
Zaproszenie



Czwartek
6 października 2022

godz. 11:00

Aula im. dr. Józefa Lisaka, Budynek A 
ul. Bogucicka 3, Katowice

JM Rektor i Senat 
Uniwersytetu Ekonomicznego 

w Katowicach 
mają zaszczyt zaprosić na 

Inaugurację roku akademickiego 
2022/2023

Program uroczystości

R.S.V.P. do dnia 26.09.2022 r.
Zgłoszenie online: www.ue.katowice.pl/potwierdzenia

Goście togowi: 
Organizatorzy proszą o wcześniejsze przybycie celem założenia 
togi i uformowania orszaku. Garderoby będą czynne od godz. 
10.00. Budynek A, 3 piętro, ul. Bogucicka 3, Katowice

godz. 11:00
Uroczysta Inauguracja roku akademickiego 
2022/2023

Hymn Państwowy

Wystąpienie JM Rektor  
prof. dr hab. inż. Celiny M. Olszak

Immatrykulacja

Nadanie tytułu Doktora Honoris Causa  
prof. dr. hab. Bogdanowi Nogalskiemu 

Wręczenie powołań członkom Konwentu

Wykład inauguracyjny 
prof. dr. hab. Bogdana Nogalskiego  
Zarządzanie w dobie sztucznej inteligencji

godz. 15:00
Odsłonięcie tablicy Doktora  
Honoris Causa w Alei Dębów

Wydarzenie uświetni występ Chóru  
Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach



prof. dr hab. Bogdan Nogalski 

Prof. dr hab. Bogdan Nogalski – polski ekonomista, 
profesor w dziedzinie organizacji zarządzania związany 
z Wyższą Szkołą Bankową w Gdańsku. Jeden z najwybit-
niejszych przedstawicieli dyscypliny nauk o zarządzaniu 
i jakości, autor uznanych dzieł naukowych, ceniony 
badacz o imponującym dorobku naukowym. Wzór i wy-
chowawca dla wielu pokoleń studentów, absolwentów 
oraz naukowców. Autorytet w obszarze zarządzania 
strategicznego, zarządzania organizacjami wielopod-
miotowymi oraz doskonalenia organizacji, jak również 
ekspert z zakresu funkcjonowania holdingów i grup 
kapitałowych. 

Za ogromny wkład w rozwój dyscypliny nauk o zarządzaniu 
i jakości, kształcenie i rozwój kadry naukowej, a także 
integrację środowiska naukowego oraz budowanie 
współpracy nauki z praktyką gospodarczą, prof. dr 
hab. Bogdan Nogalski wielokrotnie został odznaczony 
prestiżowymi państwowymi odznaczeniami oraz dzie-
dzinowymi nagrodami. 

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, poprzez nadanie 
najwyższej godności akademickiej, postanowił uhono-
rować Profesora niezwykle cenionego przez Uczelnię, 
wybitnego naukowca, a zarazem uznaną postać polskiej 
i światowej nauki o prawdziwie szlachetnej osobowości 
i życzliwości.

Profesor kreując nowe kierunki naukowo-badawcze 
o znaczącym dorobku w obszarze nauk społecznych, 
w tym nauk o zarządzaniu i jakości, podejmuje działania 
w służbie rozwoju polskiej nauki. Na najwyższe uznanie 
zasługuje również wymiar implementacyjny osiągnięć 
Profesora w praktyce gospodarczej, ze szczególnym 
uwzględnieniem obszaru budowania tożsamości nauk 
o organizacji oraz zarządzania. 

Włączenie prof. dr. hab. Bogdana Nogalskiego w spo-
łeczność Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 
jest wielką dumą, radością i zaszczytem dla naszej 
Alma Mater.




