
Oferta dydaktyczna w języku angielskim 
Study offer in English
Bachelor’s Degree in Finance and Accounting 
for Business

Bachelor’s Degree in International Business

Master’s Degree in Finance and Accounting 
for International Business

Master’s Degree in International Business

Double Master’s Degree in Quantitative Asset 
and Risk Management

Euro-classes

Oferta dydaktyczna w języku polskim 
Study offer in Polish
Studia pierwszego i drugiego stopnia 

kierunki: 

Management

Studia trzeciego stopnia (doktoranckie) 

Studia podyplomowe i szkolenia 
 and training program

Kursy językowe 
Language courses

Uniwersytet Ekonomiczny Trzeciego Wieku (UETW) 
University of Economics of the Third Age

Bezpłatne programy edukacji ekonomicznej 
dla dzieci i młodzieży: 
Free education programm for children and youth

/ EUD Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy 
Children’s 

/ AME Akademia Młodego Ekonomisty 
Academy of Young Economist

/ ELiT  Ekonomia dla Liceum i Technikum 

/ Analityka Gospodarcza 
Quantitative Methods for Economics and Business

/ Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna 
Journalism and Social Communication 

/ Ekonomia  
Economics

/ Finanse Menedżerskie 
Managerial Finance

/ Finanse i Rachunkowość (Katowice) 
Finance and Accounting (Katowice)

/ Finanse i Rachunkowość (Rybnik) 
Finance and Accounting (Rybnik)

/ Finanse i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia 
Health Care Finance and Management 

/ Gospodarka i Zarządzanie Publiczne 
Economy and Public Management 

/ Gospodarka Przestrzenna  
Spatial Economics and Development 

/ Gospodarka Turystyczna 
Travel and Tourism Management 

/ Informatyka  
Informatics

/ Informatyka i Ekonometria 
Informatics and Econometrics

/ Logistyka 
Logistics

/ Logistyka (inżynierska) 
Logistics (Engineering)

/ Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze 
International Economic Relations 

/ Przedsiębiorczość i Finanse  
 and Finance

/ Zarządzanie → www.ue.katowice.pl

Październik / October 2018

Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bulletin of the University of Economics in Katowice

47Nr/No.

Fot. / photo A. N
yk
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→ Aplikuj już dziś! 
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Sprawdź aktualną ofertę:
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www.ue.katowice.pl/studia-podyplomowe

Rekrutacja na studia
Admissions
Budynek A, pokój 119b (parter)
Building A, room 119b (ground floor)
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tel. +48 32 257 73 97 
podyplomowe@ue.katowice.pl

→ www.ue.katowice.pl

knowledge, skills, education

Apply today!

Part-time study programs 
reinvented

Postgraduate study 
programs
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a living

absolwenci UE Katowice najszybciej w woj. śląskim 
podejmują pierwszą pracę wśród kończących studia 
na uczelniach państwowych *według badania ELA zleconego przez MNiSW

up to 80% fi nancial support towards 
tuition fees for SME employees 

UE Katowice alumni are the fi rst among public university graduates in 
Śląskie to fi nd employment   *based on the ELA survey commissioned by MNiSW
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From the editor

A swan…

...we used to hear it many a time when we col-
lected a corrected statistics test with an outline 
of a two reminiscent of this proud bird. But why? 
Everything matched the pattern and the formula! 
– Haven’t you noticed that the results contradict 
the most elemental laws of economics?, the Pro-
fessor asked. And he added immediately: it was 
enough to write that the input data were prob-
ably falsified. Another time, we did not realize 
that at some stage in the task the average speed of 
a tram exceeded 300 km/h and, again, someone 
pulled the wool over our eyes, manipulating the 
data. Today I am thinking back to these, and many 
other, events to bid my own farewell to late Pro-
fessor Józef Kolonko. A master who, teaching sta-
tistics, taught us economics and, above all, inde-
pendent thinking. With the Professor even ridi-
cule (because someone let themselves be led off 
the intellectual track) and suspicion (in the face 
of nonchalantly formulated or accepted opinions) 
were good and useful. He encouraged fair analysis 
of the reality, discouraged triviality, clichés and 
platitudes, and offered his help to everyone – and 
not necessarily always in the matters of science. 
The two of us once took part in the lengthy com-
mittee proceedings. At every meeting, he gave me 
a task on a piece of paper to solve. And we were 
delighted to remain in an impasse. I knew that the 
solution probably did not exist, but searching for 
it I was hoping that one day I would manage to 
outwit the Professor. And he, gracefully as usual, 
killed boredom laughing at my helplessness – 
after all, he couldn’t have been expecting a result. 
Anyway, he probably never expected anything for 
himself, instead, he chose to act and give. Dear 
Readers, please read a personal eulogy on the Pro-
fessor, which we publish in this issue.

Od redakcji

Łabędź…

…słyszeliśmy niejeden raz, otrzymując poprawiony 
test ze statystyki z zarysem przypominającej tego 
dumnego ptaka dwójki. A dlaczego? Przecież wszyst-
ko pasowało do wzoru i schematu! „Nikt z was nie 
zauważył, że wyniki są sprzeczne z najważniejszymi 
prawami ekonomii? – pytał wtedy Profesor. I zaraz 
dodawał: wystarczyło napisać, że dane wejściowe 
zostały prawdopodobnie sfałszowane”. Innym ra-
zem wielu z nas nie zorientowało się, że na pośred-
nim etapie rozwiązywania zadania średnia prędkość 
tramwaju wynosiła ponad 300 km/h i znowu ktoś 
nas zrobił w konia, manipulując danymi. Dziś te, 
choć przecież absolutnie niejedyne, zdarzenia przy-
wołuję sobie przed oczy, po swojemu żegnając śp. 
Profesora Józefa Kolonko. Mistrza, który ucząc sta-
tystyki, nauczył nas ekonomii, a przede wszystkim 
samodzielnego myślenia. W osobie Profesora nawet 
drwina (bo udało się wyprowadzić kogoś na intelek-
tualne manowce) czy podejrzliwość (względem non-
szalancko formułowanych czy przyswajanych opinii) 
stawały się dobre i pożyteczne. Inspirował do rzetel-
nego analizowania otaczającej rzeczywistości, znie-
chęcał do łatwizny, klisz i kalek myślowych, zawsze 
i wszystkim oferował swoją pomoc – bynajmniej nie 
tylko w kwestiach naukowych. Kiedyś braliśmy ra-
zem udział w dłużących się pracach pewnej komisji. 
Na każdym posiedzeniu podsuwał mi na kartecz-
ce zadanie do rozwiązania. I z radością tkwiliśmy 
w impasie. Ja z góry wiedziałem, że rozwiązanie 
prawdopodobnie nie istnieje, jednak poszukiwałem 
go, licząc na to, że kiedyś to mi uda się przechytrzyć 
Profesora. Ten zaś z właściwym sobie wdziękiem 
zabijał nudę, zaśmiewając się z mojej bezradności – 
przecież chyba nie oczekiwał wyniku. Chyba zresztą 
nigdy niczego dla siebie nie oczekiwał, zamiast tego 
wolał działać i dawać. Przeczytajcie, proszę, Drodzy 
Czytelnicy, wspomnienie o Profesorze, które publi-
kujemy w tym numerze.
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In this issue of the “Forum” we focus on what 
was and remains dear to our masters’ hearts. We 
look into the future of the university. We pre-
sent the fragments of the university’s new strategy 
and the strategy of its internationalization. In the 
interview opening the issue, rector prof. Robert 
Tomanek talks about these documents and com-
ments on the new Law on Higher Education and 
Science. As always, we report on the most impor-
tant events in the life of the university. We fol-
low our activity in the business environment. 
With a journalist’s eye and pen, we look into con-
ference halls and classrooms. At the same time, 
we are already filling up our notebooks and com-
puter discs with new material. The academic year 
2018/2019 will be eventful and calling for our par-
ticipation. I hope you will not miss out on any-
thing worthwhile and I wish you a lot of success! 
 
Marcin Baron 
editor-in-chief

W bieżącym wydaniu „Forum” w szczególny sposób 
koncentrujemy się na tym, co porusza i porusza-
ło serca wielu naszych mistrzów. Na przyszłości 
uczelni. Prezentujemy fragmenty nowej strategii 
uniwersytetu oraz strategii jego internacjonalizacji. 
Treści te komentuje, odnosząc się również do no-
wego Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce, rektor 
prof. Robert Tomanek w wywiadzie otwierającym 
nasze czasopismo. Jak zawsze przypominamy także 
najważniejsze wydarzenia z życia uczelni. Śledzimy 
naszą aktywność w otoczeniu gospodarczym. Dzien-
nikarskim okiem zaglądamy do sal konferencyjnych 
i dydaktycznych. Jednocześnie już zapełniamy nasze 
notesy i dyski komputerów nowymi materiałami. 
Rok akademicki 2018/2019 będzie obfitował w wiele 
wydarzeń, w których bez wątpienia warto uczest-
niczyć. Zachęcam Państwa do tego i życzę licznych 
sukcesów!

Marcin Baron
redaktor naczelny
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O dwóch 
półmetkach

At the 
halfway point

z rektorem, prof. 
Robertem Tomankiem, 

rozmawia Marcin Baron

Marcin Baron is talking 
to the rector prof. Robert 
Tomanek

Panie Rektorze, kiedy roz-
mawiamy, jesteśmy na pół-
metku prac parlamentarnych 
nad przyjęciem nowej Usta-
wy o szkolnictwie wyższym. 
Kluczowe jej postanowienia 
są już bez wątpienia znane. 
Ale też mamy za sobą poło-
wę kadencji władz uczel-
nianych. To chyba dobry 
moment na refleksję. Jed-
nak zamiast klasyczne-
go pytania o to, co się 
udało, a co nie, wolał-
bym poprosić o Pań-
ską opinię o tym, jak 
współcześnie mie-
rzyć sukces uczelni 
wyższej?

Trudne pytanie. 
Odpowiedź zale-
ży od tego, jak 
postrzegamy uni-
wersytet i jego suk-

ces. W świecie szyb-
kich pytań i szybkich 

odpowiedzi powstają 
liczne mierniki i towa-
rzyszące im rankingi. 

Wyścig w świetle fle-
szy: mierzalny, spekta-

kularny – czy obiektywny? 
Uniwersytety są podstawą 
kultury i cywilizacji europej-
skiej. Są instytucjami wielo-
wymiarowymi o niezwykle 
złożonej strukturze, kulturze 

Mr Rector, when we are talk-
ing, we are halfway through 
parliamentary work on the 
adoption of the new Law on 
Higher Education. Undoubt-
edly, its major provisions are 
already known. Moreover, we 
are also halfway through the 
term in office of the universi-
ty authorities. This is probably 
a good moment for reflection. 
However, instead of a clas-
sic question about what has 
been done and what has not, 
I would rather ask your opin-
ion about how to measure the 
success of a university today?

A difficult question. The 
answer depends on how we 
perceive the University and its 
success. In the world of quick 
questions and quick answers, 
new measures are constantly 
developed and new rankings 
are created. A race in the spot-
light: measurable, spectacu-
lar – but is it objective? Uni-
versities are the foundation 
of European culture and civi-
lization. They are multidimen-
sional institutions of extremely 
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i systemie wartości. Tak też 
należy postrzegać Uniwersy-
tet Ekonomiczny w Katowi-
cach. Nasza pozycja w ran-
kingach poprawiła się, ale to 
nie oddaje tego, co zrobiliśmy 
i nie pokazuje zakresu zmian, 
które następowały w wymia-
rze kadrowym, organizacyj-
nym i funkcjonalnym. Dzię-
ki wytężonej pracy i wyrze-
czeniom wzrosła wartość 
marki uniwersytetu, a także – 
mam takie przeświadcze-
nie – poczucie wartości Almae 
Matris wśród kadry akade-
mickiej i studentów. Jeste-
śmy lepiej postrzegani przez 
otoczenie, naszych parterów 
w biznesie i administracji.

Czy szkoły biznesowe są ska
zane na „rozdwojenie jaźni”? 
Czasem chcielibyśmy być 
twierdzą, która stoi na stra
ży mądrości, w której hartu
je się wielka myśl teoretycz
na i rygor naukowy. Jednak 
nasze otoczenie ma częściej 
chyba zgoła inne oczekiwa
nia. Mamy kształcić prak
tycznie, rozwiązywać bieżące 
problemy, a nie budować teo
rie, komentować w mediach 
rzeczywistość, uczestniczyć 
w kongresach, panelach, 
spotkaniach…

Otoczenie to nasi wychowan-
kowie, potrzebujemy stałych 
relacji i dobrej komunika-
cji. Musimy walczyć ze ste-
reotypami. Biznes (a to nasz 
podstawowy partner) dzia-
ła w krótszych horyzontach 
czasu niż nauka, ale to prze-
cież nasze zadanie pokazać 
wartość refleksji naukowej 
i rozważań teoretycznych. 
Jaka byłaby wartość naszych 
badań, których docelowym 
adresatem jest otoczenie spo-
łeczno-gospodarcze, jeśliby-
śmy nie potrafili nawiązać dia-
logu i przekonać do wartości 
naszej pracy. Nie ma co demo-
nizować tempa, w którym 
żyją odbiorcy naszych badań. 
Ale też nie można przesadzać 
z naszą rolą i budować obrazu 
wieży z kości słoniowej. Wię-
cej pokory i komunikacji.

Ostatnia ocena parametrycz-
na jednostek naukowych 
była dla uczelni nadzwyczaj 
korzystna. Akredytacje kierun-
ków kształcenia też nie pozo-
stawiały żadnej wątpliwości 
co do wysokiego standardu 
studiowania w Uniwersyte-
cie Ekonomicznym w Katowi-
cach. Jednocześnie przychodzi-
ły też hiobowe wieści o spad-
ku finansowania publicznego. 
Jaka jest naprawdę sytuacja 
finansowa uczelni? Czy w pol-
skich warunkach można liczyć 
na to, że „z rynku” pozy-
ska się wystarczające środ-
ki, by w dużej skali utrzymy-
wać jakość badań naukowych 
i kształcenia na światowym 
poziomie, uczestniczyć w mię-
dzynarodowych sieciach 
i realizować ciekawe projekty?

Finansowanie szkolnictwa 
wyższego i nauki w Polsce 
należy do najniższych w Euro-
pie, nie ma co z tym fak-
tem dyskutować. Efektyw-
ność naszych działań w takich 
uwarunkowaniach powinna 
budzić szacunek. Nie ma jed-
nak co ukrywać, że nawet 
w warunkach niskiego finan-
sowania są rezerwy i w pol-
skich szkołach wyższych jest 
pole do poprawy efektywno-
ści gospodarowania. Poka-
zaliśmy w uniwersytecie, jak 
sobie z tym radzić. W 2017 
roku zamiast straty osiągnę-
liśmy zysk – i to w odniesie-
niu do pierwotnie planowane-
go spadku dotacji (pod koniec 
roku otrzymaliśmy dotację 
dodatkową w związku z wyso-
ką oceną parametryczną). 
Wszystko jednak ma swoje 
granice. Dywersyfikacja źródeł 
finansowania – co staramy się 
robić, poszerzając ofertę stu-
diów podyplomowych i nie-
stacjonarnych oraz aktywnie 
angażując się w prace badaw-
czo-wdrożeniowe i projekty – 
wymaga czasu.

Kiedy w Polsce toczyły się 
dyskusje nad „konstytucją 
dla nauki”, w uczelni praco
waliśmy nad strategią uni
wersytetu (jej fragmenty 

complex structure, culture and 
value systems. This is how we 
should also perceive the Uni-
versity of Economics in Kato-
wice. Our position in the rank-
ings has improved, but still it 
does not reflect what we have 
done, not does it show the 
extent of changes that have 
been implemented in person-
nel, organizational and func-
tional terms. Hard work and 
sacrifices contributed to the 
increased value of the Univer-
sity’s brand and I am deep-
ly convinced that both aca-
demic staff and students have 
a stronger sense of value 
when they think about our 
Alma Mater. Our perception by 
the environment, our partners 
in business and administra-
tion, has also improved.

Do business schools have to 
accept their “multiple person-
ality”? Sometimes we would 
like to be a fortress that pro-
tects wisdom, where great the-
oretical thought is forged and 
scientific rigor is applied. How-
ever, our environment often 
seems to have somewhat dif-
ferent expectations. We are to 
educate practically and solve 
current problems – not to build 
theories, comment on the real-
ity in the media, participate in 
congresses, panels, meetings…

The environment is our alum-
ni, we need long-term rela-
tionships and good commu-
nication. We need to combat 
stereotypes. Business (and this 
is our primary partner) oper-
ates on a shorter term basis 
than science, but it is our task 
to demonstrate the value of 
scientific reflection and theo-
retical considerations. What 
would be the value of our 
research, whose target audi-
ence is the socio-economic 
environment, if we could not 
initiate dialogue and convince 
our partners of the value of 
our work. Let’s not demonize 
the pace of life the recipients 
of our research have adopt-
ed. Nor should we overplay 
our hand and build an ivory 

tower. More humility and 
communication.

The latest parametric evalua-
tion of scientific entities was 
exceptionally positive for the 
University. Accreditations for 
study programs also left no 
doubt as to the high stand-
ards of education at the Uni-
versity of Economics in Kato-
wice. This, however, coincided 
with the news about reduced 
public funding. What really 
is the financial situation of 
the university? Is it feasible, 
in Poland, to raise sufficient 
funds “from the market” to 
maintain the quality of large-
scale research and educa-
tion at a global level, partici-
pate in international networks 
and implement interesting 
projects?

The financing of higher educa-
tion and science in Poland is 
one of the lowest in Europe, 
no point in arguing about it. In 
such conditions, the effective-
ness of our actions deserves 
respect. Still, even with such 
low funding, there is still room 
for improved efficiency of 
management in Polish univer-
sities. We demonstrated here 
how to do it. In 2017, instead 
of a loss, we made a profit – 
even compared to the original-
ly assumed reduction in subsi-
dies (at the end of the year we 
received an additional subsi-
dy due to the high parametric 
evaluation). Everything, how-
ever, has its limits. The diver-
sification of financing sources 
– what we are trying to do by 
expanding the offer of post-
graduate and part-time stud-
ies, and actively engaging in 
research and implementation 
projects – takes time.

When discussions on the “con-
stitution for science” con-
tinued in Poland, here we 
were working on the Univer-
sity’s strategy (its fragments 
are published on the follow-
ing pages). It is difficult to 
say that one particular thing 
is the most important in the 
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publikujemy na kolejnych 
stronach – przyp. red.). Trud
no twierdzić, że coś w strate-
gii może być najważniejsze. 
Ale bez wątpienia każdy może 
wskazać aspekty, które jemu 
są najbliższe. Na co Pan zwra-
ca szczególną uwagę? Czy 
w strategii znalazły się jakieś 
do tej pory niezrealizowane 
deklaracje z Pańskiego pro-
gramu wyborczego?

Strategia zgodna jest z moim 
programem wyborczym, który 
oddaje oczekiwania i marze-
nia naszej społeczności aka-
demickiej. Nie mogło być 
inaczej – wszak strategia to 
wspólne dzieło interesariuszy 
stanowiących uniwersytet. To 
co dla mnie, a sądzę, że dla 
nas wszystkich powinno być 
priorytetem na nadchodzące 
lata, to doskonałość naukowa. 
Uniwersytet poprzez badania 
realizuje swoje podstawowe 
funkcje. Nie ma dobrej dydak-
tyki i trzeciej misji bez badań. 
Mamy tu sporo do zrobienia. 
To plan na nadchodzące dwa 
lata i wyzwanie dla następnych 
rektorów, dla moich następ-
ców. Moja misja, to, co obie-
całem społeczności Uniwersy-
tetu Ekonomicznego w Kato-
wicach w roku 2016, kończy 
się za dwa lata, a rok póź-
niej – w roku 2021 – czeka nas 
kolejna ocena parametryczna. 
Musimy dołożyć starań, żeby 
wypadła dobrze, żeby moja 
następczyni czy mój następca 
mogli mieć powody do dumy.

Czy nowe ramy prawne uła-
twią wdrażanie strategii? Co 
jeszcze zmieni się w uczel-
ni w związku z nową ustawą 
i jaki jest plan działań poświę-
conych przełożeniu jej zapi-
sów na nowe rozwiązania 
w uniwersytecie?

Ustawa 2.0 jest wielką nie-
wiadomą, przekleństwem tej 
kadencji była niekończąca się 
dyskusja i niepewność. Nie 
życzę następcom takiego stanu 
rzeczy – wszak mamy dosko-
nalić procesy, gonić świat, a nie 
dyskutować w nieskończoność 

o regulacjach. Czeka nas teraz 
wdrożenie ustawy, zbudowa-
nie nowego ustroju uniwersy-
tetu. Daleki jestem od zachły-
stywania się „wzmocnieniem 
pozycji rektora”. Większa wła-
dza to większa odpowiedzial-
ność. Chciałbym doprowadzić 
uniwersytet do takich rozwią-
zań, gdzie władza rektora (już 
i tak ogromna w mojej ocenie) 
będzie zrównoważona mecha-
nizmami kontroli środowisko-
wej. Życzyłbym sobie także 
zachowania tego, co spraw-
dziło się w praktyce działania 
uniwersytetu. Nie ma sensu 
burzyć struktur w imię zmian 
dla zmian. Będziemy o tych 
przekształceniach dyskutować 
w nadchodzących miesiącach. 
To, co mogę już teraz zapropo-
nować i przedłożyć pod dysku-
sję, to pozioma inte-
gracja organiza-
cji kształcenia 
w skali uni-
wersytetu 
i jedno-
cześnie 
piono-
we inte-
growanie 
aktywno-
ści nauko-
wo-badaw-
czych zespołów, 
które są w stanie osią-
gać wysokie kategorie nauko-
we. Nadchodzący rok akade-
micki będzie okresem wytę-
żonej pracy nad wdrożeniem 
ustawy 2.0 zgodnie z naszą 
strategią. Nawiązując do Pana 
pierwszego pytania: tak, nad-
chodzi druga i zdaje się nie-
łatwa połowa trudnej kaden-
cji. Chciałbym, aby wysiłek 
moich współpracowników 
i mój zaowocował rozwiąza-
niami efektywnymi i jednocze-
śnie zgodnymi z najlepszymi 
wzorcami autonomii uniwer-
syteckiej. Tak, żeby Uniwersy-
tet Ekonomiczny w Katowicach 
poprawiał swoje notowania.

strategy. But certainly every-
one can point out the aspects 
that are closest to them. What 
would you choose? Are there 
any unfulfilled declarations 
from your election program in 
the strategy?

The strategy is consistent with 
my election program, which 
reflects the expectations and 
dreams of our academic com-
munity. It could not have been 
otherwise – after all, the strat-
egy is the joint work of the 
stakeholders constituting the 
University. Something I think 
should be a priority for all of 
us in the coming years is sci-
entific excellence. The Uni-
versity performs its basic 
functions through research. 
There is no good teaching or 

third mission without 
research. We have 

a lot to do in 
this respect. 

This is a plan 
for the next 
two years 
and a chal-
lenge for 
future rec-

tors, for my 
successors. My 

mission, what 
I promised to the 

University of Economics in 
Katowice in 2016, comes to an 
end in two years, and a year 
later – in 2021 – another para-
metric evaluation is scheduled. 
We need to make every effort 
to ensure that my successor 
will be able to take pride in its 
outcome.

Will the new legal framework 
facilitate the implementation 
of the strategy? What else 
will change at the university 
as the result of the new law 
and what is the action plan 
aiming to translate its provi-
sions into new solutions at the 
university?

Act 2.0 is the great unknown, 
this term was plagued with 
never-ending discussion and 
uncertainty. I do not wish my 
successors such a state of 

affairs – after all, we are to 
improve processes, trying to 
catch up with the world, rather 
than discuss regulations end-
lessly. Now, we will need to 
implement the new law and 
build a new system for the 
University. I’m far from relish-
ing “the rector’s strengthened 
position”. More power is more 
responsibility. I would like to 
be able to develop such solu-
tions for the University, which 
would balance the rector’s 
power (already huge in my 
opinion) with the mechanisms 
of organizational control. 
I would also like to preserve 
the solutions that worked in 
practice. There’s no point in 
destroying structures just for 
the sake of change itself. We 
will discuss these transforma-
tions in the coming months. 
What I can propose and put 
forward for discussion now 
is the horizontal integration 
of education organization at 
the University and, simulta-
neously, the vertical integra-
tion of research activities of 
the teams capable of achiev-
ing high scientific categories. 
The coming academic year will 
be the time of hard work on 
the implementation of Act 2.0 
in accordance with our strat-
egy. Coming back to your first 
question: yes, the second half 
of the difficult term in office is 
coming and it seems it will not 
be easy. I hope that our efforts 
– my colleagues’ and mine – 
will lead to effective solutions 
consistent with the best prac-
tices of university autonomy. 
So that the University of Eco-
nomics in Katowice can still 
improve its standing.
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Prace nad „Strategią rozwoju 
Uniwersytetu Ekonomiczne-
go w Katowicach 2018–2025” 
prowadzone były w 2017 
i 2018 roku przez Doraźną 
Senacką Komisję ds. Aktualiza-
cji Strategii UE. Proces opraco-
wania strategii w dużym stop-
niu oparto na podejściu party-
cypacyjnym z wykorzystaniem 
metody warsztatów.

Pierwsza seria warsztatów 
została przeprowadzona od 
29 czerwca do 13 lipca 2017 
roku. Ich celem było określe-
nie podstawowych elementów 
strategii związanych z silny-
mi i słabymi stronami uczel-
ni oraz wyzwaniami jej roz-
woju. Spotkania przeprowa-
dzono w 6 grupach, tj. wśród: 
pracowników samodzielnych, 
asystentów i adiunktów, pra-
cowników administracji, stu-
dentów, doktorantów, przed-
stawicieli sektora biznesu oraz 
jednostek samorządu teryto-
rialnego. Ogółem w pierwszej 
turze warsztatów wzięło udział 
ponad 120 osób. 

Druga seria warsztatów zosta-
ła przeprowadzona od 25 
września do 27 listopada 2017 
roku. Ich celem było określenie 
kolejnych części strategii zwią-
zanych z elementami wizji, 
priorytetami, przedsięwzię-
ciami. Spotkania przeprowa-
dzono w 5 grupach, tj. wśród: 
pracowników samodziel-
nych, asystentów i adiunk-
tów, pracowników administra-
cji, studentów, doktorantów. 
W porównaniu do pierwszej 

serii warsztatów strategicz-
nych odnoszącej się do dia-
gnozy UE Katowice, w drugiej 
serii spotkań nie przeprowa-
dzono warsztatów z przedsta-
wicielami sektora biznesu oraz 
jednostek samorządu teryto-
rialnego (JST). Pytanie odno-
szące się do oczekiwań sekto-
ra biznesu oraz JST modero-
wane podczas pierwszej serii 
spotkań wskazało najważniej-
sze wartości, które zdaniem 
obu sektorów uczelnia powin-
na wziąć pod uwagę podczas 
formułowania wizji i prioryte-
tów rozwoju. Ogółem w dru-
giej turze warsztatów wzięły 
udział 74 osoby.

Opinie, uwagi, oczekiwania, 
wartości i przedsięwzięcia 
zgłoszone przez uczestników 
warsztatów względem przy-
szłości uczelni zostały uzupeł-
nione o diagnozę przygotowa-
ną przez Komisję. Część dia-
gnostyczna strategii odnosi 
się głównie do pozycji i stanu 
uczelni w wymiarze: nauki, 
dydaktyki, relacji z otocze-
niem, umiędzynarodowienia, 
zarządzania UE Katowice, kon-
kurencji, współczesnych uwa-
runkowań technologicznych. 
Wyniki prac warsztatowych 
oraz analitycznych posłużyły 
następnie do sformułowania 
bilansu strategicznego, wizji 
rozwoju uczelni do 2025 roku, 
priorytetów i celów rozwoju 
oraz przedsięwzięć. Dokument 
strategii zawiera także podsta-
wowe założenia w zakresie jej 
wdrażania. 

The work on the Develop-
ment Strategy of the Univer-
sity of Economics in Katowice 
2018–2025 was conducted in 
2017 and 2018 by the Sen-
ate Task Force on UE Strategy 
Update. The process of creat-
ing the Strategy was based, 
to a large extent, on a partici-
patory approach with the use 
ofworkshop methodology.

The first series of workshops 
was carried out from June 29 
to July 13, 2017. Their goal was 
to define the basic elements 
of the Strategy related to the 
strengths and weaknesses of 
the University and the chal-
lenges to its development. The 
meetings were conducted in 6 
groups, i.e. senior researchers, 
junior researchers and adjunct 
professors, administrative 
staff, students, PhD students, 
representatives of the business 
sector and local government 
units. In total, over 120 people 
participated in the first round 
of workshops.

The second series of work-
shops was conducted from 
September 25 to Novem-
ber 27, 2017. Their goal was 
to define further parts of the 
Strategy related to the ele-
ments of vision, priorities and 
initiatives. The meetings were 
held in 5 groups, i.e. senior 
researchers, junior researchers 
and adjunct professors, admin-
istrative staff, students, PhD 
students. In contrast to the 
first series of strategic work-
shops relating to the diagnosis 

of the UE Katowice, the sec-
ond series of meetings did not 
include workshops with the 
representatives of the business 
sector and local government 
units. The question regarding 
the expectations of the busi-
ness sector and local govern-
ment units moderated during 
the first series of meetings had 
identified the most important 
values that, according to both 
sectors, the University should 
take into account when formu-
lating the vision and priorities 
for its development. In total, 
74 people took part in the sec-
ond round of workshops.

Opinions, comments, expec-
tations, values and initiatives 
raised by the participants of 
the workshops in relation to 
the future of the University 
were supplemented with the 
diagnosis prepared by the Task 
Force. The diagnostic part of 
the Strategy refers primarily to 
the position and standing of 
the University in terms of: sci-
ence, teaching, relations with 
the environment, internation-
alization, management, com-
petition, modern technological 
determinants. The outcomes 
of the workshops and analy-
ses were then used to formu-
late a strategic balance sheet, 
a vision of the University’s 
development until 2025, devel-
opment priorities, goals and 
initiatives. The document also 
contains principal assumptions 
regarding the implementation 
of the Strategy.

Prof.  
Adam Drobniak

przewodniczący 
Doraźnej Senackiej 
Komisji ds. Aktualizacji 
Strategii UE

Head of the Senate 
Task Force on UE 
Strategy Update

Strategia rozwoju 
Uniwersytetu 
Ekonomicznego 
w Katowicach

Development Strategy 
for the University of 
Economics in Katowice
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Wizja rozwoju UE Kato
wice do 2025 roku
Rozwój UE Katowice powi-
nien dokonywać się w oparciu 
o następujące grupy postulo-
wanych wartości:

  wzmocnienie prestiżu 
uczelni zarówno w ukła-
dzie Polski południowej, jak 
i wśród tzw. wielkiej piątki 
kluczowych uczelni ekono-
micznych w kraju, tj. Szko-
ły Głównej Handlowej, Uni-
wersytetów Ekonomicz-
nych w Poznaniu, Krakowie 
oraz Wrocławiu,

  unowocześnienie, upo
rządkowanie oferty dydak
tycznej uczelni, w tym 
nawiązanie szerszej współ-
pracy w dziedzinie dydak-
tyki z praktyką gospodar-
czą, profilowanie dydaktyki 
w kierunku uczelni bizneso-
wej stosującej nowoczesne 
narzędzia dydaktyczne,

  skoncentrowanie badań 
naukowych na wybranych 
obszarach, specjalizacjach 
naukowych posiadają-
cych potencjał liderowania 
w kraju oraz wyróżnianie 
się za granicą,

  umiędzynarodowienie 
oferty dydaktycznej i dzia
łalności naukowej, w tym 
otwartość na kontakt ze 
studentami i wykładowca-
mi z zagranicy,

  inicjowanie współpracy 
eksperckiej i dydaktycznej 
z sektorem biznesu oraz 
instytucjami publicznymi,

  wykreowanie dobrego śro
dowiska pracy i studiowa
nia, przyciągającego aktyw-
nych studentów, zapewnia-
jącego warunki współpracy: 
kadra – studenci – dokto-
ranci,

  zapewnienie skuteczne
go wsparcia organizacyj
nego w procesach dydak-
tycznych, naukowo-badaw-
czych i eksperckich, w tym 
ścieżek kariery zawodowej 
w połączeniu z systema-
mi motywacyjnymi,

  unowocześnienie zaple
cza infrastrukturalnego, 
w szczególności poprzez 
dobrą dostępność do bazy 
wiedzy oraz rozwiązań ICT.

Wizja rozwoju UE Katowice 
wymaga szerszego spojrze-
nia na uczelnię nie tylko przez 
pryzmat jej podstawowych 
aktywności związanych z dzia-
łalnością naukowo-dydaktycz-
ną, ale jako na miejsce kon-
centracji idei, koncepcji, wie-
dzy, doświadczeń w dziedzinie 
nauk ekonomicznych w zna-
czącym społeczno-gospodar-
czo obszarze metropolitalnym 
zarówno Polski, jak i Europy 
Środkowej. Mając na uwadze 
postulowane wartości, wizja 

Vision of the develop
ment of the UE Katowice 
until 2025
The development of the UE 
Katowice should be based on 
the following groups of postu-
lated values:

  strengthening the Uni
versity’s prestige both 
in Southern Poland and 
among the so-called “big 
five” of major econom-
ics universities in the 
country, i.e. the Warsaw 
School of Economics, the 
Universities of Econom-
ics in Poznań, Kraków and 
Wrocław,

  modernizing and updat
ing the study offer of the 
University, including wider 
cooperation in the field 
of teaching with business 
practice, profiling teaching 
activity towards a business 
university using modern 
teaching tools,

  concentrating scientific 
research on selected areas, 
scientific specializations 
that have the potential to 
take a lead in the country 
and stand out abroad,

  internationalizing study 
offer and scientific activity, 
including openness in con-
tacts with students and lec-
turers from abroad,

  initiating expert and teach
ing cooperation with the 
business sector and public 
institutions,

  creating a good working 
and studying environment, 
attracting active students, 
ensuring conditions for the 
cooperation of academ-
ic staff – students – PhD 
students,

  ensuring effective organi
zational support in teach-
ing, research and expert 
processes, including career 
paths in combination with 
incentive systems,

  modernizing the infra
structure, in particular 
through good access to the 
knowledge base and ICT 
solutions.

The vision of the develop-
ment of the UE Katowice 
requires a wider perspective 
on the University, not only 
through the prism of its basic 
activities related to teaching 
and research, but as a place 
of ideas, concepts, knowl-
edge and experience in the 
field of economic sciences in 
an important socio-econom-
ic metropolitan area both in 
Poland and in Central Europe. 
Considering the values pos-
tulated, the vision of the 

Strategia rozwoju 
Uniwersytetu 
Ekonomicznego 
w Katowicach 
2018 – 2025 
Strategia została przyjęta 
uchwałą Senatu uczelni  
z dnia 22 marca 2018 roku

Development Strategy 
for the University 
of Economics in 
Katowice 2018 – 2025 
The strategy was adopted 
with the resolution of the 
Senate of the University as of 
22 March 2018
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Postulowane wartości tworzące wizję rozwoju UE Katowice / 
 The postulated values creating the vision of the development of the UE Katowice

Uczelnia otwarta na 
międzynarodową współpracę 
naukową i dydaktyczną
The university open to 
international teaching and 
research cooperation

Uczelnia zapewnia-
jąca kontakt 
ze studentami 
i wykładowcami 
z zagranicy
The university 
ensuring contact 
with foreign 
students and 
teachers

Rozpoznawalna marka 
dydaktyczna za granicą
A teaching brand 
recognizable abroad

Miejsce, gdzie jest 
wiedza i nowe idee

A place of knowledge 
and new ideas

Projekty naukowe 
w konsorcjach

Research projects 
in consortia

Lider w zakresie wybranych specjaliza-
cji naukowych w kraju i za granicą
Leader in selected research fields in 

Poland and abroad

Miejsce dla 
aktywnych 
studentów
A place for 

active 
students

Miejsce o dobrej atmosferze 
pracy i studiowania

Good atmosphere of work 
and studying

Miejsce współpracy:
 kadra – studenci – doktoranci
A place of cooperation: staff – 

students – PhD students

Kadra motywująca młodych 
pracowników nauki

Staff motivating young 
researchers

Skuteczne wsparcie 
organizacyjne w dydaktyce, 
nauce, projektach studenc-

kich i eksperckich
Effective organizational 

support in the area of 
teaching, research, student 

and expert projects

Współpraca ekspercka 
i dydaktyczna z biznesem 

i sektorem publicznym
Expert and teaching 

cooperation with the 
business and public sectors

Sprawny przepływ informacji
Efficient flow of information

Przejrzyste procedury i no- 
woczesna organizacja pracy
Transparent procedures and 

modern work organization

Stabilne miejsce 
pracy – ścieżki 

karier – systemy 
motywacyjne

Stable jobs – career 
paths – incentive 

schemes

Centrum życia
studencko-

-naukowo-bizne-
sowego

The hub of 
student, rese-
arch and busi-

ness life

Wsparcie kadry w kierun-
kach: dydaktycznym, 

naukowym, eksperckim
Teaching, research and 

expert support for the staff

Wiodące eksperckie centrum 
dla firm i samorządów

Leading expert center for 
business and local 

government

Uczelnia o wysokim prestiżu 
wśród studentów, absolwen-
tów, pracodawców
The university enjoying the 
high opinion of students, 
graduates and employers

Indywidualne podejście do 
studenta – nowoczesna 
dydaktyka – e/m-learning
Indivudual approach to the 
student – modern teaching – 
e/m-learning

Uczelnia biznesowa 
współpracująca z praktykami
Business university coopera-
ting with practitioners

Miejsce 
ustawicznego 
kształcenia
Life-long 
learning

Uczelnia będąca pierwszym 
wyborem kandydata na 
studia
The university as 
a candidate's first choice

Najlepsza uczelnia ekonomicz-
na w Polsce południowej
The best economics university 
in Southern Poland

Wysoki prestiż wśród 
„wielkiej piątki” (SGH, UEKRK, 
UEWROC, UEPOZ)
High position among the ”big 
five” (SGH, UEKRK, UEWROC, 
UEPOZ)

Powszechność 
rozwiązań ICT

Easy access to ICT 
solutions

Dostępność 
bazy wiedzy

Accessibility of the 
knowledge base

Nowoczesna 
Infrastruktura

Modern 
infrastructure

Uczelnia posiadająca 
akredytacje międzynarodowe
The university with interna-
tional accreditations
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development of the UE Kato-
wice is defined as follows:

The University of Eco-
nomics in Katowice is 
the center of student, 
academic and business 
life and its integrated 
academic community 
open to cooperation 
with the environment 
creates and dissemi-
nates economic and 
managerial knowledge 
towards strengthening 
the scientific, teaching 
and expert position of 
the University in the 
region, the country and 
abroad.

Priorities and goals of 
the development of the 
UE Katowice
The priorities of the devel-
opment of the UE Katowice 
result from the values postu-
lated in the vision and signi-
fy the most important areas 
for the concentration of activ-
ity and resources of the Uni-
versity’s academic communi-
ty. The following priorities are 
distinguished:

  domain priorities, which 
relate to the core domains 
of the UE Katowice’s 
activity, i.e. teaching and 
research. In addition, within 
the domain priorities, the 
priority is given to building 
relations and the network-
ing of relations with the 
University’s surroundings.

  horizontal priorities, the 
thematic scope of which is 
directly related to the scope 
of all domain priorities. The 
domain priorities indicate 
the need to concentrate 
activity and resources on 
actions related to manage-
ment and internationaliza-
tion of the UE Katowice.

To emphasize the subjective 
dimension of the Strategy, par-
ticular priorities were assigned 
to the groups of academic 
environments and the Univer-
sity’s partners who are rele-
vant to particular priorities.

The domain priority P1. Teach
ing – Students and Lecturers 
indicates the need to concen-
trate resources and activity 
of the UE Katowice academ-
ic community on four strate-
gic goals: implementing mod-
ern teaching methods, work-
ing towards the individualized 
student development path, 
developing business-oriented 
programs and specializations, 
and ensuring the high quality 
and effectiveness of teaching 
processes.

The domain priority P2. 
Research – Researchers plac-
es emphasis on the imple-
mentation of three strategic 
goals related to: concentrating 
scientific and research activ-
ity on the areas distinctive 
on a national scale and gain-
ing international status, cre-
ating new conditions for the 
development of key academic 
specializations of the Univer-
sity, disseminating the results 
of research conducted in the 
UE Katowice in an effective 
manner.

The domain priority P3. Rela
tions with the environment 
– Business and institution
al partners, Experts involves 
the necessity to adopt two 
strategic goals. One refers to 
activities that strengthen the 
value of the University’s rela-
tional capital, while the other 
emphasizes the importance 
of implementing joint projects 
with partners from the Univer-
sity’s environment.

The horizontal priority PH1. 
Internationalization – Foreign 
partners defines horizontal 
goals related to: internation-
al research project networks 
and the internationalization 

rozwoju UE Katowice została 
zdefiniowana następująco:

Uniwersytet Ekono-
miczny w Katowicach to 
centrum życia studenc-
ko-naukowo-biznesowe-
go, którego zintegrowa-
na i otwarta na współ-
pracę z otoczeniem spo-
łeczność akademicka 
tworzy i upowszechnia 
wiedzę ekonomiczną 
oraz menedżerską na 
rzecz wzmacniania po-
zycji naukowej, dydak-
tycznej i eksperckiej 
uczelni w regionie, kraju 
i za granicą.

Priorytety i cele rozwoju 
UE Katowice
Priorytety rozwoju UE Kato-
wice stanowią konsekwen-
cję wartości postulowanych 
w wizji i oznaczają najważ-
niejsze dziedziny koncentra-
cji aktywności i zasobów spo-
łeczności akademickiej uczel-
ni. Wyróżnia się następujące 
rodzaje priorytetów: 

  priorytety dziedzinowe, 
które odnoszą się do pod-
stawowych dziedzin dzia-
łalności UE Katowice, tj. 
dydaktyki oraz badań 
naukowych. Dodatkowo 
w ramach priorytetów dzie-
dzinowych wprowadza się 
priorytet dotyczący budo-
wania relacji i sieciowania 
relacji z otoczeniem uczelni. 

  priorytety horyzontalne, 
których zakres tematycz-
ny wiąże się bezpośred-
nio z zakresem wszystkich 
priorytetów dziedzino-
wych. Priorytety dziedzino-
we wskazują konieczność 
koncentracji aktywności 
i zasobów na działaniach 
związanych z zarządzaniem 
oraz internacjonalizacją 
UE Katowice.

Dla podkreślenia podmiotowe-
go wymiaru Strategii poszcze-
gólnym priorytetom zostały 
przypisane grupy środowisk 
akademickich oraz partnerów 
uczelni, do których zaadreso-
wano poszczególne priorytety.

Priorytet dziedzinowy P1. 
Dydaktyka – Studenci 
i Wykładowcy wskazuje 
konieczność koncentracji zaso-
bów i aktywności środowiska 
akademickiego UE Katowi-
ce na czterech celach strate-
gicznych, tj.: wprowadzeniu 
nowoczesnych metod dydak-
tycznych, dążeniu do indy-
widualizacji ścieżki rozwoju 
studenta, opracowaniu biz-
nesowo zorientowanych pro-
gramów i specjalizacji oraz 
zapewnieniu wysokiej jako-
ści i efektywności procesów 
dydaktycznych. 

Priorytet dziedzinowy P2. 
Badania naukowe – Naukow
cy kładzie nacisk na realizację 
trzech celów strategicznych 
odnoszących się do: koncen-
trowania działalności nauko-
wo-badawczej na obszarach 
wyróżniających w skali kra-
jowej i zyskujących rangę 
międzynarodową, tworzenia 
nowych warunków dla roz-
woju kluczowych specjalizacji 
naukowych uczelni, skutecz-
nego popularyzowania wyni-
ków badań prowadzonych 
w UE Katowice.

Priorytet dziedzinowy P3. 
Relacje z otoczeniem – Part
nerzy biznesowi i instytu
cjonalni, Eksperci oznacza 
konieczność podjęcia dwóch 
celów strategicznych. Pierwszy 
nawiązuje do działań wzmac-
niających wartość kapita-
łu relacyjnego uczelni, drugi 
natomiast podkreśla istotność 
realizacji wspólnych projek-
tów z partnerami otoczenia 
UE Katowice.

Wśród priorytetów horyzon-
talnych PH1. Internacjonali
zacja – Partnerzy zagraniczni 
akcentuje cele horyzontalne 
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związane z: międzynarodo-
wymi sieciami i projektami 
badawczymi oraz umiędzy-
narodowieniem oferty dydak-
tycznej UE Katowice. Oba cele 
tego priorytetu, ze względu 
na horyzontalny ich charakter, 
odnoszą się równocześnie do 
poszczególnych priorytetów 
dziedzinowych, tj. dydaktyki, 
badań naukowych oraz relacji 
z otoczeniem. 

Priorytet horyzontalny PH2. 
Sprawność zarządzania – 
Administracja determinuje 

skuteczność i efektywność 
realizacji treści pozostałych 
priorytetów. Sprawności zarzą-
dzania towarzyszą cele hory-
zontalne obejmujące: wpro-
wadzenie nowych ścieżek 
kariery w UE Katowice, stwo-
rzenie przyjaznych przestrze-
ni publicznych w obu kam-
pusach uczelni, podniesie-
nie rozpoznawalności uczelni 
w otoczeniu oraz zapewnienie 
integracji i wysokiego stan-
dardu procesów zarządzania 
UE Katowice.

Priorytety dziedzinowe / Domain priorities

P1:  
DYDAKTYKA – STUDENCI 

I WYKŁADOWCY / TEACHING – 
STUDENTS AND LECTURERS

P2:  
BADANIA NAUKOWE – 

NAUKOWCY / RESEARCH 
– RESEARCHERS

P3:  
RELACJE Z OTOCZENIEM – PART
NERZY BIZNESOWI I INSTYTU
CJONALNI, EKSPERCI / RELA

TIONS WITH THE ENVIRONMENT 
– BUSINESS AND INSTITU

TIONAL PARTNERS, EXPERTS 

C1.1. Nowoczesne metody 
dydaktyczne / Modern teaching 
methods

C1.2. Indywidualizacja ścieżki 
rozwoju studenta / Individual-
ized student development paths

C1.3. Biznesowo zorientowane 
programy i specjalizacje / Busi-
ness oriented study programs 
and specializations

C1.4. Wysoka jakość i efektyw-
ność procesów dydaktycznych / 
High quality and effectiveness of 
teaching processes

C2.1. Koncentracja działalności 
naukowo-badawczej / Concen-
tration of scientific and research 
activity

C2.2. Nowe warunki dla rozwoju 
kluczowych specjalizacji nauko-
wych / New conditions for the 
development of key scientific 
specializations

C2.3. Popularyzacja wyni-
ków badań / Dissemination of 
research results

C3.1. Wzmocnienie wartości 
kapitału relacyjnego UE Katowice 
/ Strengthening of the UE Kato-
wice relational capital

C3.2. Znaczące projekty z part-
nerami otoczenia UE Katowice 
/ Large-scale projects with part-
ners from the UE Katowice 
environment
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PH1: INTERNACJONA
LIZACJA – PARTNERZY 
ZAGRANICZNI / INTER
NATIONALIZATION – 
FOREIGN PARTNERS

CH1.1. Międzynarodowe sieci i projekty badawcze / International networks and research projects

CH1.2. Międzynarodowa oferta dydaktyczna / International study offer

PH2: SPRAWNOŚĆ 
ZARZĄDZANIA – ADMI
NISTRACJA / MAN
AGEMENT EFFICIENCY 
– ADMINISTRATION

CH2.1. Nowe ścieżki kariery w UE Katowice / New career paths at the UE Katowice

CH2.2. Przyjazne przestrzenie publiczne UE Katowice / Friendly public spaces at the UE Katowice

CH2.3. Wysoka rozpoznawalność UE Katowice w otoczeniu / High recognizability of the UE Katowice in 
the environment

CH2.4. Integracja i wysoki standard procesów zarządzania UE Katowice / Integration and high standards 
of management processes at the UE Katowice

Priorytety dziedzi
nowe i horyzontalne 
Strategii UE Katowice 
wraz z celami strate
gicznymi i horyzontal
nymi 
 
The domain and hori
zontal priorities of the 
UE Katowice Strate
gy with strategic and 
horizontal goals

of the study offer of the UE 
Katowice. Both goals within 
this priority, due to their hori-
zontal nature, refer simultane-
ously to relevant domain pri-
orities, i.e. teaching, scientific 
research and relations with 
the environment.

The horizontal priority PH2. 
Management efficiency – 
Administration determines 
the efficiency and effective-
ness of implementing the pro-
visions of the other priorities. 
The efficiency of management 

is accompanied by horizontal 
goals including: the introduc-
tion of new career paths in the 
UE Katowice, the creation of 
friendly public spaces on both 
university campuses, increased 
University’s recognizability in 
the environment and the inte-
gration and high standards of 
management processes at the 
UE Katowice.
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Internacjonalizacja Uniwersy-
tetu Ekonomicznego w Kato-
wicach staje się konsekwent-
nie naszym celem, funkcją 
i zarazem sposobem działa-
nia w zglobalizowanym świe-
cie szkolnictwa wyższego. Na 
naszej uczelni, jako ośrod-
ku wymiany intelektual-
nej, spoczywa dziś zupełnie 
inny ciężar odpowiedzialno-
ści. Nauka bowiem winna nie 

tylko kreować teorie, ale także 
tworzyć propozycje rozwią-
zań realnych problemów eko-
nomicznych, cywilizacyjnych 
czy też związanych z popra-
wą jakości życia. Wszystkie 
te problemy mają charakter 
globalny. Jeśli zatem chce-
my umiędzynarodawiać naszą 
uczelnię, to przede wszystkim 
nie możemy koncentrować 
się na wyizolowanej funkcji 

Strategia internacjonalizacji
Strategy of Internationalization

internacjonalizacji, ale na cało-
ściowym procesie kreowania 
społeczeństwa wiedzy global-
nej. Dziś winniśmy się skupić 
na jakości kształcenia, badań 
naukowych, potencjale inno-
wacyjności i funkcjach spo-
łecznych uczelni. Im bardziej 
holistycznie zadbamy o inter-
nacjonalizację naszego uniwer-
sytetu, tym szybciej staniemy 
się pełnoprawnym podmiotem 
globalnego rynku szkolnictwa 
wyższego. 

Pomóc ma nam w tym trud-
nym zadaniu przyjęta w tym 
roku przez Senat Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Katowicach 
Strategia internacjonalizacji. 
Zespół kierowany przez prof. 
Adama Drobniaka, któremu 
dziękuję za ogrom wykona-
nej pracy związanej ze swego 
rodzaju inwentaryzacją tego, 
co w naszej uczelni udało się 
już osiągnąć w zakresie umię-
dzynarodowienia, wyzna-
czył kierunki dalszych działań. 
W Strategii internacjonalizacji 
wskazano m.in. trzy prioryteto-
we obszary. Szczegóły pozna-
cie Państwo na kolejnych stro-
nach „Forum”.

Prof. Sławomir Smyczek

prorektor ds. edukacji i internacjonalizacji / vicerector for education and internationalization

The internationalization of 
the University of Econom-
ics in Katowice is consistent-
ly becoming our goal, func-
tion and, at the same time, 
a way of operating in the glo-
balized world of higher edu-
cation. Today, our universi-
ty, as a center of intellectual 
exchange, carries a completely 

different burden of responsi-
bility. Science should create 
not only theories, but also pro-
posals on how to solve real 
economic and civilizational 
problems, or how to improve 
the quality of life. All these 
problems are of global nature. 
In consequence, if we want 
to internationalize our univer-
sity, we cannot focus on the 
isolated function of interna-
tionalization, but we should 
embrace the overall process of 
creating a global knowledge 
society. Today, we need to 
concentrate on the quality of 
education and research, inno-
vation potential, and social 
functions of the university. The 
more holistically we approach 
the internationalization of our 
University, the sooner we will 
become a fully-fledged actor 
in the global market of higher 
education.

In pursuit of this difficult task, 
we will be supported by the 
Strategy of Internationaliza-
tion, adopted by the Senate of 
the University of Economics in 
Katowice this year. The team 
headed by prof. Adam Drobni-
ak, whom I thank for the enor-
mity of work involved in a kind 
of inventory of what has 
already been achieved by the 
university in terms of inter-
nationalization, defined the 
directions for further actions. 
The Strategy of Internationali-
zation identifies three prior-
ity areas in this respect. You 
will learn about the details 
on the following pages of the 
“Forum”.
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Strategia została przy
jęta uchwałą Senatu 
uczelni z dnia 22 marca 
2018 roku.
Umiędzynarodowienie jest 
jednym z najważniejszych 
wyzwań stojących przed Uni-
wersytetem Ekonomicznym 
w Katowicach oraz jednym 
z priorytetów w zakresie roz-
woju uczelni na najbliższe lata. 

Umiędzynarodowienie nie jest 
jednorazowym osiągnięciem, 
lecz długotrwałym procesem 
ciągłego doskonalenia w stale 
zmieniającym się, konkuren-
cyjnym środowisku funkcjo-
nowania uczelni wyższych. 
W proces internacjonalizacji 
uczelni bezwzględnie muszą 
zostać zaangażowane wszyst-
kie jej komórki, gdyż cała 
uczelnia powinna dostoso-
wać się do międzynarodowych 
norm i standardów.

Uniwersytet Ekonomiczny 
w Katowicach współpracuje 
z wieloma uczelniami i insty-
tucjami zagranicznymi z całe-
go świata. Na ten moment za-
warte są 254 umowy doty-
czące wymiany pracowników 
i studentów w ramach Progra-
mu Erasmus+, najwięcej te-
go typu umów zawartych jest 
z uczelniami w Niemczech, 
Hiszpanii, Francji oraz Wło-
szech. Ponadto uczelnia za-
warła 78 umów ramowych, na 

podstawie których również od-
bywa się wymiana akademic-
ka, a także rozwija się współ-
praca naukowo-badawcza po-
między uczelniami. Najwięcej 
umów ramowych Uniwersytet 
zawarł z uczelniami z Ukrainy, 
Rosji, Korei Południowej i Taj-
wanu. Umowy ramowe często 
są podstawą do skonkretyzo-
wania i zacieśnienia współpra-
cy między uczelniami, a na ich 
podstawie uczelnie wspólnie 
realizują rozmaite przedsię-
wzięcia międzynarodowe (np. 
wspólne konferencje, projek-
ty). Poza uczelniami zagranicz-
nymi uczelnia współpracuje 
także z firmami zlokalizowany-
mi za granicą, w których stu-
denci, jak i absolwenci naszej 
uczelni mają możliwość odby-
wania praktyk. 

Wizja internacjonaliza
cji Uniwersytetu Ekono
micznego w Katowicach 
Wizja internacjonalizacji UE 
Katowice wskazuje pożąda-
ny obraz przyszłości uczelni 
w zakresie umiędzynarodowie-
nia jej działalności. Samo poję-
cie internacjonalizacji, zdefi-
niowane podczas warsztatów 
strategicznych, odnosi się do 
czterech kluczowych elemen-
tów, tj.: 

  swobody wymiany myśli, 
otwartości i różnorodności 
kulturowej – współpraca 

The strategy was adopt
ed with the resolution 
of the Senate of the Uni
versity as of 22 March 
2018.
Internationalization is one of 
the most important challenges 
facing the University of Eco-
nomics in Katowice and one of 
the priorities for the develop-
ment of the University in the 
coming years.

Internationalization is not 
a one-time achievement, but 
a long-term process of contin-
uous improvement in the ever-
changing, competitive environ-
ment of higher education insti-
tutions. All University’s units 
need to be involved in the 
internationalization process, 
as the entire University is to 
adapt to international norms 
and standards.

The University of Economics 
in Katowice cooperates with 
many foreign universities and 
institutions from around the 
world. At the moment, 254 
agreements are signed on 
the exchange of employees 
and students under the Eras-
mus+ Program, the largest 
number of such agreements 
are concluded with universi-
ties in Germany, Spain, France 
and Italy. In addition, the uni-
versity concluded 78 frame-
work agreements, enabling 

academic exchange and 
research cooperation between 
universities. The University has 
entered the largest number of 
framework contracts with uni-
versities from Ukraine, Rus-
sia, South Korea and Taiwan. 
Framework agreements often 
lead to the strengthening of 
cooperation between univer-
sities and, as a result, univer-
sities jointly implement vari-
ous international initiatives 
(e.g. joint conferences, pro-
jects). In addition to foreign 
universities, the university 
also cooperates with compa-
nies based abroad, where our 
students and graduates can 
complete job placements and 
internships.

Vision of the interna
tionalization of the Uni
versity of Economics in 
Katowice
The vision of the internation-
alization of the UE Katowice 
paints the picture of the future 
of the University in the field 
of internationalization of its 
activities. The very concept of 
internationalization, defined 
during strategic workshops, 
refers to four key elements:

  free exchange of ideas, 
openness and cultur
al diversity – interna-
tional cooperation is per-
ceived in the UE Katowice 

Strategia internacjonalizacji 
Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Katowicach 2018 – 2025

Strategy of Internatio
nalization of the University 
of Economics in Katowice 
2018 – 2025

M
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międzynarodowa jest 
postrzegana na UE Kato-
wice jako źródło aktual-
nej wiedzy i inspiracja do 
intelektualnej aktywności 
naukowej i dydaktycznej;

  międzynarodowych sieci 
i projektów badawczych – 
współpraca międzynaro-
dowa oznacza inicjowanie, 
uczestnictwo w projek-
tach i sieciach badawczych 
z renomowanymi partnera-
mi zagranicznymi, a także 
uczestnictwo pracowników 
uczelni w międzynarodo-
wych radach naukowych, 
stowarzyszeniach, sie-
ciach eksperckich;

  międzynarodowej oferty 
dydaktycznej – współpraca 
międzynarodowa przejawia 
się w certyfikowanych kie-
runkach kształcenia prowa-
dzonych w języku angiel-
skim, determinujących 
wysoką mobilność studen-
tów i wykładowców;

  międzynarodowej pozycji 
uczelni – efektem współ-
pracy międzynarodo-
wej jest poprawa pozycji 
Uniwersytetu w otocze-
niu międzynarodowym, 
w tym postrzeganie go 
jako pożądanego partne-
ra w międzynarodowych 
projektach badawczych 
i dydaktycznych.

Mając na uwadze powyższe, 
wizja internacjonalizacji Uni-
wersytetu Ekonomicznego 
w Katowicach została sformu-
łowana następująco: 

Uniwersytet Ekono-
miczny w Katowicach to 
uczelnia o rozpoznawal-
nej w skali międzynaro-
dowej aktywności, któ-
rej markę i pozycję bu-
dują liczne projekty na-
ukowo-dydaktyczne 
i biznesowe w dziedzinie 
ekonomii i zarządzania 

z renomowanymi part-
nerami zagranicznymi, 
wsparte wyróżniającymi 
kompetencjami kadry 
oraz sprawnym zarzą-
dzaniem procesem in-
ternacjonalizacji.

Priorytety i cele inter
nacjonalizacji Uniwer
sytetu Ekonomicznego 
w Katowicach 
Realizacja wizji internacjona-
lizacji Uniwersytetu Ekono-
micznego w Katowicach kon-
centruje się na trzech prioryte-
tach, tj.: 

  P1. Międzynarodowe 
sieci i projekty badawcze 
oraz biznesowe.

  P2. Międzynarodowa ofer-
ta dydaktyczna.

  P3. Kultura 
interna cjona lizacji.

Pierwszy z priorytetów – 
Międzynarodowe sieci 
i projekty badawcze oraz 

biznesowe – wskazuje 
konieczność koncentracji środ-
ków na następujących działa-
niach: inicjowanie, uczestnic-
two w międzynarodowych sie-
ciach, konsorcjach naukowych 
(typu Horyzont); umiędzyna-
rodowienie badań naukowych, 
w tym inicjowanie oraz uczest-
nictwo w grantach zagranicz-
nych, publikowanie w czasopi-
smach zagranicznych, w tym 
z IF (impact factor); rozwijanie 
kontaktów z międzynarodo-
wym biznesem w powiąza-
niu z renomowanymi uczel-
niami zagranicznymi (siecio-
wanie kontaktów); obecność 
kadry Uniwersytetu w między-
narodowych radach nauko-
wych, stowarzyszeniach, sie-
ciach eksperckich.

Drugi z priorytetów – Między
narodowa oferta dydaktycz
na – wiąże się z koncentracją 
środków na działaniach zwią-
zanych z: tworzeniem i pro-
mocją kierunków w językach 
obcych na poziomie Bache-
lor / Master (BA / MA) wraz 
ze stosownymi akredytacjami; 

inicjowaniem, uczestnictwem 
w międzynarodowych projek-
tach dydaktycznych, pozyski-
waniem długoterminowych 
studentów zagranicznych, 
wsparciem kompetencji języ-
kowych studentów i kadry.

Trzeci z priorytetów – Kultu
ra internacjonalizacji – odno-
si się do koncentracji środków 
na działaniach obejmujących: 
upowszechnienie znaczenia 
internacjonalizacji Uniwersyte-
tu wśród pracowników (kadra 
i administracja) i studentów; 
zapewnienie odpowiedniej 
infrastruktury, szczególnie roz-
wiązań ICT w zakresie obsługi 
mobilności studentów i pra-
cowników; poprawę znajo-
mości języków obcych wśród 
personelu administracyjnego 
uczelni i kadry.

Priorytet internacjonalizacji Cele internacjonalizacji

P1. MIĘDZYNARODOWE 
SIECI I PROJEKTY BADAW
CZE ORAZ BIZNESOWE

C1. Aktywna obecność Uniwersytetu w międzynarodowych: sie-
ciach badawczych / konsorcjach naukowych

C2. Korzystne relacje Uniwersytetu z międzynarodowymi reno-
mowanymi partnerami sektora nauki i biznesu

P2. MIĘDZYNARODOWA 
OFERTA DYDAKTYCZNA

C3. Atrakcyjne, międzynarodowe kierunki studiów BA/MA, PhD

C4. Dopasowana do potrzeb oferta przedmiotów w językach 
obcych

C5. Udział uczelni w międzynarodowych projektach 
dydaktycznych

C6. Wyższe kompetencje językowe studentów i wykładowców

P3. KULTURA 
INTERNACJONALIZACJI

C7. Nowoczesna infrastruktura internacjonalizacji

C8. Poprawa komunikacji językowej: administracja UE – studen-
ci zagraniczni

C9. Dostępność i upowszechnienie informacji na temat umiędzy-
narodowienia działalności Uniwersytetu
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as a source of up-to-date 
knowledge and inspiration 
for intellectual research 
and teaching activity;

  international networks and 
research projects – interna-
tional cooperation means 
initiating and participat-
ing in research projects and 
networks with renowned 
foreign partners, as well as 
the involvement of univer-
sity staff in international 
scientific councils, associa-
tions, expert networks;

  international study offer – 
international cooperation 
involves the development 
of certified study programs 
conducted in English, deter-
mining high mobility of stu-
dents and lecturers;

  the international position 
of the University – interna-
tional cooperation results 
in the improved position 
of the University in the 
international environment, 
including its perception 

as a desirable partner in 
international research and 
teaching projects.

Considering the above, the 
vision of internationalization 
of the University of Economics 
in Katowice was formulated as 
follows:

The University of Eco-
nomics in Katowice is 
a university with inter-
nationally recognized 
activity, the brand and 
position of which are 
built by numerous re-
search and teaching 
projects in the field of 
economics and man-
agement with re-
nowned foreign part-
ners, supported by the 
distinctive competences 
of the staff and the effi-
cient management of 
the internationalization 
process.

Priorities and goals of 
the internationalization 
of the University of Eco
nomics in Katowice
The iimplementation of the 
vision of the internationaliza-
tion of the University of Eco-
nomics in Katowice focuses 
on three priorities:

  P1. International networks 
and research and business 
projects.

  P2. International study 
offer.

  P3. Culture of 
internationalization.

The first priority, “Interna
tional networks and research 
and business projects”, iden-
tifies the need to accumulate 
resources towards the follow-
ing activities: the initiation 
and participation in interna-
tional networks, scientific con-
sortia (for example, Horizon); 
the internationalization of sci-
entific research, including the 
initiation of and participation 

in foreign grants, publish-
ing activity in foreign jour-
nals, including IF (Impact Fac-
tor); developing contacts with 
international business in con-
nection with renowned for-
eign universities (networking 
of contacts); the presence of 
university staff in internation-
al scientific councils, associa-
tions, expert networks.

The second priority, “Interna
tional study offer”, is relat-
ed to the concentration of 
resources on activities related 
to: the creation and promo-
tion of bachelor’s and mas-
ter’s (BA/MA) degree courses 
in foreign languages together 
with relevant accreditations; 
the initiation of and partici-
pation 
in international teaching pro-
jects, the recruitment of long-
term foreign students, sup-
porting language skills of stu-
dents and academic staff.

The third priority, “Culture of 
internationalization”, refers to 
the concentration of resourc-
es on activities including: the 
promotion of the internation-
alization of the University 
among employees (academ-
ic and administrative staff) 
and students; the provision 
of adequate infrastructure, in 
particular ICT solutions in the 
field of student and employee 
mobility, the improvement in 
language skills of the Univer-
sity’s academic and adminis-
trative staff.

Priority Goals

P1. INTERNATIONAL NET
WORKS AND RESEARCH 
AND BUSINESS PROJECTS

C1. Active presence of the University in international: research 
networks / research consortia

C2. Good relations of the University with international renowned 
partners from the science and business sector

P2. INTERNATIONAL STUDY 
OFFER

C3. Attractive, international study programs – BA/MA, PhD

C4. Tailor-made offer of subjects in foreign languages

C5. Participation of the University in international teaching 
projects

C6. Higher language competences of students 
and lecturers

P3. CULTURE OF 
INTERNATIONALIZATION

C7. Modern infrastructure of internationalization

C8. Improvement of language communication: UE administration 
– foreign students

C9. Availability and dissemination of information on the interna-
tionalization of the University’s activity
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Głównym celem Dnia Inter-
nacjonalizacji było przekaza-
nie społeczności akademickiej 
informacji na temat najnow-
szych ofert stypendialnych 
i grantów oraz możliwości apli-
kowania o zewnętrzne środki 
finansowe zarówno w odnie-
sieniu do projektów naukowo-
-badawczych, jak i edukacyj-
nych o zasięgu międzynarodo-
wym. Dzień Internacjonalizacji 
kierowany jest do szerokiego 
grona pracowników nauko-
wo-dydaktycznych, aczkol-
wiek szczególną grupą doce-
lową są młodzi pracownicy, 
gdyż wsparcie ich w procesach 
umiędzynarodowienia badań 
naukowych oraz szeroko rozu-
mianej dydaktyki akademic-
kiej z pewnością w przyszło-
ści zaowocuje lepszą pozy-
cją uczelni na europejskim 

i w konsekwencji globalnym 
rynku szkolnictwa wyższego.

W trakcie Dnia Internacjona-
lizacji uczestnicy wydarzenia 
mieli możliwość wzięcia udzia-
łu w prezentacjach przed-
stawicieli instytucji przyzna-
jących środki finansowe na 
działalność naukowo-badaw-
czą oraz dydaktyczną, eksper-
tów z instytucji zewnętrznych 
oraz naukowców z Uniwersy-
tetu Ekonomicznego w Kato-
wicach realizujących projekty 
międzynarodowe. W tym roku 
w wydarzeniu w roli prele-
gentów uczestniczyli eksperci 
z takich instytucji zewnętrz-
nych jak: NAWA – Narodowa 
Agencja Wymiany Akademic-
kiej, FRSE – Fundacja Rozwo-
ju Systemu Edukacji, DAAD – 
Niemiecka Centrala Wymiany 

The main goal of the Interna-
tionalization Day was to pro-
vide the academic commu-
nity with information on the 
latest scholarship and grant 
offers, and the possibility of 
applying for external funding 
both for international research 
and education projects. The 
Internationalization Day is 
addressed to a wide audi-
ence of academic research-
ers and teachers, although 
young university employees 
are a special target group, as 
supporting them in the pro-
cess of the internationaliza-
tion of research and broadly 
understood academic teach-
ing will certainly lead to the 
university’s better position 
on the European and, conse-
quently, global higher educa-
tion market.

During the Internationaliza-
tion Day, event participants 

had the opportunity to listen 
to the presentations of the 
representatives of institutions 
awarding funds for research 
and teaching activities, experts 
from external institutions, and 
researchers from the Univer-
sity of Economics in Katowice 
implementing international 
projects. This year, the event 
was attended by experts from 
such external institutions as: 
NAWA – the National Academ-
ic Exchange Agency, FRSE – the 
Foundation for the Develop-
ment of the Education System, 
DAAD – the German Academic 
Exchange Service, the Depart-
ment of Territorial Cooperation 
of the Ministry of Investment 
and Development, and the 
Regional Contact Point at the 
Technical University of Silesia 
in Gliwice. The event was open 
to the general public, therefore 
the employees of other univer-
sities, scientific research units 

Edyta Gałecka

IV Dzień 
Internacjonalizacji

4th Internationalization 
Day

20 czerwca br. w Auli im. Profesora 
Zbigniewa Messnera w CNTI odbył się 
IV Dzień Internacjonalizacji.

On June 20, 2018, the 4th Internationalization 
Day was held in the Professor Zbigniew 
Messner Auditorium, CNTI.

fot./photo J. Andrychiewicz
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Akademickiej, Departament 
Współpracy Terytorialnej Mini-
sterstwa Inwestycji i Rozwoju 
oraz Regionalny Punkt Kon-
taktowy przy Politechnice Ślą-
skiej w Gliwicach. Wydarze-
nie miało charakter otwarty, 
w związku z czym uczestniczyli 
w nim również wszyscy zain-
teresowani tematyką spotka-
nia pracownicy innych uczelni 
wyższych, jednostek naukowo-
-badawczych oraz firm. 

W trakcie Dnia Internacjona-
lizacji jak co roku wręczone 
zostało wyróżnienie dla mło-
dych naukowców z naszej 
uczelni za aktywność między-
narodową – InterStar 2018. 
Kryteriami oceny kandydatów 
były liczba i znaczenie publi-
kacji zagranicznych, udział 

and companies, who were 
interested in the subject of the 
meeting, also had a chance to 
attend.

On the Internationalization 
Day, as every year, the distinc-
tion for international activity 
– InterStar 2018 – was award-
ed to a young scientist from 
our university. The candidate 
evaluation criteria were based 
on the number and signifi-
cance of foreign publications, 
participation in international 
projects and the number and 
nature of foreign trips over the 
last three years. The InterStar 
2018 distinction was awarded 
to dr Wojciech Głód from the 
Department of Entrepreneur-
ship and Management Innova-
tion, Faculty of Economics.

This year, the Professor Kor-
nelia Karcz Award for special 
contribution to the interna-
tionalization of the University 
of Economics in Katowice in 
the area of   science, teaching 
and organization was grant-
ed for the first time. The Vice-
Rector for Education and Inter-
nationalization prof. dr hab. 

w projektach o charakterze 
międzynarodowym oraz liczba 
i charakter wyjazdów zagra-
nicznych w okresie ostatnich 
trzech lat. Wyróżnienie Inter-
Star 2018 otrzymał dr Woj-
ciech Głód z Katedry Przedsię-
biorczości i Zarządzania Inno-
wacyjnego Wydziału Ekonomii. 

W tym roku po raz pierw-
szy została przyznana Nagro-
da im. prof. Kornelii Karcz za 
szczególny wkład w umiędzy-
narodowienie Uniwersyte-
tu Ekonomicznego w Katowi-
cach w obszarze naukowym, 
dydaktycznym i organizacyj-
nym. Nagrodę z rąk prorek-
tora ds. edukacji i internacjo-
nalizacji prof. dr. hab. Sławo-
mira Smyczka oraz dziekan 
Wydziału Zarządzania prof. 
zw. dr hab. Krystyny Jędral-
skiej otrzymała prof. dr hab. 
Maja Szymura-Tyc – kie-
rownik Katedry Zarządza-
nia Międzynarodowego.

Serdecznie gratulujemy!

Sławomir Smyczek and the 
Dean of the Faculty of Man-
agement prof. zw. dr hab. 
Krystyna Jędralska present-
ed the Award to prof. dr hab. 
Maja Szymura-Tyc, Head of 
the Department of Internation-
al Management.

Congratulations!
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Moje zainteresowania naukowe skupiają 
się na przedsiębiorczości oraz innowacyj-
nych metodach zarządzania. 

W mojej opinii o sukcesie przedsiębior-
stwa na rynku decyduje właśnie umiejęt-
ne wykorzystanie nowoczesnych koncep-
cji zarządzania, które przyczynia się do 
podejmowania działań przedsiębiorczych. 
W pracy naukowej szczególny obszar 
moich zainteresowań stanowi ochrona 
zdrowia. Obecnie organizacje stają przed 
koniecznością sprostania wielu złożonym 
wymaganiom, przystosowując się jed-
nocześnie do ciągłych zmian. Zmiany te 
w dużej mierze wymagają nowego podej-
ścia do sposobów zarządzania organiza-
cją. Dotychczasowe zmiany funkcjonowa-
nia systemu ochrony zdrowia w Polsce nie 
przyniosły spodziewanych rezultatów i nie 
rozwiązały pojawiających się licznych pro-
blemów w tym zakresie. 

Prezentacja wyników badań na konferen-
cjach międzynarodowych umożliwia mi 
wymianę własnych doświadczeń z pracy 
naukowej i stanowi okazję do nawiąza-
nia kontaktów z zagranicznymi ośrodka-
mi naukowymi. Uczestnictwo w konferen-
cjach międzynarodowych, jak i w warszta-
tach umożliwia mi również doskonalenie 
warsztatu metodologicznego, co pozwa-
la na spojrzenie z innej perspektywy na 
dotychczasową pracę naukową. Wyniki 
swojej pracy prezentowałem na konferen-
cjach z tematyki zarządzania m.in. w Bar-
celonie, Rzymie, Zagrzebiu, Wenecji czy 
Wiedniu. 

Nagrodę InterStar traktuję jako duże 
wyróżnienie w środowisku uczelnia-
nym, które motywuje mnie do dalszej 
pracy zarówno na poziomie lokalnym, jak 
i międzynarodowym.

My research interests focus on entrepre-
neurship and management innovation.

In my opinion, the skillful use of modern 
management concepts, which contrib-
utes to initiating entrepreneurial activ-
ity, determines the success of a company 
in the market. One of the major themes 
in my research is healthcare. Current-
ly, organizations face the need to meet 
many complex requirements, simultane-
ously having to adapt to constant chang-
es. These changes, to a large extent, 
require a new approach to how an organi-
zation is managed. The changes that have 
so far been implemented in the health-
care system in Poland have not brought 
the expected results and have not solved 
numerous problems in this area.

The presentation of research results at 
international conferences allows me to 
share my own experience in research and 
is an opportunity to build contacts with 
foreign research centers. Participation in 
an international conference or in a work-
shop helps me improve my methodology, 
which in turn opens a new perspective on 
what I have already achieved research-
wise. I presented the results of my stud-
ies at major management conferences, 
for example in Barcelona, Rome, Zagreb, 
Venice or Vienna.

I perceive the InterStar Award as a great 
distinction in my academic environment, 
which inspires me to continue my work 
both on a local and international scale.

laureat INTERSTAR 2018

INTERSTAR 2018 winner

Dr Wojciech Głód
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prof. S. Smyczek, prof. M. Szymura-Tyc / fot./photo J. Andrychiewicz
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Postanowieniem 
Prezydenta RP 
z dnia 29 stycz-

nia br. prof. Maja 
Szymura-Tyc otrzy-
mała tytuł naukowy 

profesora nauk 
ekonomicznych.

Natomiast 20 czerwca br. – 
podczas uczelnianego Dnia 
Internacjonalizacji – Pani Pro-
fesor została laureatką pierw-
szej edycji Nagrody im. prof. 
Kornelii Karcz za szczególny 
wkład w umiędzynarodowie-
nie Uniwersytetu Ekonomicz-
nego w Katowicach w obsza-
rze naukowym, dydaktycznym 
i organizacyjnym.

Dorobek naukowy prof. Szy-
mury-Tyc ewoluował od eko-
nomii do nauk o zarządza-
niu, obejmując w począt-
kowym okresie teorię 
funkcjonowania rynku, kon-
kurencji i przedsiębiorstwa, 

poprzez problematykę two-
rzenia wartości w kontek-
ście marketingu i zarządza-
nia przedsiębiorstwem, do 
biznesu międzynarodowego 
i związanych z nim zagadnień 
internacjonalizacji, innowacyj-
ności i usieciowienia przedsię-
biorstw. W ostatnim okresie jej 
badania naukowe koncentrują 
się na problematyce uwarun-
kowań zasobowych internacjo-
nalizacji przedsiębiorstw.

Profesor Szymura-Tyc jest 
aktywnym członkiem wielu 
międzynarodowych stowarzy-
szeń naukowych, takich jak 
European Marketing Acade-
my (EMAC), European Inter-
national Business Academy 
(EIBA) i Academy of Interna-
tional Business (AIB). W latach 
2011 – 2018 pełniła funkcję 
przedstawiciela narodowego 
Polski w EMAC. Jest zaanga-
żowana naukowo w środowi-
sku międzynarodowym, peł-
niąc m.in. rolę członka zespo-
łu redakcyjnego wydawnictwa 
Emerald. 

Professor Maja 
Szymura-Tyc was 
awarded the aca-
demic title of the 
professor of eco-
nomics sciences 

by the order of the 
President of the 

Republic of Poland 
adopted on 29 
January 2018. 

On June 20, 2018, during the 
Internationalization Day, the 
professor became the laureate 
of the first edition of the prof. 
Kornelia Karcz Award for spe-
cial contribution to the inter-
nationalization of the Universi-
ty of Economics in Katowice in 
the area of   science, teaching 
and organization.

Scientific accomplishments 
of prof. Szymura-Tyc evolved 
from economics to man-
agement sciences, initial-
ly embracing the theory of 
markets, competition and 

enterprise, through value crea-
tion in the context of market-
ing and enterprise manage-
ment, to international busi-
ness and issues related to 
internationalization, innova-
tion and networking of enter-
prises. Recently, her research 
has focused on resource deter-
minants of the internationali-
zation of enterprises.

Prof. Szymura-Tyc is an active 
member of many international 
scientific associations, such as 
the European Marketing Acad-
emy (EMAC), the European 
International Business Acade-
my (EIBA), and the Academy of 
International Business (AIB). In 
the years 2011 – 2018 she was 
the Polish National Represent-
ative in EMAC. She is involved 
in the international research 
environment, for example 
through her role of the edito-
rial team member in Emerald 
Publishing.

Profesor Maja SzymuraTyc
Professor Maja Szymura-Tyc

fot./photo KPRP
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Uczelnie, których przedstawiciele wzięli udział w Tygodniu Międzynarodowym

Universities whose representatives participated in the International Week

>  Agricultural University of Tirana – Tirana, Albania / 
Albania

>  Ain Shams University – Kair, Egipt / Cairo, Egypt
>  Baku Business University – Baku, Azerbejdżan / 

Azerbaijan
>  Bethlehem University – West Bank, Palestyna / Palestine
>  Business Information Systems and Knowledge Manage-

ment at Brandenburg University of Applied Sciences – 
Brandenburg, Niemcy / Germany

>  College of Engineering, Da Yeh University – Dacun, Taj-
wan / Taiwan

>  College of Management, Da Yeh University – Dacun, Taj-
wan / Taiwan

>  Constantine the Philosopher University – Nitra, Słowacja 
/ Slovak Republic

>  Faculty of Economic Sciences and Management of Sfax – 
Tunezja / Tunisia

>  Ionian University – Korfu, Grecja / Corfu, Greece
>  S. Toraighyrov Pavlodar State University – Pawlodar, 

Kazachstan / Pavlodar, Kazakhstan

>  School of Economics, Business Administration and Acco-
unting, University of São Paulo (USP), Ribeirão Preto 
(FEA-RP) – Monte Alegre, Brazylia / Brazil

>  Seinäjoki University of Applied Sciences – Seinäjoki, Fin-
landia / Finland

>  Southern Federal University – Rostow nad Donem, 
Rosja / Rostov-in-Don, Russian Federation

>  Technical University of Sofia – Sofia, Bułgaria / Bulgaria
>  The British University of Egypt – Kair, Egipt / Cairo, 

Egypt
>  Universidad de Ibagué – Ibagué, Kolumbia / Colombia
>  Universidad Finis Terrae – Santiago, Chile / Chile
>  University of Economics – Praga, Czechy / Prague, Czech 

Republic
>  University of Finance and Administration – Praga, 

Czechy / Prague, Czech Republic
>  University of Kassel – Kassel, Niemcy / Germany
>  University of Ss. Cyril and Methodius – Trnawa, Słowa-

cja / Slovak Republic

Małgorzata Pańkowska

8th International Week 
„Internet Communica

tion Management”

8. Tydzień Międzynarodowy 
„Internet Communica

tion Management”

W dniach 23 – 28 kwietnia 
2018 roku na Uniwersytecie 
Ekonomicznym w Katowicach 
odbył się 8. Tydzień Między-
narodowy „Internet Communi-
cation Management”. Wyda-
rzenie zostało zorganizowa-
ne pod patronatem rektora 
Uniwersytetu Ekonomicznego 

w Katowicach przez Wydział 
Informatyki i Komunika-
cji przy współpracy z Biurem 
Współpracy Międzynarodo-
wej Uniwersytetu Ekonomicz-
nego w Katowicach. Mieliśmy 
zaszczyt gościć 26 wykładow-
ców z 22 krajów.

On April 23 – 28, 2018, the 
University of Economics in 
Katowice hosted the 8th Inter-
national Week “Internet Com-
munication Management”. 
The event was organized 
under the auspices of the rec-
tor of the University of Eco-
nomics in Katowice by the 

Faculty of Informatics and 
Communication, in coopera-
tion with the International 
Cooperation Office of the Uni-
versity of Economics in Kato-
wice. We had a great honor to 
welcome 26 lecturers from 22 
countries.
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W czasie pobytu na uczelni 
wykładowcy zagraniczni pro-
wadzili zajęcia dydaktycz-
ne dla studentów polskich 
i zagranicznych studiujących 
w Katowicach, a także dla stu-
dentów programu CEEPUS, 
którzy przyjechali tutaj ze swo-
imi wykładowcami. 

W dniu rozpoczęcia prof. Sła-
womir Smyczek, prorektor ds. 
edukacji i internacjonaliza-
cji, przywitał przybyłych gości 
w imieniu władz Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Katowicach. 
Następnie zaproszeni profe-
sorowie przeszli do sal, gdzie 
czekali na nich studenci, i roz-
poczęli swoje wykłady. 

Tematyka 12 przedmiotów 
dotyczyła zastosowań najnow-
szych technologii informacyj-
no-komunikacyjnych, ekonomii 
i zarządzania. Ogólnie ujmu-
jąc, profesorowie zagraniczni 
prowadzili wykłady i ćwicze-
nia w wymiarze 16 – 20 godzin 
z następujących przedmiotów: 

  analiza big data i inżynieria 
wiedzy,

  rzeczywistość rozszerzona 
w biznesie i edukacji,

  wyszukiwanie i przechowy-
wanie informacji,

  rozwiązania i standardy 
tworzenia oprogramowania,

  modele decyzyjne i techniki 
prognozowania,

  zarządzanie produkcją 
i wydawaniem,

  zagrożenia 
i bezpieczeństwo,

  strategie i ewolucja 
przemysłowa,

  modelowanie biznesowe,
  komunikacja międzykultu-
rowa i wielokulturowa,

  modelowanie decyzyjne do 
zarządzania projektami,

  proces kreacji w komunika-
cji marketingowej.

25 kwietnia 2018 roku stu-
denci i wykładowcy wzięli 
udział w Seminarium Nauko-
wym „Smart Technology & 
Smart Research” zorganizo-
wanym przez Instytut Ana-
lizy i Wspomagania Decyzji 

Menedżerskich na Wydzia-
le Informatyki i Komunikacji. 
Tematyka seminarium nauko-
wego obejmowała 9 referatów, 
które zaprezentowali: Christi-
na Banou i Petros Kostagio-
las z Korfu, Katarina Fichnova 
z Nitry i Łukasz Wojciechow-
ski z Trnawy, Fernando Yani-
ne z Santiago, Ildeberto Rodel-
lo z São Paulo i Ribeirão Preto 
z Monte Alegre, Vera Meister 
z Brandenburga, Chen Yuh 
Wen z Dacun, Sabrina Schne-
ider z Kassel, Ching-Torng Lin 
z Dacun oraz Taicir Moalla ep 
Loukil ze Sfax. 

Po zakończeniu zajęć dydak-
tycznych wykładowcy zagra-
niczni odwiedzili Muzeum Ślą-
skie w Katowicach i Stadion 
Śląski w Chorzowie. Uczestni-
czyli w spotkaniu z marszał-
kiem województwa śląskiego 
w Urzędzie Marszałkowskim 
w Katowicach oraz byli na 
wycieczce w Ustroniu Śląskim 
i Cieszynie. Zakończenie 8. 
Tygodnia Międzynarodowego 
uświetnił koncert fortepiano-
wy prof. Tadeusza Trzaskalika 
z Katedry Badań Operacyjnych.

While at the university, foreign 
lecturers conducted classes for 
Polish and foreign students 
studying in Katowice, as well 
as for students of the CEEPUS 
program who came here with 
their lecturers.

On the opening day, prof. Sla-
womir Smyczek, Vice-Rector 
for Education and Internation-
alization, welcomed the guests 
on behalf of the authorities 
of the University of Econom-
ics in Katowice. Then the invit-
ed professors joined the stu-
dents waiting for the lectures 
to start.

12 thematic strands covered 
the use of the latest informa-
tion and communication tech-
nologies, economics and man-
agement. The visiting profes-
sors conducted 16 – 20 hours 
of lectures and classes on the 
following subjects:

  Big Data Analysis and 
Knowledge Engineering, 

  Augmented Reality in Busi-
ness and Education,

  Information Seeking and 
Storage, 

  Software Development 
Solutions and Standards,

  Decision Making Mod-
els and Forecasting 
Techniques, 

  Production and Publishing 
Management,

  Threats and Security,
  Strategies and Industrial 
Evolution,

  Business Modelling,
  Cross-culture and Multi-cul-
ture Communication,

  Decision Modeling for Pro-
ject Management,

  Creativity Process in Mar-
keting Communication.

On April 25, 2018, students 
and lecturers took part in the 
Scientific Seminar “Smart 
Technology & Smart Research” 
held by the Institute of Mana-
gerial Decision Analysis and 
Support at the Faculty of 
Informatics and Communica-
tion. The seminar included 9 
papers presented by: Christi-
na Banou and Petros Kostagi-
olas from Corfu; Katarina Fich-
nova from Nitra and Łukasz 
Wojciechowski from Trnava; 
Fernando Yanine from Santia-
go; Ildeberto Rodello from San 
Paulo and Ribeirão Preto from 
Monte Alegre; Vera Meister 
from Brandenburg; Chen Yuh 
Wen from Dacun; Sabrina Sch-
neider from Kassel; Ching-
Torng Lin from Dacun and Tai-
cir Moalla ep Loukil from Sfax.

After the classes, foreign lec-
turers visited the Silesian 
Museum in Katowice and 
the Silesian Stadium in Chor-
zów. They participated in the 
meeting with the Marshal of 
the Silesian Voivodeship in 
the Marshal’s Office in Kato-
wice, and went on a trip to 
Ustroń Śląski and Cieszyn. The 
8th International Week closed 
with a farewell piano concert 
performed by prof. Tadeusz 
Trzaskalik from the Depart-
ment of Operational Research.

Faculty of Informatics and Communication
Institute of Analysis and Managerial Decisions

25th of April, 2018
Advanced Information Technology Center
Auditorium of Zbigniew Messner 
ul. Bogucicka 5, Katowice

 9.00   Official Opening 

 9.30—11.00  The Ionian University: challenges and opportunities 
   Christina Banou, Petros Kostagiolas
   Creative process and its specifics in marketing communication
   Katarina Fichnova, Łukasz Wojciechowski
   Drawbacks and deficiencies in Corporate Governance in Chile and Latin America 
   Fernando Yanine

 11.30—13.30  Data-driven decision-making: issues on legal analytics and higher education management 
   Ildeberto Rodello
  Design of a Knowledge Graph for Research Groups with Focus on Qualitative Analysis of Scholarly Papers  
   Vera Meister
   Intelligent  Healthcare in Taiwan 
   Chen Yuh Wen
   How do digital technologies influence the way we work? 
   Sabrina Schneider

 15.20—17.00  Fuzzy Logic using in decision making 
   Ching-Torng Lin
   Contribution to the solution of production and logistic problems  
   Taicir Moalla ep Loukil

Free access!

Scientific Seminar 

Smart Technology
& Smart Research

Honorary Patrons: Prof. Robert Tomanek, Ph.D.
Rector University of Economics in Katowice

Wojciech Saługa
Silesian Province Marshal
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W dniach 7 – 11 maja 2018 
roku na naszej uczelni 
odbyła się szósta już 
edycja międzynarodo-
wego tygodnia szkole-
niowego Erasmus Staff 
Training Week „Soft 
Skills in the Internatio-
nal Setting” organizowa-
nego przez Biuro Współ-
pracy Międzynarodowej.

W wydarzeniu brało udział 
25 uczestników z 22 uczelni 
z Albanii, Azerbejdżanu, Bra-
zylii, Bułgarii, Egiptu, Finlandii, 
Grecji, Gruzji, Hiszpanii, Korei 
Południowej, Libanu, Niemiec, 
Paragwaju, Rosji, Serbii, Ukra-
iny, USA, Węgier oraz Włoch. 
Reprezentowali oni różne jed-
nostki administracyjne, w tym 
głównie biura międzynaro-
dowe, biura projektów, biura 
karier, biblioteki i dziekanaty. 
Szesnastu uczestników z kra-
jów pozaeuropejskich otrzy-
mało stypendia w ramach 
realizowanych przez naszą 
uczelnię projektów Programu 
Erasmus+ KA107.

W tegorocznym progra-
mie wydarzenia znalazły się 

szkolenia z zakresu kreatyw-
nego myślenia oraz rów-
nowagi pomiędzy pracą 
a życiem osobistym, prezen-
tacje uczelni zagranicznych, 
wizyty w wybranych jednost-
kach naszej uczelni, krótki 
kurs języka polskiego, zwie-
dzanie kampusu uniwersyte-
tu oraz atrakcyjny program 
socjalny, tj. wizyta w Muzeum 
Śląskim oraz wycieczki do 
Kopalni Srebra w Tarnow-
skich Górach i Państwowego 
Muzeum Auschwitz-Birkenau 
w Oświęcimiu.

Międzynarodowe tygodnie 
szkoleniowe są doskonałą oka-
zją do wymiany doświadczeń, 
wiedzy oraz dobrych praktyk 
w międzynarodowym środo-
wisku. Erasmus Staff Training 
Week, z powodzeniem organi-
zowany od kilku lat na naszej 
uczelni, z roku na rok cieszy 
się coraz większą popular-
nością i przyciąga uczestni-
ków z renomowanych uczelni 
zagranicznych. Wydarzenie jest 
współfinansowane ze środków 
Programu Erasmus+.

Edyta Gałecka

Esmeralda Folleco 
Uniwersytet 
w Extremadurze 
Hiszpania

To była moja druga wizyta na UE 
Katowice z rzędu i, szczerze mówiąc, 
nie miałabym nic przeciwko temu, by 
przyjechać raz jeszcze, bo człowiek 
czuje się tu jak w domu – bo mia-
sto, ludzie, uniwersytet… – i dlatego 
że zawsze mają wspaniałe pomysły 
na szkolenia, więc wiesz, że nauczysz 
się czegoś ciekawego – i użyteczne-
go. Udaje im się (dzięki organizacji 
i tematom) zaangażować cała grupę 
w zajęcia i taka bliskość między nami 
bardzo mi odpowiada. Cały pobyt to 
była wielka przyjemność i ciągle sta-
ram się pamiętać kilka słów po pol-
sku, jak też nie zapomnieć o poradach 
dotyczących mojej codziennej pracy… 
i oczywiście o kontakcie z koleżanka-
mi i kolegami :)

Arba Bushati 
Uniwersytet 
Rolniczy 
w Tiranie

Doskonały program – dużo się 
nauczyłam. Trenerzy byli świetni. 
Aktywny udział dawał dużo satysfak-
cji. Szkolenie było bardzo inspirujące, 
dodające energii, podsuwające wiele 
pomysłów, uczyliśmy się poprzez 
działanie i nacisk kładziono na prak-
tykę. Osobiście dzięki szkoleniu wiele 
zyskałam, jeśli chodzi o profil moich 
umiejętności. Dziękuję.

Soft Skills 
in the 

International 
Setting

fot. archiwum autorki /

photo Author’s archive
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On May 7 – 11, 2018, our 
university hosted the 6th 
edition of the international 
training week. The Eras-
mus Staff Training Week 
“Soft Skills in the Interna-
tional Setting” was organ-
ized by the International 
Relations Bureau.

The event was attended by 25 
participants from 22 universi-
ties from Albania, Azerbaijan, 
Brazil, Bulgaria, Egypt, Finland, 
Greece, Georgia, Spain, South 
Korea, Lebanon, Germany, Par-
aguay, Russia, Serbia, Ukraine, 
USA, Hungary and Italy rep-
resenting various adminis-
trative units, mainly interna-
tional offices, project offices, 
career centers, libraries and 
dean offices. 16 participants 
from non-European countries 
received scholarships as part 

of the projects implemented 
by our university within the 
Erasmus+ KA107 Program.

This year’s program includ-
ed training in creative think-
ing [being innovative, thinking 
outside the box, and releas-
ing inner creativity] and work-
life balance, presentations by 
foreign universities, visits to 
selected units of our univer-
sity, a crash Polish language 
course, a tour around the uni-
versity campus and an attrac-
tive social program, featuring 
a visit to the Silesian Museum 
and trips to the Silver Mine in 
Tarnowskie Góry and the Aus-
chwitz-Birkenau State Muse-
um in Oświęcim.

International training weeks 
are an excellent opportunity to 
share experiences, knowledge 

Esmeralda  
Folleco  
University of 
Extremadura 
Spain

This has been my second visit in 
a row to UE Katowice and I would not 
mind to go back, to be honest, for 
you feel like at home – for the city, 
the people, the uni… – and for they 
always come up with great ideas for 
the workshops and you know you 
can get something inspiring – and 
useful – out of it. They, somehow 
(because of the organization and the 
topics) get the group all involved, and 
such closeness among us is great. For 
me, a pleasure and am still trying to 
keep some Polish words in my mind 
and some useful tips to my every-
day work… not to mention keeping in 
touch with the colleagues :)

Arba Bushati 
Agricultural 
University of 
Tirana Albania

An excellent programme – I learnt 
a lot. Trainers were excellent. Par-
ticipation was very rewarding and 
interactive. The training was very 
inspirational, energizing, bringing 
lots of ideas, learning from experi-
ence and being fully practice-ori-
ented. I personally have added a lot 
to my profile out of these sessions. 
Thank you. 

Soft Skills in the 
International Setting

and good practices in the 
international setting. Erasmus 
Staff Training Week, success-
fully organized at our univer-
sity over the last few years, is 
becoming increasingly popular 
and attracts participants from 
renowned foreign universities. 
The event is co-financed by 
the Erasmus+ Program.
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W dniach 7 – 11 maja 2018 
roku, reprezentując Bibliote-
kę Główną Uniwersytetu Eko-
nomicznego w Katowicach, 
uczestniczyłyśmy w między-
narodowym tygodniu szkole-
niowym dla nauczycieli i pra-
cowników administracji zorga-
nizowanym przez Uniwersytet 
Kocaeli w Turcji. 

Tydzień rozpoczął się od 
prezentacji organizatorów 
i uczestników w międzyna-
rodowym środowisku akade-
mickim. Przedstawiłyśmy pre-
zentację multimedialną infor-
mującą o UE w Katowicach, 
Bibliotece Głównej (CINIBA) 
oraz regionie Górnego Śląska. 

Z wizytą 
w Uniwersy
tecie Kocaeli 

Visiting 
the Kocaeli 
UniversityAnna Grolik, 

Joanna Tync 

Następnie uczestniczyły-
śmy w krótkiej lekcji języka 
tureckiego oraz w zwiedza-
niu kampusu ze szczególnym 
uwzględnieniem biblioteki 
naukowej. 

W kolejnych dniach odby-
ły się warsztaty poświęcone 
uznawaniu wyników naucza-
nia przez inne uniwersytety, 
dyskusjom na temat progra-
mów Erasmus i barier utrud-
niających wyjazdy zagraniczne 
oraz indywidualne spotkania 
w ramach wybranych jedno-
stek uczelnianych.

Bibliotekarze uczestniczy-
li w szkoleniu dotyczącym 
Biblioteki Uniwersytetu Koca-
eli. Organizatorzy przygotowa-
li specjalne stoisko z poloni-
kami – literaturą polską oraz 

On May 7 – 11, 2018, represent-
ing the Main Library of the Uni-
versity of Economics in Kato-
wice, we participated in an 
international training week for 
teachers and administrative 
staff organized by the Kocae-
li University in Turkey [Kocaeli 
University International Staff 
Week].

The week opened with the 
presentation of the organizers 
and participants in the inter-
national academic environ-
ment. We delivered a multime-
dia presentation about the UE 
Katowice, the Academic Library 
(CINIBA) and the Upper Sile-
sia region. The presentations 
were followed by a short Turk-
ish language lesson and a tour 
around the campus, in particu-
lar the academic library.

The next days featured work-
shops on the recognition of 
learning outcomes by other 
universities, discussions on 
Erasmus programs and barri-
ers during foreign trips as well 
as individual meetings within 
selected university units.

Librarians participated in the 
training concerning the Kocaeli 
University Library. The organ-
izers prepared a special stand 
with Polish literature and liter-
ature about Poland and Polish 
science and culture.

The library serves about 2,000 
users daily (the university has 
about 80,000 students, includ-
ing foreign students). It has 
a collection of approximate-
ly 415,000 books, of which 
about 295,000 are e-books and 
1,080 – printed magazines. 

o Polsce i polskich przedstawi-
cielach nauki i kultury. 

Biblioteka obsługuje codzien-
nie około 2000 użytkowników 
(na uniwersytecie studiuje 
około 80 000 studentów wraz 
ze studentami zagranicz-
nymi). Posiada księgozbiór 
liczący około 415 000 ksią-
żek, z czego około 295 000 
to e-booki, oraz około 1080 
czasopism drukowanych. Naj-
popularniejszym elementem 
oferty biblioteki jest korzy-
stanie ze źródeł elektronicz-
nych (około 135 baz danych). 
W bibliotece jest osobna 
strefa nauki (tzw. Marma-
ra Hall), która jest czynna 
przez cały tydzień do godzi-
ny 22.00. Osoby pracujące 
w dziale gromadzenia i kata-
logowania prowadzą ścisłą 
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współpracę z nauczyciela-
mi akademickimi w zakresie 
zakupu polecanych podręcz-
ników i monografii nauko-
wych. Szkolenia bibliotecz-
ne dla studentów pierwszego 
roku są obowiązkowe. Mają 
one formę treningu eduka-
cyjnego obejmującego pod-
stawowe informacje o biblio-
tece, korzystanie z katalogu 
i systemu samowypożyczania 
oraz prezentację baz danych. 
W uczelnianej bibliotece ukła-
da się puzzle. Każdy nowy 
czytelnik dokłada jeden ele-
ment, a powstałe obrazy zdo-
bią ściany biblioteki. Pracują 
tam także studenci – wolon-
tariusze, wykonując pomoc-
nicze czynności biblioteczne 
oraz obsługując użytkowni-
ków niepełnosprawnych.

Zauważono wiele pól łączą-
cych turecką i polską biblio-
tekę, np. system samodziel-
nego wypożyczania książek 
Selfcheck, wolny dostęp do 
książek i czasopism w ramach 
czytelni, usługi wypożyczalni 

międzybibliotecznej, bezpłat-
ne korzystanie ze zbiorów dla 
studentów zagranicznych.

Organizatorzy stworzyli 
uczestnikom okazję do pozna-
nia tureckiej tradycji, kultu-
ry i sztuki. Zwiedzaliśmy mia-
sto Izmit (starożytną Nikome-
dię) nad morzem Marmara, 
była wycieczka do Stambułu 
i wyjazd w góry Yuvacik Dam, 
przybliżający piękno przyrody 
regionu, podczas którego zor-
ganizowano tradycyjne turec-
kie śniadanie. W całej Tur-
cji Izmit znany jest z wyrobu 
pişmaniye. Zwiedzanie fabryki 
słodyczy, podglądanie proce-
su produkcyjnego oraz próbo-
wanie wyrobów było intere-
sującym akcentem tygodnia. 
Uczestnikom przybliżono 
też kunszt ebru – tradycyj-
nej tureckiej sztuki zdobienia 
papieru przez przenoszenie 
na papier wzorów tworzonych 
za pomocą farb rozprowadza-
nych pędzelkami i patyczkami 
na wodzie.

Więcej informacji: / More information:

Podsumowanie tygodnia szkoleniowe-
go można zobaczyć na profilu Kocaeli Uni-
versity International Staff Week na plat-
formie Youtube. / Highlights of the train-
ing week can be viewed on the profile of the 
Kocaeli University International Staff Week 
on Youtube.

The primary offer includes 
the use of electronic sources 
(about 135 databases). The 
library has a separate learn-
ing zone (the so-called Mar-
mara Hall), which stays open 
to users until 22.00 all week 
long. Librarians working in 
the acquisition and catalog-
ing department closely liaise 
with academic teachers con-
cerning the purchase of rec-
ommended textbooks and sci-
entific monographs. Library 
classes for first-year students 
are compulsory. They involve 
educational training provid-
ing basic information about 
the library, the use of the cat-
alog and the self-borrowing 
system, and the presentation 
of databases. The university 
library users put together jig-
saw puzzles. Each new reader 
adds one piece and the com-
pleted images decorate the 
walls of the library. The library 
also employs volunteers, per-
forming auxiliary library activi-
ties and serving users with 
disabilities.

We observed that the Turkish 
library and the Polish library 
have a lot in common, for 
example a self-borrowing sys-
tem, free access to books and 
magazines as part of the read-
ing room, interlibrary service, 
free use of the collection for 
foreign students.

The hosts invited the partici-
pants to learn more about the 
Turkish tradition, culture and 
art. We were taken on a sight-
seeing tour of the city of Izmit 
(ancient Nicomedia) at the 
Sea of Marmara and we visit-
ed Istanbul. We went on a trip 
to the mountains, Yuvacik 
Dam, admiring the beauty of 
the nature of the region and 
enjoying a traditional Turkish 
breakfast. Throughout Turkey, 
Izmit is famous for making 
Pişmaniye. Visiting the confec-
tionery factory, watching the 
production process and tasting 
the products were an inter-
esting experience. The partici-
pants were also introduced to 

the artistry of Ebru, a tradi-
tional Turkish method of deco-
rating paper by making paint 
patterns with brushes and 
sticks on water.
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1 Biblioteka / Library, fot./photo Kocaeli 

University

2 Izmit / Izmit, fot./photo J. Tync

3 Sztuka ebru / Ebru Art, fot./photo J. Tync
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„W związku z rosnącym zain-
teresowaniem naszymi stu-
diami oraz przyjętą polityką 
podwyższania jakości kształ-
cenia zwiększamy wymaga-
nia dla kandydatów. Granicz-
na punktacja, od której przyj-
mujemy, jest wyższa. Lepszy 
kandydat to lepszy student 
i w konsekwencji absol-
went, to także wyższa war-
tość dyplomu” – mówi prof. 
Robert Tomanek, rektor Uni-
wersytetu Ekonomicznego 
w Katowicach.

Po raz kolejny potwierdzają to 
wyniki ogólnopolskiego bada-
nia Ekonomicznych Losów 
Absolwentów szkół wyższych 
(ELA), zleconego przez Mini-
sterstwo Nauki i Szkolnic-
twa Wyższego. W tegorocz-
nej edycji wśród wszystkich 
uczelni publicznych woje-
wództwa śląskiego to znów 

absolwenci Uniwersytetu Eko-
nomicznego w Katowicach 
(studiów I i II stopnia łącznie) 
średnio najszybciej podejmu-
ją pierwszą pracę po uzyska-
niu dyplomu (1,88 miesiąca). 
UE Katowice wyprzedza pod 
tym względem także wszyst-
kie publiczne uczelnie eko-
nomiczne w Polsce. Więcej 
o wynikach 3. edycji badania 
ELA przeczytać można na 54 
stronie „Forum” w artykule 
„Absolwenci UE Katowice naj-
szybsi na rynku pracy”.

Chętnych nie brakuje 
Jak co roku najwięcej chęt-
nych było na kierunek finanse 
i rachunkowość, gdzie apliko-
wało ponad 1000 osób. Naj-
trudniej jednak było dostać się 
na logistykę z tytułem zawo-
dowym inżyniera, gdzie na 
jedno miejsce było ponad 6 
kandydatów. 

– “Due to the growing inter-
est in our programs and the 
policy of improving the quality 
of education, we have raised 
the requirements for candi-
dates. The thresholds are high-
er. A better candidate, a bet-
ter student and, consequent-
ly, a better graduate, which 
also translates into the higher 
value of the diploma”, says 
prof. Robert Tomanek, rector 
of the University of Economics 
in Katowice.

Once again, this is confirmed 
by the results of the nation-
wide survey on Career Des-
tinations of University Grad-
uates (ELA), commissioned 
by the Ministry of Science 
and Higher Education. In this 
year’s edition, among all pub-
lic universities of the Silesian 
Voivodship, the graduates of 
the University of Economics in 
Katowice (first- and second-
cycle study porgrams) are on 

average the quickest to find 
their first job after graduation 
(1.88 months). The UE Kato-
wice is ahead of all public eco-
nomic universities in Poland 
in this respect. More about 
the results of the 3rd edition 
of the ELA survey can be read 
on page 54 in the article “UE 
Katowice graduates the quick-
est on the labor market”.

No shortage of 
candidates
As each year, the Finance and 
Accounting study program 
attracted the highest number 
of candidates, with over 1,000 
applications. Yet, it was the 
Logistics with the professional 
title of engineer that was the 
most popular, with over 6 can-
didates applying for one place.

There was also a great inter-
est in the following study 
programs: Economics, Infor-
matics, Logistics (first-cycle), 

Marek Kiczka

UE Katowice 
stawia na jakość

UE Katowice  
plays the card of quality

UE Katowice wśród mistrzów kształ-
cenia inżynierskiego
Kierunek logistyka (o tytule zawodowym inżyniera) 
na Wydziale Ekonomii uplasował się w czołówce 
Rankingu Studiów Inżynierskich Perspektywy 
2018. Oferowany przez Uniwersytet Ekonomiczny 
w Katowicach kierunek zajął 4. miejsce w Polsce. 
Warto zauważyć, że uzyskał najlepszy wynik (100%) 
we wskaźnikach: prestiż, potencjał akademicki oraz 
jakość przyjętych na studia.

W tegorocznej rekrutacji na studia stacjonarne 
I stopnia na Uniwersytecie Ekonomicznym 
w Katowicach zarejestrowało się 3821 kandyda-
tów – o 269 osób więcej niż w ubiegłym roku. 
Limity pozwoliły na przyjęcie ok. 1500 osób, co 
dało średnio 2,51 kandydata na jedno miejsce 
(w ubiegłym roku było to 2,08 kandydata). 
Podobnie jak rok wcześniej podniesiono progi 
punktowe. W stosunku do 2016 roku wymaga-
nia wzrosły średnio aż o 32%.

This year’s admissions to full-time first-cycle 
studies at the University of Economics in 
Katowice attracted 3,821 candidates – 269 more 
than last year. The thresholds allowed for the 
admission of about 1,500 people, which meant an 
average of 2.51 candidates for one place (last year 
it was 2.08 candidates). As last year, thresholds 
were raised. Compared to 2016, they increased 
on average by as much as 32%.

M
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UE Katowice among the champions 
of engineering education
The study program in logistics (with a professional 
title of engineer) at the Faculty of Economics was at 
the top of the Engineering Study Programs Rank-
ing Perspektywy 2018. The degree offered by the 
University of Economics in Katowice ranked fourth 
in Poland. Notably, it got the best result (100%) in 
the indicators: prestige, academic potential and the 
quality of admittees.

Odnotowano także bardzo 
duże zainteresowanie kierun-
kami: ekonomia, informatyka, 
logistyka (licencjat), przedsię-
biorczość i finanse czy zarzą-
dzanie. Rosnącą popularnością 
cieszą się też studia w języku 
angielskim. Na kierunek Inter-
national Business próg punk-
towy w stosunku do ubiegłe-
go roku podniesiono o ponad 
20 punktów.

Warto zauważyć, że coraz wię-
cej kandydatów na płatne stu-
dia niestacjonarne oraz pody-
plomowe wybiera właśnie UE 
Katowice. Na rok akademic-
ki 2017/2018 na studia nie-
stacjonarne przyjęto o ponad 
22% więcej osób niż rok wcze-
śniej. Na studia podyplomo-
we zdecydowało się z kolei aż 
o 447 osób więcej niż przed 
rokiem (wzrost o 77%). Część 
z nich skorzystała z unijnego 
dofinansowania do 80% kosz-
tów studiów, wybierając je 
z Bazy Usług Rozwojowych.

Rozwój oferty dydaktycz
nej, studentów i kadry 
Dzięki zwiększonym wymaga-
niom wobec kandydatów na 
UE Katowice trafiają najlepsi 
z najlepszych. „Ale to dopiero 
początek drogi. Tego lepsze-
go studenta trzeba oczywiście 
dobrze pokierować, dostarczyć 
mu aktualną wiedzę i narzę-
dzia rozwoju, dlatego też stale 
modyfikujemy i ulepszamy 
programy studiów stacjonar-
nych i niestacjonarnych. Przy-
kładem może być wdrożony 
przez nas program »Studiuj, 
pracuj, zarabiaj« ułatwiają-
cy, poza solidnym wykształce-
niem, równoległe zdobywanie 
doświadczenia zawodowego” – 
wyjaśnia rektor.

Równolegle do wzrostu wyma-
gań stawianych kandydatom 
na studia podnosimy kwalifi-
kacje kadry, wdrażamy nowy 
system oceny nauczycieli aka-
demickich. W szczególności 
będzie on polegał na komisyj-
nej ocenie okresowej, z tym, 
że w przypadku tzw. ścież-
ki dydaktycznej ocena będzie 
dokonywana w krótszym 
czasie. Ważnym czynnikiem 
poprawy jakości kształcenia 
jest wdrożony w drugiej poło-
wie 2017 roku transparentny 
system konkursów na stano-
wiska pracowników nauko-
wo-dydaktycznych i dydak-
tycznych, w szczególności uni-
katowy system odmładzania 
potencjału kadrowego opar-
ty na szerokim zatrudnia-
niu asystentów.

Uczelnia stwarza możliwości 
rozwoju zarówno dla studen-
tów, jak i pracowników. Na 
początku tego roku uniwer-
sytet pozyskał z Narodowe-
go Centrum Badań i Rozwoju 
dofinansowanie w wysoko-
ści blisko 5 mln zł na rozwój. 
Wsparciem w ramach projektu 
zostanie objętych ponad 1000 
studentów oraz blisko 300 
pracowników. W efekcie w naj-
bliższym czasie kadra uczelni 
weźmie udział w cyklu szkoleń 
z zakresu kompetencji mięk-
kich i twardych. Dzięki projek-
towi wzrośnie również poziom 
umiędzynarodowienia uniwer-
sytetu, a oferta dydaktyczna 
zostanie jeszcze bardziej dopa-
sowana do oczekiwań rynku 
pracy. Więcej o dofinansowa-
niu i projekcie POWER prze-
czytać można na stronie 62 
„Forum”.

Entrepreneurship and Finance, 
and Management. The pro-
grams run in English are also 
gaining in popularity. The 
threshold for International 
Business was raised by over 20 
points compared to last year.

Another good news is that an 
increasing number of candi-
dates for paid part-time and 
postgraduate studies are choos-
ing UE Katowice. In the aca-
demic year 2017/2018, over 
22% more students were 
accepted to the part-time pro-
grams than in the year before. 
The postgraduate studies, in 
turn, were chosen by 447 more 
people than in the previous 
year (an increase of 77%). Some 
of them benefited from the EU 
financing of up to 80% of tui-
tion fees, when they made their 
choice based on the Develop-
ment Services Database.

Development of the 
study offer, students and 
staff
Due to higher thresholds for 
candidates, the best of the 
best come to the UE Katowice. 
– “But we’ve just started on 
this road. Of course, the bet-
ter student must be adequately 
guided, provided with up-to-
date knowledge and develop-
ment tools, which is why we 
constantly modify and improve 
the full-time and part-time cur-
ricula. One such example is the 
“study, work, make a living” 
program, allowing students to 
combine high-quality education 
with gaining professional expe-
rience”, explains the rector.

Parallel to increased thresh-
olds for candidates, we are 
raising the qualifications of 
the academic staff and imple-
menting a new evaluation 
system for academic teach-
ers. It will involve perfor-
mance appraisal performed 
by a commission, except 
that in the case of the teach-
ing path appraisal will take 
shorter time. An important 
factor in improving the qual-
ity of teaching is the trans-
parent recruitment system 
for the positions in research 
and teaching implemented in 
the second half of 2017, in 
particular a unique staff reju-
venation program based on 
the extensive employment 
of junior researchers and 
teachers.

The university creates devel-
opment opportunities for both 
students and employees. At 
the beginning of the year, the 
University acquired nearly 
PLN 5 million for development 
from the National Center for 
Research and Development. 
Over 1,000 students and near-
ly 300 employees will benefit 
from the project. As a result, in 
the near future the university 
staff will take part in a series 
of training sessions in the field 
of soft and hard competences. 
The project will also increase 
the level of internationaliza-
tion of the university, while 
the study offer will be better 
aligned with the needs of the 
labor market. You can read 
more about funding and the 
POWER project on page 62.
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Wydziału Ekonomii
  of the Faculty of Economics

Jubileuszowy wykład wygło-
sił prof. Marian Gorynia z Uni-
wersytetu Ekonomicznego 
w Poznaniu. Mówił w nim 
o innowacyjności gospodarki, 
głównie odwołując się do dys-
kursu prowadzonego w gronie 
zarówno praktyków, jak i teo-
retyków polityki gospodarczej. 

Treść wykładu doskonale wpi-
sała się w rozważania o histo-
rii wydziału, gdyż, jak podkre-
ślały w wystąpieniach wpro-
wadzających zarówno dziekan 
prof. Celina Olszak, jak i pro-
rektor ds. nauki i kadry aka-
demickiej prof. Barbara Kos, 
misją wydziału zawsze była 

The keynote lecture was deliv-
ered by prof. Marian Gorynia 
from the University of Eco-
nomics in Poznań. He talked 
about innovativeness of the 
economy, mainly referring to 
the ongoing debate among 
practitioners and theoreti-
cians of economic policy. The 
lecture perfectly complement-
ed the discussion on the his-
tory of the faculty, as both the 
dean, prof. Celina Olszak, and 

the vice-rector for science and 
academic affairs, prof. Barbara 
Kos, underlined that the mis-
sion of the faculty had always 
been strong cooperation with 
the environment, and the 
milestones in its development 
– academic ranks and new 
study programs – had always 
been associated with the pres-
ence of the academic commu-
nity in business and public life 
in the region and the country.

Marcin Baron

7 czerwca br. konferencją zatytułowaną „Innowa-
cyjna gospodarka – innowacyjne organizacje – inno-
wacyjni ludzie” Wydział Ekonomii świętował swoje 
50-lecie. Odkąd w 1937 roku rozpoczęto kształcenie 
w naszej uczelni, przechodziła ona różne zmiany 
w strukturze organizacyjnej. Swoistą stabilizację 
osiągnięto w latach 1958 – 1968, kiedy ówczesna 
Wyższa Szkoła Ekonomiczna była jednowydziałowa 
i poszukiwała nowych ścieżek rozwoju. Ambicje te 
spełniły się w roku akademickim 1968/1969. Utwo-
rzono wtedy Wydział Handlu i Ekonomiki Żywienia, 
z którego wywodzi się obecny Wydział Ekonomii.

On June 7, 2018, the Faculty of Economics celebrated 
its 50th anniversary with a conference entitled “Innova-
tive economy – innovative organizations – innovative 
people”. Since 1937, when our university was estab-
lished, the faculty went though a number of changes in 
the organizational structure. Stability came in the years 
1958 – 1968, when the then Higher School of Econom-
ics was a one-faculty entity and it was looking for new 
paths of development. Those ambitions were fulfilled 
in the academic year 1968/1969. Then, the Faculty of 
Commerce and Nutrition Economics was formed, to 
later transform into today’s Faculty of Economics.

50lat/years

1–4, 7 Jubileuszowa konferencja 

była okazją do spotkania osób, 

które w historii kształtowały rozwój 

wydziału i uczelni, a także absol-

wentów i przyjaciół / The anniver-

sary conference was a chance to 

meet those who contributed to the 

development of the Faculty and the 

University along those who are its 

alumni and our friends

fot./photo: 1, 2, 3, 7 – A. Sączewska-

-Piotrowska, 4 – A. Stolecka-Makowska
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silna współpraca z otocze-
niem, a kolejne kroki milowe 
w jego rozwoju – rangi akade-
mickie i nowe kierunki kształ-
cenia – zawsze powiązane 
były z obecnością środowisk 
akademickich w życiu bizne-
sowym i publicznym w regio-
nie i w kraju. 

Nie zabrakło również wspo-
mnień. Profesor Franciszek 
Piontek, dziekan senior pod-
kreślał, że na wydziale zawsze 
istniała wolność realizowa-
nia własnej ścieżki naukowej. 

Przestrzegał także, by współ-
cześnie, zachłystując się Tech-
ne, nie zapominać o Sophia, 
a wydziałowi życzył integracji 
tych dwóch wymiarów. Dzieka-
ni seniorzy prof. Florian Kuźnik 
i prof. Barbara Kos wskazywa-
li z kolei na znaczenie wydzia-
łu w rozwoju instytucjonalnym 
całej uczelni. Natomiast dzie-
kan w latach 2002 – 2008 prof. 
Andrzej Barteczek przypomniał 
słuchaczom postać prof. Bro-
nisława Sokołowskiego. „Pro-
fesor stawiał na mobilność 
młodych ludzi” – mówił prof. 

Jubileuszowy album wyda-
ny z okazji 50-lecia Wydzia-
łu Ekonomii można prze-
glądać on-line, na stronie 
wydziału. Tam dostępny jest 
także plik pdf zawierający tę 
monografię. 

The anniversary album pub-
lished on the occasion of the 
50th anniversary of the Faculty 
of Economics can be viewed 
online on the Faculty’s web-
site. A PDF file containing the 
monograph is also available.

Z okazji konferen-
cji wydano jubile-
uszową monogra-
fię naukową pod 
redakcją Celiny 
Olszak i Grzegorza 
Głoda. 

On the occasion of 
the conference, the 
anniversary scien-
tific monograph 
under the edition of 
Celina Olszak and 
Grzegorz Głód was 
published.

There was also time to share 
memories. Prof. Franciszek 
Piontek, senior dean, stressed 
that the faculty had always 
granted its researchers free-
dom to pursue their own aca-
demic path. He also warned 
against becoming overly 
infatuated with Techne and 
neglecting Sophia, wishing the 
faculty to be able to integrate 
these two dimensions. Sen-
ior deans prof. Florian Kuźnik 
and prof. Barbara Kos pointed 

to the importance of the fac-
ulty in the institutional devel-
opment of the entire univer-
sity. The dean in the years 
2002 – 2008, prof. Andrzej Bar-
teczek reminded the audience 
of prof. Bronisław Sokołowski. 
– The professor believed in 
the mobility of young peo-
ple – said prof. Barteczek 
and reminded that all prof. 
Sokołowski’s assistants had 
to do research tenures at 
other scientific centers, only 

5 Prof. A. Barteczek, dziekan 

w latach 2002–2008 / Prof. 

A. Barteczek, dean in the years 

2002–2008, fot./photo A. Stolec-

ka-Makowska

6 Prof. F. Kuźnik, dziekan w la-

tach 1999–2002 / Prof. F. Kuźnik, 

dean in the years 1999–2002, 

fot./photo A. Stolecka-Makowska
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1968 1971 1972 1974 1975 1976 1979 1987 1992 1994

Obraz zmian / Timeline

Wyższa Szkoła 
Ekonomiczna 
w Katowicach 
Higher School  
of Economics  
in Katowice

  Instytut  
Ekonomiki  
Żywienia 
Institute of  
Nutrition  
Economics

  Samodzielny 
Zakład Ekonomiki 
Transportu  
School of 
Transport 
Economics

katedry przeniesione w 2003 roku na Wydział 
Finansów i Ubezpieczeń / departments 
transferred to the Faculty of Financa and 
Insurance in 2003

jednostki zlikwidowane / the closed down units

katedra utworzona w 2000 roku na Wydziale 
Zarządzania, przeniesiona na Wydział Ekonomii 
/ the department established at the Faculty of 
Management in 2000 and transferred to the 
Faculty of Economics

* 
 
 

**

*** 

  Katedra Ekonomii 
Department of Economics

  Katedra Finansów* 
Department of Finance

  Katedra Rachunkowości*  
Department of  
Accounting

  Katedra Polityki  
Społecznej i Gospodarczej  
Department of Social and 
Economic Policy

  Katedra Badań 
Strategicznych  
i Regionalnych 
Department of Strategic 
and Regional Studies

  Katedra Transportu 
Department of Transport

  Katedra Inwestycji* 
Department of Investment

  Katedra Ekologii 
Department of Ecology

  Katedra Prawa* 
Department of Law

  Katedra Nauk 
Humanistycznych 
Department of 
Humanities

  Katedra  
Ergonomii  
i Fizjologii** 
Department 
of Ergonomics 
and 
Physiology

Wydział Ekonomii /
Faculty of Economics

Wyższa Szkoła Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach 
Karol Adamiecki Higher School of Economics in Katowice

Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach
Karol Adamiecki University of Economics in Katowice

  Instytut  
Obrotu  
Towarowego  
i Usług  
Institute  
of Trade  
and Services

  Instytut  
Ekonomiki  
Transportu 
Institute of  
Transport  
Economics

  Instytut  
Nauk  
Społecznych 
Institute of  
Social Sciences

  Instytut 
Rynku 
i Konsumpcji 
Institute of 
Markets and 
Consumption

Wydział Handlu i Ekonomiki 
Żywienia / Faculty of Commerce 
and Nutrition Economics

Wydział Handlu, Transportu 
i Usług / Faculty of Trade, 
Transport and Services
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1996 2000 2002 2004 20132006 20162001 20102005 2008

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
University of Economics in Katowice

  Katedra  
Gospodarki 
Przestrzennej  
i Środowiskowej 
Department of Spatial 
and Environmental 
Economics

  Katedra  
Zarządzania Organizacjami 
Department of 
Organizational Management

  Katedra Zarządzania 
Publicznego 
Department of Public 
Management

  Katedra Informatyki 
Ekonomicznej 
Department of Business 
Informatics

  Katedra Przedsiębiorczości 
i Zarządzania Innowacyjnego 
Department of 
Entrepreneurship and 
Management Innovation

  Katedra Zarządzania  
Ochroną Środowiska*** 
Department of 
Environmental Protection 
Management

  Katedra  
Matematyki  
Stosowanej* 
Department 
of Applied 
Mathematics 

  Katedra  
Rynku  
Pracy 
Depart- 
ment of 
Labor 
Market 

  Katedra Zarządzania 
Publicznego i Nauk 
Społecznych  
Department of Public 
Management and 
Social Sciences

  Katedra 
Gospodarki 
Przestrzennej 
Department 
of Spatial 
Economics 

  Katedra  
Międzynarodowych 
Stosunków  
Ekonomicznych 
Department of 
International 
Economic Relations

  Katedra Ekologii  
i Ekonomii  
Środowiskowej** 
Department 
of Ecology and 
Environmental 
Economics

  Katedra  
Rynku 
Ubezpieczeniowego* 
Department of 
Insurance Market

  Katedra  
Marketingu  
i Usług 
Department of 
Marketing and 
Services

  Katedra Metod 
Matematyczno- 
-Statystycznych  
w Ekonomii 
Department of 
Mathematical 
and Statistical 
Methods in 
Economics

  Katedra Rynku  
i Konsumpcji 
Department 
of Market and 
Consumption

  Katedra Analiz  
i Prognozowania 
Rynku Pracy  
Department of 
Labor Market 
Forecasting and 
Analysis

  Samodzielny 
Zakład Badań 
Przestrzeni 
Zurbanizowanej** 
School of Urban 
Space Studies

Zdjęcia ze zbiorów Ośrodka Historii i Tradycji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach /  

Photographs from the collection of the UE Katowice History and Tradition Center
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Barteczek i przypomniał, że 
wszyscy asystenci prof. Soko-
łowskiego musieli odbyć staże 
w innych ośrodkach nauko-
wych, by potem wrócić i zająć 
się pracą w uczelni. Po czym 
dodał, że każdy z owych ongiś 
adeptów ekonomii pełnił póź-
niej w swoim życiu wiele waż-
nych funkcji w środowisku 
akademickim. Burzliwe okla-
ski otrzymała Jadwiga Ścisło-
wicz, wieloletnia kierownik 
dziekanatu, która w swoim 
wystąpieniu sięgała pamięcią 
nie tyle do konkretnych zda-
rzeń, co do ludzi, ich zacho-
wań, zasad, jakimi się kiero-
wali. Zwracała uwagę na to, co 
jej zdaniem formowało tożsa-
mość wydziału i nie powinno 

zostać zapomniane. Podob-
nie prof. Ewa Zeman-Miszew-
ska, absolwentka pierwsze-
go wydziałowego rocznika, ze 
swadą opisywała zmiany, jakie 
zaszły. Życzliwie odnosząc się 
do wielu współczesnych sytu-
acji, z rozrzewnieniem wspo-
minała czasy, kiedy „terminy 
były terminami, wymagania – 
wymaganiami, a dystans mię-
dzy studentem a prowadzą-
cym był czymś niewymuszo-
nym, lecz naturalnym”. Prof. 
Jan Wojtyła stwierdził z kolei, iż 
„czas pięćdziesięciolecia został 
bardzo dobrze wykorzysta-
ny. Wydział był zawsze wierny 
misji akademickiej: kształce-
niu, prowadzeniu badań i for-
mowaniu osobowości”. Prof. 
Celina Olszak zachęcała jed-
nocześnie, by refleksji histo-
rycznej zawsze towarzyszyło 

to return and work at the uni-
versity. He added that each of 
them later performed many 
important functions in the 
academic community. Enthu-
siastic applause was given to 
Jadwiga Ścisłowicz, the long-
time head of the dean’s office. 
In her speech, she remem-
bered not so much specific 
events as rather people, their 
behavior and the rules they 
were guided by. She talked 
about what she believed 
formed the identity of the fac-
ulty and should not be forgot-
ten. Similarly, prof. Ewa Zem-
an-Miszewska, a graduate of 
the faculty’s first year, looked 
at the changes that had taken 
place over the years with 
humor and wit. While being 
understanding about many 
contemporary situations, she 

fondly remembered the times 
when “deadlines were dead-
lines, demands – demands, 
and the distance between the 
student and the teacher was 
something that came natu-
rally”. Prof. Jan Wojtyła stat-
ed that “the 50 years have 
been well used. The faculty 
has always been faithful to 
the academic mission: edu-
cation, research and person-
ality formation”. Prof. Celina 
Olszak encouraged every-
body to accompany historical 
reflection with thinking about 
the future and added that 
she believed that the faculty 
would be able to strengthen 
its position in the face of stat-
utory changes. Similar wishes 
also came from the president 
of the Student Parliament, 
Szymon Kik.

8 Dziekan, prof. C. Olszak / Dean, 

prof. C. Olszak, fot./photo A. Polko

9 Prof. B. Kos, dziekan w latach 

2008–2016 / Prof. B. Kos, dean in the 

years 2008–2016, fot./photo A. Sto-

lecka-Makowska

 Prof. M. Gorynia, fot./photo A. Sto-

lecka-Makowska

 Prof. F. Piontek, dziekan w latach 

1984–1990 / Prof. F. Piontek, dean 

in the years 1984–1990, fot./photo 

A. Stolecka-Makowska

 Przemówienie dziekan prof. C. Ol-

szak / Speech by the dean prof. 

C. Olszak , fot./photo M. Baron

8 9
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50myślenie o przyszłości i doda-
ła, iż wierzy w to, że wydział 
w obliczu zmian ustawowych 
wzmocni swoją pozycję. Takie 
życzenia skierował do zgroma-
dzonych także przewodniczą-
cy Parlamentu Studenckiego 
Szymon Kik. 

Część naukową konferen-
cji stanowiły sesja plenarna 
oraz dwie sesje równoległe, 
na które złożyło się 16 wystą-
pień przygotowanych przez 
pracowników zaprzyjaźnio-
nych uczelni i firm oraz pozo-
stałych wydziałów Uniwersy-
tetu Ekonomicznego w Kato-
wicach, a także stanowiących 
doniesienia z bieżących prac 
badawczych prowadzonych 
na wydziale.

The scientific part of the con-
ference comprised a ple-
nary session and two par-
allel sessions, consisting of 
16 speeches delivered by 
employees of partner univer-
sities and companies as well 
as the other faculties of the 
University of Economics in 
Katowice; this was supple-
mented with the reports on 
current research carried out at 
the faculty.

Jubileusz uświetnił koncert Andrzeja 

Lichosyta/ Andrzej Lichosyt’s concert 

marked the anniversary, fot./photo 

A. Stolecka-Makowska

Wpisy w indeksach pomagały absolwentom przywołać wspomnienia / Entries in 

the transcripts brought back happy memories, fot./photo M. Baron
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U progu wakacji, 
29 czerwca, niespo-
dziewanie, mimo tra-

piących Go od lat dolegliwo-
ści, zmarł Józef Kolonko, pro-
fesor przez całe dorosłe życie 
związany z katowicką uczelnią 
ekonomiczną. Tu studiował, 
to pracował, tu promieniował 
niepowtarzalną postawą pełną 
życzliwości dla wszystkich, 
którym dane było Go spotkać. 
Nie da się tej straty zastąpić. 
Taki autorytet nie pojawia się 
co roku czy co dziesięć lat. Nie 
czyni go z automatu splen-
dor tytułu czy waga stanowi-
ska, o co zresztą zmarły prof. 
Kolonko nigdy nie zabiegał. 
Ktoś z takim autorytetem jest 
kimś bezcennym, a jego odej-
ście powoduje pustkę, której 
nic nie wypełni. 

Nie pamiętam dokładnie, od 
kiedy Go znałem. Pojawił się 
już w czasie studiów. Szepta-
no – to asystent. Ktoś ważny. 
A tymczasem starał się nawią-
zywać koleżeńskie relacje 
z młodszymi, co budziło kon-
sternację. Wydawało się, że 
chciał nas pozyskać, gdyż przy-
chodził do koleżanki z roku, 
swojej późniejszej Małżonki. 
Tak to sobie tłumaczono, prze-
cież wyrywał dziewczynę z sze-
regów rocznika. Po latach oka-
zało się, iż budowa tej osobi-
stej relacji z każdą napotkaną 
osobą, bez względu na dzielą-
ce różnice, była cechą konsty-
tutywną Jego sposobu bycia. 
Spotykając się z Nim, miało 
się nieodparte wrażenie, iż 
w omawianym temacie jest się 
najważniejszym rozmówcą na 
świecie. 

Na dobre znajomość rozwinę-
ła się nieco później, gdy pod 
skrzydłami ówczesnej pro-
dziekan, doc. Anny Ciołkówny, 
odpowiedzialnej za nabór na 
studia, pracowaliśmy kilka lat 
przy egzaminach wstępnych. 

Wtedy wszystko robiło się 
„na piechotę”. Zbierało prace 
poprawione przez egzamina-
torów z poszczególnych przed-
miotów, zliczało punkty, robi-
ło zestawienia, przez co naj-
mniej dekadę lipca czas był 
wypełniony bez reszty. Do tego 
dr Kolonko wprowadzał wła-
sne obliczenia charakteryzują-
ce zdającą populację. Kiedyś 
w późnych godzinach wieczor-
nych sugerowałem „drogę na 
skróty”, by nie liczyć dokład-
nie danych dla osób i tak nie-
przyjętych. Zdumione oblicze 
dr. Kolonki wobec takiej propo-
zycji było lekcją odpowiedzial-
ności zawodowej, której nie 

At the beginning of 
holidays, on June 
29, unexpectedly 

despite the ailments that had 
afflicted him for years, died 
Józef Kolonko, a professor 
associated with the Katowice 
economics university through-
out his professional life. Here 
he studied, worked, and radi-
ated a unique attitude full of 
kindness for everyone whom 
he encountered. Nothing will 
compensate for this loss. Such 
an authority does not appear 
every year or even every ten 
years. It cannot be made 
through the splendor of a title 
or the gravity of a position, 

something that Prof. Kolonko 
never sought. Someone with 
such authority is invaluable, 
and his passing creates a void 
that nothing will fill.

I do not remember exactly 
when our paths crossed. He 
was already around when 
I was at university. There 
were rumors that he was an 
assistant researcher. Some-
one important. Meanwhile, 
he tried to build friendly 
relationships with students, 
which caused consternation. 
It seemed that he wanted to 
win us over, as he came to 
see a girl from our year, who 
would later become his wife. 
That’s how it was explained, 
after all he was chasing a girl 
from the ranks of students. 
After many years, it turned 
out that building a meaning-
ful relationship with every 
person encountered, regard-
less of the differences, was 
the constitutive feature of his 
demeanor. Talking to him, you 
had a distinct impression that 
you were, there and then, the 
most important interlocutor in 
the world.

Our personal relationship 
developed a while later, 
when under the wings of 
the then dean, doc. Anna 
Ciołkówna, who was responsi-
ble for admissions, we worked 
together on entrance exami-
nations for several years. 
Then everything was done 
manually. We collected cor-
rected tests from examiners 
working on particular sub-
jects, counted points, com-
piled reports, which all filled 
the first July decade com-
pletely. In addition, dr Kolonko 
introduced his own calcula-
tions characterizing the popu-
lation of candidates. Once, in 
the late evening, I suggested 
“a shortcut”, not to calculate 

Odszedł Autorytet – 
wspomnienie osobiste

An authority has passed 
away – a personal eulogy
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sposób nawet po latach zapo-
mnieć. A wiecznie zatroskana 
Pani Docent czasami zauwa-
żała: „Panowie potraktowali 
zadanie jako projekt badaw-
czy”. Rzecz jasna było tak dzię-
ki pasji i zaangażowaniu we 
wszystko, co robił ten chłodny 
na pozór analityk, jakim był – 
już wtedy i później – Józef 
Kolonko. 

Przyszedł pełen nadziei rok 
1980. Gdy we wrześniu wróci-
łem z praktyki AIESEC, zasta-
łem pełne poruszenie w prze-
ważającej części społeczno-
ści uczelnianej. Trwał spektakl 
spotkań w małych grupkach, 
były nieformalne jeszcze 
wyjazdy na zebrania w innych 
placówkach badawczo-nauko-
wych, aż doszło, w dużej mie-
rze dzięki dr. Kolonce, do 
zebrania powołującego Komi-
sję Zakładową NSZZ „Soli-
darność”. Trzeba tu przypo-
mnieć – gdyż upływ czasu 
robi swoje przy następującej 
wymianie pokoleń – iż wiel-
ką trójkę uczelnianej „Solidar-
ności”, której drogi później się 
rozeszły, stanowili dr Zygmunt 
Barczyk – pierwszy przewod-
niczący Komisji Zakładowej 
NSZZ „Solidarność” przy AE, 
bezkompromisowy entuzja-
sta odnowy kierujący się szla-
chetnością porywów swojego 
usposobienia, dr Jędrzej Kra-
kowski – znakomity wizjoner 
zachodzących przemian i ich 
niezrównany promotor o roz-
ległych kontaktach między-
środowiskowych oraz wła-
śnie dr Józef Kolonko działa-
jący metodą małych kroków, 
bez rozgłosu a nieustępliwie, 
zawsze zważający na kryjące 
się zagrożenia, pełen rozwa-
gi i odwagi. Niech mi wyba-
czą inni działacze tamtejszego 
ruchu solidarnościowego, że 
ich tu pominąłem. Z najwięk-
szym szacunkiem odnoszę 
się do wszystkiego, co zrobili, 
gdyż pamiętam, jakiej deter-
minacji wymagał choćby naj-
mniejszy przejaw zaangażo-
wania się i jakie konsekwencje 
mogły później nastąpić. 

Wtedy to ujawniły się w pełni 
osobowość i charakter Józe-
fa Kolonki. Rozwaga, zawsze 
obecna, była punktem wyjścia 
w rozwiązywaniu podejmowa-
nego problemu czy ferowaniu 
ocen każdej sytuacji. Potem 
przychodziło mistrzostwo ana-
litycznego myślenia, by wypra-
cować scenariusz wyjścia 
z powstałej czy trudnej sytu-
acji. Po podjęciu decyzji nie 
było już miejsca na wahania, 
tylko stanowcze podążanie 
w obranym kierunku. O sku-
teczności i wartości tego spo-
sobu reagowania na zaistniałą 
sytuację świadczyć może obec-
ność Józefa Kolonki w prze-
różnych komisjach i zespołach 
uczelnianych, gdzie zawsze 
miał coś niezwykle trafnego do 
powiedzenia, jak też atrakcyj-
ność Jego Osoby dla przeróż-
nych instytucji biznesowych, 
z uwagą – jak przypuszczam – 
wsłuchujących się w Jego 
pełne analitycznej maestrii 
wywody. 

Gdy nadszedł czas transforma-
cyjnej zmiany, wszyscy uczy-
liśmy się nowego. Także prof. 
Kolonko pilnie i z pietyzmem 
zagłębiał się w lekturę daw-
nych pozycji prawno-ekono-
micznych, przydatnych jako 
pierwszy impuls w nadawaniu 
nowych form organizacyjnych 
przekształcanej z nakazowo-
-rozdzielczej w wolnorynkową 
rzeczywistości. Opowiedział 
się za liberalną ścieżką zmia-
ny transformacyjnej. W tym 
duchu szły projekty restruktu-
ryzacyjne, które inicjował lub 
realizował. Był poniekąd sym-
bolem i beneficjentem neoli-
beralnej transformacji. Jakby 
równolegle praktykował impe-
ratyw dyskretnej filantropii. 

Niezmiennie pozostawał 
nauczycielem, powinność 
dydaktyczną traktując jako 
misję wychowawczą. Zajęcia 
ze studentami nie ogranicza-
ły się tylko do egzekwowania 
biegłości w najrozmaitszych 
technikach obliczeniowych, 
tym bardziej do nadużywa-
nia swojej w tym przewagi. To 

the data for people who were 
not admitted. Dr Kolonko’s 
face, astonished in response 
to the proposal, was a lesson 
in professional responsibil-
ity impossible to forget even 
years later. Constantly con-
cerned doc. Ciołkówna some-
times remarked: “Gentle-
men, you preformed the task 
as if it was a research pro-
ject”. Of course, this was the 
consequence of passion and 
commitment of this seem-
ingly cold analyst that Józef 
Kolonko already was then and 
remained later.

The year 1980 brought hope. 
When I came back from an 
AIESEC internship in Sep-
tember, most of the aca-
demic community members 
were increasingly agitat-
ed. The show of meetings in 
small groups continued, there 
were informal visits to other 
research and scientific insti-
tutions, until, largely thanks 
to dr Kolonko, the meet-
ing establishing the NSZZ 
“Solidarność” Committee at 
the university was convened. 
It must be remembered here 
– because the passage of 
time and generational change 
have their effect – that the 
great three of the univer-
sity’s “Solidarność”, whose 
paths later diverged, were 
dr Zygmunt Barczyk – the 
first chairman of the NSZZ 
“Solidarność” Committee at 
the university, an uncompro-
mising enthusiast of renew-
al guided by the bursts of his 
noble character, dr Jędrzej 
Krakowski – an outstanding 
visionary of transformation 
and its unparalleled promot-
er with extensive contacts, 
and dr Józef Kolonko, moving 
forward in small steps, with-
out publicity, yet relentlessly, 
always vigilant in looking out 
for hidden threats, prudent 
and courageous. I hope other 
“Solidarność” activists will 
forgive me for not mentioning 
them here. I have the greatest 
respect for everything they 
did, because I remember what 

determination was needed 
even for the smallest mani-
festation of involvement and 
what consequences could fol-
low later.

It was then that Józef 
Kolonko’s personality and 
character revealed themselves 
fully. Prudence, always there, 
was the starting point for 
solving a problem or assess-
ing a situation. Then came the 
mastery of analytical thinking, 
allowing to work out a sce-
nario for resolving a difficult 
situation. After a decision was 
made, there was no room for 
hesitation, only the deter-
mined pursuit of the chosen 
direction. The effectiveness 
and value of this approach 
granted Józef Kolonko a seat 
on various academic com-
mittees and teams, where 
he always had something 
very apt to say. He was also 
attractive for business insti-
tutions, listening attentive-
ly, I suppose, to his elaborate 
arguments full of analytical 
mastery.

When transformation came, 
we all learned the new. Also 
prof. Kolonko, diligently and 
with reverence, delved into 
the reading of old legal and 
economic publications, useful 
as the first impulse in giving 
new organizational forms to 
the world transformed from 
the command economy to 
a free market reality. He opted 
for the liberal path of trans-
formation. The restructuring 
projects that he initiated were 
implemented in this spirit. He 
became, in a sense, a sym-
bol and beneficiary of neo-
liberal transformation, while 
simultaneously he practiced 
the imperative of discrete 
philanthropy.

He remained a teacher, treat-
ing his teaching responsibili-
ties as an educational mis-
sion. Classes with students 
were not limited to enforcing 
proficiency in various com-
putational techniques, nor 
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byłoby zbyt proste. W młodym 
słuchaczu widział tworzywo, 
któremu bardziej lub mniej 
trzeba pomóc się ukształto-
wać. Zwracając się do wszyst-
kich razem, a jednocześnie 
każdego z osobna, zachę-
cał: rozpoznaj siebie, znajdź 
i określ swe atuty i działaj tak, 
by być obywatelsko użytecz-
nym. Myślę, iż znaczna część 
młodzieży, która miała szczę-
ście być na Jego zajęciach, 
z cokolwiek większym prze-
konaniem wstąpiła na ścież-
kę tak rozwoju osobistego, jak 
i służby publicznej. Zarazem 
jako doświadczony dydaktyk 
z uwagą i powagą wsłuchi-
wał się w głos nowych poko-
leń, sygnalizujących postę-
pujące, niezależne od nas 
trendy ewolucyjne w zacho-
waniach jednostek i w całym 
społeczeństwie. 

Był doskonałym obserwato-
rem. Wielu kolegów czy kole-
żanek przy sposobności często 
nadmieniało, że po każdym, 
nawet najkrótszym spotkaniu 
z Nim uzyskiwali jakby nowy 
wgląd w zjawisko, o którym 
właśnie rozmawiali. W otacza-
jącej rzeczywistości dostrze-
gał więcej niż większość z nas. 
Nie ulegał jednakże łatwo 
modom czy trendom. Rozwaga 
w połączeniu z analizą przed 
tym skutecznie chroniły. Rozu-
miejąc nadchodzące nowo-
ści, pozostawał wierny swoim 
lekko konserwatywnym war-
tościom i przekonaniom. Roz-
mawiając kiedyś, po śmierci 
doc. dr hab. Anny Ciołkówny, 
zauważył: „Była jak nikt moral-
nym autorytetem. Żeby choć 
w połowie do tego poziomu 
się zbliżyć”. Józku, osiągnąłeś 
go z całą pewnością.

Alek Czech 

Zwrot pożyczonej książki starej 

daty traktowanej jako jedna z po-

tencjalnie przydatnych pomocy 

do poruszania się w przemianach 

systemowych lat 90. ub. wieku

A return of a borrowed old book 

treated as one of the potentially 

useful in navigating the systemic 

transformation of the 1990s 

did he took advantage of his 
superiority in the field. That 
would be too simple. Look-
ing at his young disciples, he 
saw raw material that must 
be helped to grow. Addressing 
all together and at the same 
time each one individually, he 
encouraged his students to 
get to know themselves, find 
and define their strengths and 
act as useful citizens. I think 
that a significant proportion 
of young people who were 
fortunate to be in his class-
es embarked on the path of 
both personal development 
and public service with some-
what stronger conviction. At 
the same time, as an experi-
enced educator, he listened 
attentively and solemnly to 
the voice of new generations, 
signaling evolutionary trends 
that are developing in the 
behavior of individuals and in 
the whole society.

He was a great observ-
er. Many of his colleagues 
often mentioned that each, 
even the shortest, encoun-
ter with him gave them new 
insight into things they were 
talking about. He saw more 

than most of us in the sur-
rounding reality. However, he 
did not easily take to fash-
ions or trends. Prudence 
and his analytical mind pre-
vented this. Understanding 
the new, he remained faith-
ful to his slightly conserva-
tive values and beliefs. When 
doc. dr hab. Anna Ciołkówna 
died, he remarked once: “she 
was a moral authority like no 
other. Just to be able to be 
a little like her”. Józku, you 
have certainly succeeded.

Alek Czech 
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Marek Kiczka

AS adresowany jest do studen-
tów śląskich uczelni. Zespół 
redakcyjny tworzą studenci 
kierunku o profilu praktycznym 
dziennikarstwo i komunikacja 
społeczna na Wydziale Infor-
matyki i Komunikacji UE Kato-
wice. Opiekę merytoryczną nad 
tym projektem sprawują dr 
Anna Musialik-Chmiel – redak-
tor PR Katowice i pracownik 
uczelni oraz Andrzej Prugar – 
zastępca dyrektora ds. tech-
nicznych PR Katowice, ceniony 
realizator nagrań.

„Studenci w ten sposób realizu-
ją praktyczny wymiar studiów. 
W ramach obowiązkowych 
zajęć mają przedmioty prak-
tyczne, czyli warsztaty dzien-
nikarskie, w tym dziennikar-
stwo radiowe – mówi redaktor 
Anna Musialik-Chmiel. – Pod-
czas ćwiczeń uczą się redago-
wania informacji radiowych, 
realizują krótkie reporterskie 
materiały, m.in. sondy uliczne, 
miniwywiady, zaznajamiają się 
z pracą studia zarówno post-
produkcyjnego, jak i emisyj-
nego. Poznają także podstawy 
montażu i realizacji dźwięku. 
Te doświadczenia zamierzają 
wykorzystać w studenckim pro-
gramie radiowym AS” – dodaje.

W audycjach, które proponu-
ją pod wspólnym tytułem Aka-
demickie Studio Radia Kato-
wice, czyli AS Radio, na 101,2 
FM, podejmowane są tematy 

związane z życiem studenckim, 
zarówno w sensie akademic-
kim, jak i społeczno-kultural-
nym. Jednym z filarów progra-
mu ma być prezentacja nieza-
leżnej, alternatywnej kultury 
studenckiej i muzyki.

„W formie wywiadów, sond 
ulicznych, krótkich 
reportaży, felieto-
nów i recenzji chce-
my mówić o wszyst-
kim, co nas inte-
resuje, słuchać 
muzyki, którą lubi-
my. To będzie pro-
gram informacyjno-
-muzyczny o kulturze, sztuce, 
sporcie, kuchni, motoryzacji, 
modzie, muzyce, podróżach, 
ekologii i psychologii, o karie-
rze i osobistym rozwoju – prze-
konują autorzy. – Ze szczególną 
uwagą mówimy o nauce… eko-
nomii i… unikamy polityki” – 
dodają. To także motto zespołu 
redakcyjnego, który zaprasza 
koleżanki i kolegów do współ-
pracy, a wszystkich do słucha-
nia na 101,2 FM w wybrane 
środy tuż po 21.00.

Zespół redakcyjny zachęca do 
ustawienia radioodbiorników 
na 101,2 FM na stałe. Poza 
godzinami 21.00 – 23.00 na tym 
paśmie emitowany jest pro-
gram Polskiego Radia Katowi-
ce. AS Radia można słuchać 
także w Internecie na stronie 
Polskiego Radia Katowice.

AS targets the students of Sile-
sian universities. The team of 
presenters is made up of stu-
dents of Journalism and Social 
Communication at the Faculty 
of Information and Communi-
cations, UE Katowice. Dr Anna 
Musialik-Chmiel, the editor 
of the Polish Radio Katowice 
and our academic teacher, and 

Andrzej Prugar, 
deputy technical 
director of the Pol-
ish Radio Katowice, 
a prominent sound 
producer, oversee 
the project.

– “Students have 
a chance to pursue the prac-
tical aspects of their study 
program. As part of compul-
sory classes, they have prac-
tical subjects, such as jour-
nalism workshops, includ-
ing radio journalism”, says dr 
Anna Musialik-Chmiel. “During 
the classes, they learn to edit 
radio information, make short 
reporting materials, includ-
ing street surveys and mini 
interviews, they gain insight 
into how post-production and 
broadcasting studios work. 
They will also learn the basics 
of sound production. They are 
going to use the newly learnt 
skills in the AS student radio 
program”, she adds.

In the broadcasts, which 
come under the joint title of 
the Academic Studio of Radio 

Katowice, or AS Radio on 101.2 
FM, topics related to student 
life are discussed, both in the 
academic and socio-cultural 
sense. One of the highlights 
will be the presentation of 
independent alternative stu-
dent culture and music.

– We will use interviews, street 
surveys, short reports, and 
reviews to talk about every-
thing that interests us, we are 
going to play the music we 
like. We will broadcast infor-
mation and music to raise 
topics involving culture, art, 
sports, cuisine, motoring, fash-
ion, music, travel, ecology and 
psychology, career and person-
al development”, the authors 
argue. “We talk about science… 
economy and… we avoid poli-
tics,” they add. This is also the 
motto of the editorial team, 
who invite colleagues to coop-
erate with them and to tune 
in to 101.2 FM on selected 
Wednesdays after 9.00 p.m.

The editorial team invite eve-
rybody to tune your radio sets 
to 101.2 FM perma-
nently. Outside of 
the hours 9.00 – 11.00 
p.m., the Polish Radio 
Katowice broadcasts 
on this band. The 
AS Radio can also 
be listened to online 
on the Polish Radio 
Katowice website.

Ruszyło akademickie 
AS Radio na 101,2 FM

Academic Radio AS 
on 101.2 FM

Strona AS Radia na 
Facebooku: /  
AS Radio Facebook 
profile:  
www.facebook.com/
ASradiokatowice

W środę 21 marca br., w pierw-
szy dzień kalendarzowej wiosny, 
tuż po 21.00 ruszył wspólny pro-
jekt Radia Katowice i Uniwer-
sytetu Ekonomicznego w Kato-
wicach. Na częstotliwości 101,2 
FM w środy ze słuchaczami 
zaczęli się spotykać redaktorzy 
AS-a, czyli Akademickiego Stu-
dia Radia Katowice. Na uczelni 
powstało też mobilne stu-
dio radiowe.

On Wednesday, March 21, 
2018, on the very first day of 
spring, just after 9.00 p.m., 
a joint project of the Polish 
Radio Katowice and the Uni-
versity of Economics in Kato-
wice took off. On 101.2 FM on 
Wednesdays, the presenters 
at AS, or the Academic Stu-
dio of Radio Katowice, meet 
their listeners. A mobile radio 
studio was also set up at the 
university.

Mobilne studio AS Radia na UE Katowice / 

Mobile AS Radio studio at the UE Katowice, 

fot./photo B. Grzelak (AS Radio)
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10. edycja Europejskiego Kongresu Gospodarczego 
odbywała się w dniach 14 – 16 maja br. w Spodku 
oraz Międzynarodowym Centrum Kongresowym 
w Katowicach. Szeroki i różnorodny zakres tema-
tyczny obejmował kilkanaście głównych nurtów, co 
dało ponad 100 debat, sesji, spotkań i innych wyda-
rzeń z udziałem 900 prelegentów poruszających 
tematykę kluczowych problemów gospodarczych 
i społecznych Europy w ich globalnym kontekście.

The 10th edition of the European Economic Congress 
was held in Spodek and the International Congress 
Center in Katowice on May14 – 16, 2018. The wide 
and diverse thematic range encompassed a number 
of major trends, which translated into more than 100 
debates, sessions, meetings and other events with 
900 speakers discussing the key economic and social 
problems of Europe in their global context.

Agnieszka Put

Jubileuszowy Kongres 
Gospodarczy z udziałem 

UE Katowice

UE Katowice at the 
Anniversary European 

Economic Congress

Minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin, panel „System edukacji  – nowe spojrzenie” / Minister of Science and Higher Education Jarosław Gowin,

a panel “The education system – a new perspective”, fot./photo A. Jałowiczor

Europejski Kongres Gospodarczy to jedno z najwięk-
szych wydarzeń gospodarczych Europy. W tegorocz-
nej jubileuszowej edycji wzięło udział ponad 11 000 
uczestników. Wśród znamienitych panelistów kon-
gresu, przedstawicieli świata biznesu, polityki, nauki 
i mediów wystąpili również eksperci Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Katowicach, który jest partnerem 
instytucjonalnym tego wydarzenia.

The European Economic Congress is one of the largest 
economic events in Europe. Over 11,000 participants 
took part in this year’s anniversary edition. Experts 
from the University of Economics in Katowice, which is 
the institutional partner of the Congress, were among 
prominent panelists, representatives of business, poli-
tics, science and media.
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Wśród znamienitych gości 
kongresu byli m.in. pre-
zes Rady Ministrów Mateusz 
Morawiecki, przedstawicie-
le Komisji Europejskiej: Ceci-
lia Malmström, Miguel Arias 
Cañete, Andrus Ansip, Domi-
nique Ristori, premierzy: 
Herman Van Rompuy (Bel-
gia 2008 – 2009), Iveta Radi-
čová (Słowacja 2010 – 2012), 
Jorgos Papandreu (Grecja 
2009 – 2011), Alexander Stubb 
(Finlandia 2014 – 2015), Ste-
pan Kubiv (Ukraina), a także 
Justina Mutale – Kobieta Roku 
Afryki 2012 oraz Justin Yifu 
Lin – były główny ekonomista 
i starszy wiceprezes zarządu 
Banku Światowego.

W panelach dyskusyjnych 
podczas kongresu aktywnie 
uczestniczyli również eksperci 
Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Katowicach.

Rektor, prof. Robert 
Tomanek
„System edukacji – nowe spoj-
rzenie” – panel z udziałem 
ministra nauki i szkolnictwa 
wyższego Jarosława Gowi-
na, który uroczyście otworzył 
trzeci dzień kongresu, pod-
kreślając że nauka jest war-
tością samą w sobie. Podczas 
dyskusji omawiano zmiany 
w gospodarce, technologiach, 
strukturze społecznej i trady-
cyjne modele edukacji. Rektor 
zaznaczył, że dla nauk ekono-
micznych bardzo ważne jest 

zanurzenie w praktyce gospo-
darczej i kontakt ze społe-
czeństwem, natomiast rolą 
uczelni publicznej jest „przede 
wszystkim nie przeszkadzać” 
w podejmowaniu aktywności 
przez studentów. 

„Metropolia w praktyce” – 
podczas panelu poruszono 
zagadnienia budowania atrak-
cyjności metropolii, historii jej 
kształtowania oraz pogodze-
nia interesów różnych stron. 
Podkreślano, jak dużą rolę 
odgrywa efektywna współ-
praca w kontekście przyszło-
ści metropolii i budowania 
metropolitalności. 

„Jaka jest rola młodych 
w kształtowaniu Europy? Jak 
młodzi widzą Europę za 10 
lat?” – podczas panelu dys-
kutowano o wyzwaniach dla 
młodego pokolenia we współ-
czesnych realiach i w Europie 
przyszłości. Jak podkreślał rek-
tor, „Zaletą młodego pokole-
nia jest postrzeganie współ-
czesnego świata jako miejsca, 
które charakteryzuje otwar-
tość i wolność. To wielka war-
tość, ale i wyzwanie i ogrom-
na odpowiedzialność”.

Prof. Grażyna Trzpiot 
„Samorządy wobec demogra-
fii i migracji” – tematyka pane-
lu obejmowała m.in. progno-
zy demograficzne, zjawiska 
deglomeracji i depopulacji oraz 
ich skutki ekonomiczno-finan-
sowe i społeczne. Skupiono się 
na tym, jak budować i zmie-
niać miasta, by zwiększyć ich 
atrakcyjność. Profesor Trzpiot 
mówiła o kluczowej roli poko-
lenia Y w kształtowaniu przy-
szłości i życia w miastach dla 

The prominent guests of the 
Congress were: Poland’s Prime 
Minister Mateusz Morawiecki, 
representatives of the Europe-
an Commission: Cecilia Malm-
ström, Miguel Arias Cañete, 
Andrus Ansip, Dominique Ris-
tori, prime ministers: Her-
man Van Rompuy (Belgium 
2008 – 2009), Iveta Radičová 
(Slovakia 2010 – 2012), Jor-
gos Papandreou (Greece 
2009 – 2011), Alexander Stubb 
(Finland 2014 – 2015), Stepan 
Kubiv (Ukraine), and Justina 
Mutale – African Woman of 
the Year 2012, and Justin Yifu 
Lin – the former chief econo-
mist and senior vice-president 
of the World Bank.

The discussion panels at the 
congress featured active par-
ticipation of the experts from 
the University of Economics 
in Katowice.

Rector, prof. Robert 
Tomanek
“The education system - a new 
perspective” – a panel with 
the participation of the Minis-
ter of Science and Higher Edu-
cation Jarosław Gowin, who 
opened the third day of the 
congress, stressing that sci-
ence is value in itself. The dis-
cussion concerned changes 
in the economy, technology, 
social fabric and traditional 
education models. The rector 
emphasized that it is essen-
tial for economic sciences to 
be immersed in business prac-
tice and to stay connected 
with society, while the role of 
a public university is “first of 
all not to prevent” students 
from developing an active 
attitude.

“A metropolis in practice” – 
the panel dealt with the issues 
of building the attractiveness 
of the metropolis, understand-
ing its history and reconcil-
ing the interests of parties 
involved. It was emphasized 
how important effective coop-
eration is in the context of the 
future of the metropolis.

“What is the role of young 
people in the shaping of 
Europe? How do young people 
see Europe in 10 years’ time?” 
– the panel sparked the dis-
cussions about the challenges 
for the young generation in 
the contemporary reality and 
in the Europe of future. The 
rector emphasized that “the 
strength of the young gen-
eration is their perception of 
the modern world as a place 
characterized by openness 
and freedom. This is great 
value, but great challenge and 
responsibility, too”.

Prof. Grażyna Trzpiot 
“Local governments facing 
demography and migration” – 
the topic of the panel includ-
ed demographic forecasts, 
deglomeration and depopula-
tion as well as their econom-
ic, financial and social impli-
cations. The focus was on 
how to build and change cit-
ies to increase their attrac-
tiveness. Professor Trzpiot 
talked about the key role of 
the Y generation in shaping 
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pokolenia Z, o zagrożeniach 
oraz wyzwaniach z tym zwią-
zanych. Podkreślała rolę wyko-
rzystania nowych technologii 
w kształtowaniu miast i pro-
blemów demograficznych. 
Kluczowe jest tu uwzględnia-
nie zmiany modelu rodziny, 
a także roli zarówno kobiet, 
jak i mężczyzn.

„Polityka migracyjna w Europie 
i w Polsce” – dyskusja koncen-
trowała się wokół aspektów 
polityki migracyjnej oraz kon-
sekwencji migracji dla struk-
tury społecznej kraju, rynku 
pracy, gospodarki i finansów. 
Podkreślano rolę państwa 
i samorządów w kształtowaniu 
polityki migracyjnej.

Prof. Jacek Szołtysek 
„Smart City – marzenie czy 
rzeczywistość?” – podczas 

panelu poruszano zagadnie-
nia zrównoważonych i inte-
ligentnych miast w kontek-
ście dobrych praktyk w Polsce 
i Europie Środkowo-Wschod-
niej. Omawiano też wyzwania 
dla miast, jakie niesie trans-
formacja cyfrowa. Profesor 
w swoich wypowiedziach pod-
kreślał, że smart city to mia-
sto ludzi szczęśliwych. Nasz 
ekspert doceniał rolę, jaką peł-
nią oddolne inicjatywy w pro-
cesie przeprowadzania zmian 
w miastach. Omówił uwa-
runkowania budowania kapi-
tału społecznego w dużych 
i mniejszych miastach, w któ-
rych trudniej wdraża się róż-
nego rodzaju usprawnienia na 
poziomie technologicznym. 

Prof. Artur Walasik 
„Zasoby pracy jako bariera 
wzrostu” – prelegenci przed-
stawiali dylematy i proble-
matykę współczesnego rynku 
pracy. Tematyka koncentro-
wała się m.in. wokół zagad-
nień związanych z brakiem 
zasobów kadrowych, automa-
tyzacją pracy oraz uwarunko-
waniami zarządzania organi-
zacją. Prof. Walasik, odnosząc 
się do rewolucji przemysłowej 
podkreślał, że przechodzimy 
kolejną rewolucję polegającą 
na tym, że praca komputerów 
i algorytmów zastępuje pracę 
umysłową człowieka. 

W ramach Europejskiego Kon-
gresu Gospodarczego odbyła 
się również 4. edycja projektu 

the future and the living in cit-
ies for the Z generation, about 
the threats and challenges 
involved. She emphasized the 
role of new technologies in 
shaping cities and demograph-
ic problems. It is crucial to take 
into account the change in the 
family model as well as the 
role of both women and men.

“Migration policy in Europe 
and in Poland” – the discus-
sion focused on migration 
policy aspects and the conse-
quences of migration for the 
social structure of the coun-
try, labor market, economy 
and finances. The role of the 
state and local governments 
in developing migration policy 
was emphasized.

Prof. Jacek Szołtysek 
“Smart City: is it a dream 
or reality?” – the panel 
addressed the issues of sus-
tainable and smart cities in 
the context of good practic-

es in Poland and Central and 
Eastern Europe. The challeng-
es for cities posed by digital 
transformation were also dis-
cussed. The professor empha-
sized that a smart city is a city 
of happy people. Our expert 
acknowledged the role of 
grassroots initiatives in the 
process of changing cities. He 
discussed the determinants of 
building social capital in cities 
and towns, where it is more 
difficult to implement various 
types of improvements at the 
technological level.

Prof. Artur Walasik 
“Labor resources as a bar-
rier to growth” – the speak-
ers presented dilemmas and 
problems of the modern labor 

market. The topics focused, 
among others, on issues relat-
ed to shortages of human 
resources, work automa-
tion and organizational man-
agement determinants. Prof. 
Walasik, referring to the indus-
trial revolution, emphasized 
that we are undergoing anoth-
er revolution in which the 
work of computers and algo-
rithms replaces the intellectual 
work of man.

As part of the European Eco-
nomic Congress, the 4th edition 
of the EEC Leaders of Tomor-
row project organized by our 
university was held. On May 
14 – 15, we welcomed special 
guests and over 2,500 partici-
pants in lectures and discus-
sion panels. This year’s edition 
was inaugurated by the Vice-
Rector for Education and Inter-
nationalization, prof. dr hab. 
Sławomir Smyczek.

The congress was accompa-
nied by the European Start-up 
Days – the first event of this 
size connecting start-ups and 
corporations with business 
support organizations. The aim 
of the event was to integrate 
young entrepreneurs with 
experts, presidents of large 
companies, investors and suc-
cessful business people who 
came to the European Eco-
nomic Congress in Katowice.

During the congress, our uni-
versity had a stand at the 
International Congress Cent-
er, presenting the educational 
offer, including part-time and 
postgraduate studies.
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Więcej informacji: / More information: 
www.eecpoland.eu

EEC Liderzy Przyszłości organizowana w murach 
naszej uczelni. W dniach 14 – 15 maja gościliśmy 
gości specjalnych oraz ponad 2500 uczestników 
wykładów i paneli dyskusyjnych. Tegoroczną edy-
cję wydarzenia zainaugurował prorektor ds. edukacji 
i internacjonalizacji, prof. dr hab. Sławomir Smyczek. 

Wydarzeniem towarzyszącym kongresowi były Euro-
pean Start-up Days – pierwsze tak duże wydarze-
nie łączące start-upy i korporacje oraz organizacje 
wsparcia biznesu. Celem imprezy jest integracja śro-
dowiska młodych przedsiębiorców z ekspertami, 
prezesami dużych spółek, inwestorami i odnoszący-
mi sukcesy biznesmenami, którzy są obecni na Euro-
pejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach. 

Podczas kongresu można było również odwiedzić 
nasze stoisko w Międzynarodowym Centrum Kon-
gresowym, na którym zaprezentowano ofertę edu-
kacyjną m.in. studiów zaocznych i podyplomowych.

9

1 Prof. Robert Tomanek, panel „Metropolia w praktyce” / Prof. Robert Tomanek, 

“A metropolis in practice” panel, fot./photo PTWP

2 Prof. Grażyna Trzpiot, panel „Polityka migracyjna w Europie i w Polsce” / Prof. 

Grażyna Trzpiot, “Migration policy in Europe and in Poland” panel, fot./photo PTWP

3 Prof. Grażyna Trzpiot, panel „Samorządy wobec demografii i migracji” / Prof. 

Grażyna Trzpiot, “Local governments facing demography and migration” panel, fot./

photo PTWP

4 Prof. Robert Tomanek, panel „Metropolia w praktyce” / Prof. Robert Tomanek, 

“A metropolis in practice” panel, fot./photo E. Lachowicz-Santos

5 Prof. Robert Tomanek, panel „System edukacji – nowe spojrzenie” / Prof. Robert 

Tomanek, “The education system – a new perspective” panel, fot./photo A. Jałowiczor

6 Prof. Jacek Szołtysek, panel „Smart City – marzenie czy rzeczywistość” / Prof. Jacek 

Szołtysek, “Smart City: is it a dream or reality?” panel, fot./photo E. Lachowicz-Santos

7 Nie zabrakło oczywiście naszego stoiska i relacji z wydarzenia w mediach społecz-

nościowych / Our stand at the congress and social media coverage, fot./photo A. Jało-

wiczor

8 Prof. Artur Walasik, panel „Zasoby pracy jako bariera wzrostu” / Prof. Artur Walasik, 

“Labor resources as a barrier to growth” panel, fot./photo PTWP

9 Panel „System edukacji – nowe spojrzenie” zgromadził wielu gości specjalnych / 

Panel on “The education system – a new perspective” with many special guest, fot./

photo PTWP
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14 maja odbył się pierwszy 
dzień wykładów kongreso-
wych, który rozpoczęła swoim 
wystąpieniem Justina Muta-
le – Kobieta Roku Afryki 2012 
oraz założycielka Justina Muta-
le Foundation. W swoim prze-
mówieniu zwróciła uwagę na 

największe współczesne pro-
blemy oraz siłę oddziaływa-
nia polityków i ich wpływ na 
codzienne życie ludzi. Zazna-
czyła, że to właśnie młode 
osoby są liderami przyszłości 
kształtującymi to, jak będzie 
wyglądał świat w najbliższej 
przyszłości. Podczas pane-
lu wystąpiła również MacDel-
la Mackie Cooper – liberyjska 
aktywistka, filantropka oraz 
polityk. Wygłosiła ona pło-
mienne przemówienie, zwraca-
jąc się bezpośrednio do audy-
torium. Podkreślała, jak nie-
samowicie ważny jest dostęp 
do edukacji i podstawowych 
środków niezbędnych do życia, 
których sama nie miała zapew-
nionych w dzieciństwie. Jednak 
dzięki nauce i ogromnej pracy 

On May 14, the first day 
opened with the speech by 
Justina Mutale, the African 
Woman of the Year 2012 and 
the founder of the Justina 
Mutale Foundation. She talked 
about the greatest contempo-
rary problems, the power of 
influence that politicians have 
and their impact on our eve-
ryday life. She stressed that it 
is young people who are the 
leaders of tomorrow shap-
ing the world into what it will 
become in the near future. The 
panel also featured MacDel-
la Mackie Cooper, a Liberian 
activist, philanthropist and 
politician. She made an impas-
sioned speech addressing the 
audience directly. She empha-
sized the importance of access 
to education and basic neces-
sities of life that she herself 
had not had in her childhood. 
However, thanks to learning 
and working hard, she suc-
ceeded in achieving her life 
goals.

The next panel was run by 
Adrian Kostrzębski, PR & Sales 
Director from ESL Polska. Talk-
ing to the audience, he shared 
the secrets of the organization 

of one of the largest interna-
tional e-sport tournaments in 
the world – the Intel Extreme 
Masters. The panel partici-
pants asked a lot of ques-
tions and after the official 
part of the lectures they had 
a chance to talk to the guest 
in the lobby in a more infor-
mal fashion. The last speaker 
on the first day was Olgierd 
Dziekoński, a Polish architect, 
a politician and the secretary 
of state in the Chancellery of 
the President of the Repub-
lic of Poland (2010 – 2015). He 
talked about his enormous 
experience, discussing, among 
others, the concept of the City 
of Gardens and how it has 
changed over the years and 
how urbanization is transform-
ing our surroundings and the 
environment.

The second day featured the 
speech by Justin Yifu Lin, the 
former chief economist and 
senior vice-president of the 
World Bank. He discussed 
a number of economic con-
cepts and talked about what 
work in such a high-ranking 
position involved. The next 
guest was Tomasz Wojtkie-
wicz, the president of Nextbike 
Polska SA. His company is cur-
rently the leader in providing 
self-service city bike rentals 
in many countries around the 
world. He presented the idea 
of   city bikes and the innova-
tive system implemented by 
his company. The third guest 
was Ian Brzezinski, an expert 
on foreign policy and military 
affairs. He raised the subject 
of foreign policy and the cur-
rent situation of Poland on the 
international arena. The meet-
ing evolved into a discussion 

Joanna Andrychiewicz

Czwarta edycja 
projektu EEC 
Liderzy Przyszłości

4th edition 
of the EEC 
Leaders of Tomorrow

W dniach 14 – 15 maja 
2018 roku odbyła się 
kolejna edycja projektu 
EEC Liderzy Przyszłości, 
którą zainaugurował pro-
rektor ds. edukacji i inter-
nacjonalizacji prof. Sławo-
mir Smyczek. Jak co roku 
gościliśmy znakomitych 
przedstawicieli świata 
biznesu, nauki i polityki, 
a ponad 2500 uczestników 
wykładów i paneli dysku-
syjnych miało okazję się 
z nimi spotkać w murach 
naszego uniwersytetu.

On May 14 – 15, 2018, the 
4th edition of the EEC 
Leaders of Tomorrow 
project was held. It was 
inaugurated by the Vice-
Rector for Education and 
Internationalization prof. 
Sławomir Smyczek. As 
each year, we welcomed 
prominent representatives 
of the world of business, 
science and politics, and 
over 2,500 participants 
of lectures and discussion 
panels had the opportu-
nity to meet them within 
the walls of our university.
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panel with active participan-
tion of the audience. The last 
guests were Wojciech Balczun, 
the president of PKP Cargo 
(2008 – 2013) and the Ukrain-
ian Railways (2016 – 2017), 
and Iwona Sroka, a member of 
the supervisory board of Skar-
biec TFI SA and a board mem-
ber of Murapol SA. In front of 
a large audience they gave lec-
tures on economic and market 
processes.

The EEC Leaders of Tomorrow 
project is primarily addressed 
to students and aims to 
increase the involvement of 
young people in public life. It is 
held within the framework of 
the European Economic Con-
gress. The event was organ-
ized by the Bureau for Cooper-
ation with Corporate Partners 
and University Alumni.

osiągnięcie zamierzonych 
celów stało się możliwe.

Kolejny panel poprowadził 
Adrian Kostrzębski – PR & 
Sales Director z firmy ESL Pol-
ska. Zdradził publiczności taj-
niki organizacji jednego z naj-
większych międzynarodowych 
turniejów e-sportowych odby-
wających się na całym świe-
cie – Intel Extreme Masters. 
Pytaniom ze strony uczest-
ników panelu dyskusyjnego 
nie było końca, a po oficjalnej 
części wykładów mogli osobi-
ście porozmawiać z gościem 
w kuluarach. Ostatnim prele-
gentem pierwszego dnia pro-
jektu EEC Liderzy Przyszłości 
był Olgierd Dziekoński – polski 
architekt, polityk oraz sekretarz 
stanu w Kancelarii Prezydenta 
RP (2010 – 2015). Podzielił się 
z nami swoim niesamowitym 
doświadczeniem, m.in. opowia-
dając o tym, jak na przestrzeni 
lat zmieniało się pojęcie Mia-
sto Ogrodów oraz jak proces 
urbanizacji przekształca nasze 
otoczenie i środowisko.

W drugim dniu wykładów kon-
gresowych swoją obecnością 
zaszczycił nas Justin Yifu Lin – 
były główny ekonomista i star-
szy wiceprezes zarządu Banku 
Światowego. Przedstawił różne 
koncepcje ekonomiczne oraz 
opowiedział o tym, jak wyglą-
da praca na tak wysokim 
szczeblu. Kolejnym gościem 
był Tomasz Wojtkiewicz – pre-
zes zarządu Nextbike Pol-
ska SA. Jego firma jest obec-
nie liderem w dostarczaniu 
i obsłudze samoobsługowych 
wypożyczalni rowerów miej-
skich w wielu krajach na całym 
świecie. Przedstawił samą ideę 
rowerów miejskich oraz inno-
wacyjnego systemu wdrożo-
nego przez jego firmę. Trzecim 

gościem był Ian Brzezinski – 
ekspert ds. polityki zagra-
nicznej i spraw wojskowych. 
Poruszył temat polityki zagra-
nicznej oraz obecnej sytuacji 
Polski na arenie międzynaro-
dowej. Spotkanie miało formę 
panelu dyskusyjnego, w któ-
rym wielu uczestników brało 
aktywny udział. Ostatnimi 
gośćmi byli Wojciech Balczun – 
prezes zarządu PKP Cargo 
(2008 – 2013) i Kolei Ukra-
ińskich (2016 – 2017) – oraz 
Iwona Sroka – członek rady 
nadzorczej Skarbiec TFI SA 
i członek zarządu firmy Mura-
pol SA. Przed liczną publicz-
nością wygłosili wykłady na 
temat ekonomii, rynku i zacho-
dzących na nim procesów.

Projekt EEC Liderzy Przyszło-
ści przeznaczony jest głów-
nie dla studentów i ma na 
celu zwiększenie udziału mło-
dych ludzi w życiu publicznym. 
Odbywa się w ramach Euro-
pejskiego Kongresu Gospodar-
czego. Organizatorem wyda-
rzenia było Biuro Współpracy 
z Gospodarką i Absolwentami.
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1 Justina Mutale oraz MacDella Mackie Cooper 

/ Justina Mutale and MacDella Mackie Cooper, 
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2 Adrian Kostrzębski, fot./photo J. Andrychiewicz

3 Pamiątkowe zdjęcie po wystąpieniu pierw-

szych prelegentek / After the first speeches, fot./

photo J. Andrychiewicz

4 Olgierd Dziekoński, fot./photo J. Andrychiewicz

5 Prof. Sławomir Smyczek i Justin Yifu Lin, fot./

photo J. Andrychiewicz

6 Tomasz Wojtkiewicz rozmawia w kuluarach 

z pracownikami naukowymi UE Katowice / 

Tomasz Wojtkiewicz in conversation with UE 

Katowice academics, fot./photo J. Andrychiewicz
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8 Wojciech Balczun, fot./photo J. Andrychiewicz
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Prezydent Andrzej Duda podczas konferen-
cji zachęcał do dyskusji nad zapisami konsty-
tucji dotyczącymi wieku emerytalnego. Zwró-
cił uwagę, że w większości krajów zachodnich 
konstytucje zawierają w sobie elementy, które 
wyraźnie stanowią o obowiązkach państwa zwią-
zanych z zabezpieczeniem społecznym. Nama-
wiał też uczestników debaty m.in. do dyskusji 
nad konstytucyjnymi regulacjami dotyczącymi 
dialogu społecznego. Dyskusję moderował dr 
hab. Marek Rymsza, doradca Prezydenta RP. 

During the conference, President Andrzej Duda 
encouraged discussion on the provisions of the 
Constitution regarding the retirement age. He 
pointed out that in most Western countries, con-
stitutions contain provisions that clearly define 
the responsibilities of the state related to social 
security. He also invited the participants to 
debate the constitutional regulations regarding 
social dialogue. The discussion was moderated 
by dr hab. Marek Rymsza, Advisor to the Presi-
dent of the Republic of Poland.

Marek Kiczka 
źródło / source: prezydent.pl

Głos w dyskusji nad konstytucją
A voice in the discussion on the 

Constitution

Wypowiedź prof. Wiesława Koczura

/ Prof. Wiesław Koczur, 

fot./photo J. Szymczuk – KPRP

Zapis audiowizualny całej dyskusji 
można znaleźć na stronie: / Cover-
age of the discussion can be found 
on the website:  
prezydent.pl

13 marca br. w Pałacu Prezydenc-
kim odbyło się spotkanie „Wspól-
nie o Konstytucji, wspólnie o poli-
tyce społecznej” z udziałem Prezy-
denta RP. W dyskusji w roli eksperta 
wystąpił dr hab. Wiesław Koczur, 
prof. UE z Katedry Polityki Społecz-
nej i Gospodarczej, a w spotkaniu 
aktywnie uczestniczył także dr hab. 
Jan Wojtyła, prof. UE z Katedry 
Prawa i Ubezpieczeń.

On March 13, at the Presidential Palace, 
a meeting entitled “Together about the 
Constitution, together on social policy” 
was held with the participation of the 
President of the Republic of Poland. Dr 
hab. Wiesław Koczur, prof. UE, Depart-
ment of Social and Economic Policy, 
participated in the meeting in the role 
of the expert, while dr hab. Jan Wojtyła, 
prof. UE, Department of Law and Insur-
ance, made an active contribution to the 
discussion.
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You are Italian. How come you 
work in Brussels for the EU? 
How did this adventure begin?

I went to Brussels when I was 
already a PhD in Agriculture 
Economics and Policies. I sent 
a message via Facebook to 
a member of the European 
Parliament, Giovanni La Via. 
I briefly introduced myself and 
wrote that I would like to fol-
low the new Agricultural Euro-
pean Policy and to become 
a member of his staff. As I was 
a researcher I did not need 
a salary because I had mine, 

and I just wanted to gain 
experience. He answered me 
via Facebook saying “OK” and 
gave me his telephone num-
ber. Then I had a short inter-
view by telephone and I got 
a position as a member assis-
tant to Giovanni La Via, who 
was, at that time Chair of the 
ENVI Committee.

Why Brussels?

Brussels is an international 
city full of young people com-
ing from 28 Member States. 
You can experience working 

Jest Pan Włochem. Dlaczego 
pracuje Pan w Brukseli dla UE? 
Jak to się zaczęło?

Pojechałem do Brukseli, kiedy 
miałem już doktorat w dziedzi-
nie ekonomii i polityki rolnej. 
Wysłałem wiadomość przez 
Facebook do posła Parlamen-
tu Europejskiego Giovanniego 
La Via. Przedstawiłem się krót-
ko i napisałem, że interesuję 
się nową Europejską Polityką 
Rolną i chciałbym zostać człon-
kiem jego zespołu. Jako nauko-
wiec nie potrzebowałem wyna-
grodzenia, ponieważ miałem 

już płatną posadę i chciałem 
tylko zdobyć doświadcze-
nie. Odpowiedział mi również 
przez Facebook, przesyłając OK 
i podając swój numer telefo-
nu. Potem odbyłem krótką roz-
mowę przez telefon i dostałem 
stanowisko asystenta Giovan-
niego La Via, który był wów-
czas przewodniczącym Komi-
sji ENVI.

Dlaczego Bruksela?

Bruksela jest międzynarodo-
wym miastem pełnym mło-
dych ludzi pochodzących z 28 

“Finding internship 
offers in the European 
Union is as simple as 
typing in ‘internships in 
the EU’ into the Google 
search engine”

„Wyszukiwanie 
ofert staży w Unii 
Europejskiej jest tak 
proste, jak wpisanie 
»staże w UE« do 
wyszukiwarki Google”

An interview with Dario Siggia, PhD in Agricultural 
Economics and Policy, an expert at the University 
of Palermo and an assistant to Giovanni La Via – 
member of the European Parliament, policy advi-
sor in the Committee on the Environment, Public 
Health and Food Safety (ENVI) since September, 
2014. In conversation with Marek Kiczka.

Wywiad z doktorem Dario Siggią, specjalistą ds. 
ekonomii i polityki rolnej, ekspertem Uniwersytetu 
w Palermo i asystentem Giovanniego La Via – członka 
Parlamentu Europejskiego, doradcy ds. polityki 
w Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI) od 
września 2014 r. W rozmowie z Markiem Kiczką.

Dario Siggia podczas spotkania ze studentami UE Katowice / Dario Siggia 

meeting UE Katowice students, fot./photo K. Zajdel

Dario Siggia opowiada o pracy w Parlamencie Europejskim / Dario Siggia 

talking about work in the European Parliament, fot./photo K. Zajdel
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with peo-
ple from 
different 
countries 
with dif-
ferent cul-
tures, with 
different 
approach to 

work and life. Different means 
better because if you are 
unique you can give so much 
contribution to everything. The 
only negative aspect of my liv-
ing in Brussels is the weather 
because as I’m from Sicily the 
“land of sun” it is not easy to 
live in a such gray city.

Did you take advantage of 
international exchange dur-
ing studies? Where have 
you been?

Yes, I was Erasmus in Spain 
(Sevilla). During my PhD 
course I went to the U.K. for 
one semester. I was an assis-
tant professor at London 
South Bank University, and 
then, in 2014, I worked at Pol-
ytechnic University of Cata-
lonia as a visiting researcher. 
Therefore, I had an abroad 
experience in Spain, Belgium, 
London, and of course I used 
to be in several universities on 
conferences, for example in: 
Switzerland, Portugal, Germa-
ny, Greece, Spain and the U.K.

What have you learnt from it?

When I was a student I under-
stood that Erasmus was 
a great opportunity for me. 
First of all I had to learn Span-
ish. Secondly, it was a good 
experience because I learnt 
another way of working 

and studying. In Spain the 
approach was quite differ-
ent than in Italy. For exam-
ple, in Italy we had more oral 
exams and on the contrary in 
Spain there were more written 
exams. So I realized how inter-
esting is to compare different 
university systems. 

Today you’re at the Univer-
sity of Economics in Kato-
wice at the invitation of Prof. 
Sławomir Smyczek, Vice-Rec-
tor for Education and Interna-
tionalization. You had a meet-
ing with our students. What 
was the subject of the lecture?

I split my seminar into two dif-
ferent parts. The first one was 
about the European institu-
tions in general, I focused on 
the European Parliament. The 
second part was about the 
impact of Brexit on Europe, 
and then I talked a little bit 
about CETA (trade agreement 
between EU and Canada). 
After that, at the end of semi-
nar, I introduced the opportu-
nities for students to work for 
the EU, because we have many 
opportunities there for peo-
ple with the Bachelor degree. 
We have many scholarships 
for the European Parliament, 
European Commission and 
European Council. I think Brus-
sels actually is a good first 
step to start an internation-
al career.

So what conditions must be 
met to apply for the internship 
in the European Parliament?

The internships are available 
for graduates with at least 
Bachelor degree. They can 

państw członkowskich. Możesz 
doświadczyć pracy z ludźmi 
z różnych krajów, o różnych 
kulturach, z różnym podej-
ściem do pracy i życia. Różne 
znaczy lepsze, ponieważ jeśli 
jesteś wyjątkowy, możesz 
wnieść wkład we wszyst-
ko. Jedyną negatywną stroną 
mojego życia w Brukseli jest 
pogoda, ponieważ pochodzę 
z Sycylii, „krainy słońca”, nie 
jest więc łatwo żyć w takim 
szarym mieście.

Czy korzystał Pan z wymiany 
międzynarodowej podczas stu-
diów? Gdzie Pan pojechał?

Tak, byłem na wymianie Era-
smus w Hiszpanii (Sewilla). 
Podczas studiów doktoranc-
kich pojechałem do Wielkiej 
Brytanii na jeden semestr. 
Byłem wykładowcą w Lon-
don South Bank University, 
a następnie, w 2014 roku, pra-
cowałem na Politechnice Kata-
lonii. W ten sposób zdobyłem 
doświadczenie w pracy za gra-
nicą, w Hiszpanii, Belgii, Lon-
dynie i oczywiście odwiedzi-
łem kilka uniwersytetów pod-
czas wyjazdów na konferencje 
w Szwajcarii, Portugalii, Niem-
czech, Grecji, Hiszpanii i Wiel-
kiej Brytanii.

Czego się Pan nauczył z tych 
doświadczeń?

Kiedy byłem studentem, zro-
zumiałem, że Erasmus jest dla 
mnie wielką szansą. Przede 
wszystkim musiałem nauczyć 
się hiszpańskiego. Po drugie, 
było to dobre doświadczenie, 
ponieważ poznałem inny spo-
sób pracy i nauki. W Hiszpa-
nii podejście jest zupełnie inne 
niż we Włoszech. Na przykład 
we Włoszech mieliśmy więcej 
egzaminów ustnych, podczas 
gdy w Hiszpanii było więcej 
egzaminów pisemnych. Uświa-
domiłem sobie, jak interesują-
ce jest porównywanie różnych 
systemów uniwersyteckich.

Dziś jest Pan na Uniwersyte-
cie Ekonomicznym w Kato-
wicach na zaproszenie prof. 
Sławomira Smyczka, prorek-
tora ds. edukacji i internacjo-
nalizacji. Spotkał Pan naszych 
studentów. Co było tematem 
wykładu?

Podzieliłem seminarium na 
dwie części. Jedna dotyczy-
ła ogólnie instytucji europej-
skich, skupiłem się na Parla-
mencie Europejskim. Druga 
dotyczyła wpływu brexitu na 
Europę, a następnie mówiłem 
trochę o CETA (umowa han-
dlowa między UE a Kanadą). 
Pod koniec seminarium przed-
stawiłem możliwości pracy 
dla studentów w UE, ponie-
waż mamy tam wiele możli-
wości dla osób przynajmniej 

Studenci podczas spotkania z przedstawicielem 

Parlamentu Europejskiego / Students in the meet-

ing with the representative of the European Parlia-

ment, fot./photo K. Zajdel
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z licencjatem. Mamy wiele sty-
pendiów do Parlamentu Euro-
pejskiego, Komisji Europejskiej 
i Rady Europejskiej. Uważam, 
że Bruksela to dobry pierw-
szy krok w międzynarodowej 
karierze.

Jakie warunki należy spełnić, 
aby ubiegać się o staż w Parla-
mencie Europejskim?

Staże są dostępne dla absol-
wentów posiadających co naj-
mniej tytuł licencjata. Można 
złożyć więcej niż jeden wnio-
sek. W UE stanowiska są 
otwierane dwa razy w roku. 
Nie ma rozmowy kwalifikacyj-
nej. System selekcji wybiera 
kandydatów składających apli-
kację przez Internet. Jeśli napi-
szesz dobry list motywacyjny 
i masz dobre CV oraz stopień 
przynajmniej licencjata, na 
przykład w jednym z ważnych 
obszarów, którymi interesuje 
się UE, może ci się poszczęścić 
i dostaniesz staż. Oczywiście, 
do UE wpływa wiele aplika-
cji, więc niełatwo jest zostać 
dostrzeżonym. Wyszukiwanie 
ofert staży w UE jest tak pro-
ste, jak wpisanie „staże w UE” 
do wyszukiwarki Google.

Gdyby mógł Pan powiedzieć 
jedną najważniejszą według 
Pana rzecz młodym ludziom, 
mam na myśli ogólnie studen-
tów, co by to było?

Najważniejsza rzecz, jaką 
chciałbym przekazać wszyst-
kim, to to, że wszyscy jesteśmy 
Europejczykami, a w instytu-
cjach UE nie obchodzi nas, czy 
jesteś Polakiem, Hiszpanem 
czy Włochem. Zawsze mówię 
moim studentom, że kiedy 
jesteście za granicą, musicie 
zmienić podejście, na przykład, 
gdy pytacie obywatela USA 
„Skąd Pan jest?”, nigdy nie 
odpowiada, że pochodzi z Ohio 
czy Pensylwanii, tylko mówi 
„Jestem Amerykaninem”. Jeśli 
nas ktoś pyta, nigdy nie mówi-
my „Jestem Europejczykiem”, 
wolimy powiedzieć „Jestem 
Włochem”, „Jestem Polakiem”, 
„Jestem Niemcem”. Dlatego 

myślę, że naszą misją jest 
przekazywanie przesłania, że   
przede wszystkim jesteśmy 
Europejczykami i oczywiście 
musimy zachować naszą toż-
samość, naszą historię, kultu-
rę, ponieważ jest ona częścią 
nas. Ale jednocześnie musi-
my nakłaniać ludzi, by czuli się 
bardziej Europejczykami, jak 
wielka rodzina. Dzięki Europie 
mogę teraz dzwonić do dowol-
nego miejsca w Europie z Pol-
ski, nie mamy już roamingu, 
nie potrzebuję paszportu, jeśli 
chcę jechać do Polski lub inne-
go kraju. Byłem wykładow-
cą w Londynie dzięki stypen-
dium z UE, wykładałem też na 
Politechnice w Katalonii. Jest 
wiele możliwości dla naukow-
ców, takich jak program Marie 
Curie lub program Horyzont 
2020. Europa jest ogromną 
szansą dla nas wszystkich. Nie 
rozumiem, dlaczego mamy tak 
wiele grup politycznych prze-
ciwko Europie w Europie.

Dziękuję za rozmowę.  
Miło było Pana poznać.

apply more than once. In the 
EU there are open positions 
two times per year. There is no 
interview. There is just a selec-
tion system that chooses the 
candidates who apply via 
Internet. If you write a good 
motivation letter and have 
a good CV with at least Bache-
lor degree, for example in one 
of the important fields which 
EU is interested in, you can get 
lucky and have a chance to get 
the position. Of course the EU 
receives many applications, 
so it’s not easy to be selected. 
To find offers of internships in 
the EU is as simple as typing 
‘internships in the EU’ in the 
Google search engine.

If you could say one, the most 
important thing to the young 
people, I mean students in 
general, what would you like 
to say?

The most important message 
I can tell to everyone is that 
we are all European and in the 
EU institutions we don’t care if 
you’re Polish, Spanish, Italian. 
I always say to my students 
that when you are abroad you 
have to change the approach, 
e.g. when you ask a U.S citi-
zen “where are you from”, 
they will never answer to 
you that they are from Ohio, 

Pennsylvania but they say “I’m 
American”. If we are asked 
we never say “I’m Europe-
an”, we’d rather say “I’m Ital-
ian”, “I’m Polish”, “I’m Ger-
man”. So I think our mission 
is to give the message that 
first of all we are European 
and of course we have to keep 
our identity, our history, cul-
ture because it’s part of our-
selves. But at the same time 
we have to push people to feel 
more European, as a big fami-
ly. Thanks to Europe, now I can 
call here in Poland and every-
where, we don’t have roam-
ing any more, I don’t need ID 
card if I want to go to Poland 
or to another country. I used 
to be a visiting professor in 
London thanks to a scholar-
ship from the EU, I used to be 
visiting professor to the Poly-
technic University of Catalo-
nia. There are many opportuni-
ties, e.g. Marie Curie Program 
or Horizon 2020 for research-
ers. Europe is one big oppor-
tunity for all of us. I don’t 
understand why in Europe we 
have so many political groups 
against Europe.

Thanks for our talk and your 
time. It was nice to meet you.

Prof. Sławomir Smyczek wraz ze studentami podczas spotkania z Dario Siggią / Prof. Sławomir Smyczek with the students 

during the meeting with Dario Siggia, fot./photo K. Zajdel
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W dniach 13 – 15 czerwca 
2018 roku w Krynicy-Zdroju 
odbyła się XX edycja konfe-
rencji Komitetu Nauk Orga-
nizacji i Zarządzania Polskiej 
Akademii Nauk „Szkoła Let-
nia Zarządzania 2018”. Orga-
nizację tego centralnego dla 
środowiska nauk o zarządza-
niu wydarzenia powierzono 
w 2016 roku katedrom Teo-
rii Zarządzania oraz Przedsię-
biorczości Uniwersytetu Eko-
nomicznego w Katowicach, do 
których w 2017 roku dołączył 
Wydział Zarządzania i Komu-
nikacji Społecznej Uniwersyte-
tu Jagiellońskiego w Krakowie. 
Innowacyjna formuła partner-
stwa dwóch jednostek reali-
zowana była przez komitet 
organizacyjny liczący 22 osoby, 
którego prezydium tworzyli 
profesorowie: Wojciech Cza-
kon, Mariusz Bratnicki, Woj-
ciech Dyduch, Łukasz Sułkow-
ski oraz Adam Samborski.

Tematem tegorocznej edycji 
była „Tożsamość nauk o zarzą-
dzaniu. Megatrendy, ewolucja, 
kontekstowość”. Podejmowa-
nie refleksji w słabo rozpozna-
nym lub całkowicie nowym 
środowisku jest zadaniem 
badaczy, teoretyków zarządza-
nia, a dalej treścią konwersa-
cji z praktykami: menedżerami 
i konsultantami. To metodolo-
gia badań jest fundamentem 
rzetelności i lepszego rozumie-
nia wyzwań stojących przed 
naukami o zarządzaniu. Celem 

Szkoły Letniej Zarządzania 
2018 była pogłębiona dyskusja 
o metodach badań, wynikach 
ich zastosowania oraz najnow-
szych trendach w naszej dys-
cyplinie. Szkoła Letnia Zarzą-
dzania 2018 zgromadziła 
247 uczestników z 48 uczel-
ni polskich.

Sesja inauguracyjna poświę-
cona była tożsamości nauk 
o zarządzaniu. Referat wpro-
wadzający wygłosił prof. Woj-
ciech Czakon, a następnie 
wyraziste stanowiska odno-
śnie do wyzwań i wyróżni-
ków dyscypliny zajęli pane-
liści: prof. Bogdan Nogalski, 
prof. Jan Jeżak, prof. Maria 
Romanowska oraz prof. Jan 
Lichtarski. 

Druga sesja skupiła uwagę 
uczestników na roli recen-
zji w rozwoju nauk o zarzą-
dzaniu. Przewodniczący tego 
panelu prof. Łukasz Sułkow-
ski wyznaczył ramy dysku-
sji w postaci pytań o kryteria 
oceny, interakcję recenzenta 
z autorem i zadania stawia-
ne przed recenzentem. Prof. 
Szymon Cyfert usytuował 
odpowiedzi w problematy-
ce recenzji ocennych związa-
nych z awansami naukowymi. 
Prof. Wojciech Dyduch wska-
zał na wyzwania związane 
z recenzjami wydawniczymi 
o inklinacji rozwojowej. Prof. 
Ewa Stańczyk-Hugiet podkre-
śliła szczególną rolę interakcji 

On 13 – 15 June, 2018, the 20th 
edition of the Conference of 
the Committee of Organiza-
tion and Management Sci-
ences of the Polish Academy 
of Sciences “2018 Summer 
School of Management” was 
held in Krynica-Zdrój. In 2016, 
the organization of this event, 
so important for the academ-
ic circles of management sci-
ences, was entrusted in 2017 
to the Departments of Man-
agement Theory and Entre-
preneurship at the Universi-
ty of Economics in Katowice, 
jointly with by the Faculty of 
Management and Social Com-
munication at the Jagiellon-
ian University in Kraków. The 
innovative formula of partner-
ship between the two institu-
tions was implemented by the 
organizing committee com-
posed of 22 people, whose 
presidium was made up of 
professors: Wojciech Czakon, 
Mariusz Bratnicki, Wojciech 
Dyduch, Łukasz Sułkowski and 
Adam Samborski.

The theme of this year’s edi-
tion was “Identity of manage-
ment sciences. Megatrends, 
evolution, contextualism”. 
Reflection within an unex-
amined or completely new 
environment is the task of 
researchers, management 
theoreticians, and then it 
becomes the content of con-
versation with practitioners: 
managers and consultants. 

This research methodology is 
the foundation of reliability 
and better understanding of 
the challenges facing manage-
ment science. The aim of the 
2018 Summer School of Man-
agement was an in-depth dis-
cussion about research meth-
ods, results of their application 
and the latest trends in our 
discipline. The 2018 Summer 
School of Management gath-
ered 247 participants from 48 
Polish universities.

The inaugural session con-
cerned the identity of manage-
ment sciences. The introduc-
tory lecture was given by prof. 
Wojciech Czakon, to be fol-
lowed by panelists: prof. Bog-
dan Nogalski, prof. Jan Jeżak, 
prof. Maria Romanowska 
and prof. Jan Lichtarski, who 
expressed their distinctive 
views on the challenges and 
constitutive characteristics of 
the discipline.

The second session focused on 
the role of review in the devel-
opment of management sci-
ences. The chair of the panel, 
prof. Łukasz Sułkowski, set the 
framework as questions about 
evaluation criteria, author-
reviewer interaction, and the 
tasks posed for the reviewer. 
Prof. Szymon Cyfert proposed 
answers in the area of evalu-
ation reviews related to sci-
entific advancement. Prof. 
Wojciech Dyduch pointed to 

Wojciech Czakon

Szkoła Letnia Zarządzania 2018
2018 Summer School of Management 
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autora z recenzentami w pro-
cesie rozwoju tekstu nauko-
wego. Prof. Wojciech Czakon 
z kolei odniósł się do prak-
tyk i standardów obowią-
zujących w wydawnictwach 
międzynarodowych. 

Sesja trzecia stanowiła kon-
tynuację wprowadzonych 
we wcześniejszych edycjach 
Szkoły Letniej Zarządzania 
indywidualnych konsultacji 
metodologicznych, w których 
uczestniczyło kilkunastu samo-
dzielnych pracowników nauki 
oraz kilkudziesięciu młodych 
badaczy. 

Czwarta sesja pod przewod-
nictwem prof. Mariusza Brat-
nickiego zorientowana była 
na kwestie metodologii nauk 
o zarządzaniu. Wystąpienie 
prof. Piotra Wachowiaka doty-
czyło opracowania ram teore-
tycznych badań, po czym prof. 
Agnieszka Zakrzewska-Bie-
lawska wyjaśniła procedurę 
modelowania badań empirycz-
nych z zastosowaniem tech-
nik ilościowych, z kolei prof. 
Beata Glinka omówiła proce-
dury badawcze wykorzysty-
wane w badaniach jakościo-
wych. Wystąpienie prof. Aldo-
ny Glińskiej-Neweś domknęło 
sesję, wyjaśniając proble-
matykę opracowywania skal 
pomiarowych w naukach 
o zarządzaniu. 

Kolejne trzy sesje plenarne 
poświęcono prezentacji 15 
wybranych referatów w obsza-
rach tematycznych: „Człowiek 
w organizacji” pod przewod-
nictwem prof. Agaty Sudol-
skiej; „Strategie, ekosystemy, 
sieci” pod przewodnictwem 

prof. Marka Ćwiklickiego; 
„Modele biznesu, tworzenie 
i współtworzenie wartości” 
pod przewodnictwem prof. 
Karoliny Mazur. 

Szkoła Letnia Zarządza-
nia 2018 wprowadziła także 
innowacyjną formułę turnie-
ju młodych badaczy, którzy 
podczas konferencji, w trzy-
osobowych zespołach między-
uczelnianych, opracowywa-
li jeden z zadanych siedmiu 
tematów. Najlepszy projekt 
badawczy pt. „Wpływ mądro-
ści i głupoty organizacyjnej 
na przewagę konkurencyjną 
przedsiębiorstw” opracował 
zespół w składzie: mgr Monika 
Inków (Uniwersytet Zielono-
górski), dr inż. Mirosław Matu-
sek (Politechnika Śląska) oraz 
dr Wojciech Głód (Uniwersy-
tet Ekonomiczny w Katowi-
cach). Każdy z pięciu zespo-
łów badawczych otrzymał 
listy gratulacyjne, a zwycięz-
cy także voucher na bezpłatne 
uczestnictwo w kolejnej edy-
cji Szkoły Letniej Zarządzania 
w roku 2020.

Na zakończenie konferen-
cji komitet organizacyjny XX 
edycji przekazał symbolicz-
nie koszulkę edycji 2016 roku 
„To ja tworzę szkołę zarządza-
nia” przedstawicielowi komi-
tetu organizacyjnego kolejnej 
edycji, której gospodarzami 
będą Szkoła Główna Handlo-
wa oraz Uniwersytet Łódz-
ki. Tym samym formuła part-
nerstwa międzyuczelniane-
go zyskała uznanie Komitetu 
Nauk Organizacji i Zarządza-
nia Polskiej Akademii Nauk 
i będzie utrwalana.

the challenges associated 
with publishing reviews ori-
ented towards development. 
Prof. Ewa Stańczyk-Hugiet 
emphasized the special role of 
an author’s interaction with 
reviewers in the process of 
developing a scientific text. 
Prof. Wojciech Czakon, in turn, 
referred to the practices and 
standards applicable in inter-
national publishing.

The third session was a con-
tinuation of individual meth-
odological consultations intro-
duced in earlier editions of the 
Summer School of Manage-
ment, congregating senior and 
junior researchers.

The fourth session, chaired 
by prof. Mariusz Bratnicki, 
focused on the methodology 
of management sciences. The 
talk by prof. Piotr Wachowiak 
concerned the development 
of the theoretical framework 
of research and was followed 
by the presentation of prof. 
Agnieszka Zakrzewska-Bielaw-
ska explaining the empirical 
research modeling procedure 
with the use of quantitative 
techniques, while prof. Beata 
Glinka discussed research pro-
cedures used in qualitative 
research. Prof. Aldona Glińska-
Neweś closed the session 
with a talk on the problems of 
measuring scale development 
in management sciences.

The next three plenary ses-
sions comprised the presen-
tation of 15 selected papers 
in the following thematic 
strands: “Man in an organ-
ization” chaired by prof. 
Agata Sudolska; “Strategies, 

ecosystems, networks” chaired 
by prof. Marek Ćwiklicki; “Busi-
ness models, value creation 
and co-creation” conducted by 
prof. Karolina Mazur.

The 2018 Summer School 
of Management also intro-
duced an innovative formula 
for the tournament of young 
researchers, who worked in 
three-person inter-universi-
ty teams on one of the seven 
subjects. The best research 
project entitled “The influence 
of organizational wisdom and 
stupidity on the competitive 
advantage of enterprises” was 
created by the team consisting 
of: mgr Monika Inków (Uni-
versity of Zielona Góra), dr inż. 
Mirosław Matusek (Silesian 
University of Technology), and 
dr Wojciech Głód (University of 
Economics in Katowice). Each 
of the five research teams 
received a congratulatory let-
ter, while the winners were 
also awarded a voucher for 
free participation in the next 
edition of the Summer School 
of Management in 2020.

The conference closed when 
the organizing committee 
of the 20th edition handed 
over the 2016 edition T-shirt, 
“I am part of the management 
school”, to the representative 
of the organizing committee of 
the next edition, which will be 
hosted by the Warsaw School 
of Economics and the Univer-
sity of Łódź. This way, the for-
mula of inter-university part-
nership gained recognition of 
the Committee of Organization 
and Management Sciences of 
the Polish Academy of Scienc-
es and will be repeated.

 fot. archiwum autora / photo Author’s archive
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Z danych pochodzących 
z 3. edycji ogólnopolskiego 
badania Ekonomicznych 
Losów Absolwentów szkół 
wyższych” (ELA), zle-
conego przez Minister-
stwo Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego, wynika, że 
w województwie śląskim 
wśród wszystkich uczelni 
publicznych to właśnie 
absolwenci Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Kato-
wicach (studiów I i II 
stopnia łącznie) średnio 
najszybciej podejmują 
pierwszą pracę po uzy-
skaniu dyplomu (1,88 
miesiąca), jak i pierwszą 
pracę na umowę o pracę 
po uzyskaniu dyplomu 
(2,46 miesiąca).

Uniwersytet Ekonomicz-
ny w Katowicach wyprze-
dza w tym względzie wszyst-
kie publiczne uczelnie eko-
nomiczne w Polsce (Szkołę 
Główną Handlową w Warsza-
wie, Uniwersytet Ekonomicz-
ny w Krakowie, Uniwersytet 
Ekonomiczny we Wrocławiu, 
Uniwersytet Ekonomicz-
ny w Poznaniu), jak również 
uwzględnianą często w zesta-
wieniach z nimi niepubliczną 
Akademię Leona Koźmińskiego 
w Warszawie.

Co warte podkreślenia, UE 
Katowice poprawił jeszcze 
swój wynik z ubiegłorocz-
nej edycji badania – odpo-
wiednio o 0,1 miesiąca i 0,13 
miesiąca. W porównaniu do 
poziomu ogólnokrajowego 

Data from the 3rd edition 
of the nationwide survey 
on Career Destinations 
of University Graduates 
(ELA), commissioned 
by the Ministry of Sci-
ence and Higher Educa-
tion (MNiSW), show that 
in Śląskie, among pub-
lic university graduates, 
the graduates of the Uni-
versity of Economics in 
Katowice (both first- and 
second-cycle programs) 
are – on average – the 
quickest to find their first 
job after graduation (1.88 
months) and sign their 
first employment contract 
after graduation (2.46 
months).

The University of Economics in 
Katowice is also ahead of all 
public economic universities in 
Poland (Warsaw School of Eco-
nomics, Kraków University of 
Economics, Wrocław Univer-
sity of Economics, Poznań Uni-
versity of Economics), as well 
as the Kozminski University in 
Warsaw, a non-public school 
often quoted in such reports.

Interestingly, the UE Katowice 
improved its position from last 
year’s survey – by 0.1 month 
and 0.13 month respectively. 
Compared to the national level 
for all universities in Poland 
(both first- and second-cycle 
programs), the UE Katowice 
graduates take up their first 
job an average of 0.95 month 
more quickly (the average for 

Marek Kiczka

Absolwenci UE 
Katowice najszybsi 
na rynku pracy

UE Katowice 
graduates the 
quickest in the 
labor market
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dla wszystkich uczelni w Pol-
sce (studia I i II stopnia łącz-
nie) absolwenci UE Katowi-
ce podejmują swoją pierwszą 
pracę szybciej średnio o 0,95 
miesiąca (średni poziom dla 
uczelni w Polsce: 2,83 miesią-
ca), szybciej także podejmu-
ją pierwszą pracę na umowę 
o pracę – średnio o 0,81 mie-
siąca (średni poziom dla uczel-
ni w Polsce: 3,27 miesiąca). 
Warto także zauważyć, że aż 
60% absolwentów Uniwersyte-
tu Ekonomicznego w Katowi-
cach studiów II stopnia podej-
muje pierwszą pracę od razu 
po uzyskaniu dyplomu.

„Patrząc na wyniki trzech 
ostatnich edycji badania ELA, 
można się spodziewać, że 
wskaźniki dotyczące zatrud-
nienia absolwentów Uni-
wersytetu Ekonomicznego 
w Katowicach będą w kolej-
nych latach jeszcze lepsze. Ma 
to związek z naszą polityką 
przyjęć. Zwiększamy wyma-
gania dla kandydatów na stu-
dia, co jest związane z zało-
żeniem utrzymania wysokiej 
jakości kształcenia. Trafiają 

do nas dzięki temu lepsi kan-
dydaci, a lepszy kandydat to 
lepszy student, a w konse-
kwencji absolwent” – mówi 
rektor Uniwersytetu Ekono-
micznego w Katowicach, prof. 
Robert Tomanek.

Tegoroczna 3. edycja bada-
nia ELA dotyczy absolwen-
tów, którzy uzyskali dyplom 
w 2016 roku (najświeższe 
dane dostępne w systemie). 
Dane dotyczą absolwentów 
studiów I i II stopnia. „To, jak 
sobie radzą ci absolwenci na 
rynku pracy, często zależy jed-
nak od tego, czy po ukończe-
niu studiów I lub II stopnia, 
ewentualnie jednolitych stu-
diów magisterskich, zdoby-
wają kolejne umiejętności, 
poszerzają swoją wiedzę. Dla-
tego też stale rozwijamy ofer-
tę studiów podyplomowych. 
Nie chodzi tu tylko o dostęp-
ny wachlarz kierunków, ale też 
o wykorzystanie do prowadze-
nia zajęć i warsztatów prakty-
ków biznesu, rozwiązywanie 
realnych problemów rynko-
wych podczas zajęć” – uzupeł-
nia prof. Tomanek.

Skąd pochodzą dane w ELA?
Ogólnopolski system monitorowania Ekonomicznych 
Losów Absolwentów szkół wyższych (ELA) od 2014 
roku monitoruje ponad 1,1 mln absolwentów. Dane 
pozyskuje z rzetelnych źródeł – Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych, a także ze zintegrowanego systemu infor-
macji o nauce i szkolnictwie wyższym, czyli z tzw. POL-
-onu, wspierającego pracę Ministerstwa Nauki i Szkol-
nictwa Wyższego. System ELA został przygotowany 
przez Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy 
Instytut Badawczy (OPI PIB) na zlecenie MNiSW. 

Więcej o ogólnopolskim systemie monitorowania Eko-
nomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych zna-
leźć można na stronie: www.ela.nauka.gov.pl

Where do the ELA data come from?
The nationwide system of monitoring career destina-
tions of university graduates (ELA) has followed over 
1.1 million graduates since 2014. The data are obtained 
from reliable sources – the Polish Social Insurance 
Institution (ZUS) as well as the integrated informa-
tion system about science and higher education, the 
so-called POL-on, supporting the work of the Minis-
try of Science and Higher Education. ELA was pre-
pared by the Information Processing Center – National 
Research Institute (OPI PIB) on commission from the 
Ministry of Science and Higher Education.

More about the national system of monitoring career 
destinations of university graduates can be found at:  
www.ela.nauka.gov.pl

universities in Poland: 2.83 
months), they also sign their 
first employment contract 
more quickly – an average of 
0.81 month (the average for 
universities in Poland: 3.27 
months). Additionally, as many 
as 60% of second-cycle gradu-
ates of the University of Eco-
nomics in Katowice get their 
first job immediately upon 
graduation.

– “Looking at the results of 
the last three editions of the 
ELA survey, we can expect 
that the employment rates for 
the graduates of the Univer-
sity of Economics in Katowice 
will be even better in the fol-
lowing years. This is related to 
our admissions policy. We are 
increasing the requirements 
for candidates, which is relat-
ed to ensuring high quality 
of education. As a result, we 
attract better candidates, and 
a better candidate is a bet-
ter student and, consequently, 
a better graduate” – says the 
rector of the University of Eco-
nomics in Katowice, prof. Rob-
ert Tomanek.

This year’s 3rd edition of the 
ELA survey concerns graduates 
who obtained their diploma 
in 2016 (the most recent data 
available in the system). The 
data from the system include 
graduates of first- and sec-
ond-cycle studies. – “The way 
the graduates cope on the 
labor market, often depends 
on whether, after graduat-
ing from the first- or second-
cycle program, or even 5-year 
master’s degree courses, they 
acquire new skills and expand 
their knowledge. Therefore, 
we are constantly develop-
ing the offer of postgraduate 
studies. This is not just about 
the range of courses available, 
but also about inviting busi-
ness practitioners to conduct 
classes and workshops, look-
ing for solutions to real market 
problems during classes”, adds 
prof. Tomanek.
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600 trzyosobowych zespołów 
rywalizowało ze sobą w trzech 
etapach testów online oraz 
zmierzyło się z pracą konkur-
sową. Najlepsze trzy drużyny 
w każdej z czterech kategorii 
(uczniowska, studencka, płace 
i kadry, zawodowa) zmierzy-
ły się w czasie finału. Druży-
na naszych studentów „3 x M” 
okazała się najlepsza w swo-
jej kategorii.

„Zmagania trwały ponad 
trzy miesiące. Łącznie z fina-
łem przeszliśmy pięć etapów, 
pokonując ponad sto innych 
drużyn z całej Polski. Pierw-
sze trzy etapy polegały na 

rozwiązywaniu testów jed-
nokrotnego i wielokrotne-
go wyboru z zakresu rachun-
kowości, podatków i prawa. 
W półfinale należało sporzą-
dzić opracowanie problemów 
z rachunkowości, a także stwo-
rzyć własne biuro rachunkowe, 
biorąc pod uwagę finansowa-
nie, sprzęt, marketing i rela-
cje z klientami. Finał polegał 
na odpowiedzi przed komisją 
na temat problematycznego 
zagadnienia z rachunkowo-
ści oraz rozwiązaniu dylema-
tu etycznego w rachunkowo-
ści” – mówi Maciej Tuszkie-
wicz, lider drużyny studentów 
UE Katowice.

600 three-person teams com-
peted in three stages of online 
testing and competition work. 
The three best teams from 
each of the four categories 
(school, student, pay and HR, 
professional) were invited to 
compete in the finals. The 
“3xM” team was the best in 
their category.

– “The competition lasted 
over three months. We went 
through five stages, includ-
ing the finals, defeating over 
one hundred other teams 

from all over Poland. The first 
three stages consisted of solv-
ing multiple-choice tests on 
accounting, taxation and law. 
In the semi-finals we had to 
solve some accounting prob-
lems, as well as to set up our 
own accounting office, pre-
paring a plan that included 
financing, equipment, market-
ing and customer relations. 
The finals involved discuss-
ing a problematic accounting 
question in front of the com-
mission and solving an ethical 
accounting dilemma” – says 

Studenci UE 
Katowice zwyciężają 
w prestiżowym 
konkursie 
księgowości UE Katowice students 

win the prestigious 
accounting competition

Zwycięska drużyna UE Katowice odbiera nagrody / 

Winning UE Katowice team collecting the prizes, fot./

photo M. Kowalczyk – ksiegowiprzyszlosci.pl

Marta Lasota, Martyna Barańska i Maciej 
Tuszkiewicz – studenci pierwszego roku stu-
diów stacjonarnych II stopnia na kierunku 
finanse i rachunkowość, specjalności rachun-
kowość i rewizja finansowa – zwyciężyli jako 
drużyna pod nazwą „3 x M” w 3. edycji ogól-
nopolskiego konkursu „Księgowi Przyszło-
ści”. Finał odbył się 14 czerwca w budynku 
Centrum Olimpijskiego w Warszawie i połą-
czony był z konferencją „Księgowi Przyszłości. 
W erze zmian”.

Marta Lasota, Martyna Barańska and Maciej 
Tuszkiewicz, first-year students of the full-
time master’s degree course in finance and 
accounting, majoring in accounting and audit 
– won as a team of “3xM” in the 3rd edition of 
the national competition “Accountants of the 
Future”. The finals were held in the building 
of the Olympic Center in Warsaw on June 14, 
together with the conference “Accountants of 
the Future. In the era of change”.
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Maciej Tuszkiewicz, leader of 
the UE Katowice student team.

The commission was com-
posed of unquestionable 
accounting authorities. The 
chairman of the jury was prof. 
Zbigniew Luty, president of 
the Research Council of the 
Accountants Association in 
Poland.

The organizers of the competi-
tion are the Accountants Asso-
ciation in Poland and Soneta 

Sp. z o.o., a management and 
accounting software developer 
– enova365.

The honorary patronage over 
the competition was taken by 
the Ministry of Finance, the 
Polish Economic Society and 
the Business Centre Club.

Więcej o konkursie i konferencji na 
stronie: / More about the competition 
and the conference on: 
www.ksiegowiprzyszlosci.pl

W komisji zasiadały niepod-
ważalne autorytety z dziedzi-
ny rachunkowości. Przewodni-
czącym jury był prof. Zbigniew 
Luty – przewodniczący Rady 
Naukowej Stowarzyszenia 
Księgowych w Polsce. 

Organizatorami konkursu są 
Stowarzyszenie Księgowych 

w Polsce oraz firma Soneta 
Sp. z o.o., producent opro-
gramowania do zarządzania 
i księgowości – enova365.

Patronat honorowy nad kon-
kursem objęli: Ministerstwo 
Finansów, Polskie Towarzy-
stwo Ekonomiczne oraz Busi-
ness Centre Club.

Zwycięska drużyna UE Katowice odbiera nagrody / Winning UE Katowice 

team collecting the prizes, fot./photo M. Kowalczyk – ksiegowiprzyszlosci.pl

Drużyna UE Katowice cieszy się z wygranej / Winning UE Katowice team  

enjoying the victory, fot./photo M. Kowalczyk – ksiegowiprzyszlosci.pl
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Na jedynym tego typu kierun-
ku w Polsce, przygotowującym 
przyszłych menedżerów do 
pracy w biznesowym środo-
wisku wielokulturowym, stu-
denci studiów stacjonarnych 
poznają narzędzia ułatwiające 
start w biznesie międzynaro-
dowym. Uczą się m.in. obsługi 
popularnego na całym świecie 
oprogramowania niemieckie-
go producenta – SAP Business 
One. Uniwersytet Ekonomicz-
ny w Katowicach współpra-
cuje przy tym z firmą Altab 
S.A. – Złotym Partnerem SAP 
i w ramach umowy uczelnia 
ma możliwość wykorzystywa-
nia licencji SAP Business One 
do celów dydaktycznych.

Sprawdzone rozwiązania 
dla biznesu
„Od kilku lat współpracujemy 
z Uniwersytetem Ekonomicz-
nym w Katowicach, ponie-
waż wiemy, jak ważne jest, 
aby przyszła kadra zarządza-
jąca już na etapie nauki zdo-
bywała praktyczne umiejętno-
ści i doświadczenie. Praca na 

systemie SAP Business One, 
jednym z najlepszych syste-
mów klasy ERP do zarządza-
nia w sektorze średnich firm, 
ma im to ułatwić. SAP Busi-
ness One to finanse i księgo-
wość, zarządzanie sprzedażą 
i relacjami z klientem, zaopa-
trzenie i automatyzacja pro-
cesów biznesowych, zapa-
sy i dystrybucja, raportowa-
nie i administracja w jednym 
miejscu. Studenci mogą zatem 
poznać wszystkie najważniej-
sze funkcje, które składają się 
na sprawne zarządzanie przed-
siębiorstwem” – podkreśla 
Paweł Matejko, prezes Zarządu 
Altab S.A.

Dla przyszłych 
menedżerów
„Rozpoczynamy kolejny rok 
współpracy z Altab. Podob-
nie jak w ubiegłym roku, stu-
denci naszej uczelni mogą 
korzystać z oprogramowania 
SAP Business One w ramach 
zajęć z przedmiotu Business 
Information System, prowa-
dzonych w języku angielskim 

In this unique study program, 
preparing future managers to 
work in a multicultural busi-
ness environment, full-time 
students learn about tools 
facilitating the start in interna-
tional business. One of these 
tools is software created by 
the German developer, popular 
all over the world: SAP Busi-
ness One. The University of 
Economics in Katowice cooper-
ates with Altab S.A.,SAP Gold 
Partner, and under the agree-
ment, the university can use 
the SAP Business One license 
for teaching purposes.

Proven business 
solutions
– “We have been cooperat-
ing with the University of Eco-
nomics in Katowice for sev-
eral years, because we know 
how important it is for future 
managers to acquire prac-
tical skills and experience 
while still at university. Work-
ing in the SAP Business One 
system, one of the best ERP 
management systems in the 

medium-sized enterprise sec-
tor, aims to make it possible 
for our students. SAP Business 
One brings together finance 
and accounting, sales and cus-
tomer relations management, 
procurement and automation 
of business processes, inven-
tory and distribution, report-
ing and administration in one 
place. This way, students can 
learn all the most important 
functions that make up effi-
cient business management”, 
emphasizes Paweł Mate-
jko, President of the Board of 
Altab S.A.

For future managers
– We are starting anoth-
er year of cooperation with 
Altab. As last year, our stu-
dents can use the SAP Busi-
ness One software as part of 
Business Information System 
classes conducted in English 
for International Business”, 
says the lecturer, dr inż. Anna 
Sołtysik-Piorunkiewicz from 
the Department of Informatics. 
“The International Business 

Studenci pracują na 
najnowocześniejszych 

systemach ERP
Students work on the 
latest ERP systems

Studenci Wydziału Zarządzania Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Katowicach na kierunku 

International Business, prowadzonym w cało-
ści w języku angielskim, szkolą się w obsłu-

dze systemów klasy ERP. Zajęcia praktyczne 
oparte na systemie SAP Business One wspiera 

firma Altab S.A. – Złoty Partner SAP.

Students of International Business, a degree 
program run in English at the Faculty of Man-
agement, University of Economics in Kato-
wice, receive training in ERP systems. Prac-
tical classes based on the SAP Business One 
system are supported by Altab S.A., Golden 
SAP Partner.

ra2 studio - stock.adobe.com
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dla kierunku International 
Business – mówi prowadzą-
ca przedmiot dr inż. Anna Soł-
tysik-Piorunkiewicz z Kate-
dry Informatyki. – Studia na 
tym kierunku oferują unikalny 
i nowoczesny program z zakre-
su biznesu międzynarodowe-
go oparty na solidnych podsta-
wach ekonomii, prawa, finan-
sów i zarządzania. Koncentrują 
się na aktualnych zjawiskach 
zachodzących w europejskiej 
i globalnej gospodarce, mię-
dzynarodowych uwarunkowa-
niach prowadzenia biznesu 
oraz technologicznych tren-
dach i narzędziach funkcjonu-
jących w wielu organizacjach 
międzynarodowych” – uzu-
pełnia.

Cieszące się dużym zaintere-
sowaniem zajęcia Business 
Information Systems na stu-
diach stacjonarnych II stopnia 
na kierunku International Busi-
ness prowadzone są w małych 
grupach o charakterze między-
narodowym – część studentów 
to obcokrajowcy. Studia mają 
przygotować menedżerów do 
pracy w środowisku korpora-
cyjnym i kładą nacisk na prak-
tyczne wykorzystanie zdoby-
tych umiejętności.

study program offers a unique 
and modern curriculum in the 
field of international business 
based on solid foundations of 
economics, law, finance and 
management. It focuses on 
current developments in the 
European and global econo-
my, international determinants 
for running a business, and 

technological trends and tools 
used in many international 
organizations”, she adds.

The highly popular Business 
Information Systems class-
es run as part of the full-time 
master’s degree course in 
International Business are con-
ducted in small international 

groups – some students are 
foreigners. The study program 
aims to prepare managers for 
work in a corporate environ-
ment and involves the practi-
cal use of acquired skills.

Zajęcia ze studentami w Centrum Nowocze-

snych Technologii Informatycznych UE Kato-

wice / Classes at the Advanced Information 

Technology Center UE Katowice,  

fot./photo A. Nyk

Studenci UE Katowice podczas zajęć / UE Kato-

wice students during classes,  

fot./photo A. Nyk
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Tegoroczna wiosna obfi-
towała w wydarzenia 
naukowe Katedry Ban-
kowości i Rynków Finan-
sowych. Wpisują się one 
w cykl spotkań nauko-
wych towarzyszących 
Ogólnopolskiej Konfe-
rencji Naukowej „Inno-
wacje w finansach, ban-
kowości i ubezpiecze-
niach – teoria i praktyka. 
Metody matematyczne, 
ekonometryczne i kom-
puterowe”. Inicjatywy 
katedry łączą środowisko 
akademickie z instytu-
cjami partnerskimi.

16 maja 2018 roku odbyło się 
pierwsze seminarium naukowe 
pt.: „Innowacje a rynek kapita-
łowy w Polsce”. Poświęcono je 
tematyce innowacji w obsza-
rze rynku kapitałowego, ze 
zwróceniem szczególnej uwagi 
na polski rynek giełdowy. 
W seminarium udział wzięli 
przedstawiciele: Ministerstwa 
Finansów, Giełdy Papierów 
Wartościowych w Warszawie, 
Stowarzyszenia Inwestorów 
Indywidualnych oraz domów 
maklerskich. Podkreślano 
istotne znaczenie innowacji 
dla rozwoju rynku kapitałowe-
go w Polsce. Wskazywano, iż 

Aleksandra Nocoń

Wydarzenia naukowe 
Katedry Bankowości 
i Rynków Finansowych

innowacje zwiększają atrak-
cyjność rynku oraz podnoszą 
jego konkurencyjność. Ukaza-
no szanse i zagrożenia wyni-
kające z nowej technologii 
blokchain oraz rosnącej pozy-
cji FinTechów. Przedstawio-
no także możliwości rozwoju 
polskiego rynku kapitałowe-
go oraz pozycję warszawskiej 
Giełdy Papierów Wartościo-
wych na tle regionu. Przed-
miotem dyskusji były również 
wstępne założenia rządowej 
strategii rozwoju rynku kapi-
tałowego na lata 2019 – 2023. 
Jej celem jest wspieranie rynku 
kapitałowego w Polsce, który 
służyć ma budowaniu konku-
rencyjnej gospodarki i dobro-
bytu obywateli, zatem sta-
nowić ma motor napędowy 
rozwoju innowacyjnej gospo-
darki oraz stymulować wpro-
wadzanie innowacji finanso-
wych na polskim rynku kapita-
łowym. Jednocześnie strategia 
stanowi odpowiedź państwa 
na malejącą liczbę debiutów 

giełdowych, przypadki wycofy-
wania się spółek z obrotu gieł-
dowego oraz słabnącą aktyw-
ność inwestorów, szczególnie 
indywidualnych. 

Drugim wydarzeniem, które 
odbyło się 23 maja 2018 roku, 
była konferencja naukowa zor-
ganizowana przez Katedrę 
Bankowości i Rynków Finanso-
wych we współpracy z Naro-
dowym Bankiem Polskim oraz 
Muzeum Śląskim. Tematem 
wydarzenia był: „Pieniądz 
wczoraj, dziś, jutro na Śląsku 
i nie tylko”. Celem konferen-
cji było przedstawienie histo-
rii pieniądza z terytorium Ślą-
ska i innych terenów. Ukazano 
przemiany pierwszych polskich 
banknotów i monet na przeło-
mie stuleci oraz historię utwo-
rzenia pierwszego polskie-
go banku centralnego w XIX 
wieku, ukierunkowanego na 
wspieranie rozwoju gospodar-
czego kraju oraz emisję pie-
niądza. W czasie konferencji 

„Innowacje a rynek kapitałowy w Polsce” / ”Innovation and the capital market in Poland”, fot./photo A. Nocoń
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„Pieniądz wczoraj, dziś, jutro na Śląsku i nie tylko” / ”Yesterday, today and tomorrow of money in and beyond Silesia”, 

fot./photo A. Nocoń

This spring was particu-
larly action-packed at the 
Department of Banking 
and Financial Markets. 
Numerous events formed 
a series of scientific meet-
ings accompanying the 
National Scientific Con-
ference “Innovation in 
finance, banking and 
insurance – theory and 
practice. Mathematical, 
econometric and com-
puter methods”. The ini-
tiatives of the department 
integrate the academic 
community with partner 
institutions.

The first scientific seminar 
entitled “Innovation and the 
capital market in Poland” 
was held on May 16, 2018. It 
focused on innovation relat-
ing to   capital markets, with 
particular emphasis on the 
Polish stock market. The 

seminar was attended by the 
representatives of the Min-
istry of Finance, the Warsaw 
Stock Exchange, the Asso-
ciation of Individual Inves-
tors, and brokerage houses. 
The importance of innovation 
for the development of the 
capital market in Poland was 
emphasized. It was pointed 
out that innovations increase 
the attractiveness of the mar-
ket and improve its competi-
tiveness. Opportunities and 
threats resulting from the new 
blockchain technology and 
the growing position of Fin-
Techs were discussed, while 
the potential for the devel-
opment of the Polish capital 
market and the position of 
the Warsaw Stock Exchange 
in the region were present-
ed. The discussion also con-
cerned the initial assumptions 
of the 2019 – 2023 Govern-
mental Development Strategy 

Scientific events of the 
Department of Banking 
and Financial Markets

for Capital Markets. It aims to 
support Poland’s capital mar-
kets, which are to contrib-
ute to a competitive economy 
and the well-being of citizens. 
Therefore, the strategy should 
become a driving force for the 
growth of an innovative econ-
omy and stimulate the imple-
mentation of financial inno-
vation on the Polish capital 
market. At the same time, it 
is the response of the govern-
ment to the declining number 
of stock market flotations, the 
withdrawal of companies from 
stock trading and the weaken-
ing activity of investors, espe-
cially individual investors.

The second event, which took 
place on May 23, 2018, was 
a scientific conference organ-
ized by the Department of 
Banking and Financial Mar-
kets in cooperation with the 
National Bank of Poland and 
the Silesian Museum. The 
theme of the event was: “Yes-
terday, today, tomorrow of 
money in and beyond Silesia”. 
The aim of the conference 
was to present the history of 
money in Silesia and beyond. 
It showed the transformation 

of the first Polish banknotes 
and coins at the turn of the 
century and the history of the 
establishment of the first Pol-
ish central bank in the 19th 
century, the role of which 
was to support the coun-
try’s economic growth and 
issue money. The conference 
also featured a debate on the 
forms of modern money, “The 
future of money – cash or 
cashless?”, with the participa-
tion of invited guests, among 
others, from the National Bank 
of Poland, the Polish Pay-
ments Standard, and the War-
saw School of Economics. The 
growing importance and ben-
efits of non-cash payments 
were pointed out, while incen-
tives stimulating the use of 
non-cash payments were iden-
tified. The participants also 
discussed the development of 
innovations in the area of non-
cash payments, presenting the 
growing use of mobile pay-
ments, peer-to-peer (P2P) pay-
ments, and voice biometrics.

odbyła się również debata 
na temat form współczesne-
go pieniądza pt.: „Przyszłość 
formy pieniądza – gotówkowa 
czy bezgotówkowa?” z udzia-
łem zaproszonych gości m.in. 
z Narodowego Banku Polskie-
go, Polskiego Standardu Płat-
ności i Szkoły Głównej Handlo-
wej. Wskazywano na rosnące 
znaczenie i korzyści związane 
z płatnościami bezgotówkowy-
mi, jednocześnie identyfikując 
zachęty oraz bodźce stymulu-
jące stosowanie płatności bez-
gotówkowych. Dyskutowano 
także nad rozwojem innowa-
cji w obszarze rynku płatno-
ści bezgotówkowych, prezen-
tując rosnące wykorzystanie 
płatności mobilnych, płatności 
peer-to-peer (P2P) czy biome-
trii głosu.
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Marek Kiczka

Narodowe Centrum 
Badań i Rozwoju w lutym 
bieżącego roku przyznało 
uczelni dofinansowanie 
w wysokości ponad 4,97 
mln zł na realizację pro-
jektu pt. „Blisko – Mię-
dzynarodowo – Przez całe 
życie. Kompleksowy pro-
gram zrównoważonego 
rozwoju Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Katowi-
cach” w ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój. Reali-
zacja projektu rozpoczyna 
się w październiku 2018 
roku, a kończy z upły-
wem września 2022 roku. 
Wsparciem w ramach pro-
jektu zostanie objętych bli-
sko 1000 studentów oraz 
prawie 300 pracowników 
uniwersytetu.

Przyznanie dofinansowa-
nia jeszcze bardziej zwiększy 
dynamikę rozwoju Uniwersy-
tetu Ekonomicznego w Kato-
wicach. W efekcie opracowa-
ne zostaną trzy nowe progra-
my kształcenia (w tym dwa 
o charakterze praktycznym 
i jeden akademicki w języku 
angielskim). Studenci skorzy-
stają z cyklu szkoleń, warszta-
tów i zadań projektowych oraz 
trzech edycji płatnych staży. 
Kadra dydaktyczna weźmie 
udział w krajowych i zagranicz-
nych stażach, a kadra admi-
nistracyjna zwiększy swoje 
kompetencje poprzez szko-
lenia i studia podyplomowe. 
Dzięki projektowi ułatwione 
będzie także korzystanie z ser-
wisu internetowego i platform, 

które zostaną przetłumaczo-
ne na język angielski. Projekt 
przewiduje również działania 
restrukturyzacyjne w obszarze 
zarządzania uczelnią.

Działania zaplanowane w pro-
jekcie zostały określone na 
podstawie przeprowadzonych 
badań i odpowiadają ocze-
kiwaniom gospodarki, rynku 
pracy i społeczeństwa poprzez:

  dostosowanie oferty dydak-
tycznej do oczekiwań 
rynku pracy,

  wzrost umiędzynarodowie-
nia procesu dydaktycznego,

  podniesienie kompetencji 
dydaktycznych pracowni-
ków akademickich,

  podniesienie kompetencji 
kadry administracyjnej,

  podniesienie jakości kształ-
cenia, zarządzania i prze-
pływu informacji w uczelni.

Wniosek o dofinansowa-
nie projektu został złożony 
w ramach Działania 3.5 Kom-
pleksowe programy szkół wyż-
szych, osi priorytetowej III 
Szkolnictwo wyższe dla gospo-
darki i rozwoju Programu 
Operacyjnego Wiedza Eduka-
cja Rozwój 2014 – 2020; kon-
kurs „Zintegrowane Programy 
Uczelni” (ścieżka druga). Cał-
kowita wartość projektu wyno-
si ponad 5,13 mln zł.

In February 2018, the 
National Center for 
Research and Develop-
ment provided the univer-
sity with funding exceed-
ing PLN 4.97 million for 
the implementation of the 
project “Your place – Your 
space – Your future. The 
comprehensive program 
of sustainable develop-
ment of the University of 
Economics in Katowice” 
as part of the Operational 
Program Knowledge Edu-
cation Development. The 
project launches in Octo-
ber 2018 and closes in 
September 2022. It will 
embrace nearly 1,000 stu-
dents and almost 300 uni-
versity employees.

The acquisition of funding will 
further increase the dynam-
ics of development of the Uni-
versity of Economics in Kato-
wice. As a result, three new 
study programs will be cre-
ated (including two practical-
ly oriented programs and one 
academic program taught in 
English). Students will ben-
efit from a series of trainings, 
workshops and project tasks 
as well as three paid intern-
ships. Teaching staff will take 
part in national and inter-
national internships, while 
administrative staff will devel-
op their competences through 
training and postgraduate 
studies. The project will also 
facilitate the use of the web-
site and platforms, which will 
be translated into English. It 
also provides for restructuring 

initiatives in the area of   uni-
versity management.

The initiatives planned in 
the project were defined 
as a result of research and 
respond to the expectations 
of the economy, labor market 
and society through:

  aligning the study offer 
with the expectations of 
the labor market,

  increasing the internation-
alization of the teaching 
process,

  increasing the teaching 
competences of academ-
ic staff,

  increasing the competences 
of the administrative staff,

  raising the quality of teach-
ing, management and 
information flow at the 
university.

The application for co-financ-
ing of the project was sub-
mitted as part of Action 3.5 
Comprehensive programs of 
higher education institutions, 
Priority III. Higher education 
for the economy and develop-
ment within the Operational 
Program Knowledge Educa-
tion Development 2014 – 2020; 
competition “Integrated Uni-
versity Programs” (path two). 
The total amount of the pro-
ject is over PLN 5.13 million.

5 mln zł na rozwój
5 million for 
development

zw
iebackesser - stock.adobe.com
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W poniedziałek 12 marca 
br. odbyło się uroczy-
ste wręczenie nominacji 
członkom nowo powstałej 
Rady Społeczno-Gospo-
darczej przy Górnośląsko-
-Zagłębiowskiej Metropo-
lii. W skład rady powołano 
m.in. rektora UE Katowice 
prof. Roberta Tomanka.

Radę tworzą przedstawicie-
le świata nauki, biznesu, ani-
matorzy życia społeczne-
go, eksperci specjalizujący 
się w zagadnieniach zwią-
zanych m.in. z transportem 
czy rewitalizacją architektu-
ry poprzemysłowej.

„Tworzenie Metropolii jest zło-
żonym, wielowątkowym pro-
cesem wymagającym wiedzy, 
doświadczenia i umiejętno-
ści z różnych obszarów życia 
społecznego i gospodarcze-
go – mówi Kazimierz Karol-
czak, przewodniczący Zarządu 
Górnośląsko-Zagłębiowskiej 
Metropolii. – Powołując Radę 
Społeczno-Gospodarczą, chce-
my czerpać z doświadczenia 
tego eksperckiego grona, aby 
wspólnie szukać jak najlep-
szych rozwiązań podnoszących 

efektywność podejmowanych 
działań. Razem mamy szansę 
stworzyć wizję nowoczesne-
go i przyjaznego mieszkańcom 
oraz przedsiębiorcom ośrodka 
metropolitalnego” – dodaje. 

Rada Społeczno-Gospodar-
cza powstała na mocy uchwa-
ły zarządu GZM, a w jej skład 
wchodzi 16 osób o wysokich 
kwalifikacjach i doświadczeniu 
zawodowym w dziedzinach 
związanych z funkcjonowa-
niem metropolii. Ma charak-
ter doradczy i stanowi mery-
toryczne wsparcie m.in. w: 
diagnozowaniu głównych pro-
blemów, z którymi zmaga się 
obszar związku metropolital-
nego, analizowaniu możliwo-
ści i wariantów rozwiązywania 
problemów, monitorowaniu 
i ocenie działań podejmowa-
nych przez metropolię oraz 
identyfikowaniu głównych pro-
blemów prawnych utrudnia-
jących realizację ustawowych 
zadań. Podczas pierwszego 
spotkania roboczego, które 
odbyło się tuż po wręczeniu 
aktów powołania, członkowie 
rady wzięli udział w warszta-
tach dotyczących strategii pro-
mocji GZM.

On Monday, March 12, 
the nominations were 
officially presented to 
the members of the 
newly formed Social 
and Economic Coun-
cil of the Górnośląsko-
Zagłębiowska Metropolis 
(GZM). The rector of the 
UE Katowice prof. Robert 
Tomanek was one of the 
appointees. 

The Council is made up of rep-
resentatives of the world of 
science and business, civic 
leaders, experts specializing in 
issues related to, for example, 
transport or revitalization of 
post-industrial architecture.

– “The building of the 
Metropolis is a complex, mul-
ti-faceted process requir-
ing knowledge, experience 
and skills from various areas 
of social and economic life,” 
says Kazimierz Karolczak, 
chairman of the board of the 
Górnośląsko-Zagłębiowska 
Metropolis. “Establishing the 
Social and Economic Council, 
we want to draw on the expe-
rience of this expert group 
in order to seek the best 

solutions that will increase 
the effectiveness of our initia-
tives. Together, we have the 
chance to create a vision of 
a modern metropolitan cent-
er, friendly to residents and 
entrepreneurs,” he adds.

The Social and Economic 
Council was established by 
a resolution of the GZM Board 
and it has 16 members with 
high qualifications and pro-
fessional experience in fields 
related to the functioning of 
the Metropolis. It will act in 
advisory capacity and pro-
vide substantive support in 
the area of diagnosing main 
problems faced by the metro-
politan union, analyzing the 
possibilities and options for 
solving problems, monitoring 
and evaluating the initiatives 
undertaken by the Metropolis 
and identifying the main legal 
problems hindering the imple-
mentation of statutory tasks. 
During the first working meet-
ing, which took place imme-
diately after the nominations, 
the council members took part 
in the workshops on the GZM 
promotional strategy.

Marek Kiczka, źródło / source: GZM

Rektor w Radzie 
SpołecznoGospodarczej 

Metropolii

Rector on the 
Metropolitan Social 

and Economic Council

Rada Społeczno-Gospodarcza GZM / GZM Social and 

Economic Council, fot./photo W. Mateusiak

Akt powołania w skład Rady Społeczno-Gospodarczej GZM / Nomination

for the GZM Social and Economic Council, fot./photo W. Mateusiak
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Alicja WinnickaWejs 
(tutor na Wydziale 
Ekonomii): 
Tutoring jest nowatorską 
metodą, stosowaną nie tylko 
w najlepszych uniwersytetach 
(m.in. Oksford, Cambridge), ale 
także w polskich placówkach 
edukacyjnych. W roku aka-
demickim 2017/2018 nasza 
uczelnia również wdrożyła 
„Program Tutoringu Akade-
mickiego”. W różnych opra-
cowaniach podkreśla się, że 

na uczelniach tutoring jest 
metodą wspierania wszech-
stronnego rozwoju studen-
ta, która przynosi ponad-
przeciętne efekty w sferze 
naukowej i na polu rozwoju 
osobistego. Inspiruje, moty-
wuje i rozwija zarówno stu-
dentów, jak i wykładowców 
oraz sprzyja budowaniu relacji 
mistrz – uczeń. Z kolei w orga-
nizacjach biznesowych tuto-
ring traktuje się jako nową 
metodę doskonalenia liderów, 

Alicja WinnickaWejs 
(tutor at the Faculty of 
Economics): 
Tutoring is an innovative 
method, used not only in the 
best universities (including 
Oxford and Cambridge), but 
also in Polish educational insti-
tutions. In the academic year 
2017/2018, our University 
implemented the “Academ-
ic Tutoring Program”. A num-
ber of studies underline that, 
at universities, tutoring is 

a method of supporting com-
prehensive student develop-
ment, which achieves above-
average outcomes in scientific 
and personal development. It 
inspires, motivates and devel-
ops both students and lectur-
ers, and facilitates building 
a master-disciple relationship. 
In turn, business organiza-
tions treat tutoring as a new 
method of improving leaders, 
targeting in particular talent-
ed employees who stand out 

Marek Kiczka

Tutoring akademicki 
z perspektywy tutora 
i studenta

Academic tutoring as 
seen by the tutor and 
the student

Wizyta w firmie 

Great Interactive, 

od lewej: dr Alicja 

Winnicka-Wejs, 

studenci: M. Gabriel, 

T. Brzozowski oraz 

G. Primus (CEO Great 

Interactive) / A visit 

to Great Interactive, 

from the left: dr Al-

icja Winnicka-Wejs, 

students: M. Gabriel, 

T. Brzozowski and 

G. Primus (CEO Great 

Interactive), fot. 

archiwum/photo 

archive
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ukierunkowaną w szczegól-
ności na pracowników uta-
lentowanych, wyróżniających 
się i wykazujących się ponad-
przeciętnym potencjałem. 
W mojej ocenie tutoring jest 
nowym instrumentem roz-
woju, który warto zastoso-
wać także w szkoleniach pra-
cowników reprezentujących 
różne pokolenia, różny poziom 
kwalifikacji i odmienny styl 
uczenia się, dostosowując go 
do ich potrzeb i możliwości 
rozwojowych. 

Niezależnie od tego, gdzie i do 
kogo jest kierowany tutoring, 
jego atrybutem i niezaprze-
czalną wartością jest indywi-
dualizacja rozwoju człowieka. 
Istotne jest przyjęcie założe-
nia edukacji spersonalizowa-
nej. Aby był skuteczny, należy 
właściwie korzystać z pozna-
nych narzędzi coachingowych 
i tutorskich, pamiętając iż jest 
to proces, w którym zarów-
no tutor, jak i student biorą 
odpowiedzialność za realizację 
postawionych celów nauko-
wych i rozwojowych. 

Cieszę się, że oferta dydaktycz-
na Uniwersytetu Ekonomicz-
nego w Katowicach została 
wzbogacana o „Program Tuto-
ringu Akademickiego” skie-
rowany do najlepszych stu-
dentów. W roku akademic-
kim 2017/2018 przedmiotem 
moich tutoriali była grywali-
zacja. Wspólnie z Michałem 
Gabrielem (studentem Wydzia-
łu Finansów i Ubezpieczeń) 
szukaliśmy praktycznych roz-
wiązań stosowania projektów 
grywalizacyjnych. Odwiedzili-
śmy także firmę Great Interac-
tive w Katowicach, która jako 
pierwsza w Polsce stworzyła 
intranet społecznościowo-gry-
walizacyjny dla firm. Dowie-
dzieliśmy się wtedy, jak efek-
tywniej wdrażać tego typu 
rozwiązania w praktyce. Na 
podstawie uzyskanej w trak-
cie tutoriali wiedzy napisali-
śmy artykuł pt.: „Grywaliza-
cja jako innowacyjna metoda 
stosowana w praktyce orga-
nizacji” oraz przygotowaliśmy 

referat, który przedstawiliśmy 
podczas Jubileuszowej Kon-
ferencji Wydziału Ekonomii 
Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Katowicach. 

Michał Gabriel  
(student Wydziału Finan
sów i Ubezpieczeń): 
Tutoring to świetna okazja, 
by po prostu zgłębić temat, 
który nas interesuje nie tylko 
pod względem naukowym, ale 
i w jego praktycznym wymia-
rze. Podczas studiów często 
bywa tak, że uczymy się, by 
zdać i zapomnieć, dzięki tuto-
ringowi możemy przez cały 
rok naprawdę „wgryźć” się 
w temat i stać się w nim spe-
cjalistą, często ucząc się od 
ekspertów w danej dziedzinie, 
i dzięki indywidualizacji nauki 
nawiązać z nimi zupełnie inne 
relacje niż podczas ćwiczeń 
czy wykładów. To również 
możliwość przyjrzenia się, jak 
wygląda praca na uczelni dla 
tych, którzy są nią zaintereso-
wani lub chcieliby poznać ten 
świat od środka.

Michał Gabriel i dr Alicja Winnicka-

-Wejs / Michał Gabriel and dr Alicja 

Winnicka-Wejs, fot. archiwum/photo 

archive

and demonstrate above-aver-
age potential. In my opinion, 
tutoring is a new development 
instrument, which can also be 
used advantageously in the 
training of employees from 
different generations, with dif-
ferent levels of qualifications 
and different styles of learn-
ing, as it can be adapted to 
their development needs and 
capabilities.

Regardless of where tutoring 
is used and whom it targets, 
its strength 
and undeniable value lie in 
the individualization of human 
development. It is important to 
adopt the assumptions of per-
sonalized education. In order 
for tutoring to be effective, 
it is necessary to use coach-
ing and tutoring tools in an 
appropriate manner, remem-
bering that it is a process in 
which both the tutor and the 
student take responsibility for 
the accomplishment of the sci-
entific and development goals 
they have set.

I am glad that the study offer 
of the University of Econom-
ics in Katowice has been sup-
plemented with the “Academ-
ic Tutoring Program” aimed 
at our best students. In the 

academic year 2017/2018, the 
subject of my tutorials was 
gamification. Together with Mr 
Michał Gabriel (student at the 
Faculty of Finance and Insur-
ance), we were looking for 
practical solutions on how to 
use gamification projects. We 
visited the Great Interactive 
company in Katowice, which 
was the first in Poland to cre-
ate a gamification intranet for 
companies. We learned how 
to effectively implement such 
solutions in practice. Based 
on the knowledge obtained 
during the tutorial, we wrote 
an article entitled “Gamifica-
tion as an innovative method 
applied in the practice of an 
organization”, which we pre-
sented at the Anniversary Con-
ference of the Faculty of Eco-
nomics at the University of 
Economics in Katowice.

Michał Gabriel  
(student at the Faculty of 
Finance and Insurance): 
Tutoring is a great opportu-
nity to explore a topic that 
interests you not only scien-
tifically, but also in more prac-
tical aspects. While studying, 
we often learn to pass exams 
and forget what we learnt, 
but tutoring helps us to real-
ly get the hang of the sub-
ject and become a specialist, 
often learning from experts, 
and thanks to individual-
ized teaching, we can develop 
a completely different relation-
ship with them than in class-
es or lectures. And if you are 
potentially interested in land-
ing a job at the university or 
would like to get an insider’s 
perspective, tutoring offers an 
invaluable insight into what 
research work looks like.
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22 marca nasza uczelnia 
gościła blisko 1000 kandy-
datów na studia w ramach 
największej tego typu 
imprezy – Dni Otwartych, 
którym w tym roku towa-
rzyszyło hasło: „Studiuj, 
pracuj, zarabiaj”.

Kandydaci przyjechali do 
nas ze szkół m.in. z Katowic, 
Chorzowa, Bytomia, Zabrza, 
Mysłowic, Sosnowca, Tychów, 
Tarnowskich Gór, Bielska-Bia-
łej, Oświęcimia, Węgierskiej 
Górki, Gliwic, Rudy Śląskiej 
oraz Cieszyna. Odwiedziły nas 
również osoby z Białorusi, Sło-
wenii, Czech i Ukrainy. 

Naszych gości w Auli Centrum 
Nowoczesnych Technologii 
Informatycznych uroczyście 
powitał prorektor ds. edukacji 
i internacjonalizacji prof. Sła-
womir Smyczek.

W tym roku uczniowie mogli 
spotkać się z nami od samego 
rana aż do nocy! Nie zabrakło 
wielu ciekawych atrakcji zor-
ganizowanych przez naszych 
studentów, nauczycieli akade-
mickich, pracowników i przyja-
ciół UE Katowice.

Ogromnym zainteresowaniem, 
jak co roku, cieszyły się stoiska 
Biura Rekrutacji oraz amba-
sadorów kierunków. Aż 28 
miniwykładów prowadzonych 
przez naszych wykładowców 
w języku polskim i angielskim, 

On March 22, our uni-
versity welcomed nearly 
1,000 candidates as part 
of the largest event of this 
type, Open Days, under 
the slogan “Study, work, 
make a living”.

Candidates arrived from 
schools based, among oth-
ers, in Katowice, Chorzów, 
Bytom, Zabrze, Mysłowice, 
Sosnowiec, Tychy, Tarnowskie 
Góry, Bielsko-Biała, Oświęcim, 
Węgierska Górka, Gliwice, 
Ruda Śląska and Cieszyn. We 
were also visited by young 
people from Belarus, Slove-
nia, the Czech Republic and 
Ukraine.

The Vice-Rector for Education 
and Internationalization, prof. 
Sławomir Smyczek, warmly 
greeted our guests in the CNTI 
Auditorium.

This year, candidates had 
a chance to stay with us from 
early morning till late night! 
Many interesting attractions 
were organized by our stu-
dents, academics, employees 
and friends.

As each year, the stands of 
the Admissions Office and 
the degree course ambassa-
dors attracted a lot of interest. 
As many as 28 mini-lectures 
on diverse topics were deliv-
ered by our teachers in Pol-
ish and English, which encour-
aged crowds of candidates 
to find out more about how 

Agnieszka Put

Studiuj, pracuj, 
zarabiaj – Dni Otwarte 

2018

Study, work, make 
a living – Open Days 

2018

1

2 3
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classes are run at our universi-
ty. A special lecture for teach-
ers with a prize from the Nis-
san Japan Motors dealership 
in Sosnowiec was also very 
popular. The competition task 
involved presenting the most 
original myth about entrepre-
neurship. The winners, two 
teachers from Tychy, enjoyed 
a brand new electric car all 
weekend!

The Open Days featured 
a variety of attractions, includ-
ing a campus tour, discussion 
panels with successful gradu-
ates, a video conference with 
our students studying in Tai-
wan, meeting student organi-
zations and student research 
groups, a photo booth, pho-
tos with Hela, our Academic 
Radio Katowice stand with 
live music, and many, many 
others.

This year’s novelty was the 
Expert Afternoon, a proposi-
tion addressed mainly to can-
didates unable to take advan-
tage of the morning program, 
in particular to those who 
are interested in part-time or 
postgraduate studies. Dur-
ing the afternoon, candidates 
took part in certified mini-
lectures, visited the campus 
and acquainted themselves 

with our offer, giving them 
a chance to combine studying 
and developing a profession-
al career. We are the leaders 
in this area, with the highest 
employment rate of graduates 
among the largest universi-
ties in the Silesian voivode-
ship! 98% of our graduates 
after five years of gradua-
tion are professionally active 
people, and as many as 63% 
of them already worked dur-
ing their studies. During the 
Expert Afternoon, dr Anna 
Musialik-Chmiel shared the 
“Secrets of radio journalism” 
with the participants, while dr 
Bartłomiej J. Gabryś presented 
“Amazing ideas for business”. 
The prospective students 
of Finance and Accounting 
took part in the mini-lecture 
entitled “Globalization and 
Taxes” delivered by dr Jolanta 
Gałuszka.

The candidates who were 
unable to join us in person 
had a chance to take part in 
something prepared especially 
for them – a live question and 
answer session on Facebook 
and Instagram.

In the evening, we invit-
ed all interested candidates 
to take part in the game 

dzięki swojej różnorodności, 
zachęciło tłumy kandydatów 
do zapoznania się z formą pro-
wadzenia zajęć na uczelni. 
Z dużą aprobatą spotkał się 
również specjalny wykład dla 
nauczycieli oraz nagroda od 
zaprzyjaźnionego salonu Nis-
san Japan Motors z Sosnowca. 
Zadanie konkursowe polega-
ło na zaprezentowaniu przez 
uczestników najbardziej orygi-
nalnego mitu o przedsiębior-
czości. Laureatki, dwie nauczy-
cielki z Tychów, mogły cieszyć 
się nowym, całkowicie elek-
trycznym samochodem przez 
cały weekend!

Podczas Dni Otwartych 
przygotowano także wiele 
atrakcji, m.in. zwiedzanie 
kampusu, panele dysku-
syjne z naszymi absolwen-
tami, którzy odnieśli sukces, 

wideokonferencje ze studen-
tami przebywającymi na Taj-
wanie, spotkanie z przed-
stawicielami organizacji stu-
denckich i kół naukowych, 
fotobudkę, zdjęcia z Helą, 
stoisko naszego Akademic-
kiego Studia Radia Katowice 
z muzyką na żywo i inne.

Nowością w tym roku było 
Popołudnie Eksperckie – 
przedsięwzięcie kierowane 
głównie do osób, które nie 
mają możliwości skorzysta-
nia z porannego programu, 
w szczególności do pracują-
cych zainteresowanych studia-
mi niestacjonarnymi czy pody-
plomowymi. W trakcie tego 
popołudnia kandydaci mogli 
wziąć udział w certyfikowa-
nych miniwykładach, zwiedzić 
kampus i poznać naszą ofertę 
pozwalającą na łączenie nauki 

5 6

4
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z rozwijaniem kariery zawo-
dowej. O tym, że w tej mate-
rii jesteśmy liderami, świad-
czy m.in. najwyższy wskaźnik 
zatrudnialności absolwentów 
wśród największych uczel-
ni w województwie śląskim! 
98% naszych absolwentów 
po pięciu latach od obrony to 
osoby aktywne zawodowo, 
a aż 63% z nich pracowało już 
w trakcie studiów. Podczas 
Popołudnia Eksperckiego dr 
Anna Musialik-Chmiel zdradzi-
ła uczestnikom „Tajniki dzien-
nikarstwa radiowego”, a dr 
Bartłomiej J. Gabryś przed-
stawił „Niesamowite pomysły 
na biznes”. Przyszli studen-
ci finansów i rachunkowości 
wzięli udział w miniwykładzie 

pt.: „Globalizacja a podatki” 
prowadzonym przez dr Jolan-
tę Gałuszkę.

Dla tych, którzy nie mogli poja-
wić się na naszym kampusie 
osobiście, przygotowaliśmy 
coś specjalnego – sesję pytań 
i odpowiedzi na żywo na Face-
booku i Instagramie. 

Wieczorem zaprosiliśmy 
wszystkich zainteresowanych 
kandydatów na grę tereno-
wą „Nocne zwiedzanie”, zor-
ganizowaną przez Niezależ-
ne Zrzeszenie Studentów na 
terenie uczelnianego kampusu 
w Katowicach. Więcej informacji: 

www.ue.katowice.pl/dni-otwarte

Dni Otwarte poprzedziły Targi 
Edukacji, które odbyły się 21 
marca w rybnickim kampusie 
z udziałem prezydenta mia-
sta Rybnika Piotra Kuczery. 
Wykład specjalny „Biznes na 
studiach – działalność inku-
batorów przedsiębiorczości 
w Polsce” wygłosił Radosław 
Knesz. 

Relację z wydarzenia można 
zobaczyć na Facebooku, Insta-
gramie i Snapchacie. Więcej 

informacji wraz ze szczegóło-
wym programem Dni Otwar-
tych można znaleźć na stro-
nie: www.ue.katowice.pl/
dni-otwarte. O wydarzeniu 
informowały licznie media 
zarówno lokalne, jak i o zasię-
gu ogólnopolskim: Polskie 
Radio Katowice, TVP 3 Kato-
wice, AS Akademickie Stu-
dio Radia Katowice, allevents.
in, kiwiportal.pl, partymap.pl, 
katowice.tvp.pl, gornyslask.stu-
dentnews.pl.

7
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More information: 
www.ue.katowice.pl/dni-otwarte

„Night Sightseeing”, organ-
ized by NZS at the campus in 
Katowice.

The Open Days were preceded 
by the Education Fairs, which 
took place on March 21 at the 
Rybnik campus with the par-
ticipation of the Mayor of Ryb-
nik, Piotr Kuczera. The special 
lecture on “Business and stud-
ying – business incubators 
in Poland” was delivered by 
Radosław Knesz.

The event was covered on 
Facebook, Instagram and 
Snapchat. More information 

and the detailed Open Days 
program can be found at: 
www.ue.katowice.pl/dni-
otwarte. Local and nation-
al media reported from the 
event: Polskie Radio Kato-
wice, TVP 3 Katowice, AS Aka-
demickie Studio Radia Kato-
wice, allevents.in, kiwiportal.pl, 
partymap.pl, katowice.tvp.pl, 
gornyslask.studentnews.pl.

8

9

‚

1 Do zdjęć w fotobudce kandydaci mogli pozować z naszą Snap Helą 

/ Candidates accompanied by our Snap Hela to the Photo Booth, 

fot./photo A. Jałowiczor

2 Kandydaci jak zwykle przybyli tłumnie na nasze Dni Otwarte / Candi-

dates crowding into our Open Days, fot./photo M. Jeziorko

3 Za oprawę muzyczną odpowiadali przedstawiciele akademickiego Ra-

dia AS / The academic AS Radio presenters provided music for the event, 

fot./photo M. Jeziorko

4 Jedną z głównych atrakcji była fotobudka Epic Events / Epic Events 

Photo Booth, one of the main attractions, fot./photo M. Jeziorko

5 Kandydatów w auli CNTI powitał prorektor prof. Sławomir Smyczek / 

Vice-Rector prof. Sławomir Smyczek greeting the candidates in the CNTI 

Auditorium, fot./photo M. Jeziorko

6 Miniwykłady jak co roku zgromadziły grono słuchaczy / Mini-lectures, 

as ustal, attracted a wide audience, fot./photo M. Jeziorko

7 Dużym zainteresowaniem cieszył się panel dyskusyjny z absolwentami 

UE Katowice, którzy odnieśli sukces / A popular discussion panel with 

successful UE Katowice graduates, fot./photo Agnieszka Jałowiczor

8 Dni Otwarte były dokładnie relacjonowane w naszych mediach spo-

łecznościowych / Open Days received extensive coverage in our social 

media, fot./photo J. Andrychiewicz

9 Dla kandydatów, którzy nie mogli pojawić się osobiście, przygotowali-

śmy sesję pytań i odpowiedzi na żywo na Facebooku i Instagramie / Live 

Q&A session on Facebook and Instagram for the candidates who joined 

us remotely, fot./photo M. Jeziorko

‚ Laureatki konkursu organizowanego na specjalnym wykładzie dla 

nauczycieli mogły cieszyć się nowym, całkowicie elektrycznym samocho-

dem przez cały weekend / The winners of the competition held during 

the lecture for teachers enjoyed a brand new electric car all weekend, 

fot./photo M. Jeziorko
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W czerwcu 2018 roku pra-
cownicy i studenci naszej 
Almae Matris odwie-
dzili pięć miast w Polsce, 
zachęcając do studiowania 
w wyjątkowym ośrodku 
akademickim, jakim są 
Katowice. Mobilne „mia-
steczko akademickie” cie-
szyło się zainteresowa-
niem kandydatów i spo-
łeczności lokalnych.

Druga edycja „Studiuj w Kato-
wicach” to wspólna akcja 
Urzędu Miasta Katowic i kato-
wickich uczelni, w tym Uni-
wersytetu Ekonomicznego 
w Katowicach. 

Mobilne „miasteczko akade-
mickie” miało na celu połącze-
nie punktów informacyjnych 
najlepszych uczelni publicz-
nych z Katowic w centrach 

poszczególnych miast, aby 
zjednoczyć w strefie jak naj-
więcej uczniów szkół średnich, 
a szczególnie maturzystów 
gotowych do rozpoczęcia aka-
demickiej przygody w stolicy 
Górnego Śląska.

Razem z naszą Snap Helą 
odwiedziliśmy pięć miast: 
Tychy, Rybnik, Katowice, Miko-
łów, Oświęcim i spędziliśmy 
pięć dni na rozmowach z przy-
szłymi studentami.

W naszym namiocie odpowia-
daliśmy na pytania dotyczą-
ce oferty studiów I i II stop-
nia, studiów podyplomowych, 
a także programów dla dzieci 
i osób 50+. Kształcimy przez 
całe życie, dlatego naszą ofer-
tą dydaktyczną były zaintere-
sowane osoby w różnych gru-
pach wiekowych.

In June 2018, employees 
and students of our uni-
versity visited five cities 
in Poland, encouraging 
their residents to study in 
Katowice, a unique aca-
demic center. The mobile 
“student village” attracted 
a lot of interest among 
candidates and in local 
communities.

The second edition of the 
“Study in Katowice” campaign 
is a joint initiative of the City 
Hall of Katowice and Kato-
wice universities, including 
the University of Economics in 
Katowice.

The mobile “student vil-
lage” was designed to com-
bine information outlets of 
the best public universities 
from Katowice in the centers 

of particular cities, in order 
to attract as many secondary 
school students as possible, 
especially those leaving school 
and ready to start an academ-
ic adventure in the capital of 
Upper Silesia.

Together with our Snap Hela, 
we visited five cities: Tychy, 
Rybnik, Katowice, Mikołów, 
and Oświęcim, and spent five 
days talking to our future 
students.

In our marquee, we answered 
questions concerning the first-
cycle, second-cycle, and post-
graduate studies, as well as 
programs for children and peo-
ple 50+. We offer lifelong edu-
cation, so people in various 
age groups were interested in 
finding out more about it.

Anita Kopeć

Studiuj w Katowicach Study in Katowice

1
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Największą popularnością cie-
szyło się nasze „koło fortu-
ny” – atrakcja, w ramach któ-
rej każdy zainteresowany mógł 
poczuć się jak w telewizyjnej 
dwójce, zakręcić kołem, wylo-
sować pytanie z zakresu: eko-
nomii, wiedzy o uniwersyte-
cie i mieście Katowicach, a po 
udzieleniu dobrej odpowie-
dzi zdobyć atrakcyjne nagrody 
sygnowane logo UE Katowice. 
Pracownicy wraz ze studen-
tami reprezentującymi orga-
nizacje studenckie, tj. Parla-
ment Studencki i Paneuropę, 
sprawdzali wiedzę przyszłych 
kandydatów, a także przedsta-
wiali atrakcyjną ofertę uczel-
ni. Szczególne podziękowania 
za duże zaangażowanie dla 
naszych ambasadorów, stu-
dentów: Kingi Gebauer, Bart-
ka Grzelaka, Patryka Holika, 
Patryka Kałuży, Aleksandry 
Pach, Piotra Słowika i Roksa-
ny Trąbskiej.

W ramach mobilnego „mia-
steczka akademickiego” kan-
dydaci mogli zrelaksować się 
w strefie chillout z DJ-em FEEL-
-EX, zagrać w grę beaconową, 
wygrać nagrody oraz zobaczyć 
atrakcje Katowic za pomocą 
okularów VR. 

W wybranych lokalizacjach 
pojawiliśmy się nie tylko oso-
biście. Wydarzenie promo-
wane było również w uczel-
nianych mediach społeczno-
ściowych. Przez relacje na 
Instagramie i Snapchacie prze-
konywaliśmy kandydatów do 
spotkania z nami, a także na 
bieżąco pokazywaliśmy prze-
bieg akcji. Wielu kandydatów 
zachęciliśmy do obserwowania 
nas w mediach społecznościo-
wych i wysyłania nam zdjęć 
oraz filmików z wydarzenia.

The most popular attraction 
was our “wheel of fortune”, 
making everybody feel like in 
the TV2 channel series, when 
they span the wheel, drew 
a question in the field of eco-
nomics or the knowledge 
about the university and the 
city of Katowice, and – if the 
answer was good – got attrac-
tive prizes marked with the 
UE Katowice logo. The univer-
sity employees and members 
of student organizations, that 
is the Student Parliament and 
Paneuropa, tested the knowl-
edge of future candidates 
and presented the univer-
sity’s attractive offer. Special 
thanks for great commitment 
to our student ambassadors: 
Kinga Gebauer, Bartek Grzelak, 
Patryk Holik, Patryk Kałuża, 
Aleksandra Pach, Piotr Słowik 
and Roksana Trąbska.

As part of the mobile “student 
village”, candidates relaxed 
in the chillout zone with the 
DJ FEEL-EX, played a beacon 
game, won prizes and visited 
the attractions of Katowice 
through VR glasses.

In selected locations, we 
turned up not just in person. 
The event was also promoted 
on our social media. Through 
the posts on Instagram and 
Snapchat, we invited candi-
dates to come and meet us 
and we fed live broadcast 
online. Many candidates fol-
lowed us on social media and 
shared photos and videos 
from the event.

2

3 4 5

1 Miasteczko akademickie w Tychach / The student village in Tychy, fot./

photo A. Kopeć

2 Miasteczko akademickie w Rybniku / The student village in Rybnik, 

fot./photo A. Kopeć

3 Miasteczko akademickie w Katowicach / The student village in Kato-

wice, fot./photo A. Kopeć

4 Miasteczko akademickie w Mikołowie / The student village in Mikołów, 

fot./photo A. Kopeć

5 Miasteczko akademickie w Oświęcimiu / The student village in 

Oświęcim, fot./photo A. Kopeć
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Metropolitalny Festiwal Chó-
ralny to wydarzenie muzycz-
ne, którym Chór Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Katowicach 
rozpoczął nowe artystycz-
ne działania w zakresie śpie-
wu chóralnego. Pomysł utwo-
rzenia własnego festiwalu 
powstał w lipcu 2017 roku 
i od tego czasu rozpoczęliśmy 
przygotowania do tego wyda-
rzenia. Pierwsza edycja zosta-
ła zorganizowana w dniach 
10 – 13 maja br. Głównym 
celem festiwalu jest upo-
wszechnianie muzyki chóralnej 
wśród mieszkańców Górno-
śląsko-Zagłębiowskiej Metro-
polii oraz kultywowanie tra-
dycji śpiewaczych i rozwijanie 
zainteresowań muzyką chóral-
ną. Formuła festiwalu w 2018 
roku przewidywała koncerty 
w miastach, z których pocho-
dzą zaproszone chóry. 

Do udziału w I Metropolital-
nym Festiwalu Chóralnym 
zaprosiliśmy zespoły chóral-
ne z Katowic, Gliwic i Zabrza, 
a więc w tych miastach zapla-
nowaliśmy koncerty towa-
rzyszące, a koncert finałowy 

w Sali Koncertowej Akademii 
Muzycznej im. Karola Szyma-
nowskiego w Katowicach. 

Uczestnikami festiwalu były 
następujące zespoły: Chór Uni-
wersytetu Ekonomicznego 
w Katowicach jako organiza-
tor festiwalu oraz Chór Męski 
Państwowej Ogólnokształcą-
cej Szkoły Muzycznej II stop-
nia im. Karola Szymanowskie-
go w Katowicach, Akademicki 
Zespół Muzyczny Politechniki 
Śląskiej w Gliwicach, Akade-
micki Chór Politechniki Ślą-
skiej w Gliwicach i Zabrzań-
ski Chór Młodzieżowy „Reso-
nans con tutti” im. Norberta 
Kroczka. Program koncertów 
został dobrany do fundamen-
talnych haseł: Iskra Miłości, 
Ocean Nadziei, Światło Wiary. 
W repertuarze koncertowym 
znalazły się utwory sakralne, 
rozrywkowe oraz pieśni patrio-
tyczne napisane do słów pol-
skich poetów, np. Marii Konop-
nickiej i Konstantego Ildefonsa 
Gałczyńskiego, ściśle wpisują-
ce się w tematykę poszczegól-
nych koncertów.

W ramach festiwalu odbyły 
się trzy koncerty towarzyszą-
ce. 10 maja miał miejsce kon-
cert „Iskra Miłości” w Centrum 
Kultury Studenckiej „Mrowi-
sko” w Gliwicach w wykona-
niu Chóru Męskiego Państwo-
wej Ogólnokształcącej Szkoły 
Muzycznej II stopnia im. Karo-
la Szymanowskiego w Katowi-
cach i Mateusza Krzyżowskie-
go – fortepian – pod dyrekcją 
Aleksandry Maciejczyk oraz 
Chóru Uniwersytetu Ekono-
micznego w Katowicach i Sabi-
ny Kulisz-Leszczyńskiej – for-
tepian – pod dyrekcją Michała 
Brożka. 11 maja odbył się kon-
cert „Ocean Nadziei” w Koście-
le Świętych Apostołów Piotra 
i Pawła w Katowicach w wyko-
naniu Akademickiego Zespołu 

The Metropolitan Choral 
Festival is a musical event 
that initiated the new artis-
tic activity of the Choir of 
the University of Econom-
ics in Katowice in the field 
of choral singing. The idea 
of creating their own festival 
emerged in July 2017 and the 
choir launched preparations 
for the event. The first edi-
tion was held on May 10 – 13, 
2018. The prime goal of the 
festival is to promote choral 
music among the residents 
of the Upper Silesian and 
Zagłębie Metropolis, cultivate 
singing traditions and stimu-
late interest in choral music. 
The formula of the 2018 fes-
tival envisaged concerts in 
the cities the invited choirs 
came from.

We invited choral ensembles 
from Katowice, Gliwice and 
Zabrze to participate in the 
1st Metropolitan Choral Festi-
val, so we planned accompa-
nying concerts in those cities, 
while the final concert was 
held in the Concert Hall of 
the Karol Szymanowski Acad-
emy of Music in Katowice.

Festival participants included 
the Choir of the University of 
Economics in Katowice as the 
organizer of the Festival and 

the Men’s Choir of the Karol 
Szymanowski State Higher 
Secondary School of Music 
in Katowice, the Academic 
Music Esemble of the Sile-
sian University of Technol-
ogy in Gliwice, the Academic 
Choir of the Silesian Univer-
sity of Technology in Gliwice 
and Zabrze’s Norbert Kroczek 
Youth Choir “Resonans con 
tutti”. The program of con-
certs was aligned with the 
primary themes: the Spark 
of Love, the Ocean of Hope, 
the Light of Faith. The concert 
repertoire included sacral and 
entertainment songs as well 
as patriotic songs written by 
Polish poets, such as Maria 
Konopnicka and Konstanty 
Ildefons Gałczyński.

As part of the Festival, three 
accompanying concerts were 
held. On May 10, in the Stu-
dent Culture Center “Mrow-
isko” in Gliwice, a concert 
“The Spark of Love” was per-
formed by the Men’s Choir 
of the Karol Szymanows-
ki State Higher Secondary 
School of Music in Katowice 
and Mateusz Krzyżowski, 
piano, conducted by Aleksan-
dra Maciejczyk and the Choir 
of the University of Econom-
ics in Katowice and Sabina 
Kulisz-Leszczyńska, piano, 

Teresa Chmiel 

Metropolitalny 
Festiwal Chóralny

Metropolitan Choral 
Festival
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Muzycznego Politechniki Ślą-
skiej w Gliwicach pod dyrekcją 
Krystyny Krzyżanowskiej-Łobo-
dy oraz Zabrzańskiego Chóru 
Młodzieżowego „Resonans con 
tutti” im. Norberta Kroczka 
pod dyrekcją Arleny Różyckiej-
-Gałązki i Waldemara Gałązki. 
Natomiast 12 maja koncertu 
„Światło Wiary” można było 
wysłuchać w Kościele Święte-
go Józefa w Zabrzu w wykona-
niu Akademickiego Chóru Poli-
techniki Śląskiej w Gliwicach 
pod dyrekcją Tomasza Giedwił-
ły i Chóru Uniwersytetu Eko-
nomicznego w Katowicach pod 
dyrekcją Michała Brożka

13 maja w koncercie finało-
wym w Sali Koncertowej Aka-
demii Muzycznej w Katowi-
cach można było wysłuchać 
występów indywidualnych 
uczestniczących chórów i soli-
stów, a następnie wszystkie 
chóry uczestniczące w festi-
walu oraz Sonia Jamroży – 
sopran – i Bojszowska Orkie-
stra „Ponticello” wykonały 
„Magnificat” Johna Ruttera. 
Dyrygował Michał Brożek.

Wydarzenie zostało obję-
te patronatem honorowym: 
prezydenta Katowic Marcina 
Krupy, członka Zarządu Woje-
wództwa Śląskiego Henryka 
Mercika, przewodniczącego 
Zarządu Górnośląsko-Zagłę-
biowskiej Metropolii Kazi-
mierza Karolczaka oraz księ-
dza arcybiskupa metropolity 
katowickiego Wiktora Skwor-
ca. Festiwal dofinansowano 
z budżetu Samorządu Woje-
wództwa Śląskiego, a jego 
współorganizatorem było Sto-
warzyszenie Folklorystyczne 
„Silesianie”.

Festiwal był wielkim wyda-
rzeniem kulturalnym, przyję-
tym z aprobatą przez wielbi-
cieli śpiewu chóralnego. Cie-
kawa formuła spotkała się 
z ogromnym zainteresowa-
niem uczestników i odbior-
ców naszych koncertów. Festi-
wal jest naszym sukcesem 
i mamy satysfakcję, że ogrom 
pracy artystycznej i organiza-
cyjnej został doceniony. Bogat-
si o doświadczenie, chcieliby-
śmy kontynuować organizację 
tego wydarzenia w następ-
nych latach.

under the baton of Michał 
Brożek. On May 11, a concert 
“The Ocean of Hope” took 
place in the Church of the 
Holy Apostles Peter and Paul 
in Katowice. It was performed 
by the Academic Music 
Ensemble of the Silesian Uni-
versity of Technology in Gli-
wice under the conductorship 
of Krystyna Krzyżanowska-
Łobody and Zabrze’s Norbert 
Kroczek Youth Choir “Reso-
nans con tutti” under the bat 
of Arlena Różycka-Gałązka 
and Waldemar Gałązka. On 
May 12, the concert “The 
Light of Faith” was held in 
the Saint Joseph Church in 
Zabrze, performed by the 
Academic Choir of the Sile-
sian University of Technology 
in Gliwice under the conduc-
torship of Tomasz Giedwiłło 
and the Choir of the Univer-
sity of Economics in Katowice 
under the baton of Michał 
Brożek.

On May 13, in the Concert 
Hall of the Music Academy 
in Katowice, the final con-
cert included the performanc-
es of individual participating 
choirs and soloists. To crown 
the event, all the choirs tak-
ing part in the festival and 
Sonia Jamroży, soprano, 
and Bojszowska Orchestra 

“Ponticello” performed John 
Rutter’s Magnificat. Michał 
Brożek conducted.

The festival was held under 
the Honorary Patronage of 
the Mayor of Katowice, Mar-
cin Krupa, a Member of 
the Board of the Silesian 
Voivodeship, Henryk Mer-
cik, the Chairman of the 
Board of the Upper Silesian-
Zagłębie Metropolis, Kazi-
mierz Karolczak, and Arch-
bishop of Katowice, Wiktor 
Skworc. The event was co-
financed from the budget of 
the Silesian Government. The 
co-organizer of the festival 
was the Folklore Association 
“Silesianie”.

The festival was a great cul-
tural event, welcomed with 
appreciation by choral sing-
ers. An appealing formula 
attracted the interest of the 
performers and audiences to 
our concerts. We take pride 
in the success of the festi-
val and feel satisfaction that 
effort and hard work we put 
in its organization fund rec-
ognition. Enriched by experi-
ence, we would like to contin-
ue the festival in the follow-
ing years.
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Urszula Klemczak-Maciąg
fot./photo Janusz Bąk

Seniorzy z Francji 
z rewizytą na 
naszej uczelni

Seniors from 
France repaying 
a visit to our 
university

Grupa Miłośników Kultury Francuskiej dzia-
łająca w ramach Uniwersytetu Ekonomicz-
nego Trzeciego Wieku na Uniwersytecie Eko-
nomicznym w Katowicach podjęła dwa lata 
temu współpracę ze Stowarzyszeniem VED 
(Voyage Étude Découverte) ze Cherbourga. 
W maju 2017 roku przyjęto nas z wielką gościn-
nością w Normandii. Od 15 do 22 kwietnia 
br. w ramach rewizyty gościliśmy 23 osoby – 
naszych przyjaciół z Francji. Pokazywaliśmy 
Śląsk, Katowice, nasze zwyczaje i smaki. Dzięki 
pomocy wielu osób i instytucji udało się przygo-
tować bardzo bogaty i ciekawy program pobytu. 
Wszyscy zadeklarowali, że stali się miłośnikami 
Katowic. Grupa z Cherbourga odwiedziła także 
Oświęcim, Wrocław, Kraków i Pszczynę. 

Szczególne podziękowania za wsparcie tej ini-
cjatywy kierujemy do: 

  Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego 
  Urzędu Miasta Katowice
  Akademii Muzycznej w Katowicach
  NOSPR
  Muzeum Śląskiego 
  Muzeum Historii Katowic
  Muzeum Górnictwa Węglowego
  Muzeum Browarów w Tychach
  KNST Marchołt
  Restauracji Moodro
  Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicz-
nej SA

  pani Ewy Rojowiec.

A group of French culture enthusiasts, which 
meets at the Thirds Age University of Econom-
ics in Katowice, started cooperation with the 
VED Association (Voyage, Etude Decouverte) 
from Cherbourg two years ago. In May 2017, 
we were welcomed with great hospitality in 
Normandy. On April 15 – 22, 2018, our friends 
from France repaid a visit. We showed Silesia 
and Katowice to our guests, we invited them to 
acquaint themselves with our customs and fla-
vors. With the help of many people and insti-
tutions, we prepared an attractive itinerary. 
Our guests declared their enthusiasm for Kato-
wice. The guests from Cherbourg also visited 
Oświęcim, Wrocław, Kraków and Pszczyna.

We extend our gratitude towards:

  Śląskie Voivodeship Office in Katowice
  Katowice City Hall
  Academy of Music in Katowice
  Polish National Radio Symphony Orchestra
  Silesian Museum
  Museum of the History of Katowice
  Coal Mining Museum in Zabrze
  Duke’s Brewery in Tychy
  KNST Marchołt
  Modro Restaurant
  Katowice Special Economic Zone
  Ms Ewa Rojowiec.

1

2

3

4

5

6

7

1 Tort spécialité de la maison pani Hanny / Ms Hanna’s tort spécialité de la maison

2 Oficjalne powitanie w uczelni – spotkanie z prorektorem ds. edukacji i internacjonalizacji prof. Sławo-

mirem Smyczkiem / Offcial greeting at the university – the meeting with the Vice-Rector for Education and 

Internationalization prof. dr hab. Sławomir Smyczek

3 Wizyta w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim – spotkanie z I wicewojewodą śląskim Janem Chrząszczem / 

A visit to the Śląskie Voivodeship Office – a meeting with the I Vice-Voivod Jan Chrząszcz

4 Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, Sztolnia Luiza / Coal Miting Museum in Zabrze

5 Spotkanie z prezydentem Katowic Marcinem Krupą w Pałacu Goldsteinów / The meeting with the Mayor 

of Katowice Marcin Krupa in the Goldstein Palace

6 Sala koncertowa NOSPR / NOSPR Concert Hall

7 Minikoncert organowy w odnowionej auli Szabelskiego w Akademii Muzycznej / Organ concert in the 

renovated Szabelski Hall at the Academy of Music
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Uczniowie szkół podstawowych, 
gimnazjalnych i średnich przy-
byli wraz ze swoimi nauczy-
cielami, aby odebrać nagrody 
i wysłuchać wykładu przygoto-
wanego przez dr Joannę Trzę-
siok pt. „Wycieczka po Man-
hattanie – o matematyce, która 
pomaga podejmować lepsze 
decyzje”. W spotkaniu wzię-
li udział prorektor ds. edukacji 
i internacjonalizacji prof. Sła-
womir Smyczek, śląski wiceku-
rator oświaty Jacek Szczotka 
oraz przedstawiciele partnerów, 
dyrektorzy szkół, koordynatorzy 
i opiekunowie konkursu. 

Patronat nad Międzynarodo-
wym Konkursem „MbG” w Pol-
sce objęło w roku 2001 Polskie 
Towarzystwo Matematyczne, 
a jego promocję i organiza-
cję powierzono Zielonogór-
skiemu Oddziałowi Polskiego 
Towarzystwa Matematycznego 

z siedzibą na Wydziale Mate-
matyki, Informatyki i Ekono-
metrii Uniwersytetu Zielono-
górskiego. Partnerem konkursu 
w regionie północnośląskim od 
kilku lat jest Uniwersytet Eko-
nomiczny w Katowicach. Do 
tej pory uczestniczyli w nim 
również uczniowie z Włoch, 
Szwajcarii, Niemiec, Wielkiej 
Brytanii, Belgii, Irlandii Północ-
nej, Luksemburga, Hiszpanii, 
Danii, Finlandii, Austrii, Brazy-
lii, Egiptu, Stanów Zjednoczo-
nych, Kanady, Nigerii, Maroka 
i Tunezji. „Jest alternatywną 
formą dla schematów, defini-
cji, reguł, powtarzalności. Tu 
chodzi o nieszablonowe myśle-
nie, liczy się pomysł, współpra-
ca, idea” – mówi o konkursie 
Marta Heblik, koordynator kon-
kursu dla regionu północnoślą-
skiego z Katowickiego Centrum 
Edukacji Zawodowej. 

Zespoły klasowe biorące udział 
w finale konkursu rozwiązu-
ją zadania o różnym stopniu 
trudności. Pierwsze zadanie 
podane jest w języku obcym 
(angielski, niemiecki, francuski, 
włoski lub hiszpański). Nale-
ży je przetłumaczyć, rozwiązać, 
a następnie podać rozwiąza-
nie w wybranym języku obcym. 
W rozwiązywaniu zadań kon-
kursowych bierze udział cała 
klasa, pracując w odpowiednio 
dobranych grupach w wyzna-
czonym czasie. Ocenie podlega 
również szata graficzna przed-
stawionych rozwiązań.

Do finału tegorocznej 
(2017/2018) edycji konkur-
su „Matematyka bez Gra-
nic” w regionie północnoślą-
skim przystąpiły 24 szkoły, 37 
klas, 1073 uczniów. W edycji 
„Junior”, zorganizowanej po 
raz pierwszy, w regionie pół-
nocnośląskim udział wzięło 10 
szkół, 31 klas, 732 uczniów.

Elementary, lower and high-
er secondary school students 
came with their teachers to 
collect prizes and listen to the 
lecture delivered by dr Joan-
na Trzęsiok titled A Manhattan 
tour – about mathematics that 
helps make better decisions. 
The meeting was attended by 
the Vice-Rector for Education 
and Internationalization, prof. 
Sławomir Smyczek, the Silesian 
Education Vice-Curator, Jacek 
Szczotka, school headmas-
ters, tournament partners and 
coordinators.

The patronage over the Inter-
national “Mathematics with-
out Borders” tournament in 
Poland was adopted by the 
Polish Mathematical Society 
in 2001, while the promotion 
and organization of the event 
was entrusted to the Zielo-
na Góra branch of the Polish 
Mathematical Society, based 
at the Faculty of Mathemat-
ics, Informatics and Economet-
rics at the University of Zielona 
Góra. The University of Eco-
nomics in Katowice has been 
the partner of the tournament 
in the North-Silesian region 
for several years. So far, stu-
dents from Italy, Switzerland, 
Germany, Great Britain, Bel-
gium, Northern Ireland, Lux-
embourg, Spain, Denmark, Fin-
land, Austria, Brazil, Egypt, the 
United States, Canada, Nigeria, 

Morocco and Tunisia have 
also participated in the tour-
nament. The tournament is an 
alternative to schemata, defi-
nitions, rules, repeatability. It 
is about unconventional think-
ing, what counts is an idea, 
cooperation, inspiration, says 
Marta Heblik, the coordina-
tor of the tournament for the 
North-Silesian Region from the 
Katowice Center for Vocational 
Education.

Class teams participating in the 
final round of the tournament 
solve tasks of varying difficulty. 
The first task is given in a for-
eign language (English, Ger-
man, French, Italian or Span-
ish). It has to be translated 
and solved, then the solution 
must be given in a chosen for-
eign language. The whole class 
contributes to the solutions of 
tournament tasks by working 
in adequately arranged groups 
at an appointed time. The 
graphic design of the present-
ed solutions is also evaluated.

24 schools, 37 classes, and 
1,073 students joined this 
year’s final round of the Inter-
national Tournament “Math-
ematics without Borders” in 
the North-Silesian region. The 
“Junior” edition, held for the 
first time in the North-Silesian 
region, attracted 10 schools, 
31 classes, 732 students.

Urszula Klemczak-Maciąg
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Już po raz trzeci w pierwszych 
dniach czerwca w murach naszej 
uczelni odbyło się uroczyste pod-
sumowanie kolejnej edycji Między-
narodowego Konkursu Matema-
tycznego „Matematyka bez Granic” 
organizowanego pod auspicjami 
Rady Europy. For the third time in early June, the award-

ing ceremony of the international tournament 
“Mathematics Without Borders” organized 
under the umbrella of the Council of Europe 
took place at our university.

©
Rassco - stock.adobe.com
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Warsztaty technologiczne na 
rzecz wykorzystywania naj-
nowszych technologii informa-
tycznych w dydaktyce i infra-
strukturze uczelni zorganizo-
wane zostały we współpracy 
Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Katowicach z firmami Micro-
soft oraz Integrated Solutions. 
„Liczę, że te warsztaty przyjmą 
wymiar cyklicznych spotkań 
na rzecz rozwoju uczelni wyż-
szych na Śląsku” – mówił dr 
inż. Robert Życiński, kanclerz 
UE Katowice, witając przed-
stawicieli działów IT uczelni. 
Technologie zaprezentowane 
w czasie warsztatów posłużą 
studentom m.in. w rozwijaniu 
umiejętności programistycz-
nych, ale także pozwolą zdo-
bywać doświadczenie i wie-
dzę niezbędną do uzyskania 
wymarzonej pracy w przyszło-
ści. „Jesteśmy obecnie o krok 
od tego, aby języki programo-
wania gościły w CV tuż obok 
znajomości języków obcych” – 
mówi Cecylia Szymańska-Ban, 
dyrektor ds. sektora edukacyj-
nego w Microsoft Polska.

Dotychczas technologie Micro-
soft wspierały pracę uczel-
ni m.in. w zakresie aplikacji 

dla studentów i pracowni-
ków dydaktycznych (zarów-
no w pracach biurowych, jak 
i komunikacji), zapewniania 
wsparcia systemów operacyj-
nych dedykowanych dla ser-
werów i komputerów osobi-
stych, jak również dostarczania 
narzędzi programistycznych 
do tworzenia przez uczelnie 
własnych aplikacji. Korzysta-
jąc z darmowej licencji Office 
365 dla sektora edukacji, pra-
cownicy uczelni oraz studenci 
mieli szansę wykorzystać apli-
kacje takie jak pakiet biuro-
wy, kalendarz czy komunika-
tor Skype.

„Uczestnicy warsztatów 
dowiedzieli się, w jaki sposób 
zastąpić fizyczną infrastruktu-
rę informatyczną infrastruk-
turą działająca na podstawie 
rozwiązań chmurowych. Dzię-
ki temu uczelnie mogą inaczej 
spojrzeć na procesy dydak-
tyczne. To korzyść zarówno 
dla studentów, jak i instytu-
cji” – mówi Dariusz Rajfu-
ra, dyrektor Centrum Infor-
matycznego UE Katowice. 
Widząc potencjał, jaki niosą 
rozwiązania w modelu chmu-
rowym, dostępne z każdego 

Technological workshops pro-
moting the use of the latest 
information technologies in 
teaching and infrastructure of 
a university were organized 
by the University of Econom-
ics in Katowice in coopera-
tion with Microsoft and Inte-
grated Solutions. – “I hope 

that these workshops will turn 
into regular meetings aiming 
for the development of uni-
versities in Silesia”, said dr 
inż. Robert Życiński, chancel-
lor of the UE Katowice, greet-
ing the representatives of aca-
demic IT departments. Tech-
nologies presented during 

Pod koniec lutego na Uniwersytecie 
Ekonomicznym w Katowicach odbyły się warsz-

taty technologiczne „Modern Workplace” dla 
dyrektorów i kierowników działów IT śląskich 
uczelni wyższych. Efekty? Studenci będą mieli 
możliwość korzystania z rozwiązań, którymi 

posługuje się obecnie tzw. duży biznes i dzięki 
temu łatwiej im będzie dopasować się do wyma-

gań współczesnego rynku pracy.

In late February, at the University of Economics in 
Katowice, the “Modern Workplace” technological 
workshops for directors and heads of IT depart-
ments of Silesian universities were held. Effects? 

Students will have the opportunity to use the solu-
tions currently used by the so-called big business 
and this will make it easier for them to meet the 

requirements of the modern labor market.

Nowoczesne 
rozwiązania chmurowe 

dla uczelni

Modern cloud solutions 
for the university

Marek Kiczka

Marek Kiczka

Dr inż. Robert Życiński, kanclerz UE Katowice wita przedstawicieli działów 

IT uczelni śląskich / Dr inż. Robert Życiński, chancellor of the UE Katowice, 

greeting the representatives of the IT departments of Silesian universities / 

fot./photo M. Kiczka
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miejsca i na dowolnym urzą-
dzeniu (komputerze, tablecie 
czy smartfonie), przedstawi-
ciele działów IT uczelni poznali 
modele rozwijania infrastruk-
tury opartej na technologii 
dostarczanej przez Microsoft 
oraz zapoznali się z technolo-
giami wspomagającymi pracę 
przy wdrażaniu programów 
badawczych. 

Warsztaty poprowadzili: Anna 
Szewczyk-Trzcińska – Educa-
tion Partner Channel Mana-
ger w firmie Microsoft, Michał 
Drechny – Key Account Mana-
ger w Integrated Solutions 
oraz Damian Świderek – eks-
pert w zakresie rozwiązania 
Azure, platformy będącej kom-
pleksowym zestawem usług 
w chmurze, przy użyciu któ-
rych deweloperzy i informa-
tycy mogą kompilować oraz 
wdrażać aplikacje, jak rów-
nież zarządzać nimi w glo-
balnej sieci centrów danych, 
a tym samym tworzyć dowol-
ne produkty, od prostych apli-
kacji mobilnych po rozwiąza-
nia internetowe.

the workshops will serve stu-
dents in acquiring program-
ming skills, but they will also 
develop their experience and 
knowledge necessary to get 
a dream job in the future. – 
“We are now just a step away 
from having programming lan-
guage competences   listed next 
to foreign language skills in 
a CV”, says Cecylia Szymańska-
Ban, Education Sector Manag-
er at Microsoft Polska.

So far, Microsoft technolo-
gies have supported the uni-
versity in the area of applica-
tions for students and teach-
ing staff (both in office work 
and communication), the back-
ing of operating systems dedi-
cated to servers and person-
al computers, as well as pro-
gramming tools allowing the 
university to develop its own 
applications. Using the Office 
365 license for the education 

sector free of charge, univer-
sity employees and students 
had the opportunity to use 
such applications as the office 
suite, the calendar or Skype.

– “Workshop participants 
learned how to replace the 
physical IT infrastructure with 
infrastructure operating based 
on cloud solutions. As a result, 
universities can take a com-
pletely different perspective 
on the teaching processes. 
This will benefit both stu-
dents and institutions”, says 
Dariusz Rajfura, head of the 
UE Katowice IT Information 
Center. Seeing the potential of 
cloud-based solutions, acces-
sible from anywhere and on 
any device (computers, tab-
lets or smartphones), repre-
sentatives of the academic IT 
departments learned about 
the models for infrastructure 
development drawing on the 

technology provided by Micro-
soft and acquainted them-
selves with research project 
support technologies.

The workshops were con-
ducted by Anna Szewczyk-
Trzcińska, Education Partner 
Channel Manager at Microsoft, 
Michał Drechny, Key Account 
Manager at Integrated Solu-
tions, and Damian Świderek, 
expert in the Azure platform, 
a comprehensive set of cloud-
based services, which devel-
opers and IT specialists can 
use to compile and imple-
ment applications, as well as 
manage them in a global net-
work of data centers, and thus 
create products from simple 
mobile applications to internet 
solutions.

Przedstawiciele działów IT śląskich uczelni podczas warsztatów / Representatives of the IT departments of Silesian 

universities during the workshops / fot./photo M. Kiczka
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W czasie szkolenia uczest-
nicy mieli okazję wysłuchać 
prezentacji prowadzonych 
przez polskich i zagranicz-
nych ekspertów, a także oma-
wiać w grupach ważne kwe-
stie, m.in. sytuację związa-
ną z dużą liczbą studentów 
zagranicznych pochodzących 
z krajów wschodnich, zarob-
ki naukowców czy wsparcie 
w rekrutacji uchodźców. Gość 
specjalny Edwin van Rest, pre-
zes Studyportals oraz członek 
Rady Głównej EAIE, omawia-
jąc jeden z aspektów interna-
cjonalizacji – liczbę studentów 
zagranicznych studiujących na 
polskich uczelniach (obecnie 
72 000) – podkreślał, że „cho-
ciaż nadal Polska ma wiele do 

During the workshops, participants listened to the 
presentations delivered by Polish and foreign experts 
and together discussed important issues, such as the 
implications of a large number of foreign students 
from Eastern countries, academic remuneration, or 
support in the recruitment of refugees. A special 
guest, Edwin van Rest, the president of Studypor-
tals and a EAIE General Council member, while talk-
ing about one aspect of internationalization – a num-
ber of foreign students studying at Polish universi-
ties (currently 72,000), emphasized that “although 
Poland still has a long way to go and, compared with 
other countries, a 5.5% rate of internationalization is 
low, the country can take pride in one of the highest 
rates of international student satisfaction”. Currently, 

Edyta Lachowicz-Santos

Direct to Internationalization 
– a series of meetings held by 
the Polish National Agency for 
Academic Exchange (NAWA)

Direct to Internationalization –  
cykl spotkań organizowany 
przez Narodową Agencję 
Wymiany Akademickiej 
(NAWA)
29 czerwca w Warszawie, w ramach 
drugiej edycji szkoleń na temat umię-
dzynarodowienia, przedstawiciele pra-
wie 150 polskich uczelni oraz insty-
tucji wspólnie debatowali na temat 
skuteczności i kierunków promocji 
polskiego szkolnictwa wyższego na 
arenie międzynarodowej oraz najnow-
szych trendów w marketingu i rekruta-
cji zagranicznej.

On June 29, in Warsaw, as part of the 
second edition of workshops concern-
ing internationalization, representa-
tives of nearly 150 Polish universities 
and institutions discussed the effective-
ness and directions of Polish higher 
education promotion on the interna-
tional arena and the latest trends in for-
eign marketing and recruitment.

Źródło / Source: NAWA

Źródło / Source: NAWA
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zrobienia i na tle innych kra-
jów współczynnik internacjo-
nalizacji 5,5% jest niski, to 
może poszczycić się jednym 
z najwyższych wskaźników 
zadowolenia studentów zagra-
nicznych ze studiowania”. 
Obecnie wskaźnik ten w Polsce 
wynosi 9,1, podczas gdy śred-
nia na świecie to 8,6 (badanie 
STeXX International Student 
Satisfaction, Study Portals). 

Uczestnicy mieli także możli-
wość, podobnie jak podczas 
poprzedniej edycji, wzięcia 
udziału w jednym ze spotkań 
dotyczących strategicz-
nych rynków edukacyjnych. 
Tym razem były to: Chiny, 
Indie i Ukraina, czyli kolejne 

destynacje kampanii „Ready 
Study Go! Poland”. Podczas 
warsztatów dotyczących rynku 
edukacyjnego Indii prowadzą-
ca Liliana Lato z Uniwersyte-
tu Łódzkiego nie tylko zapre-
zentowała system szkolnic-
twa wyższego w tym kraju, ale 
również wskazała na ważne 
elementy kulturowe i społecz-
ne, o których uczelnie powinny 
pamiętać przy rekrutacji stu-
dentów stamtąd. Uczestnicy 
warsztatów mogli dowiedzieć 
się także, jakie wyzwania, 
szanse, ale i zagrożenia poja-
wiają się podczas współpracy 
z agencjami rekrutacyjnymi. 

NAWA została powołana do 
istnienia w lipcu 2017 roku 

this rate is 9.1 in Poland, 
while the world average is 8.6 
(STeXX International Student 
Satisfaction, Study Portals).

As in the previous edition, the 
participants had the opportu-
nity to take part in one of the 
meetings concerning strategic 
educational markets. This time 
the focus was on China, India 
and Ukraine, which are the 
current targets of the “Ready 
Study Go! Poland” campaign. 

During the workshop on the 
educational market in India, 
Liliana Lato, the University 
of Lodz, presented its higher 
education system and point-
ed to important cultural and 
social elements that universi-
ties should take into account 
when recruiting students from 
there. Workshop participants 
also learned what challenges, 
opportunities and risks might 
emerge when working with 
recruitment agencies.

NAWA was established in 
July 2017 in response to the 
demand that for years had 
been reported by the rep-
resentatives of universities 

across the country. The agen-
cy’s mission is to support aca-
demic exchange and interna-
tional cooperation in order to 
strengthen the potential of 
Polish science and higher edu-
cation. NAWA is obliged to 
conduct long-term policy sup-
porting academic mobility and 
pro-quality internationalization 
of the offer of Polish universi-
ties, including the implemen-
tation of programs addressed 
to students and academic staff 

Źródło / Source: NAWA
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from Poland and abroad. The 
Minister of Science and High-
er Education supervises the 
agency’s activities in terms of 
legality, reliability, expediency 
and economic efficiency.

Since 2018, the agency has 
been responsible for promot-
ing Polish higher education 
abroad. It performs its tasks 
through its specialist website 
and by organizing trips to fairs 
and education events as part 
of the campaign “Ready, Study, 
Go! Poland / Research & Go! 
Poland”. The promotion plan 
for Polish higher education 
also includes substantive sup-
port for institutions participat-
ing in the fairs through organ-
izing workshops, training ses-
sions and meetings with local 
opinion leaders and authori-
ties. These activities are aimed 
at supporting Polish univer-
sities in reaching out to the 
selected educational markets.

Przykładowe programy realizowane  
przez NAWA:

  Welcome to Poland – kształtowanie postaw 
otwartości i tolerancji w środowisku akademickim 
i otoczeniu społecznym uczelni.

  Polskie powroty – zachęcanie do powrotu pol-
skich naukowców, którzy wzmocnią potencjał 
badawczy ojczystych ośrodków, poprzez stworze-
nie warunków umożliwiających podjęcie przez 
nich pracy w polskich uczelniach lub jednostkach 
naukowych.

  Program im. Bekkera – zwiększenie mobilności 
międzynarodowej naukowców i nauczycieli akade-
mickich zatrudnionych w polskich uczelniach oraz 
jednostkach naukowych poprzez umożliwienie im 
prowadzenia badań naukowych lub zajęć dydaktycz-
nych w renomowanych zagranicznych ośrodkach na 
całym świecie.

Examples of programs implemented  
by NAWA:

  Welcome to Poland – designed to develop atti-
tudes of openness and tolerance in the academ-
ic community and the social environment of the 
university.

  Polish Returns – aiming to encourage the return 
of Polish scientists who will strengthen the research 
potential of their Polish centers by creating condi-
tions that will enable the returning scientists to start 
work in Polish universities or research units.

  Bekker Program – aiming to increase interna-
tional mobility of scientists and academics employed 
at Polish universities and research units by enabling 
them to conduct research or teach in renowned for-
eign centers around the world.

i była odpowiedzią na zapo-
trzebowanie, które od wielu 
lat zgłaszali przedstawicie-
le uczelni wyższych w kraju. 
Misją agencji jest wspiera-
nie wymiany akademickiej 
i współpracy międzynarodowej 
w celu wzmocnienia poten-
cjału polskiej nauki i szkolnic-
twa wyższego. NAWA ma za 
zadanie prowadzić długofalo-
wą politykę na rzecz wsparcia 
mobilności akademickiej oraz 
projakościowego umiędzy-
narodowienia oferty polskich 
uczelni, m.in. przez realiza-
cję programów adresowanych 
do studentów i kadry nauko-
wej zarówno z Polski, jak i z 
zagranicy. Nadzór nad działal-
nością agencji pod względem 
legalności, rzetelności, celo-
wości i gospodarności spra-
wuje minister nauki i szkolnic-
twa wyższego.

Od 2018 roku agencja odpo-
wiedzialna jest za promocję 
polskiego szkolnictwa wyż-
szego za granicą. Zadanie to 
realizuje m.in. poprzez prowa-
dzenie portalu internetowego 
oraz organizowanie wyjazdów 
na targi i misje edukacyjne 
pod szyldem kampanii „Ready, 
Study, Go! Poland / Research 
& Go! Poland”. Plan promocji 
polskiego szkolnictwa wyższe-
go zakłada również wsparcie 
merytoryczne instytucji biorą-
cych udział w targach poprzez 
organizację warsztatów, szko-
leń i spotkań z lokalnymi lide-
rami opinii oraz przedstawi-
cielami władz. Działania te 
mają na celu wspieranie pol-
skich uczelni w docieraniu 
z ofertą do wybranych ryn-
ków edukacyjnych.

A video clip from the 
meeting: 
www.facebook.com/Naro-
dowaAgencjaWymianyAka-
demickiej

More information: 
www.nawa.gov.pl

Film ze spotkania: 
www.facebook.com/Naro-
dowaAgencjaWymianyAka-
demickiej

Więcej informacji: 
www.nawa.gov.pl

Źródło / Source: NAWA
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Promocji habilitacyjnej dostąpili / Habili-
tation degree certificates:

Wydział Ekonomii / Faculty of Econo-
mics:

  dr hab. Beata Kolny 
  dr hab. Izabela Marzec 
  dr hab. Jakub Piecuch 
   dr hab. Małgorzata Rutkowska 
   dr hab. Anna Zachorowska-Mazurkiewicz

Wydział Finansów i Ubezpieczeń / Fa-
culty of Finance and Insurance:
   dr hab. Józef Bućko

Wydział Informatyki i Komunikacji / 
Faculty of Informatics and Communi-
cation:
   dr hab. Krzysztof Targiel

Wydział Zarządzania / Faculty of Ma-
nagement:
   dr hab. Marcin Lipowski
   dr hab. Izabela Sztangret 

Doktoraty uzyskali / Doctoral degree certi-
ficate:

Wydział Ekonomii / Faculty of Econo-
mics:
   dr Wojciech Goleński
   dr Edyta Janus
   dr Przemysław Juroszek
  dr Maciej Pichura
   dr Wojciech Pietrowski
  dr Sonia Wieczorek 

Wydział Finansów i Ubezpieczeń / Fa-
culty of Finance and Insurance:
   dr Michał Król
  dr Anna Niczyporuk
   dr Renata Rduch
  dr Izabela Stefaniak 

Wydział Informatyki i Komunikacji / 
Faculty of Informatics and Communi-
cation:

  dr Dominik Kudyba
  dr Jacek Wrodarczyk

Wydział Zarządzania / Faculty of Ma-
nagement:
   dr Radosław Folga
   dr Mirosława Jendryczko
   dr Paweł Piotrowski

Przepraszamy 
Promowanych

Apologies to academics awarded 
with doctoral or habilitation 
degree certificates

W poprzednim numerze 
„Forum” w artykule o świę-
cie Uniwersytetu chochlik 
drukarski zamienił nam listy 
osób, które dostąpiły uroczy-
stych promocji habilitacyjnych 
i doktorskich, na archiwalne. 
Tym razem publikujemy pra-
widłowe zestawienia, a Pro-
mowanych oraz wszystkich 
Czytelników przepraszamy.

In the previous issue of 
“Forum”, in the article about 
the University Day an error 
led to printing the lists of 
people who had received for-
mal habilitation and doctoral 
degree certificates a year ear-
lier. This time we publish the 
correct list and we apologize 
to the degree holders and the 
readers.

Wręczenie dyplomów doktorskich / Awarding of the doctoral degree 

cerificates, fot./photo M. Jeziorko 

Wręczenie dyplomów habilitacyjnych / Awarding of the habilitation 

degree certificates, fot./photo M. Jeziorko 
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Nowości 
wydawnicze

Zapowiedzi

New releases
Coming soon
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Edukacja finansowa jako determinanta 
wzrostu włączenia finansowego. Podej-
ście zintegrowane 

Celina M. Olszak, Grzegorz Głód (red.) 
Innowacyjna gospodarka, innowacyjne 
organizacje, innowacyjni ludzie

Jerzy Mika, Monika Miśkiewicz-Nawrocka 
(red.)
Metody i modele analiz ilościowych 
w ekonomii i zarządzaniu. Część 9

Anna Sołtysik-Piorunkiewicz
Modele oceny użyteczności i akceptacji 
mobilnych systemów zarządzania wie-
dzą o zdrowiu

Barbara Kos, Grzegorz Krawczyk, Robert 
Tomanek 
Modelowanie mobilności w miastach

Urszula Zagóra-Jonszta, Renata Pęciak (red.)
Państwo w wybranych kierunkach myśli 
ekonomicznej w II połowie XX w. 

Monika Kulikowska-Pawlak
Politykowanie organizacyjne. Treść, 
proces, kontekst i efekty

Marzena Strojek-Filus, Aneta Wszelaki
Rachunkowość instytucji kredytowych 
i ubezpieczeniowych. Zbiór zadań

Dorota Adamek-Hyska, Beata Dratwińska-
-Kania (red.)
Rachunkowość. Zbiór zadań rekomen-
dowany dla studentów Wydziału Ekono-
mii, Zarządzania, Informatyki i Komu-
nikacji oraz kierunku FIZOZ

Grzegorz Kończak, Grażyna Trzpiot
Statystyka opisowa i matematyczna 
z arkuszem kalkulacyjnym Excel.  
Wydanie II

Maria Balcerowicz-Szkutnik, Elżbieta-Sojka, 
Włodzimierz Szkutnik
Statystyka z elementami demografii. 
Przykłady i zadania

Grzegorz Dydkowski, Robert Tomanek, Anna 
Urbanek
Taryfy i systemy poboru opłat w miej-
skim transporcie zbiorowym

Beata Dratwińska-Kania 
Transparentność rachunku wyniku 
z operacji funduszu inwestycyjnego – 
ujęcie teoretyczne i propozycja pomiaru

Mariusz Żytniewski (red.)
Zastosowanie wybranych modułów sys-
temów SAS w integracji i analizie da-
nych biznesowych

Tadeusz Sporek, Iwona Pawlas (red.)
Atrybuty mocarstwowości Stanów Zjed-
noczonych 

Jolanta Zrałek
Konsument wobec wyzwań zrównoważo-
nej konsumpcji. Zrównoważone zacho-
wania konsumenckie i ich determinanty 

Grzegorz Głód, Teresa Kraśnicka (red.)
Przedsiębiorca i jego firma. Od pomysłu 
do wejścia na rynek

Anna Adamus-Matuszyńska (red.)
Public relations w przestrzeni publicznej 

Andrzej Klasik (red.)
Rozwój kreatywny i inteligentny centrów 
i przestrzeni miejskich 

Sylwia Bożek
Standaryzowane zarządzanie ryzykiem 
w podejściu procesowym. Implikacje dla 
przedsiębiorstwa ubezpieczeniowego 

Stanisław Swadźba (red.)
Systemowe uwarunkowania wzrostu 
i rozwoju gospodarczego krajów Afryki 
Północnej i Bliskiego Wschodu 

Agata Gluzicka 
Wybrane metody dywersyfikacji portfeli 
inwestycyjnych 

Wydawnictwo Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Katowicach

Beata Reformat, Anna Kwiecień (red.)
Biznes w kulturze – kultura w biznesie. 
Kierunki rozwoju relacji jednostek kul-
tury z otoczeniem

Adrianna Mastalerz-Kodzis 
Dynamiczne modele specjalne Nowej 
Ekonomii Geograficznej

Maciej Mitręga
Dynamiczne zdolności marketingowe 
organizacji. Koncepcja i wybrane obsza-
ry zastosowań

Bożena Frączek 



→ www.ue.katowice.pl

O Uczelni | About the University

→ informator
guide

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
University of Economics in Katowice



blisko
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach położony 
jest w  sercu Śląska – Katowicach pełnych pozy-
tywnej energii. W regionie, gdzie sieć komunika-
cji oraz rozbudowana infrastruktura sprawiają, że 
wszędzie jest blisko. W miejscu z łatwym dostępem 
do wydarzeń sportowych, kulturalnych, naukowych. 
Miejscu o wysokim potencjale inwestycyjnym, gdzie 
partnerzy biznesowi z kraju i zagranicy lokują swoje 
centra gospodarcze.
Niepowtarzalna atmosfera studiowania sprawia, 
że studenci mogą poczuć się jak w domu. Nauka 
w małych grupach pozwala na dobry kontakt z wy-
kładowcami, pomaga rozwijać się naukowo oraz 
realizować swoje pasje.

międzynarodowo
Internacjonalizacja to jeden z priorytetów uczelni, 
a jej usytuowanie w pobliżu 3 międzynarodowych 
portów lotniczych sprawia, że odległość od rodzinne-
go domu nie stanowi przeszkody dla zagranicznych 
studentów i wykładowców. Dlatego na UE Katowice 
zderzają się kultury z całego świata, a wykształce-
ni młodzi ludzie wymieniają swoje poglądy i do-
świadczenia. Odbywa się to dzięki wielu programom 
międzynarodowej wymiany, ofercie edukacyjnej 
w językach polskim i angielskim, licznym umowom 
pomiędzy uczelniami i  partnerami biznesowymi 
z całego świata. Polscy studenci licznie wyjeżdżają na 
jedno- bądź dwusemestralne studia na prestiżowych 
uczelniach za granicą. Dzięki otwartości uczelni na 
świat polscy i zagraniczni studenci chętnie wybierają 
Uniwersytet Ekonomiczny i Katowice jako miejsce 
do życia, kształcenia, rozrywki i pracy. Uniwersytet 
zdobył I miejsce w badaniu satysfakcji studentów 
zagranicznych w Polsce International Student Satis-
faction Awards.

przez całe życie
We współczesnym świecie ważny jest nieustanny 
rozwój, inspirowanie do twórczego myślenia i roz-
budzanie ciekawości poznawczej. Uczelnia umożliwia 
naukę i doskonalenie swoich umiejętności przez całe 
życie. W ofercie znajduje się szeroki wybór studiów 
stacjonarnych i niestacjonarnych, w tym doktoranc-
kich, podyplomowych, a także dedykowane szkole-
nia i kursy językowe. Na uniwersytecie studiować 
mogą także dzieci i  młodzież dzięki specjalnym 
bezpłatnym programom edukacyjnym, takim jak: 
Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy – EUD, Akade-
mia Młodego Ekonomisty – AME oraz Ekonomia dla 
Liceum i Technikum – ELiT. Seniorzy mają z kolei 
możliwość aktywnie spędzać czas, kształcąc się na 
Uniwersytecie Ekonomicznym Trzeciego Wieku (UETW). 
To wszystko sprawia, że na uniwersytecie kształcą się 
całe pokolenia, bo na naukę nigdy nie jest ani za 
wcześnie, ani za późno.

your place
The University of Economics in Katowice is based in 
the heart of Silesia – Katowice, the city full of positi-
ve energy. In the region where the transport network 
and extensive infrastructure cut long distances short. 
In the place with easy access to sports, cultural and 
academic events. The place of high investment po-
tential, where Polish and foreign business partners 
set up their operations.
The unique atmosphere of studying makes students 
feel at home. Small groups ensure good contact with 
teachers, support academic development and help 
pursue personal passions.

your space
Internationalization is one of the University’s priori-
ties and its proximity to three international airports 
makes for an easy way home for foreign students 
and teachers. UE Katowice becomes the meeting 
point of cultures from around the world and the 
platform for young educated people to exchange 
their views and experiences. This is enabled by 
many international exchange schemes, study pro-
grams in Polish and in English, agreements with 
foreign universities and business partners. Polish 
students can take one or two semesters at presti-
gious universities abroad. The University’s openness 
to the world causes that Polish and foreign students 
willingly choose the University of Economics and 
Katowice as a place to live, learn, work and have 
fun. The University ranked first in the International 
Student Satisfaction Survey in Poland.

your future
In today’s world we need to continue developing, 
seek inspiration for creative thinking and stimulate 
our curiosity. The University makes it possible to 
learn and improve your skills throughout your life. 
It offers a wide selection of full-time and part-ti-
me study programs, including doctoral and post-
graduate courses as well as tailor-made training 
workshops and language courses. It also runs free 
educational programs for children and youth: the 
Children’s University of Economics – EUD, the Acade-
my of Young Economists – AME, and the Economics 
for Grammar and Technical Secondary Schools – ELiT. 
Senior citizens have an opportunity to spend the-
ir time actively, participating in the University of 
Economics of the Third Age (UETW). All this attracts 
entire generations to the University, since it is never 
too early or too late to study.



5 wydziałów Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Katowicach
5 faculties of the University of Economics in Katowice
/ Wydział Biznesu, Finansów i Administracji | Faculty of Business, Finance and Administration
+48 32 432 9852

 dziekanat.wbfu@ue.katowice.pl

/ Wydział Ekonomii | Faculty of Economics
+48 32 257 7559
dziekanat.we@ue.katowice.pl

/ Wydział Finansów i Ubezpieczeń | Faculty of Finance and Insurance
+48 32 257 7732
dziekanat.fiu@ue.katowice.pl

/ Wydział Informatyki i Komunikacji | Faculty of Informatics and Communication
+48 32 257 7979
dziekanat.wiik@ue.katowice.pl

/ Wydział Zarządzania | Faculty of Management
+48 32 257 7002
dziekanat.wz@ue.katowice.pl

Mocne strony 
UE Katowice
/ prestiżowy dyplom renomowanej uczelni 

publicznej

/ gwarancja stałego czesnego przez całe 
studia niestacjonarne

/ atrakcyjny system zniżek

/ wsparcie finansowe i tutoring w ramach pro-
gramu Uniwersytet Talentów

/ możliwość rozwijania pasji

/ stypendia na studia i praktyki zagraniczne

/ rozbudowana infrastruktura

 / strefy wypoczynku, darmowe parkingi i Wi-Fi

/ gwarancja miejsca w akademiku

/ uczelniane konto Google bez limitu danych

Strengths of 
UE Katowice
/ a prestigious diploma of the renowned university

/ the guarantee of the fixed tuition fee throughout 
the duration of a part-time degree course

/ the attractive system of discounts

/ tutoring and financial support as part of the 
University of Talents program

/ opportunities to develop passions

/ scholarships for studies and job placements 
abroad

/ extensive infrastructure

/ relax zones, free parking and wi-fi

/ a guaranteed place in the dormitory

/ a Google account with unlimited storage space
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W dużym skrócie
W budynkach uniwersytetu mieści się 156 sal dy-
daktycznych, w  tym multimedialne i nowocze-
sne sale komputerowe oraz 6 auli. Dysponujemy 
również zapleczem sportowym: basenem, siłownią 
i salami gimnastycznymi. Centrum Nowoczesnych 
Technologii Informatycznych stanowi doskonałą 
bazę sal komputerowych, Wypożyczalni i Czytelni 
Multimedialnej i  Bibliotek Wydziałowych, stref 
wypoczynku i spotkań. Studenci mogą również 
korzystać z Centrum Informacji Naukowej i Bi-
blioteki Akademickiej (CINiBA). Poza Katowicami 
kształcimy także w Rybniku na Wydziale Biznesu, 
Finansów i Administracji.

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach powstał 
w 1936 roku, a 11 stycznia 1937 roku odbyła się 
pierwsza inauguracja roku akademickiego. Rocz-
nicę tego wydarzenia obchodzimy jako Świę-
to Uczelni.

Absolwenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Kato-
wicach są cenieni na rynku pracy. Pod względem 
wysokości wynagrodzenia zajmują 2. miejsce 
pośród uczelni wyższych na Śląsku, a co czwarty 
nasz absolwent zajmuje stanowisko kierownicze.

W naszej uczelni działają programy współpracy 
międzynarodowej z ponad 200 uczelniami na 
całym świecie. Daje to możliwość zrealizowania 
części studiów w całej Europie, Chinach, na Taj-
wanie, w Hongkongu, Korei, Singapurze, Brazylii, 
Kolumbii, Chile, Rosji, Stanach Zjednoczonych.

Zdaniem studentów zagranicznych Uniwersytet 
Ekonomiczny w Katowicach to najbardziej przy-
jazna uczelnia w  kraju: potwierdzeniem jest 
pierwsze miejsce w badaniu satysfakcji studen-
tów zagranicznych w  Polsce przeprowadzonym 
przez StudyPortals’ International Student Satis-
faction Awards.

In brief
The university buildings have 156 classrooms, in-
cluding multimedia and computer labs, and 6 
lecture halls. Sports facilities comprise a swim-
ming pool, a fitness club and gyms. The Advanced 
Information Technology Center houses a range 
of computer labs, the Multimedia Library and 
Reading Room, the faculty libraries, as well as 
resting and meeting zones. Students can also take 
advantage of the Scientific Information Center 
and Academic Library (CINiBA). In addition, the 
University provides education in Rybnik, where 
The Faculty of Business, Finance and Adminis-
tration offers a selection of practically oriented 
study programs.

The University of Economics in Katowice was es-
tablished in 1936. The first inauguration of the 
academic year took place on 11th of January 1937. 
The anniversary of this event is celebrated as the 
University Day.

The graduates of the University of Economics in 
Katowice are valued by employers in the labor 
market. In terms of remuneration, they rank 
second among higher education graduates in 
Silesia and one in four works in a  manage-
ment position.

Our University runs international cooperation 
programs with over 200 higher education in-
stitutions worldwide. Students have an oppor-
tunity to complete part of their course of studies 
in all European countries, in Taiwan, Hong Kong, 
Korea, Singapore, Brazil, Columbia, Chile, Russia, 
and the USA.

International students consider the University 
of Economics in Katowice the most welcoming 
university in Poland: they declared it in the in-
ternational student satisfaction survey conducted 
by StudyPortals’ International Student Satisfac-
tion Awards.

Znajdziesz nas na   | Follow us:



Międzynarodowe sieci i akredytacje
International networks and accreditations
/ EAIE European Association for International Education

/ EFMD Management Development Network

/ ACRU Association of the Carpathian Region Universities

/ DUKENET International consortium of business and economics schools

/ PRIME Networking

/ MAG Scholar

/ NICE Network New Initiatives and Challenges in Europe

/ ATLAS Association for Tourism and Leisure

Jak do nas trafić
Samolotem
Najbliższymi lotniskami są Katowice (KTW) oraz 
Kraków (KRK). Dojazd taksówką z lotniska zajmuje 
niecałą godzinę. Koszt wynosi ok. 140 zł (35 EUR) 
z Katowic i ok. 250 zł (60 EUR) z Krakowa. Z lot-
niska w Katowicach kursują do centrum Katowic 
autobusy komunikacji publicznej. Z Krakowa można 
się dostać do Katowic pociągiem lub prywatny-
mi minibusami.

Pociągiem
Dworzec centralny w Katowicach obsługuje ruch 
krajowy i  liczne połączenia międzynarodowe. 
Z okolic dworca do uczelni najłatwiej dojechać 
tramwajem lub taksówką. Spacer zajmuje około 
pół godziny.

Autobusami krajowymi i międzynarodowymi
Liczni operatorzy oferują możliwość dotarcia au-
tobusami dalekobieżnymi do centrum Katowic. 
Następnie do uczelni najłatwiej dojechać tram-
wajem lub taksówką.

Samochodem
Wszystkie budynki uniwersytetu są zlokalizowane 
nieopodal autostrady A4 (wschód – zachód) oraz 
popularnej drogi krajowej Warszawa – Często-
chowa – Katowice – Bielsko-Biała. 30 km dzieli 
nas od skrzyżowania autostrad A4 i A1 (północ – 
południe).

How to find us
By air
Katowice (KTW) and Cracow (KRK) are the clos-
est airports. It takes less than one hour to come 
here by taxi. A taxi fare is usually about PLN 140 
(EUR 35) from Katowice and about PLN 250 (EUR 
60) from Cracow. There are shuttle buses running 
from the Katowice Airport to the city center. From 
the Cracow Airport you can travel to Katowice by 
train or private minibus service.

By rail
The Katowice Railway Station handles domestic 
traffic and operates a number of international 
connections. Once you are there, the easiest way 
to get to the University is to take a tram or a taxi. 
A walk should take you about 30 minutes.

By coach (domestic or international)
Numerous coach operators offer long-distance 
coach services which pass through the center of 
Katowice. On arrival, the easiest way to get to the 
University is to take a tram or a taxi.

By car
All the University buildings are located near the 
A4 (East-West) motorway and a popular domes-
tic road of Warsaw – Częstochowa – Katowice – 
Bielsko-Biała. We are situated 30 km away from 
the crossing of A4 and A1 (North-South) motor-
ways.



Duży wybór studiów podyplomowych
A wide selection of postgraduate study programs

→ Aplikuj już dziś! 
 Apply today!

Sprawdź aktualną ofertę:
Check the latest offer
www.ue.katowice.pl/studia-podyplomowe

Rekrutacja na studia
Admissions
Budynek A, pokój 119b (parter)
Building A, room 119b (ground floor)
ul. Bogucicka 3, 40-226 Katowice
tel. +48 32 257 73 97 
podyplomowe@ue.katowice.pl

→ www.ue.katowice.pl

knowledge, skills, education

Apply today!

Part-time study programs 
reinvented

Postgraduate study 
programs

study 

work

make 
a living

absolwenci UE Katowice najszybciej w woj. śląskim 
podejmują pierwszą pracę wśród kończących studia 
na uczelniach państwowych *według badania ELA zleconego przez MNiSW

up to 80% fi nancial support towards 
tuition fees for SME employees 

UE Katowice alumni are the fi rst among public university graduates in 
Śląskie to fi nd employment   *based on the ELA survey commissioned by MNiSW



Oferta dydaktyczna w języku angielskim 
Study offer in English
Bachelor’s Degree in Finance and Accounting 
for Business

Bachelor’s Degree in International Business

Master’s Degree in Finance and Accounting 
for International Business

Master’s Degree in International Business

Double Master’s Degree in Quantitative Asset 
and Risk Management

Euro-classes

Oferta dydaktyczna w języku polskim 
Study offer in Polish
Studia pierwszego i drugiego stopnia 

kierunki: 

Management

Studia trzeciego stopnia (doktoranckie) 

Studia podyplomowe i szkolenia 
 and training program

Kursy językowe 
Language courses

Uniwersytet Ekonomiczny Trzeciego Wieku (UETW) 
University of Economics of the Third Age

Bezpłatne programy edukacji ekonomicznej 
dla dzieci i młodzieży: 
Free education programm for children and youth

/ EUD Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy 
Children’s 

/ AME Akademia Młodego Ekonomisty 
Academy of Young Economist

/ ELiT  Ekonomia dla Liceum i Technikum 

/ Analityka Gospodarcza 
Quantitative Methods for Economics and Business

/ Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna 
Journalism and Social Communication 

/ Ekonomia  
Economics

/ Finanse Menedżerskie 
Managerial Finance

/ Finanse i Rachunkowość (Katowice) 
Finance and Accounting (Katowice)

/ Finanse i Rachunkowość (Rybnik) 
Finance and Accounting (Rybnik)

/ Finanse i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia 
Health Care Finance and Management 

/ Gospodarka i Zarządzanie Publiczne 
Economy and Public Management 

/ Gospodarka Przestrzenna  
Spatial Economics and Development 

/ Gospodarka Turystyczna 
Travel and Tourism Management 

/ Informatyka  
Informatics

/ Informatyka i Ekonometria 
Informatics and Econometrics

/ Logistyka 
Logistics

/ Logistyka (inżynierska) 
Logistics (Engineering)

/ Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze 
International Economic Relations 

/ Przedsiębiorczość i Finanse  
 and Finance

/ Zarządzanie → www.ue.katowice.pl
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