrotowego oraz ich efektywności ujmowane przez
pryzmat procesu decyzyjnego. Z tym łączy się wartość przed-
siębiorstwa, a także system wczesnego ostrzegania tak istotny
w procesie decyzyjnym. Intencją Autorów była głównie
pomoc studiującej młodzieży, ale publikacja może też być
przydatna dla praktyków zarządzających kapitałem.

***

26-29.09.2002 w Szczawnicy podczas Konferencji „Za-
rządzanie społeczeństwem informacyjnym” (organizator:
Akademia Ekonomiczna w Krakowie) referaty przedstawili:

KatedraKatedraKatedraKatedraKatedra     ZZZZZarządzaniaarządzaniaarządzaniaarządzaniaarządzania
PPPPPrzedsiębiorstwemrzedsiębiorstwemrzedsiębiorstwemrzedsiębiorstwemrzedsiębiorstwem
KatedraKatedraKatedraKatedraKatedra     ZZZZZarządzaniaarządzaniaarządzaniaarządzaniaarządzania
PPPPPrzedsiębiorstwemrzedsiębiorstwemrzedsiębiorstwemrzedsiębiorstwemrzedsiębiorstwem
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prof. dr hab. Jerzy Rokita Polityki informacyjne organizacji
oraz dr Paweł Kosiń Controlling kosztów w systemie infor-
macji strategicznej przedsiębiorstwa. Materiały konferencyj-
ne pod red. Adama Stabryły zostały opublikowane.

23-25.10.2002 podczas Międzynarodowej Naukowo-
-Praktycznej Konferencji „Modern problems of trade turn-
over development” w Kijowie (organizator: Kiev National
University of Trade and Economics) prof. dr hab. Krystyna
Lisiecka miała wystąpienie nt. „Conformity assessment sys-
tem in Poland as a tool of goods turnover”.

20.11.2002 na Międzynarodowej Konferencji Nauko-
wej pt. „Ojciec Józef Bocheński – drogi życia i filozoficzne-
go myślenia (w stulecie urodzin Uczonego)” zorganizowa-
nej przez Oddział PAN w Katowicach i Instytut Filozofii
Uniwersytetu Śląskiego, dr Alojzy Czech przedstawił refe-
rat O. Józef Bocheński – pogranicze filozofii i ekonomii. Pu-
blikacja konferencyjnych materiałów pod red. prof. Czesła-
wa Głombika jest w przygotowaniu.

22-23.11.2002 na Konferencji Naukowej nt. „Rozwój
nowoczesnych fabryk” (organizator: Politechnika Wrocław-
ska) prof. dr hab. Jerzy Rokita zgłosił referat nt. Kreowania
przedsiębiorstwa opartego na wiedzy. Materiały konferen-
cyjne zostały opublikowane.

29.11-1.12.2002 w Kazimierzu Dolnym miała miejsce
Konferencja „Future 2002 Zarządzanie przyszłością przed-
siębiorstwa” (organizator: Wydział Ekonomiczny UMCS
w Lublinie), na której prof. dr hab. Krystyna Lisiecka wy-
głosiła referat Czy scertyfikowany system odpowiedzialno-
ści społecznej jest atrybutem przedsiębiorstwa przyszłości?
Wydane zostały 2-tomowe Materiały Konferencyjne.

6.12.2002 na Konferencji „Techniczne i ekonomiczne
aspekty jakosci” (organizator: Szkoła Główna Handlowa)
prof. dr hab. Krystyna Lisiecka wyglosila referat pt. Czy
certyfikacja wg ISO 9000 sie opłaca?. Zbiór materiałów pod
red. S. Doroszewicza został opublikowany.

ALOJZY CZECH

W swojej historii Katedra Inwestycji koncentrowała się
głównie na problemach inwestycji rzeczowych. W ostatnich
latach przedmiotem zainteresowania zarówno w pracy ba-
dawczej, jak i dydaktycznej są następujące zagadnienia:
– działalność inwestycyjna przedsiębiorstw oraz gmin,
– finansowa analiza przedsięwzięć inwestycyjnych,
– metody controllingu,
– metody optymalizacji działalności inwestycyjnej,
– ekologiczne aspekty inwestowania.

Przemiany gospodarcze stanowiły asumpt do rozszerze-
nia badań oraz dydaktyki o takie dziedziny, jak inwestowa-
nie na rynku kapitałowym oraz wycena przedsiębiorstw.

Wychodząc naprzeciw rosnącemu znaczeniu aspektów
ekonomiczno-społeczno-prawnych nieruchomości urucho-
miona została specjalność umożliwiająca przekazywanie stu-
dentom wiedzy wraz z umiejętnościami praktycznymi, po-
zwalająca absolwentom na pełnienie funkcji doradcy inwe-
stycyjnego, zarządzania procesami przygotowania, finanso-
wania oraz funkcjonowania projektów i obiektów inwesty-
cyjnych, a także wyceny i pośrednictwa w obrocie nieru-
chomościami. W ramach przedmiotów specjalnościowych
– obligatoryjnych, studenci poznają podstawowe aspekty rze-
czowo-własnościowe nieruchomości, specyfikę lokat kapi-
tałowych, ich efektywności oraz ryzyka inwestowania w nie-

ruchomości, a także uwarunkowania przestrzenne i infra-
strukturalne budownictwa i gospodarowania obiektami
trwałego użytkowania w kontekście zagwarantowania eko-
rozwoju społeczno-gospodarczego regionu. Zważywszy, że
program specjalności wyczerpuje również wymogi mini-
mów studiów podyplomowych, absolwenci mogą nie tyl-
ko podjąć się wykonywania funkcji rzeczoznawcy mająt-
kowego, pośrednika i zarządcy nieruchomościami, dorad-
cy na rynku nieruchomościami (odpowiednio do wybra-
nego modułu w ramach przedmiotów fakultatywnych), ale
również ubiegać się o odpowiednie uprawnienia lub licen-
cje państwowe.

Katedra od wielu lat współpracuje z kilkoma ośrodkami
akademickimi, czego efektem są liczne wspólne publikacje
oraz konferencje naukowe. W latach 1993-2002 odbyły się
cztery konferencje naukowe, w tym jedna międzynarodo-
wa, trzy ogólnokrajowe oraz jedna dydaktyczna. Zgodnie
z planem badań naukowych Katedry, 24-26 września 2003
roku odbędzie się ogólnopolska konferencja naukowa z udzia-
łem gości zagranicznych nt. „Diagnoza i perspektywy pro-
cesów inwestycyjnych w krajach Europy Środkowej”. Ce-
lem konferencji będzie ocena procesów inwestycyjnych w la-
tach 1990-2002 oraz rozpoznanie uwarunkowań i możli-
wości inwestowania w pierwszej dekadzie XXI wieku. Głów-
nymi obszarami problemowymi konferencji będą:

KatedraKatedraKatedraKatedraKatedra     IIIIInwestycjinwestycjinwestycjinwestycjinwestycjiKatedraKatedraKatedraKatedraKatedra     IIIIInwestycjinwestycjinwestycjinwestycjinwestycji
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– skala i struktura inwestowania w wybranych krajach Eu-
ropy Środkowej,

– aktywność inwestycyjna na rynkach nieruchomości
w krajach Europy Środkowej,

– źródła i formy pozyskiwania kapitału na działalność in-
westycyjną,

– prognozy inwestowania w krajach Europy Środkowej
w kontekście integracji z Unią Europejską.

W Katedrze Inwestycji realizowane są również prace sta-
tutowe oraz badania własne pracowników. Przedmiotem
badań w ramach prac statutowych w ostatnich latach były:
działalność inwestycyjna przedsiębiorstw, a w szczególności
analiza czynników inwestowania w przedsiębiorstwie, pro-

blemy ryzyka w inwestowaniu, a także kwestie optymaliza-
cji działalności inwestycyjnej.

W Katedrze, kierowanej od 1992 roku przez prof. dr
hab. Halinę Henzel, pracuje czternaście osób, wśród nich
dwóch profesorów zwyczajnych, jeden profesor nadzwyczaj-
ny, siedmiu adiunktów oraz czterech asystentów. Pracowni-
cy Katedry są autorami wielu prac naukowych poświęco-
nych głównie aktualnym problemom inwestowania w Pol-
sce. Poza bogatym dorobkiem badawczym, publikacyjnym
i dydaktycznym mają także duże doświadczenie w doradz-
twie gospodarczym.

MICHAŁ WILCZEK

KatedraKatedraKatedraKatedraKatedra     RachunkRachunkRachunkRachunkRachunkowościowościowościowościowościKatedraKatedraKatedraKatedraKatedra     RRRRRachunkachunkachunkachunkachunkowościowościowościowościowości
Katedra Rachunkowości, która istnieje od 1948 r. może poszczycić się
długoletnią tradycją i wielopokoleniowym dorobkiem teoretycznym i prak-
tycznym. W ostatnich latach obserwować można dynamiczny rozwój Ka-
tedry, czego wyrazem są promocje habilitacyjne i doktorskie, prowadzone
badania, przygotowywane publikacje, udział pracowników Katedry w ogól-
nopolskich i katedralnych konferencjach oraz prowadzone zajęcia dydak-
tyczne z szerokiego zakresu problematyki rachunkowości finansowej i za-
rządczej.

Za ważniejsze prace Katedry w ostatnim roku można uznać prowadzo-
ne przez pracowników badania własne i statutowe w obszarze globalizacji
i harmonizacji rachunkowości w skali międzynarodowej, a także w zakre-
sie najistotniejszych problemów polskiej rachunkowości finansowej i za-
rządczej. Podjęte zostały takie problemy jak: rachunkowość finansowa i po-
datkowa łączenia się podmiotów gospodarczych, harmonizacja i standa-
ryzacja sprawozdawczości finansowej jednostek powiązanych w Polsce z regu-
łami ponadnarodowymi, zorientowane na wartość zarządzanie rentowno-
ścią kapitału własnego dwupoziomowej grupy kapitałowej, funkcje i zada-
nia rachunku kosztów w banku, identyfikacja systemu informacyjnego ra-
chunkowości w SP ZOZ, wpływ metod wyceny produktów na wysokość
wyniku finansowego, kontrola budżetowa w warunkach rachunku kosz-
tów działań.

Oprócz prac przygotowanych w ramach badań własnych i statutowych
pracownicy Katedry przygotowali wiele publikacji, głównie artykułowych,
które ukazały się w wydawnictwach ogólnopolskich oraz uczelnianych.
Nakładem wydawnictwa Akademii ukazały się:
– praca dr. Andrzeja Piosika Budżetowanie i kontrola budżetowa w wa-

runkach rachunku kosztów działań, przygotowana dla celów przewo-
du habilitacyjnego,

– praca zbiorowa pod red. prof. Marii Smejdy Podstawy rachunkowości
bankowej.

Biorąc pod uwagę wydawnictwa ogólnopolskie należy wspomnieć
o współautorstwie prof. H. Buk książki Przedsiębiorstwo na rynku kapita-
łowym, której redaktorem naukowym jest prof. J. Duraj. Ponadto, pra-
cownicy Katedry publikowali w takich wydawnictwach i czasopismach jak:
„Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, „Monitor Rachunkowości i Finan-
sów”, „Zeszyty Naukowe” Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Ka-
towicach. „Serwis Finansowo-Księgowy”. Publikacje dotyczyły przede
wszystkim szczególnych problemów harmonizacji rachunkowości, rachun-
kowości finansowej i sprawozdawczości, w tym również w zakresie łącze-
nia się jednostek gospodarczych oraz rachunku kosztów.

Obecnie w końcowej fazie przygotowań do druku, znajduje się praca zbio-
rowa pod red. prof. Z Messnera Rachunkowość finansowa.

Jak co roku, pracownicy Katedry brali czynny udział w ogólnopol-
skich konferencjach:
– Ogólnopolskim Zjeździe Katedr Rachunkowości organizowanym przez

Uniwersytet Gdański, którego temat określono jako „Rachunkowość
wobec procesów globalizacji”,

– konferencji zorganizowanej w Łodzi przez Stowarzyszenie Księgowych
w Polsce na temat: „Rachunkowość polska na tle regulacji międzyna-
rodowych”,

– dorocznej konferencji organizowanej przez Akademię Ekonomiczną we
Wrocławiu z zakresu rachunkowości zarządczej, temat ostatniej konfe-
rencji to „Systemy controllingowe przedsiębiorstw i instytucji”.

Na każdą w wymienionych konferencji przygotowane zostały referaty,
opublikowane w materiałach konferencyjnych, wiele z nich było przed-
miotem publicznych wystąpień.

Oprócz udziału w konferencjach ogólnopolskich, tradycją jest organi-
zowanie corocznych wyjazdowych konferencji wewnętrznych. Konferen-
cje odbywają się w Ustroniu-Zawodziu. W styczniu 2002 roku takie spo-
tkanie poświęcone było zmianom w ustawie o rachunkowości, tegoroczne
dotyczyło szczególnego problemu inwestycji w rachunkowości. Zaprezen-
towano szczegółowe kwestie klasyfikacji, wyceny i sprawozdawczego uję-
cia inwestycji finansowych i niefinansowych w oparciu o rozwiązania kra-
jowe i te, które wynikają z Międzynarodowych Standardów Rachunkowo-
ści. Na każdej z tych konferencji zaprezentowano około 10 referatów, któ-
re były podstawą do prowadzonych dyskusji.

W ostatnim czasie obserwować można rozwój kadry naukowej Kate-
dry. W 2002 roku tytuł doktora habilitowanego otrzymała dr Anna Kostur,
której podstawą przewodu habilitacyjnego była praca pt. Koncepcja i ana-
liza modeli sprawozdawczego rachunkowości, natomiast mgr Jolanta Warti-
ni-Twardowska uzyskała stopień doktora nauk ekonomicznych na podsta-
wie rozprawy doktorskiej Model oceny rentowności kapitału i jego zastoso-
wanie w kształtowaniu wartości wielopoziomowej grupy kapitałowej, przy-
gotowanej pod kierunkiem prof. dr hab. H. Buk. Za obronione w 2001
roku prace doktorskie nagrody Stowarzyszenia Księgowych w Polsce otrzy-
mały Panie dr Anna Kuzior i dr Lucyna Poniatowska.

ANNA KUZIOR
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obejmujących zagadnienia zwią-
zane z prawie wszystkimi gałęzia-
mi przemysłu.
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Również do końca kwietnia
2003 roku możliwe jest testowanie
bazy KnowEurope. Dostarcza ona
informacji o instytucjach, struktu-
rach, krajach, regionach, ludziach
oraz procesach dokonujących się nie
tylko w Unii Europejskiej, ale także
w pozostałych krajach Europy. Bazę
tę można przeglądać pod adresem:
www.knoweurope.net
(bez konieczności podawania
kodu użytkownika i hasła).

Ponadto w dostępie testowym
oferujemy możliwość korzystania
z baz EIU (Economist Intelligence
Unit), które zawierają ciekawe in-
formacje o aktualnych, ogólnoświa-
towych trendach na rynkach bizne-
su oraz o podejmowanych strate-
giach gospodarczych, jak również
raporty dotyczące funkcjonowania
firm w blisko 200 krajach. Do wy-
mienionych baz został uruchomio-
ny dostęp pod następującymi adre-
sami:

http://db.eiu.com lub
http://www.viewswire.com./
         /index.asp
(bez konieczności podawania
 kodu użytkownika i hasła).

Będziemy wdzięczni za wszelkie
uwagi dotyczące przydatności wy-
mienionych baz dla dydaktyki oraz
badań naukowych.

BARBARA  ZAJĄCZKOWSKA

Ze względu na fakt, że zbiory
drukowanych czasopism nauko-
wych w bibliotekach akademickich
są nadal niewystarczające w stosun-
ku do potrzeb, jedynym możliwym
rozwiązaniem dla poprawy sytuacji
jest szerszy dostęp do elektronicz-
nych pełnotekstowych baz czasopi-
śmienniczych.

Dostęp do nowych elektronicz-
nych plików czasopism jest możli-
wy w ramach projektu EIFL Scien-
ce and Technology (Electronic
Information for Libraries), obej-
mującego kraje Europy Środkowej
i Wschodniej.

Uczestnicy Konsorcjum w Polsce
mają dostęp do kilku baz zawiera-
jących pełne teksty artykułów z za-
granicznych czasopism naukowych.

Oprócz najbardziej znanej bazy
ABI/Inform Global, którą stale
prenumerujemy i udostępniamy
(w wersji CD-ROM i on-line), pra-
gniemy również zainteresować na-
szych użytkowników inną bazą tego
oprogramowania, a mianowicie:
– ABI Trade and Industry – oko-

ło 800 czasopism biznesowych,

TTTTTestoestoestoestoestowy dostęp dowy dostęp dowy dostęp dowy dostęp dowy dostęp do
nowych baz danychnowych baz danychnowych baz danychnowych baz danychnowych baz danych

wwwww     BBBBBiblioteceiblioteceiblioteceiblioteceibliotece
GGGGGłównejłównejłównejłównejłównej

AEAEAEAEAE
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WWWWWystawa zagranicznejystawa zagranicznejystawa zagranicznejystawa zagranicznejystawa zagranicznej

literatury naukliteratury naukliteratury naukliteratury naukliteratury naukowejowejowejowejowej

Właśnie ostatnia wystawa, któ-
ra trwała od 27 do 29 listopada
2002 roku, okazała się – jak do tej
pory – najbogatsza, jeśli chodzi

o liczbę prezentowanych książek.
Eksponowano bowiem ponad 800
tytułów, wydanych w latach 2000-
-2002. Zakup tych książek na wy-
stawie był objęty rabatem wysoko-
ści 10%, co stanowiło dodatkową
zachętę do ich nabywania. Z oferty
wystawienniczej skorzystali niektó-
rzy pracownicy naukowi, jak rów-
nież Biblioteka Główna i Biblioteki
Katedralne, które wzbogaciły swo-
je zbiory o około 200 tytułów.

Tradycyjnie – w imieniu władz
uczelni – otwarcia wystawy doko-
nała prof. dr hab. Halina Henzel,
Prorektor ds. Nauki. W swym wy-
stąpieniu podkreśliła wagę tego ro-
dzaju przedsięwzięć oraz zapewni-
ła o pomocy finansowej uczelni
przy zakupie literatury zagranicznej
do zbiorów bibliotecznych.

WANDA  SĄCZEWSKA

Wychodząc naprzeciw oczeki-
waniom środowiska naukowego
naszej uczelni, dotyczącym najbar-

dziej aktualnej i możliwie najpeł-
niejszej informacji o nowościach
światowego piśmiennictwa z dzie-
dziny nauk ekonomicznych, Biblio-
teka Główna AE wraz z firmą ABE
Marketing zorganizowała kolejną
wystawę zagranicznej literatury na-
ukowej.

Ekspozycję tę można nazwać „ju-
bileuszową”, ponieważ już od pię-
ciu lat Biblioteka jest organizatorem
spotkań z książką zagraniczną. Sta-
ło się zatem tradycją, że dwa razy
w roku – na początku maja (tuż
przed Międzynarodowymi Targami
Książki w Warszawie) oraz na prze-
łomie listopada i grudnia – w uczel-
nianym Klubie „Amicus” można
obejrzeć najnowsze publikacje z za-
kresu ekonomii, zarządzania, mar-
ketingu, finansów, ubezpieczeń, jak
również o tematyce bardzo aktual-
nej, związanej z Unią Europejską.
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EkEkEkEkEkonomista-onomista-onomista-onomista-onomista-dziennikdziennikdziennikdziennikdziennikarzarzarzarzarz

Do tradycyjnego trójpodzia³u w³adzy nieuchronnie dosz³a czwarta
w³adza, któr¹ s¹ media. We wspó³czesnym �wiecie nie sposób jest funk-
cjonowaæ bez informacji, a wszelkie podejmowane decyzje uprzednio
poddawane s¹ wnikliwej analizie popartej wrêcz morfologicznym za-
biegom badania danych. Informacje najskuteczniej i najszybciej prze-
kazywane s¹ przez Internet, prasê i telewizjê. Te trzy �rodki masowego
przekazu zaw³adnê³y ca³ym naszym ¿yciem spo³ecznym, politycznym
i gospodarczym. Wszelka racjonalno�æ w podejmowaniu decyzji przede
wszystkim ekonomicznych polega na wyborze najefektywniejszej mo¿-
liwo�ci spo�ród dostêpnych. Natomiast mo¿liwo�æ ich tworzenia bez-
po�rednio podlega umiejêtno�ci interpretacji informacji zarówno z naj-
bli¿szego otoczenia, jak i otoczenia globalnego. Rola informacji w po-
lityce i gospodarce jest wiêc nieoceniona.

Na naszym krajowym rynku media w ró¿nych formach s¹ powszech-
nie dostêpne i popularne. Jednak¿e merytoryczna jako�æ prezentacji
danych pozostawia wiele do ¿yczenia. W�ród znamienitych dziennika-
rzy, ciesz¹cych siê czêsto du¿ym uznaniem, niewielu jest specjalistów
w okre�lonych dziedzinach. Najczê�ciej dane ekonomiczne przedsta-
wiane s¹ przez dziennikarzy-polonistów. Artyku³y, choæ mo¿e czasem
zasadne merytorycznie, pozbawione s¹ najczê�ciej analizy i interpreta-
cji. Przekaz ograniczany jest do suchego przedstawienia faktów bez
komentarza. Dla ekonomistów to zbyt ma³a wi¹zka informacji, aby
mog³a byæ dobr¹ podstaw¹ do podejmowania decyzji, gdy¿ minimal-
nie pozwala zmniejszaæ ryzyko, koncentruj¹c siê jedynie na najbli¿-
szym otoczeniu i ma³ej perspektywie czasu. Dynamika rynku wyklu-
cza natomiast mo¿liwo�æ indywidualnego badania danych, z racji ich
nadmiernej ilo�ci i ograniczono�ci czasu. Ekonomista czy biznesmen
oczekuje wiêc profesjonalnego, aktualnego przedstawiania informacji
wraz z wnikliw¹ analiz¹ i prognozami.

Te potrzeby determinuj¹ popyt na informacjê i wyznaczaj¹ stronê
poda¿ow¹. Stron¹ najbardziej kompetentn¹ do dostarczania warto�cio-
wych danych s¹ w tym przypadku ekonomi�ci. Niestety, profesjonali-
�ci w tej dziedzinie najczê�ciej pozbawieni s¹ umiejêtno�ci i motywa-
cji do pracy w dziennikarstwie. Dla przedsiêbiorców i wszelkich pod-
miotów ekonomicznych jest to nieoceniona strata.

Akademia Ekonomiczna w Katowicach jest uczelni¹, która poza
wiedz¹ ekonomiczn¹ dostarcza swoim studentom mo¿liwo�æ kszta³ce-
nia umiejêtno�ci dziennikarskich. Od 1996 roku nieustannie wydawa-
ny jest magazyn studencki Niezale¿nego Zrzeszenia Studentów �Nowy
Gwó�d� Programu�. Gazeta jest inicjatyw¹ �rodowiska studenckiego.
Bogate do�wiadczenia zdobyte w ci¹gu kilku lat wydawania magazynu
pozwalaj¹ zapewniæ wysoki poziom merytoryczny artyku³ów i profe-
sjonalne opracowanie graficzne. Magazyn nosi znamiona profesjonali-
zmu i nie odbiega swoj¹ jako�ci¹ od gazet redagowanych i wydawa-
nych przez zawodowe redakcje. �Nowy Gwó�d� Programu� jest zna-
nym, rozpoznawanym magazynem w �rodowisku studenckim, ciesz¹-
cym siê powszechn¹ sympati¹ i zainteresowaniem. Anga¿uje studen-
tów w dzia³alno�æ spo³eczn¹ poprzez pisanie o tematach adekwatnych
do oczekiwañ ich rówie�ników. Doskonale rozwija i wzbogaca do�wiad-
czenia studentów w zakresie dziennikarstwa i pracy grupowej. Uczy
profesjonalnego opracowywania zadanych tematów i ich prezentacji.
Integruje �rodowisko studenckie, rozwija samorz¹dno�æ, przedsiêbior-
czo�æ. Buduje postawy prospo³eczne w�ród studentów. Co najwa¿niej-
sze, studenci maj¹ mo¿liwo�æ nauki dziennikarstwa. Praca w magazy-
nie poszerza horyzonty my�lowe, uczy sumienno�ci, samodyscypliny
i sztuki poszukiwania informacji oraz prezentowania ich w przejrzy-
stej formie, czytelnej dla spo³eczeñstwa. Pe³ni to fundamentaln¹ rolê
w zwi¹zku z ekonomicznym charakterem uczelni. Propaguje postawê
ekonomisty, który w przysz³o�ci mo¿e swobodnie wypowiadaæ swoje
zdanie na ³amach prasy, prezentuj¹c opinie i pogl¹dy poparte rzeteln¹
wiedz¹ ekonomiczn¹.

Dziennikarzem �Nowego Gwo�dzia Programu� mo¿e byæ ka¿dy
student. Niezliczone kontakty i sympatia �rodowiska dziennikarskiego
u³atwiaj¹ naukê tego zawodu poprzez ró¿nego rodzaju szkolenia orga-
nizowane przez NZS na terenie naszej uczelni. To fantastyczna forma
zdobywania do�wiadczenia zawodowego i zaspokojenie potrzeby sa-
morealizacji. Jest to praca, przyjemna, któr¹ wykonuje siê z rado�ci¹.
Pe³en profesjonalizm i satysfakcja z w³asnych osi¹gniêæ.

ANNA IWANOWICZ

PPPPPaneuropaaneuropaaneuropaaneuropaaneuropa

Ka¿da wy¿sza uczelnia to specyficzne miejsce. Chocia¿ wszystkie
stawiaj¹ sobie za cel jak najlepsze wykszta³cenie oraz przygotowanie
do wkroczenia w doros³e ¿ycie m³odzie¿y, to ka¿da jest inna, wyj¹tko-
wa. Swoista odmienno�æ zale¿y od wielu czynników, takich jak kieru-
nek czy wydzia³, zacne grono pedagogiczne, lokalizacja i mnóstwa in-
nych. Jestem przekonany, i¿ atmosfera na uczelni zale¿y w znacznej
mierze od naszych kolegów studentów.

Jak powszechnie wiadomo, studia to nie tylko nauka, sesje i ich
�wiêtowanie. Na wszystkich energicznych i chêtnych do robienia w ¿y-
ciu czego� poza spacerami od ksi¹¿ek do telewizora czekaj¹ liczne kó³-

ka i organizacje studenckie. W jednych graj¹ w kosza, w innych pro-
wadz¹ powa¿ne badania z wszelkich mo¿liwych dziedzin nauki, a w jesz-
cze innych rozwi¹zuj¹ krzy¿ówki. Jedne ograniczaj¹ siê do zebrañ, a in-
ne aktywnie dzia³aj¹.

Osobi�cie pozna³em jedn¹ z nich. To Organizacja Studencka Pa-
neuropa. Mówi¹c w skrócie, jej cz³onkowie s¹ zainteresowani robie-
niem wszystkiego, co ciekawe i pasjonuj¹ce. Dzia³aj¹ wielotorowo,
odwa¿nie realizuj¹c coraz to nowe projekty. Sprawdzaj¹ siê w przed-
siêwziêciach odbiegaj¹cych od ekonomii, z któr¹, chc¹c nie chc¹c, s¹
bardzo zwi¹zani. Studiuj¹ na Akademii Ekonomicznej, gdzie mie�ci
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siê ich siedziba. Te trochê ponad 20 metrów kwadratowych zawsze têt-
ni ¿yciem. Cz³onkowie Paneuropy s¹ przyjació³mi, ale nie tworz¹ za-
mkniêtej elity i chêtnie przyjmuj¹ w swoje szeregi nowych cz³onków,
energicznych i z inicjatyw¹. Skupiaj¹ siê na projektach, które mog¹
byæ warto�ciowe dla odbiorców, uczestników i ich samych. Organizuj¹
pouczaj¹ce wyk³ady i szkolenia, zapraszaj¹ ciekawe i znane osobisto-
�ci, przygotowuj¹ przydatne targi jêzykowe, po�rednicz¹ w zdobywa-
niu zawodowych praktyk dla studentów. Lista osi¹gniêæ z ich dzia³al-
no�ci jest d³uga i ro�nie z tygodnia na tydzieñ. Najwiêcej pracy kosztu-
je ich przygotowanie du¿ych imprez, które daj¹ jednak¿e najwiêcej ra-
do�ci, po¿ytku i zabawy. Maj¹ du¿y wp³yw na pierwszoroczniaków,
a to za spraw¹ wrze�niowych Adapciaków w Wi�le, gdzie poprzez za-
bawê ucz¹ ich jak radziæ sobie w nowej szkole. Szczyc¹ siê równie¿
miêdzynarodowymi kontaktami i znajomo�ciami, które owocuj¹ w po-
staci zagranicznych woja¿y i wymiany studenckiej z innymi krajami.
Dziêki temu poznaj¹ Europê i odleg³e kraje, mog¹c jednocze�nie pozo-
stawiæ w �wiecie cz¹stkê siebie. Wielokroæ ma³ymi i wiêkszymi czyna-
mi ratuj¹ Ziemiê i �rodowisko naturalne.

Wszystkie wyprawy wymagaj¹ ¿mudnych przygotowañ. Od trans-
portu i wy¿ywienia, przez tworzenie pokazów czy konkursów i gier, a¿
po zawi³¹ biurokracjê, papierkow¹ robotê i pozyskiwanie sponsorów.
Najczê�ciej d³ugie, kilkumiesiêczne dzia³ania przynosz¹ najwiêksze
efekty i rado�æ. Tradycj¹ staj¹ siê cudowne wyprawy po �wiecie. Jedna
z nich odby³a siê na prze³omie pa�dziernika i listopada. Dwunastooso-
bowa grupa, pod przewodnictwem Paneuropejczyków: Ryszarda Bro-
dy i Micha³a Machnika, uda³a siê na Karaiby celem szeroko pojêtej
wymiany kulturowo-naukowej z pogranicza ekologii, ekonomii, kultu-
roznawstwa oraz sztuki. Na bajkowej Martynice, z racji zorganizowa-
nia przedsiêwziêcia na tak du¿¹ skalê, znalaz³y siê � oprócz Polaków �
przedstawicielstwa Belgii, Estonii i W³och oraz oczywi�cie Martyniki.
Trafili na porê deszczow¹, co w tropikalnym klimacie oznacza ¿ar i po-
tê¿ne ulewy na przemian. Organizatorzy wymiany przygotowali dla
uczestników 7 typów warsztatów, w wiêkszo�ci zwi¹zanych z eko�wia-
domo�ci¹ i ochron¹ dziewiczych pla¿ oraz raf koralowych.

M³odzi podró¿nicy podziwiali ogrody botaniczne, destylarnie rumu,
wyplatanie koszy. Wspinali siê na wulkan Mont Pelee. By³y te¿ okazje
do bezpo�redniego uczestnictwa w ¿yciu kulturalnym miasteczka Tri-
nite, gdzie zakwaterowano m³odzie¿ z wymiany. By³o ni¹ choæby za-
proszenie na niedzieln¹ mszê �wiêt¹, wydarzenie niezwykle wa¿ne w ¿y-
ciu tamtejszej spo³eczno�ci, podczas której zostali przedstawieni miesz-
kañcom Trinite (tu natrafili na mi³y akcent polski w osobie proboszcza
tamtejszej parafii). Poczynania uczestników wymiany �ledzone by³y
z zainteresowaniem przez lokalne media. W trakcie niezwykle popular-
nego na Martynice programu telewizyjnego, nadawanego z jednej z dy-
skotek stolicy wyspy uczestnicy mogli zaprezentowaæ siebie i swój kraj
z jak najlepszej strony. Godnym odnotowania jest fakt, i¿ relacja z po-
bytu obcokrajowców na Martynice emitowana by³a w stacji Canal+.
Wspólne zabawy i zajêcia pozwala³y na wymianê do�wiadczeñ i zacie-
�nianie wiêzi miêdzy pañstwami, np. podczas �wieczorków narodo-
wych�, kiedy ka¿da z narodowo�ci prezentowa³a to, co w ich kraju
najlepsze. Te 10 dni by³o magiczn¹, pe³n¹ przygód ucieczk¹ od co-
dzienno�ci w szarym mie�cie. By³o pouczaj¹c¹ wypraw¹ do prze-
piêknego miejsca, jakie mo¿na ogl¹daæ zazwyczaj w �National Geo-
graphic�. W przemi³ej atmosferze i przy ³askawo�ci aury, która pomi-
mo trwaj¹cej pory deszczowej wyj¹tkowo hojnie obdarzy³a Martynikê
s³oñcem, wymiana dobieg³a koñca.

Powsta³e projekty zostan¹ wykorzystane przez w³adze wyspy i zre-
alizowane jako projekty pilota¿owe maj¹ce na celu rozwijanie �wiado-
mo�ci ekologicznej mieszkañców i uatrakcyjnianie tego turystycznego
regionu. Cel wymiany, a wiêc integracja kulturowa przedstawicieli
5 krajów, ich wspólny wk³ad w ochronê �rodowiska naturalnego i zgod-
ny z zasadami ekologii rozwój turystyki, mo¿na uznaæ za osi¹gniêty.
Godziny pracy nie posz³y na marne. Paneuropejczycy zyskali nowych
przyjació³ i znajomych oraz wiele wspania³ych wspomnieñ na d³ugie
lata. Szkoda tylko, ¿e opalenizna schodzi tak szybko.

M.M.

Studencka Organizacja Public Relations PRogress od ponad dwóch
lat dzia³a przy Katedrze Nauk Humanistycznych Akademii Ekonomicz-
nej w Katowicach. Najwa¿niejszym celem, jaki organizacja sobie sta-
wia jest kreowanie wizerunku Akademii Ekonomicznej, edukacja cz³on-
ków stowarzyszenia oraz u�wiadomienie lokalnym przedsiêbiorcom roli
public relations. Dzia³ania te realizowane s¹ miêdzy innymi poprzez
udzia³ naszych cz³onków w targach edukacyjnych czy organizacjê konfe-
rencji i seminariów na temat komunikacji i roli public relations w obec-
nej rzeczywisto�ci.

Obecnie PRogress liczy 15 cz³onków-studentów specjalno�ci Pu-
blic relations. Do najwiêkszych ubieg³orocznych projektów, przygo-
towanych przez PRogress nale¿y konferencja �Komu komunikacja�,
która odby³a siê w drugiej po³owie kwietnia. By³a to dwudniowa kon-
ferencja po�wiêcona miêdzy innymi problemom komunikowania, ra-
dzenia sobie z kryzysami w przedsiêbiorstwie. Wyk³ady i warsztaty,
w których uczestniczy³o ponad 150 osób prowadzone by³y przez pra-
cowników radia, telewizji oraz �l¹skich agencji public relations.

W maju ubieg³ego roku, ju¿ po raz drugi, PRogress zorganizowa³
konkurs wiedzy praktycznej �Case Study�, w którym nagrodami by³y
sta¿e w dzia³ach komunikacji i public relations �l¹skich firm. W rywa-
lizacji o praktyki wziê³o udzia³ prawie 20 studentów, spo�ród których
fundatorzy praktyk wy³onili 10 najlepszych prac z rozwi¹zaniami kon-
kursowych zadañ. Laureaci odbyli sta¿e w Telewizji Polskiej w Kato-
wicach, Urzêdzie Marsza³kowskim oraz ING Banku �l¹skim.

W grudniu 2001 we wspó³pracy z Katedr¹ Nauk Humanistycz-
nych dla studentów, s³uchaczy studiów podyplomowych oraz osób
zainteresowanych t¹ tematyk¹ przygotowane zosta³o jednodniowe
seminarium po�wiêcone public realtions. W czerwcu natomiast przy
wspó³pracy z Katedr¹ Nauk Humanistycznych oraz Kolegium Zarz¹-
dzania odby³ siê jubileusz piêciolecia Studiów podyplomowych Pu-
blic Relations. Ponadto, PRogress by³ wspó³organizatorem semina-
rium dotycz¹cego reklamy i Public Relations SPOT 2001, które od-
by³o siê na terenie Miêdzynarodowych Targów Katowickich w listo-
padzie ubieg³ego roku.
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Podczas dwóch edycji konkursu wiedzy praktycznej �Case Study�
oko³o 25 osób, studentów wydzia³u Ekonomii � rok II, III i IV � spe-
cjalno�ci Public relations, studiów podyplomowych o kierunku Public
relations wykorzysta³o wiedzê teoretyczn¹ i zdolno�ci praktyczne w roz-
wi¹zywaniu zadañ konkursowych. Konkurs ten pozwoli³ finalistom na
zrealizowanie obowi¹zkowych i dodatkowych praktyk w firmach od-
powiadaj¹cym specjalno�ciom i zainteresowaniom studentów.

Realizuj¹c program promocji Akademii Ekonomicznej, Progress
bra³ udzia³ w spotkaniach z m³odzie¿¹ licealn¹ w czasie trwania Tar-
gów Edukacyjnych. Spotkania te, wynik³e ze wspó³pracy Organizacji
z Dzia³em Edukacji i Biurem Programów i Wspó³pracy Miêdzynaro-

dowej, odby³y siê w Rybniku, Bytomiu i mia³y na celu przybli¿enie
potencjalnym studentom oferty edukacyjnej Akademii.

Wszystkie podejmowane inicjatywy rozwijaj¹ w cz³onkach orga-
nizacji i osobach z ni¹ wspó³pracuj¹cych umiejêtno�ci potrzebne nie
tylko w pracy zwi¹zanej z profilem PRogressu, czyli public relations.
Organizuj¹c konferencje, konkursy czy seminaria studenci nabywaj¹
wiedzê o zasadach funkcjonowania przedsiêbiorstw � pozyskiwaniu
�rodków finansowych, zarz¹dzaniu i wspó³pracy w grupie, nawi¹zy-
waniu i podtrzymywaniu kontaktów zawodowych oraz prowadzeniu
spraw finansowych.

ARTUR CAŁKA,  KARINA SĘKOWSKA

Studenckie KołoStudenckie KołoStudenckie KołoStudenckie KołoStudenckie Koło
NaukNaukNaukNaukNaukowe Towe Towe Towe Towe Transporturansporturansporturansporturansportu

Studenckie Ko³o Naukowe Transportu przy katedrze transportu
Akademii Ekonomicznej w Katowicach zosta³o za³o¿one w 1972 roku
i zrzesza studentów specjalno�ci Miêdzynarodowa oraz krajowa spedy-
cja i przewozy. Cz³onkowie ko³a udoskonalaj¹ swoje umiejêtno�ci w dzie-
dzinie biznesu i pog³êbiaj¹ wiedzê z dziedziny transportu i spedycji.

Jednym z ostatnich sukcesów ko³a by³o zorganizowanie studenc-
kiej konferencji naukowej pt. �Rozwój i finansowanie infrastruktury
transportowej w kontek�cie wej�cia Polski do UE�, która mia³a miej-
sce w marcu 2002 roku w Ustroniu i w której wziêli udzia³ studenci
z ró¿nych polskich o�rodków naukowych. Obecnie, ³¹cznie z ko³em
naukowym logistyki �Dialog�, przygotowywana jest konferencja pt.
�Zastosowanie nowoczesnych rozwi¹zañ w transporcie i logistyce�,
która odbêdzie siê 24-26 04 2003 roku równie¿ w Ustroniu.

Cz³onkowie ko³a bior¹ udzia³ w konferencjach organizowanych
przez studentów z innych uczelni, miêdzy innymi z Uniwersytetu Szcze-

ciñskiego (Ko³o Naukowe Transportu i Ko³o Naukowe £¹czno�ci)
i z Uniwersytetu w Bia³ymstoku (Studenckie Ko³o Ekonomistów Tury-
styki i Studenckie Ko³o Mened¿erów).

W listopadzie 2002 roku cz³onkowie ko³a uczestniczyli w obozie
naukowym w Hamburgu. Program zawiera³ miêdzy innymi zwiedza-
nie Hamburg-Burchardski � najwiêkszego terminalu kontenerowego
w Niemczech, jak równie¿ miêdzynarodowego przedsiêbiorstwa kole-
jowego Polzug Gmbh, kolejowej stacji rozrz¹dowej Altelbe i Zwi¹zku
Komunikacji Miejskiej HVV.

Dziêki dzia³alno�ci w kole studenci maj¹ mo¿liwo�æ pog³êbiaæ swoj¹
wiedzê i umiejêtno�ci z zakresu transportu, a tak¿e ucz¹ siê nawi¹zy-
waæ kontakty z pracownikami firm bran¿y spedycyjnej, co przydaje siê
w trakcie pó�niejszej pracy zawodowej.

Szczegó³owe informacje dotycz¹ce dzia³alno�ci ko³a znajduj¹ siê
na stronie internetowej: www.sknt.prv.pl

AkAkAkAkAkademicki Związek Sportowyademicki Związek Sportowyademicki Związek Sportowyademicki Związek Sportowyademicki Związek Sportowy

AZS to jedyna dzia³aj¹ca na terenie Akademii Ekonomicznej w Ka-
towicach organizacja sportowa. Jej zadaniem jest przede wszystkim
skupianie studentów w sekcjach sportowych oraz ³¹czenie wysi³ku
umys³owego z fizycznym podczas organizowanych imprez i spotkañ.

Aktualnie nasza organizacja prowadzi 18 sekcji. Regularne zajêcia
odbywaj¹ siê w 12 spo�ród nich. Wspomnian¹ grupê uzupe³niaj¹ sek-
cje fakultatywne, których zajêcia s¹ organizowane w miarê potrzeb
i mo¿liwo�ci Klubu.

Najlepsi reprezentanci sekcji regularnie wyje¿d¿aj¹ na zawody rangi
Akademickich Mistrzostw Polski czy Mistrzostw �l¹ska. W tym miej-
scu nale¿y wspomnieæ, ¿e pod egid¹ aktualnego zarz¹du nasza AE
w 2002 roku uplasowa³a siê na najwy¿szym w historii � drugim miej-
scu w klasyfikacji dru¿ynowej AMP (Akademie Ekonomiczne, Wy¿-

sze Szko³y Morskie, Filie Politechnik). Pozostawili�my pokonanych
miêdzy innymi SGH Warszawê czy AE Kraków, ulegaj¹c jedynie aka-
demikom z Wroc³awia.

Nasza organizacja dzia³a bardzo prê¿nie, czego dowodem s¹ licz-
ne, zorganizowane przez nas imprezy w 2002 roku i latach wcze�niej-
szych. Nale¿¹ do nich:

a) Mistrzostwa Polski Szkó³ Wy¿szych w: p³ywaniu, karate tra-
dycyjnym, pi³ce halowej,

b) Akademickie Mistrzostwa �l¹ska Szkó³ Wy¿szych: karate, p³y-
wanie, narciarstwo, koszykówka, tenis sto³owy,

c) uczelniane rozgrywki ligowe:
� koszykówka (Liga Koszykówki Mê¿czyzn o Puchar JM Rektora),
� pi³ka no¿na (rozgrywki pucharowe o Puchar Prezesa AZS),
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d) wyjazdy i rajdy studenckie:
� rajd w Pieniny,
� jednodniowe wyjazdy narciarskie i snowboardowe,

e) obozy treningowe sekcji sportowych,
f) zawody dla studentów naszej uczelni:

� górskie wy�cigi rowerowe �Sto¿ek�,
� rajdy samochodowe na lotnisku Muchowiec,
� regaty na Zalewie Rybnickim,

g) obóz adaptacyjny organizowany wraz ze studenck¹ organizacj¹
Paneuropa dla nowo przyjêtych studentów, podczas którego maj¹ oni
mo¿liwo�æ nawi¹zania nowych znajomo�ci i zdobycia wiedzy o uczelni.

Klub AZS AE Katowice jest otwarty na szeroko rozumian¹ wspó³-
pracê ze studentami zarówno naszej AE, jak i pozosta³ych uczelni pol-
skich i zagranicznych. Zapraszamy serdecznie na nasz¹ stronê interne-
tow¹: www.azs.ae.katowice.pl oraz bezpo�rednio do siedziby Klubu �
sala 206, budynek �C�.

PIOTR RADKO

NaukNaukNaukNaukNaukowe Kołoowe Kołoowe Kołoowe Kołoowe Koło
Ubezpieczeń RISKUbezpieczeń RISKUbezpieczeń RISKUbezpieczeń RISKUbezpieczeń RISK

Celem ko³a jest integracja studentów ubezpieczeñ i stworzenie ka-
na³u komunikacji miêdzy �rodowiskiem akademickim a rynkiem ubez-
pieczeñ.

Do tej pory ko³o zorganizowa³o:

DZIEÑ UBEZPIECZEÑ 25 LUTEGO 2002

Studenci spotkali siê z przedstawicielami firm ubezpieczeniowych.
W�ród poruszanych tematów znalaz³y siê przede wszystkim mo¿liwo-
�ci zatrudnienia absolwentów specjalno�ci ubezpieczenia oraz sytuacja
na lokalnym rynku ubezpieczeñ. Ca³o�æ zakoñczy³a ¿ywa dyskusja.

ZAWÓD BROKER 13 MAJ 2002

To seminarium by³o po�wiêcone brokerom i ich roli na rynku ubez-
pieczeñ. W spotkaniu wziêli udzia³ przedstawiciele firm brokerskich
oraz samorz¹du brokerów. Seminarium zakoñczy³o siê dyskusj¹ pane-
low¹ z udzia³em zaproszonych go�ci.

PROGRAM PRAKTYK LETNICH WAKACJE 2002

Laureaci og³oszonego przez Ko³o konkursu mieli mo¿liwo�æ od-
bycia p³atnych praktyk w firmach zwi¹zanych z rynkiem ubezpiecze-
niowym. Wszyscy praktykanci byli zachwyceni mo¿liwo�ci¹ zdobycia
nowych do�wiadczeñ oraz kontaktów. Dla niektórych uczestników by³
to pocz¹tek kariery zawodowej.

BYCZA IMPREZA 9 STYCZNIA 2002

Zgodnie ze star¹ prawd¹, ¿e nie sam¹ nauk¹ student ¿yje, RISK
dba tak¿e o integracjê oraz relaks studentów. W Klubie GUGALAN-
DER odby³a siê impreza w klimacie lat 70.

Dalsze plany to:

Dzieñ Ubezpieczeñ 2003

Okazja do spotkania praktyków rynku ubezpieczeniowego. Infor-
macje o nowinkach na rynku ubezpieczeñ. Ciekawe wyk³ady, burzliwe
dyskusje i wiele innych ciekawostek.

Seminarium Polsko-Czeskie

Tematem seminarium bêdzie �Badanie potrzeb i �wiadomo�ci ubez-
pieczeniowej sektora M�P�. Tym razem zaproszeni zostan¹ delegaci
z Czech! Bêdzie okazja do zaprezentowania swoich pogl¹dów i prze-
dyskutowania ich na szerszym forum.

Obóz Naukowy

Tym razem cz³onkowie ko³a zamierzaj¹ prowadziæ badania w tere-
nie nt. �Badanie potrzeb ubezpieczeniowych sektora M�P�. Jest to spo-
sób na po³¹czenie przyjemnego z po¿ytecznym, wypoczynku z rozsze-
rzaniem wiedzy.

Program Praktyk Letnich 2003

Wiêcej partnerów, wiêcej miejsc do odbycia sta¿u. Jak zwykle oso-
by, którym zostan¹ przyznane nagrody zostan¹ wy³onione podczas kon-
kursu.

ZARZĄD KOŁA
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Koło NaukKoło NaukKoło NaukKoło NaukKoło Naukowe Inwestycjiowe Inwestycjiowe Inwestycjiowe Inwestycjiowe Inwestycji

Dzia³alno�æ Ko³a Naukowego Inwestycji skupia siê przede wszyst-
kim na stwarzaniu mo¿liwo�ci rozwoju i samorealizacji studentom, któ-
rzy chc¹ poszerzyæ swoj¹ wiedzê na temat szeroko rozumianego rynku
finansowego.

G³ównymi celami ko³a s¹:
� samokszta³cenie cz³onków Ko³a w zakresie inwestycji � w szcze-

gólno�ci na rynku kapita³owym,
� dzia³alno�æ informacyjna, dotycz¹ca bie¿¹cej sytuacji na rynkach

finansowych,
� gromadzenie i przetwarzanie danych dotycz¹cych rynków finanso-

wych,
� publikowanie w³asnych analiz rynków finansowych,
� prowadzenie badañ z zakresu szeroko rozumianych inwestycji,
� popularyzacja wiedzy z zakresu finansów i inwestycji,
� propagowanie nabytej wiedzy,
� wspó³praca z podobnymi podmiotami na innych uczelniach krajo-

wych i zagranicznych,
� nawi¹zywanie kontaktów z przedsiêbiorstwami i instytucjami fi-

nansowymi.

Cele te cz³onkowie realizuj¹ poprzez:
� organizowanie spotkañ, szkoleñ, seminariów oraz innych form po-

szerzania wiedzy s³u¿¹cych promocji programu Ko³a po�wiêconych
dyskusjom na temat wy¿ej wymienionych zagadnieñ,

� prowadzenie serwisu informacyjnego w Internecie,
� dzia³alno�æ wydawnicz¹,
� wspó³pracê z Katedr¹ Inwestycji w Akademii Ekonomicznej im. Ka-

rola Adamieckiego.

Do osi¹gniêæ ko³a nale¿y zaliczyæ:
1) konferencjê naukow¹ pt. �Strategie inwestycje inwestorów

instytucjonalnych na rynku finansowym�,
2) organizacjê konferencji pt. �Wykorzystanie opcji rzeczowych�

z udzia³em pracownika Centre Reserche di FIAT w Turynie,
3) dyskusjê panelow¹ z udzia³em by³ego pracownika GAZPROMu

i doradcy ekonomicznego na obszarze Kaliningradu.

Cz³onkowie ko³a planuj¹ konferencjê naukow¹ o zasiêgu ogólno-
krajowym pt. �Unia Europejska � szanse, zagro¿enia i przygotowanie
polskich instytucji finansowych�.

MICHAŁ WOJNAR, ŁUKASZ KEMPA

International ChallengeInternational ChallengeInternational ChallengeInternational ChallengeInternational Challenge

Ko³o Naukowe �International Challenge� przy Katedrze Miêdzy-
narodowych Stosunków Ekonomicznych Akademii Ekonomicznej
w Katowicach jest stowarzyszeniem, które dzia³a ze wzglêdu na wiel-
kie zaanga¿owanie swoich dwunastu cz³onków. Opiekunem Ko³a jest
dr Iwona Pawlas z Katedry MSE. Zarz¹d �International Challenge� sta-
nowi¹: Beata Krupa (przewodnicz¹ca) oraz Jaros³aw Kempa (wiceprze-
wodnicz¹cy). Sztandarowym znakiem rozpoznawczym Ko³a by³y zawsze
Dni Europejskie organizowane w maju ka¿dego roku ju¿ od 10 lat.

Do udzia³u w tegorocznej konferencji � VIII DNI EUROPEJSKIE,
zaproszeni zostan¹ naukowcy z Uniwersytetów Niemiec i Francji oraz
innych europejskich szkó³ wy¿szych, przedstawiciele polskiego parla-
mentu, Konwentu Europejskiego, oraz zagranicznej dyplomacji. W tym
roku cz³onkowie ko³a podjêli równie¿ dzia³alno�æ dydaktyczn¹ � pro-
wadz¹ cykl warsztatów z tematyki Unii Europejskiej w Technicznych
Zak³adach Naukowych w D¹browie Górniczej. Obecnie trwa konkurs
�Moje miejsce w Europie�, którego celem jest zaktywizowanie studen-
tów Akademii Ekonomicznej w Katowicach, umo¿liwienie im wypo-
wiedzi (w dowolnej formie) na temat ich przysz³o�ci w Europie oraz
i ich zapatrywañ na proces integracji.

G³ównym obszarem zainteresowania cz³onków ko³a jest przede
wszystkim: upowszechnianie szeroko pojêtej wiedzy w �rodowiskach
studenckich i samokszta³cenie g³ównie w dziedzinie miêdzynarodowych
stosunków ekonomicznych, promowanie idei integracji europejskiej,
rozwój aktywno�ci naukowej i spo³ecznej swoich oraz edukacja w kon-
tek�cie wielokulturowym.

Cz³onkowie staraj¹ siê realizowaæ cele przez: udzia³ w krajowych
i miêdzynarodowych kongresach, konferencjach, seminariach, warsz-
tatach itp. z dziedziny miêdzynarodowych stosunków ekonomicznych
oraz organizacjê podobnych wydarzeñ na uczelni, nawi¹zywanie i po-
szerzanie kontaktów z innymi o�rodkami akademickimi (np. z Niemiec
i Francji) oraz ko³ami naukowymi z tych krajów oraz samokszta³cenie
poprzez dyskusje, debaty wewn¹trz Ko³a oraz szkolenia wewnêtrzne.

Od roku ko³o prowadzi w³asn¹ stronê internetow¹:www.icae.kato-
wice.pl, na której dostêpne s¹ informacje na temat jego ca³ego dotych-
czasowego dorobku oraz odpowiadaj¹cy im materia³ zdjêciowy.

ZARZĄD KOŁA
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„„„„„JJJJJournal of ournal of ournal of ournal of ournal of EEEEEconomicsconomicsconomicsconomicsconomics
and and and and and MMMMManagementanagementanagementanagementanagement”””””

Mamy przyjemność po-
informować społeczność
akademicką o podjęciu de-
cyzji w sprawie wydawania
przez nasze Wydawnictwo
czasopisma, którego głów-
nym celem jest promocja na-
ukowego dorobku naszej
Uczelni i jej pracowników.
Wszystkie zawarte w nim ar-
tykuły będą publikowane
w języku angielskim, co po-
zwoli na dotarcie do szero-
kiego kręgu odbiorców za-
granicznych, w szczególno-
ści do uczelni i instytucji na-
ukowych, z którymi Akade-
mia zawarła umowy o współ-
pracy.

Pismo otrzymają także
wszystkie liczące się pań-
stwowe uczelnie ekonomicz-
ne, w tym wydziały finan-
sów, ekonomii i zarządzania
uniwersytetów i innych uczel-
ni akademickich, Polska Aka-
demia Nauk i jej instytuty
naukowe, ważniejsze insty-
tuty badawcze, reprezenta-
tywne dla nauk ekonomicz-
nych, towarzystwa naukowe
PTE, TNOIK, Centrum im.
Adama Smitha. W planach
jest również dystrybucja ga-
zety do kluczowych instytu-
cji państwowych funkcjonu-
jących w sferze nauki i szkol-
nictwa wyższego, a także zaj-
mujących się problematyką
integracji europejskiej (Mini-
sterstwo Nauki – KBN,
MEN, Rada Główna Szkol-
nictwa Wyższego, Państwo-
wa Komisja Akredytacyjna,
Konferencja Rektorów Aka-
demickich Szkół Państwo-
wych, Komitet ds. Integracji

Europejskiej, Pełnomocnik
Rządu RP ds. Integracji Euro-
pejskiej).

Periodyk skierowany będzie
również do pracowników i stu-
dentów naszej Alma Mater.
W tym przypadku nacisk bę-
dzie kładziony na rozwój na-
ukowy habilitantów i dokto-
rantów. Tematyka pisma obra-
cać się będzie wokół nauk eko-
nomicznych i dziedzin pokrew-
nych, reprezentowanych w pro-
filu naukowym uczelni. Za-
mieszczane będą tylko i wy-
łącznie artykuły naukowe, bę-
dące oryginalnymi autorskimi
pracami twórczymi lub synte-
zami końcowymi badań pro-
wadzonych pod kierunkiem
autora lub zespołu autorów.

Funkcjonowaniem czasopi-
sma kieruje Kolegium Redak-
cyjne oraz Rada Programowa,
której zadaniem będzie okre-
ślanie i opiniowanie najważ-
niejszych kierunków działania
czasopisma w kontekście rozwo-
ju nauk ekonomicznych w Pol-
sce i Europie.

W najbliższym czasie plano-
wane jest wydanie pierwszego
numeru pisma „Journal of Eco-
nomics and Management”.

Zainteresowanych publika-
cją swoich prac i ich prezenta-
cją międzynarodowemu audy-
torium prosimy o dostarczenie
materiałów do Wydawnictwa
Uczelnianego (budynek E) wraz
z wnioskiem. Artykuły, w wersji
polsko- i anglojęzycznej, nie
powinny przekraczać objętości
20 stron maszynopisu.

Serdecznie zapraszamy do
współpracy!!!

„„„„„JJJJJournal of ournal of ournal of ournal of ournal of EEEEEconomicsconomicsconomicsconomicsconomics
and and and and and MMMMManagementanagementanagementanagementanagement”””””
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twa. Przy nieudolnej reklamie nawet
najwybitniejsze osiągnięcia naukowe
nie mają szans na dotarcie do czytelni-
ka. Nasze wydawnictwo cieszy się za-
służoną renomą wśród odbiorców kra-
jowych i zagranicznych, którą zawdzię-
cza w jednakowym stopniu wysokie-
mu poziomowi wydawanych prac, jak
i sprawnej promocji oraz dystrybucji.

19-22 marca br. Wydawnictwo
Uczelniane po raz kolejny brało udział
w Targach Książki Naukowej odbywa-
jących się w Politechnice Wrocławskiej.
Tego typu imprezy są bardzo dobrą,
ale nie jedyną, formą promocji osią-
gnięć naukowych Akademii. Targi
książki i międzynarodowe wystawy
pozwalają wyjść publikacjom poza
mury naszej uczelni i znacznie ułatwia-
ją kontakt z innymi placówkami zain-
teresowanymi naszą ofertą.

W czasach olbrzymiej konkuren-
cji, panującej na rodzimym rynku wy-
dawniczym, dystrybucja i promocja ksią-
żek odgrywa kluczową rolę w zdoby-
ciu i umocnieniu pozycji wydawnic-

TTTTTargiargiargiargiargi     –––––
WWWWWystawyystawyystawyystawyystawy

PromocjaPromocjaPromocjaPromocjaPromocja

i dystrybucjai dystrybucjai dystrybucjai dystrybucjai dystrybucja

publikpublikpublikpublikpublikacjiacjiacjiacjiacji

WydawnictwaWydawnictwaWydawnictwaWydawnictwaWydawnictwa

AEAEAEAEAE
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i poczty elek-
tronicznej. Du-
żym plusem jest
w tym przypad-
ku możliwość
szybkiej reali-
zacji zamówień,
bez względu na
miejsce zamiesz-
kania adresata.
Do stałych klien-
tów wysyłamy
również infor-
macje dotyczą-
ce promocji wy-
dawniczych.

Wpływ na promowanie naszego
wizerunku ma współ-
praca z ogólnopol-
skim magazynem
„Forum Książki”,
gdzie regularnie
umieszczamy naszą
aktualną dyspo-
nendę. Oferta ofi-
cyny publikowana
jest także co roku
w „Ogólnopolskiej
dysponendzie wy-
dawnictw uczelnia-
nych”. Ponadto, wy-
dajemy nasz własny informator wy-
dawniczy, zawierający atrakcyjnie opra-

cowaną ofertę
ze szczegóło-
wymi charakte-
rystykami po-
zycji i koloro-
wymi reproduk-
cjami wszystkich
okładek. Uka-
zują się rów-
nież, w formie
pocztówek, kar-
ty książek, na
których moż-

Wyjątkowo skuteczną formą pro-
mocji książek jest ścisła współpraca
z bibliotekami. Nasza oficyna wycho-
dzi naprzeciw ich zapotrzebowaniu,
oferując gratisowe egzemplarze naj-
ważniejszych i najpopularniejszych po-
zycji ze swojego katalogu, co ułatwia
dostęp do nich studentom oraz pra-
cownikom nauki i ma niemały wpływ
na znaczący wzrost zainteresowania
pracami naszych naukowców. Ma to
również odbicie w bezpośredniej
sprzedaży książek.

Od dłuższego czasu prowadzimy
także sprzedaż wysyłkową, realizując
zamówienia przesłane za pomocą faxu

na złożyć swoje zamówienie na do-
wolną ilość egzemplarzy danego ty-
tułu.

Targi książki i wystawy naukowe
odbywające się w kraju i za granicą
mają szczególne znaczenie dla promo-
cji naszych osiągnięć. Aktywny udział
w wielu liczących się na międzynaro-
dowej arenie wydarzeniach (wystawy
z cyklu „Polska Książka Naukowa”
w Rzymie, Pradze, Sztokholmie, Kijo-
wie, targi książki we Frankfurcie) spo-
wodował znaczny wzrost zainteresowa-
nia naszą ofertą poza granicami kraju.
Po każdej z tych imprez książki z na-
szego katalogu przechodziły na wła-
sność miejscowych bibliotek i instytu-

tów, dzięki czemu dostęp do prac na-
szych naukowców jest coraz bardziej
powszechny również za granicą.

Z pełną odpowiedzialnością mo-
żemy stwierdzić, że należymy obecnie
do ścisłej czołówki w branży, a stała re-
klama i bardzo dobra dystrybucja na-
szych książek w połączeniu z ich nie-
zaprzeczalną wartością naukową to
nasze główne atuty.
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Włodzimierz Szkutnik: Wybrane
modele w zarządzaniu ryzy-
kiem ubezpieczeniowym
w ujęciu probabilistycznym.

Podstawowym aspektem
prowadzonych w pracy rozwa-
żań jest ryzyko ubezpieczenio-
we postrzegane przez pryzmat
przejawiania się w czasie szkód
w polisach ubezpieczeniowych.
Ryzyko to ma różnorodne kono-
tacje psychologiczne, prawni-
cze, finansowe, a nawet filozo-
ficzne. Dla zarządzania ryzy-

kiem ubezpieczeniowym wszelkie prognozy i oceny
rozmiarów ryzyka ubezpieczeniowego mają podstawowe
znaczenie.
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Henryk Bieniok, Henryk Halama,
Marian Ingram: Podejmowanie
decyzji menedżerskich.

Praca podzielona jest na dwie
części. Pierwsza poświęcona
jest podstawom podejmowania
decyzji menedżerskich. Autorzy
szczegółowo i wyczerpująco
przedstawiają opisywaną pro-
blematykę, charakteryzując
m.in. typologię decyzji i metody
i techniki ich podejmowania.
Drugi rozdział obejmuje tema-
tykę biznesplanu, jego rodzaje,

zasady sporządzania i metodykę budowy poszczególnych
jego części.

Globalne i regionalne uwa-
runkowania nowoczesności
przemysłu i usług. Praca zbio-
rowa pod redakcją Jana Pyki.

W pracy wyróżniono trzy
merytorycznie wyodrębniające
się obszary zagadnień:
– zarządzanie innowacjami

w nowoczesnym przemyśle
i usługach,

– restrukturyzację sektorów
przemysłowych i usługowych
w warunkach globalizacji,

– globalne uwarunkowania kon-
kurencyjności regionów.

Książka jest adresowana nie tylko do studiujących, ale
także do teoretyków i praktyków gospodarczych z nadzieją,
ze poinformuje oraz skłoni do refleksji i poszukiwań roz-
wiązań dynamizujących innowacyjność, jak również kon-
kurencyjność przemysłu oraz usług w kraju.

Wpływ likwidacji kopalń wę-
gla kamiennego na gospo-
darkę lokalną i regionalną.
Praca zbiorowa pod redakcją
Floriana Kuźnika.

Praca składa się z czterech
zasadniczych części. W pierw-
szej dokonano przeglądu po-
dejść i systematyki pojęciowej
dotyczącej typologii sektorów
gospodarczych i procesów likwi-
dacji na tle różnych typów sek-
torów i odmian restrukturyzacji.
Druga część prezentuje wielo-
stronną diagnozę skutków likwi-

dacji kopalń w płaszczyźnie ekonomicznej, społecznej i eko-
przestrzennej. W trzeciej odsłonie pracy przedstawiono
schematy metodyczne dotyczące diagnozy skutków likwi-
dacji kopalń uwzględniające różne aspekty monitoringu
i ewaluacji skutków w otoczeniu lokalnym i regionalnym.
Czwarta część zawiera wskazania strategiczne odnoszą-
ce się do tego co można nazwać strategią rekonwersji
gospodarki na obszarach likwidacji kopalń.

Andrzej Klasik: Strategie regio-
nalne. Formułowanie i wpro-
wadzanie w życie.

Książka jest przeznaczona
jest dla menedżerów i polityków
regionalnych, dla konsultantów
i specjalistów z dziedziny badań
strategicznych i regionalnych,
a także dla tych, którzy chcą
nimi zostać oraz studentów.
Praca łączy wiedzę i umiejętno-
ści użyteczne z punktu widze-
nia stratega regionalnego. Są
w niej obecne wątki wynikające

z obserwacji sceny regionalnej i toczącej się na niej gry o roz-
wój regionalny. Studia prospektywne i analiza strategiczna
stanowią główny nurt metodologicznych poszukiwań i za-
stosowań zawartych w książce.

Podstawy rachunkowości
bankowej. Praca zbiorowa pod
redakcją Marii Smejdy.

Praca jest przeznaczona dla
studentów, którzy już zapoznali
się z podstawowymi pojęciami
rachunkowości oraz zasadami
jej tworzenia w ramach studiów
z podstaw rachunkowości. Za-
wiera elementarny zbiór wiado-
mości z dziedziny rachunkowo-
ści bankowej podany w formie
wyselekcjonowanej i skrótowej.
Korzystanie z pracy wymaga
wcześniejszego uczestnictwa

w cyklu wykładów z podstaw rachunkowości bankowej.
Niezbędnym uzupełnieniem treści merytorycznych zawar-
tych w pracy są zamieszczone zadania wraz z rozwiąza-
niami.
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