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 Nowy budynek jest przyjazny dla użytkowni-
ków i środowiska. Znalazła się w nim przestrzeń 
dla wielu miejsc pracy oraz spotykania się studen-
tów i kadry akademickiej. Wiosną i latem dysku-
sje przeniosą się zapewne z budynku na tarasy wi-
dokowe, z których roztacza się panorama centrum 
Katowic. Wkrótce uruchomione zostanie także uni-
wersyteckie bistro. Dzięki pompom ciepła budynek 
wykorzysta własną temperaturę do ogrzewania po-
trzebnej wody użytkowej. Na dachu zamontowano 
systemy solarne, a magazynowana woda deszczo-
wa będzie wykorzystana w sanitariatach oraz do 
podlewania zieleni. Na fanów dwóch kółek czeka 
parking dla rowerów zlokalizowany przy zjeździe 
ze ścieżki nad Rawą.

CNTI to pięć pięter naszpikowanych elektro-
niką. Blisko 800 osób będzie mogło w jednym cza-
sie korzystać ze stacjonarnych i mobilnych stano-
wisk komputerowych w budynku. Zintegrowany 
system wideokonferencyjny umożliwi różne formu-
ły prezentacji treści we wszystkich przestrzeniach 
Centrum. Laboratoria komputerowe będą wielo-
funkcyjne dzięki specjalnie opracowanej platformie 
umożliwiającej pracę „w chmurze”. W czytelni mul-
timedialnej studenci i pracownicy uzyskają dostęp 
do zbiorów Bibliotek Wydziałowych oraz informa-
cji elektronicznej i multimediów. Będą mieli także 
możliwość wykorzystania specjalistycznego opro-
gramowania oraz przeglądnięcia prasy codziennej 
i specjalistycznej nad kubkiem aromatycznej kawy.

Witamy
w Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

9 stycznia 2014 r. swoje podwoje otworzy Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Zamilkną odgłosy prac budowlanych, a bulwary rze-
ki Rawy na odcinku od przebudowywanego Rynku Katowic do ul. Murckowskiej zyskają zwieńcze-
nie w postaci tętniącego życiem obiektu akademickiego. Zaprojektowany w formie książki otwartej 
na uniwersytecki kampus, budynek CNTI jest jednocześnie swoistą bramą stolicy województwa. Jego 
bryła przyciąga uwagę wjeżdżających, biegnącą z północy, drogą krajową nr 86. 
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Parter 
hol główny: strefa rekreacji oraz pracy zespołowej, punkt informacyjny, szatnie, miejsce organizacji  ●
wystaw i innych wydarzeń,
sala konferencyjna, ●
taras – letnia strefa rekreacji i wypoczynku. ●

CNTI w liczbach

Kubatura:  32 763 m3

Powierzchnia całkowita:   7 005 m2

Liczba kondygnacji: 7

Liczba laboratoriów komputerowych: 10
Liczba sal konferencyjnych:   3
Liczba sal audytoryjnych:  1
Liczba czytelni multimedialnych: 1
Liczba wyposażonych stanowisk komputerowych:  415
Liczba miejsc czytelniczych:  155
Liczba miejsc audytoryjnych:  200
Liczba miejsc dydaktycznych ogółem:  825

nansowej, magazynowej itp., zarządzanie łańcucha-
mi dostaw, e-logistyka.

Oprócz oczywistych korzyści dla studentów i ka-
dry naukowej, CNTI pozytywnie wpłynie na wdra-
żanie zaawansowanych usług dla rozwoju gospo-
darki w regionie, a już teraz jest ważnym atutem 
w przyciąganiu inwestorów. Centrum ma stać się 
zapleczem dla biznesu, miejscem spotkań, konferen-
cji i dyskusji branżowych. Otwiera przed Uniwersy-
tetem Ekonomicznym nowe możliwości uczestnicze-
nia w projektach łączących świat nauki ze światem 
biznesu oraz w międzynarodowych konsorcjach ba-
dawczych.

Poza przyczynkiem do rozwoju kierunków infor-
matycznych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Ka-
towicach, realizacja projektu poszerzy wachlarz moż-
liwości kształcenia w zakresie zastosowania tech-
nologii informatycznych we wszystkich zawodach 
ekonomicznych i menedżerskich. Nowe laboratoria 
obejmą dziedziny, takie jak systemy GIS, systemy 
katastralne, narzędzia informatyczne w admini-
stracji publicznej, zarządzanie projektami, systemy 
finansowo-księgowe, systemy zarządzania finanso-
wego, serwisy finansowe i giełdowe, narzędzia ana-
lizy inwestycyjnej, systemy wspomagania zarzą-
dzania, systemy zarządzania relacjami z klientami, 
systemy logistyczne, systemy obsługi kadrowej, fi-
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II Piętro 
4 laboratoria komputerowe, ●
serwerownia i pomieszczenie pracowników ob- ●
sługujących systemy informatyczne i audiowi-
zualne,
strefa studentów: strefa rekreacji oraz pracy  ●
zespołowej, miejsce organizacji wystaw i in-
nych wydarzeń,
taras widokowy – letnia strefa rekreacji i wy- ●
poczynku.

I Piętro
czytelnia multimedialna: strefa indywidualnej pracy studentów i pracowników, dostęp do zbiorów Biblio- ●
tek Wydziałowych, dostęp do informacji elektronicznej i multimediów, możliwość wykorzystania specja-
listycznego oprogramowania narzędziowego, dostęp do prasy codziennej,
2 laboratoria komputerowe, ●
sala konferencyjna. ●

Inwestycja

Wartość inwestycji:  47,0 mln zł
Dotacja budżetu państwa:  36,5 mln zł
Dotacja Miasta Katowice:   4,0 mln zł
Środki własne uczelni:  6,5 mln zł

Generalny Wykonawca:   Mostostal Warszawa SA
Pracownia Projektowa:   Pracownia Projektowa Wojciech Podleski Sp. z o.o.
Inżynier Kontraktu:   Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o. 
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III Piętro
aula – wejście główne, ●
2 laboratoria komputerowe, ●
sala konferencyjna, ●
hole przy auli: strefa rekreacji oraz pracy zespołowej, miejsce organizacji wystaw i innych wydarzeń, ●
taras widokowy – letnia strefa rekreacji i wypoczynku. ●

Technologie

System informatyczny wykorzystujący platformę pracy „w chmurze”
Zintegrowany system zarządzania treścią
Zintegrowany system wideokonferencyjny, wszystkie sale dydaktyczne wyposażone w nowoczesne 
lokalne systemy audiowizualne
Cały obszar budynku oraz tarasy letnie objęte siecią WiFi
Ponad 1500 punktów dostępu sieci komputerowej LAN
Rozwiązania proekologiczne: panele solarne, pompy ciepła, system odzysku i uzdatniania wody 
deszczowej
Materiały budowlane zapewniające duży komfort termiczny i akustyczny: przeszklenia dwukomo-
rowe o wysokich parametrach akustycznych, wygłuszające elementy okładzin ściennych, podłóg, 
sufitów, sterowane elektrycznie rolety oraz okna uchylne

Komfort i bezpieczeństwo

Obiekt w pełni klimatyzowany
Dwie klatki schodowe i cztery windy dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych
Teren zewnętrzny całkowicie objęty monitoringiem wizyjnym
Parkingi dostępne dla posiadaczy legitymacji studenckich i pracowniczych
Pełne oświetlenie stref parkingowych i ciągów komunikacyjnych 
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Parkingi
Parking zewnętrzny – strefa A: 66 miejsc
Parking zewnętrzny – strefa B: 87 miejsc
Parking wewnętrzny – strefa C: 29 miejsc dla gości, uczestników konferencji i spotkań  

oraz dla osób niepełnosprawnych
Parking rowerowy: 50 miejsc, zlokalizowany pod tarasem głównym – wjazd bezpośrednio  

ze ścieżki rowerowej pod kładką

Opracowanie redakcyjne: Piotr Mołdrzyk, Marcin Baron, Marcin Strzelczyk
Plany budynku: Pracownia Projektowa Wojciech Podleski Sp. z o.o.

Zdjęcia: Aleksander Kaczmarek

V Piętro
pomieszczenia biurowe. ●

IV Piętro
aula – wejście górne, ●
2 laboratoria komputerowe, ●
taras widokowy – letnia strefa rekreacji i wypoczynku. ●




