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WPROWADZENIE 

 

 Strategia Wydziału Zarządzania została stworzona w oparciu o przyjętą  

na posiedzeniu Senatu w dniu 24 czerwca 2010 roku Strategię Uniwersytetu Ekonomicznego 

w Katowicach na lata 2011-2017 i stanowi jej twórcze rozwinięcie. Opracowano ją z myślą  

o dopasowaniu zamierzeń strategicznych Uczelni do specyfiki jej najstarszej jednostki 

wydziałowej. Konieczne stało się ponadto uszczegółowienie listy tych działań, których 

podjęcie znajduje się w obszarze kompetencyjnym władz Wydziału Zarządzania. 

 Strategia Wydziału Zarządzania zachowuje spójność ze strategią Uczelni w zakresie 

misji, wizji, funkcji i generalnych celów działania, oparta jest ponadto na podobnym układzie 

formalnym. Zmiany wprowadzono w zakresie struktury – sześć tzw. działalności 

strategicznych Uczelni przeformułowano, w wyniku czego wyodrębniono cztery kluczowe 

moduły.  

   

 Fundamentem rozwoju Wydziału są przedsięwzięcia w zakresie dydaktyki, badań 

naukowych i partnerstwa (nie tylko biznesowego, lecz traktowanego w szerokim kontekście). 

Kariery i uprawnienia akademickie potraktowano jako zwieńczenie działań  

strategicznych Wydziału.  
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MISJA WYDZIAŁU  

 

 

 Misją Wydziału Zarządzania jest kształcenie, kształtowanie postaw i rozwój liderów 

organizacji, wyróżniających się kreatywnością, wysokim profesjonalizmem i etyką 

zawodową, na kanwie nowoczesnej wiedzy i prowadzonych na Wydziale badań  

w dziedzinie nauk ekonomicznych, w szczególności w dyscyplinach nauk o zarządzaniu  

i ekonomii, a także w komplementarnych dyscyplinach innych dziedzin nauki, zdolnych 

sprostać wyzwaniom jutra na konkurencyjnych polskich, europejskich i światowych rynkach, 

w nowej erze społeczeństwa i gospodarki globalnej. 
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MODUŁ 1. DYDAKTYKA 

System dydaktyczny Wydziału, jego cele i treści dostosowane do przyszłych potrzeb rynku  

Potencjał zasobowy Systemy Produkty dopasowane  
do rynków docelowych 
 

− kadra naukowo-
dydaktyczna  
i administracyjna, 

− kandydaci na studia  
i studenci wszystkich 
poziomów i form 
kształcenia, 

− doświadczenie  
i kultura akademicka. 
 

systemy decyzyjne, 
uwzględniające przepływy 
informacyjne i finansowe: 
− system organizacji  

i realizacji współpracy w 
sieciach krajowych i 
międzynarodowych, 

− system współpracy  
z absolwentami, 

− system kontroli jakości 
procesu dydaktycznego, 

− trójstopniowy  
system kształcenia, 

− system  
studiów podyplomowych. 

− krajowe  
i międzynarodowe 
programy edukacyjne, 
bazujące na aktualnych 
badaniach naukowych, 

− akredytacje 
 i certyfikaty krajowe  
i międzynarodowe 
potwierdzające poziom  
i renomę kierunków  
i specjalności kształcenia, 

− wspólne z kluczowymi 
partnerami programy 
studiów, dyplomy, 
programy rozwoju kadry 
dydaktycznej, 

− program nauczania 
dostosowany do 
przyszłych potrzeb rynku 
(nowe kierunki studiów, 
specjalności, przedmioty 
dydaktyczne), 

− konkurencyjność 
absolwentów na rynkach 
pracy. 
 

 
Kluczowe działania strategiczne Wydziału w ramach Modułu 1: 

1.1. Wspieranie innowacyjności nauczania poprzez krajową i międzynarodową wymianę 

wykładowców i studentów. 

1.2. Prowadzenie kierunków i specjalności studiów przez uznanych naukowców Wydziału  

i z instytucji partnerskich. 

1.3. Stworzenie systemu transferu kapitału intelektualnego Wydziału poprzez krajowe  

i międzynarodowe sieci współpracy, w tym wykorzystanie kapitału społecznego 

tkwiącego w sieciach współpracy Wydziału z otoczeniem (np. środowiskiem 

praktyków biznesu, samorządami). 

1.4. Stworzenie systemu transmisji wiedzy praktycznej do programów kształcenia 

(dedykowane programy, specjalności i kierunki kształcenia). m.in. powstanie 
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„uczących się” kierunków i specjalności kształcenia w oparciu o krajowe  

i międzynarodowe projekty edukacyjne. 

1.5. Monitorowanie rynku pracy w celu stworzenia oferty studiów podyplomowych  

o wysokim poziomie merytorycznym, atrakcyjnych dla biznesu i wysokich walorach 

komercyjnych. 

1.6. Sprawna obsługa administracyjna przygotowanych i realizowanych projektów 

dydaktycznych. 

1.7. Prowadzenie działań dydaktycznych zmierzających do osiągnięcia stanu, w którym 

studenci dysponować będą wiedzą i umiejętnościami oraz sprecyzowanymi 

oczekiwaniami co do własnej kariery zawodowej. 

1.8. Wspieranie projektów dydaktycznych integrujących środowiska naukowe Wydziału  

i innych jednostek organizacyjnych Uczelni. 

1.9. Promowanie podręczników akademickich autorstwa pracowników Wydziału.  
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MODUŁ 2. BADANIA 

Badania prowadzone przez pracowników Wydziału jako element budowania prestiżu Uczelni 

i jej rozwoju naukowego 

Potencjał zasobowy Systemy Produkty dopasowane  
do rynków docelowych 
 

− doświadczenie i kultura 
akademicka, 

− kadra naukowo-
dydaktyczna,  

− infrastruktura edukacyjna,  
− infrastruktura badawcza, 
− studenci,  
− absolwenci, 
− krajowa  

i międzynarodowa  
sieć współpracy, w tym 
partnerzy instytucjonalni. 

systemy decyzyjne, 
uwzględniające przepływy 
informacyjne i finansowe: 
− system organizacji  

i realizacji współpracy 
międzynarodowej, 

− system organizacji, 
przygotowania i realizacji 
prac badawczych, 

− system inicjowania, 
realizacji i promocji 
twórczości akademickiej, 

− system współpracy  
z absolwentami. 
 

− osobistości i renomowane 
zespoły badawcze, 

− krajowe  
i międzynarodowe 
projekty naukowe, 

− projekty badawcze i prace 
eksperckie dla biznesu  
i administracji publicznej, 

− oferta konsultingowa, 
− akredytacje i certyfikaty 

krajowe  
i międzynarodowe. 

 
Kluczowe działania strategiczne Wydziału w ramach Modułu 3: 

2.1. Wspieranie przywództwa intelektualnego wzmacniającego tożsamość Wydziału,  

m.in. poprzez rozwój szkół naukowych, doskonalenie prowadzenia projektów 

badawczych przez liderów. 

2.2. Rozwój kadry eksperckiej i doradczej Wydziału we współdziałaniu z absolwentami 

mającymi doświadczenie badawczo-rozwojowe, m.in. wspieranie tworzenia zespołów 

ekspertów i doradców z partnerskich uczelni/instytucji do prowadzenia badań 

stosowanych, angażowanie ekspertów i doradców z partnerskich uczelni/instytucji. 

2.3. Sprawna obsługa administracyjna przygotowanych i realizowanych projektów 

badawczych, wspieranie prestiżowych badań aplikacyjnych z udziałem pracowników 

Wydziału. 

2.4. Wspieranie projektów naukowych integrujących środowiska naukowe Wydziału  

i innych jednostek organizacyjnych Uczelni, w tym wspieranie tworzenia 

międzykatedralnych, międzywydziałowych zespołów z uwzględnieniem 

ekspertów/doradców. 

2.5. Wypracowanie aktywnych sposobów i kanałów komunikowania się Wydziału  

z biznesem i administracją publiczną. 
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2.6. Promocja publikacji naukowych będących wynikiem prac badawczych  

pracowników Wydziału. 

2.7. Budowanie marki Wydziału jako zbioru trwałych skojarzeń związanych  

z innowacyjnością i aplikacyjnością badań. 
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MODUŁ 3. PARTNERSTWO 

Kooperacja wszystkich podmiotów tworzących wspólnotę Wydziału w procesie rozwoju 

opartego o efekt synergii – Wydział Zarządzania jako dynamiczna organizacja o silnym 

interdyscyplinarnym potencjale 

 
Potencjał  zasobowy Systemy Produkty dopasowane  

do rynków docelowych 
 

− doświadczenie i kultura 
akademicka, 

− kadra naukowo-
dydaktyczna  
i administracyjna, 

− absolwenci Wydziału, 
− partnerzy instytucjonalni, 

w tym: podmioty 
gospodarcze, 
stowarzyszenia,  
izby handlowe, 

− pozostali interesariusze. 
 

systemy decyzyjne, 
uwzględniające przepływy 
informacyjne i finansowe: 
− system współpracy z 

partnerami 
instytucjonalnymi, 

− system współpracy  
z absolwentami, 

− system organizacji  
i realizacji współpracy 
międzynarodowej.  

 

− projekty badawcze i prace 
eksperckie dla biznesu  
i administracji publicznej, 

− oferta konsultingowa, 
− nowe rozwiązania 

aplikacyjne dla 
podmiotów rynkowych, 

− renomowane zespoły 
badawcze. 

 
Kluczowe działania strategiczne Wydziału w ramach Modułu 2: 

3.1. Wdrażanie nowoczesnych sposobów komunikowania się Wydziału z podmiotami 

rynkowymi (biznesem i administracją publiczną) przy zapewnieniu elastyczności 

formalizacji ich wykorzystania. 

3.2. Promowanie interdyscyplinarnej, międzynarodowej i międzypokoleniowej wymiany 

doświadczeń naukowych i edukacyjnych wśród pracowników. 

3.3. Wykorzystanie szkół naukowych istniejących w ramach Wydziału, jako środowisk 

naukowych o ugruntowanej kulturze akademickiej w wyróżnionych kierunkach 

studiów i badań, do tworzenia sieci partnerskich. 

3.4. Prowadzenie wspólnych projektów badawczych, eksperckich i edukacyjnych Wydziału  

z przedsiębiorstwami/instytucjami oraz jednostkami organizacyjnymi Uczelni,  

m.in. angażowanie ekspertów i doradców z partnerskich uczelni/instytucji  

do prowadzenia badań stosowanych, opracowania programów edukacyjnych  

i promocji uczelni. 

3.5. Rozwijanie kadry eksperckiej i doradczej Wydziału we współdziałaniu z absolwentami 

mającymi doświadczenie badawczo-rozwojowe. 

3.6. Promowanie projektów aplikacyjnych na rzecz biznesu i administracji publicznej. 
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3.7. Budowa sprawnych i elastycznych systemów zarządzania pracą Wydziału.  

3.8. Budowanie marki Wydziału jako zbioru trwałych skojarzeń związanych ze wspólnotą 

otwartą na kooperację z otoczeniem. 
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MODUŁ 4. KARIERY I UPRAWNIENIA AKADEMICKIE 

Kadra naukowa i społeczność studencka Wydziału jako zasoby, na których oparta jest  

jego przewaga konkurencyjna 

Potencjał zasobowy Systemy Produkty dopasowane  
do rynków docelowych 

− doświadczenie i kultura 
akademicka, 

− partnerzy instytucjonalni, 
− kadra naukowo-

dydaktyczna  
i administracyjna, 

− infrastruktura Wydziału. 

systemy decyzyjne, 
uwzględniające przepływy 
informacyjne i finansowe: 
− system inicjowania, 

realizacji i promocji 
twórczości akademickiej, 

− system promocji awansów 
akademickich  
i stanowiskowych, 

− krajowa  
i międzynarodowa sieć 
współpracy. 

− osobistości i renomowane 
zespoły, 

− nowe uprawnienia  
i awanse akademickie, 

− akredytacje i certyfikaty,  
− krajowe  

i międzynarodowe 
projekty edukacyjne  
i naukowe. 
 

 

Kluczowe działania strategiczne Wydziału w ramach Modułu 4: 

4.1. Budowanie marki absolwenta Wydziału oraz pracownika Wydziału opartej  

na wysokich kompetencjach zawodowych, etosie naukowca i silnych fundamentach 

etycznych. 

4.2. Wspieranie kształtowania się nowych szkół naukowych w procesie budowania 

przywództwa intelektualnego wzmacniającego tradycje akademickie i tożsamość 

Wydziału. 

4.3. Uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych sieciach współpracy na rzecz nowych 

akredytacji certyfikatów. 

4.4. Włączanie w badania naukowe szczególnie uzdolnionych studentów. 

4.5. Podtrzymywanie i rozwijanie tradycji akademickiej jako jednego z warunków 

wpływającego na kształt kariery zawodowej. 

4.6. Promowanie kadry akademickiej zapewniające zrównoważoną strukturę wiekową  

i w przekroju stopni i tytułów, uwzględniające prowadzone prace naukowo-badawcze 

(w tym prace eksperckie), traktowane jako dźwignia rozwoju kariery. 

4.7. Promowanie awansów akademickich i stanowiskowych zorientowane na kreowanie 

osobistości i uprawnień akademickich. 
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WDRAŻANIE I MONITORING STRATEGII 

 

 Działania w zakresie wdrażania i monitoringu podejmowane będą w zgodzie  

z wytycznymi ujętymi w Strategii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. 

 

1. Podstawową metodą wdrażania strategii Wydziału jest wdrażanie przez projekty. 

Oznacza to, że dla projektów uznanych w strategii za kluczowe będą opracowane 

karty projektowe. 

2. Przygotowanie kart projektów kluczowych zostanie powierzone powołanym odrębnie 

zespołom projektowym. 

3. Uruchomione zostaną zróżnicowane formy zdecentralizowanego wdrażania strategii. 

4. Całość prac wdrożeniowych koordynuje grupa zadaniowa powołana przez Dziekana. 

5. Podstawową metodą monitorowania efektów strategicznych będzie Zrównoważona 

Karta Wyników. Oznacza to, że monitoring realizacji strategii prowadzony będzie  

w podstawowym zakresie w oparciu o cele, wyniki działania i efektywność realizacji 

projektów. 

6. Monitoring szczegółowy prowadzony będzie w oparciu o mierniki osiągania celów 

zapisanych w poszczególnych modułach strategicznych. 

7. Prace monitorujące koordynuje grupa zadaniowa powołana przez Dziekana.  

8. Realizacja kluczowych obszarów strategii monitorowana jest przez Radę Wydziału. 

 

 W Strategii Wydziału Zarządzania nie określono polityk realizacyjnych 

(horyzontalnych), bowiem – analogicznie jak w przypadku strategii Uczelni – zostaną one 

przygotowane w formie odrębnych dokumentów programowych przez władze Wydziału  

po uprzednim procesie konsultacyjnym.  


