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Serdecznie witam u progu wakacji. Lato zagościło na dobre nie tylko w kalendarzu, ale
i w sercach wielu z nas. Mam nadzieję, że to wydanie „AE Forum” dodatkowo umili
Państwu choć kilka letnich godzin. Niemniej jednak nie wszystkie tematy, które pragniemy
zaproponować, są tematami wakacyjnymi. Jak zwykle w pierwszej części biuletynu przeka-
zujemy aktualności z życia uczelni i świata akademickiego. Z całego serca życzę, by znajdo-
wali Państwo wśród nich same dobre wieści. Iście „niewakacyjny” jest również temat prze-
wodni tego numeru – badania naukowe. Gorąco zachęcam, by mimo czasu sprzyjającego
raczej relaksowi zapoznać się z materiałem, który przygotowaliśmy. Z całej grupy artykułów
na tematy związane z nauką w szczególności polecam wywiady z panią profesor Haliną
Henzel oraz z panią profesor Zofią Kędzior. Warto również przejrzeć tematy badań wła-
snych, które będą finansowane w 2003 roku – dobrze wszak wiedzieć, co dzieje się na
własnym podwórku.

Poza tym, „AE Forum”, które właśnie trzymacie Państwo w ręce zawiera relacje z wielu
imprez, jakie odbyły się w uczelni. Opisujemy jubileusz 85 urodzin profesora Alojzego
Melicha; przekazujemy też wieści z konferencji Katedr: Badań Operacyjnych, Badań Stra-
tegicznych i Regionalnych, Gospodarki Przestrzennej oraz Katedry Systemów i Metod Za-
rządzania. Relacjonujemy również wiele innych imprez oraz prezentujemy pojawiające
się cenne inicjatywy. Zwracamy także uwagę na to, co dzieje się w tak ważnych obszarach
funkcjonowania uczelni jak promocja, funkcjonowanie kół naukowych oraz współpraca
międzynarodowa.

Do typowych lektur na letnie wieczory zaliczyłbym materiały przedstawiająące sylwet-
ki profesor Anny Lipki oraz profesora Janusza Strużyny – prezentowane w dziale „Profe-
sury – kwestionariusz naczelnego”, a także relacje z zagranicznych podróży naszych stu-
dentów. Mam nadzieję, że przynajmniej myślami wybierzecie się Państwo z nimi do Hisz-
panii i Australii.

Życząc, by te wakacje stały się okazją do wielu nowych odkryć – w nas samych i w świecie
– pozostawiam Państwa sam na sam z kolejnymi stronami „AE Forum”. Mam nadzieję, że
się polubicie...

MARCIN BARON
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AKTUALNOŚCIAKTUALNOŚCI
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profesor profesor profesor profesor profesor Jan WJan WJan WJan WJan Wojtyłaojtyłaojtyłaojtyłaojtyła.....

Wydział kształci w następujących specjalnościach: bankowość i finanse
międzynarodowe, finanse i inwestycje, finanse ubezpieczeń, gospodarowa-
nie nieruchomościami, rachunkowość, skarbowość, ubezpieczenia. Utwo-
rzenie wydziału wpłynie korzystnie na edukację oraz obsługę studenta.
Kształcenie na nowym wydziale będzie ukierunkowane na przygotowanie
absolwenta „elastycznego” na rynku pracy, doskonale odnajdującego się w za-
wodach wolnych związanych z rachunkowością, ubezpieczeniami, zarzą-
dzaniem nieruchomościami, doradztwem finansowym i inwestycyjnym.
Jednocześnie zostanie zwrócona szczególna uwaga na znajomość prawa
niezbędną do działalności we wspomnianych zawodach. Nowy wydział jest
okazją do reorganizacji prac dziekanatów, co wpłynie na łatwiejsze ustala-
nie siatek godzin oraz na szybsze i bardziej komfortowe dla studenta zała-
twianie spraw związanych z jego organizacją.

Wywiad z profesorem Janem Wojtyłą, w którym przedstawił on zasady
tworzenia i funkcjonowania Wydziału Finansów i Ubezpieczeń można prze-
czytać w V numerze „AE Forum” z marca 2003 roku.

MARCIN BARON

Profesor Wojtyła jest Kierownikiem Katedry Prawa. W latach 1993-
-1996 piastował stanowisko Prorektora ds. Ogólnych i Nauki, a od 1996 do
2002 roku był rektorem Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Wtedy
też zasiadał w Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Pol-
skich oraz przewodniczył Komisji Legislacyjnej KRASP i Konferencji Rekto-
rów Uczelni Ekonomicznych.

Wydział Finansów i Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej im. Karola Ada-
mieckiego w Katowicach został powołany z dniem 10 września 2002 przez
ministra edukacji narodowej i sportu. Od 1 października 2003 będzie on
w pełni funkcjonował w strukturze organizacyjnej uczelni. Na nowy wy-
dział przeniesiono z Wydziału Ekonomii Katedry:
– Finansów,
– Rachunkowości,
– Inwestycji,
– Prawa,
– Rynku Ubezpieczeniowego,
– Matematyki Stosowanej.

profesor Jan Wojtyła
Studia wyższe ukończył w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Katowicach w 1965 roku. W 1971 roku otrzymał

stopień doktora nauk prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, a w 1987 został dokto-
rem habilitowanym nauk ekonomicznych.

Dorobek naukowy profesora Wojtyły obejmuje liczne monografie, ekspertyzy, studia, artykuły oraz referaty na
konferencje krajowe i zagraniczne, poświęcone głównie stosunkom pracy i zatrudnienia, ujmowanym z punktu
widzenia polityki społecznej prawa pracy i prawa gospodarczego. Jest on ściśle związany ze specjalizacją naukową
badającą związki, jakie zachodzą pomiędzy prawem, ekonomią i polityką społeczną w dziedzinie stosunków pracy
i zatrudnienia.

Przygotowanie naukowe w zakresie nauk prawnych i ekonomicznych pozwoliło nowo wybranemu dziekanowi
na osiągnięcie rezultatów badawczych postrzeganych także na forum międzynarodowym. Prace naukowe publiko-
wane we Francji, Belgii czy Niemczech dotyczą problematyki kształtowania się podstaw prawnych demokracji
przemysłowej, w tym dialogu społecznego. Od 1991 współpracuje z ośrodkami naukowymi w Paryżu, Bonn, Bra-
tysławie w zakresie dostosowania polskiego prawa pracy i prawa socjalnego do standardów Unii Europejskiej. Prace
Jana Wojtyły publikowane są przez międzynarodowe wydawnictwa: Europejski Instytut Ubezpieczeń Społecznych
w Leuven, Narodowy Instytut Zatrudnienia i Przekwalifikowań Zawodowych w Paryżu działający przy ministrze
pracy i przekwalifikowań zawodowych Francji, Stowarzyszenie Confrontation w Paryżu oraz Międzynarodową
Organizację Pracy. Był współautorem raportu na Europejski Kongres Międzynarodowej Organizacji Pracy w War-
szawie w 1995, a także autorem raportu na IV Europejski Kongres Kształcenia Ustawicznego w Warszawie w 1992.

O pozycji naukowej profesora Wojtyły świadczy długoletni udział w pracach Komitetów Polskiej Akademii Nauk,
kolegiach redakcyjnych oraz Komisjach Parlamentarnych i Rządowych. Jest z wyboru członkiem Komitetu Proble-
mów Pracy i Polityki Społecznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, a także członkiem kolegium redakcyjnego
Humanizacji Pracy w Warszawie (periodyk PAN), członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Pracy i Zabez-

pieczenia Społecznego. oraz członkiem Centre Scientifique de L’Academie Polonaise des Sciences, Association de la Loi.
Od 1990 profesor Wojtyła był członkiem Rządowej Komisji ds. Reformy Prawa Pracy, od 1995 także Rządowej Komisji ds. Reformy Prawa Pracy i Ubezpieczeń

Społecznych. Celem Komisji jest przygotowanie nowelizacji i rekodyfikacji polskiego prawa pracy oraz prawa socjalnego. Jan Wojtyła jest współautorem dokonanej
nowelizacji kodeksu pracy oraz ukończonej kodyfikacji zbiorowych stosunków pracy. Bierze również czynny udział w tworzeniu prawa o szkolnictwie wyższym.
Jako członek zespołu ds. opracowania projektu ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym” przy Prezydencie RP jest współautorem tego aktu.

Profesor Wojtyła jest autorem przyjętej przez premiera koncepcji powołania Regionalnej Komisji Dialogu Społecznego w Katowicach. Był Ekspertem Komisji
Sejmu RP między innymi Komisji Nadzwyczajnej ds. Nowelizacji Kodeksu Pracy. Pełnił rolę doradcy ministrów pracy i polityki socjalnej – A. Bączkowskiego
i T. Zielińskiego. Jest przewodniczącym Kapituły Medalu im. Wacława Szuberta.

Pod kierunkiem Jana Wojtyły rozwinęła się Katedra Prawa. Dowodzą tego stałe kontakty naukowe z Uniwersytetami w Łodzi Warszawie, Lublinie, Toruniu,
Gdańsku i Poznaniu, KUL-em, Uniwersytetem Paryż II, SGH i AE w Krakowie. Katedra regularnie organizuje konferencje naukowe krajowe i zagraniczne związane
z zagadnieniami prawa pracy i prawa socjalnego. Młodzi pracownicy Katedry uczestniczą w ogólnopolskich i międzynarodowych badaniach, są stale zapraszani na
najpoważniejsze konferencje naukowe.

Z inicjatywy profesora Wojtyły powstało także Centrum Społecznego Dialogu Pracy, którego misją jest promowanie i wspieranie dialogu społecznego pracow-
ników, pracodawców i władz lokalnych odgrywających kluczową rolę w procesie restrukturyzacji gospodarki na Górnym Śląsku i Zagłębiu. Należy też wspomnieć
o organizowanych konferencjach i seminariach nt. „Partycypacji pracowników przedsiębiorstw, prywatnych i państwowych we Francji” oraz dyskusji okrągłego stołu,
dialogu społecznego na szczeblu regionalnym, a także realizowanym programie badawczym w ramach PHARE TEMPUS „Dialog społeczny – analiza prawno-porów-
nawcza Włoch i Polski”.

Otrzymał Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji 1998 za wspieranie rozwoju gospodarki rynkowej i edukację na potrzeby firm. Działalność profesora Wojtyły
została również nagrodzona Złotym Medalem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

S.S.
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Podczas posiedzenia 24 kwietnia 2003 roku Senat przyjął
sprawozdanie z wykonania Planu Rzeczowo-Finansowego Aka-
demii za 2002 rok oraz zatwierdził Plan Rzeczowo-Finansowy
Uczelni na 2003 rok. Podjęto także uchwały w sprawie: limi-
tów przyjęć na studia w roku akademickim 2003/2004,
 limitów godzin na poszczególnych kierunkach studiów oraz
uchwałę o wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach za-
ocznych i wieczorowych w semestrze zimowym roku akademic-
kiego 2003/2004. Senat dokonał wykładni zapisów Regulami-
nu Studiów dotyczących zaliczania studentom zajęć w ramach
Programu Socrates Erasmus. Senatorzy pozytywnie zaopinio-
wali: przekazanie Rudzie Śląskiej nieruchomości położonej
w Rudzie Śląskiej Kochłowicach przy ul. Oświęcimskiej oraz

wyrazili zgodę na przekształcenie Akademickiego Centrum
Kariery z jednostki pozawydziałowej w jednostkę ogól-
nouczelnianą. Na wniosek Fundacji Promocji i Akredyta-
cji Kierunków Ekonomicznych przedłużono profesor Kry-
stynie Lisieckiej mandat członka Komisji Akredytacyjnej
FPAKE.

Podczas czerwcowego posiedzenia pozytywnie zaopi-
niowano wniosek Rady Wydziału Zarządzania w sprawie
zatrudnienia profesor Haliny Chwisteckiej-Dudek na sta-
nowisku profesora nadzwyczajnego AE na czas nieokre-
ślony. Senat podjął uchwały w sprawie:
– pensum dydaktycznego i rodzaju zajęć dydaktycznych

rozliczanych w ramach pensum w roku akademickim
2003/2004,

– wysokości opłat za studia doktoranckie zaoczne,
– przeniesienia studiów zawodowych specjalność: ubez-

pieczenia z Wydziału Ekonomii na Wydział Finansów
i Ubezpieczeń,

– zasad i trybu przyjmowania na I rok studiów magister-
skich dziennych w roku akademickim 2003/2004 kan-
dydatów, którzy w 2002 roku przystąpili do egzaminu
maturalnego, tzw. nowej matury.

Senat ratyfikował także umowę o współpracy pomię-
dzy Akademią Ekonomiczną i Litewskim Uniwersytetem
Prawa, o którym szerzej można przeczytać w artykule
„Współpraca z uczelniami litewskimi”.

S.S.

Senat Akademii Ekonomicznej w Katowicach obradował
dwukrotnie w okresie od kwietnia do czerwca 2003 roku.

Honorowym Gościem czerwcowego posiedzenia Senatu był
profesor Alojzy Melich obchodzący jubileusz 85-lecia urodzin.
Rektor w imieniu Senatu i całej społeczności akademickiej zło-
żył na ręce Jubilata serdeczne gratulacje i życzenia. Adresy gra-
tulacyjne wraz z życzeniami przekazali prof. dr. hab. Alojzemu
Melichowi również Dziekani Wydziałów. W imieniu: Rady
Wydziału Ekonomii – profesor Andrzej Barteczek, Rady Wy-
działu Zarządzania – profesor Leszek Żabiński oraz nowo wy-
brany Dziekan profesor Jan Wojtyła – w imieniu Rady Wydzia-
łu Finansów i Ubezpieczeń.

Na forum Senatu rektor wręczył także: profesorowi Janu-
szowi Strużynie mianowanie na stanowisko profesora nadzwy-
czajnego na stałe oraz dr hab. Grażynie Trzpiot nominację na
stanowisko profesora nadzwyczajnego AE na czas określony.

SenatSenatSenatSenatSenatSenatSenatSenatSenatSenat
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Rady WydziałówRady WydziałówRady WydziałówRady WydziałówRady WydziałówRady WydziałówRady WydziałówRady WydziałówRady WydziałówRady Wydziałów
6. Powołanie recenzentów pracy doktorskiej i Wydziałowej

Komisji ds. Wybranych Czynności Przewodu Doktorskie-
go mgr Jolanty Gałuszka.

7. Powołanie recenzentów pracy doktorskiej i Wydziałowej
Komisji ds. Wybranych Czynności Przewodu Doktorskie-
go mgr. Marka Palowskiego.

8. Otwarcie przewodu doktorskiego mgr Ewy Maruszewskiej;
proponowany promotor: prof. AE dr hab. Halina Buk.

9. Otwarcie przewodu doktorskiego mgr. Daniela Szewieczka;
proponowany promotor: prof. dr hab. Krystyna Znaniecka.

10. Wniosek Dziekana w sprawie uzupełnienia składu komisji
do przeprowadzenia przewodu doktorskiego mgr. Sebastia-
na Musioła.

11. Sprawy osobowe.
12. Opinia Rady Wydziału Ekonomii w sprawie odwołania

mgr Joanny Sepioło do Centralnej Komisji ds. Stopni i Ty-
tułów.

27 marca 2003 roku Rada Wydziału Ekonomii zebrała
się na posiedzeniu, którego porządek był następujący:
1. Sprawozdanie Komisji w sprawie nadania stopnia dok-

tora nauk ekonomicznych mgr Marii Gorczyńskiej oraz
mgr. Marcinowi Hyskiemu.

2. Sprawozdanie Wydziałowej Komisji w sprawie dopusz-
czenia dr. Roberta Tomanka do kolokwium habilitacyj-
nego.

3. Zatwierdzenie zmian w programach studiów zawodo-
wych dziennych na kierunku Ekonomia.

4. Zaopiniowanie wniosku Kierownika Katedry Polityki
Społecznej i Gospodarczej w sprawie utworzenia Za-
kładu Polityki Personalnej w Organizacji oraz powoła-
nie prof. dr hab. Anny Lipki na stanowisko kierownika.

5. Powołanie recenzentów pracy doktorskiej i Wydziało-
wej Komisji ds. Wybranych Czynności Przewodu Dok-
torskiego mgr. Wojciecha Adamczyka.R
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8. Powołanie recenzentów pracy doktorskiej i Wydziałowej
Komisji ds. Wybranych Czynności Przewodu Doktorskie-
go mgr Małgorzaty Fronczek.

9. Powołanie recenzentów pracy doktorskiej i Wydziałowej
Komisji ds. Wybranych Czynności Przewodu Doktorskie-
go mgr Moniki Strojeckiej-Gevorgyan.

10. Powołanie recenzentów pracy doktorskiej i Wydziałowej
Komisji ds. Wybranych Czynności Przewodu Doktorskie-
go mgr Ewy Chorowskiej-Kasperlik.

11. Powołanie recenzentów pracy doktorskiej i Wydziałowej
Komisji ds. Wybranych Czynności Przewodu Doktorskie-
go mgr Heleny Przybyła.

12. Otwarcie przewodu doktorskiego mgr. Jana Konowalczuka;
proponowany promotor: prof. AE dr hab. Henryk Walica.

13. Otwarcie przewodu doktorskiego mgr. Jarosława Rokic-
kiego; proponowany promotor: prof. dr hab. Zofia Kędzior.

14. Otwarcie przewodu doktorskiego mgr Sylwii Talar; propo-
nowany promotor: prof. AE dr hab. Krzysztof Szaflarski.

15. Sprawy osobowe.
A.Z.

29 maja 2003 roku Rada Wydziału Ekonomii zebrała
się na posiedzeniu, którego porządek był następujący:
1. Sprawozdanie Komisji i głosowanie nad nadaniem stop-

nia doktora nauk ekonomicznych mgr. Rafałowi Ziar-
kowskiemu.

2. Sprawozdanie Komisji w sprawie powołania na czas
nieokreślony na stanowisko profesora Akademii Eko-
nomicznej dr. hab. Stanisława Swadźbę. Głosowanie nad
wnioskiem Komisji o powołanie recenzentów.

3. Sprawozdanie Komisji w sprawie wszczęcia przewodu
habilitacyjnego dr Janiny Harasim. Głosowanie nad
wnioskiem Komisji o powołanie recenzentów.

4. Powołanie Komisji w sprawie wszczęcia przewodu ha-
bilitacyjnego dr Mirosławy Capigi.

5. Zatwierdzenie programów jednolitych studiów magi-
sterskich zaocznych dla kierunku: Ekonomia oraz Fi-
nanse i Bankowość.

6. Uchwała Rady Wydziału Ekonomii w sprawie otwiera-
nia nowych specjalności dydaktycznych.

7. Zaopiniowanie wniosków o nagrody Rektora.
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8. Zatwierdzenie zmian w programach zaocznych studiów li-
cencjackich na kierunku Finanse i Bankowość.

9. Wniosek w sprawie utworzenia specjalności „gospodaro-
wanie kapitałem ludzkim w organizacjach” na studiach
magisterskich dziennych i zaocznych.

10. Powołanie recenzentów pracy doktorskiej i Wydziałowej
Komisji ds. Wybranych Czynności Przewodu Doktorskie-
go mgr Krystyny Mitręgi-Niestrój.

11. Powołanie recenzentów pracy doktorskiej i Wydziałowej
Komisji ds. Wybranych Czynności Przewodu Doktorskie-
go mgr Katarzyny Szczepańskiej-Woszczyny.

12. Otwarcie przewodu doktorskiego mgr Joanny Czech-Ro-
gosz; proponowany promotor: prof. AE dr hab. Stanisław
Swadźba.

13. Otwarcie przewodu doktorskiego mgr Edyty Jurczak-Pejko;
proponowany promotor: dr hab. Ryszard Horodeński –
Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Białystok.

14. Otwarcie przewodu doktorskiego mgr Agnieszki Piróg;
proponowany promotor: prof. AE dr hab. Halina Buk.

15. Sprawy osobowe.

24 kwietnia 2003 roku Rada Wydziału Ekonomii zebra-
ła się na posiedzeniu, którego porządek był następujący:
1. Sprawozdanie Komisji i głosowanie nad nadaniem stop-

nia doktora nauk ekonomicznych mgr. Sebastianowi
Musiołowi.

2. Ogłoszenie konkursu w sprawie zatrudnienia na stano-
wisko profesora zwyczajnego w Katedrze Ekonomii.

3. Powołanie Komisję ds. Zatrudnienia dr. hab. Stanisła-
wa Swadźbę na stanowisko profesora nadzwyczajnego
Akademii Ekonomicznej na czas nieokreślony.

4. Sprawozdanie Komisji w sprawie powołania na czas
określony na stanowisko profesora nadzwyczajnego
Akademii Ekonomicznej dr hab. Aldonę Frączkiewicz-
-Wronkę. Głosowanie nad wnioskiem Komisji.

5. Sprawozdanie Wydziałowej Komisji w sprawie dopuszcze-
nia dr. Andrzeja Piosika do kolokwium habilitacyjnego.

6. Powołanie Komisji w sprawie wszczęcia przewodu ha-
bilitacyjnego dr Janiny Harasim.

7. Zatwierdzenie zmian w programie dziennych studiów
magisterskich na kierunku Ekonomia, specjalność –
polityka społeczna.
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Rady WydziałówRady WydziałówRady WydziałówRady WydziałówRady WydziałówRady WydziałówRady WydziałówRady WydziałówRady WydziałówRady Wydziałów
7. Otwarcie przewodu doktorskiego mgr Doroty Olszewskiej;

proponowany promotor: prof. AE dr hab. Elżbieta Lorek
8. Otwarcie przewodu doktorskiego mgr. Przemysława Zbie-

rowskiego; proponowany promotor: prof. zw. dr hab. Ma-
riusz Bratnicki.

9. Zamknięcie przewodów doktorskich.
10. Sprawozdanie Komisji Konkursowej w sprawie zatrudnie-

nia na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze
Statystyki.

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

12. Ogłoszenie konkursu na stanowisko asystenta w Katedrze
Ekonometrii.

13. Zaopiniowanie wniosku w sprawie przyznania stypendium
naukowego.

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

20 marca 2003 roku Rada Wydziału Zarządzania zebra-
ła się na posiedzeniu, którego porządek był następujący:
1. Sprawozdanie z przebiegu publicznej dyskusji nad roz-

prawą doktorską mgr. Wojciecha Dyducha; promotor
prof.zw. dr hab. Mariusz Bratnicki.

2. Sprawozdanie z przebiegu publicznej dyskusji nad roz-
prawą doktorską mgr Małgorzaty Kieżel; promotor prof.
zw. dr hab. Leszek Żabiński.

3. Kierunki i specjalności kształcenia prowadzone na Wy-
dziale Zarządzania (projekt uchwały).

4. Delegowanie uprawnień na przedstawicieli Rady Wydzia-
łu w Radzie Programowej Kolegium Zarządzania Aka-
demii Ekonomicznej w Katowicach (projekt uchwały).

5. Otwarcie przewodu doktorskiego mgr. Andrzeja Bor-
czucha; proponowany promotor: prof. AE dr hab. Ha-
lina Chwistecka-Dudek.

6. Otwarcie przewodu doktorskiego mgr. Marcina Fuk-
siewicza; proponowany promotor: prof. AE dr hab. Kry-
styna Jędralska.

a) ds. Dydaktyki,
b) ds. Nauki i Badań Naukowych,
c) ds. Nagród i Odznaczeń.

6. Sprawozdanie Wydziałowej Komisji w sprawie zatrudnie-
nia prof. AE dr hab. Haliny Chwisteckiej-Dudek na stano-
wisku profesora nadzwyczajnego AE na czas nieokreślony.

7. Sprawozdanie Komisji Konkursowej w sprawie zatrudnie-
nia na stanowisku adiunkta w Katedrze Polityki Rynkowej
i Zarządzania Marketingowego.

8. Sprawozdanie Komisji Konkursowej w sprawie zatrudnie-
nia na stanowisku asystenta w Katedrze Ekonometrii.

9. Ogłoszenie konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze
Przedsiębiorczości.

10. Zaopiniowanie wniosku w sprawie przyznania urlopu na-
ukowego i stypendium naukowego.

11. Nadanie absolwentom tytułu zawodowego magistra i licen-
cjata.

24 kwietnia 2003 roku Rada Wydziału Zarządzania ze-
brała się na posiedzeniu, którego porządek był następujący:
1. Powołanie recenzentów i Wydziałowej Komisji ds. Wy-

branych Czynności Przewodu Doktorskiego mgr Ewy
Michalskiej; promotor: prof. dr hab. Donata Kopań-
ska-Bródka.

2. Powołanie recenzentów i Wydziałowej Komisji ds. Wy-
branych Czynności Przewodu Doktorskiego mgr Ewe-
liny Stolarczyk; promotor: prof. AE dr hab. Kornelia
Karcz.

3. Otwarcie przewodu doktorskiego mgr Ewy Kwiatkow-
skiej; proponowany promotor: prof. AE dr hab. Józef
Biolik.

4. Otwarcie przewodu doktorskiego mgr. Macieja Mitrę-
gi; proponowany promotor: prof. AE dr hab. Kornelia
Karcz.

5. Powołanie stałych Komisji Rady Wydziału Zarządzania
w okresie kadencji 2002-2005:

6. Otwarcie przewodu doktorskiego mgr Izabeli Marzec; pro-
ponowany promotor: prof. dr hab. Janusz Strużyna.

7. Otwarcie przewodu doktorskiego mgr. Zbigniewa Spyry;
proponowany promotor: prof. AE dr hab. Kornelia Karcz.

8. Sprawozdanie Komisji Konkursowej w sprawie zatrudnie-
nia na stanowisku adiunkta w Katedrze Przedsiębiorczości.

9. Ogłoszenie konkursu na stanowisko profesora zwyczajne-
go w Katedrze Badań Operacyjnych.

10. Ogłoszenie konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze
Informatyki.

11. Ogłoszenie konkursu na stanowisko asystenta w Katedrze
Badań Operacyjnych.

12. Zaopiniowanie wniosku o przedłużenie zatrudnienia na
stanowisku asystenta mgr. Przemysława Zbierowskiego.

13. Zaopiniowanie wniosku w sprawie udzielenia urlopu na-
ukowego.

14. Informacja dotyczące zasad przyznawania stypendium MENiS
na rok akademicki 2003/2004 studentom studiów dziennych.

15. Nadanie absolwentom tytułu zawodowego magistra i licen-
cjata.

A.S.

22 maja 2003 roku Rada Wydziału Zarządzania zebrała
się na posiedzeniu, którego porządek był następujący:
1. Sprawozdanie z przebiegu publicznej dyskusji nad roz-

prawą doktorską mgr Agnieszki Przybylskiej; promo-
tor: prof. AE dr hab. Włodzimierz Szkutnik.

2. Zaopiniowanie wniosków o Nagrody Rektora za 2002
rok.

3. Powołanie recenzentów i Wydziałowej Komisji ds. Wy-
branych Czynności Przewodu Doktorskiego mgr Joan-
ny Pacuły pt. „Strategie marketingowe banków wobec
małych i średnich przedsiębiorstw”; promotor: prof. AE
dr hab. Krystyna Śliwińska.

4. Powołanie recenzentów i Wydziałowej Komisji ds. Wy-
branych Czynności Przewodu Doktorskiego mgr Izabe-
li Sztangret pt. „Strategie promocji produktów kompu-
terowych na rynku polskim (na tle rozwoju strategii mar-
ketingowych producentów krajowych)”; promotor:
prof.zw. dr hab. Leszek Żabiński.

5. Otwarcie przewodu doktorskiego mgr Inez Mackiewicz-
-Walczak; proponowany promotor: prof.zw. dr hab.
Zofia Kędzior.
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Dr hab. Teresa Kraśnicka – Koncepcja rozwoju przedsiębiorczości ekonomicznej i pozaekonomicznej.

A.S.

DoktoratyDoktoratyDoktoratyDoktoratyDoktoratyDoktoratyDoktoratyDoktoratyDoktoratyDoktoraty

Dr Maria Gorczyńska – Ubezpieczenie gospodarcze
jako forma zabezpieczenia przed wystąpieniem ryzyka w
przedsiębiorstwie. Promotor: prof. dr hab. Krystyna Zna-
niecka.

Dr Marcin Hyski – Uwarunkowania i możliwości roz-
woju rynku ubezpieczeń dla rolnictwa. Analiza porów-
nawcza Polska-Francja. Promotor: prof. AE dr hab. Ire-
na Jędrzejczyk.

Dr Sebastian Musioł – Kategoria własności w ujęciu
katolickiej nauki społecznej. Promotor: prof. dr hab.
Urszula Zagóra-Jonszta.

Dr Rafał Ziarkowski – Wykorzystanie koncepcji opcji
rzeczowych w formułowaniu projektów inwestycyjnych
i kształtowaniu ich finansowej efektywności. Promotor:
prof. dr hab. Krzysztof Marcinek.

Wydział EkWydział EkWydział EkWydział EkWydział Ekonomiionomiionomiionomiionomii Wydział ZarządzaniaWydział ZarządzaniaWydział ZarządzaniaWydział ZarządzaniaWydział Zarządzania

Dr Agnieszka Przybylska – Modelowanie sytuacji kon-
fliktowych w aspekcie zastosowania w zarządzaniu i fi-
nansach. Promotor: prof. AE dr hab. Włodzimierz
Szkutnik.

Dr Michał Czuba – Strategie produktu bankowego
banków – liderów rynkowych dla klientów detalicznych.
Promotor: prof. zw. dr hab. Leszek Żabiński

A.S., A.Z.

HabilitacjeHabilitacjeHabilitacjeHabilitacjeHabilitacjeHabilitacjeHabilitacjeHabilitacjeHabilitacjeHabilitacje

– Z 19 marca 2003 roku w sprawie utworzenia Cen-
trum Promocji AE im. K. Adamieckiego w Katowi-
cach.

– Z 27 marca 2003 roku w sprawie rozwiązania Za-
kładu Ekonomiki Rynku Pracy.

– Z 7 kwietnia 2003 roku w sprawie zmian w struktu-
rze organizacyjnej Katedry Polityki Społecznej i Go-
spodarczej.

– Z 29 kwietnia 2003 roku w sprawie ustalenia sta-
wek honorariów autorskich i innych dla czasopisma
„Journal of Economics and Management”.

Zarządzenia RZarządzenia RZarządzenia RZarządzenia RZarządzenia RektoraektoraektoraektoraektoraZarządzenia RZarządzenia RZarządzenia RZarządzenia RZarządzenia Rektoraektoraektoraektoraektora

– Z 7 maja 2003 roku w sprawie powołania Uczelnia-
nej Komisji Rekrutacyjnej na rok 2003/2004.

– Z 7 maja 2003 roku w sprawie zasad i trybu przy-
znawania nauczycielom akademickim nagród za osią-
gnięcia naukowe i dydaktyczne.

– Z 30 maja 2003 roku w sprawie powołania Komisji
ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

I.S.
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KoKoKoKoKonferencja Rnferencja Rnferencja Rnferencja Rnferencja Rektorówektorówektorówektorówektorów
AAAAAkkkkkademickich ademickich ademickich ademickich ademickich SSSSSzkzkzkzkzkół ół ół ół ół PPPPPolskicholskicholskicholskicholskich

10-11 kwietnia 2003 r. w Jabłonnej odbyło się wspólne
posiedzenie Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich
Szkół Polskich oraz Prezydium PAN. Podczas posiedzenia przy-
jęto stanowisko w sprawie współpracy środowisk naukowych
oraz opracowania strategii rozwoju nauki w Polsce. Prezydium
PAN i Prezydium KRASP postanowiły, iż „w obliczu wielu
wyzwań związanych z przystąpieniem Polski do UE, niezbęd-
ne jest zacieśnienie współpracy instytucji akademickich i na-
ukowych w naszym kraju, a także wspólne reprezentowanie
ich interesów na forum międzynarodowym”. Należy wypra-
cować mechanizmy, które pozwolą na włączenie się w więk-
szym stopniu niż dotychczas pracowników i instytutów PAN
w proces kształcenia młodego pokolenia Polaków – czytamy
dalej. Zwrócono również uwagę na problem braku rozwiązań
prawnych w systemie podatkowym, pozwalających na pozy-
skanie środków na badania naukowe od podmiotów gospo-
darczych oraz od osób fizycznych. Podczas posiedzenia przed-
stawiono także informację o pracach zespołu przygotowujące-
go projekt ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym. Projekt
uwzględniający uwagi ekspertów z zakresu prawa został
w ostatnich dniach maja przekazany rektorom – członkom
KRASP, z prośbą o uwagi.

W dniach 6-7 czerwca br. w Lublinie odbyło się Plenarne
Zgromadzenie KRASP. Gospodarzem Zgromadzenia był Rek-
tor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego – Ks. prof. dr hab.
Andrzej Szostek.

Sesje Zgromadzenia poświęcone były:
– przyszłości szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce,
– Europejskiej Przestrzeni Informacyjnej i Badawczej,
– Europejskiej Przestrzeni Szkolnictwa Wyższego.

Podczas sesji podejmowano zagadnienia dotyczące jakości
kształcenia: w językach obcych na polskich uczelniach, dokto-
rantów oraz kwestii udziału nauk humanistyczno-społecznych
w europejskich programach badawczych. Zgromadzenie Ple-
narne przyjęło m.in. uchwałę w sprawie projektu ustawy
o szkolnictwie wyższym. Rektorzy – członkowie KRASP po-
parli projekt poprzez uchwałę stwierdzając, że powinien on
stać się przedmiotem inicjatywy legislacyjnej. Profesor Jerzy
Woźnicki ocenił, że projekt nowej ustawy może znaleźć się
w Parlamencie we wrześniu br., a cały proces legislacyjny może
się zakończyć przed 1 maja 2004 r., aby Polska przystąpiła do
Unii Europejskiej z nowym Prawem o szkolnictwie wyższym.

Zgromadzenie Plenarne podjęło również:
– Uchwałę w sprawie projektowanych zmian w ustawie o po-

datku dochodowym od osób fizycznych dotyczących kosz-
tów uzyskania przychodu w pracach o charakterze twórczym;

– Uchwałę w sprawie nowej regulacji opieki medycznej dla
studentów;

– Uchwałę w sprawie monitorowania przebiegu Procesu Bo-
lońskiego w Polsce.

Zgromadzenie Plenarne poprzedzone zostało posiedzeniem
Prezydium KRASP. Prezydium podjęło następujące uchwały:
– Uchwałę w sprawie przystąpienia Polski do Unii Europej-

skiej;
– Uchwałę w sprawie nadania Szkole Wyższej Psychologii Spo-

łecznej statusu uczelni członkowskiej KRASP;
– Uchwałę w sprawie nadania Wyższej Szkole Informatyki

i Zarządzania w Warszawie statusu uczelni stowarzyszonej
KRASP;

– Uchwałę w sprawie wnoszenia składek członkowskich przez
uczelnie stowarzyszone KRASP;

– Uchwałę w sprawie elektronicznej legitymacji studenckiej,
– Uchwałę w sprawie powołania Komisji stałej KRASP

ds. wykorzystania technik informacyjnych w szkołach wyż-
szych.

Gościem honorowym posiedzenia Prezydium KRASP była
dr Krystyna Łybacka – Minister Edukacji Narodowej i Spor-
tu, która poinformowała o projekcie ustawy o zamówieniach
publicznych, opracowanym przez Urząd Zamówień Publicz-
nych. Projekt zawierający poprawki postulowane przez ME-
NiS trafi wkrótce do Parlamentu. Przewiduje on m.in.:
– wyłączenie spod działania ustawy zakupu aparatury na-

ukowej,
– podniesienie kwoty wydatków realizowanych w trybie

„z wolnej ręki” do 6000 euro.

Przewodniczący KRASP zachęcił do odwiedzenia strony in-
ternetowej KRASP www.krasp.org.pl, na której zamieszczony
jest informator „How to study in Poland”, zawierający infor-
macje o przedmiotach i programach studiów prowadzonych
w języku angielskim w ok. 40 uczelniach członkowskich, w tym
także Akademii Ekonomicznej w Katowicach.

M.K.

Plenarne Zgromadzenie KRASP, Lublin 6-7.06.03
fot. Roman Czyrka
Archiwum KUL
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RRRRRegionalna Koegionalna Koegionalna Koegionalna Koegionalna Konferencjanferencjanferencjanferencjanferencja
RRRRRektorów ektorów ektorów ektorów ektorów UUUUUczelni czelni czelni czelni czelni AAAAAkkkkkademickichademickichademickichademickichademickich

KalendariumKalendariumKalendariumKalendariumKalendariumKalendariumKalendariumKalendariumKalendariumKalendarium

10 kwietnia 2003 r. w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynko-
wym Politechniki Śląskiej „Cis” w Szczyrku odbyło się posiedze-
nie Regionalnej Konferencji Rektorów Uczelni Akademickich.
Gościem posiedzenia był Sekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i
Informatyzacji – prof. dr hab. inż. Marek Bartosik. Podczas ob-
rad prof. Marek Bartosik nakreślił główne zadania stojące przed
Polską w obliczu przystąpienia do Unii Europejskiej: rozwój go-
spodarki opartej na wiedzy, a także rozwój społeczeństwa infor-
macyjnego. Konieczne wydaje się zwiększenie udziału w gospo-
darce sektora zaawansowanych technologii, zintensyfikowanie
prac środowiska naukowego nad wykorzystaniem funduszy euro-
pejskich w ramach 6. Ramowego Programu Badań i Rozwoju Tech-
niki (jak zwrócił uwagę prof. Bartosik, mamy do wykorzystania
w Polsce 200 mln euro, natomiast w ramach całego programu można
zagospodarować 17,5 mld euro). Wiceminister przedstawił człon-
kom Konferencji wyniki przeprowadzonych analiz w zakresie stop-
nia zaawansowania budowy w Polsce gospodarki opartej na wie-
dzy. Oceniano 5 obszarów gospodarki opartej na wiedzy:

– przemysły wysokiej techniki,
– naukę i zaplecze B+R,
– edukację,
– część usług biznesowych związanych z gospodarką opartą na

wiedzy,
– usługi społeczeństwa informacyjnego.

W porównaniu z grupą 12 krajów, w skład której weszło 7
wiodących krajów UE, 4 kraje pozaeuropejskie (USA, Kanada,
Korea, Japonia) oraz Węgry, gospodarka polska nie wypada po-
myślnie. Nasze wskaźniki kształtują się na poziomie czterokrot-
nie niższym niż wskaźniki porównywanych krajów. Warto w tym
miejscu zauważyć, że w Unii Europejskiej przyjęto program roz-
woju gospodarki opartej na wiedzy, podjęto więc zobowiązanie,
by przeznaczyć na badania naukowe w 2010 roku 3% PKB.

Prof. Bartosik przedstawił obecnym na posiedzeniu informa-
cje o aktualnych pracach rządu i MENIS, a także nakreślił zmiany
w strukturze organizacyjnej Ministerstwa Nauki i Informatyzacji,
dostosowujące ministerstwo do nowych warunków i potrzeb.

M.K.

– 13-16 lipca 2003 roku w Ustroniu odbędzie się międzynarodowa kon-
ferencja „DSS in the Uncertainty of the Internet Age – the 7th interna-
tional conference of the International Society for Decision Support
Systems”. Za organizację przedsięwzięcia ze strony polskiej odpowia-
da Katedra Informatyki Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Ko-
mitetowi organizacyjnemu przewodniczą prof. Tong X. Bui (Universi-
ty of Hawaii, USA) oraz prof. dr hab. Henryk Sroka (AE Katowice).
Więcej informacji o spotkaniu na stronie internetowej
http://spock.ae.katowice.pl/isdss/

– 15-16 września 2003 roku w w Katowicach odbędzie się seminarium
„Internet w marketingu”. Spotkanie organizowane jest przez Katedrę
Badań Rynkowych i Marketingowych Akademii Ekonomicznej w Ka-
towicach. Przewodniczącym Rady Programowej seminarium jest prof.
dr hab. Józefa Kramer. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie
internetowej http://www.ae.katowice.pl/wersja_polska/aktualnosci/
/seminarium_brim.php

– 18-20 września 2003 roku w Wiśle odbędzie się organizowana przez
Zakład Historii Myśli Ekonomicznej Katedry Ekonomii Akademii Eko-
nomicznej w Katowicach konferencja pt. „Dokonania współczesnej
myśli ekonomicznej – teorie nieliberalne wobec ekonomicznej roli
państwa”. Przewodniczącym komitetu organizacyjnego jest prof. dr
hab. Urszula Zgóra-Jonszta. Więcej informacji o konferencji na stronie
http://www.ae.katowice.pl/wersja_polska/aktualnosci/
/konferencja_dokonania.php

– 22-24 września 2003 roku w Poznaniu odbędzie się VIII Konferencja
Naukowa Młodych Ekonomistów „Unifikacja gospodarek europej-
skich: szanse i zagrożenia”. Akademia Ekonomiczna uczestniczy w pra-

cach organizacyjnych (obok Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Aka-
demii Ekonomicznej w Krakowie, Szkoły Głównej Handlowej, Uni-
wersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu
Szczecińskiego i Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego). Członkiem
komitetu organizacyjnego reprezentującym Akademię Ekonomiczną
w Katowicach jest mgr Rafał Żelazny z Katedry Ekonomii. Więcej in-
formacji na stronie internetowej
http://www.konferencja.edu.pl

– 24-26 września 2003 roku w Ustroniu odbędzie się konferencja z udzia-
łem gości zagranicznych „Diagnoza i perspektywy procesów inwesty-
cyjnych w krajach Europy Środkowej”. Organizatorem imprezy jest
Katedra Inwestycji Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Komiteto-
wi organizacyjnemu przewodniczy prof. zw. dr hab. Halina Henzel.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej
www. ae.katowice.pl

– 16-17 października 2003 roku w Ustroniu odbędzie się konferencja
„Systemy Wspomagania Organizacji 2003” organizowana przez Kate-
drę Informatyki Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Przewodni-
czącą komitetu organizacyjnego jest dr Teresa Porębska-Miąc. Komite-
towi programowemu konferencji przewodniczy prof. dr hab. Henryk
Sroka. Więcej informacji o spotkaniu na stronie internetowej
http://sulu.ae.katowice.pl/~swo2003/

– 3-5 listopada 2003 roku w Łodzi odbędzie się konferencja „Metoda
reprezentacyjna w badaniach ekonomiczno-społecznych”, której współ-
organizatorem jest Katedra Statystyki Akademii Ekonomicznej w Ka-
towicach. Przewodniczącym komitetu organizacyjnego jest prof. dr hab.
Janusz Wywiał. Szczegółowe informacje na stronie internetowej
http://www.ae.katowice.pl/wersja_polska/aktualnosci/
/konferencja_met_rep.php

B.P.
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85-lecie urodzin profesora85-lecie urodzin profesora85-lecie urodzin profesora85-lecie urodzin profesora85-lecie urodzin profesora
Alojzego MelichaAlojzego MelichaAlojzego MelichaAlojzego MelichaAlojzego Melicha
85-lecie urodzin profesora85-lecie urodzin profesora85-lecie urodzin profesora85-lecie urodzin profesora85-lecie urodzin profesora
Alojzego MelichaAlojzego MelichaAlojzego MelichaAlojzego MelichaAlojzego Melicha

�Za uznanie dla mojej pracy, za wszystko, za ka¿de
s³owo, za ka¿dy okruch ¿yczliwo�ci i dobra (�) dziêkujê
wam jak tylko mogê. Nie s³owami, a sercem�. Tak rozpo-
cz¹³ swoje przemówienie dostojny jubilat, który ze wzru-
szeniem mówi³ o swoich latach spêdzonych w murach
uczelni. Podzieli³ siê z cz³onkami Senatu refleksjami do-
tycz¹cymi roli aktywno�ci naukowej i pracy, podkre�la³
znaczenie dobra i ¿yczliwo�ci oraz przywo³ywa³ idee soli-
darno�ci �rodowiska naukowców. W wyst¹pieniu profe-
sora Alojzego Melicha da³o siê s³yszeæ zarówno rado�æ

W czerwcu swój jubileusz 85-lecia urodzin
obchodzi³ rektor senior, profesor Alojzy Me-
lich. W obchody tej znamienitej rocznicy w³¹-
czy³ siê Senat. Podczas posiedzenia, które odby-
³o siê 5 czerwca, rektor z³o¿y³ jubilatowi w imie-
niu spo³eczno�ci uczelni serdeczne ¿yczenia
oraz przekaza³ wyrazy uznania dla postawy
profesora i warto�ci, jakie sob¹ reprezentuje.
W swoim li�cie okoliczno�ciowym rektor skie-
rowa³ do profesora Alojzego Melicha miêdzy
innymi nastêpuj¹ce s³owa: �Chcemy gor¹co po-
dziêkowaæ Panu Profesorowi za trud i serce,
które od wielu lat wk³ada Pan w dzie³o, jakim
jest troska o dobre imiê naszej Alma Mater. Za-
anga¿owanie Pana Profesora oraz Pañskie in-
spiruj¹ce rady s¹ i jeszcze przez wiele lat po-

zostan¹ oparciem oraz wzorem dla m³odszych pokoleñ pra-
cowników i studentów katowickiej Akademii Ekonomicznej.�
W przemówieniu rektor, profesor Florian Ku�nik, przywo³a³
obraz profesora Alojzego Melicha, jaki zapamiêta³ bêd¹c stu-
dentem, a nastêpnie m³odym pracownikiem naukowym uczel-
ni. Do tych s³ów i ¿yczeñ przy³¹czyli siê dziekani: profesoro-
wie Andrzej Barteczek, Jan Wojty³a i Leszek ̄ abiñski oraz
rektor senior, profesor Zbigniew Messner.
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z zakresu ekonomii i finansów. Jak sam twier-
dzi �istot¹ rzeczy jest tworzenie w³a�ciwych sto-
sunków miêdzyludzkich�. T¹ zasad¹ kieruje siê
przez ca³e ¿ycie. Du¿¹ rolê przywi¹zuje równie¿
do zagadnieñ etyki i roli wychowywania w pro-
cesie kszta³cenia akademickiego. Swoje reflek-
sje i wspomnienia profesor przedstawi³ obszer-
niej w wywiadzie �Arystokrata duszy�, jakiego
udzieli³ Przemys³awowi Zbierowskiemu. Zapis
tej rozmowy mo¿na przeczytaæ w II numerze
�AE Forum� z wrze�nia 2001 roku.

MARCIN BARON

i dumê z dni, które doprowadzi³y go do tego jubileuszu,
jak i wielk¹ pokorê uczonego wobec nauki, �wiata i ludzi.
Na zakoñczenie senatorowie us³yszeli z ust jubilata piêkne
¿yczenia: �¯yczê ka¿demu z was ¿eby�cie zaznali tego, co
ja. ̄ eby�cie mogli jak ja teraz powiedzieæ o sobie: Mia³em
du¿o szczê�cia w ¿yciu. Warto ¿yæ�.

Profesor Alojzy Melich by³ studentem pierwszego roczni-
ka Studium Nauk Spo³eczno-Gospodarczych (dzisiejszej Aka-
demii Ekonomicznej). Jego studia przerwa³a wojna. Po woj-
nie kontynuowa³ kszta³cenie i po uzyskaniu magisterium

w 1950 roku
zwi¹za³ siê
z dzisiejsz¹
Akademi¹
jako pra-
cownik na-
ukowy. By³
wieloletnim
prodzieka-
nem i rekto-
rem, wycho-
wawc¹ wie-
lu pokoleñ.
Napisa³
27 ksi¹¿ek,
prawie
150 studiów
naukowych
i oko³o 500
artyku³ów
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Stosunków Ekono-
micznych oraz dzia-
³aj¹ce przy Katedrze
Ko³o Naukowe �In-
ternational Challen-
ge�. W ramach kon-
ferencji studenci
Akademii mieli mo¿-
liwo�æ wys³uchania
wyk³adu dr Renaty
Maækowskiej na te-
mat znaczenia pro-
toko³u dyplomatycz-
nego w Unii Europej-
skiej, poznali wa-
runki i efekty wspó³-

Organizatorzy tego wydarzenia � Aka-
demickie Centrum Kariery, Centrum Pro-
mocji AE Katowice, Organizacja Studenc-
ka �Europejskie Centrum Integracji i Roz-
woju� (ECID), Ko³o Naukowe �Interna-
tional Challenge� przy Katedrze Miêdzy-
narodowych Stosunków Ekonomicznych
oraz Organizacja Studencka �PANEURO-
PA� przygotowali seriê wyk³adów, prezen-
tacji i warsztatów o tematyce europejskiej,
prareferendum unijne z udzia³em studen-
tów Akademii, a tak¿e pokaz filmów eu-
ropejskich.

�Majówkê� rozpoczê³a konferencja z cy-
klu VIII Dni Europejskie, corocznie organi-
zowana przez Katedrê Miêdzynarodowych

pracy województwa �l¹skiego z partnera-
mi zagranicznymi, które to zagadnienia
przybli¿y³a pani Krystyna Brzozowska-
-Eymar reprezentuj¹ca �l¹ski Urz¹d Mar-
sza³kowski, porównali w³asne pogl¹dy na
temat integracji europejskiej z punktem
widzenia Stanis³awa Michalkiewicza,
publicysty zwi¹zanego z Uni¹ Polityki Re-
alnej. Prelegentem by³ tak¿e dr Zbigniew
Kostecki, przedstawiciel Ministerstwa
Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej,
który omówi³ warunki wspó³pracy polsko-
niemieckiej, nakre�li³ zadania polskiej
s³u¿by ekonomiczno-handlowej w Niem-
czech oraz zachêca³ studentów do sk³ada-
nia aplikacji na stanowiska zwi¹zane
z polsk¹ s³u¿b¹ dyplomatyczn¹ w Niem-
czech. W pierwszym dniu �Majówki
z Uni¹ Europejsk¹� rozwi¹zano tak¿e
og³oszony w marcu 2003 roku konkurs na
esej pt. �Moje miejsce w Europie�.

Drugi dzieñ �Majówki� przygotowa³a
Organizacja Studencka Europejskie Cen-
trum Integracji i Rozwoju (ECID), zapra-
szaj¹c studentów na konferencjê �Z czym
do Europy?�. Na tê czê�æ ogólnouczelnia-
nej imprezy sk³ada³y siê spotkania po�wiê-
cone wybranym pañstwom, które wraz
z Polsk¹ wejd¹ do Unii Europejskiej w maju
2004 roku. Prelegenci � dr Lucyna Spyr-
ka z Instytutu Filologii S³owiañskiej Uni-
wersytetu �l¹skiego, dziennikarz Mieczy-
s³aw Maciejak, prezes Stowarzyszenia
Polska-Estonia oraz Konsul Honorowy

MMMMMajówkajówkajówkajówkajówkaaaaa

z z z z z UUUUUnią nią nią nią nią EEEEEuropejskuropejskuropejskuropejskuropejskąąąąą
Poszerzenie wiedzy studentów z zakresu problematyki europejskiej oraz wspar-

cie akcji informacyjnej na temat wst¹pienia Polski do Unii Europejskiej realizo-
wanej przed ogólnonarodowym referendum unijnym to g³ówne cele imprezy kul-
turalno-o�wiatowej pod has³em �Majówka z Uni¹ Europejsk¹�, która odby³a siê
w dniach 6-13 maja 2003 roku na terenie Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
Honorowy patronat nad imprez¹ obj¹³ rektor, profesor Florian Ku�nik, patronat
medialny sprawowa³y Polskie Radio Katowice, �l¹ski Urz¹d Wojewódzki, TVP3
oraz Polska Fundacja im. Roberta Schumana.
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ne znaczenie dla studentów i absolwen-
tów Uczelni, którzy w trakcie warsztatu
mogli dowiedzieæ siê o mo¿liwo�ciach
pracy, gdy Polska stanie siê cz³onkiem
Wspólnoty. Tego dnia na zaproszenie Cen-
trum Promocji Uczelniê odwiedzi³ tak¿e
pose³ na Sejm RP dr Jan Rzyme³ka, któ-
ry w trakcie spotkania przedstawi³ wyk³ad
�Mity i uprzedzenia antyunijne a referen-
dum�, zachêcaj¹c studentów do oddania
g³osu w referendum 7-8 czerwca 2003
roku.

W ostatnim dniu �Majówki� odby³y siê
warsztaty,,Praca dla Polaków w instytu-
cjach Unii Europejskiej�, w trakcie któ-
rych studenci mogli przekonaæ siê, ¿e
przed osobami dobrze znaj¹cymi europej-
skie jêzyki otwieraj¹ siê szerokie mo¿li-
wo�ci pracy w administracji europejskich
instytucji. Warsztat prowadzi³a Pani Iza-
bela Milewska, która wyja�ni³a, jakie kro-
ki nale¿y przedsiêwzi¹æ w celu zdobycia
tego typu pracy.

Równolegle do konferencji, spotkañ
i warsztatów sk³adaj¹cych siê na program

Republiki S³owenii w Polsce, Mieczys³aw
Barañski przedstawili historiê, dorobek
kulturowy i gospodarczy oraz wyniki ne-
gocjacji z Uni¹ Europejsk¹ S³owacji, Es-
tonii oraz S³owenii.

Wa¿nym punktem w programie �Ma-
jówki z Uni¹ Europejsk¹� by³o organizo-
wane przez Organizacjê Studenck¹
PANEUROPA prareferendum unijne.
8 maja 2003 roku studenci naszej Uczelni
mieli mo¿liwo�æ wyra¿enia swojej opinii
na temat przyst¹pienia Polski do Unii Eu-
ropejskiej oddaj¹c w prareferendum g³os
na TAK lub na NIE (pytanie brzmia³o: Czy
wyra¿a Pani/Pan zgodê na przyst¹pienie
Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Euro-
pejskiej?). Oficjalne wyniki tego g³osowa-
nia wskazuj¹, ¿e studenci Akademii Eko-
nomicznej w Katowicach pozytywnie od-
nosz¹ siê do mo¿liwo�ci wst¹pienia Polski
w struktury europejskie (liczba osób bio-
r¹cych udzia³ w prareferendum: 786, licz-
ba g³osów na tak: 725 (92%), liczba g³o-
sów na nie: 61(8%). Tak¿e 8 maja studen-
ci mieli mo¿liwo�æ wziêcia udzia³u w wy-
k³adzie przygotowanym przez Biuro In-
tegracji Europejskiej �l¹skiego Urzêdu
Wojewódzkiego. Na zaproszenie Centrum
Promocji Joanna Pauly, przedstawiciel-
ka Biura, omówi³a szanse województwa
�l¹skiego po przyst¹pieniu Polski do Unii
Europejskiej, zachêcaj¹c jednocze�nie stu-
dentów do podjêcia inicjatywy w zakre-
sie ma³ej przedsiêbiorczo�ci i korzystania
z funduszy udostêpnianych przez Uniê
Europejsk¹.

Kolejne dni �Majówki z Uni¹ Europej-
sk¹� (12-13 maja 2003 roku) zagospoda-
rowa³o wraz z Centrum Informacji Euro-
pejskiej Akademickie Centrum Kariery
Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
Zaproponowany studentom cykl warszta-
tów po�wiêconych zagadnieniom zwi¹za-
nym z mo¿liwo�ciami pracy i edukacji
w Unii Europejskiej cieszy³ siê du¿ym za-
interesowaniem. W poniedzia³ek 12 maja
odby³y siê warsztaty ,,Praca dla Polaków
w Unii Europejskiej�. W obliczu integra-
cji z krajami Unii ten temat ma szczegól-

�Majówki z Uni¹ Europejsk¹� w dniach
6-13 maja odbywa³ siê �Minifestiwal Fil-
mów Europejskich� zorganizowany przez
Organizacjê Studenck¹ ECID. W ramach
festiwalu pokazano 5 filmów, prezentuj¹-
cych dorobek kina europejskiego z ostat-
nich kilku lat. Podczas przegl¹du pokaza-
ne zosta³y filmy: �Plotka� (komedia fran-
cuska z roku 2000 w re¿yserii Francisa
Vebera), �Pianistka� (dramat francuski
z 2001 roku w re¿yserii Michaela Haneke),
�Biegnij Lola, biegnij� (niemiecki film sen-

sacyjny z 1998 roku w re¿yserii Toma Ty-
kwera), �Krwawa niedziela� (dramat ir-
landzko-brytyjski z 2000 roku w re¿yserii
Paula Greengrassa) oraz �Dr¿¹ce cia³o�
(dramat hiszpañski 1997 w re¿yserii
Pedro Almodovara).

BARBARA PUSZCZEWICZ
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praca w Europej-
skim Stowarzy-
szeniu Uniwer-
sytetów (EUA),
a tak¿e, jak siê
okaza³o, bada-
nia naukowe nad
pokrewnymi ob-
szarami; s¹ to: za-
gadnienia regio-
nalne i badania
operacyjne czy
rozwój systemu
edukacji wy¿szej.
Podczas pobytu
w Wilnie rektor
prof. Florian Ku�-
nik mia³ okazjê
spotkaæ siê z przesz³o 200-osobow¹ gru-
p¹ m³odzie¿y polonijnej w nowo otwar-
tym Domu Kultury Polskiej. Spotkanie
zorganizowa³ prof. Romuald Brazis, li-
der �Universitas Studiorum Polona Vil-
nensis�, którego nasi akademicy mogli po-
znaæ na ubieg³orocznej inauguracji roku
akademickiego. Rektora zaprosi³ równie¿

na prezentacjê
osi¹gniêæ prof.
Gintautas Bra-
zunias � wice-
prezydent EU-
RASHE (Stowa-
rzyszenie na Rzecz
Edukacji Wy¿szej
w Europie), bê-
d¹cy jednocze-
�nie Dyrektorem
Vilnius College
in Higher Educa-
tion, kszta³c¹cej
aktualnie 9.000
studentów.

Ta 12-letnia uczelnia kszta³ci ok.
10.000 studentów na 5 wydzia³ach,
g³ównie w dziedzinie prawa, zarz¹dza-
nia i administracji publicznej. Zajêcia
prowadz¹ profesorowie oraz wybitni
przedstawiciele praktyki.

W kwietniu na zaproszenie rektora
prof. Alvydasa Pumputisa, rektor prof.
Florian Ku�nik uda³ siê do Wilna na spo-
tkanie z w³adzami, w tym Senatem Litew-
skiego Uniwersytetu Prawa. W czasie spo-
tkania omówione zosta³y dotychczasowe
badawcze obszary wspó³pracy, realizowa-
ne przez Katedrê Badañ Operacyjnych,
Katedrê Prawa i Katedrê Polityki Spo³ecz-
nej oraz plany, które bêd¹, wol¹ obu stron,
w zawartej umowie rozszerzone miêdzy in-
nymi o wymianê studentów i realizacjê
wspólnych projektów dydaktycznych. Pro-
gram wizyty w Wilnie obejmowa³ równie¿
spotkanie z w³adzami Uniwersytetu Tech-
nicznego: obecnym rektorem prof. Romu-
aldasem Gineviciusem oraz by³ym rekto-
rem prof. Edmundasem Zavadskasem.
£¹czy nas, prócz jêzyka polskiego, wspó³-

WWWWWspółpraca z uczelniami litewskimispółpraca z uczelniami litewskimispółpraca z uczelniami litewskimispółpraca z uczelniami litewskimispółpraca z uczelniami litewskimiWWWWWspółpraca z uczelniami litewskimispółpraca z uczelniami litewskimispółpraca z uczelniami litewskimispółpraca z uczelniami litewskimispółpraca z uczelniami litewskimi

RRRRRozwój kozwój kozwój kozwój kozwój kontaktów formalnych naszej Uczelni z uczelniami za wschodniąontaktów formalnych naszej Uczelni z uczelniami za wschodniąontaktów formalnych naszej Uczelni z uczelniami za wschodniąontaktów formalnych naszej Uczelni z uczelniami za wschodniąontaktów formalnych naszej Uczelni z uczelniami za wschodnią
granicą wzbogacony został o umowę z Litewskim Uniwersytetem Prawa.granicą wzbogacony został o umowę z Litewskim Uniwersytetem Prawa.granicą wzbogacony został o umowę z Litewskim Uniwersytetem Prawa.granicą wzbogacony został o umowę z Litewskim Uniwersytetem Prawa.granicą wzbogacony został o umowę z Litewskim Uniwersytetem Prawa.

BARBARA CENTKOWSKA
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Nastêpnie profesor Krystian
Heffner omówi³ temat �The
trans-border region of Upper
Silesia and Northern Mora-
via and national strategies of
regional development�. Sesjê
zakoñczy³a dr Ma³gorzata
Czornik, która omówi³a napi-
sany wspólnie z dr. Krzysz-
tofem Wran¹ referat �Tertia-
ry Education in Development
of Silesian Voivodship�.
W dyskusji wziêli udzia³: pro-
fesorowie Andrzej Klasik,

George Blazyca, Krystian Heffner oraz
Geoff Witham.

W sesji drugiej, któr¹ prowadzi³ prof.
George Blazyca, pierwszy wyst¹pi³ pro-
fesor Michael Danson. Wyg³osi³ on refe-
rat �Employability and Old Industrial Re-
gions�. Nastêpnie Geoff Witham przed-
stawi³ kwestiê �Investment Practice and
Constrains, an examination of Business
Angels in Scotland�. Drug¹ sesjê zamkn¹³
dr Jerzy Biniecki, który wyg³osi³ napisa-
ny wspólnie z dr. Bogumi³em Szczupa-
kiem referat �Evaluation of competitive-
ness of the Silesian Region�. W o¿ywio-
nej dyskusji wziêli udzia³ Geoff Witham,
profesorowie Michael Danson i Andrzej
Klasik, dr Bogumi³ Szczupak i Ewa He-
linska-Hughes.

W sesji trzeciej prowadzonej przez
profesora Andrzeja Klasika referaty wy-
g³osili: profesor David Deakins � �De-
veloping Suport for Women�s Entreprise�
(napisany wspólnie z Geoffem Witha-
mem), mgr Artur Ochojski: �Entrepre-
neurial Partnership on the Local Arena�

Konferencjê otworzy³ i obrady rozpo-
cz¹³ rektor, profesor Florian Ku�nik. Se-
sjê otwieraj¹c¹ seminarium poprowadzi³
profesor Krystian Heffner. £¹cznie w czte-
rech kolejnych sesjach wyg³oszono 10 re-
feratów, po których dyskutowano naj-
wa¿niejsze z poruszonych zagadnieñ
W pierwszej sesji profesor George Blazy-
ca wyg³osi³ referat �Higher Education and
Regional Development � Are there any les-
sons for Poland from UK experience?�.

oraz mgr Adam Polko �City Centre Re-
development: Case Study of Sosnowiec�
(napisany wspólnie z mgr. Adamem
Drobniakiem). Obrady zakoñczy³a swo-
im wyst¹pieniem Ewa Helinska-Hughes
(referat napisany wspólnie z Michaelem
Dansonem i Geoffem Withamem): �The
EU Restructuring of Coal Mining Areas:
Experiences jrom Scotland and Upper Si-
lesia�. W dyskusji zamykaj¹cej obrady
udzia³ wziêli: profesorowie Andrzej Kla-
sik, George Blazyca, Michael Danson
oraz Krystian Heffner, a tak¿e Artur
Ochojski, Ewa Helinska-Hughes i dr
Bogumi³ Szczupak.

W kolejnym dniu omówiono dalsze
mo¿liwo�ci wspó³pracy polsko-szkockiej
w zakresie polityki regionalnej i kontak-
tów naukowych miêdzy uczelniami orga-
nizuj¹cymi kooperacjê instytucjonaln¹.

Seminarium umo¿liwi³o sformu³owa-
nie nastêpuj¹cych wniosków:

1. Wystêpuj¹ trudno�ci w zaszczepie-
niu inwestorów do tkanki miejskiej � lo-
kalni przedsiêbiorcy powinni zacie�niæ
wspó³pracê z zagranicznymi inwestorami
bezpo�rednimi (terytoryzacja firm).

2. W³¹czenie szkó³ wy¿szych w roz-
wój regionalny jest niezbêdnym warun-
kiem pog³êbionego my�lenia o restruktu-
ryzacji regionu � powinny one zmieniæ
swoje nastawienie do regionu.

3. Region nie mo¿e siê restruktury-
zowaæ bez odpowiedniego �rodowiska
przedsiêbiorczo�ci, na uwagê zas³uguje tu-
taj instytucja �Business Angels� � w warun-
kach �l¹skich (polskich) wymaga ona ba-
dañ � nie ma odpowiednich danych, uzgod-
nionej definicji, metodologii badania.

prof. KRYSTIAN HEFFNER

W dniach 21-22 marca 2003 Katedra Badań Strategicz-W dniach 21-22 marca 2003 Katedra Badań Strategicz-W dniach 21-22 marca 2003 Katedra Badań Strategicz-W dniach 21-22 marca 2003 Katedra Badań Strategicz-W dniach 21-22 marca 2003 Katedra Badań Strategicz-
nych i Rnych i Rnych i Rnych i Rnych i Regionalnych oraz Katedra Gospodarki Przestrzen-egionalnych oraz Katedra Gospodarki Przestrzen-egionalnych oraz Katedra Gospodarki Przestrzen-egionalnych oraz Katedra Gospodarki Przestrzen-egionalnych oraz Katedra Gospodarki Przestrzen-
nej zorganizowały śląsknej zorganizowały śląsknej zorganizowały śląsknej zorganizowały śląsknej zorganizowały śląskooooo-----szkszkszkszkszkockie seminarium naukockie seminarium naukockie seminarium naukockie seminarium naukockie seminarium naukoweoweoweoweowe
„R„R„R„R„Regions in the Process of Changes”. Uczestniczyło w nimegions in the Process of Changes”. Uczestniczyło w nimegions in the Process of Changes”. Uczestniczyło w nimegions in the Process of Changes”. Uczestniczyło w nimegions in the Process of Changes”. Uczestniczyło w nim
łącznie 30 pracownikłącznie 30 pracownikłącznie 30 pracownikłącznie 30 pracownikłącznie 30 pracowników nauków nauków nauków nauków naukowych University of Powych University of Powych University of Powych University of Powych University of Paisleyaisleyaisleyaisleyaisley,,,,,
University of Milton Keynes, AkUniversity of Milton Keynes, AkUniversity of Milton Keynes, AkUniversity of Milton Keynes, AkUniversity of Milton Keynes, Akademii Ekademii Ekademii Ekademii Ekademii Ekonomicznej w Ka-onomicznej w Ka-onomicznej w Ka-onomicznej w Ka-onomicznej w Ka-
towicachtowicachtowicachtowicachtowicach i Górnośląskiej Wyższej Szk i Górnośląskiej Wyższej Szk i Górnośląskiej Wyższej Szk i Górnośląskiej Wyższej Szk i Górnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczooły Przedsiębiorczooły Przedsiębiorczooły Przedsiębiorczooły Przedsiębiorczo-----
ści w Chorzowie.ści w Chorzowie.ści w Chorzowie.ści w Chorzowie.ści w Chorzowie.
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nesu i sektora publiczne-
go jest bowiem wyzwa-
niem, które wspó³cze-
�nie musimy podj¹æ, je-
¿eli my�limy o perspek-
tywicznym rozwoju spo-
³eczno-gospodarczym
w wymiarach lokalnym,
regionalnym, krajowym
oraz miêdzynarodowym.

Na dzieñ przed roz-
poczêciem konferencji
uczestnicy odwiedzili
obozy koncentracyjne
w O�wiêcimiu i Brzezin-
ce. Wieczorem spotkali
siê na spotkaniu powital-
nym zorganizowanym
przez rektora w Ze-

spole Pa³acowo-Parkowym w M³oszowej.

Na pierwszy dzieñ obrad sk³ada³y siê
sesje plenarne. W sesji inauguracyjnej g³os
zabra³ Luiz Montanheiro � wyk³adowca
Uniwersytetu Sheffield Hallam, pomys³o-
dawca i organizator konferencji. Dziêkuj¹c
wszystkim go�ciom za przybycie przypo-
mnia³ w skrócie historiê spotkañ po�wiêco-
nych partnerstwu publiczno-prywatnemu �
nawi¹za³ do pierwszej konferencji, jaka od-

by³a siê w portugalskim Faro
w  1995 roku oraz na�wietli³
sposób, w jaki ewoluowa³o
my�lenie o PPP podczas ko-
lejnych spotkañ w S³owenii,
Irlandii, Holandii i Szwecji.
Nastêpnie zebranych powita³
profesor Florian Ku�nik, który pa-
tronowa³ wydarzeniu ze strony
Akademii Ekonomicznej. W swo-
im przemówieniu szczególnie pod-
kre�li³ rolê wspó³pracy i partner-
stwa, jako si³ napêdowych proce-
sów spo³eczno-gospodarczych. Po
wys³uchaniu s³ów rektora uczestni-
cy zapoznali siê z kwestiami orga-
nizacyjnymi, które przedstawi³ Ar-
tur Ochojski � asystent w Katedrze

W dniach 29-31 maja odby³a siê miêdzyna-
rodowa konferencja �Public and Private Sector
Partnerships: Sustainable Success�, organizowa-
na w Katowicach przez Akademiê Ekonomiczn¹
wraz z brytyjskim Uniwersytetem Sheffield Hal-
lam. By³a ona dziewi¹tym z kolei spotkaniem na-
ukowców i mened¿erów z ca³ego �wiata, zajmu-
j¹cych siê w swej codziennej pracy problematyk¹
partnerstwa publiczno-prywatnego. Co roku kon-
ferencja go�ci w jednym z pañstw europejskich
i zawsze staje siê doskona³ym forum wymiany po-
gl¹dów pomiêdzy badaczami i praktykami.

Na konferencji go�cimy 50 przedstawicieli
25 krajów �wiata � powiedzia³ �AE Forum� pro-
fesor Florian Ku�nik, rektor Akademii Ekono-
micznej w Katowicach. Na co dzieñ pracuj¹ oni
w ró¿nych kulturach i systemach gospodarczych.

Inna jest charakterystyka procesów ekonomicz-
nych w Wielkiej Brytanii, krajach postkomuni-
stycznych czy Australii; jeszcze inaczej postrze-
gane s¹ niektóre sprawy w Kamerunie, Jordanii
albo na Mauritiusie. W³a�nie ta ró¿norodno�æ
gwarantuje, ¿e prezentowane referaty daj¹ nam
nowe spojrzenie na problematykê partnerstwa pu-
bliczno-prywatnego, a podejmowane dyskusje s¹
wielce inspiruj¹ce. Wiedza i inspiracja w tej
dziedzinie s¹ niezmiernie potrzebne. Dobrze ro-
zumiane i umiejêtnie wdra¿ane partnerstwo biz-

Badañ Strategicznych i Regionalnych, koordyna-
tor prac zwi¹zanych z organizacj¹ konferencji.

Wyk³ad inauguracyjny wyg³osi³ dr Jan Ol-
brycht � cz³onek zarz¹du Zgromadzenia Regio-
nów Europy, adiunkt Centrum Badañ i Studiów
Europejskich AE. Zwróci³ on uwagê, ¿e zarów-
no sektor publiczny, jak i prywatny maj¹ ró¿ne
cele i w zwi¹zku z tym kluczow¹ spraw¹ dla
udanego partnerstwa jest zrozumienie tej ró¿nicy
i poszukiwanie wspólnych pomys³ów, które s¹ po-
zytywne dla obu stron. Podkre�laj¹c ogromne zna-
czenie wspó³pracy i partnerstwa we wspó³cze-
snym �wiecie, na�wietli³ jednocze�nie problem
mo¿liwych zachowañ nieetycznych, jakie mog¹
powstawaæ podczas dzia³ania na styku sektorów.
Mówi³ o konieczno�ci istnienia jasnych i przej-
rzystych procedur, choæ przyzna³, ¿e czêsto gra-
nica miêdzy zachowaniem pozytywnym a niepo-
zytywnym mo¿e byæ trudna do wyznaczenia.

Kontynuuj¹c, dr Olbrycht opisa³ uwarunkowania
spo³eczne PPP oraz rozwi¹zania prawne wdra¿a-
ne w krajach piêtnastki i w Polsce. Swoje wyst¹-
pienie podsumowa³ stwierdzeniem, i¿ PPP jest
warto�ci¹ wspólnot lokalnych i regionalnych. Jed-
nak z przykro�ci¹ doda³, ¿e w warunkach polskich
niejednokrotnie pojawiaj¹ siê du¿e problemy z ini-
cjowaniem i prowadzeniem tego typu partnerstwa,
które wynikaj¹ z mentalno�ci Polaków, braku za-
ufania i tradycji wspó³pracy oraz nieodpowiednich
uwarunkowaniañ prawnych.

W międzynarodowymW międzynarodowymW międzynarodowymW międzynarodowymW międzynarodowym
gronie o partnerstwiegronie o partnerstwiegronie o partnerstwiegronie o partnerstwiegronie o partnerstwie

SpotykSpotykSpotykSpotykSpotykają się rok w rok już od ośmiu lat, by dzielić sięają się rok w rok już od ośmiu lat, by dzielić sięają się rok w rok już od ośmiu lat, by dzielić sięają się rok w rok już od ośmiu lat, by dzielić sięają się rok w rok już od ośmiu lat, by dzielić się
swoimi spostrzeżeniami związanymi z partnerstwem pu-swoimi spostrzeżeniami związanymi z partnerstwem pu-swoimi spostrzeżeniami związanymi z partnerstwem pu-swoimi spostrzeżeniami związanymi z partnerstwem pu-swoimi spostrzeżeniami związanymi z partnerstwem pu-
blicznoblicznoblicznoblicznobliczno-prywatnym. Nie zrzeszają się w żaden szczególny-prywatnym. Nie zrzeszają się w żaden szczególny-prywatnym. Nie zrzeszają się w żaden szczególny-prywatnym. Nie zrzeszają się w żaden szczególny-prywatnym. Nie zrzeszają się w żaden szczególny
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tral Queensland University, Australia)
zaprezentowali swój dorobek teore-
tyczny z zakresu my�lenia o PPP jako
nowej formie instytucjonalizacji, któ-
ra wkroczy³a w procesy spo³eczno-go-
spodarcze w erze postfordyzmu. Au-
torzy podjêli równie¿ próbê opisania
u¿yteczno�ci procesów partnerskich
w ró¿norakich przedsiêwziêciach.
Kolejny zespó³ autorski stanowili
dr Ray Rogers i dr Al Halborg (Co-
ventry University Business School,
Anglia), którzy prze�ledzili rolê re-
prezentowanej przez nich szko³y w bu-
dowaniu sieci wsparcia i doradztwa dla
ma³ych i �rednich przedsiêbiorstw
w Coventry i okolicach. Podkre�lali
oni znaczenie kszta³cenia mened¿er-
skiego, w szczególno�ci programów

typu MBA, oraz wspó³pracy �rodowiska szkó³
biznesu z przedsiêbiorcami. Inny przyk³ad wspó³-
dzia³ania na arenie lokalnej zaprezentowali dr Sig-
mund Barczyk i Staffan Ström (Södertörns
Högskola, Sztokholm, Szwecja) oraz Olof
Öhman (gmina Huddinge, Szwecja). Autorzy
opisali przyk³ad Flemingsbergu, niegdy� zdegra-
dowanego obszaru regionu Sztokholmu, który

obecnie � dziêki udanemu wspó³dzia³aniu akto-
rów lokalnych � uznawany jest za jedno z naj-
bardziej innowacyjnych miejsc w regionie. Na-
stêpnie profesor Uldis Viesturis (University of
Latvia, £otwa) przedstawi³ spojrzenie ³otewskich
badaczy na PPP w ³añcuchu wspó³pracy pomiê-
dzy instytucjami edukacyjnymi i jednostkami ba-
dawczo-rozwojowymi. W ostatnim wyst¹pieniu
pierwszego dnia konferencji dr John Bowden
(Sheffield Hallam University, Anglia) oraz Vic-
toria Bowden (Rada Miasta Sheffield, Anglia)
przedstawili zagadnienia zwi¹zane z finansowa-
niem szkolnictwa w Sheffield.

Dobr¹ tradycj¹, podtrzymywan¹ przez kolej-
ne miasta goszcz¹ce konferencjê, jest spotkanie
delegatów z w³adzami lokalnymi. Kontynuato-
rem tego zwyczaju sta³ siê Prezydent Miasta
Katowice Piotr Uszok. Po zakoñczeniu pierw-
szego dnia obrad zaprosi³ on delegatów na kok-
tajl powitalny, który odby³ siê w salach kato-

Po zakoñczeniu czê�ci inauguracyjnej rozpo-
czê³y siê prezentacje referatów przygotowanych
na konferencjê. Jako pierwszy wyst¹pi³ profesor
Ronald McQuaid (Napier University, Szkocja),
który przedstawi³ rolê lokalnego partnerstwa na
rzecz zatrudnienia oraz studia przypadków szkoc-
kich gmin, w których aktorzy lokalni zaanga¿o-
wali siê we wspólne dzia³ania na rzecz tworzenia
nowych miejsc pracy. Profesor
podkre�li³, ¿e tego typu dzia³ania
nie s¹ doskona³ym i jedynym le-
kiem na bol¹czki lokalnego rynku
pracy, ale z pewno�ci¹ s¹ godne za-
interesowania. Nastêpnie dr Emma
Wallis (Leeds Business School,
Anglia) przedstawi³a restrukturyza-
cjê przemys³u stalowego w Wiel-
kiej Brytanii jako impuls do budo-
wania partnerstwa na rzecz kszta³-
cenia ustawicznego oraz edukacji
i aktywno�ci zawodowej. W swo-
im wyst¹pieniu poszukiwa³a wspól-
nego europejskiego modelu takie-
go partnerstwa, jednak uzna³a, ¿e
ze wzglêdu na mnogo�æ czynni-
ków narodowych i regionalnych
wp³ywaj¹cych na powy¿sze proce-
sy, jest on w zasadzie niemo¿liwy do opisania.
W kolejnej prezentacji dr Steve Johnson (Policy
Research Institute, Leeds, Anglia) skupi³ siê na
zaanga¿owaniu sektora ochotniczego i spo³eczno-
�ci w programy zatrudnienia. Przedstawiaj¹c stu-
dium przypadku miasta Sheffield opisa³ w szcze-
gólno�ci warstwê organizacyjn¹ budowania part-
nerstwa oraz metodologiê ewaluacji tego typu pro-
jektów. Z kolei dr Sigmund Barczyk (Södertörns
Högskola, Sztokholm, Szwecja) zaj¹³ siê tema-
tyk¹ przedsiêbiorczego ukierunkowania w proce-
sach wspó³rz¹dzenia zachodz¹cych w spo³eczno-
�ciach lokalnych. Po³o¿y³ on nacisk na rozumie-
nie partnerstwa publiczno-prywatnego, jako wy-
korzystywania przez spo³eczno�ci szans pojawia-
j¹cych siê w otoczeniu. Skupi³ siê na wystêpuj¹-
cych w wybranych szwedzkich gminach wspó³-
zale¿no�ciach pomiêdzy: przedsiêbiorcami, szan-
sami, zasobami i organizacj¹ dzia³añ. W nastêpnym
referacie Christos Apostolakis (De Montfort Uni-
versity, Anglia) oraz dr Lawson R. Smith (Cen-

wickiego Urzêdu Stanu Cywilnego. W swoim prze-
mówieniu prezydent zwróci³ uwagê na fakt, i¿ part-
nerstwo publiczno-prywatne jest wielkim wyzwa-
niem dla w³adz lokalnych, które nale¿y podej-
mowaæ, aby z powodzeniem zarz¹dzaæ miastem.
To wieczorne spotkanie dodatkowo u�wietni³
wystêp Silesian � Studenckiego Zespo³u Pie�ni
i Tañca AE w Katowicach.

W drugim dniu sesje prowadzone by³y rów-
nolegle, a uczestnicy konferencji wybierali te pre-
zentacje, które uznali za bli¿sze swoim zaintere-
sowaniom. Swoje referaty przedstawili:
� dr Heriberta Castaños-Lomnitz (National

University of Mexico, Meksyk), która zapre-
zentowa³a projekt wprowadzania nowator-
skich programów nauczania w Narodowym
Uniwersytecie Meksyku, a w szczególno�ci
skupi³a siê na zmianie metodyki nauczania
oraz przedmiotach ukierunkowanych na na-
uczenie studenta samodzielnego my�lenia
i postrzegania rzeczywisto�ci,

� dr Ezekiel Chinyio (University of Central
England, Birmingham, Anglia), który po�wiê-
ci³ swoje wyst¹pienie prezentacji modeli po-
znawczych zwi¹zanych z partnerstwem pu-
bliczno-prywatnym,

� Artur Ochojski i Tomasz
Zieliñski (Akademia Ekono-
miczna w Katowicach), którzy
omówili zagadnienia zwi¹za-
ne z mo¿liwo�ciami wspó³pra-
cy aktorów lokalnych sektorów
publicznego, biznesowego i spo-
³ecznego w kontek�cie zrówno-
wa¿onego rozwoju gminy oraz
przedstawili studium przypad-
ku dotycz¹ce pe³nego zaanga-
¿owania wspólnoty lokalnej
w rozwój szko³y podstawowej
w gminie Cieszewo,

� dr Alfonso Ninh Tien Le
(VUSTA Hanoi, Wietnam),
który zaprezentowa³ przy-
sz³o�æ wietnamskiego sekto-
ra publicznego i przedsiê-
biorstw pañstwowych w roz-
wijaj¹cej siê gospodarce,

� dr Takeko Iinuma (Napier University Edin-
burgh, Szkocja), która skupi³a siê na opisie
prób partnerskiego podej�cia do ochrony la-
sów w Laosie,

� dr Georges Stienlet i Paul van Sprundel
(administracja regionalna Flandrii), którzy za-
prezentowali koncepcjê nowej formy PPP
nazwanej �cosourcing�, na przyk³adzie pro-
jektu �Jobsys�,

� prof. Refat Alfaouri (Yarmouk University,
Irbid, Jordania), który swoje wyst¹pienie po-
�wiêci³ problemowi rozmiaru i roli sektora
publicznego w odniesieniu do zagadnieñ part-
nerstwa,

� prof. Stuart Macdonald (Sheffield Hallam
University, Anglia), który zwróci³ uwagê na
blaski i cienie partnerskiej relacji pomiêdzy
du¿¹ firm¹ farmaceutyczn¹ a brytyjskimi or-
ganizacjami charytatywnymi,
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nej karty wyników w Uni-
wersytecie Wiedeñskim,
� Vasile Isan (Iasi Univer-

sity, Rumunia), który
podj¹³ tematykê wp³ywu
technologii informacyj-
nych na jako�æ kszta³ce-
nia w Rumunii,

� dr Jamal Daoub Abu-
doleh (Yarmouk Uni-
versity, Jordania), który
podzieli³ siê wynikami
badañ dotycz¹cych po-
dej�cia jordañskich me-
ned¿erów wysokiego
szczebla do kszta³cenia
mened¿erskiego oraz ich
zaanga¿owania w pro-
gramy rozwojowe,

� dr Stanka Setnikar-Cankar (University of
Ljubljana, S³owenia), która skupi³a siê na
sprawnej organizacji sektora publicz-
nego oraz procedurach antybiurokra-
tycznych w S³owenii.
Sesja wieczorna tego dnia zosta³a

zorganizowana szczególnie z my�l¹ o oso-
bach przygotowuj¹cych prace doktorskie
z zakresu PPP. Dyskusjê po�wiêcono
omówieniu aktualnych podej�æ badaw-
czych. Do�wiadczeni profesorowie prze-
kazali swoje cenne wskazówki oraz za-
rysowali hipotezy, które uznali za warte
weryfikacji.

W ostatnim dniu konferencji, podczas
sesji plenarnej zaprezentowano piêæ re-
feratów. W pierwszym profesor Sven-
Olof Collin oraz dr Elin Smith (Kristian-
stad University College, Szwecja) przed-
stawili przyk³ad przedsiêbiorczego zarz¹-
dzania jednostkami nale¿¹cymi do sektora pu-
blicznego, na przyk³adzie komunalnej szko³y je�-
dzieckiej. W kolejnym wyst¹pieniu profesor En-
rique Banús wraz z Danielem Ruiz Villa (Uni-
versidad de Navarra, Hiszpania) omówili proble-
my finansowania dzia³ania instytucji kultury
w wybranych krajach Europy i Ameryki Pó³noc-
nej ze szczególnym uwzglêdnieniem przedsiê-
wziêæ o charakterze partnerstwa publiczno-prywat-
nego. Autorzy zwrócili uwagê, ¿e liczba i wiel-
ko�æ projektów partnerskich w kulturze jest sil-
nie uwarunkowana rozwi¹zaniami systemowymi
stosowanymi w polityce fiskalnej pañstwa. Na-
stêpnie dr Nutavoot Pongsiri (University of Man-
chester, Anglia) skupi³ siê na omówieniu charak-
terystyki wspó³pracy podmiotów zwi¹zanych
z wydobyciem gazu i ropy naftowej. Podkre�li³,
¿e jej warunki musz¹ zabezpieczaæ zarówno in-
teresy krajów, jak i zapewniaæ zwrot z inwestycji
firmom bior¹cym udzia³ w przedsiêwziêciu. Z ko-
lei dr Efigénio da Luz Rebelo (Algarve Univer-
sity, Portugalia) przedstawi³ mo¿liwo�ci rozwo-
ju partnerstw publiczno-prywatnych w regionie
Algarve, który opiera swój rozwój na turystyce.
W ostatnim wyst¹pieniu Luiz Montanheiro do-
kona³ opisu modelu relacji pomiêdzy aktorami lo-
kalnymi wywodz¹cymi siê z sektorów publicz-

� dr Chris Aulich (University of Canberra,
Australia), który przedstawi³ model prywat-
nego szkolnictwa w Australii oraz jego
wspó³finansowania w ramach uk³adów part-
nerskich pomiêdzy biznesem a administra-
cj¹ lokaln¹,

� Arthur L. Smith (Management Analysis
Inc., USA), który skupi³ siê na nowych wy-
zwaniach stoj¹cych przed PPP w sektorze mi-
litarnym oraz ograniczeniach w tego rodzaju
wspó³pracy,

� prof. Renata Kaminska-Labbé (CERAM
Sophia Antipolis, Francja) wraz z dr Cathe-
rine Thomas (Université de Nice, Francja),
które omówi³y swoje badania dotycz¹ce
transformacji polskich firm w okresie przej-
�cia z gospodarki centralnie planowanej do
wolnorynkowej,

� dr Mehraz Boolaky (University of Mauri-
tius, Mauritius), który zapozna³ uczestników
z zagadnieniami przedsiêwziêæ publicznych
i prywatnych w sektorze bankowym na Mau-
ritiusie,

� Alex Alexandrou (Cranfield University,
Royal Military College of Science, Anglia),
który skupi³ siê w swoim wyst¹pieniu na rela-
cjach pomiêdzy ideami partnerstwa publicz-
no-prywatnego a etosem s³u¿by publicznej,

� dr Michaela Schaffhauser-Linzattihard (Uni-
versität Wien, Austria), która omawia³a zagad-
nienia zwi¹zane z wprowadzaniem strategicz-

nego, prywatnego i obywatelskiego. Zwróci³
szczególn¹ uwagê na fakt, ¿e wspólnie realizo-
wane inicjatywy, jak wskazuje wiele empirycz-
nych przyk³adów, s¹ w stanie przynie�æ rezultaty
o wiele lepsze ni¿ projekty realizowane samo-
dzielnie.

Podsumowania konferencji dokona³ Alex
Alexandrou, który uczestniczy w sympozjach
z cyklu �Private and Public Sector Partnerships�
pocz¹wszy od pierwszej edycji i jednocze�nie
bierze aktywny udzia³ w pracach kolegium re-
dakcyjnego czasopisma �International Journal of
Public-Private Partnership�. W swoim wyst¹pie-
niu na�wietli³ najwa¿niejsze tematy poruszane
podczas konferencji oraz zaprosi³ uczestników do
wziêcia udzia³u w kolejnych spotkaniach. Zgro-
madzonych go�ci po¿egnali rektor, profesor Flo-
rian Ku�nik oraz Luiz Montanheiro. Nastêp-
nie uczestnicy udali siê na popo³udniow¹ wy-
cieczkê do Krakowa.

Plonem konferencji jest
ksi¹¿ka �Public and Priva-
te Sector Partnerships: Su-
stainable Success� wydana
pod redakcj¹ Luiza Mon-
tanheiro, Floriana Ku�ni-
ka i Artura Ochojskiego
przez Sheffield Hallam
University Press. Publika-
cja ta jest dostêpna w Bi-
bliotece G³ównej AE.

Nastêpna, dziesi¹ta konferencja z cyklu od-
bêdzie siê w dniach 4-7 kwietnia w portugalskim
Faro. Jej my�l¹ przewodni¹ bêdzie has³o �Public
and Private Sector Partnerships: Axis of Pro-
gress�. Organizatorzy zapraszaj¹ do sk³adania re-
feratów w jêzyku angielskim do 15 stycznia 2004
roku. Wiêcej informacji mo¿na uzyskaæ w Kate-
drze Badañ Strategicznych i Regionalnych, Biu-
rze Rektorskim lub bezpo�rednio u organizatora
(Luiz Montanheiro, e-mail:
L.C.Montanheiro@shu.ac.uk, www.ippps.com).

MARCIN BARON
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ciński, Gdański, Rzeszowski, Opolski oraz Katolicki Uni-
wersytet Lubelski i Uniwersytet Mikołaja Kopernika w To-
runiu; ponadto Politechniki: Łódzką, Lubelską, Wrocław-
ską, Warszawską, Częstochowską i Białostocką, jak rów-
nież Akademię Górniczo Hutniczą w Krakowie, Akademie
Rolnicze w Krakowie i Lublinie, Szkołę Główną Gospo-
darstwa Wiejskiego w Warszawie, Wyższą Szkołę Ekono-

mii i Administracji, Wyższą
Szkołę Informatyki Stoso-
wanej i Zarządzania oraz
Instytut Badań Systemo-
wych Polskiej Akademii
Nauk. Wśród gości zagra-
nicznych znaleźli się na-
ukowcy z Kanady (Université
du Quebec) oraz Hiszpanii
(Uniwersytet w Maladze).
Referaty, wygłaszane zarów-
no w języku polskim, jak
i angielskim, przyjmowane
były z zainteresowaniem
słuchaczy, czego wyrazem
były rzeczowe i ciekawe
dyskusje. Po zakończeniu
obrad wiele dyskusji zna-
lazło swoją kontynuację
w towarzyskiej atmosferze,
urozmaiconej między inny-
mi występem Zespołu Pie-
śni i Tańca Silesianie. Po-
goda, która szczególnie
uczestnikom konferencji
dopisała, sprzyjała wyko-
rzystaniu wolnego czasu na
spacery po okolicy. Zarów-

no wysoki poziom naukowy, jak również miła atmosfera
towarzysząca dyskusjom były źródłem zainteresowania
uczestników możliwością kontynuacji „Modelowania Pre-
ferencji a Ryzyka” i deklaracji chęci udziału w kolejnej
konferencji.

TOMASZ BŁASZCZYK

W dniach od 30 marca do 1 kwietnia w Ustroniu, w ho-
telu Jaskółka, odbyła się konferencja naukowa „Modelo-
wanie Preferencji a Ryzyko ’03”, organizowana tradycyj-
nie przez Katedrę Badań Operacyjnych. Tematykę tego-
rocznej konferencji stanowiły następujące zagadnienia:
jedno i wieloatrybutowa analiza preferencji, wielokryte-
rialne i grupowe wspomaganie decyzji, jedno i wielokry-
terialne programowanie ma-
tematyczne i ich zastosowa-
nia, matematyczne aspekty
analizy ryzyka, ryzyka na
rynku kapitałowym, ryzyka
w ubezpieczeniach, ryzyka
w banku komercyjnym, jak
również inne zastosowania
analizy ryzyka. Gościem ho-
norowym konferencji był
rektor, profesor Florian
Kuźnik. Uczestników przy-
witał profesor Tadeusz Trzas-
kalik, kierownik naukowy
konferencji. Po wygłoszeniu
referatów plenarnych przez
profesorów R. Kulikowskie-
go („Zarządzanie ryzykiem
opartym na wiedzy”) oraz
W. Ogryczaka („Modele
programowania liniowego
dla optymalizacji portfela in-
westycji”) prowadzono ob-
rady w czterech równole-
głych sesjach tematycznych.
W sesjach panelowych, łącz-
nie ze specjalną sesją Komi-
sji Matematyki dla Studiów
Ekonomicznych Polskiego Towarzystwa Matematyczne-
go, wygłoszono 104 referaty. 123 uczestników konferen-
cji reprezentowało 28 krajowych ośrodków naukowych:
Akademie Ekonomiczne: w Katowicach, Wrocławiu, Pozna-
niu i Krakowie, Szkołę Główną Handlową w Warszawie, Uni-
wersytety: Śląski, Łódzki, Warszawski, Białostocki, Szcze-
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– wzrost obrotów i zysków,
– wsparcie i wzbogacenie technologiczne.

Z zagrożeń wskazują na możliwość:
– wzrostu natężenia walki konkurencyjnej,
– ograniczenia rynku polskiego,
– wzrostu niektórych cen (przy spadku innych).

5. Wśród innych skutków przedsiębiorcy spodziewają się po
wejściu do UE:
– trwałych i pozytywnych zmian w systemie prawnym i finanso-

wym,
– ułatwień w imporcie i eksporcie,
– uzyskania i lepszego wykorzystania funduszy unijnych na roz-

wój infrastruktury,
– większych możliwości w znajdowaniu inwestorów strategicz-

nych i pozyskiwaniu funduszy rozwojowych,
– dodatkowych przychodów z obsługi turystów zachodnich przy-

jeżdżających do Polski,
– bardziej przejrzystego systemu podatkowego, a nawet obniże-

nia podatków,
– korzystniejszych kredytów.

6. Większość przedsiębiorców zdaje sobie sprawę z tego, że
UE nie rozwiąże automatycznie problemów bezrobocia, zacofania
technologicznego, niskiego poziomu zarządzania oraz nie zapew-
ni samoistnie większego dopływu kapitału i dobrobytu. Rozwiąza-
nie tych problemów wymagać będzie znacznego wysiłku intelek-
tualnego i finansowego oraz samozaparcia ze strony społeczeń-
stwa. Większość jest jednak zgodna, że w dłuższej perspektywie
wysiłek taki zostanie zdyskontowany i zdecydowanie przyśpieszy-
my rozwój gospodarczy i cywilizacyjny Polski.

prof. HENRYK BIENIOK

W dniach 4-7 czerwca 2003 roku w DW „Muflon” w Ustroniu
odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Przedsię-
biorczość, konkurencyjność oraz kondycja małych i średnich przed-
siębiorstw w obliczu integracji z Unią Europejską”. Konferencja
została zorganizowana przez Katedrę Systemów i Metod Zarzą-
dzania Akademii Ekonomicznej w Katowicach.

Celem konferencji była prezentacja dorobku nauki i praktyki
oraz wymiana doświadczeń na temat funkcjonowania małych i śred-
nich przedsiębiorstw w czekającej nas nowej rzeczywistości po
wejściu do Unii Europejskiej. W konferencji udział wzięło około
70 naukowców i praktyków z Czech, Litwy, Polski, Słowacji i Nie-
miec.

W czasie konferencji omówiono wyniki badań dotyczących
takich zagadnień, jak:
– kondycja oraz poziom przedsiębiorczości i konkurencyjności

małych i średnich przedsiębiorstw polskich w konfrontacji
z przedsiębiorstwami innych krajów kandydujących do UE,

– siły i słabości oraz szanse i zagrożenia firm w obliczu integracji
europejskiej,

– ocena stopnia przygotowania przedsiębiorstw do wejścia do UE,
– kwalifikacje właścicieli oraz kapitał intelektualny w małych

i średnich przedsiębiorstwach,
– kluczowe czynniki sukcesu oraz bariery rozwoju przedsię-

biorstw,
– potencjał i strategie rozwoju przedsiębiorstw,
– pomoc publiczna oraz instytucjonalne formy wspierania roz-

woju przedsiębiorstw.

Badania przeprowadzone wśród licznych właścicieli małych
i średnich przedsiębiorstw województwa śląskiego doprowadziły
do następujących wniosków i konkluzji:

1. Prawie 55% przedsiębiorstw uważa, że integracja z Unią
Europejską poprawi ich sytuację ekonomiczną, 33% twierdzi, że
nic się nie zmieni, a tylko nieliczni (12%) obawiają się jej pogor-
szenia.

2. Stopień przygotowania badanych przedsiębiorstw do wej-
ścia do UE jest dobry (45%) lub średni (38%). Tylko 17% przed-
siębiorstw uznało go za słaby. Najwięcej optymizmu w tym wzglę-
dzie zadeklarowały firmy spożywcze, odzieżowe, informatyczne
i usług hotelowo-gastronomicznych, natomiast dość pesymistycz-
ne poglądy wyrażają przedsiębiorstwa budowlane i handlowe.

3. Za przewagą szans i potencjalnych korzyści nad zagroże-
niami opowiedziało się 42,5% badanych, 40% wypowiedziało się
w tym zakresie za równowagą, a tylko 17% stwierdziło, że koszty
i zagrożenia mogą dominować nad korzyściami.

4. Przedsiębiorcy spodziewają się po wejściu do UE kolejno
takich korzyści jak:
– poszerzenie rynku,
– możliwość integracji i większej współpracy z firmami unijnymi,
– obniżka podatków i ceł,
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go w parlamencie w osobie posła dr. Jana Rzymełki. W konferen-
cji uczestniczyło ogółem 75 osób.

Słowa powitania do uczestników konferencji skierowali jej
główni mentorzy: profesorowie Tadeusz Markowski, Florian Kuź-
nik i Władysław Jacher oraz kierownik naukowy konferencji pro-
fesor Andrzej Klasik.

Pierwszy dzień obrad podzielony był na trzy sesje. Wystąpienie
rozpoczynające pierwszą z nich, zaprezentowane przez prof. Alek-
sandrę Jewtuchowicz oraz prof. Irenę Pietrzyk, poświęcone było
teorii i praktyce rozwoju terytorialnego. Następnie dr Józef Ło-
bocki przedstawił swe poglądy na temat znaczenia kapitału spo-
łecznego w budowie konkurencyjności regionu. Kolejną poruszo-
ną kwestią było kształtowanie środowisk i społeczności lokalnych
zaprezentowane przez dr. Jerzego Pająka. Wszystkim wystąpieniom
towarzyszyła burzliwa, czasem wręcz merytorycznie zaciekła dys-
kusja, przeprowadzona na zakończenie tej sesji. Konferencji towa-
rzyszyła promocja wydawnictw akademickich prezentujących do-
robek naukowy wybranych śląskich uczelni. Stoiska wydawnicze
towarzyszyły uczestnikom przez cały czas trwania konferencji.

Drugą sesję rozpoczęło wystąpienie zespołu autorskiego w skła-
dzie: prof. Andrzej Klasik, prof. Florian Kuźnik, dr Jan Olbrycht
oraz dr Bogumił Szczupak przedstawiające problematykę polityki
rozwoju regionalnego Polski w kontekście integracji europejskiej.
Kolejnym prelegentem była prof. Nina Juzwa zajmująca się zarzą-
dzaniem rozwojem regionalnym w powiązaniu z problemami te-
renów poprzemysłowych. Cechą charakteryzującą tę sesję, ale i całą
konferencję, była możliwa do zaobserwowania wśród uczestników
chęć dyskusji przypominająca często ostrą walkę na argumenty.
Była to prawdziwa esencja tego dwudniowego spotkania prezen-

W dniach 10-11 czerwca 2003 roku w Akademii Ekonomicz-
nej odbyła się ogólnopolska konferencja „Zarządzanie rozwojem
lokalnym i regionalnym w kontekście integracji europejskiej”. Jej
organizatorem była Katedra Badań Strategicznych i Regionalnych
AE wraz z Komitetem Przestrzennego Zagospodarowania Kraju
Polskiej Akademii Nauk, Górnośląską Wyższą Szkołą Przedsiębior-
czości im. Karola Goduli w Chorzowie oraz Komisją Studiów nad
Przyszłością Górnego Śląska Polskiej Akademii Nauk o/Katowice.
Skład Rady Naukowej konferencji stanowili:
– profesor Tadeusz Markowski – przewodniczący prezydium

Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN wraz
z prezydium,

– profesor Florian Kuźnik – rektor Akademii Ekonomicznej w Ka-
towicach,

– profesor Andrzej Klasik – rektor Górnośląskiej Wyższej Szko-
ły Przedsiębiorczości, kierownik Katedry Badań Strategicznych
i Regionalnych AE,

– profesor Władysław Jacher – przewodniczący Komisji Studiów
nad Przyszłością Górnego Śląska PAN o/Katowice.

Zaproszenie na konferencję przyjęli czołowi przedstawiciele
środowisk naukowych z całej Polski, skupieni wokół ośrodków
akademickich zajmujących się problematyką rozwoju lokalnego
i regionalnego. Gośćmi byli między innymi pracownicy naukowo-
-badawczy z Warszawy, Krakowa, Wrocławia, Łodzi, Poznania,
Gdańska, Lublina, Rzeszowa, Opola, Olsztyna oraz liczne grono
przedstawicieli z województwa śląskiego. Ponadto, w konferencji
wzięli udział reprezentanci środowisk samorządowych, a wśród
nich Prezydent Katowic – Piotr Uszok, Prezydent Gliwic – Zyg-
munt Frankiewicz, były Marszałek Województwa Śląskiego – dr Jan
Olbrycht. Nie zabrakło także reprezentanta województwa śląskie-
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na było usłyszeć wiele ciekawych, lecz równocześnie skrajnych po-
glądów, począwszy od pomysłów utworzenia na Śląsku czegoś na
kształt jednego wielkiego organizmu miejskiego, a skończywszy
na pomysłach zawiązania porozumień międzygminnych, mających
na celu wypracowanie i prowadzenie wspólnej polityki sektorowej
dla Śląska. Dyskutowano także o pomysłach na rozwiązywanie pro-
blemów aglomeracyjnych, czego dobrym przykładem była sytu-
acja KZK GOP.

W kuluarach dało się także usłyszeć głosy nawołujące do zacie-
śnienia współpracy i częstszych kontaktów śląskich środowisk na-
ukowych i samorządowych, jak i większego zaangażowania samych
polityków lokalnych w rozwiązywanie problemów aglomeracji. Na
potwierdzenie tych słów i wskazanie wagi problemu wystarczy
nadmienić, że wspomniani prezydenci Katowic i Gliwic byli jedy-
nymi przybyłymi na te obrady, mimo faktu zaproszenia wszystkich
prezydentów miast z województwa śląskiego.

Efekty panelu, jak i całej konferencji są jednak dość optymi-
styczne. Po pierwsze, zawiązano nić porozumienia pod budowę
trwałej platformy współpracy środowiska naukowego i politycz-
nego na Śląsku w celu wspólnego rozwiązywania jego problemów.
Ponadto, po części także dzięki temu spotkaniu, za sprawą posła
Jana Rzymełki udało się też ponownie poruszyć kwestię bieżących
problemów Śląska z trybuny sejmowej, podczas pytań do prezesa
Rady Ministrów z związku z głosowaniem wotum zaufania dla
rządu. Uzasadnione są jednak obawy, że od stawiania pytań do
rozwiązania problemów Śląska z pomocą władz krajowych, regio-
nalnych i samorządowych jeszcze dość długa droga.

Owocem na płaszczyźnie naukowej może być burzliwa, lecz
konstruktywna wymiana poglądów i doświadczeń pomiędzy przed-
stawicielami ośrodków akademickich z całego kraju. Prowadzi to
do zwiększenia teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu zarzą-
dzania rozwojem lokalnym i regionalnym w kontekście integracji
europejskiej. Materialnym efektem tych prac będzie również pu-
blikacja pokonferencyjna, której wydanie przewiduje się jesienią
bieżącego roku. Ponadto, konferencja sprzyjała także nawiązaniu
nowych kontaktów wśród przedstawicieli środowiska naukowego
i samorządowego w regionie i w kraju.

MARCIN BUDZIŃSKI, TOMASZ ZIELIŃSKI

towana czasem w duchu wichrów twórczej destrukcji, czasem jako
przedstawienie bardzo cennych uwag, spostrzeżeń czy doświad-
czeń, przy której problematyka rzeczywistej strawy w postaci przy-
gotowanego w pobliskim hotelu obiadu musiała poczekać niemal
godzinę dłużej.

Trzecia, popołudniowa sesja, przebiegała równie ciekawie. Na
jej początek usłyszeliśmy wystąpienie przygotowane przez prof.
Tadeusza Markowskiego oraz dr hab. Danutę Stawasz prezentu-
jące skutki przystąpienia Polski do UE dla regionu łódzkiego. Na-
stępnie dr inż. arch. Ewa Heczko-Hyłowa zaprezentowała reali-
zowane projekty zrównoważonego rozwoju miast i regionów
(ReUrban i LE:NOTRE) wykorzystujące fundusze unijne. Ostat-
nim poruszonym tego dnia tematem było wykorzystanie progra-
mu pomocowego PHARE-CBC dla rozwoju pogranicza polsko-
niemieckiego. Informacje na ten temat przedstawił dr hab. Stani-
sław Ciok.

Drugi dzień obrad rozpoczął się od prezentacji referatu autor-
stwa prof. Ryszarda Broszkiewicza i prof. Stanisława Korenika oraz
dr. Krzysztofa Szołka pod tytułem: „Problem integracji rozwoju
aglomeracji miejskiej na przykładzie wrocławskiego układu me-
tropolitalnego w kontekście integracji europejskiej”. Po nim nastą-
piło wystąpienie prof. Elżbiety Niezabitowskiej odnoszące się za-
równo do nieruchomości samorządowych i ich roli w zarządzaniu
rozwojem lokalnym i regionalnym, jak również do „facility mana-
gement” jako nowego, niewykorzystanego obszaru współpracy
w ramach Unii Europejskiej. Następnie usłyszeliśmy dr. Andrzeja
Pyszkowskiego mówiącego o planowaniu strategicznym jako in-
strumencie zarządzania rozwojem regionalnym. Wystąpieniem koń-
czącym czwartą sesję była prezentacja dr. Krzysztofa Kurkowskie-
go poruszająca problematykę bilansu strategicznego jako narzę-
dzia oceny potencjału rozwojowego gminy wiejskiej.

Ostatnią częścią obrad konferencji był panel dyskusyjny pt.
„Metropolizacja miast aglomeracji katowickiej”. Prowadzenie tej
części przypadło w udziale dr. Janowi Rzymełce, posłowi RP. W pa-
nelu połączonym z dyskusją wzięli udział zarówno politycy lokal-
ni w osobach Prezydenta Katowic Piotra Uszoka i Prezydenta Gli-
wic Zygmunta Frankiewicza, jak i przedstawiciele środowisk na-
ukowych. Warto nadmienić, że w dyskusji poza uczestnikami kon-
ferencji uczestniczyli także zaproszeni przedstawicieli znanych pe-
riodyków, np. „Wspólnota”, „Gazeta Samorządu i Administracji”
oraz prasy lokalnej, np. „Trybuna Śląska”. W trakcie panelu moż-
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PIĄTE MIEJSCE STUDENTÓW AE W PANEUROPEJSKIM KONKURSIE
W dniach 28 kwietnia-3 maja 2003 w portugalskiej miejscowości Coimbra odbyło się coroczne spotkanie studentów –

Euroweek. Tegoroczna edycja zorganizowana była pod hasłem „Time for Knowledge Management”. Najważniejszą czę-
ścią konferencji był konkurs studiów przypadku, w którym udział wzięły 33 zespoły z 14 krajów Europy. Naszą uczelnię
reprezentowały dwa zespoły. Studenci specjalności „gospodarka miejska i regionalna” w składzie: Hanna Piechula, Witold
Pawliczek i Marek Wollnik zdobyli piąte miejsce.

UMOWA Z PKE S.A.
27 marca została podpisana umowa o współpracy pomiędzy Akademią Ekono-

miczną a Południowym Koncernem Energetycznym. Zawarcie tego porozumienia jest
kolejnym inspirowanym przez uczelnię przedsięwzięciem, które przyczynia się do
budowania relacji świata akademickiego z praktyką gospodarczą. Profesor Florian Kuź-
nik, rektor AE, oraz inż. Jan Kurp, prezes PKE, po podpisaniu dokumentu podkreślili
w krótkich słowach znaczenie tego rodzaju inicjatyw zarówno dla środowiska nauko-
wego, jak i biznesu oraz zwrócili uwagę na fakt, iż umiejętność współpracy ekspertów
skupionych wokół różnych dziedzin jest niezbędna we współczesnej gospodarce.

WYKŁAD OTWARTY PROFESORA JANA MIODKA
19 marca w Rybnickim Zespole Szkół Wyższych

odbył się kolejny wykład otwarty. Piąte spotkanie
cyklu zatytułowane było „Polszczyzna w Europie,
Europa w polszczyźnie”. Prelekcję na ten temat
przeprowadził profesor Jan Miodek.

TARGI EDUKACJI W RYBNIKU
W dniach 18-20 marca w Rybnickim Ośrodku Naukowo-Dydaktycznym

Akademii Ekonomicznej odbyły się Targi Edukacyjne, podczas których zapre-
zentowana została oferta Rybnickiego Zespołu Szkół Wyższych. Inicjatorami
przedsięwzięcia byli miasto Rybnik oraz Fundacja Ekoterm Silesia.

PROFESOR  ALEKSANDER WELFE GOŚCIEM AE
24 marca gościem Akademii był profesor Aleksander Welfe, który wygłosił

wykład otwarty na temat: Makroekonometryczny model gospodarki polski.

WMUROWANO PŁYTĘ NA GROBIE PIERWSZEGO REKTORA AE
1 maja – w 101 rocznicę urodzin dr. Józefa Lisaka, założyciela i pierwszego

rektora dzisiejszej Akademii Ekonomicznej – wmurowano płytę nagrobną upamięt-
niającą jego miejsce pochówku na cmentarzu w bielskiej Kamienicy. Płytę osadzo-
no w taki sposób, aby zgodnie z życzeniem zmarłego jego miejsce spoczynku zo-
stało zrównane z ziemią.

PROFESOR PHILIPPE MARTIN O EUROPIE SOCJALNEJ
6 maja gościł na Akademii profesor Philippe Martin z francu-

skiego Uniwersytetu Montesquieu Bordeaux IV, który w ramach
programu Socrates wygłosił wykład „Drogi wiodące do stworzenia
Europy socjalnej”. Spotkanie z profesorem spotkało się z dużym
zainteresowaniem studentów oraz pracowników uczelni.
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ZROZUMIEĆ SIEBIE – POZNAĆ INNYCH”
7 maja odbyła się konferencja dla studentów zorganizowana przez Kate-

drę Nauk Humanistycznych pod hasłem „Zrozumieć siebie – poznać in-
nych”. Podczas spotkania referat wygłosiła psycholog, mgr Maria Rabsztyn.

UMOWA Z PHS S.A.
12 maja zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Aka-

demią Ekonomiczną a Polskimi Hutami Stali S.A. Jego celem jest wykorzy-
stanie dorobku naukowego, edukacyjnego i doświadczeń profesjonalnych
Akademii oraz potencjału ekonomicznego, kadrowego i technicznego, a tak-
że pozycji gospodarczej i społecznej PHS dla dalszych, w tym wspólnie
podejmowanych, działań służących rozwojowi regionu oraz realizacji misji
i programów rozwojowych obu stron.

MINISTER IRENA HERBST ROZMAWIA ZE STUDENTAMI
14 maja Akademia Ekonomiczna gościła dr Irenę Herbst – Podsekretarza Stanu w Mini-

sterstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej. Spotkanie przybrało formę otwartej dysku-
sji poświęconej omówieniu sytuacji ekonomicznej Polski w aspekcie integracji z Unią Euro-
pejską oraz perspektyw młodych ludzi na europejskim rynku pracy.

PROFESOROWIE AE W KPZK-PAN
15 maja podczas posiedzenia wyborczego Komitetu Przestrzennego Zagospo-

darowania Kraju PAN do Prezydium KPZK wybrano profesora Andrzeja Klasika.
Podczas tego samego spotkania członkowie Komitetu powołali do swojego grona
trójkę pracowników Akademii: prof. Krystiana Heffnera i Floriana Kuźnika oraz
dr. Jana Olbrychta.

„CZTERY STRONY NIEBA”
20 maja odbył się panel dyskusyjny poświęcony problematyce pokoju na świecie

i wkładu, jaki religie mogą wnieść do jego ustanowienia. Udział wzięli: red. Stefan
Wilkanowicz – prezes Fundacji Kultury Chrześcijańskiej „Znak”, Ali Abi-Issa – teolog
muzułmański; Jerzy Kichler – przewodniczący Związku Gmin Wyznań Żydowskich w RP
oraz ks. Michał Walukiewicz – duszpasterz akademicki diecezji katowickiej kościoła
ewangelicko-augsburskiego. Organizatorem spotkania był Katolicki Związek Akade-
micki „Gaudeamus”.

GÓRNOŚLĄSKIE STUDIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Oficyna Wydawnicza Górnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości w Chorzowie informuje o możliwości skła-

dania artykułów do rocznika „Górnośląskie Studia Przedsiębiorczości”. Rocznik obejmuje prace teoretyczne i meto-
dologiczne, projekty badawcze i analizy empiryczne, informacje z życia społeczno-gospodarczego oraz komunikaty
i recenzje dotyczące tematyki przedsiębiorczości. Szczegółowe informacje udzielane są w Instytucie Promocji Ma-
łych i Średnich Przedsiębiorstw „Promotor” (Budynek „D” AE, telefon/faks (32) 2577413, 2577395) lub pocztą elek-
troniczną (cbpirr@gwsp.edu.pl).

„WESOŁA WDÓWKA” W MŁOSZOWEJ
14 czerwca w Zespole Pałacowo-Parko-

wym w Młoszowej Gliwicki Teatr Muzycz-
ny zaprezentował „Wesołą wdówkę” Fran-
ciszka Lehara. Przedstawienie plenerowe
odbyło się w ramach IX Dni Trzebini.
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Profesury – kwestionariuszProfesury – kwestionariuszProfesury – kwestionariuszProfesury – kwestionariuszProfesury – kwestionariusz
naczelnegonaczelnegonaczelnegonaczelnegonaczelnego

Już w szkole podstawowej wiedziałam, że....
po pierwsze – róże,
po drugie – książki.
Zrozumiałam, że zajmę się ekonomią, gdy...
nie znalazłam innego sposobu na pogodzenie
w sobie duszy matematyka i polonisty.
Zrozumiałam, że zostanę profesorem, gdy...
dostałam zaproszenie z Kancelarii Prezydenta.
Student to...
ktoś, kto przyszedł właśnie do mnie, więc mam mu
służyć pomocą. Po to jestem w pracy. Odczuwam
radość, gdy mam poczucie, że nie zawiodłam jego
zaufania.
Profesor to...
też człowiek. Aż człowiek, bo może myśleć,
odczuwać, działać (czasem nawet twórczo). Tylko
człowiek, bo napotyka przy tym na ograniczenia.
Pracuję, bo...
nie potrafię już nie pracować.
Jestem naukowcem...
Jestem???

Już w szkole podstawowej wiedziałem, że…

wygrywają niekoniecznie najbardziej pracowici.

Zrozumiałem, że zajmę się zarządzaniem…

gdy pisałem swoją pracę magisterską.

Zrozumiałem, że zostanę profesorem…

gdy podjąłem pracę na Uczelni.

Student to…

partner.

Profesor to…

tytuł.

Pracuję, bo…

co innego mogę i muszę robić?

Jestem naukowcem…

na Najlepszej Uczelni na Świecie.

Ciesząc się z sukcesów pracowników naukowych Akademii postanowiliśmy przedstawiać na łamach „AE Forum”
sylwetki osób, które otrzymały w ostatnim okresie zaszczytny tytuł profesora. Jednak biorąc pod uwagę fakt, że ich
działalność naukowa jest powszechnie znana w środowisku uczelni, zdecydowaliśmy się przyjąć inną formułę prezenta-
cji niż klasyczne curriculum vitae naukowca.

profesor  JANUSZ STRUŻYNAprofesor  JANUSZ STRUŻYNAprofesor  JANUSZ STRUŻYNAprofesor  JANUSZ STRUŻYNAprofesor  JANUSZ STRUŻYNA
Katedra PrzedsiębiorczościKatedra PrzedsiębiorczościKatedra PrzedsiębiorczościKatedra PrzedsiębiorczościKatedra Przedsiębiorczości

profesor  profesor  profesor  profesor  profesor  ANNA LIPKANNA LIPKANNA LIPKANNA LIPKANNA LIPKAAAAA
Katedra PKatedra PKatedra PKatedra PKatedra Polityki Społecznejolityki Społecznejolityki Społecznejolityki Społecznejolityki Społecznej

i Gospodarczeji Gospodarczeji Gospodarczeji Gospodarczeji Gospodarczej
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Pierwsza poranna myśl...

Wieczór był niezły, noc – spełnieniem marzeń,
dlaczego więc dzień miałby być gorszy? Jestem
optymistką, choć życie nie oszczędzało mnie...

Jest takie miejsce...

Kilka. Tam, gdzie kiedyś pomieszkiwałam – Leśna
Podlaska, Lubin, Drezno, Trewir.

Nigdy nie wyrzeknę się...
wiary w sens sensów.

W sercu noszę...
imiona osób, które kocham. Chciałabym móc
dopisywać nowe.

Przy sobie noszę...

Nie jestem przywiązana do stałych rekwizytów.
Wolę moknąć na deszczu niż nosić parasol.

Odpręża mnie...
Rzut oka na moją kolekcję motyli. Zachwycają
barwą i doskonałą (przepraszam matematyków)
symetrią.

Jestem dumna z...
kwiatów, które posadziłam i które rozkwitły.

Chciałabym umieć...
prowadzić samochód. Ale... jakoś sobie radzę.

Mam do zrobienia...

w tym tygodniu – sporo, później – nie wiem. Nie
znoszę strategii w planach własnych. Nie grożą
mi więc i rozczarowania.

Nie czytałam nic lepszego niż...
„Bieg życia ludzkiego” autorstwa Ch. Bühler.
Esencja niejednego ludzkiego losu. Próba
zrozumienia: dlaczego?

Cieszy mnie...
utworzenie na Wydziale Ekonomii specjalności
„Gospodarowanie kapitałem ludzkim”.

Kwiaty we włosach...

wciąż targa wiatr. Sprawia mi to niekłamaną
przyjemność.

Pierwsza poranna myśl…

Bogu Dzięki!

Jest już takie miejsce…

które nazywam Domem.

Nigdy nie wyrzeknę się…

oj, oj nie wiem, czy się nie wyrzeknę.

W sercu noszę…

wdzięczność.

Przy sobie noszę…

coraz więcej różnych przedmiotów.

Odpręża mnie…

sport.

Jestem dumny z…

tego, że mogłem napisać te myśli w „AE Forum”.

Chciałbym umieć…

latać.

Mam do zrobienia…

całe mnóstwo spraw dla ludzi.

Nie czytałem nic lepszego niż…

„AE Forum”.

Cieszy mnie…

radość innych.

Kwiaty we włosach…

potargał wiatr, no cóż jestem z takiego pokolenia.

profesor  JANUSZ STRUŻYNAprofesor  JANUSZ STRUŻYNAprofesor  JANUSZ STRUŻYNAprofesor  JANUSZ STRUŻYNAprofesor  JANUSZ STRUŻYNA
Katedra PrzedsiębiorczościKatedra PrzedsiębiorczościKatedra PrzedsiębiorczościKatedra PrzedsiębiorczościKatedra Przedsiębiorczości

profesor  profesor  profesor  profesor  profesor  ANNA LIPKANNA LIPKANNA LIPKANNA LIPKANNA LIPKAAAAA
Katedra PKatedra PKatedra PKatedra PKatedra Polityki Społecznejolityki Społecznejolityki Społecznejolityki Społecznejolityki Społecznej

i Gospodarczeji Gospodarczeji Gospodarczeji Gospodarczeji Gospodarczej
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FinaFinaFinaFinaFinansowaniensowaniensowaniensowaniensowanie
badań naukbadań naukbadań naukbadań naukbadań naukowychowychowychowychowych
w AE w 200w AE w 200w AE w 200w AE w 200w AE w 2003 roku3 roku3 roku3 roku3 roku

su badań podstawowych. Tematyka
tych prac obejmuje następujące obsza-
ry badawcze:
– zarządzanie strategiczne w regio-

nie i polityka regionalna,
– zarządzanie w przedsiębiorstwie,

strategie rozwoju,
– marketing i konsumpcja,
– systemy informatyczne w zarządza-

niu,
– polityka społeczna, rynek pracy,

bezrobocie,
– ekonomika inwestowania,
– finanse publiczne, bankowość, fi-

nanse międzynarodowe,
– transport międzynarodowy i spe-

dycja,
– zarządzanie ochroną środowiska,
– rynek ubezpieczeniowy.

Z roku na rok systematycznie wzra-
sta liczba podejmowanych projektów
badawczych i nie grozi uczelni nic ta-
kiego jak załamanie aktywności nauko-
wej. Jedyną barierą w osiąganiu wzro-
stu w zakresie realizowanych projek-
tów jest brak środków, który powodu-
je, że nie wszystkie projekty mogą być
realizowane.

Od 2001 roku nastąpiły zmiany
w zakresie finansowania badań nauko-
wych. Zgodnie z rozporządzeniem
Przewodniczącego KBN, z dotacji na
badania statutowe pokrywane są rów-
nież koszty obsługi zadań badawczych.
Zadania te określane są jako działal-
ność wspomagająca badania (DWB)
i obejmują dofinansowanie nakładów

Rozwój działalności naukowo-ba-
dawczej uczelni determinuje poziom
dotacji otrzymywanej na jej finansowa-
nie. Narastające w gospodarce trudno-
ści finansowe dotknęły wszystkie dzie-
dziny życia gospodarczego, w tym tak-
że i naukę. Podstawowy problem po-
lega na tym, że projektów z roku na
rok przybywa, a środki przyznawane
na ich realizację są zbyt małe, bo na-
wet w połowie nie pokrywają naszych
potrzeb. Ostatnimi laty dotacje na ba-
dania naukowe stanowią zaledwie 40%
zapotrzebowania.

Problem niedoboru środków roz-
wiązywany jest w uczelni poprzez za-
stosowanie parametrycznego systemu
oceny efektywności naukowej odno-
śnie do badań statutowych oraz we-
wnętrznego konkursu w stosunku do
badań własnych. System oceny para-
metrycznej obejmuje wiele wskaźników
i danych. Do ważniejszych z nich zali-
cza się liczbę publikacji naukowych.
Ten wskaźnik charakteryzuje aktyw-
ność naukową w badaniach i ma on
znaczący udział w ocenie jednostki.
Ponadto, liczba pracowników nauko-
wych, ich stopnie i tytuły, stan zaple-
cza technicznego, a także kategorie
ustalane przez zespoły KBN, są to ko-
lejne parametry mające wpływ na po-
ziom finansowania badań.

Prowadzona działalność naukowo-
-badawcza wynika z ogólnej strategii
rozwoju uczelni i obejmuje systematycz-
nie prowadzone prace twórcze z zakre-

dotyczących łączności komputerowej,
importu czasopism naukowych i in-
nych nośników informacji oraz współ-
pracę naukową z zagranicą. W zakre-
sie badań własnych KBN rozszerzył
kierunki wydatkowania środków.
Z dotacji tej można pokrywać projek-
ty o charakterze dydaktycznym zwią-
zane z:
– kształtowaniem specjalizacji na-

ukowych jednostek organizacyj-
nych szkoły,

– doskonaleniem metod dydaktycz-
nych,

– rozwojem nowych kierunków
kształcenia.

Do 2002 roku dotacja na badania
własne służyła wyłącznie na pokrycie
na pokrycie prac umożliwiających roz-
wój naukowy młodej kadry. Obecnie
zakres badań został poszerzony o pro-
jekty związane z rozwojem nowych
specjalności i kierunków kształcenia.
Dostosowując wewnętrzne przepisy do
rozporządzenia KBN, Senat AE podjął
6 marca 2003 roku uchwałę modyfi-
kującą dotychczasowe ustalenia w za-
kresie finansowania działalności statu-
towej. Wprowadzono zapis, że dota-
cja na badania statutowe będzie dzie-
lona wg proporcji: 70% środków na
prace badawcze, 30% na dofinansowa-
nie zadań w ramach DWB. W zakresie
finansowania badań własnych przyję-
to zasadę, że ze środków przydzielo-
nych na ten cel dofinansowywane będą
prace promocyjne oraz projekty zespo-
łowe realizujące tematykę dydaktycz-
ną. Nie wprowadzono stałych propor-
cji podziału na te cele, ustalać je bę-
dzie każdorazowo rektor na wniosek
Senackiej Komisji ds. Nauki (pkt 2.3,
s. 5 Uchwały Senatu). W 2003 roku
wnioskowano, by z puli dotacji na ba-
dania własne wyodrębnić 80% środ-
ków na dofinansowanie tematów in-
dywidualnych i 20% przeznaczyć na
projekty zespołowe.

KRYSTYNA LAZAR
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Stać nas na więcej, choć...Stać nas na więcej, choć...Stać nas na więcej, choć...Stać nas na więcej, choć...Stać nas na więcej, choć...Stać nas na więcej, choć...Stać nas na więcej, choć...Stać nas na więcej, choć...Stać nas na więcej, choć...Stać nas na więcej, choć...

Niemniej jednak, często zdarza się, że pracownicy naukowo-dydak-
tyczni w takim stopniu obciążeni są dydaktyką, że – jak sami twier-
dzą – odbija się to na ich pracy naukowej. Jak Pani Rektor widzi te
relacje?

Słusznie porusza pan problem relacji aktywności pracowników
w pracy naukowej z ich obciążeniem dydaktycznym. To prawda, że
zwłaszcza najmłodsi pracownicy, obciążeni dużą liczbą zajęć dydak-
tycznych z trudem znajdują czas na podjęcie własnych tematów ba-
dawczych. Sytuacja ta przybiera zaostrzony wymiar zwłaszcza wów-
czas, gdy tematyka prowadzonych zajęć dydaktycznych i podejmo-
wanych tematów badawczych jest rozbieżna. Sądzę, że można temu
zapobiec właśnie poprzez koncentrację na jednym obszarze proble-
mowym i jego zgłębianiu zarówno poprzez badania naukowe, jak i za-
jęcia dydaktyczne. Rezultaty badawcze mogą być wówczas z dużym
pożytkiem wykorzystywane w procesie dydaktycznym. Zdaję sobie
jednak sprawę z tego, że nie zawsze takie rozwiązanie jest do końca
możliwe, trzeba jednak do tego dążyć. Rozwiązaniem tego problemu
w pewnym stopniu mogłoby być przypisanie młodych nauczycieli aka-
demickich do określonych przedmiotów realizowanych w katedrze.
Duża zmienność w przydzielaniu zajęć do określonych przedmiotów
z całą pewnością prowadzi do rozproszenia sił i nadmiernego wysił-
ku, utrudniając koncentrację na konkretnym problemie naukowym.

Powszechnie wiadomo, że we współczesnym świecie duże projekty
badawcze prowadzi się w zespołach interdyscyplinarnych lub z part-
nerami z różnych ośrodków naukowych. W Akademii utarło się, że
poszczególne katedry współpracują z kilkoma podobnymi ośrodka-
mi w Polsce lub na świecie. Zazwyczaj ta współpraca jest bardzo
cenna i przynosi dobre efekty. Niemniej jednak najczęściej jest to je-
dynie współpraca bilateralna, oparta na indywidualnych kontaktach
personalnych. Nie jesteśmy aktywni w dużych konsorcjach badaw-
czych, a często nawet z trudnością kreujemy wspólne projekty mię-
dzykatedralne w Akademii. Czy uważa Pani Rektor te zjawiska za
problemowe? A jeśli tak, to co Pani zdaniem można zrobić, aby tę
sytuację zmienić?

To prawda, że w naszej uczelni projekty badawcze realizuje się
głównie w ramach katedr, co zapewne wynika z podmiotowego kry-
terium rozdziału środków na badania statutowe. Coraz częściej ob-
serwuje się jednak dążenia do podejmowania przedsięwzięć między-
katedralnych (np. konferencje katedr marketingowych) i sądzę, że taki
kierunek badań będzie się w naszej uczelni stopniowo upowszech-
niał. Inicjatywy w tym względzie należą jednak do zespołów badaw-
czych w poszczególnych katedrach i z tego grona oczekiwać należy
propozycji podjęcia wspólnych projektów międzykatedralnych.Nasze
katedry realizują bieżącą współpracę z ośrodkami krajowymi i zagra-
nicznymi, choć współpraca ta ma przede wszystkim charakter bilate-
ralny. Rezultaty tych badań są znaczące: wspólne seminaria i konfe-

Pani Rektor, czy liczba projektów badań własnych indywidualnych,
własnych zespołowych oraz statutowych składanych przez pracowni-
ków AE jest wysoka czy niska jak na nasze możliwości? Prowadzimy
działalność naukową na wysokim poziomie? A może stać nas na więcej?

Sądzę, że trudno na podstawie liczby projektów badawczych są-
dzić o potencjale badawczym uczelni i jego poziomie merytorycznym.
Część pracowników uczelni nie uczestniczy w realizacji projektów
badań statutowych czy własnych – podejmuje natomiast np. granty
KBN, projekty zamawiane, ekspertyzy na rzecz podmiotów gospo-
darczych itp. Wyniki tych badań niejednokrotnie mają znaczenie po-
znawcze lub aplikacyjne o znaczeniu ponadlokalnym.

Trzeba również podkreślić, że nie wszystkie projekty badań wła-
snych uzyskują w procedurze konkursowej wymaganą ocenę punkto-
wą i w związku z tym nie otrzymują dofinansowania. W bieżącym
roku na 85 projektów indywidualnych badań własnych w wyniku
procedury konkursowej zakwalifikowano do dofinansowania tylko
70. Te projekty, które uzyskały mniej niż 35 punktów na 60 możli-
wych nie zostały objęte dofinansowaniem. W bieżącym roku zgłoszo-
no relatywnie dużo wniosków o dofinansowanie projektów dydak-
tycznych realizowanych w ramach badań własnych zespołowych.
Z uwagi na ograniczone środki finansowe decyzją władz rektorskich
zakwalifikowano tylko 5, na 20 zgłoszonych. Aktywność zespołów
badawczych oceniam wysoko z uwagi na potrzebę wykreowania no-
wych kierunków kształcenia, nowych specjalności naukowych i wresz-
cie wdrożenie doskonalszych metod dydaktycznych. Warto chyba jesz-
cze zwrócić uwagę na rosnące zainteresowanie naszego środowiska
badaniami własnymi zespołowymi. W ubiegłym roku zgłoszono ta-
kich wniosków tylko 11, a więc blisko o połowę mniej niż w roku
bieżącym.

Pyta pan czy stać nas na więcej? Generalnie odpowiem że tak,
choć gotowość włączenia się do badań nowych zespołów jest zróżni-
cowana. Sądzę, że grupa asystentów wykazuje dużą aktywność w ubie-
ganiu się o dofinansowanie indywidualnych projektów badawczych,
związanych z tematyką przygotowywanych prac promocyjnych. Po-
ziom przedstawianych prac jest w opinii członków Komisji ds. Od-
bioru Prac Naukowo-Badawczych coraz wyższy. W grupie adiunktów
zainteresowanie dofinansowaniem indywidualnych projektów badaw-
czych jest słabsze, choć osoby mające zaawansowane prace habilita-
cyjne sięgają do tej możliwości wsparcia finansowego w sposób syste-
matyczny.

Chcę jeszcze z satysfakcją podkreślić, że spora część rezultatów
badawczych jest publikowana przez nasze Wydawnictwo Uczelniane.
Umożliwia to transfer naszych osiągnięć naukowych do środowiska
akademickiego, ale nie tylko. Publikacje te trafiają również na biurka
kadr kierowniczych podmiotów gospodarczych, banków, towarzystw
ubezpieczeniowych, jednostek handlowych itp. Oznacza to koniec
okresu składania rezultatów badawczych na półki gabinetów i do przy-
słowiowej szuflady.
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dzenia Przewodniczącego KBN z listopada 2001, odpowiednie, nowe
rozwiązania przedstawione zostaną i poddane pod obrady Senatu AE
po uprzedniej konsultacji z Senacką Komisją ds. Nauki i Badań Na-
ukowych, a następnie przyjęte do stosowania.

Najważniejsze są jednak decyzje o wysokości przyznanych środ-
ków. Od lat otrzymujemy dotację podmiotową stanowiącą od 30-40%
naszych oczekiwań. To stanowczo za mało. W tych ograniczonych
warunkach finansowych nawet najlepsze rozwiązania organizacyjne
nie są w stanie sprostać oczekiwaniom zarówno dużych zespołów
badawczych, jak i indywidualnych badaczy.

I na zakończenie proszę pozwolić na pytanie bardziej prywatne. Czym
dla Pani są badania naukowe? Dlaczego zdecydowała się Pani Rektor
zająć nauką – najpierw jako pracownik Akademii Ekonomicznej,
później również jako jej prorektor?

Nauka fascynuje mnie od wielu, wielu lat. Już w latach szkolnych
funkcjonowałam w kołach naukowych i już w tamtym okresie podej-
mowałam pierwsze próby publikacyjne. W trakcie studiów pracowa-
łam w Kole Naukowym Katedry Inwestycji i z tytułu tego zaangażo-
wania uczestniczyłam w konferencjach studenckich, przygotowując
pierwsze referaty i wystąpienia. Równocześnie w strukturach ówcze-
snej organizacji studenckiej (ZSP) przewodniczyłam Komisji Nauki.
Później już, dwukrotnie pełniłam funkcję prodziekana do spraw na-
uki. W trakcie tych dwóch kadencji zdobyłam wiele cennych doświad-
czeń, które ułatwiają mi funkcjonowanie na stanowisku prorektora
ds. nauki. Obecnie mogę śledzić aktywność naukową wszystkich ka-
tedr i zakładów dydaktycznych, a także pracowników. Znana jest mi
tematyka seminariów i konferencji organizowanych przez naszą uczel-
nię, ale także przez inne ośrodki akademickie w kraju i za granicą.
Zorientowana jestem także w tematyce podejmowanych publikacji,
tak indywidualnych, jak również zespołowych. Wydaje mi się, że to
co dzieje się na uczelni w sferze nauki jest mi bardzo, bardzo bliskie i dlate-
go też pełnienie funkcji prorektora ds. nauki jest źródłem mojej głę-
bokiej, osobistej satysfakcji.

W związku z tym, proszę powiedzieć, co ocenia Pani Rektor jako
swój największy sukces naukowy, sukces podczas pełnienia urzędu
prorektora, a co jest priorytetem na najbliższe miesiące?

Za swój sukces naukowy uważam to, że udało się mi w mojej
Katedrze stworzyć klimat pełnego zaangażowania w realizację prac
badawczych. Kiedy obejmowałam Katedrę w 1992 roku nie realizo-
wano w niej żadnego projektu badawczego. Obecnie wszyscy pra-
cownicy uczestniczą w realizacji badań statutowych lub własnych.
W okresie mojego „szefowania” Katedrze Inwestycji zorganizowane
zostały 3 konferencje naukowe i jedna dydaktyczna. Jeszcze w tym
roku zorganizujemy konferencję międzynarodową z udziałem gości
zagranicznych. O aktywności naukowej pracowników Katedry świad-
czą wydane prace monograficzne, a także publikacje w czasopismach
specjalistycznych. Dokonania te są źródłem mojej dużej satysfakcji,
zwłaszcza że ciężkiej, codziennej pracy towarzyszy klimat wzajemnej
życzliwości i wzajemnego szacunku.

Nie chciałabym mówić o sukcesach, bo to zbyt wielkie słowo
mówienie o tym byłoby przedwczesne. Natomiast jeśli chodzi o moje
zamierzenia na najbliższe miesiące, to będą nimi z całą pewnością wdro-
żenie nowej koncepcji studiów doktoranckich i doprowadzenie do
większej integracji krajowych i międzynarodowych badań nauko-
wych. Tak jak dotychczas będę otwarta na wszystkie sugestie i pro-
pozycje zgłaszane przez naszą uczelnianą społeczność.

rencje naukowe, wielojęzyczne publikacje itp. Poprzez te formy ak-
tywności naukowej uczelnia staje się coraz bardziej widoczna na fo-
rum międzynarodowym i to satysfakcjonuje. Słusznie podkreśla pan,
że jako uczelnia nie jesteśmy jeszcze widoczni w dużych konsorcjach
badawczych, ale śmiem twierdzić, że do tego zmierzamy. Dotychczas
podejmowane badania w układach bilateralnych niejednokrotnie spo-
tykają się z dużym zainteresowaniem innych ośrodków i wola two-
rzenia większych zespołów, reprezentujących kilka ośrodków zagra-
nicznych, pojawia się relatywnie często. Zespolenie potencjału ba-
dawczego kilku ośrodków zagranicznych to – w moim przekonaniu –
prosta droga do podejmowania najpierw wspólnych, a w dalszej ko-
lejności być może dużych projektów badawczych. Podpisane umowy
o współpracę z uczelniami zagranicznymi stwarzają dobry klimat do
intensyfikacji wspólnych badań naukowych. Zespolenie naszych wy-
siłków ma szanse zaowocować dużymi projektami badawczymi. Re-
alizacja tego zamierzenia wymaga jednak czasu.

Mówiąc o ożywieniu działalności naukowej, zwłaszcza w wymia-
rze międzynarodowym, trudno nie wspomnieć o ogromnym znacze-
niu indywidualnych kontaktów personalnych i ważności zaangażo-
wania profesorów w powodzenie tych projektów. Proszę zwrócić
uwagę, że funkcjonujące od lat dobre kontakty naszej uczelni z uczel-
niami zagranicznymi wynikają wprost z osobistych kontaktów naszych
profesorów z ich partnerami za granicą. To bardzo ważna okoliczność
i nie można o niej nigdy zapominać.

Czy na uczelni powinny zostać przyjęte priorytetowe dziedziny
badań?

Kilkakrotnie w swej wypowiedzi wskazywałam na potrzebę kon-
centracji badań i raz jeszcze potwierdzam konieczność przyjęcia w Uczel-
ni priorytetowych dziedzin badawczych. Ustalenia takie podjęte zo-
stały już w 1997 r. w związku z pracami nad Strategią Rozwoju Uczel-
ni i są aktualizowane przy okazji sporządzania corocznych planów
badań naukowych. Sądzę jednak, iż jest to problem wymagający po-
nownego rozpatrzenia, zwłaszcza że w tej chwili uznajemy za wiodą-
ce dziesięć tematów, a to mimo wszystko za dużo, jeśli chcemy mówić
o priorytetach. Priorytetowych dziedzin badawczych w Uczelni po-
winno być nie więcej niż 3-4. Ich wyłonienie z pewnością nie jest
rzeczą prostą, jednak ograniczoność środków finansowych za tym
przemawia. Realizowane w tych obszarach prace powinny być zna-
czące i stanowić źródło nowych, innowacyjnych rozwiązań. Kryteria
oceny rezultatów takich projektów musiałyby być z całą pewnością
szczególnie zaostrzone.

Często pojawiają się głosy i to zarówno wśród młodych, jak i wśród
doświadczonych naukowców, że finansowanie badań powinno zo-
stać zreorganizowane. Mówi się o decentralizacji finansowania, po-
wiązaniu finansowania z tym jak badania są oceniane na zewnątrz
i jakie dochody przynoszą lub mogą przynieść uczelni. Często rów-
nież spotyka się uwagi dotyczące ujednolicenia procedur finansowych
i organizacyjnych dla badań krajowych i międzynarodowych. Czy
uważa Pani Rektor, że w przyszłym roku powinno się utrzymać wy-
pracowane wzorce organizowania badań, czy może należy wprowa-
dzać pewne zmiany?

Podzielam pogląd tych osób, które aktualne zasady finansowania
badań uważają za ułomne. Nie są one jednak wynikiem naszych uczel-
nianych decyzji, lecz wynikają z zasad ustalanych na szczeblu KBN
(Ministerstwa Nauki i Informatyzacji) i MEN-u. Jak wiadomo, trwają
konsultacje nad nowymi zasadami finansowania nauki. Zmierzają one
do ujednolicenia procedur finansowych i organizacyjnych dla badań
krajowych i międzynarodowych. W przypadku przyjęcia nowych re-
gulacji prawnych i odstąpienia od obowiązującego obecnie Rozporzą-
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Co wobec powyższego mogłaby Pani Profesor polecić środowi-
sku naszej Akademii? Czy widzi Pani jakieś szanse, które nie są
powszechnie dostrzegane?

Patrząc na uczelnię jako całość, brakuje nam międzydyscypli-
narnego projektu badawczego. Jesteśmy dużym zespołem o róż-
norakich specjalnościach i duży projekt badawczy, skupiający się
na przykład na wybranym strategicznym problemie regionu, któ-
ry mógłby powstać w tego typu zespole, byłby bardzo korzystny.
Miałby on z pewnością – poza walorami poznawczym, metodycz-
nym i aplikacyjnym – również walor integracyjny. Moje doświad-
czenia z czasów, w których brałam udział w programach resorto-
wych uczą, że szeroki problem badawczy, w którym może wziąć
udział wielu uczonych, buduje różnorakie więzi oraz że tego typu
kontakty pozwalają na swobodną wymianę myśli i poglądów.
Z kolei, jeśli chodzi o pojedyncze osoby, a w szczególności o ludzi
młodych, którzy dopiero rozpoczynają swoje prace, to uważam,
że powinni być bardziej odważni. Przede wszystkim w staraniach
o różnego rodzaju granty indywidualne. Aktywność w tej dziedzi-
nie jest niestety niewielka. Rozumiem pewną trudność, która może
wynikać z tego, że pozyskanie takich środków wiąże się również
odpowiedzialnością opiekuna naukowego młodego człowieka,
gdyż on firmuje projekt badawczy jako kierownik, ale przecież
młodzi ludzie mogą również starać się o indywidualne granty, nie-
koniecznie promotorskie. Są całkiem liczne przypadki, kiedy mło-
dzi ludzie, przygotowując dobry projekt, otrzymują środki. Z pew-
nością nie olbrzymie, ale pozwalające robić badania, a tym sa-
mym nawiązywać szersze kontakty. Zachęcam też do poszukiwa-
nia w Internecie informacji o tym, co dzieje się obecnie w VI Pro-
gramie Ramowym UE. Zespoły poszukują partnerów i wydaje mi
się, że dla młodych ludzi dobrym kierunkiem jest aplikowanie się
do nich i przez to włączanie się w duże grupy międzynarodowe.
Poza tym szczególnie zachęcałabym młodych ludzi do aktywności
we wszelakiego rodzaju konferencjach i seminariach, jednak nie
do aktywności polegającej na samym wyjeździe, a na wyjeździe
„z czymś”. Dobrze jest prezentować swoje prace i poglądy, wyra-
żać opinie, brać czynny udział w dyskusjach. To potem daje bar-
dzo pozytywny efekt w postaci dorobku, umiejętności zabierania
głosu, bycia rozpoznawanym w środowisku. Marketing osobisty
jest bardzo ważny również wśród naukowców.

Pani Profesor, jakie trendy możemy obecnie zauważyć w bada-
niach naukowych z zakresu ekonomii i zarządzania?

Trendy we współczesnych badaniach ekonomicznych mogę
najlepiej opisać na podstawie tego, czym zajmuję się w KBN. Ana-
lizując dwa razy w roku wnioski o uzyskanie różnego rodzaju gran-
tów, które spływają do Komitetu, przede wszystkim zauważam
bardzo dużą aktywność wszystkich ośrodków akademickich. Ge-
neralnie wzrasta zainteresowanie prowadzeniem badań i pozyski-
waniem na nie środków. Mówię tu o funduszach krajowych, gdyż
istnieją przecież możliwości finansowania badań z kolejnych pro-
gramów ramowych UE, ale akurat w przypadku nauk ekonomicz-
nych aktywność w programach europejskich jest niska. Nie znam
w zasadzie – poza pojedynczymi przykładami – zespołów, które
już teraz są w projektach międzynarodowych. Natomiast zespo-
łów, które podejmują tego rodzaju starania jest aktualnie coraz
więcej. Wracając jednak do kierunków badań, które w tej chwili
można zaobserwować – przede wszystkim rysuje się wyraźne oży-
wienie badań w ujęciach regionalnych. To jest kierunek, który
w zasadzie nasilił się od dwóch lat. Zastąpił inny „główny” temat,
jakim były zagadnienia związane z polską akcesją do UE. W ra-
mach badań regionalnych najwięcej pojawia się tych, które doty-
czą najmniejszych jednostek terytorialnych, czyli gmin. Równo-
cześnie podejmowanych jest wiele badań w szeroko rozumianym
obszarze rynku finansowego. To też jest tematyka, która dopiero
od pewnego czasu pojawiła się w KBN. Tak kształtują się badania
ekonomiczne. W zarządzaniu natomiast obserwuje się tendencję
do badań strategicznych, a drugim silnym kierunkiem są badania
nad małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Z kolei w części doty-
czącej polityki społecznej dominują badania nad ubóstwem i wy-
kluczeniem ekonomicznym. Warto jeszcze dodać, że w tej chwili
w ekonomii dokonuje się rozwój badań empirycznych – mało jest
badań czysto teoretycznych. Można to zauważyć pracując w KBN,
przyglądając się badaniom prowadzonym w UE, no i oczywiście
obserwując to, co dzieje się w różnych uczelniach. Prowadzi się
też wiele badań o charakterze aplikacyjnym. Niestety, nie znaczy
to jednocześnie, że mamy sukcesy w badaniach bezpośrednio apli-
kacyjnych, czyli prowadzonych na zlecenie przedsiębiorstw. W na-
ukach ekonomicznych tego typu badań jest ciągle niewiele, a szko-
da, wszak tego typu badania bardzo rozwijają warsztaty uczonych
i dostarczają dobrych dydaktycznych przykładów.

WWWWWięcej odwagiięcej odwagiięcej odwagiięcej odwagiięcej odwagiWWWWWięcej odwagiięcej odwagiięcej odwagiięcej odwagiięcej odwagi

z profesor z profesor z profesor z profesor z profesor Zofią KędziorZofią KędziorZofią KędziorZofią KędziorZofią Kędzior,,,,, członkinią zespołu H02 KBN członkinią zespołu H02 KBN członkinią zespołu H02 KBN członkinią zespołu H02 KBN członkinią zespołu H02 KBN

o badaniach nauko badaniach nauko badaniach nauko badaniach nauko badaniach naukowych rozmawia Marcin Baronowych rozmawia Marcin Baronowych rozmawia Marcin Baronowych rozmawia Marcin Baronowych rozmawia Marcin Baron
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Indywidualne projekty badań własnych finansowane w 2003 rokuIndywidualne projekty badań własnych finansowane w 2003 rokuIndywidualne projekty badań własnych finansowane w 2003 rokuIndywidualne projekty badań własnych finansowane w 2003 rokuIndywidualne projekty badań własnych finansowane w 2003 roku

Lp. Tytuł tematu Wnioskodawca

1. Zarządzanie rozwojem przedsiębiorczej organizacji-modelowanie zmian strategicznych. Etap II Mgr B.J. Gabryś
2. Aktywność przedsiębiorstwa developerskich w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej Mgr K. Śmietana
3. Kapitał społeczny organizacji Górnego Śląska z punktu widzenia przedsiębiorczości Cz. III: Badanie przedsiębiorczości

organizacyjnej i jej relacji z kapitałem społecznym Mgr W. Dyduch
4. Analiza wpływu efektów sąsiedztwa na miejski rynek mieszkaniowy Mgr A. Polko
5. Modele pomiaru ryzyka kredytowego Mgr M. Wójciak
6. Możliwości wykorzystania narzędzi informatycznych do wspomagania kontrolingu banku komercyjnego. Etap II Mgr J. Palonka
7. Przedsiębiorczość i nadzór korporacyjny Mgr R. Kozłowski
8. Badanie otoczenia przedsiębiorczości z punktu widzenia uwagi organizacyjnej. Etap I Mgr P. Zbierowski
9. Zarządzanie projektami w instytucjach samorządowych – narzędzia oceny projektów publicznych Mgr A. Drobniak
10. Pomiar ryzyka w banku i jego znaczenie – perspektywa rachunkowości Mgr B. Dratwińska-Kania
11. Marketingowa strategia produktu na rynku międzynarodowym – standaryzacja a adaptacja. Etap II Mgr D. Babińska
12. Efektywność instytucjonalnego wspomagania działalności inwestycyjnej małych podmiotów gospodarczych. Etap III Dr J. Kuczowic
13. Metody i techniki wspierające podejmowanie decyzji w warunkach niepewności Dr J. Michnik
14. Analizy ilościowe procesów ekonomicznych – modelowanie wzrostu gospodarczego w Polsce Mgr E. Pośpiech
15. Zależności przyczynowo-skutkowe pomiędzy cenami usług transportowych a procesami globalizacji Dr J. Hawlena
16. Temporalne modele przedsiębiorstwa w systemach analizy danych gospodarczych – studium metodologiczne budowy

rozszerzonego systemu analizy danych temporalnych Dr K. Kania
17. Efekty naśladownictwa i demonstracji (w skali krajowej i międzynarodowej) oraz możliwości ich weryfikacji Dr A. Burgiel
18. Strategie informatyzacji. Etap III: Systemy pomiaru i zarządzania procesami intelektualnymi Dr M. Pańkowska
19. Wybrane problemy budowy internetowych systemów wspomagających zarządzanie organizacją Dr E. Ziemba
20. Konkurencyjność publicznego operatora pocztowego na rynku usług kurierskich w Polsce Mgr T. Gądek-Hawlena
21. Metody analizy parametrów modeli ekonometrycznych Mgr E. Kwiatkowska
22. Rola sektora społecznego w kształtowaniu konkurencyjności miasta Mgr T. Zieliński
23. Polskie gospodarstwa domowe. Analiza ekonometryczno-statystyczna Mgr K. Warzecha
24. Ocena wartości przeciętnej cechy w obecności zjawiska braku odpowiedzi z wykorzystaniem prób dwufazowych Mgr W. Gamrot
25. Działania adaptacyjne kolei w warunkach liberalizacji i deregulacji transportu Dr A. Mutwil
26. Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwach wykonawstwa inwestycyjnego na terenie województwa śląskiego Mgr P. Tworek
27. Maksymalna strata oraz jej charakterystyki jako miary ryzyka Dr T. Czernik
28. Finansowanie polskich przedsiębiorstw w kontekście integracji Polski z UE Dr A. Samborski
29. Kierunki zmian w konsumpcji Polaków i Czechów u progu integracji europejskiej Dr A. Małysa-Kaleta
30. Problemy badania i analizowania zachowań komercyjnych dzieci i młodzieży Dr I. Sowa
31. Marketingowe strategie działania korporacji transnarodowych na polskim rynku. Etap IV Mgr A. Nizielska
32. Porównanie efektywności metod klasycznych estymacji parametrów i metody opartej na programowaniu genetycznym

z zastosowaniem w finansach Mgr A. Romowicz
33. Próba ekonometrycznego określania społeczno-ekonomicznych determinant ruchów migracyjnych Dr E. Sojka
34. Ekonomia Unii Gospodarczej i Walutowej Dr J. Pietrucha
35. Wpływ wiedzy na zmiany postaw pronegocjacyjnych Dr B. Barańska
36. Łańcuch wartości w teorii zarządzania przedsiębiorstwem Dr W. Czakon
37. Determinanty poziomu życia ludności śląskiej Dr U. Grzega
38. Ocena ryzyka w warunkach częściowej koegzystencji w inwestycjach kapitałowo-rzeczowych Mgr A. Przybylska
39. Analiza popytu, podaży i cen ropy naftowej na rynkach światowych w obliczu konfliktu w Zatoce Perskiej Dr A. Mastalerz-Kodzis
40. Wykorzystanie metod wnioskowania bayesowskiego w kontroli jakości Dr G. Kończak
41. Polityka wyrównywania szans na rynku pracy Dr I. Ostoj
42. Możliwości realizacyjne koncepcji „nowej gospodarki” w wybranych krajach – diagnoza stanu i perspektywy Mgr R. Żelazny
43. Podstawy teoretyczne oraz implikacje praktyczne koncepcji i podejść do zarządzania rozwojem lokalnym Mgr A. Ochojski
44. Poziom życia ludności Polski na tle doświadczeń Grecji, Hiszpanii, Portugalii Dr J. Kubicka
45. Deficyt budżetowy i źródła jego finansowania Mgr W. Gradoń
46. Stochastyczne modele zmienności na rynkach finansowych Mgr E. Kapica
47. Marketing relacyjny w sektorze detalicznych produktów bankowych – aspekty interakcyjne i jakościowe kreowania

związków (na przykładzie wybranych banków) Dr M. Kieżel
48. Przedsiębiorczość, innowacyjność i konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw województwa śląskiego w okresie

przed i po akcesji Polski do Unii Europejskiej Mgr O. Flak
49. Ubezpieczenia na życie – kryteria i metody doboru optymalnej ochrony Mgr P. Kania
50. Konkurencyjność gospodarki polskiej w aspekcie integracji z Unia Europejską – szanse i zagrożenia Dr D. Bochańczyk-Kupka
51. Polska wobec wyzwań społeczeństwa informatycznego – dostosowania w systemie edukacji Dr K. Nagel
52. Zarządzanie kosztami w łańcuchu wartości Dr P. Kosiń
53. Badania operacyjne w ubezpieczeniach. Optymalny zakup reasekuracji. Etap I. Część 3 – Modele i metody Dr B. Ciupek
54. Wykorzystanie hybrydowych i strukturalizowanych instrumentów finansowych (structured notes) w zarządzaniu ryzykiem Dr W. Rudny
55. Wpływ programu PHARE na wybrane sektory gospodarki Polski. Etap II Mgr B. Łagan
56. Kierunki inwestowania podmiotów gospodarczych w Polsce Dr K. Kuczowic
57. Postawy konsumentów indywidualnych w zakresie zaciągania zobowiązań finansowych Dr S. Smyczek
58. Wybrane zagadnienia analizy wieloatrybutowej i jej zastosowania w zarządzaniu Dr M. Nowak
59. Metody optymalizacji rozmiarów prób w badaniach reprezentacyjnych Mgr M. Skibicki
60. Międzynarodowe standardy nadzoru bankowego jako niezbędne regulacje zapewniające bezpieczeństwo banków

i systemu bankowego Europy Mgr S. Sablik
61. Wpływ globalizacji na sytuację ekonomiczną kobiet w Polsce Mgr A. Zachorowska-Mazurkiewicz
62. Uwarunkowania rozwoju handlu elektronicznego (e-commerce) w przedsiębiorstwach – projekt badań bezpośrednich Mgr M. Kucia
63. Aspekty kalkulacji składki ubezpieczeniowej w dziedzinie ubezpieczeń społeczno-komercyjnych Dr B. Zakrzewska-Derylak
64. Kierunki inwestowania podmiotów gospodarczych w Polsce Mgr R. Janta
65. Rola wynagrodzeń w kształtowaniu rynku pracy Dr K. Melich-Iwanek
66. Modelowanie procesów demograficznych w aspekcie ryzyka ubezpieczeniowego – wybrane wskaźniki i metody Dr M. Balcerowicz-Szkutnik
67. Zasady wyceny aktywów i zobowiązań spółki przejmowanej a informacyjna funkcja rachunkowości Mgr E. Maruszewska
68. Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi w społeczeństwie postnowoczesnym Dr A. Adamus-Matuszyńska
69. Miejsce i rola Towarzystwa Budownictwa Społecznego w lokalnej strategii mieszkaniowej Katowic Dr E. Zagórska
70. Uwarunkowania realizacji alokacyjnej funkcji finansów publicznych Dr A. Walasik

Badania własneBadania własneBadania własneBadania własneBadania własne
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Lp. Tytuł tematu Wnioskodawcy

1. Metody i narzędzia informatyczne wspomagające proces interaktywnego nauczania
za pomocą Internetu (e- learning). Etap II: Uczelniany portal edukacyjny Prof. J. Gołuchowski

(kierownik projektu)
Dr B. Filipczyk
Dr G. Filipczyk
Dr K. Kania
Dr S. Kędzierski
Dr M. Smolarek
Dr M. Pańkowska
Dr E. Ziemba
Mgr A. Billewicz
Mgr A. Kempa
Mgr T. Staś
Mgr S. Sztuka

2. Opracowanie założeń programowych specjalności Biznes Międzynarodowy
(International Business) Prof. K. Karcz

(kierownik projektu)
Prof. J. Kramer
Mgr D. Babińska
Mgr A. Nizielska
Mgr M. Kucia
Mgr M. Mitręga
Mgr O. Witczak

3. Teoretyczno-metodyczne problemy rozwoju współczesnej logistyki Prof. M. Sołtysik
(kierownik projektu)
Prof. D. Kempny
Prof. K. Kowalska
Dr hab. D.Kisperska-Moroń
Dr M. Kasperek
Dr E. Płaczek
Dr R. Piniecki

4. Działalność banków na rynku papierów wartościowych Prof. I. Pyka
(kierownik projektu)
Dr J. Cichorska

5. Zarządzanie marketingowe. Podstawy teoretyczne, węzłowe specjalizacje badawcze.
Część II Prof. L. Żabiński

(kierownik projektu)
Prof. T. Żabińska
Dr K. Bilińska-Reformat
Dr M. Kieżel
Dr J. Matysiewicz
Dr B. Reformat
Dr K. Rupik
Dr J. Wiechoczek

Zespołowe projekty badań własnych finansowane w 2003 rokuZespołowe projekty badań własnych finansowane w 2003 rokuZespołowe projekty badań własnych finansowane w 2003 rokuZespołowe projekty badań własnych finansowane w 2003 rokuZespołowe projekty badań własnych finansowane w 2003 roku

Badania własneBadania własneBadania własneBadania własneBadania własne

K.L.
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Informacje MinisterstwaInformacje MinisterstwaInformacje MinisterstwaInformacje MinisterstwaInformacje Ministerstwa
Nauki i InformatyzacjiNauki i InformatyzacjiNauki i InformatyzacjiNauki i InformatyzacjiNauki i Informatyzacji

DEFINICJE I UWAGI

– definicja „podręcznika akademickiego” nie obejmuje skryptów wykładów i ćwiczeń, poradników zawodowych, książek popularyzujących
wiedzę naukową itp.; takie publikacje są uwzględniane w ocenie ogólnej,

– publikacja jest oceniana jako dorobek jednostki, jeżeli autor (współautor, redaktor) podaje w publikacji tę jednostkę jako swoje miejsce pracy
(afiliacja w jednostce); współautorstwo pracowników różnych jednostek jest punktowane niezależnie,

– jeżeli wydawca z zasady nie umieszcza afiliacji, wymagane jest oświadczenie autora, że jego praca należy do dorobku jednej, określonej
jednostki; jeżeli autor podaje kilka afiliacji, przyznaną liczbę punktów dzieli się odpowiednio,

– do oceny nie można przedstawiać wznowień,
– łączna liczba punktów za poszczególne rozdziały, przyznanych jednej jednostce, nie może przekraczać liczby punktów za monografię.

2. Monografie naukowe, podręczniki akademickie

2.a1. Autorstwo monografii lub podręcznika akademickiego w języku angielskim 24 punkty

2.a2. Autorstwo rozdziału w monografii lub podręczniku akademickim w języku angielskim 7 punktów

2.b1. Autorstwo monografii lub podręcznika akademickiego w języku polskim lub innym nie angielskim 15 punktów

2.b2. Autorstwo rozdziału w monografii lub podręczniku akademickim w języku polskim
lub innym nie angielskim 3 punkty

2.c1. Redakcja monografii lub podręcznika akademickiego 5 punktów

DEFINICJE I UWAGI

– przez „czasopismo (wydawnictwo) recenzowane” należy rozumieć czasopismo (wydawnictwo) naukowe, w którym artykuły są przyjmowane
do publikacji na podstawie opinii recenzentów; zasięg czasopisma określają miejsca pracy autorów publikacji, cytowania i prenumeraty,

– wydawnictwa o zasięgu lokalnym (biuletyny, przeglądy, doniesienia, prace, zeszyty naukowe itp.) to takie, które cechują się znaczącym
udziałem publikacji autorów związanych z jednostką i małą liczbą cytowań w wiodących czasopismach krajowych,

– publikacja jest oceniana jako dorobek jednostki, jeżeli autor (współautor) podaje w publikacji tę jednostkę jako swoje miejsce pracy (afiliacja
w jednostce); jeżeli autor podaje kilka afiliacji, przyznaną liczbę punktów dzieli się odpowiednio,

– publikację tej samej pracy jednostka może przedstawić do oceny tylko raz; współautorstwo pracowników różnych jednostek jest punktowane
niezależnie,

– publikacja, która ukazała się w kilku wersjach językowych może być punktowana tylko raz,
– nie przyznaje się punktów za publikacje umieszczone w wydawnictwach konferencyjnych, z wyjątkiem umieszczonych na listach A i B

cyklicznych, recenzowanych wydawnictw najpoważniejszych konferencji międzynarodowych,
– listy wyróżnionych czasopism krajowych (A i B) stanowią załącznik do zasad oceny parametrycznej jednostek naukowych Zespołu H02.

1. Publikacje recenzowane

1.a. Publikacja w czasopiśmie wyróżnionym z listy filadelfijskiego Instytutu Informacji Naukowej 10 punktów

1.b.1 Publikacja w innym recenzowanym czasopiśmie zagranicznym lub czasopiśmie polskim
(o zasięgu co najmniej krajowym), umieszczonym na liście A 6 punktów

1.b.2 Publikacja w recenzowanym czasopiśmie polskim (o zasięgu krajowym) umieszczonym na liście B 3 punktów

1.c. Publikacja w innym recenzowanym czasopiśmie krajowym, w tym, w wydawnictwie o zasięgu lokalnym 1 punkt

Zasady oceny parametrycznej jednostek naukZasady oceny parametrycznej jednostek naukZasady oceny parametrycznej jednostek naukZasady oceny parametrycznej jednostek naukZasady oceny parametrycznej jednostek naukowychowychowychowychowych
Zespół nauk społecznych, ekZespół nauk społecznych, ekZespół nauk społecznych, ekZespół nauk społecznych, ekZespół nauk społecznych, ekonomicznych i prawnych H02onomicznych i prawnych H02onomicznych i prawnych H02onomicznych i prawnych H02onomicznych i prawnych H02
(fragmenty)(fragmenty)(fragmenty)(fragmenty)(fragmenty)



35

NAUKANAUKA

4. Opatentowane wynalazki, prawa ochronne na wzory użytkowe

4.a. Uzyskany patent krajowy lub międzynarodowy, inny niż w p. 4.b 4 punkty

4.b. Uzyskany patent europejski, albo w co najmniej dwóch krajach Unii Europejskiej, albo w USA,
w Japonii lub w Kanadzie 8 punktów

4.c. Uzyskane prawo ochronne na wzór użytkowy 2 punkty

DEFINICJE I UWAGI

– wobec doktorantów (słuchaczy studiów doktoranckich) punkt 3.a1 stosuje się, jeżeli stopień doktora został nadany przez radę
naukową jednostki.

3. Stopnie naukowe, tytuły naukowe

3.a1. Doktorat uzyskany przez pracownika (doktoranta) jednostki 6 punktów

3.a2. Doktorat uzyskany w jednostce przez osobę w niej nie zatrudnioną 2 punkty

3.b1. Habilitacja uzyskana przez pracownika jednostki 18 punktów

3.b2. Habilitacja przeprowadzona przez jednostkę w stosunku do osoby w niej nie zatrudnionej 9 punktów

3.c1. Tytuł profesorski uzyskany przez pracownika jednostki 30 punktów

3.c2. Przeprowadzenie postępowania o nadanie tytułu osobie nie zatrudnionej w jednostce 6 punktów

DEFINICJE I UWAGI

– 5.1. Za każdy udokumentowany i wykorzystany poza jednostką wynik praktyczny, gospodarczy lub społeczny, prowadzonych
w jednostce prac B+R zespół może przyznać do 30 punktów, odpowiednio do finansowego lub społecznego wymiaru tego wyniku,

– 5.2. Dla całego ocenianego okresu ocenie podlega dodatkowo stosunek przychodu łącznego – z umów na wykonanie lub
sprzedaż wyników prac B+R zrealizowanych w jednostce bez udziału środków z budżetu nauki, zawartych z podmiotami
zewnętrznymi i zakończonych osiągnięciem zakładanego celu – do dotacji na działalność statutową jednostki,

– 5.3. Jednostce przyznaje się 30, 60, 90 i 120 punktów, jeżeli stosunek, o którym mowa w punkcie 5.2, jest odpowiednio
większy od 25% i mniejszy/równy 50%, większy od 50% i mniejszy/równy 100%, większy od 100% i mniejszy/równy 200%,
większy od 200%.

5. Praktyczne wykorzystanie poza jednostką wyników badań naukowych i prac rozwojowych
    prowadzonych w jednostce

5.a. Udokumentowany efekt praktyczny, gospodarczy lub społeczny, prowadzonych w jednostce prac B+R
(badań naukowych i prac rozwojowych) do 30 punktów

5.b. Premia za zrealizowanie – bez udziału środków z budżetu nauki – umów na wykonanie prac B+R
prowadzonych w jednostce lub na sprzedaż wyników takich prac do 120 punktów

6. Systemy jakości, akredytacja laboratoriów, udział w Programach Ramowych Unii Europejskiej

6.a. Wdrożenie międzynarodowego systemu jakości, przyjętego w Unii Europejskiej 10 punktów
6.b. Uzyskanie i utrzymanie akredytacji laboratorium za spełnienie wymagań normy międzynarodowej

lub europejskiej 10 punktów

6.c. Kontrakt w ramach projektu lub innej akcji Programu Ramowego Unii Europejskiej z udziałem jednostki
lub pracowników, dla których jest ona ich podstawowym miejscem pracy 10 punktów

6.d. Kontrakt na koordynowanie przez jednostkę projektu w Programie Ramowym Unii Europejskiej 20 punktów

DEFINICJE I UWAGI

– będzie brana pod uwagę akredytacja Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji lub równorzędnej instytucji zagranicznej,
– przy ocenie akredytacji laboratorium będzie brana pod uwagę liczba i zakres procedur.
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Lista A czasopism punktowanych w ramach oceny parametrycznej jednostekLista A czasopism punktowanych w ramach oceny parametrycznej jednostekLista A czasopism punktowanych w ramach oceny parametrycznej jednostekLista A czasopism punktowanych w ramach oceny parametrycznej jednostekLista A czasopism punktowanych w ramach oceny parametrycznej jednostek

– Polish Political Science Yearbook
– Polish Sociological Review
– Polityka społeczna
– Prace naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu
– Przegląd organizacji
– Przegląd polonijny
– Przegląd socjologiczny
– Przegląd statystyczny
– Przegląd zachodni
– Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH
– Ruch prawniczy, ekonomiczny i socjologiczny
– Sprawy międzynarodowe
– Sprawy narodowościowe
– Statistics in Transition
– Studia demograficzne
– Studia polonijne
– Studia prawnicze
– Studia socjologiczne
– Wieś i rolnictwo
– Zeszyty naukowe SGH
– Zeszyty naukowe, (prace) AE Katowice, Kraków, Poznań, Wrocław

– Acta Universitatis Lodziensis. Folia oeconomica
– Archiwum historii filozofii i myśli społecznej
– Archivum iuridicum cracoviense
– Archiwum kryminologii
– Argumenta oeconomica
– Ask.społeczeństwo, badania, metody
– Badania systemowe
– Badania operacyjne i decyzje
– Czasopismo prawno-historyczne
– Ekonomista
– Folia oeconomica cracoviensia
– Handel wewnętrzny
– Handel zagraniczny
– Kultura i społeczeństwo
– Kwartalnik historii prasy polskiej
– Kwartalnik prawa prywatnego
– Marketing i rynek
– Organizacja i kierowanie – organization and management
– Państwo i prawo
– Droit Polonais Contemporain – Polish Contemporary Law
– Polish Population Review

– Problemy jakości
– Problemy polityki społecznej
– Problemy rehabilitacji społecznej i zawodowej
– Problemy rodziny
– Przegląd politologiczny
– Przegląd prawa karnego
– Przegląd sądowy
– Przegląd sejmowy
– Przegląd ustawodawstwa gospodarczego
– Przegląd zachodniopomorski
– Przemysł spożywczy
– Przeszłość demograficzna polski
– Rachunkowość
– Roczniki dziejów społecznych i gospodarczych
– Roczniki nauk rolniczych. Seria g: ekonomika rolnictwa
– Roczniki socjologii wsi
– Rynek terminowy
– Społeczeństwo otwarte
– Stosunki międzynarodowe
– Studia europejskie
– Studia politologiczne
– Studia regionalne i lokalne
– Studia i prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH
– Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej
– Studia nauk politycznych
– Studia politologiczne
– Studia polityczne
– Studia prawno-ekonomiczne
– Wiadomości statystyczne
– Wieś i rolnictwo
– Wojskowy przegląd prawniczy
– Zagadnienia ekonomiki rolnej
– Zarządzanie zasobami ludzkimi
– Zeszyty koniunktury w gospodarce polskiej
– Z zagadnień nauk sądowych
– Zeszyty naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej. Zagadnienia techniczno-

-ekonomiczne
– Zeszyty Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową
– Zeszyty naukowe Politechniki Łódzkiej. Seria: Organizacja i zarządzanie
– Zeszyty naukowe Politechniki Poznańskiej. Seria: Organizacja i zarządzanie
– Zeszyty naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i zarządzanie
– Zeszyty naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika transportu morskiego
– Zeszyty prasoznawcze
– Zeszyty naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Finanse i rachunek ekonomiczny
– Zeszyty naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Organizacja i zarządzanie
– Zeszyty naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Zagadnienia ekonomiki przemysłu
– Zeszyty naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika transportu lądowego
– Zeszyty naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Prawo
– Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z wynalazczości

i ochrony własności intelektualnej
– Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace socjologiczne
– Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z nauk politycznych

– Acta Universitatis Lodziensis. Folia iuridica
– Acta Universitatis Wratislaviensis. Niemcoznawstwo
– Acta Universitatis Wratislaviensis. Politologia
– Aida media
– Annales Universitatis Maria Curie-Skłodowska. Sectio h: oeconomia
– Annals of Warsaw Agricultural University. Agricultural economics

Archiwum historii myśli politycznej
– Archiwum medycyny sądowej i kryminologii
– Auxilium sociale
– Bank i kredyt
– Biuletyn Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego
– Biuletyn Instytutu Gospodarstwa Społecznego
– Biuletyn Instytutu Spraw Publicznych
– Budownictwo okrętowe i gospodarka morska
– Ekonomia i środowisko
– Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa
– Ergonomia
– Gospodarka materiałowa i logistyka
– Gospodarka surowcami mineralnymi
– Gospodarka wodna
– Gospodarka narodowa
– Gospodarka paliwami i energią
– Humanizacja pracy
– Humanizacja pracy. Zarządzanie zasobami ludzkimi
– Krakowskie studia prawnicze
– Kultura współczesna
– Kwartalnik statystyki międzynarodowej
– Management
– Materiały i prace Instytutu Funkcjonowania Gospodarki Narodowej SGH
– Marketing w praktyce
– MBA
– Nauka i szkolnictwo wyższe
– Opakowania
– Polish Quarterly of International Affairs
– Polish Yearbook of International Law
– Polish Western Affairs
– Polityka społeczna
– Praca – płace – sprawy socjalne
– Praca i zabezpieczenie społeczne
– Prace naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – socjolingwistyka
– Prace i materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH
– Prace Instytutu Ekonometrii i Statystyki UŁ
– Prace i materiały Uniwersytetu Gdańskiego. Administracja i zarządzanie
– Prace naukowe Instytutu Nauk Ekonomiczno-Społecznych Politechniki

Wrocławskiej
– Prace naukowe Instytutu Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej
– Prace naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – problemy prawne

górnictwa
– Prace naukowe: organizacja i zarządzanie. Politechnika Warszawska
– Prawo morskie
– Prokuratura i prawo
– Problemy ekonomiki transportu

Lista B czasopism punktowanych w ramach oceny parametrycznej jednostekLista B czasopism punktowanych w ramach oceny parametrycznej jednostekLista B czasopism punktowanych w ramach oceny parametrycznej jednostekLista B czasopism punktowanych w ramach oceny parametrycznej jednostekLista B czasopism punktowanych w ramach oceny parametrycznej jednostek

Lista czasopism indekLista czasopism indekLista czasopism indekLista czasopism indekLista czasopism indeksowanych przez filadejfijski Instytut Informacji Nauksowanych przez filadejfijski Instytut Informacji Nauksowanych przez filadejfijski Instytut Informacji Nauksowanych przez filadejfijski Instytut Informacji Nauksowanych przez filadejfijski Instytut Informacji Naukowej (ISI)owej (ISI)owej (ISI)owej (ISI)owej (ISI)
http://www.isinet.com/isi/journals/index.html

materia³ ze strony internetowej: www.kbn.gov.pl � stan z dnia 15.06.03
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– programy wieloletnie (wydawnicze, in-
westycyjne, wspieranie transferu tech-
nologii, konferencje Fundacji, subwen-
cje interwencyjne).

Fundacja nie udziela subwencji na na-
stępujące przedsięwzięcia:
– finansowanie działalności statutowej

innych instytucji,
– finansowanie projektów badawczych,
– publikowanie wyników badań i mate-

riałów konferencyjnych,
– organizowanie seminariów, konferencji,

szkół letnich i studenckich wypraw na-
ukowych,

– finansowanie studiów wyższych, stu-
diów doktoranckich i udziału w szko-
łach podyplomowych,

– uzupełnianie zasobów bibliotecznych
i muzealnych,

– zakup wyposażenia o charakterze dy-
daktycznym i osobistego sprzętu kom-
puterowego,

– działalność o charakterze popularyza-
torskim i popularnonaukowym.

PROGRAM WSPIERANIA NAUKI
W 2003 ROKU

W tym roku oferta programowa Fun-
dacji, obejmujące wszystkie dziedziny na-
uki, zawiera, obok programu Nagrody

Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej jest
niezależną, samodzielną finansowo insty-
tucją typu non-profit, działającą od 1991 r.
Otrzymała jako fundusz założycielski kwotę
95 mln zł, część likwidowanego wówczas
Centralnego Funduszu Rozwoju Nauki
i Techniki.

Fundacja wypełnia swe cele statutowe
wspierając naukowców i zespoły badawcze
oraz inicjatywy inwestycyjne służące nauce
w Polsce, podejmuje także działania na
rzecz transferu osiągnięć naukowych do
praktyki gospodarczej. Realizowane jest to
w różnych formach: poprzez przyznawa-
nie indywidualnych nagród i stypendiów,
udzielanie subwencji w ramach ogłaszanych
corocznie programów oraz poprzez udział
w innych przedsięwzięciach zgodnych z ce-
lami statutowymi FNP.  Przyznawanie wszel-
kich subwencji, nagród oraz stypendiów
odbywa się w trybie konkursu, zgodnie
z dewizą Fundacji: wspierać tylko najlep-
szych, aby mogli stać się jeszcze lepsi.

Fundacja nie otrzymuje żadnych dota-
cji budżetowych. Środki na swą działalność
statutową uzyskuje z operacji na rynku fi-
nansowym. Łączna kwota subwencji przy-
znanych nauce dotychczas przez Fundację
przekracza 210 mln zł.

Fundacja podejmuje także działania
wspierające reformę systemową sektora
nauki, postępu technologicznego i innowa-
cji w Polsce w okresie przygotowania do
członkostwa w Unii Europejskiej. W latach
1993-2000 realizowała – poprzez wyspe-
cjalizowane Biuro Współpracy Europejskiej
FNP – programy SCI-TECH i CRIT, finan-
sowane ze środków Unii Europejskiej. BWE
FNP pełniło także rolę koordynatora sieci
FEMIRC (Ośrodków Przekazu Innowacji
w Polsce) – częściowo finansowanej z pro-
gramu INCO-COPERNICUS.

Kontynuację działalności w tym zakre-
sie stanowi rozpoczęty w 2001 r. program
Eksploratorium Integracji Europejskiej,
realizowany dzięki własnym środkom Fun-
dacji.

Na coroczne programy Fundacji skła-
dają się:
– konkursy o nagrody i stypendia (Na-

grody Fundacji, subsydia dla uczonych,
stypendia naukowe – krajowe i zagra-
niczne, stypendia konferencyjne),

FNP, kilkanaście konkursów o charakterze
stypendialnym oraz siedem innych progra-
mów wieloletnich. Fundacja przeznacza na
wspieranie nauki w 2003 roku 24 mln zł.

Nagrody

Nagrody Fundacji mają opinię najpo-
ważniejszej nagrody naukowej w Polsce.
Przyznawane są co roku wybitnym uczo-
nym za osiągnięcia i odkrycia (z ostatnich
4 lat) w dziedzinach: nauk humanistycz-
nych i społecznych, nauk ścisłych, nauk
przyrodniczych i medycznych oraz nauk
technicznych.

Stypendia dla naukowców polskich

Przeznaczone są przede wszystkim dla
młodych naukowców, aby przeciwdziałać
odpływowi uzdolnionej młodzieży z obsza-
ru nauki. Ich celem jest także ułatwianie
wymiany naukowej.

W 2003 r. oferta Fundacji obejmuje:
– roczne stypendia krajowe dla młodych

naukowców (z możliwością przedłuże-
nia),

– krajowe stypendia wyjazdowe,
– stypendia zagraniczne dla młodych dok-

torów,
– Polskie Stypendium Badawcze w Szkole

Studiów Slawistycznych i Wschodnioeu-
ropejskich Uniwersytetu Londyńskiego,

– stypendia na kwerendy za granicą,
– stypendia konferencyjne,
– trzyletnie subsydia profesorskie – pro-

gram stypendialno-grantowy adresowa-
ny do uczonych o uznanym dorobku,
którym Fundacja pragnie umożliwić in-
tensyfikowanie już prowadzonych prac
albo podejmowanie nowych kierunków
badań; subsydia profesorskie przyzna-
wane są na zasadzie zamkniętego kon-
kursu, co roku w innej dziedzinie na-
uki, w 2003 r. są to nauki ścisłe,

– nowy program NESTOR – adresowa-
ny do wybitnych emerytowanych uczo-
nych, finansujący ich kilkumiesięczne
wyjazdy naukowe do wybranych pla-
cówek badawczych w kraju.

Stypendia dla naukowców zagranicznych

Ich zadaniem jest wspieranie międzyna-
rodowej współpracy naukowej poprzez finan-
sowanie pobytów uczonych zagranicznych
w placówkach badawczych w Polsce. Są to:
– Polskie Honorowe Stypendium Nauko-

we im. A. von Humboldta przeznaczo-
ne dla wybitnych uczonych niemieckich
na pobyt naukowy w Polsce, przyzna-
wane na podstawie wniosku polskiego
naukowca lub instytucji naukowej,

Szczegółowy opis programów
Fundacji można znaleźć
na stronie internetowej
http://www.fnp.org.pl

Kontakt z Fundacją:
ul. Grażyny 11
02-548 Warszawa,
telefon: (22) 845 95 00;
faks: (22) 845 95 05
e-mail: fnp@fnp.org.pl

W numerze V z marca 2003 na stronie 36 podaliśmy błędne nazwisko autorki artykułu
„6 Program Ramowy UE”. Tekst ten przygotowała pani Katarzyna Haśnik. Przepraszamy.
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Programy wydawnicze

Celem tych programów jest finansowa-
nie kosztów wydania dzieł z zakresu nauk
humanistycznych.
– program WYDAWNICTWA – dotyczy

kilku wybranych naukowych wydaw-
nictw seryjnych.

– program MONOGRAFIE – obejmuje
publikację prac nagrodzonych w kon-
kursie Fundacji na monografie huma-
nistyczne.

Inne programy wieloletnie

– program SUBIN – subwencje o charak-
terze interwencyjnym,

– nowy podprogram SUBIN/Translacja –
finansowanie przekładu na język obcy
wybitnych publikacji naukowych z za-
kresu humanistyki i nauk społecznych,

– konferencje Fundacji,
– współpraca z towarzystwami naukowy-

mi, w ramach której m.in. przyznawa-
ne są co roku wspólnie z Towarzystwem

– stypendia dla naukowców z krajów
Europy Środkowowschodniej, zaintere-
sowanych prowadzeniem badań w pol-
skich placówkach naukowych, program
realizowany wspólnie z Kasą im. J. Mia-
nowskiego.

Wspieranie rozwoju warsztatów naukowych

To ważne zadanie statutowe Fundacji
realizowane jest obecnie przede wszystkim
poprzez wspieranie modernizacji infra-
struktury laboratoriów i pracowni. Temu
celowi służy program MILAB (prowadzo-
ny od 2001 r.)

Wspieranie transferu technologii

Wspieraniu transferu osiągnięć nauko-
wych do praktyki gospodarczej poświęco-
ne były poprzednio programy INCOME
i TECHNO. Obecnie o środki na dofinan-
sowanie prac wdrożeniowych ubiegać się
można poprzez program TECHNE (rozwój
nowych technologii, produktów i usług).

Popierania i Krzewienia Nauk Nagro-
dy im. Grzegorza Białkowskiego za naj-
lepsze prace doktorskie z dziedziny
nauk ścisłych.

Współpraca europejska

Kontynuując swoje zaangażowanie
w tematykę europejską (w latach 1993-
-2000 Fundacja zarządzała programami
Phare SCI-TECH i SCI-TECH II) Fundacja
realizuje od 2001 r., wspólnie z Centrum
Badań Przedsiębiorczości i Zarządzania
PAN, program Eksploratorium Integracji
Europejskiej (nauka, postęp techniczny i in-
nowacje).

materiał ze strony internetowej:
 www.fnp.org.pl – stan z 15.06.03

1.  Strona poświęcona programom ramowym UE:
http://fp6.cordis.lu/fp6/home.cfm

2.  Strona Krajowego Punktu Kontaktowego
programów badawczych UE
http://www.6pr.pl/

w tym:

a)  informacje o stypendiach Marie Curie
http://www.6pr.pl/n/s/2/index.html

b)  informacje o szkoleniach, konferencjach
http://www.6pr.pl/s5o/imprezy/index.html

c)  poszukiwanie partnerów do projektów, włączanie się do projektów
http://www.6pr.pl/s5o/partnerzy/partner.html

K.H.



NASZE SPRAWYNASZE SPRAWY

39

Studenci świetnie sobie radząStudenci świetnie sobie radząStudenci świetnie sobie radząStudenci świetnie sobie radząStudenci świetnie sobie radząStudenci świetnie sobie radząStudenci świetnie sobie radząStudenci świetnie sobie radząStudenci świetnie sobie radząStudenci świetnie sobie radzą

w konferencjach naukowych za granic¹. Powa¿n¹ barier¹ jest tu
jednak finansowanie takich wyjazdów. Ko³a maj¹ ograniczone
�rodki na dzia³alno�æ, a te, o które piszemy do Ministerstwa do-
tycz¹ wielkich imprez, bo tylko takie dofinansowuje MENiS.
Wiêcej �rodków mo¿na zdobyæ przy imprezach masowych, ale
trudno je uzyskaæ ze �rodków na udzia³ niewielkiej grupy stu-
dentów w konferencji. Fundusze przyznawane przez uczelniê
s¹ bardzo skromne, a sponsorzy z kolei maj¹ wymagania, które
nie zawsze s¹ mo¿liwe do spe³nienia. Rozwi¹zaniem mog³yby
byæ badania naukowe, ale to wymaga umocowania roli studen-
tów w przepisach dotycz¹cych badañ statutowych i w³asnych.
Chcia³abym bardzo, aby studenci byli w tym zakresie naszymi
pomocnikami. Mamy takie plany. Pani Edyta Klosa, która jest
pracownikiem Katedry wywodz¹cym siê z Ko³a Naukowego,
mog³aby opiekowaæ siê t¹ grup¹, kierowaæ ni¹ i dawaæ wska-
zówki w zakresie badañ logistyki globalnej.
Wkrótce odbêdzie siê spotkanie zarz¹du podsumowuj¹ce dzia-
³alno�æ i zostanie powo³any nowy zarz¹d. Mnóstwo bod�ców
do dzia³ania dostarcza studentom dr hab. Danuta Kisperska-
Moroñ. Dziêki niej studenci prowadz¹ bibliotekê, wydaj¹ w³a-
sne czasopismo, uczestnicz¹ w wielu pracach organizacyjnych.

M.B.: Jak to siê sta³o, ¿e Ko³o Naukowe zdecydowa³o siê sa-
modzielnie publikowaæ periodyk o charakterze naukowym
i informacyjnym?

Prof. D. Kempny: Dr hab. Danuta Kisperska-Moroñ prowadzi
Centrum Rozwoju Logistyki, którego dzia³alno�æ oparta jest
na grancie Tempus Phare. W ramach tego Centrum mo¿na by³o
redagowaæ czasopismo, by³y przeznaczone fundusze na ten cel.
Asystenci Katedry w tym czasie rozpoczêli intensywne prace
zwi¹zane z doktoratami i kto� wpad³ na pomys³, ¿e mog¹ to prze-
cie¿ robiæ nasi zdolni studenci. I rzeczywi�cie oni �wietnie so-
bie z tym radz¹, zarówno od strony technicznej (sk³adu czasopi-
sma), jak i od strony teoretycznej czy empirycznej. Jeden z nu-
merów czasopisma wype³niony by³ doskona³ymi artyku³ami na-
szych studentów. Artyku³y porusza³y powa¿ne tematy z zakresu
logistyki, niemal¿e tematy profesorskie. Studenci pisz¹ samo-
dzielnie, ja jedynie redagujê tekst, piszê krótk¹ recenzjê. Czaso-
pismo to wesz³o ju¿ na sta³e do ¿ycia Katedry.

M.B.: Sk¹d bior¹ siê tak dobre relacje miêdzy Katedr¹ Lo-
gistyki Ekonomicznej a ko³em naukowym dzia³aj¹cym przy
Katedrze?

Prof. D. Kempny: Dobre relacje ko³a logistyki z Katedr¹ Logi-
styki Ekonomicznej wynikaj¹ st¹d, ¿e cz³onkowie ko³a s¹ magi-
strantami Katedry, pisz¹ prace magisterskie u pracowników Ka-
tedry i to ju¿ zmusza ich do bycia bli¿ej tej jednostki. Podczas
spotkañ w Katedrze, konsultacji tocz¹ siê rozmowy nie tylko na
temat prac magisterskich, ale równie¿ o tym, co mo¿na zrobiæ
w ramach Ko³a. Przyk³adowo, je�li kto� pisze pracê korzystaj¹c
z do�wiadczeñ ciekawego przedsiêbiorstwa, dzieli siê podczas
takich spotkañ swoimi wra¿eniami i proponuje wycieczkê do
tej jednostki, by inni równie¿ mogli zobaczyæ i do�wiadczyæ
tych interesuj¹cych rozwi¹zañ. Cz³onkowie Ko³a s¹ tak¿e w kon-
takcie z doktorantami Katedry, w najbli¿szym czasie wspólnie
zorganizuj¹ prezentacjê nt. programu SAPARD.

A.M.: Na tym to polega. Spotykamy siê z pracownikami Kate-
dry, wspólnie co� organizujemy. Znamy siê wszyscy, bo Ci, któ-
rzy dzia³ali w Kole teraz stopniowo zaczynaj¹ tworzyæ kadrê
Katedry. Takie jest zreszt¹ jedno z za³o¿eñ Ko³a: tworzenie przy-
sz³ych kadr logistyków.

Prof. D. Kempny: Tak, to prawda. Tak¹ szansê maj¹ osoby wy-
ró¿niaj¹ce siê na seminarium, najbardziej aktywni ludzie, któ-
rzy umiej¹ wykazaæ siê samodzielno�ci¹, maj¹ talent organiza-
cyjny. Dzia³alno�æ w Kole uczy pomys³owo�ci, przedsiêbior-
czo�ci, zaradno�ci, kreatywno�ci. Studenci organizuj¹ konferen-
cje od pocz¹tku do koñca, ³¹cznie ze zdobyciem sponsorów. Ro-
bi¹ to naprawdê �wietnie.

A.M.: Ko³o jest m³odym tworem, dzia³a od 1998 r.

Prof. D. Kempny: Jest to czwarta kadencja Ko³a, czwarta prze-
wodnicz¹ca. Pamiêtam dok³adnie wszystkie te m³ode osoby, bo
s¹ wybitne, wyró¿niaj¹ce siê w�ród innych studentów. Uwa¿am,
¿e Ko³o powinno i�æ przede wszystkim tropem naukowym, dla-
tego zamierzam w³¹czaæ jego cz³onków w badania naukowe Ka-
tedry. Mam nadziejê, ¿e w najbli¿szym czasie uda siê nam to
zrealizowaæ. Chcia³abym równie¿ rozwin¹æ uczestnictwo Ko³a
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zjê i do�wiadczenie logistyczne studentom, a studenci z kolei
równie¿ staraj¹ siê zaprezentowaæ swoj¹ wiedzê. Nawi¹zuje siê
wzajemna niæ zainteresowañ, wspó³pracy.
Ponadto, moi studenci prezentuj¹ wyniki przeprowadzonych ba-
dañ na konferencjach, ale równie¿ na wyk³adach. Prze³amuj¹
strach przed publicznymi wyst¹pieniami, ucz¹ siê mówiæ do in-
nych, ucz¹ siê jak prezentowaæ wiedzê. Nasi studenci zbyt ma³o
egzaminów zdaj¹ w formie ustnej, nie maj¹ czêsto odwagi, by
przyst¹piæ do egzaminu koñcowego. Dlatego t¹ form¹ aktywi-
zuj¹c¹ staramy siê pomóc studentom, uczymy prezentowaæ siê.
Jest to dodatkowa umiejêtno�æ, a firmy poszukuj¹ prezenterów,
to pomaga w kontaktach z otoczeniem.

MB: Podsumowuj¹c, mo¿na chyba stwierdziæ, ¿e studenc-
kie ko³a naukowe maj¹ szansê stworzyæ pomost wspó³pracy
miêdzy �wiatem akademickim a biznesem oraz przygotowy-
waæ kadry do pracy w zawodach ekonomicznych i mene-
d¿erskich?

Prof. D. Kempny: Tak. M³odzi ludzie s¹ otwarci, spontaniczni.
W firmach bardzo ofensywnych pracuj¹ m³odzi ludzie, pamiê-
taj¹ czasy akademickie, dlatego ³atwo jest im siê porozumieæ ze
studentami, pracownikami naukowymi. W logistyce obecne s¹
wszystkie nowe metody zarz¹dzania, jedna i druga strona je
wdra¿a, uczy siê ich. Ko³o ma za zadanie nauczyæ samodzielno-
�ci, wspó³pracy z praktyk¹, umiejêtno�ci badañ. Z tego grona
powinni siê wiêc te¿ wywodziæ pracownicy uczelni. Jest te¿ jesz-
cze jeden � ostatni element, którym jest ¿ycie towarzyskie. Stu-
denci, jak wykazuj¹ badania, wolny czas spêdzaj¹ bardzo skrom-
nie, g³ównie na spaniu, a szkoda. ¯ycie aktywne, towarzyskie
sprzyja równowadze psychicznej i dodaje energii do pracy.

M.B.: Dziêkujê bardzo. ¯yczê Pani Profesor i kolejnym po-
koleniom osób zwi¹zanych z Ko³em wielu sukcesów.

Redakcja tekstu � Marzena Kolczyk

M.B.: Czym dla Was jest praca w Kole, redagowanie czasopi-
sma, kontaktowanie siê z Katedr¹ w inny sposób ni¿ poprzez
wyk³ad i seminarium?

A.M.: Do Ko³a trafiaj¹ studenci, którzy maj¹ ugruntowane i ukie-
runkowane zainteresowania. Dzia³alno�æ w Kole traktujemy am-
bicjonalnie, chcemy wykazaæ siê samodzielno�ci¹.

M.B.: Jakie s¹ przes³anki dla m³odych ludzi tej specjalno�ci
wstêpowania do Ko³a? Czy s¹ to przes³anki naukowe, nawi¹-
zania kontaktów, wpisania siê w ¿ycie Katedry?

M.K.: Praca w Kole pozwala poszerzyæ wiedzê, skonfrontowaæ
teoriê logistyki z do�wiadczeniami praktycznymi. Mamy rów-
nie¿ mo¿liwo�æ integracji, rozwijania kontaktów ze studentami
przynale¿¹cymi do innych kó³. W pewnym stopniu jest to te¿
sposób na sprawdzenie siebie, na samorealizacjê i zdobycie pew-
nych do�wiadczeñ.

Prof. D. Kempny: Ja te¿ wywodzê siê z ko³a naukowego i mn¹
kierowa³a m.in. chêæ mi³ego spêdzenia czasu. Wyje¿d¿ali�my
na konferencje naukowe, spêdzali�my razem du¿o czasu, stwo-
rzy³a siê wiêc pewna grupa towarzyska. �ledz¹c losy dotych-
czasowych cz³onków Ko³a stwierdzam, ¿e ich ¿ycie zawodowe
jest bardzo atrakcyjne. Cieszy fakt, ¿e nadal utrzymuj¹ kontakty
z Ko³em.

M.B.: Jak Ko³o buduje dobre relacje z firmami? Czy s¹ z³o-
te rady na wspó³pracê z firmami, sponsorami?

M.K.: Firmy maj¹ do nas zaufanie, gdy¿ odbywamy w nich prak-
tyki zawodowe. To owocuje lepsz¹ wspó³prac¹.

Prof. D. Kempny: Przedsiêbiorcy chêtnie prezentuj¹ swój doro-
bek w uczelni. Traktuj¹ studentów jako swoisty rynek. To oni
zostaj¹ ich klientami i pracownikami. Przedstawiaj¹ swoj¹ wi-

Studenci zagraniczni, zarówno studiuj¹cy na AE, jak i odbywaj¹cy praktykê, maj¹
mo¿liwo�æ skorzystania z programu integracyjnego (tzw. social programme), organizo-
wanego przez Biuro Programów i Wspó³pracy Miêdzynarodowej. W tym roku akade-
mickim skorzysta³o z niego ponad 50 obcokrajowców naszej uczelni. Nie³atwo jest zor-
ganizowaæ wolny czas dla studentów, których dziel¹ ró¿nice kulturowe, jêzykowe czy
indywidualne zainteresowania. Trudno�æ by³a tym wiêksza, ¿e studenci reprezentowali
kraje bardzo odlegle od siebie kulturowo. M³odzi cudzoziemcy przyjechali do nas z Unii
Europejskiej, Europy �rodkowowschodniej oraz Azji.

WWWWWielokulturowaielokulturowaielokulturowaielokulturowaielokulturowa
integracjaintegracjaintegracjaintegracjaintegracja

WWWWWielokulturowaielokulturowaielokulturowaielokulturowaielokulturowa
integracjaintegracjaintegracjaintegracjaintegracja
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mieli równie¿ mo¿liwo�æ wziêcia udzia³u w programie Tandem
zapocz¹tkowanym na naszej uczelni przez Biuro Programów
i Wspó³pracy Miêdzynarodowej przy wspó³pracy ze Szko³¹ Jê-
zyka i Kultury Polskiej U� w styczniu 2003. Program polega na
�wiadczeniu nieodp³atnych korepetycji jêzykowych w ramach
wymiany pomiêdzy studentami polskimi i zagranicznymi. Cu-
dzoziemcy mieli okazjê poznaæ siê w klubie studenckim �Straszny
Dwór�, gdzie odby³a siê impreza integracyjna �The Great Fore-
igners Party�. Wziê³o w niej udzia³ ponad 300 studentów zagra-
nicznych i oko³o 200 polskich ¿aków studiuj¹cych w wiêkszo�ci
pañstwowych szkó³ wy¿szych naszego regionu. Podczas tego spo-
tkania deklarowali jakimi jêzykami s¹ zainteresowani, nastêpnie
organizatorzy Tandemu ³¹czyli studentów w pary i umawiali na
pierwsze lekcje. Z programu Tandem skorzysta³a ponad po³owa
studentów zagranicznych AE, a ich postêpy w pos³ugiwaniu siê
jêzykiem polskim s¹ imponuj¹ce. W czerwcu odbêdzie siê kolej-
na impreza integracyjna koñcz¹ca tê edycjê Tandemu, tym ra-
zem pod has³em �Reggae night�.

Studenci zagraniczni, których go�cili�my w tym roku akade-
mickim na naszej uczelni � 31 stypendystów programu Socra-
tes-Erasmus i 4 studentów w ramach umów miêdzyuczelnianych
(Czechy, S³owacja i Bia³oru�) � studiowali przede wszystkim
w jêzyku angielskim. Naukê w jêzyku polskim kontynuowa³o
14 osób. Go�cili�my tak¿e studentów odbywaj¹cych praktykê
w polskich przedsiêbiorstwach: 2 praktykantów programu Le-
onardo da Vinci, praktykantkê w ramach programu CEEPUS oraz
kilku praktykantów w ramach programów wymiany realizowa-
nych przez Komitet Lokalny AIESEC Katowice dzia³aj¹cy na
naszej uczelni.

A.K., E.L.

W pierwszych dniach pobytu studenci poznawali uczelniê,
miasto oraz siebie nawzajem uczestnicz¹c w grach interaktyw-
nych. Spêdzali du¿o czasu razem, integruj¹c siê i pomagaj¹c wza-
jemnie w codziennym ¿yciu � robieniu zakupów czy podró¿o-
waniu komunikacj¹ miejsk¹. W pierwszym tygodniu ich pobytu
g³ównym punktem programu by³a Globalna Wioska (Global Villa-
ge), gdzie przedstawiciele poszczególnych krajów prezento-
wali swoje narodowe potrawy, zwyczaje, tañce, ciekawe informa-
cje dotycz¹ce ich kraju. W week-
endy organizowali�my dla nich
wyjazdy do najpiêkniejszych
miast Polski: Krakowa, Wroc³a-
wia, Poznania, Gdañska, Zako-
panego czy Kazimierza Dolne-
go. W zimie studenci czêsto
wyje¿d¿ali na narty w Beskidy
i je�dzili na ³y¿wach w kato-
wickim Spodku. Zwiedzili tak-
¿e Browary Tyskie degustuj¹c
polskie piwo oraz grali w Paint-
ball w murckowskim lesie. M³o-
dzi cudzoziemcy tak¿e wykazali
inicjatywê i zorganizowali ogni-
sko w Dolinie Trzech Stawów
oraz wycieczkê do stadniny koni
w Ohabach.

Obcokrajowcy studiuj¹cy na
AE w tym roku akademickim
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cy administracyjni i obs³ugi). W zale¿no�ci od charakterystyki
odbiorców dzia³ania promocyjne maj¹ spe³niaæ funkcje informa-
cyjne, motywacyjne (do wspó³dzia³ania z uczelni¹) oraz wspo-
magaj¹ce konkurencyjno�æ uczelni na rynku us³ug edukacyjnych,
badawczych i eksperckich.

Powstanie Centrum Promocji nie oznacza, ¿e Akademia Eko-
nomiczna nie prowadzi³a do tej pory dzia³añ z zakresu promocji
i nie realizowa³a wspomnianych celów promocyjnych. Na tym
polu aktywnie dzia³aj¹ ju¿ Akademickie Centrum Kariery, Biuro
Programów i Wspó³pracy Miêdzynarodowej, Dzia³ Dydaktyki
i Spraw Studenckich, Biuro Rektorskie, Kolegium Zarz¹dzania,
Centrum Badañ i Ekspertyz, �l¹ska Szko³a Jêzyków Obcych Eko-
nomicznych, �l¹ska Miêdzynarodowa Szko³a Handlowa, orga-
nizacje studenckie i dzia³aj¹ce przy katedrach ko³a naukowe.
Nowa jednostka ma za zadanie koordynowanie dotychczas pro-
wadzonych prac w zakresie promocji oraz wdra¿anie elementów
systemu zintegrowanej promocji uczelni, w ramach którego funk-
cjonowaæ bêdzie celowo dobrany zbiór narzêdzi, a dzia³ania pro-
mocyjne bêd¹ przemy�lane, planowane, spójne dla wszystkich
jednostek organizacyjnych oraz stale dostosowywane do nowych
okoliczno�ci rynkowych. System ten ma porz¹dkowaæ komuni-
kacjê zewnêtrzn¹ i wewnêtrzn¹ uczelni.

Do zadañ szczegó³owych Centrum Promocji nale¿eæ bêdzie:
� opracowywanie na podstawie danych uzyskiwanych z po-

szczególnych jednostek organizacyjnych informacji o uczel-
ni (w tym przygotowywanie i koordynacja prac nad wszel-
kiego rodzaju publikacjami informacyjno-promocyjnymi dla
pracowników, studentów, organizacji zewnêtrznych),

� budowa i udostêpnianie bazy informacyjnej o uczelni,
� koordynowanie prac i czuwanie nad sprawn¹ realizacj¹ ko-

munikacji wewnêtrznej uczelni (konsultacja merytoryczna
tablic informacyjnych, gazet pracowniczych, innych we-
wnêtrznych ogólnodostêpnych informatorów, gromadzenie
opinii bezpo�rednio od pracowników),

� obs³uga kontaktów z praktyk¹ gospodarcz¹ i w³adzami sa-
morz¹dowymi (informowanie o konferencjach, seminariach,
publikacjach),

� konsultacja i merytoryczne przygotowanie zawarto�ci stron
WWW uczelni,

� koordynacja dzia³añ promocyjnych w zakresie naboru nowych
studentów,

� koordynacja prac zwi¹zanych z promocj¹ studentów i absol-
wentów uczelni,

� przygotowanie i koordynacja prac zwi¹zanych z obs³ug¹ re-
klamow¹ jednostek organizacyjnych uczelni (wspó³praca
z agencjami reklamowymi, wydawcami, opracowywanie ma-
teria³ów reklamowych),

Obserwowany obecnie dynamiczny rozwój rynku us³ug edu-
kacyjnych szkolnictwa wy¿szego w Polsce, wzrost rynku us³ug
badawczych i eksperckich, a tak¿e coraz bli¿sze perspektywy
wst¹pienia Polski do Unii Europejskiej u�wiadamiaj¹ potrzebê
zmian w filozofii funkcjonowania wy¿szych uczelni. W�ród po-
stulowanych w tym kontek�cie zmian wyró¿niæ nale¿y koniecz-
no�æ wprowadzenia za³o¿eñ orientacji marketingowej w mo¿li-
wie najwiêcej sfer dzia³alno�ci tych jednostek. Jednym ze sku-
tecznych narzêdzi marketingu, który maj¹ do dyspozycji szko³y
wy¿sze funkcjonuj¹ce w warunkach konkurencji, jest promocja.
Jest to zorganizowany zbiór dzia³añ pozwalaj¹cych na komuniko-
wanie siê organizacji z otoczeniem, który przyczynia siê do roz-
wijania wiedzy na jej temat oraz pozyskiwania wiedzy o otocze-
niu, co w konsekwencji stwarza dla niej preferencje na rynku. Rów-
nie¿ Akademia Ekonomiczna w Katowicach, jako podmiot poda-
¿y dzia³aj¹cy na rynku us³ug edukacyjnych, badawczych i eks-
perckich, podlegaj¹cy prawom konkurencji, do³¹czy³a do grona
wy¿szych uczelni, które �wiadomie realizuj¹ strategiê promocji.

Z inicjatywy w³adz Akademii Ekonomicznej w Katowicach
1 kwietnia 2003 roku rozpoczê³a dzia³alno�æ nowa jednostka or-
ganizacyjna � Centrum Promocji. Jednostka ta, bezpo�rednio
podleg³a prorektorowi ds. organizacyjnych, odpowiedzialna jest
za tworzenie i wprowadzanie systemu zintegrowanej promocji
uczelni, w tym koordynowanie wszelkich dzia³añ informacyj-
nych i promocyjnych. Najogólniej sformu³owanymi celami pro-
mocyjnymi Akademii s¹:
� budowanie i upowszechnianie pozytywnego wizerunku uczel-

ni (w tym budowanie wizerunku uczelni jako szko³y ponadre-
gionalnej),

� kreowanie otoczenia przyjaznego uczelni,
� rozpoznanie aspiracji i potrzeb otoczenia oraz planowanie

dzia³añ umo¿liwiaj¹cych uczelni dostosowanie siê do nich,
� szeroko rozumiane promowanie osi¹gniêæ naukowo-badaw-

czych i dydaktycznych uczelni,
� zorganizowanie sprawnego systemu komunikacji wewnêtrz-

nej i zewnêtrznej uczelni.

Realizacja tych za³o¿eñ powinna mieæ miejsce przy uwzglêd-
nieniu zró¿nicowania grup odbiorców (adresatów) dzia³añ: gru-
py docelowej zewnêtrznej (absolwenci uczelni, potencjalni stu-
denci, szko³y ponadgimnazjalne, policealne i licencjackie, przed-
siêbiorcy, w³adze pañstwowe i samorz¹dowe, spo³eczno�æ lokal-
na, uczelnie wy¿sze, instytuty naukowe, jednostki badawczo-roz-
wojowe (krajowe i zagraniczne � instytucje dzia³aj¹ce w sferze
kultury, sportu, rekreacji, media), grupy docelowej wewnêtrznej
(studenci uczelni, pracownicy naukowo-dydaktyczni, pracowni-

Centrum Promocji AECentrum Promocji AECentrum Promocji AECentrum Promocji AECentrum Promocji AECentrum Promocji AECentrum Promocji AECentrum Promocji AECentrum Promocji AECentrum Promocji AE
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Obecnie Centrum Promocji znajduje siê w fazie organizacyjnej � prowadzone s¹ prace nad merytorycznym i prawnym aspektem
dzia³alno�ci, nawi¹zywana jest wspó³praca z innymi jednostkami, przejmowane s¹ dotychczasowe zadania i projekty w zakresie
promocji prowadzone przez Biuro Rektorskie,
zagospodarowywane jest biuro Centrum.
Struktura wewnêtrzna jednostki ograniczona
jest do jednego stanowiska, ale docelowo Cen-
trum sk³adaæ siê bêdzie z kilkuosobowego ze-
spo³u pracowników etatowych. W tym trud-
nym dla nowo powsta³ej jednostki okresie bar-
dzo wa¿ne jest wsparcie i pomoc ze strony
pozosta³ych komórek organizacyjnych uczel-
ni. Wszelkie uwagi, pomys³y, konsultacje s¹
zawsze mile widziane i z pewno�ci¹ bêd¹ bra-
ne pod uwagê przy pracach nad funkcjonowa-
niem dzia³alno�ci promocyjnej Akademii Eko-
nomicznej w Katowicach.

BARBARA PUSZCZEWICZ

� monitoring prasy i opracowywanie sprawozdañ,
� monitoring rynku us³ug edukacyjnych,
� przygotowywanie dla w³adz uczelni raportów z realizacji prac

z zakresu dzia³alno�ci promocyjnej,
� przygotowywanie i koordynacja prac w zakresie uczelnianych

(pracowniczych, studenckich) oraz miêdzyuczelnianych uro-
czysto�ci i imprez kulturalno-sportowych,

� wspó³praca z organizacjami studenckimi, ko³ami naukowy-
mi i absolwentami.

Wa¿nym etapem funkcjonowania Centrum Promocji jest na-
wi¹zanie �cis³ej wspó³pracy z jednostkami, które do tej pory pro-
wadzi³y jakiekolwiek dzia³ania na rzecz promocji uczelni oraz
z jednostkami, których aktywno�ci s¹ interesuj¹ce z punktu wi-
dzenia promocji Akademii (rysunek 1). W ten sposób nowa jed-
nostka bêdzie ³¹czy³a funkcjê inicjatora, koordynatora i wyko-
nawcy dzia³añ z zakresu promocji uczelni. Mo¿liwe stanie siê
tak¿e utworzenie bazy informacyjnej o Akademii.

CENTRUM PROMOCJI AE

Barbara Puszczewicz

samodzielny referent ds. promocji

budynek rektoratu, pokój 302

telefon: (32) 2577151

e-mail: promocja@sulu.ae.katowice.pl

Schemat współpracy jednostek organizacyjnych AE Katowice w zakresie promocjiSchemat współpracy jednostek organizacyjnych AE Katowice w zakresie promocjiSchemat współpracy jednostek organizacyjnych AE Katowice w zakresie promocjiSchemat współpracy jednostek organizacyjnych AE Katowice w zakresie promocjiSchemat współpracy jednostek organizacyjnych AE Katowice w zakresie promocji
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i zaocznych AE. Nastêpnie wy³onieni zostan¹ cz³onkowie co naj-
mniej dwóch zespo³ów, które bêd¹ opracowywa³y rozwi¹zania
najcelniej trafiaj¹ce w potrzeby firmy. ACK bêdzie sprawowa³o
opiekê nad zespo³ami i organizowa³o ich kontakty z firm¹. Po
zakoñczeniu prac nad projektem studenci zaprezentuj¹ rozwi¹-
zanie przedstawicielom firmy, uczelni i ACK.

,,Gie³da Projektów� to projekt, który przyniesie korzy�ci
zarówno studentom, jak i firmom. Studenci zyskaj¹ niepowta-
rzaln¹ okazjê wykorzystania zdobytej na studiach wiedzy oraz
doskonalenia umiejêtno�ci pracy w zespole. Udzia³ w �Gie³dzie
Projektów� pozwoli im nawi¹zaæ bezpo�rednie kontakty z pra-
codawcami, co mo¿e te¿ u³atwiæ im znalezienie pracy w przy-
sz³o�ci. Firma anga¿uj¹c siê w program otrzyma przygotowane
rozwi¹zanie okre�lonego zagadnienia. Kontakt ze studentami mo¿e
te¿ wykorzystaæ do poszukiwania przysz³ych pracowników.

Autorzy projektu pragn¹ zachêciæ do wspó³pracy przy reali-
zacji projektów równie¿ pracowników uczelni. Studenci bêd¹
koncentrowaæ siê na dziedzinach takich jak: marketing, public
relations, zarz¹dzanie zasobami ludzkimi, finanse, rachunkowo�æ,
logistyka, handel miêdzynarodowy. Mog¹, w zwi¹zku z tym, po-
trzebowaæ pomocy merytorycznej prowadz¹cych zajêcia z tej
tematyki. Wszystkie projekty bêd¹ realizowane w ramach wol-
nego czasu studentów i bêd¹ stanowiæ uzupe³nienie zajêæ dy-
daktycznych. Organizatorzy zapraszaj¹ i zachêcaj¹ pracowni-
ków naukowych do wspierania studentów w wysi³kach, które
u³atwi¹ im udany start na �cie¿ce kariery zawodowej.

ANETA BIESIADA,  SYLWIA WORACH

O tym, ¿e wymagania rynku pracy s¹ coraz wiêksze wiado-
mo nie od dzi�. Jak pomóc studentom na nim zaistnieæ?

Bezrobocie w naszym kraju nie by³o nigdy tak wysokie jak
dzi�. Alarmuj¹ce jest to, ¿e w�ród bezrobotnych nie brak absol-
wentów wy¿szych uczelni. Studenci opuszczaj¹c mury uczelni
maj¹ teoretyczn¹ wiedzê, ale niejednokrotnie brak im praktycz-
nych umiejêtno�ci, bez których trudno im konkurowaæ na rynku
pracy.

Prób¹ odpowiedzi na ten problem jest dzia³alno�æ Akade-
mickiego Centrum Kariery. Celem tej jednostki ogólnouczel-
nianej jest przygotowywanie oraz wspieranie studentów i ab-
solwentów uczelni w planowaniu kariery zawodowej, wej�ciu
i aktywnym funkcjonowaniu na wspó³czesnym rynku pracy.
ACK promuje studentów AE na rynku pracy lub organizuje pro-
jekty edukacyjne, takie jak ciesz¹ca siê nies³abn¹c¹ od dziesiê-
ciu edycji popularno�ci¹ �Akademia Kariery�

Wkrótce studenci bêd¹ mieli równie¿ mo¿liwo�æ wykorzy-
stania posiadanej wiedzy w praktyce. ACK wraz z Organizacj¹
Studenck¹ �Paneuropa� zapraszaj¹ ich bowiem do udzia³u w no-
wej inicjatywie � ,,Gie³dzie Projektów�. Jej formu³a oparta zo-
sta³a na podobnych przedsiêwziêciach organizowanych z powo-
dzeniem na zagranicznych uczelniach. W ramach �Gie³dy Pro-
jektów� studenci bêd¹ opracowywali w grupie projekt wskazu-
j¹cy firmie mo¿liwe rozwi¹zanie jej konkretnego problemu. Bêd¹
przy tym musieli siê wykazaæ nie tylko wiedz¹ zdobyt¹ na stu-
diach, ale równie¿ kreatywno�ci¹ i umiejêtno�ci¹ pracy w ze-
spole. Rekrutacja osób bior¹cych udzia³ w projekcie bêdzie prze-
prowadzana przez ACK w�ród studentów studiów dziennych

Giełda projektów – nowy programGiełda projektów – nowy programGiełda projektów – nowy programGiełda projektów – nowy programGiełda projektów – nowy program
AkAkAkAkAkademickiego Centrum Karieryademickiego Centrum Karieryademickiego Centrum Karieryademickiego Centrum Karieryademickiego Centrum Kariery

Giełda projektów – nowy programGiełda projektów – nowy programGiełda projektów – nowy programGiełda projektów – nowy programGiełda projektów – nowy program
AkAkAkAkAkademickiego Centrum Karieryademickiego Centrum Karieryademickiego Centrum Karieryademickiego Centrum Karieryademickiego Centrum Kariery
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Studiować w AustraliiStudiować w AustraliiStudiować w AustraliiStudiować w AustraliiStudiować w Australii

czą się aktywność i pomysły podczas pracy. Nauczyciele są po-
mocni i wyrozumiali. Rozmawiali z nami na temat prac, ale rów-
nież martwili się, jak radzimy sobie w obcym kraju. Zajęcia naj-
częściej odbywają się w systemie blokowym, a każdy blok liczy
sobie cztery tygodnie nauki i jeden tydzień egzaminacyjny. Dzięki
pomocy opiekuna kierunku hotelarskiego w Hollmes College już
po trzech tygodniach dostałam się na pełnopłatne praktyki zawo-
dowe. Szkoliłam się i pracowałam w branży hotelowej. Wiedzę
teoretyczną, zdobytą w college’u, wykorzystywałam codziennie
w pracy. Wszyscy studenci mają prawo do pracy 20 godzin tygo-
dniowo. W jej znalezieniu pomagają biegła znajomość języka,
przedsiębiorczość i samozaangażowanie.

Od dyplomu do MBA

W Australii dyplom college’u daje wiele możliwości. Można
rozpocząć karierę zawodową lub kontynuować naukę na uniwer-
sytecie po częściowej lub pełnej akredytacji (zaliczeniu) wcześniej
studiowanych przedmiotów. Kursy dyplomowe w kolegiach trwają
zwykle od pół roku do dwóch lat. Następnie są studia dwuletnie,
po których uzyskuje się tytuł licencjata. Dalej można zdobywać
wiedzę na uniwersytetach lub collegach państwowych i w ciągu
dwóch lat uzyskać tytuł magistra. Z tym dyplomem studenci mogą
podjąć studia MBA. Aby móc studiować, studenci z zagranicy
powinni znać język angielski w stopniu zaawansowanym. Najle-
piej posiadać zdany egzamin FCE, IELTS lub TOEFL.

DOMINIKA  ANIOŁKIEWICZ

Nazywam się Dominika i jestem studentką trzeciego roku
Akademii Ekonomicznej. Zawsze byłam podróżniczką i miłośnicz-
ką języka angielskiego. Dlatego wybrałam roczne studia w Hol-
mes College w Sydney połączone z praktyką.

Australia jest fascynującym zakątkiem świata. To jedyne pań-
stwo, które jest jednocześnie kontynentem, przepiękną wyspą i wy-
soko rozwiniętym krajem. Edukacja i życie studenckie w Australii
jest tańsze niż w USA czy w Wielkiej Brytanii. Uczelnie świadczą
wysoki poziom nauczania, posiadają nowoczesne laboratoria, sale
dydaktyczne i multimedialne, bogate biblioteki oraz ciekawe kie-
runki studiów. Wybrałam specjalność Hotel Management, gdzie
mogłam połączyć przedmioty z dziedziny przedsiębiorczości i mo-
ich zainteresowań.

Studiujesz i pracujesz

Holmes College mieści się w samym centrum miasta przy uli-
cy York 91. Znajduje się w wieżowcu na wydzielonych pięciu pię-
trach. Szkoła jest niewielka, ale o przyjaznym charakterze: czyste
korytarze, nowoczesny wystrój, wygodne klasy, kafejka i gościn-
ny taras na ostatnim piętrze. Dla studentów są przygotowane bar-
dzo dobrze wyposażone sale komputerowe i dydaktyczne. Nauka
w college’u różni się nieco od studiów w Polsce. Nauczyciele kła-
dą nacisk na zagadnienia teoretyczne, ale bardziej praktycznie
przygotowują studentów do wybranego zawodu. Wiele zajęć opiera
się na pracy grupowej i rozwiązywaniu studiów przypadku. Obok
testów zaliczeniowych często pisałam także projekty. Zawsze li-

Miasto studentówMiasto studentówMiasto studentówMiasto studentówMiasto studentów

lencji, gallego w Kraju Basków oraz kastylijski z odmianami –
andaluzyjską i kanaryjską.

Rejonem najmniej znanym i popularnym jest Castilla y Leon.
Tutaj, jak żartują mieszkańcy, ciągle mówi się jeszcze po hiszpań-
sku, a nieoficjalną stolica kulturalną jest Salamanca. W tym dys-
trykcie mieści się jedna z najstarszych uczelni europejskich; zało-
żony przez Alfonsa IX w 1218 r. Universidad de Salamanca. Uczel-
nia z tak wielkimi tradycjami nie pozostaje w tyle za najnowszymi
ośrodkami kształcenia stosując nowoczesne metody nauczania.
Swoim studentom proponuje studia międzywydziałowe złożone
z wielu różnych dziedzin, kierunków i specjalizacji. Dla studen-
tów AE najważniejszym jest Faculdad de Economia y Empresa,
czyli wydział Ekonomii i Księgowości. Współpraca międzynaro-

Akademia Ekonomiczna współpracuje obecnie z 14 hiszpań-
skimi uczelniami. Od 2002 roku studenci mogą wyjeżdżać do
najstarszego, hiszpańskiego uniwersytetu w Salamance.

Hiszpania cieszy się dużym zainteresowaniem i popularnością
wśród wyjeżdżających studentów. Wiele osób utożsamia ten kraj
ze wspaniałą pogodą i codziennymi „fiestami”. Mimo że taki wła-
śnie obraz wyłania się z folderów reklamowych biur podróży, nie
jest on kompletny i właściwy. Jaka więc jest Hiszpania? Trudno
udzielić jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, na pewno – róż-
norodna. Składa się z regionów tak odmiennych, że wielokrotnie
podróżujący mogą zadawać sobie pytanie „czy to ciągle ten sam
kraj?” Zmieniają się nie tylko pejzaże, także języki używane przez
miejscową ludność: kataloński na północy oraz w rejonach Wa-
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wpływy muzułmańskie czy katolickie – z jedną z najwspanialszych
katedr w tej części Europy. Salamanca mimo swojego wieku (jej
powstanie datowano na 250 r. p.n.e.) i bogatej przeszłości jest
miastem wyjątkowej młodości i urody. Obecni w mieście studenci
sprawiają, że tętni ono życiem i radością całą dobę, wymierając
tylko na okres wakacji.

KAROLINA  KLOC

dowa wydziału z ponad 300 uczelniami na świecie sprawia, że po
uczelnianych korytarzach przemykają studenci z różnych krajów
Europy, Ameryki Północnej, Południowej czy Australii.

Studia na wydziale ekonomii i księgowości trwają cztery lata.
W każdym semestrze oprócz obowiązkowych zajęć studenci mają
możliwość wyboru od dwóch do pięciu przedmiotów oferowa-
nych przez wydział. Mogą również poszerzyć swoją wiedzę zgod-
nie z zainteresowaniami o kolejne dwa przedmioty z tzw. wolne-
go wyboru, które nie ograniczają się już jedynie do jednego wy-
działu. Powszechnie stosowany jest system rozliczeń punktowych,
określający minimalną liczbę punktów kredytowych niezbędnych
do zaliczenia roku studiów. Liczba punktów otrzymywana za
uczestnictwo w zajęciach uzależniona jest od wymiaru czasowego
zajęć oraz specyfiki przedmiotu – czy jest on obowiązkowy, czy
stanowi wolny wybór. Jedyną uciążliwością, na jaką mogą narze-
kać studenci zagraniczni jest niespotykany w Środkowej Europie
plan lekcyjny. Zajęcia rozpoczynają się rano o 8.30 i trwają do

14.00, a następnie kontynuowane są od 16.00 do 22.00. Przerwa
ta wynika z przekonań kulturowych Hiszpanów o prawie do cza-
su wolnego, tradycyjnie przewidzianego w ciągu dnia w celu spo-
życia obiadu i odpoczynku – tzw. sjesty. Wysiłki studentów wspo-
magane są poprzez zachętę i motywację wykładowców, którzy
chętnie udzielają odpowiedzi w sprawach trudnych, problema-
tycznych, nieznanych. Dodatkowym atutem uczelni jest ogromny
zbiór biblioteczny, podzielony ze względu na zawartość meryto-
ryczną na trzy odrębne i niezależne biblioteki. Księgozbiory skła-
dają się z pozycji w siedmiu najczęściej używanych językach, wie-
lu nowości oraz publikacji prasowych.

Samo miasto to nie tylko uczelnia. Chociaż uniwersytet stano-
wi ważny punkt kulturalno-naukowy łącząc zabytkowe budynki
średniowieczne z nowoczesnością techniki współczesnej, to Sala-
manca dzięki swojej burzliwej historii jest jednym z częściej od-
wiedzanych i bardzo popularnych miejsc wycieczkowych wśród
Hiszpanów. Odnaleźć tam można znaki panowania Rzymian,
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Tradycyjnie wystawę prezentowano
w Klubie „Amicus”, a jej otwarcia w imie-
niu władz uczelni dokonała prof. dr hab.
Halina Henzel – Prorektor ds. Nauki. Sło-
wa powitania pod adresem wszystkich za-
proszonych gości, wśród których znaleźli
się przedstawiciele bibliotek szkół wyższych
województwa śląskiego, jak też pracowni-
cy i studenci naszej uczelni, skierowała rów-
nież Dyrektor Biblioteki Głównej AE, mgr
Barbara Zajączkowska oraz przybyła z
Warszawy na otwarcie wystawy Dyrektor
IPS, mgr Teresa Kozak.

Po trwającej trzy dni wystawie wiele
spośród eksponowanych na niej książek
zasiliło zbiory Biblioteki Głównej oraz kil-
ku Bibliotek Katedralnych, gdzie będą mo-
gli korzystać z nich pracownicy naukowi,
a także studenci naszej uczelni.

WANDA SĄCZEWSKA

W listopadzie 2002 roku odbyła się pią-
ta już z kolei wystawa książek zagranicz-
nych, zorganizowana przez Bibliotekę
Główną AE oraz firmę ABE Marketing
z Warszawy. Natomiast w dniach 6-8 maja
2003 roku także prezentowana była podob-
na wystawa, tym razem zorganizowana po
raz piąty przez Bibliotekę Główną AE wraz
z firmą International Publishing Service
(IPS) z Warszawy.

Współpraca Biblioteki z IPS trwa nie-
przerwanie już od ponad dziesięciu lat. Fir-
ma ta bowiem pośredniczy w zakupie ksią-
żek do zbiorów bibliotecznych, w prenu-
meracie wszystkich czasopism zagranicz-
nych, które Biblioteka posiada, a od pię-
ciu lat organizuje również wystawy obco-
języcznej literatury naukowej z dziedziny
ekonomii.

Tegoroczna wystawa IPS była – w po-
równaniu z poprzednimi – może nieco
skromniejsza, jeśli chodzi o liczbę ekspono-
wanych książek, lecz obejmowała pozycje
najaktualniejsze z dziedzin interesujących na-
szych pracowników naukowych, a więc ta-
kich jak: zarządzanie, marketing, finanse,
ubezpieczenia, matematyka, statystyka oraz
publikacje dotyczące Unii Europejskiej.
Większość pozycji po raz pierwszy była wy-
stawiona na Międzynarodowych Targach
Książki w Londynie w marcu 2003 roku,
a na wystawę w Akademii Ekonomicznej
trafiły one w drodze na Międzynarodowe
Targi Książki, które odbywały się w War-
szawie w połowie maja bieżącego roku.

Uroczyste otwarcie wystawy literatury zagranicznej z dziedziny ekonomii
Prof. dr hab. Halina Henzel – Prorektor ds. Nauki, mgr Barbara Zajączkowska – Dyrektor Biblioteki Głównej AE,
mgr Teresa Kozak – Dyrektor International Publishing Service (IPS) z Warszawy

Zaproszeni goście z zainteresowaniem oglądają ekspozycję
Od lewej: prof. dr hab. Tadeusz Trzaskalik, naprzeciw Redaktor Naczelny Wydawnictwa AE – mgr Anna Lebda-Wyborny

WWWWWYYYYYSTSTSTSTSTAAAAAWWWWWAAAAA     LITERALITERALITERALITERALITERATURYTURYTURYTURYTURY
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SukSukSukSukSukcesy AZScesy AZScesy AZScesy AZScesy AZS

AZS to prê¿nie dzia³aj¹ca organizacja studencka przy Akade-
mii Ekonomicznej. Dziêki pracy naszego klubu ubieg³y sezon obfi-
towa³ w ró¿ne imprezy, równie¿ rangi Mistrzostw Polski. Oprócz
wspó³zawodnictwa sportowego mo¿emy pochwaliæ siê nawi¹zaniem
kontaktu ze studentami Uniwersytetu Medycznego w Moskwie.
W majowy weekend grupa dziesiêciu osób na zaproszenie tamtej-
szej organizacji studenckiej wybra³a siê z wizyt¹ do stolicy Rosji.
W trakcie 5-dniowego pobytu zwiedzali�my najbardziej znane i war-
te uwagi zabytki Moskwy. W ogromie tylu wspania³ych miejsc:
cerkwi, placów, muzeów, nawet nie obejrzeli�my siê, a ju¿ trzeba
by³o wracaæ do kraju. Mamy nadziejê, ¿e nasi przyjaciele nie odmó-
wi¹ nam i z³o¿¹ rewizytê w naszym piêknym i nieznanym dla nich
kraju.

Wracaj¹c do tematu sportu, ju¿ w marcu odby³y siê Akademic-
kie Mistrzostwa Polski w narciarstwie alpejskim. Konkuruj¹c z in-
nymi Akademiami Ekonomicznymi, Wy¿szymi Szko³ami Morski-
mi oraz Filiami Politechnik nasza reprezentacja kobiet oraz mê¿-
czyzn zdoby³a dru¿ynowo pierwsze miejsca. Na stoku królowali
Agnieszka Bernas oraz B³a¿ej Kalisz. Liczymy na dalsze sukcesy
naszych studentów.

10 maja 2003 roku odby³y siê na naszej uczelni Akademickie
Mistrzostwa �l¹ska w karate tradycyjnym. Reprezentacja Akade-
mii Ekonomicznej okaza³a siê nie do pokonania i zajê³a wszystkie
pierwsze miejsca! W konkurencji kata indywidualne kobiet na pierw-
szym miejscu uplasowa³a siê Krystyna Rak, a tu¿ za ni¹ Zofia
Ga³uszko, która zajê³a pierwsze miejsce w kolejnej konkurencji
kumite indywidualne. Nie gorzej przedstawia³a siê sytuacja w kon-
kurencjach mê¿czyzn. W kata indywidualne pierwsze miejsce wy-
walczy³ Piotr Król, a drugie Andrzej Misior, którzy równie¿ w kon-
kurencji kumite indywidualne zajêli odpowiednio pierwsze i dru-
gie miejsce. Do³¹czy³ do nich z trzeci¹ lokat¹ Piotr Strzêpka.

Akademickie Mistrzostwa �l¹ska w p³ywaniu dostarczy³y nam
rado�ci z powodu czterech br¹zowych medali dla: Katarzyny
Widomskiej w konkurencji 100 metrów stylem klasycznym i Lubo-
miry Szopy w konkurencji 100 metrów stylem dowolnym oraz dwóm
sztafetom 4x50 metrów stylem dowolnym i zmiennym kobiet.

Po krótkim niebycie zosta³a reaktywowana sekcja rajdów sa-
mochodowych. W Trzecim Rajdzie Mazowieckim za³oga Uczel-
nianego Klubu Samochodowego wywalczy³a 4 miejsce. Sekcja na
pewno bêdzie siê rozwijaæ choæby tylko z powodu niepohamowa-
nego zainteresowania t¹ dziedzin¹ sportu naszego prezesa.

Niekwestionowanym sukcesem organizacyjnym AZS-u jest
przygotowanie Pierwszego Turnieju Uczelnianego w Tenisie Ziem-
nym o Puchar Prezesa AZS-u. Impreza odby³a siê w Jaworznie
w dniach 14-15 maja 2003 roku. Przewidujemy, ¿e w nastêpnym
sezonie nie powinno zabrakn¹æ miejsca na ten cel w naszym kalen-
darzu imprez.

KU AZS AE Katowice to równie¿ organizator Akademickich
Mistrzostwa �l¹ska w ¯eglarstwie na Jeziorze ¯ywieckim, które od-
by³y siê w dniach 18-20 maja 2003 roku nasza reprezentacja zdoby³a
br¹zowy medal, a uczestnicy wystawili wysokie oceny za organiza-
cjê tej imprezy.

Oferta AZS-u na czas wakacji jest niezwykle interesuj¹ca. Pla-
nujemy organizacjê rejsów mazurskich na prze³omie lipca i sierp-
nia. Ponadto, jak co roku Akademicki Zwi¹zek Sportowy we wspó³-
pracy z Organizacj¹ Studenck¹ �Paneuropa� organizuje �Adapciak�
� obóz integracyjny dla nowoprzyjêtych studentów. Planowany ter-
min imprezy to od 5 do 13 wrze�nia 2003 roku. W ci¹gu tego tygo-
dnia �wie¿o upieczeni studenci bêd¹ poznawali zasady i zwyczaje
panuj¹ce na naszej Alma Mater oraz nawi¹zywali pierwsze kontak-
ty ze starszymi studentami i w³adzami uczelni.

Klub Uczelniany jest otwarty na wspó³pracê nie tylko ze stu-
dentami naszej uczelni, ale tak¿e innych szkó³ wy¿szych zarówno
polskich, jak i zagranicznych. Serdecznie zapraszamy na nasz¹ stronê
internetow¹: www.azs.ae.katowice.pl oraz bezpo�rednio do siedzi-
by klubu w budynku �C� Akademii Ekonomicznej w Katowicach,
pokój 206.

ROBERT CHODECKI, ANNA GORZKOWSKA



Z ŻYCIA

49

Z ŻYCIA ORGANIZACJI

17-18 maja mia³a miejsce dwudniowa konferencja �PRiME-

DIA, czyli dwie strony informacji�. Wis³a okaza³a siê idealnym

miejscem do realizacji tego przedsiêwziêcia. Czyste powietrze

i górski krajobraz uatrakcyjni³y zorganizowane ju¿ po raz trzeci

przez PRogress � Studenck¹ Organizacjê Public Relations przed-

siêwziêcie. Po raz pierwszy jednak organizatorzy postanowili

zaprosiæ uczestników na projekt wyjazdowy. Du¿e zaintereso-

wanie projektem w�ród studentów nie tylko �l¹skich wy¿szych

uczelni �wiadczy o rozwoju rynku PR. W konferencji wziê³o

udzia³ 70 reprezentantów �rodowisk akademickich, spo�ród któ-

rych najwiêksz¹ czê�æ stanowili studenci Akademii Ekonomicz-

nej w Katowicach.

Celem

przedsiêwziê-

cia by³o u�wia-

domienie jego

uczestnikom

roli mediów

w procesie

kszta³towania

wizerunku,

a tak¿e integra-

cja studenckich

�rodowisk

zwi¹zanych

z dziennikar-

stwem i public

relations. Me-

rytorycznie

projekt sk³ada³

siê z dwóch

bloków: sobot-

niego � po�wiêconego PR i niedzielnego zwi¹zanego z media-

mi. W�ród prelegentów znale�li siê m.in.: pracownicy agencji

PR, dziennikarze, organizatorzy ogólnopolskiego Kongresu

PR z Rzeszowa oraz rzecznicy prasowi.

Marek Wróbel (agencja NEURON PR z Warszawy) w nie-

zwykle barwny sposób opowiedzia³ historiê polskiego public re-

lations. Sformu³owania takie jak �PR laleczka� chyba na sta³e

zagoszcz¹ w s³ownikach piarowców. Wyst¹pienie go�cia ze sto-

licy zosta³o najwy¿ej ocenione przez uczestników, którzy w wiêk-

szo�ci po raz pierwszy mogli us³yszeæ o realiach polskiego biz-

nesu. Korzystaj¹c z piêknej pogody prelekcjê w plenerze wyg³o-

si³a Barbara Cieszewska � dziennikarka �Rzeczpospolitej�.

Rady dla specjalistów od public relations, zajmuj¹cych siê kon-

taktami z pras¹ zosta³y bardzo wysoko ocenione przez uczestni-

ków. Kulisy pracy rzecznika prasowego przedstawi³ Krzysztof
Mejer (�l¹ski Urz¹d Wojewódzki). Du¿ym zainteresowanie cie-

szy³y siê tak¿e wyst¹pienia dr. Dariusza Tworzyd³o i Tomasza
Soliñskiego, którzy omówili media relations dla ogólnopolskiego

Kon-gresu PR, który odby³ siê w Rzeszowie, Sebastiana Cha-
cho³ka (PRC Communications), Ewy Slezak (TVP Katowice)

czy Krzysztofa Misiurkiewicza � aktora Teatru �l¹�kiego, któ-

ry unaoczni³ wp³yw znajomo�ci zasad �savoir vivre�u� na wize-

runek osobisty.

Pozytywne komentarze zawarte w ankietach od uczestników

mobilizuj¹ do organizacji jeszcze wiêkszej konferencji w przy-

sz³ym roku.

MARCIN MŁODOŻENIEC

Public relations i media w WPublic relations i media w WPublic relations i media w WPublic relations i media w WPublic relations i media w Wiśleiśleiśleiśleiśle
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3 kwietnia 2003 Naukowe Ko³o Ubezpieczeñ �RISK�, dzia³a-

j¹ce przy Katedrze Rynku Ubezpieczeniowego, zorganizowa³o

kolejn¹ edycjê �Dnia Ubezpieczeñ�. Patronat nad tym przedsiê-

wziêciem obj¹³ rektor, profesor Florian Ku�nik. Uroczystego

otwarcia dokonali: prorektor ds. edukacji profesor Józef Biolik,

profesor Irena Jêdrzejczyk � opiekun naukowy Ko³a oraz Ma-
riusz M³oczek � jego przewodnicz¹cy.

Tematem przewodnim tegorocznej edycji Dnia Ubezpieczeñ

by³y Towarzystwa Ubezpieczeñ Wzajemnych oraz innowacje

produktowe. Jako pierwszy wyst¹pi³ mecenas Aleksander Da-
szewski � Zastêpca Dyrektora Biura Rzecznika Ubezpieczonych,

który przedstawi³ sytuacjê na rynku ubezpieczeniowym oraz po-

dzieli³ siê uwagami dotycz¹cymi zmian w projekcie ustawy o dzia-

³alno�ci ubezpieczeniowej. Profesor Wanda Ronka-Chmielo-
wiec z Akademii Ekonomicznej we Wroc³awiu przedstawi³a pro-

gram studiów na specjalno�ci ubezpieczenia tej uczelni. Nastêp-

nie Kierownik Zespo³u Obs³ugi Klientów Strategicznych PZU

SA, Marek Szczepanik przedstawi³ istotê ubezpieczenia mon-

ta¿owo-budowlanego.

Blok po�wiêcony Towarzystwom Ubezpieczeñ Wzajemnych

prowadzony by³ przez Dyrektora Regionalnego TUW SKOK �

Jêdrzeja Jêdrycha, Dyrektora Biura Regionalnego TUW TUW

w Katowicach � Jolantê Dudê oraz Pe³nomocnika Zarz¹du

ds. Ochrony Prawnej Grupy Concordia � Bart³omieja Janygê
i Dyrektora Oddzia³u �l¹sko-Ma³opolskiego tej¿e Grupy � An-
drzeja Neporê. Studenci mieli okazjê zapoznaæ siê z histori¹

powstania Towarzystw Ubezpieczeñ Wzajemnych w Polsce,

obecnym ich funkcjonowaniem oraz ze sztandarowymi produk-

tami tego typu podmiotów.

Kolejny blok wyk³adów po�wiêcony zosta³ innowacyjnym

produktom Towarzystw Ubezpieczeniowych. W czê�ci tej wziêli

udzia³: Piotr Dr¹g � D.A.S. Ubezpieczenie Ochrony Prawnej,

Dyrektor ds. Rozwoju Sprzeda¿y Skandia ̄ ycie S.A. � Dariusz
Lis oraz dyrektor Iwona Sadkowska i Marceli Jacher repre-

zentuj¹cy sta³ego partnera ko³a � firmê Cigna STU S.A.

Ogromne zainteresowanie studentów katowickiej Akademii

przeros³o oczekiwania organizatorów. Przybyli równie¿ przed-

stawiciele Ko³a Naukowego RYZYKO z Akademii Ekonomicz-

nej w Krakowie.

DOMINIK PIECHOWSKI

Dzień UbezpieczeńDzień UbezpieczeńDzień UbezpieczeńDzień UbezpieczeńDzień Ubezpieczeń
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TERRORYZM

Jak wiêc postêpowaæ w przypadku otrzymania przesy³ki
niewiadomego pochodzenia?

W przypadku otrzymania jakiejkolwiek przesy³ki niewiado-
mego pochodzenia lub budz¹cej podejrzenia z jakiegokolwiek
innego powodu: brak nadawcy, brak adresu nadawcy, przesy³ka
pochodzi od nadawcy lub miejsca, z którego nie spodziewamy
siê jej otrzymaæ, nale¿y:
1. Nie otwieraæ tej przesy³ki!
2. Umie�ciæ tê przesy³kê w grubym worku plastikowym, szczel-

nie zamkn¹æ.
3. Worek ten nale¿y umie�ciæ w drugim grubym plastikowym

worku, szczelnie nale¿y zamkn¹æ: zwi¹zaæ supe³ i zakleiæ
ta�m¹ klej¹c¹.

4. Paczki nie nale¿y przemieszczaæ. Nale¿y pozostawiæ j¹ na
miejscu.

5. Powiadomiæ lokalny posterunek policji lub stra¿ po¿arn¹.

W przypadku, gdy podejrzana przesy³ka zosta³a otwarta i za-
wiera jak¹kolwiek podejrzan¹ zawarto�æ w formie sta³ej (py³,
kawa³ki, blok, galaretkê, pianê lub inn¹) lub p³ynnej nale¿y:
1. Mo¿liwie nie naruszaæ tej zawarto�ci: nie rozsypywaæ, nie

przenosiæ, nie dotykaæ, nie w¹chaæ, nie powodowaæ ruchu
powietrza w pomieszczeniu (wy³¹czyæ system wentylacji i kli-
matyzacji, zamkn¹æ okna).

2. Nale¿y ca³¹ zawarto�æ umie�ciæ w worku plastikowym, za-
mkn¹æ go i zakleiæ ta�m¹ lub plastrem.

3. Nale¿y dok³adnie umyæ rêce.
4. Zaklejony worek umie�ciæ w drugim worku, zamkn¹æ go i za-

kleiæ.
5. Ponownie dok³adnie umyæ rêce.
6. W przypadku braku odpowiednich opakowañ nale¿y unikaæ

poruszania i przemieszczania przesy³ki.
7. Bezzw³ocznie powiadomiæ lokaln¹ jednostkê policji lub stra¿

po¿arn¹ i stosowaæ siê do ich wskazówek.
Po przybyciu w³a�ciwych s³u¿b nale¿y bezwzglêdnie stoso-

waæ siê do ich zaleceñ.

STEFAN WOJDYŁO

Opracowano na podstawie wytycznych Z-cy Komendanta G³ównego Policji,
�Psychoza strachu� � przegl¹d prawno-gospodarczy.

Terroryzm sta³ siê obecnie jedn¹ z najwiêkszych plag wspó³-
czesnych pañstw i narodów. Jest jednym z najwiêkszych zagro-
¿eñ dla bezpieczeñstwa i porz¹dku �wiatowego. Jest wyzwaniem,
przed którego obliczem stajemy �twarz¹ w twarz �, u�wiadamia-
j¹c sobie, ¿e to, co ogl¹damy nie jest przekazem pochodz¹cym
z wirtualnej rzeczywisto�ci, a dzieje siê naprawdê i jutro mo¿e
dotyczyæ tak¿e i nas.

Definicja terroryzmu jest spraw¹ niezwykle istotn¹, gdy¿
z chwil¹ wypowiedzenia wojny terroryzmowi, powinna ona staæ
siê kategori¹ prawn¹. Z po�ród oko³o 200 definicji dotycz¹cych
terroryzmu najbli¿sz¹ prawdy jest definicja zaproponowana przez
Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych, wed³ug której
dzia³aniami terrorystycznymi s¹: wszelkie celowe akty pope³-
niane przez pojedyncze osoby lub organizacje przeciw jednemu
lub kilku pañstwom, ich instytucjom lub ludno�ci, w celu zastra-
szenia oraz powa¿nego os³abienia lub zniszczenia struktury po-
litycznej, gospodarczej i spo³ecznej kraju. Pojêcie to obejmuje
takie formy terroryzmu, jak sabota¿ sieci informacyjnych czy
spowodowanie spustoszeñ ekologicznych. Ponadto, definicja ter-
rorysty zamieszczona w s³owniku oksfordzkim podkre�la, ¿e czyn
terrorystyczny jest �zaplanowany, wykalkulowany i dokonany
z premedytacj¹�. W definicjach �terroryzmu� jako najczê�ciej
wystêpuj¹ce jego wyznaczniki odnotowano: przemoc i si³ê, mo-
tyw polityczny, strach, podkre�lenie terroru, gro�bê, psycholo-
giczne skutki i przewidywane reakcje.

W skali zjawisk przestêpczych zwi¹zanych ze stosowaniem
przemocy istotny udzia³ maj¹ zamachy stricte terrorystyczne i inne
czyny kryminalne o terrorystycznym charakterze (w tym zagro-
¿enie bioterroryzmem). Zagro¿enie bioterroryzmem przestaje do-
tyczyæ tylko Stanów Zjednoczonych, tak¿e Europê opanowa³a
psychoza strachu wywo³ania mo¿liwo�ci¹ zaka¿enia siê zarod-
nikami w¹glika. W Polsce w ostatnim czasie odnotowano wiele
przypadków otrzymywania przesy³ek z dziwnym bia³ym prosz-
kiem. Na razie s¹ to przejawy �le pojmowanego poczucia humo-
ru, ale nie mo¿na wykluczyæ, ¿e prêdzej czy pó�niej otrzymamy
tajemnicz¹ przesy³kê z broni¹ biologiczn¹ � w¹glikiem, osp¹ czy
jadem kie³basianym.

Bior¹c pod uwagê fakt, ¿e jeste�my cz³onkami NATO, wielu
ró¿nych �wiatowych i regionalnych organizacji politycznych, go-
spodarczych czy spo³ecznych, ¿e coraz bli¿szy jest termin na-
szego wej�cia do Unii Europejskiej, coraz wiêcej miêdzynaro-
dowych granic przestaje istnieæ � musimy mieæ �wiadomo�æ,
¿e oprócz niew¹tpliwych korzy�ci z tego wynikaj¹cych istniej¹
równie¿ i zagro¿enia, w tym zagro¿enia bezpieczeñstwa ze stro-
ny terroryzmu. Musimy byæ na tak¹ sytuacjê przygotowani.

Specjalista ds. Planowania Obronnego
Akademia Ekonomiczna w Katowicach

budynek „L”, pokój nr 9
telefon: (32) 2577188
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Marian Sołtysik: Zarządzanie logistyczne.
Wydanie III zmienione i rozszerzone.

Skrypt składa się z sześciu rozdziałów.
W pierwszym przedstawiono węzłowe pro-
blemy teoretyczno-metodologiczne współ-
czesnej logistyki. Drugi traktuje o dwóch
zasadach filozofii logistyki będących pod-
stawą zarządzania logistycznego: zasa-
dzie „myślenia o całości”, czyli podejścia
systemowego oraz zasadzie przepływów.
Trzeci rozdział przedstawia istotę oraz
koncepcję zarządzania logistycznego.
W czwartym omówiono podstawy strate-
gicznego zarządzania logistycznego. Roz-
dział piąty traktuje o organizacji logistyki
w przedsiębiorstwach, natomiast szósty
zawiera rozważania o związkach orienta-
cji logistycznej i orientacji marketingowej
w zarządzaniu przedsiębiorstwami.

Informatyka w zarządzaniu. Praca zbioro-
wa pod redakcją Celiny M. Olszak i Henryka
Sroki.

Książka ma charakter teoretyczno-po-
znawczy i metodyczny. Jest adresowana
przede wszystkim do studentów uczelni
ekonomicznych różnych kierunków i spe-
cjalności, lecz wiele prezentowanych tre-
ści ma charakter na tyle ogólny, że mogą
być przydatne także dla szerzej grupy od-
biorców. W publikacji, obok problematyki
dotyczącej sprzętu i oprogramowania
komputerów, szeroko opisano również za-
gadnienia związane z tworzeniem syste-
mów informatycznych dla przedsię-
biorstw.

Analiza i prognozowanie zjawisk rynko-
wych o charakterze niemetrycznym.
Praca zbiorowa pod redakcją Eugeniusza
Gatnara.

Autorzy w swoich artykułach przedsta-
wili możliwość wykorzystania w analizie
rynku, badaniach sondażowych czy też
analizie sprzedaży takich metod staty-
stycznych jak analiza wariancji, drzewa
klasyfikacyjne, analiza czynnikowa, mode-
le strukturalne (SEM), modele logitowe,
skalowanie wielowymiarowe, metoda del-
ficka itp. Praca potwierdza założenie, że
zagadnienie analizy oraz modelowania
zjawisk o charakterze jakościowym ma
duże znaczenie praktyczne.

Przesłanki i formy sekurytyzacji aktywów
podmiotów gospodarczych. Praca zbioro-
wa pod redakcją Ireny Pyki.

Zagadnienia stanowiące przedmiot
opracowania podzielono na pięć grup pro-
blemowych, w ramach których:
- dokonano przeglądu form i metod se-

kurytyzacji,
- określono kierunki sekurytyzacji oraz

przesłanki jej rozwoju na krajowych i mię-
dzynarodowych rynkach finansowych,

- przeanalizowano procedury i efektyw-
ność sekurytyzacji aktywów w przedsię-
biorstwie produkcyjnym,

- określono kierunki i efekty sekurytyza-
cji w bankach,

- wskazano na rolę ratingu sekurytyzowa-
nych papierów wartościowych.

Praca wyznacza krąg zagadnień do dalszy badań nad sekurytyzacją
pod kątem określenia jej miejsca i efektywności w systemie polskich ryn-
ków finansowych.
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Włodzimierz Szkutnik: Modele probabili-
styczne ryzyka ubezpieczeniowego w uję-
ciu ciągłym. Ekonomiczne aspekty ryzy-
ka ubezpieczeniowego. Seria: Statystyka
ubezpieczeniowa pod redakcją Włodzimierza
Szkutnika. Zeszyt nr 9.

W pracy analizowane są zagadnienia
z dziedziny ubezpieczeń mające złożoną
strukturę natury probabilistycznej. Mode-
lowe ujęcie pewnych aspektów przejawia-
nia się tej działalności możliwe jest także
w formie procesów dyskretnych. Dla ade-
kwatności modelu do opisywanej rzeczy-
wistości niezbędne są procedury, których
zastosowanie jest możliwe tylko wtedy,
gdy procesy te są ujęte jako ciągłe.

Adrianna Mastalerz-Kodzis: Modelowanie
procesów na rynku kapitałowym za po-
mocą multifraktali.

Celem pracy jest chęć dogłębnego zro-
zumienia dynamicznie zmieniającego się
zachowania rynku instrumentów finanso-
wych oraz propozycja uwzględnienia wła-
sności fraktalnych podczas analizy ryzy-
ka. Książka ma też za zadanie przedsta-
wienie fraktalnej struktury wykresów cen
walorów notowanych na Warszawskiej
Giełdzie Papierów Wartościowych oraz
analiza ryzyka tych instrumentów.

Ewa Kwiatkowska: Analiza zmian struktu-
ralnych modeli autoregresyjnych dla wy-
branych zmiennych ekonomicznych.

W publikacji rozważono dwa problemy.
W rozdziale pierwszym zaprezentowano
metodę taksonomii wrocławskiej. Następ-
nie przedstawiono i omówiono wyniki jej
zastosowania w grupie sześciu tych sa-
mych zmiennych makroekonomicznych
dla trzech krajów będących właśnie
w okresie przemian gospodarczych:
Czech, Polski i Węgier. W rozdziale dru-
gim rozważono możliwość generowania
poszczególnych szeregów czasowych
przez równania autoregresji zawierające
tylko jedną opóźnioną zmienną. Rozdział
trzeci zawiera implementację metody za-
prezentowanej w rozdziale drugim do za-
proponowanych szeregów czasowych.

Komunikacja i jej funkcje w wojewódz-
twie śląskim. Studia Ekonomiczne nr 25.
Praca zbiorowa pod redakcją Stanisława
Dziadka.

Praca jest poświęcona pamięci zmar-
łego w zeszłym roku profesora Stanisła-
wa Dziadka, kierownika Katedry Transpor-
tu naszej Uczelni. Problematyka transpor-
tu w województwie śląskim poruszona jest
tutaj na szerokiej płaszczyźnie tematycz-
nej i opisana z wielu perspektyw. Cykl tek-
stów ukazuje w pełni złożoność proble-
matyki poruszanej w publikacji.

Włodzimierz Szkutnik: Modele statystycz-
ne i probabilistyczne ryzyka ubezpiecze-
niowego. Przypadek dyskretny. Seria: Sta-
tystyka ubezpieczeniowa pod redakcją Wło-
dzimierza Szkutnika. Zeszyt nr 7.

Zastosowane w pracy ujęcie dyskretne
zagadnień ryzyka ubezpieczeniowego ma
na celu przybliżenie problematyki ryzyka
w ubezpieczeniach szerszemu kręgowi
odbiorców, głównie studentom specjalno-
ści ubezpieczenia, w celu wprowadzenia
ich w trudniejsze zagadnienia modelowe
statystyczno-probabilistyczne z zakresu
ryzyka.

Włodziwierz Szkutnik: Analiza roszczenio-
wa w ujęciu statystyczno-probabilistycz-
nym – przypadek dyskretny. Seria: Staty-
styka ubezpieczeniowa pod redakcją Włodzi-
mierza Szkutnika. Zeszyt nr 8.

Niniejszy zeszyt ma na celu rozwinię-
cie tematyki ryzyka szkody w portfelach
polis ubezpieczeniowych w aspekcie ry-
zyka ubezpieczeniowego. Przedstawienie
tej problematyki w dość przystępnym wa-
riancie dyskretnych modeli ryzyka umoż-
liwi łatwiejsze zrozumienie tej problema-
tyki przez studentów nie mających duże-
go rozeznania w problematyce probabili-
stycznej.
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Henryk Bieniok, Olaf Flak, Grzegorz Głód:
Kondycja małych i średnich przedsię-
biorstw prywatnych województwa ślą-
skiego w okresie przygotowawczym do
integracji z Unią Europejską.

Główną przesłanką projektu badawcze-
go były uruchamiane w Polsce w ostat-
nich latach procesy demokratyzacji, któ-
re stworzyły sprzyjające warunki do roz-
woju procesów przedsiębiorczych przy-
śpieszających rozwój gospodarczy kraju.
Pluralizm polityczny, wolne media i prze-
chodzenie na gospodarkę rynkową stwo-
rzyły przychylny klimat dla licznych prze-
mian strukturalnych umożliwiających
rozwój sektora prywatnego będącego
nośnikiem szybszego rozwoju gospo-
darczego.

Przedsiębiorczość, konkurencyjność oraz
kondycja małych i średnich przedsię-
biorstw w obliczu integracji z Unią Euro-
pejską. Praca zbiorowa pod redakcją Henry-
ka Bienioka.

W pracy podjęto ważne problemy z punk-
tu widzenia aktualności i doniosłości za-
równo dla teorii, jak i praktyki zarządzania.
Jej tematyka koncentruje się na takich
zagadnieniach, jak:
- kondycja oraz poziom przedsiębiorczości

i konkurencyjności małych i średnich
przedsiębiorstw (MŚP),

- siły i słabości oraz szanse i zagrożenia
MŚP w obliczu integracji europejskiej,

- ocena stopnia przygotowania MŚP do
wejścia do UE,

- pomoc publiczna oraz instytucjonalne
formy wspierania rozwoju MŚP,

- kwalifikacje właścicieli oraz kapitał intelektualny w MŚP,
- kluczowe czynniki sukcesu oraz bariery rozwoju przedsiębiorstw,
- potencjał i strategie rozwoju MŚP.

Problemy polskiej wsi na przełomie wie-
ków. Praca zbiorowa pod redakcją Lucyny
Frąckiewicz i Małgorzaty Król.

Zawarte w pracy artykuły stanowią ma-
teriał inspirujący do przemyśleń nad sy-
tuacją życiową ludności wiejskiej i sposo-
bem jej poprawy. Stąd też w prezentowa-
nych materiałach wiele spraw zaadreso-
wano do podmiotów polityki społecznej
skali makro- i mikroregionalnej. Autorzy
zgodnie orzekają, że problem sytuacji
społeczno-ekonomicznej polskiej wsi na-
leży traktować ze szczególną uwagą,
zwłaszcza w sytuacji prowadzonych ne-
gocjacji z Unią Europejską.

Polska a Europa. Procesy demograficzne
u progu XXI wieku. Przeobrażenia spo-
łeczno-demograficzne i ich konsekwen-
cje dla województwa śląskiego. Praca zbio-
rowa pod redakcją Lucyny Frąckiewicz.

Przedstawione w książce informacje
o regionie śląskim ukazują potrzebę mo-
nitorowania zmian i ich skutków dla pra-
widłowego rozwoju ludności regionu,
w którym nagromadziło się wiele trudnych
problemów społeczno-demograficznych.
Znajdziemy tu także szeroko opisane pro-
cesy łagodzenia skutków restrukturyzacyj-
nych dotyczące uprawnień górniczych
w zreformowanym systemie ubezpiecze-
nia społecznego.

Systemy gospodarcze i ich ewolucja. Mo-
del polskiej gospodarki w kontekście
przyszłego członkostwa w Unii Europej-
skiej. Praca zbiorowa pod redakcją Stanisła-
wa Swadźby.

Zebrane w pracy artykuły zostały zawar-
te w pięciu blokach tematycznych:
- transformacja, integracja, globalizacja

a system gospodarczy,
- gospodarka Polski w okresie transfor-

macji i integracji z Unią Europejską,
- procesy dostosowawcze do wymogów

Unii Europejskiej,
- rynek pracy i jego funkcjonowanie,
- teoretyczne i praktyczne aspekty inte-

gracji z Unią Europejską.

Barbara Danowska-Prokop, Helena Przyby-
ła, Urszula Zagóra-Jonszta: Nieliberalne kie-
runki współczesnej myśli ekonomicznej.

Opracowanie prezentuje dokonania
myśli ekonomicznej pierwszej połowy XX
w. Wszystkie przedstawione tu teorie za-
sadniczo różnią się od nurtu liberalnego,
który niepodzielnie panował w ekonomii
przez cały XIX w. i do czasu tzw. rewolucji
keynesowskiej wyznaczał kierunek ekono-
micznego myślenia. Książka stanowi waż-
ny przyczynek o wartości poznawczej i prak-
tycznej. Z jednej strony przybliża dorobek
różnych autorów nie mieszczących się
w zakresie liberalnej ortodoksji, z drugiej
wykorzystuje narzędzia analityczne w ce-
lu wyjaśnienia i przewidywania przebiegu
zdarzeń ekonomicznych.
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