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Agenda 

 Dlaczego kandyduję? 

 Wizja Uczelni w 2024 

 SWOT: diagnoza aktualnej sytuacji Uczelni 

 Działania: 

 Organizacja Uczelni 

 Kierunki doskonalenia dydaktyki 

 Kierunki doskonalenia badań naukowych 



Dlaczego kandyduję  
na rektora UE  

w kadencji 2020-2024? 



Wizja uczelni w 2024 

Najstarsza śląska uczelnia  

silna: 

dialogiem akademickim 

współpracą interdyscyplinarną  

elastycznością działania  

wspartą na  

nowoczesnych rozwiązaniach 
organizacyjnych i technologicznych 

 



SKĄD TAKA WIZJA 
NASZEJ ALMA MATER? 



diagnoza 



Silne strony Uczelni 

 stosunkowo dobra sytuacja finansowa, 

 unowocześniona infrastruktura, 

 kierunki studiów dobrze oceniane przez 
kandydatów na studia, 

 wysoka ocena poziomu kształcenia przez 
otoczenie gospodarcze. 



Słabości 

 słaba współpraca z otoczeniem biznesowym, w 
tym w szczególności z absolwentami Uczelni, 

 mała aktywność w pozyskiwaniu środków 
zewnętrznych na badania naukowe, 

 stosunkowo niska aktywność części pracowników 
naukowo-badawczych w zakresie publikacji, 

 niedoprecyzowane kompetencje kolegiów. 



Na marginesie   
– moje wartości w zarządzaniu 

 Fakty nie emocje  
(evidence based management) 

 Przyczyny nie odczucia 
(rzetelna analiza decyzyjna) 

 Etyczne działania kierownictwa 
(społeczna odpowiedzialność) 

 Zrównoważony rozwój Uczelni  
(ewolucja, a nie radykalne zmiany)  



Liczba projektów  
w Narodowym Centrum Nauki 

 

 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu   166 

 Szkoła Główna Handlowa      142 

 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie      89 

 Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu      86 

 Akademia Leona Koźmińskiego        63 

 

 Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach  ??? 



Liczba projektów  
w Narodowym Centrum Nauki 

 

 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu   166 

 Szkoła Główna Handlowa      142 

 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie      89 

 Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu      86 

 Akademia Leona Koźmińskiego        63 

 

 Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach  58 



Zagrożenia 

 słaby wynik oceny Uczelni w ramach 
parametryzacji, 

 migracja najlepszych pracowników do ośrodków 
dających skuteczniejsze wsparcie, 

 zmniejszenie liczby studentów i uczestników 
studiów podyplomowych. 



Szanse 

 rosnące zapotrzebowanie na absolwentów łączących wiedzę 
z zakresu ekonomii, finansów i zarządzania  
z kompetencjami w zakresie wykorzystania nowoczesnych 
technologii informatycznych, 

 rosnąca liczba młodych pracowników naukowo-badawczych 
legitymujących się znaczącymi osiągnięciami,  

 środki na badania naukowe płynące poprzez biznes,  

 biznes poszukujący nowych rozwiązań (w tym 
informatycznych), usprawniających komunikację cyfrową, 
pracę zdalną i inteligentną analizę dużych zbiorów danych. 



Wnioski na kadencję 
2020-2024 



Priorytety nowego rektora 

 dialog akademicki władz ze społecznością, 

 badania naukowe jako warunek przetrwania Uniwersytetu 
jako uczelni naukowo-badawczej, 

 promowanie współpracy, np. międzykatedralnej,  

 dalsze wzbogacanie oferty edukacyjnej, w tym oferty 
kierunków prowadzonych w języku angielskim, 

 poprawa poziomu obsługi administracyjnej studentów, 
poszerzenie możliwości indywidualnego kształtowania 
ścieżki edukacyjnej, 

 elastyczność działania wsparta na nowoczesnych 
rozwiązaniach organizacyjnych i technologicznych. 



Cele i działania 
strategiczne  



Cele 

 istotne zwiększenie liczby aplikacji o środki 
zewnętrzne na badania naukowe, 

 każdy wydział ma partnerów biznesowych 
realizujących wspólne badania, 

 liczna grupa studentów aktywnie studiujących i 
promujących jakość swego kształcenia, 
pracujących w kołach naukowych i projektach, 

 zadowolona administracja jako sprawne wsparcie 
badań i kształcenia.  

 



Co dalej z organizacją Uczelni? 

 kolegia/wydziały jako jednostki merytoryczne 
prowadzące dydaktykę opartą na atrakcyjnych 
badaniach, 

 sensowny, klarowny podział kompetencji, 

 rozwiązania informatyczne wspomagające dialog 
akademicki,  

 samodzielność jednostek oparta na własnych 
budżetach (budżetowanie), 

 Evidence Based Management oparty o analizę 
decyzyjną wspartą najnowszymi rozwiązaniami 
informatycznymi. 



Kierunki doskonalenia 
dydaktyki 

 student odpowiedzialny za swój rozwój zamiast 
nauczyciela jako nadzorcy jakości, 

 blended learning oparty na wsparciu nauczycieli 
pracą administracji, 

 klarowny system rozliczenia i wyceny nakładów 
pracy i efektów pracy nauczycieli akademickich. 

 



Kierunki doskonalenia 
działalności badawczej 

 Polityka kadrowa i wynagrodzeń 

 Elastyczny system ustalania pensum … 

 Międzykatedralne zespoły badawcze 

 Kreowanie liderów i zespołów zdolnych do 
aplikacji o projekty 

 Tworzenie wysp uczelni badawczej w uczelni 
dydaktyczno-badawczej 

 Kreowanie liderów badań naukowych na 
pracowników badawczych 



Moje zobowiązania wobec 
studentów 

1. Poszerzenie możliwości indywidualnego kształtowania 
programu studiów. 

2. Poprawa obsługi administracyjnej studentów, np. poprzez 
zwiększenie możliwości wykorzystywania kanałów 
komunikacji elektronicznej w kontaktach z dziekanatem. 

3. Wprowadzenie nowych rozwiązań w zakresie zapisów na 
specjalności, seminaria oraz przedmioty do wyboru. 

4. Przegląd i uproszczenie procedur. 

5. Większe wsparcie dla kół naukowych i projektów 
realizowanych przez studentów. 

 



Szanse na zrealizowanie 
wizji Uczelni w 2024? 

Najstarsza śląska uczelnia  

silna: 

dialogiem akademickim 

współpracą interdyscyplinarną  

elastycznością działania  

wspartą na  

nowoczesnych rozwiązaniach 
organizacyjnych i technologicznych 

 



Dziękuję za uwagę 


