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Dobiegający koniec roku akademickiego stwarza okazję do przekrojowego przyjrzenia się 

działalności naszej Uczelni przez ostatnie 12 miesięcy. Pomocne w tym będzie Sprawozdanie Rektora 

publikowane na stronie www.us.edu.pl. Obejmuje ono działalność Uniwersytetu Śląskiego w okresie 

od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku. Jest to systematyczny raport, sporządzany przez działy 

administracji ogólnouczelnianej, jednostki organizacyjne oraz senackie komisje, tworzący cenne 

kompendium wiedzy i źródło danych, opisujących kondycję naszej Uczelni. Zaproponowany układ 

publikacji pozwala prześledzić zmiany w ostatnich dwóch latach w obszarach: badań naukowych, 

kształcenia, współpracy z zagranicą, pozyskiwania projektów, rozwoju kadry, poziomu finansowania, 

inwestycji budowlanych i remontów, informatyzacji, przekształceń organizacyjnych, promocji, a  także 

ilustruje oddziaływanie Uczelni na społeczno-gospodarcze otoczenie. Sprawozdanie jest także 

kompleksowym narzędziem do analiz i interpretacji procesów oraz przedsięwzięć, które składają się 

na strategiczne zarządzanie Uniwersytetem.  

Rok akademicki 2012/2013 był ważny dla naszej społeczności nie tylko dlatego, że był pierwszym 

w działalności nowej kadencji władz Uczelni, ale przede wszystkim dlatego, że Uniwersytet Śląski 

obchodzi jubileusz 45-lecia swojego istnienia. Rok 2012 to także rok ukończenia dwóch ważnych 

inwestycji — nastąpiło oddanie do użytku Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej 

(CINiBA), prowadzonego przez dwie uczelnie: Uniwersytet Śląski i Uniwersytet Ekonomiczny oraz 

Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych (ŚMCEiBI)  

w Chorzowie, w którym 2 października 2012 r. odbyła się inauguracja roku akademickiego. Nie ulega 

jednak wątpliwości, że był to również czas trudny ze względu na dający się odczuć niż 
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demograficzny, światowy kryzys ekonomiczny oraz zwiększającą się konkurencję w naszym kraju i na 

zglobalizowanym rynku edukacyjnym. 

Miniony rok był pierwszym rokiem funkcjonowania w Uniwersytecie Śląskim nowych programów 

studiów opracowanych zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego. 

Wszystkie jednostki dydaktyczne Uniwersytetu dokonały przeglądu funkcjonujących programów 

nauczania, opracowały opis dotychczas prowadzonych kierunków studiów w języku efektów 

kształcenia. Uczelnia, tworząc od roku akademickiego 2012/2013 propozycję nowej oferty 

dydaktycznej, podjęła działania oparte na aktywnej współpracy z pracodawcami i szeroko rozumianą 

gospodarką. Ich efektem było uruchomienie studiów o profilu praktycznym, obejmującym zajęcia 

służące zdobywaniu przez studentów umiejętności praktycznych. Przykładem tych działań są m.in. 

kierunki: doradztwo filozoficzne i coaching, praca socjalna, komunikacja promocyjna i kryzysowa, 

projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej. Oferta dydaktyczna Uczelni jest imponująca pod 

względem programów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (53 kierunki oraz blisko 180 

specjalności), a także liczby uczestników studiów podyplomowych (2 195 słuchaczy), doktoranckich 

(1 435 doktorantów) oraz form kształcenia ustawicznego, w tym: Uniwersytetu Śląskiego Dzieci, 

Młodzieży, nowo uruchomionego — Maturzystów czy Trzeciego Wieku. Niestety, pomimo bogactwa 

programów i dynamiki zmian, jakie proponuje Uniwersytet Śląski, zmniejsza się liczba studentów  

i kandydatów na studia. W roku akademickim 2010/2011 liczba studentów wynosiła 32  343,  

w kolejnym roku 2011/2012 kształtowała się na poziomie 30  092, a w roku 2012/2013 na 

Uniwersytecie Śląskim studiowało 29 258 studentów. Wielce symptomatyczny jest spadek studentów 

na studiach niestacjonarnych, na studiach stacjonarnych liczba studentów utrzymuje się na poziomie 

podobnym do tego z zeszłego roku, a nawet delikatnie wzrosła (por. wykres nr 1, s. 49). W tym roku 

podjęliśmy trudne decyzje dla społeczności akademickiej o wygaszaniu Międzynarodowej Szkoły 

Nauk Politycznych oraz zakończeniu, po 10 latach, działalności Ośrodka Dydaktycznego UŚ 

w Rybniku. Wyzwaniem dla naszego Uniwersytetu w obszarze kształcenia będzie w najbliższych 

latach — podobnie jak dla wszystkich szkół wyższych w Polsce — skuteczne zmierzenie się  

z nadchodzącym niżem demograficznym i coraz bardziej rosnącą konkurencją między uczelniami  

w zakresie programów i jakości ofert studiów. Polecam Państwa uwadze prognozy demograficzne 

pokazujące, że w roku 2020 będzie w Polsce tylu maturzystów, ile bezpłatnych miejsc na studiach 

wyższych, a w ciągu  najbliższych lat, 1/3 studentów, w skali globalnej, to będą studenci z Chin. Przed 

nami zatem jeszcze dużo do zrobienia w obszarze kształcenia, czeka nas bowiem wiele rewolucyjnych 

zmian, m.in. uruchomienie Massive Open Online Courses (MOOC), alternatywnego, „wirtualnego”, 

sposobu kształcenia studentów i wydawania im dyplomów. W najbliższych latach powinno nastąpić 

również przewartościowanie modelu kształcenia — między innymi jeszcze większe otwarcie się na 

rozwiązywanie problemów, a nie tylko ograniczanie się do uczenia się tego, co już jest. Zachęcanie 

studentów, żeby współpracowali ze sobą, tworzyli wspólne projekty i myśleli nieschematycznie, byli 

kreatywni. 
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Pomimo niesprzyjających uwarunkowań zewnętrznych Uniwersytet Śląski staje się coraz 

atrakcyjniejszy dla studentów cudzoziemców — w pełnym cyklu kształcenia w roku 2012/2013 

studiowało 200 słuchaczy zagranicznych (w roku 2010/2011 — 75, 2011/2012 — 98), choć nie jest to 

jeszcze liczba imponująca czy choćby porównywalna z Uniwersytetem Jagiellońskim lub 

Warszawskim, odnotowuję ją jednak jako zwiastun dziejących się już zmian. Dodam tylko, że 

najliczniejszą grupę stanowią studenci z Ukrainy, Czech, Białorusi, Gruzji i Kazachstanu. Z dużym 

sukcesem realizowany jest program Erasmus, który pozostaje najbardziej „przyjaznym” w realizacji 

edukacyjnym programem wymiany Unii Europejskiej. Środki programu Erasmus stanowią 50% 

wszystkich środków UŚ wydatkowanych na zagraniczne wyjazdy pracowników i studentów. Znacząco 

wzrasta liczba studentów przyjeżdżających z zagranicy w ramach Erasmusa (około 30% rocznie) oraz 

liczba nauczycieli akademickich biorących udział w programie. W 2012 roku spadła natomiast 

niepokojąco liczba wyjazdów studentów, głównie zapewne wskutek doniesień prasowych 

o „bankructwie” programu. W 2012 roku podjęto intensywne działania na rzecz internacjonalizacji 

Uniwersytetu Śląskiego — w styczniu została powołana Senacka Komisja ds. Współpracy z Zagranicą, 

której zadaniem jest opracowanie koncepcji internacjonalizacji Uniwersytetu i zasad polityki  

w zakresie międzynarodowych kontaktów naukowych, edukacyjnych i artystycznych, powołano 

również nową sekcję Działu Współpracy z Zagranicą, International Admissions Office, której 

zadaniem jest ujednolicenie ścieżki rekrutacji i obsługi studentów z zagranicy oraz promocja 

Uniwersytetu poza granicami kraju. W liczbach bezwzględnych wskaźniki umiędzynarodowienia 

Uczelni poprawiają się, jednak wiele tematów wciąż wymaga szczególnej uwagi. Liczba studentów 

zagranicznych uwarunkowana jest przede wszystkim ciekawą ofertą studiów i kursów prowadzonych 

w językach obcych, co stanowi ciągle jeszcze słabą stronę naszego Uniwersytetu. Zbyt rzadko również 

zapraszamy uczonych z całego świata w charakterze profesorów wizytujących, a nasz Region nie jest 

jeszcze wystarczająco atrakcyjny dla cudzoziemców. Wiele obszarów w kwestii umiędzynarodowienia 

wymaga dopracowania, choćby system elektronicznego naboru i obsługi studentów obcokrajowców 

oraz stworzenie wspólnej strategii miast naszego Regionu i uczelni wyższych w celu jeszcze większej 

otwartości. 

 

 

Odnosząc się do spraw związanych z działalnością naukową Uczelni, zauważamy w roku 2012 

znaczący wzrost liczby artykułów opublikowanych w czasopismach punktowanych — 1501 w 2012 r., 

748 w 2011 r. Wzrosła również liczba uprawnień do nadawania stopni naukowych — według stanu na 

31 grudnia 2012 r. rady jednostek mają w sumie 19 uprawnień do nadawania stopnia doktora 

habilitowanego (8 wydziałów i 4 instytuty) i 22 uprawnienia do nadawania stopnia doktora  
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(11 wydziałów i 4 instytuty). Pracownicy i doktoranci oraz studenci złożyli wnioski w 20 konkursach 

zewnętrznych — to największa liczba w dotychczasowej historii naszej Uczelni. Warto podkreślić, że 

nastąpił znaczący wzrost prac zleconych i ekspertyz wykonywanych na zamówienie jednostek 

zewnętrznych — w roku 2011 było to 49 prac na kwotę 753 tys., a w roku 2012 — 56 prac na kwotę 

895 tys. Efektywność w pozyskiwaniu środków kształtuje się na zbliżonym poziomie, jak w latach 

poprzednich (ok. 27%) chociaż nastąpił spadek aktywności grantowej w  stosunku do roku 

poprzedniego. 

 

Projekty badawcze krajowe w Uniwersytecie Śląskim w  latach 2010–2012 

Lp. Wyszczególnienie 2010 2011 2012 

1 Liczba złożonych wniosków  223 290 213 

2 Liczba przyznanych projektów  61 93 78 

3 Liczba realizowanych projektów  190 258 237 

 

Z radością odnotowuję przykłady pokazujące aktywność naszych uczonych  w pozyskiwaniu 

funduszy na projekty badawcze, np. 3 bardzo prestiżowe projekty w konkursie NCN MAESTRO. 

Również w 2012 roku rozpoczęliśmy realizację projektu ukierunkowanego na wdrożenie w ramach 

programu INNOTECH: Produkcja stopów i wyrobów medycznych NiTi z pamięcią kształtu, na kwotę 

4 245 120 zł, którego celem jest wprowadzenie na rynek polski produkcji stopów na bazie NiTi oraz 

przygotowanie wdrożeń prototypowych implantów z tych stopów w konkretnych zastosowaniach 

medycznych. Zespoły badawcze Uniwersytetu realizują projekty międzynarodowe, współpracując  

z prestiżowymi ośrodkami zagranicznymi, np. w ramach międzynarodowego eksperymentu ICARUS 

— związanego z badaniem cząstek prowadzonego w największym podziemnym laboratorium fizyki 

Gran Sasso we Włoszech, czy w ramach międzynarodowego konkursu ERANET EUROPOLAR 

„PolarCLIMATE”. 

W programach międzynarodowych pozyskaliśmy większą liczbę projektów w stosunku do roku 

2011. W roku 2012 Uniwersytet Śląski realizował projekty badawcze w ramach 6. i 7. Programu 

Ramowego, Funduszu Badawczego Węgla i Stali, Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, 

Programu Industrial Relations and Social Dialogue Dyrekcji Generalnej KE ds. Zatrudnienia, Spraw 

Społecznych i Równości Szans oraz Polsko-Szwajcarskiego Programu Badawczego. W ramach 

Programów Ramowych UE Uczelnia realizowała w 2012 roku 8 projektów, w porównaniu do roku 

2011 (6 projektów) liczba realizowanych projektów zwiększyła się. Łączna ich wartość to ponad 

4 650 000 zł, natomiast wartość dofinansowania w roku 2011 wyniosła 3 310 497 zł. W roku 2011 

Uniwersytet realizował 27 projektów finansowanych z funduszy strukturalnych, w 2012 roku 39  

(w tym projekty inwestycyjne — 7, z tego kontynuowanych 6, pozytywnie zakończonych 5, pozyskano 

środki na 1 nowy; edukacyjne — 23; badawcze — 9). Łączna wartość dofinansowania to 295 794 

404,50 zł. Uniwersytet Śląski najczęściej pełnił rolę Lidera w projekcie (w 28 projektach),  

w pozostałych 10 projektach był Partnerem. Ponadto w 2012 r. Uczelnia uzyskała dofinansowania 

kolejnych 5 projektów w ramach Poddziałania 4.1.2 PO Kapitał Ludzki, w wyniku czego obecnie 

prowadzimy 8 kierunków zamawianych. Poza projektami stricte edukacyjno-dydaktycznymi 

Uniwersytet Śląski rozpoczął 6 projektów, w ramach których nawiązano współpracę z gospodarką 

(TWING, START, DoktoRIS, Nauka dla Gospodarki, EKO-STAŻ, ŚWIDER). Wśród wymienionych projekt 

DoktoRIS — Program Stypendialny na rzecz innowacyjnego Śląska realizowany wraz z Urzędem 

Marszałkowskim Województwa Śląskiego jest strategiczny. Łączna wartość złożonych projektów to 

ponad 234 mln. Wobec realnego spadku wysokości dotacji ministerialnych na działalność badawczą 
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konieczne jest zwiększenie aktywności pracowników naukowo-dydaktycznych w pozyskiwanie 

środków na badania w konkursach zewnętrznych. Ciągłą bolączką Uniwersytetu jest niewątpliwie zbyt 

niski udział środków zewnętrznych w finansowaniu badań naukowych. Wielu uczonych nadal  

i, niestety, wciąż bazuje tylko na dotacjach podmiotowych, tym samym zachowując bierną postawę  

w pozyskiwaniu środków na badania naukowe w trybie konkursowym. Przekłada się to m.in. na 

mniejszą wysokość dotacji podstawowej na funkcjonowanie Uczelni oraz dotacji statutowej i pozycję 

Uniwersytetu Śląskiego w rankingach szkół wyższych w tej kategorii. Zbyt mało składanych jest 

wniosków realizowanych w ramach współpracy międzynarodowej, interdyscyplinarnych oraz 

we współpracy z przedsiębiorstwami. W latach kolejnych należy położyć zdecydowany nacisk na 

większą współpracę z gospodarką w ramach działań B+R ze względu na profilowanie przez instytucje 

ogłaszanych konkursów na współpracę z sektorem biznesu. 

 

 

Znakomite relacje łączą Uniwersytet Śląski z otoczeniem społeczno-gospodarczym, świadczą one 

o otwartości oraz o innowacyjności. Ta ostatnia również okazuje się mocną stroną Uniwersytetu 

Śląskiego, potwierdzoną w rankingach „Perspektyw” i „Rzeczpospolitej” — wśród wszystkich 

uniwersytetów w Polsce zajęliśmy 4 miejsce pod względem innowacji. Aktywne współdziałanie 

Uniwersytetu Śląskiego z szeroko rozumianym otoczeniem gospodarczym  (przedsiębiorstwami, 

instytucjami naukowymi i samorządowymi oraz ośrodkami innowacji) jest jednym z priorytetów 

Uczelni. Zmierzamy w stronę Uczelni Trzeciej Generacji, budując relacje pomiędzy nauką  

a gospodarką, kulturą i oświatą, stając się tym samym kluczowym elementem w Trójkącie Innowacji. 

Do najważniejszych działań w zakresie współpracy z gospodarką w minionym roku zaliczyć można: 

uruchomienie pierwszej spółki typu spin out przy Uniwersytecie Śląskim — „n-lab Marcin Binkowski”, 

szereg szkoleń dla pracowników naukowych z całej Polski z zakresu zarządzania badaniami 

naukowymi i komercjalizacji, zorganizowane zostały wyjazdy studyjne do parków naukowo- 

-technologicznych w Finlandii oraz Wielkiej Brytanii, przeprowadzonych zostało ponad 65 staży 

pracowników naukowych w przedsiębiorstwach, konsultacje brokerskie, powołano uczelniany zespół 

ds. pozyskiwania środków zewnętrznych, nawiązano współpracę z wieloma firmami, w tym skutecznie 

z IBM oraz zaktualizowano Regulamin ochrony, korzystania i zarządzania wynikami prac 

intelektualnych w Uniwersytecie Śląskim. W roku akademickim 2012/2013 jedno z rozwiązań pn. 

„Świecące polimery” otrzymało również Złoty Medal podczas VII Międzynarodowych Targów 
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Innowacji Gospodarczych i Naukowych INTARG — KATOWICE 2012. Pomimo wielu działań 

zakończonych sukcesem we współpracy z gospodarką, funkcjonują jeszcze obszary wymagające 

szczególnej uwagi i determinacji. W roku 2012 podjęto działania zmierzające do analizy potencjału 

zasobów aparaturowych i laboratoryjnych Uczelni celem ich komercjalizacji, jednak z uwagi na wysoki 

stopień zawiłości prawnych oraz finansowych nie udało się go w pełni zrealizować. Zawiłości prawne 

oraz stosunkowo małe doświadczenie Uczelni w procesie udzielania licencji na korzystanie  

z wynalazków spowodowały przedłużenie negocjacji dotyczących udzielenia 3 licencji. Wprowadzamy 

zatem nowe mechanizmy organizacyjne w tej materii.  

Uczelnia jeszcze bardziej otwiera się na otoczenie społeczne — na mieszkańców miasta i naszego 

Regionu oraz pracę na rzecz innych. Uniwersytet odpowiedzialny, realizujący nową służebność 

społeczną, a takim niewątpliwie jest Uniwersytet Śląski, dąży — już na etapie szkolnej edukacji — do 

wyławiania talentów, dawania szansy jak najpełniejszego rozwoju, pogłębiania pasji oraz ciekawośc i 

do poznawania świata, stąd współprowadzenie przez Uniwersytet Śląski dwóch liceów: im.  

A. Mickiewicza i gen. S. Maczka oraz klas uniwersyteckich czy Uniwersytetu Maturzystów. Uniwersytet 

Śląski nieustannie rozszerza sferę własnego oddziaływania, wychodzi poza swoje mury, aby budować 

wielorakie i zróżnicowane powiązania z instytucjami i organizacjami. Jest on obecny w placówkach 

edukacyjnych, patronuje projektom kulturalnym, inicjuje i angażuje się w istotne debaty. Przysługuje 

się nie tylko promocji miast i samego Śląska, ale także aktywizuje jego mieszkańców, wzbogacając 

oferty twórczego spędzania czasu w przestrzeni akademickiej, tworząc w pewnym sensie UniverCity.  

To tylko kilka wybranych elementów naszej intensywnej i bardzo aktywnej działalności  

w minionym roku, zachęcam do lektury całego Sprawozdania. 

Wszystkim Państwu, Prorektorom, Dziekanom, Paniom Kanclerz i Paniom Kwestor oraz całej 

społeczności akademickiej, Przyjaciołom i Dobroczyńcom bardzo serdecznie dziękuję za 

zaangażowanie i determinację w dążeniach do osiągnięcia wytyczonych celów. Dziękuję wszystkim 

Koleżankom i Kolegom za codzienny trud kształtujący przyszłość naszej Uczelni.  

Cieszy, że Śląska Alma Mater, kończąc 45. rok jubileuszowy swojej działalności, jest Uczelnią 

ważną dla Regionu i kraju, jest Uczelnią nowoczesną, rośnie jej prestiż i znaczenie. 

 

 

 

 

 

 

 

       prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś 

Rektor 
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A/ Działalność naukowo-badawcza 

 

Działalność naukowo-badawcza prowadzona była w 2012 roku na 12 wydziałach Uniwersytetu 

Śląskiego oraz w jednostkach międzywydziałowych i pozawydziałowych.  

Pracownicy naukowo-dydaktyczni Uczelni zrealizowali w 2012 roku 1 711 projektów, w tym: 1 474 

z dotacji na działalność statutową oraz 237 ze środków na naukę, pozyskanych w drodze konkursów 

zewnętrznych, głównie z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowego Centrum Nauki 

oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. 

Liczbę projektów realizowanych przez pracowników Uczelni ze środków na naukę przedstawia 

tabela nr 1. 
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TABELA 1 

Projekty realizowane w Uniwersytecie Śląskim w 2012 roku 

Lp. Wydział/Jednostka 

Działalność 
statutowa — 

„potencjał 
badawczy” 

Działalność 
statutowa — 

„młodzi 
naukowcy” 

Projekty 
z dotacji 

5=3+4 

Projekty 
z konkursów 
zewnętrznych 

RAZEM 

7=5+6 

1 Biologii i Ochrony Środowiska 20 50 70 31 101 

2 Filologiczny 145 468 613 41 654 

3 Matematyki, Fizyki i Chemii 73 185 258 53 311 

4 Nauk o Ziemi 37 22 60 41 100 

5 Nauk Społecznych 44 112 156 21 177 

6 Artystyczny 16 2 18 1 19 

7 Etnologii i Nauk o Edukacji 24 6 30 8 38 

8 Pedagogiki i Psychologii 33 34 67 5 72 

9 Prawa i Administracji 37 28 65 9 74 

10 Radia i Telewizji im. K. Kieślowskiego 11 4 15 — 15 

11 Informatyki i Nauki o Materiałach 36 52 88 21 109 

12 Teologiczny 22 13 35 3 38 

13 Rzecznik patentowy — — — 1 1 

14 Biuro Karier — — — 1 1 

15 Biuro Współpracy z Gospodarką — — — 1 1 

RAZEM 498 976 1 474 237 1 711 

 

Uczeni Uniwersytetu Śląskiego aktywnie prezentowali wyniki realizowanych przez siebie badań 

naukowych w publikacjach krajowych i zagranicznych, w tym: w 1 501 artykułach opublikowanych  

w czasopismach punktowanych z listy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz uczestnicząc 

w prestiżowych konferencjach naukowych. Publikacje i uczestnictwo w konferencjach w latach  

2011–2012 przedstawia tabela nr 2. 

TABELA 2 

Publikacje i uczestnictwo w konferencjach pracowników Uniwersytetu Śląskiego w latach 2011–2012 

Lp. Wyszczególnienie 2011 2012 

1 Wydawnictwa zwarte opublikowane — krajowe 355 590 

2 Wydawnictwa zwarte opublikowane — zagraniczne 49 47 

3 Artykuły opublikowane w czasopismach krajowych 1 828 1 186 

4 Artykuły opublikowane w czasopismach zagranicznych 976 916 

5 Liczba osób uczestniczących w konferencjach krajowych 1 818 1 998 

6 Liczba osób uczestniczących w konferencjach zagranicznych 636 657 

7 Liczba wygłoszonych referatów na konferencjach krajowych 2 054 2 112 

8 Liczba wygłoszonych referatów na konferencjach zagranicznych  595 669 

9 Liczba konferencji krajowych, w których uczestniczyli pracownicy UŚ  1 542 1 676 

10 Liczba konferencji zagranicznych, w których uczestniczyli pracownicy UŚ 527 616 

11 Liczba zorganizowanych konferencji 48 58 
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Uprawnienia do nadawania stopni naukowych i w zakresie sztuki 

W 2012 roku kolejna jednostka Uniwersytetu Śląskiego uzyskała uprawnienia do nadawania 

stopni naukowych. Decyzją Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z 24 września 2012 r. 

uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk chemicznych 

w zakresie chemii otrzymał Instytut Chemii. 

W związku ze zmianami przepisów w zakresie nadawania stopni i tytułów i określeniem nowej 

dziedziny — dziedziny nauk społecznych, decyzją Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów  

z 26 listopada 2012 r. dokonano zmiany dotychczasowej dziedziny uprawnień Wydziału Nauk 

Społecznych do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego nauk humanistycznych 

w dyscyplinach: nauki o polityce oraz socjologii, nauk społecznych w wyżej wymienionych dyscyplinach . 

W roku 2012 uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora i doktora sztuki posiadało 

11 wydziałów oraz 4 instytuty Uniwersytetu Śląskiego, uprawnienia natomiast do nadawania stopnia 

naukowego doktora habilitowanego i doktora habilitowanego w zakresie sztuki — 8 wydziałów 

i 4 instytuty.  

Uprawnione rady jednostek Uniwersytetu Śląskiego mają prawo do nadawania stopni doktora 

w 22 dyscyplinach naukowych i w zakresie sztuki oraz do nadawania stopni doktora habilitowanego 

w 19 dyscyplinach.  

Wykaz uprawnień do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego przedstawia 

zestawienie nr 1. 

Zestawienie 1 

WYKAZ UPRAWNIEŃ 
do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego 

przez jednostki Uniwersytetu Śląskiego (wg stanu na 31 grudnia 2012 r.)  

Stopień naukowy doktora 

1. WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA 

doktor nauk biologicznych w zakresie biologii.  

2. WYDZIAŁ ETNOLOGII I NAUK O EDUKACJI 

doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. 

3. WYDZIAŁ FILOLOGICZNY  

doktor nauk humanistycznych w zakresie:  

 bibliologii i informatologii, 

 językoznawstwa,  

 literaturoznawstwa,  

 kulturoznawstwa.  

4. WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII  

doktor nauk chemicznych w zakresie chemii.  

5. INSTYTUT CHEMII (Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii) 

doktor nauk chemicznych w zakresie chemii.  

6. INSTYTUT FIZYKI (Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii)  

doktor nauk fizycznych w zakresie fizyki.  

7. INSTYTUT MATEMATYKI (Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii)  

doktor nauk matematycznych w zakresie matematyki.  

8. WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI  

doktor nauk o Ziemi w zakresie: 

 geografii,  

 geologii.  

9. WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH  

doktor nauk humanistycznych w zakresie:  

 filozofii,  

 historii,  

doktor nauk społecznych w zakresie: 
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 nauk o polityce,  

 socjologii. 

10. WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII  

doktor nauk humanistycznych w zakresie:  

 pedagogiki,  

 psychologii.  

11. INSTYTUT SZTUKI (Wydział Artystyczny)  

doktor sztuk plastycznych w zakresie sztuk pięknych.  

12. WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI  

doktor nauk prawnych w zakresie prawa.  

13. WYDZIAŁ RADIA I TELEWIZJI IM. K. KIEŚLOWSKIEGO  

doktor sztuk filmowych.  

14. WYDZIAŁ INFORMATYKI I NAUKI O MATERIAŁACH  

doktor nauk technicznych w zakresie:  

 informatyki,  

 inżynierii materiałowej.  

15. WYDZIAŁ TEOLOGICZNY  

doktor nauk teologicznych. 

Stopień naukowy doktora habilitowanego  

1. WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA  

doktor habilitowany nauk biologicznych w zakresie biologii.  

2. WYDZIAŁ FILOLOGICZNY  

doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie:  

 bibliologii i informatologii, 

 językoznawstwa,  

 literaturoznawstwa,  

 kulturoznawstwa.  

3. INSTYTUT FIZYKI (Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii)  

doktor habilitowany nauk fizycznych w zakresie fizyki.  

4. INSTYTUT MATEMATYKI (Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii) 

doktor habilitowany nauk matematycznych w zakresie matematyki. 

5. INSTYTUT CHEMII (Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii) 

doktor habilitowany nauk chemicznych w zakresie chemii. 

6. WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI 

doktor habilitowany nauk o Ziemi w zakresie:  

 geografii,  

 geologii.  

7. WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH  

doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie:  

 filozofii,  

 historii,  

doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie: 

 nauk o polityce, 

 socjologii. 

8. INSTYTUT SZTUKI (Wydział Artystyczny)  

doktor habilitowany sztuk plastycznych w zakresie sztuk pięknych.  

9. WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI  

doktor habilitowany nauk prawnych w zakresie prawa.  

10. WYDZIAŁ INFORMATYKI I NAUKI O MATERIAŁACH  

doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie inżynierii materiałowej.  

11. WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII  

doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki.  
12. WYDZIAŁ TEOLOGICZNY  

doktor habilitowany nauk teologicznych. 
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W 2012 roku 42 pracowników Uniwersytetu Śląskiego uzyskało stopnie naukowe doktora i doktora 

sztuki. Stopnie naukowe doktora i doktora habilitowanego oraz w zakresie sztuki uzyskało 30 

pracowników. 

Stopnie naukowe uzyskane przez pracowników Uniwersytetu w latach 2011–2012 przedstawia 

tabela nr 3.  

TABELA 3  

Stopnie naukowe doktora i doktora habilitowanego uzyskane przez pracowników Uniwersytetu Śląskiego  

w latach 2011–2012 

Lp. Wydział/Jednostka zatrudniająca 
2011 2012 

dr dr hab. dr dr hab. 

1 Biologii i Ochrony Środowiska   4   5   3   4 

2 Filologiczny 10 11 14   9 

3 Matematyki, Fizyki i Chemii   4   6   3   1 

4 Nauk o Ziemi —   5   4   4 

5 Nauk Społecznych   1   4   6   7 

6 Artystyczny   4   3   1   2 

7 Etnologii i Nauk o Edukacji   1   3   3   1 

8 Pedagogiki i Psychologii   4   3   4   3 

9 Prawa i Administracji   2   3 —   2 

10 Radia i Telewizji im. K. Kieślowskiego — — —   2 

11 Informatyki i Nauki o Materiałach   4   2   2   2 

12 Teologiczny   1 — —   1 

13 Biblioteka UŚ   1 — — — 

14 Jednostki Ogólnouczelniane   2 —   2   2 

RAZEM 38 45 42 40 

 

Rady uprawnionych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Śląskiego nadały w 2012 roku 

stopnie naukowe doktora habilitowanego 45 osobom, a stopnie doktora 130 osobom.  

W roku 2012 podczas uroczystych promocji (5) indywidualnie wręczono 175 dyplomów doktora  

i doktora habilitowanego. 

Stopnie naukowe nadane przez uprawnione rady jednostek w latach 2011–2012 przedstawia 

tabela nr 4. 

TABELA 4  

Stopnie doktora i doktora habilitowanego nadane przez uprawnione rady jednostek organizacyjnych UŚ  

w latach 2011–2012 

Lp. Jednostka organizacyjna nadająca stopień 

Pracownicy UŚ Osoby spoza UŚ 

dr dr hab. dr dr hab. 

2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 

1 Wydział Biologii i Ochrony Środowiska  5 4 5 4 6 6 — — 

2 Wydział Filologiczny  16 13 10 7 19 28 3 6 

3 Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii  — — — — — — — — 

4 Instytut Chemii (Wydział Matematyki, Fizyki 

i Chemii) 
6 2 — — — — — — 

5 Instytut Matematyki (Wydział Matematyki, 

Fizyki i Chemii)  
1 1 2 — — 2 1 1 
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Lp. Jednostka organizacyjna nadająca stopień 

Pracownicy UŚ Osoby spoza UŚ 

dr dr hab. dr dr hab. 

2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 

6 Instytut Fizyki (Wydział Matematyki, Fizyki 

i Chemii)  
3 3 3 1 5 7 1 1 

7 Wydział Nauk o Ziemi  — 4 4 4 4 5 1 1 

8 Wydział Nauk Społecznych  2 5 5 6 19 19 5 6 

9 Instytut Sztuki (Wydział Artystyczny)  1 — — 1 — — — — 

10 Wydział Pedagogiki i Psychologii  5 5 2 2 5 4 2 — 

11 Wydział Prawa i Administracji  3 — 2 2 15 13 1 1 

12 
Wydział Radia i Telewizji  

im. K. Kieślowskiego  
— 1 — — — 2 — — 

13 Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach  5 2 1 1 — 2 — — 

14 Wydział Teologiczny  — — — 1 2 2 — — 

RAZEM 47 40 34 29 75 90 14 16 

 

Finansowanie badań naukowych 

Działalność naukowo-badawcza Uniwersytetu prowadzona była w 2012 roku dzięki środkom 

finansowym przyznanym przez: 

1.  Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

a) w formie dotacji: 

― podmiotowej na utrzymanie potencjału badawczego, 

― podmiotowej na finansowanie kosztów związanych z utrzymaniem specjalnego urządzenia 

badawczego, 

― celowej na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nim 

związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów 

doktoranckich, finansowanych w wewnętrznym trybie konkursowym, 

b) na podstawie umów o realizację projektów w ramach programów ministra,  

c) na podstawie umów o realizację zadań z Funduszu Nauki i Technologii Polskiej,  

d) na podstawie decyzji na dofinansowanie inwestycji w zakresie zakupu dużej infrastruktury 

badawczej, tzw. granty aparaturowe. 

2.  Narodowe Centrum Nauki na podstawie umów o realizację projektów. 

3. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na podstawie umów o realizację projektów. 

4. Podmioty gospodarcze i organy administracji państwowej na podstawie zleceń/umów 

o wykonanie usługi badawczej lub ekspertyzy prawnej oraz o realizację projektu. 

Działalność statutowa 

W roku 2012 wydziały Uniwersytetu Śląskiego otrzymały na podstawie decyzji Ministra Nauki  

i Szkolnictwa Wyższego łączną dotację na działalność statutową w wysokości 17 506 100 zł, w tym: 

— 14 452 400 zł — dotacja podmiotowa na utrzymanie potencjału badawczego, 

— 17 600 zł — dotacja podmiotowa na finansowanie kosztów związanych z utrzymaniem 

specjalnego urządzenia badawczego, 

— 3 036 100 zł — dotacja celowa na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych 

oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców 

oraz uczestników studiów doktoranckich, finansowanych w wewnętrznym 

trybie konkursowym. 
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Ponadto, jednostki realizowały badania w oparciu o środki pozostałe do wykorzystania z dotacji 

przyznanych na rok 2011 w wysokości 7 706 415,36 zł. 

Koszt zadań badawczych zrealizowanych w 2012 roku z dotacji na działalność wyniósł w sumie 

14 390 027,98 zł. 

Wysokość dotacji uzyskiwanych przez Uczelnię w latach 2011–2012 przedstawia tabela nr 5. 

TABELA 5 

Dotacje na dofinansowanie działalności statutowej i projektów badawczych  

w latach 2011–2012 (w tys. zł) przekazane ze środków na naukę 

Lp. Wyszczególnienie 2011 2012 

1 Działalność statutowa, w tym: 13 031,178 17 506,10 

 Potencjał badawczy 10 101,068 14 452,40 

Młodzi naukowcy 2 930,11 3 036,10 

Specjalne urządzenie badawcze — 17,60 

2 Projekty badawcze 9 383,00 11 914,00 

RAZEM 22 414,178 29 420,10 

 

 

 

Kwota przyznanej dotacji uzależniona jest od kategorii uzyskanej przez jednostkę na podstawie 

oceny parametrycznej. Ostatnia ocena parametryczna jednostek naukowych (wydziałów) miała 

miejsce w 2010 roku. 

Kategoryzację jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Śląskiego w latach 2006–2010 przedstawia 

tabela nr 6.  

TABELA 6 

Kategoryzacja jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Śląskiego 

Lp. Jednostka 2006–IX 2010 od X 2010 

1 Wydział Biologii i Ochrony Środowiska  2 B 

2 Wydział Filologiczny  2 A 

3 Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii: 

Instytut Matematyki 

Instytut Fizyki 

Instytut Chemii  

— 

2 

1 

2 

A 

4 Wydział Nauk o Ziemi  2 B 

5 Wydział Nauk Społecznych  3 B 

6 Wydział Artystyczny  2 A 

7 Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji  1 B 

8 Wydział Pedagogiki i Psychologii  2 A 

9 Wydział Prawa i Administracji  2 A 

10 Wydział Radia i Telewizji im. K. Kieślowskiego  2 B 

11 Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach : 

Instytut Nauki o Materiałach 

Katedra Materiałoznawstwa 

Instytut Informatyki  

— 

1 

2 

1 

A 

12 Wydział Teologiczny  1 A 
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Granty aparaturowe 

W roku 2012 na dofinansowanie zakupów aparatury naukowo-badawczej w zakresie dużej 

infrastruktury badawczej Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało środki w wysokości 

1 260 000,00 zł, z tego: 

 dla Wydziału Nauk o Ziemi   — 720 000,00 zł, 

 dla Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii — 540 000,00 zł. 

Projekty 

Pracownicy, doktoranci i studenci Uniwersytetu Śląskiego aktywnie uczestniczyli w konkursach 

organizowanych w 2012 roku głównie przez Narodowe Centrum Nauki (konkursy: Opus, Preludium, 

Sonata, Sonata bis, Fuga, Maestro, Harmonia), Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (programy 

Ministra: Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, Diamentowy Grant, Iuventus Plus, Patent Plus, 

Kreator Innowacyjności, Mobilność Plus), Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (Program Badań 

Stosowanych, programy międzynarodowe), Fundację na rzecz Nauki Polskiej, Fundusz Nauki  

i Technologii Polskiej. 

W roku 2012 złożono 213 wniosków w 20 konkursach, uzyskując finansowanie 78 projektów — 

dane zawiera tabela nr 7. 

TABELA 7 

Projekty w Uniwersytecie Śląskim w latach 2011–2012 

Lp. Wyszczególnienie 2011 2012 

1 Liczba złożonych wniosków  290 213 

2 Liczba przyznanych projektów  93 78 

3 Liczba realizowanych projektów  258 237 

 

 

Projekty przyznane w roku 2012 przedstawia tabela nr 8. 

TABELA 8 

Projekty przyznane w roku 2012 

Lp. Wydział/Jednostka 
Projekty 

NCN 
Projekty  
MNiSW 

Projekty 
NCBiR 

Projekty 
inne* 

Inwestycje 
aparaturowe 

RAZEM 

1 Biologii i Ochrony Środowiska   7   1 —   1 —   9 

2 Filologiczny   3   8 — — — 11 

3 Matematyki, Fizyki i Chemii 23   3   1 —   2 29 

4 Nauk o Ziemi   6 — — —   1   7 

5 Nauk Społecznych   5   3 — — —   8 

6 Artystyczny — — — — — — 

7 Etnologii i Nauk o Edukacji —   2 —   1 —   3 

8 Pedagogiki i Psychologii   1 — — — —   1 

9 Prawa i Administracji   3 — — — —   3 

10 Radia i Telewizji im. K. Kieślowskiego — — — — — — 

11 Informatyki i Nauki o Materiałach   3 —   1 —   1   5 

12 Teologiczny   1 — — — —   1 

13 Rzecznik patentowy — —   1 — —   1 
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Lp. Wydział/Jednostka 
Projekty 

NCN 
Projekty  
MNiSW 

Projekty 
NCBiR 

Projekty 
inne* 

Inwestycje 
aparaturowe 

RAZEM 

14 Biuro Karier — — — — — — 

15 Biuro Współpracy z Gospodarką — — — — — — 

RAZEM 52 17 3 2 4 78 

 *stypendia dla wybitnych młodych naukowców 

 

Projekty realizowane w 2012 roku przedstawia tabela nr 9. 

TABELA 9 

Projekty realizowane w roku 2012 

Lp. Wydział/Jednostka 
Projekty 

NCN 
Projekty 
MNiSW 

Projekty 
NCBiR 

Projekty 
inne* 

Inwestycje 
aparaturowe 

RAZEM 

1 Biologii i Ochrony Środowiska 28 1 — 1 1 31 

2 Filologiczny 32 6 — 2 1 41 

3 Matematyki, Fizyki i Chemii 44 2 2 2 3 53 

4 Nauk o Ziemi 36 1 1 2 1 41 

5 Nauk Społecznych 18 3 — — — 21 

6 Artystyczny 1 — — — — 1 

7 Etnologii i Nauk o Edukacji 4 2 — 2 — 8 

8 Pedagogiki i Psychologii 4 — — — 1 5 

9 Prawa i Administracji 8 1 — — — 9 

10 Radia i Telewizji im. K. Kieślowskiego — — — — — — 

11 Informatyki i Nauki o Materiałach 17 — 1 1 2 21 

12 Teologiczny 3 — — — — 3 

13 Rzecznik patentowy — — 1 — — 1 

14 Biuro Karier — — 1 — — 1 

15 Biuro Współpracy z Gospodarką — — 1 — — 1 

   RAZEM 195 16 7 10 9 237 

 *9 stypendiów dla wybitnych młodych naukowców z MNiSW oraz umowa z PGE Górnictwo i Energetyka SA 

Fundusz Nauki i Technologii Polskiej 

W roku 2012 jednostki UŚ otrzymały dotacje z FNiTP na dofinansowanie inwestycji aparaturowych 

na łączną kwotę 4 400 000,00 zł, w tym: 

1. Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach — na „Zakup systemu 

rentgenowskich badań defektów struktury monokryształów 

kompozytów wraz z wyposażeniem” — 2 100 000,00 zł, 

2. Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii — na „Wyposażenie 

laboratorium badań spektroskopowych w Spektrometr UV VIS-NIR  

z przystawką do pomiarów próbek stałych oraz spektrofluorymetr  

z przystawką do pomiarów femtosekundowych czasów życia  

z przestrajalnym laserem w zakresie od ultrafioletu do podczerwieni” — 2 300 000,00 zł. 

Prace naukowo-badawcze, tzw. prace zlecone 

Badawcze prace zlecone realizowane są na zamówienia podmiotów gospodarczych, jednostek 

administracji państwowej, jednostek naukowych, sądów i innych instytucji. Liczba realizowanych prac 

w stosunku do ubiegłego roku wzrosła — dane porównawcze zawiera tabela nr 10. 
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TABELA 10 

Prace zlecone realizowane w Uniwersytecie Śląskim w latach 2011–2012 (kwoty w tys. zł) 

Lp. Wydział 
2011 2012 

liczba kwota liczba kwota 

1 Biologii i Ochrony Środowiska 1 23,99 — — 

2 Matematyki, Fizyki i Chemii 13 139,56 8 232,22 

3 Nauk o Ziemi 12 471,15 13 489,50 

4 Informatyki i Nauki o Materiałach 5 39,85 3 39,32 

5 Prawa i Administracji 18 79,43 32 133,89 

RAZEM 49 753,98 56 894,93 

 

Nagrody i stypendia dla nauczycieli akademickich 

Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

W roku 2012 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznał 3 nagrody indywidualne nauczycielom 

akademickim Uniwersytetu Śląskiego: 

1. Dr hab. Beacie Mazepie-Domagale z Wydziału Pedagogiki i Psychologii za rozprawę habilitacyjną pt. 

„Upodobania obrazowe dzieci w wieku przedczytelniczym w zakresie ilustracji książkowej”; 

2. Prof. zw. dr. hab. Kazimierzowi Marszałowi z Wydziału Prawa i Administracji za całokształt dorobku; 

3.  Dr hab. Elżbiecie Stephan z Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii za rozprawę habilitacyjną pt. 

„Studies of Polarization Observables in the Deuteron-Proton Collisions”. 

Nagrody JM Rektora 

W roku 2012 JM Rektor przyznał 243 nagrody indywidualne i 14 zespołowych I, II i III stopnia za 

wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne, dydaktyczne i organizacyjne uzyskane w roku poprzednim — 

240 nagród indywidualnych i 10 zespołowych otrzymali pracownicy naukowo-dydaktyczni zatrudnieni na 

wydziałach; pozostałe 7 nagród (3 indywidualne i 4 zespołowe) JM Rektor przyznał nauczycielom 

akademickim zatrudnionym w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, Studium Praktycznej Nauki 

Języków Obcych, Studium Intensywnej Nauki Języka Angielskiego, Bibliotece UŚ oraz Szkole 

Zarządzania.  

Nagrody dla nauczycieli akademickich przyznane w latach 2011–2012 przedstawia tabela nr 11. 

TABELA 11 

Nagrody i stypendia dla nauczycieli akademickich przyznane w latach 2011–2012 

Lp. Wyszczególnienie 2011 2012 

1 Indywidualne nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 2 3 

2 Indywidualne nagrody JM Rektora 278 243 

3 Zespołowe nagrody JM Rektora 13 14 

4 Nagrody JM Rektora za wyróżniające prace doktorskie 5 8 

5 Stypendium dla wybitnych młodych naukowców 4 2 

6 Stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 1 2 

Nagrody JM Rektora za wyróżniające rozprawy doktorskie 

W roku 2012 JM Rektor wyróżnił 8 autorów rozpraw doktorskich. Nagrody otrzymali:  

 dr Piotr Bogalecki z Wydziału Filologicznego, 

 dr Michał Krzykawski z Wydziału Filologicznego, 
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 dr Barbara Mitrenga z Wydziału Filologicznego, 

 dr Katarzyna Czornik z Wydziału Nauk Społecznych, 

 dr Agnieszka Turska-Kawa z Wydziału Nauk Społecznych, 

 dr Miron Lakomy z Wydziału Nauk Społecznych, 

 dr Hewilia Hetmańczyk-Bajer z Wydziału Pedagogiki i Psychologii, 

 dr Grzegorz Matusik z Wydziału Prawa i Administracji. 

Stypendium dla wybitnych młodych naukowców 

Stypendium to przyznawane jest w drodze konkursu przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

młodym pracownikom naukowym, wyróżniającym się wysokim poziomem prowadzonych badań,  

a także bogatym dotychczasowym dorobkiem, w tym nagrodami i wyróżnieniami za osiągnięcia  

naukowe.  

W roku 2012 trzyletnie stypendium dla wybitnych młodych naukowców otrzymały:  

 dr Agata Burian z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska, 

 dr Agnieszka Pieńczak z Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji. 

Stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (program START) 

Jest to nagroda przyznawana w formie rocznego stypendium młodym, wyróżniającym się 

badaczom, którzy w roku składania wniosku nie przekroczyli trzydziestego roku życia i mogą wykazać 

się osiągnięciami naukowymi.  

W roku 2012 stypendium to otrzymały: 

 dr inż. Sylwia Golba z Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach, 

 dr Karolina Adrjanowicz z Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii. 

 

 

B/ Programy międzynarodowe 

Uniwersytet Śląski realizuje szereg projektów współfinansowanych ze źródeł międzynarodowych . 

Projekty realizowane są zarówno samodzielnie, jak i w krajowych lub międzynarodowych konsorcjach, 

bądź partnerstwach. Współpraca nawiązywana jest głównie z innymi krajowymi i  zagranicznymi 

uczelniami wyższymi i instytutami badawczymi, a także z jednostkami samorządu terytorialnego  

i przedsiębiorstwami. Zasadniczo programy, w ramach których składane są wnioski oraz prowadzone 

projekty, dofinansowane ze środków międzynarodowych można podzielić na: 

1. Międzynarodowe programy badawcze, w tym Programy ramowe UE. 

2. Międzynarodowe programy edukacyjne, w tym Programy edukacyjne UE. 

3. Fundusze strukturalne UE. 

4. Mechanizmy Finansowe: EOG i Norweski. 

W roku 2012 Uniwersytet kontynuował realizację licznych projektów dofinansowanych ze źródeł 

zagranicznych. Jednocześnie Uczelnia aplikowała o dofinansowanie kolejnych przedsięwzięć  

i rozpoczynała realizację nowych projektów. 

1. Międzynarodowe programy badawcze, w tym Programy ramowe UE 

W roku 2012 Uniwersytet Śląski realizował projekty badawcze w ramach 6. i 7. Programu 

Ramowego, Funduszu Badawczego Węgla i Stali, Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, 

Programu Industrial Relations and Social Dialogue Dyrekcji Generalnej KE ds. Zatrudnienia, Spraw 

Społecznych i Równości Szans oraz Polsko-Szwajcarskiego Programu Badawczego.  

W ramach Programów ramowych UE Uczelnia realizowała w 2012 roku 8 projektów. Łączna ich 

wartość to ponad 4 650 000 zł (w tym: kwota przyznanego dofinansowania ze środków zagranicznych 

— 3 780 000 zł oraz kwota dofinansowania ze środków MNiSW na naukę — 802 461 zł).  
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Największymi pod względem wartości dofinansowania są projekty: 

 Shrink Smart — Governance of Shrinkage within an European Context — celem projektu jest 

identyfikacja procesu regresu i kurczenia się kilku dużych ośrodków miejskich zloka lizowanych 

w różnych częściach kontynentu oraz próba znalezienia racjonalnych rozwiązań, które 

mogłyby służyć wspieraniu polityki miejskiej na polu przeciwdziałania obserwowanym 

niekorzystnym trendom, 

 LHCPhenoNet — Advanced Particle Phenomenology in the LHC era — projekt związany  

jest z działaniem Wielkiego Hadronowego Zderzacza (ang. LHC) w ośrodku CERN w Genewie, 

obejmujący współpracę pomiędzy dziesięcioma ośrodkami naukowymi z Europy, jednym  

z Ameryki Południowej, dwoma dużymi przedsiębiorstwami dostarczającymi oprogramowanie 

związane z obliczeniami symbolicznymi (Wolfram Research, Maplesoft) oraz Europejską 

Organizacją Badań Jądrowych CERN, tworzących sieć LHCPhenoNet, 

 TENLAW — Tenancy Law and Housing Policy in Multi-level Europe — projekt dotyczy prawa 

lokatorskiego i polityki mieszkaniowej w ujęciu międzynarodowym państw członkowskich UE, 

a także wybranych państw europejskich niebędących członkami UE (Serbia, Chorwacja, Cypr, 

Rumunia, Szwajcaria). 

Ważnym wydarzeniem w ramach Programów ramowych była organizacja wraz z innymi uczelniami 

regionu Śląskiej Nocy Naukowców 2012 w ramach projektu SIRENA — Silesian Researchers Now! 
Wydarzenie to, mające na celu zachęcenie młodych ludzi do nieustannego poszerzania wiedzy  

i promocję szeroko pojętej nauki, odbywa się w ostatni piątek września we wszystkich krajach Unii 

Europejskiej. Uniwersytet Śląski, będący partnerem w projekcie, organizował wykłady, gry, zabawy  

i eksperymenty, promujące działalność naukową wśród szerokiej publiczności. 

Szczegółowy wykaz międzynarodowych programów badawczych realizowanych w 2012 roku oraz 

jednostek realizujących zawierają tabele nr 12—14. 

TABELA 12 

Wykaz projektów realizowanych w ramach programów ramowych UE w 2012 roku  

Lp. Nazwa projektu, akronim 
Nazwa  

programu 
Okres 

realizacji 
Jednostka 
realizująca 

Dofinansowanie 
— środki 

zagraniczne 

Dofinansowanie 
— środki  

krajowe na 
naukę  

(MNiSW) 

1 REMINING LOWEX — 

Redevelopment of European 

Mining Areas into Sustainable 

Communities by Integrating 

Supply and Demand Side based 

on Low Energy Principles 

6. Program 

Ramowy 
2007–2012 

Wydział Nauk 

o Ziemi 
101 499,00 € 149 084,00 PLN 

2 Shrink Smart — Governance 

of Shrinkage within an European 

Context  

7. Program 

Ramowy 
2009–2012 

Wydział Nauk 

o Ziemi 
120 900,00 € 182 822,00 PLN 

3 ice2sea — Estimating the future 

contribution of continental ice to 

sea-level rise  

7. Program 

Ramowy 
2009–2013 

Wydział Nauk 

o Ziemi 
63 960,00 € 91 689,00 PLN 

4 HYPOCAVE — Hypogene Caves 

Morphology — Europe/Australia 

Comparison 

7. Program 

Ramowy 
2010–2013 

Wydział Nauk 

o Ziemi 
12 600,00 € 0,00 PLN 

5 LHCPhenoNet — Advanced 

Particle Phenomenology in the 

LHC era 

7. Program 

Ramowy 
2011–2014 

Wydział 

Matematyki, 

Fizyki i Chemii 

323 787,16 € 0,00 PLN 

6 TENLAW — Tenancy Law and 

Housing Policy in Multi-level 

Europe 

7. Program 

Ramowy 
2012–2015 

Wydział Prawa 

i Administracji 
208 300,00 € 231 000,00 PLN 
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Lp. Nazwa projektu, akronim 
Nazwa  

programu 
Okres 

realizacji 
Jednostka 
realizująca 

Dofinansowanie 
— środki 

zagraniczne 

Dofinansowanie 
— środki  

krajowe na 
naukę  

(MNiSW) 

7 EUROOT — Enhancing resource 

Uptake from Roots under stress in 

cereal crops 

7. Program 

Ramowy 
2012–2015 

Wydział Biologii 

i Ochrony 

Środowiska 

90 000,00 € 147 866,00 PLN 

8 SIRENA — Silesian Researchers 

Now! 

7. Program 

Ramowy 
2012 

Dział Informacji  

i Promocji 
6 601,00 € 0,00 PLN 

 

 

 

 

Kontynuowana była realizacja dwóch dużych projektów dofinansowanych z Funduszu 

Badawczego Węgla i Stali, których łączna wartość przekracza 2  000 000 zł (w tym: kwota 

dofinansowania ze środków zagranicznych — 1 200 000 zł oraz kwota dofinansowania ze środków 

MNiSW na naukę — 645 971 zł): projekt INNOCARB — Innowacyjne produkty węglowe zastępujące 
koks w eksploatacji wielkiego pieca (BF) oraz projekt RATIO-COAL — Poprawa jakości procesu 
karbonizacji węgla poprzez optymalizację składu paliwa stosowanego w mieszankach koksowni-
czych wpisują się zakresem badawczym w specyfikę gospodarki województwa śląskiego.  

TABELA 13 

Wykaz projektów realizowanych w ramach Funduszu Badawczego Węgla i Stali w 2012 roku 

Lp. Nazwa projektu, akronim 
Okres 

realizacji 
Jednostka 
realizująca 

Dofinansowanie 
— środki 

zagraniczne 

Dofinansowanie 
— środki 
krajowe  
na naukę 

(MNiSW) 

1 INNOCARB — Innovative carbon products 

for substituting coke on BF operation  
2010–2013 

Wydział Nauk 

o Ziemi 
30 671,00 € 66 631,00 PLN 

2 RATIO-COAL — Improvement of coal 

carbonization through the optimization of 

fuel in cooking coal blends 

2010–2013 
Wydział Nauk 

o Ziemi 
266 686,00 € 579 340,00 PLN 

 

 

Pracownicy Uniwersytetu realizowali także projekty badawcze w ramach innych programów 

międzynarodowych, m.in. Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, Programu Industrial Relations 
and Social Dialogue Dyrekcji Generalnej KE ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Równości  Szans 

oraz Polsko-Szwajcarskiego Programu Badawczego.  

 

TABELA 14 

Wykaz projektów realizowanych w ramach innych międzynarodowych programów badawczych w 2012 roku  

Lp. Nazwa projektu, akronim 
Nazwa  

programu 
Okres 

realizacji 
Jednostka 
realizująca 

Dofinansowanie 
— środki 

zagraniczne 

Dofinansowanie 
— środki  

krajowe na naukę  

(MNiSW) 

1 Biotechnology package 

for enhancing induced 

mutagenesis in barley 

Międzynarodowa 

Agencja Energii 

Atomowej 

2009–2013 

Wydział 

Biologii 

i Ochrony 

Środowiska 

24 000,00 € 350 500,00 PLN 

2 Mutational analysis of genes 

involved in DNA repair in 

barley 

Międzynarodowa 

Agencja Energii 

Atomowej 

2009–2013 

Wydział 

Biologii 

i Ochrony 

Środowiska 

36 000,00 € 208 000,00 PLN 
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Lp. Nazwa projektu, akronim 
Nazwa  

programu 
Okres 

realizacji 
Jednostka 
realizująca 

Dofinansowanie 
— środki 

zagraniczne 

Dofinansowanie 
— środki  

krajowe na naukę  

(MNiSW) 

3 CNH: Towards an Integrated 

Framework for Climate Change 

Impact Assessments 

for International Market 

Systems with Long-Term 

Investments (CLIMARK) 

US National 

Science 

Foundation 

2010–2012 
Wydział Nauk 

o Ziemi 
17 280,00 USD 0,00 PLN 

4 NEIRE II — New European 

Industrial Relations: 

Expectations of Employers on 

Employee representatives’ 

roles, attitudes, and 

competencies to act as 

partners in social innovation 

Program Industrial 

Relations and 

Social Dialogue 

Dyrekcji Generalnej 

KE ds. Zatrudnienia, 

Spraw 

Społecznych 

i Równości Szans 

2012–2013 

Wydział 

Pedagogiki 

i Psychologii 

5 774,37 € 0,00 PLN 

5 Zagrożenie 

przeciwpowodziowe 

w przedpolu Tatr (FLORIST) 

Polsko-Szwajcarski 

Program Badawczy 
2011–2016 

Wydział Nauk 

o Ziemi 
738 000,00 PLN 0,00 PLN 

 

 

W 2012 roku pracownicy Uniwersytetu złożyli 5 propozycji projektów do 7. Programu Ramowego 

UE (w tym wysoko oceniony, ale ostatecznie niezatwierdzony do dofinansowania projekt w ramach 

programu Pomysły), 2 wnioski do Funduszu Badawczego Węgla i Stali, 1 do programu Humanities in 
the European Research Area (HERA) oraz 1 do programu Industrial Relations and Social Dialogue 

Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Równości Szans.  

Do realizacji w roku 2012 zatwierdzone zostały 3 projekty 7. Programu Ramowego UE: SIRENA — 
Silesian Researchers Now!, TENLAW — Tenancy Law and Housing Policy in Multi-level Europe oraz 

EUROOT — Enhancing resource Uptake from Roots under stress in cereal crops (dofinansowanie ze 

środków zagranicznych: ponad 1 200 000 zł). Do realizacji w ramach programu Industrial Relations 
and Social Dialogue Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych  

i Równości Szans zatwierdzono także projekt NEIRE II — New European Industrial Relations: 
Expectations of Employers on Employee representatives’ roles, attitudes, and  competencies to act as 
partners in social innovation (dofinansowanie ze środków zagranicznych: ponad 23 500 zł). 

Ponadto, 3 projekty otrzymały dofinansowanie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

(projekt międzynarodowy współfinansowany) o łącznej kwocie 521 866 zł.  

Pracownicy UŚ rozpoczęli także przygotowywanie projektów badawczych, których termin 

składania przypada na rok 2013. Złożono 3 wnioski o środki finansowe na realizację zadań mających 

na celu przygotowanie wniosku projektowego do programu badawczego Unii Europejskiej w ramach 

inicjatywy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Granty na Granty. Łączna wartość przyznanego 

przez MNiSW dofinansowania to 99 440 zł. 

 

 

 

2.  Międzynarodowe programy edukacyjne, w tym Programy edukacyjne UE 

W roku 2012 Uniwersytet Śląski realizował projekty edukacyjne z elementem badawczym 

w ramach programów: Lifelong Learning Programme, Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego 

oraz programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Łącznie prowadzono 7 projektów — dane 

zawiera tabela nr 15. 
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TABELA 15 

Wykaz projektów edukacyjnych realizowanych w 2012 roku 

Lp. Nazwa projektu, akronim 
Nazwa 

podprogramu 
Okres 

realizacji 
Jednostka 
realizująca 

Wartość 
dofinanso- 

wania 
dla UŚ 

1 

 

„Go to work! Polish young professionals 

on European labour market”, Go to work 

Lifelong Learning 

Programme, Leonardo 

da Vinci, Mobilność  

2011–2013 Biuro Karier 99 252,00 € 

2 

 

 

CareerS — Development of Career 

Guidance Aimed at Improving Higher 

Education in Serbia  

Lifelong Learning 

Programme, Tempus 

Action 2: Structural 

Measures 

2011–2014 Biuro Karier 52 555,00 € 

3 

 

OPTIMALE — Optimising Professional 

Translator Training in a Multilingual Europe  

Lifelong Learning 

Programme,  

Erasmus Networks  

2010–2013 
Wydział 

Filologiczny 
8 340,00 € 

4 

 

 

 

 

NetQues — Network for Tuning Standards 

& Quality of Educ. progs. for SLT in Europe  

(Sieć Standardów Mowy i Jakości 

Programów Edukacyjnych dla Terapeutów 

Mowy i Języka w Europie) 

Lifelong Learning 

Programme,  

Erasmus Networks  

2010–2013 
Wydział 

Filologiczny 
4 189,00 € 

5 Seniorzy w akcji 
Polsko-Amerykańska 

Fundacja Wolności 
2011–2012 

Uniwersytet 

Trzeciego 

Wieku 

18 480,00 € 

 

6 

 

Territorial Autonomy in the European 

Perspective. The Visegrad Experience 

International Visegrad 

Fund / Mikro Grants 
2012 

Wydział Nauk 

Społecznych 
6 000,00 € 

7 

 

Implementation and Enforcement of EU 

Consumer Law in Visegrad Countries 

International Visegrad 

Fund / Strategic 

Grants 

2012 
Wydział Prawa 

i Administracji 
5 240,00 € 

 

 

 

Ponadto, w 2012 r. złożono 8 wniosków na dofinansowanie projektów w ramach Funduszu 

Wyszehradzkiego (International Visegrad Fund), w tym 4 projekty w ramach ścieżki „small grants”,  

3 projekty „standard grants” oraz 1 projekt „strategic grants”. Celem projektów jest nawiązanie 

współpracy pomiędzy instytucjami naukowo-badawczymi krajów należących do Grupy 

Wyszehradzkiej. 

 

 

3. Fundusze strukturalne UE 

W 2012 roku Uniwersytet Śląski realizował szereg projektów dofinansowanych z funduszy 

strukturalnych, w tym z Programów Operacyjnych: Kapitał Ludzki, Innowacyjna Gospodarka, 

Infrastruktura i Środowisko, Europejska Współpraca Terytorialna oraz z Regionalnego Programu 

Operacyjnego.  

Realizowane projekty wpisywały się w:  

1. Obszar inwestycyjny — projekty związane z budową, rozbudową i modernizacją infrastruktury 

badawczo-edukacyjnej Uczelni. 

2. Obszar edukacyjny — projekty związane z kształceniem i dydaktyką oraz rozwojem współpracy 

instytucjonalnej, w tym w zakresie badawczym. 

3. Obszar badawczy — projekty związane z rozwojem badań naukowych i prac rozwojowych. 
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Środki pozyskane w ramach funduszy strukturalnych stanowią największe źródło finansowania 

unijnego dla państw członkowskich i znacząco przyczyniają się do polepszenia atrakcyjności  

i konkurencyjności Uczelni. W ramach funduszy strukturalnych w 2012 roku w Uniwersytecie rozpoczęto, 

bądź kontynuowano realizację 39 projektów. Łączna wartość dofinansowania przyznana Uniwersytetowi 

w ramach projektów wyniosła 295 794 404,50 zł. Uniwersytet Śląski najczęściej pełnił rolę Lidera  

w projekcie (29 projektów), w pozostałych natomiast 10 projektach był Partnerem m.in. dla: Polskiej 

Akademii Nauk, Uniwersytetu Warszawskiego, Politechniki Śląskiej, Urzędu Miasta Katowice, Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach. 

Ponadto, w ramach projektów, Uczelnia współpracowała także z wieloma przedsiębiorstwami 

działającymi zarówno w województwie, jak i całym kraju. 

Uniwersytet w 2012 r. rozpoczął bądź kontynuował realizację 7 projektów inwestycyjnych. 

Największymi, a zarazem najważniejszymi z punktu widzenia rozwoju szeroko rozumianej nauki 

i badań były dwa projekty: 

 Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych — w wyniku realizacji 

projektu w 2012 roku otwarty został nowoczesny budynek badawczo-dydaktyczny  

w Chorzowie. Głównym celem Centrum jest integracja możliwości dydaktycznych i badawczych 

poprzez udostępnienie pracownikom naukowym i studentom w jednym miejscu 

nowoczesnych, certyfikowanych laboratoriów, sal ćwiczeniowych i audytoryjnych. Projekt 

umożliwi podniesienie jakości kształcenia i wzrost liczby studentów w dziedzinach 

priorytetowych z punktu widzenia rozwoju gospodarki (rozwój mikrokierunków), zwiększenie 

dostępu studentów do szerokopasmowego Internetu i do nowoczesnych narzędzi oraz technik 

informacyjnych, a także wzrost poziomu umiędzynarodowienia badań dydaktycznych  

i kształcenia poprzez wzbogacenie sieci połączeń między uczelniami polskimi i zagranicznymi,  

 Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka — w wyniku realizacji projektu w 2012 

roku uruchomione zostało Centrum będące wspólnym projektem Uniwersytetu 

Ekonomicznego oraz Uniwersytetu Śląskiego. Główną funkcją obiektu jest udostępnianie 

czytelnikom księgozbioru tradycyjnego, czasopism oraz zbiorów multimedialnych. Biblioteka 

pracować będzie w zintegrowanym systemie informatycznym z opcją zdalnego przeszukiwania 

oraz możliwości rejestracji na odległość, a jej zasoby zostaną umieszczone w Narodowym 

Uniwersalnym Katalogu. 

Szczegółowy wykaz projektów realizowanych w ramach funduszy strukturalnych w 2012 roku 

zamieszczono w tabelach nr 16—18. 

TABELA 16 

Wykaz projektów realizowanych w ramach funduszy strukturalnych w 2012 roku — projekty inwestycyjne 

Lp. Tytuł projektu 
Nazwa programu 

operacyjnego 
Działanie/ 

Poddziałanie 

Charakter 
projektu/  
Rola UŚ 

Czas  
realizacji 

Dofinansowanie  
dla UŚ 

1 Centrum Informacji Naukowej 

i Biblioteka Akademicka — 

CINiBA 

Regionalny PO 

Województwa 

Śląskiego 

6.1 
Inwestycyjny/ 

Lider 

22.10.2007

—

29.06.2012 

83 613 513,19 

2 Śląskie Międzyuczelniane 

Centrum Edukacji i Badań 

Interdyscyplinarnych 

w Chorzowie — ŚMCEiBI 

PO Infrastruktura 

i Środowisko 
13.1 

Inwestycyjny/ 

Lider 

03.2009 

— 

04.2012 

64 680 000,00 

3 Modernizacja infrastruktury 

zespołu laboratoriów 

dydaktycznych Uniwersytetu 

Śląskiego z zakresu nauk 

o środowisku w Katowicach 

i Sosnowcu, MODLAB 

Regionalny PO 

Województwa 

Śląskiego 

8.1 
Inwestycyjny/ 

Lider 

01.01.2010

—

25.01.2012 

29 153 755,00 



 

 25 Uniwersytet Śląski w Katowicach 

Lp. Tytuł projektu 
Nazwa programu 

operacyjnego 
Działanie/ 

Poddziałanie 

Charakter 
projektu/  
Rola UŚ 

Czas  
realizacji 

Dofinansowanie  
dla UŚ 

4 Kompleksowa 

termomodernizacja budynku 

Rektoratu Uniwersytetu 

Śląskiego w Katowicach 

Regionalny PO 

Województwa 

Śląskiego 

5.3 
Inwestycyjny/ 

Lider 

02.01.2012

—

24.09.2013 

4 539 452,77 

5 MOK — Dostosowanie systemu 

zarządzania zbiorami do 

nowoczesnego modelu 

otwartych kolekcji 

dziedzinowych 

Regionalny PO 

Województwa 

Śląskiego 

8.1 
Inwestycyjny/ 

Lider 

26.02.2010

—

14.12.2012 

4 854 086,50 

6 Termomodernizacja budynku 

laboratorium wraz z odzyskiem 

ciepła z budynku wysokiego 

Wydziału Nauk o Ziemi 

w Sosnowcu — etap końcowy 

inwestycji (TERMOLAB) 

Regionalny PO 

Województwa 

Śląskiego 

5.3 
Inwestycyjny/ 

Lider 

01.03.2011

—

21.09.2012 

8 015 788,71 

7 Cieszyński Kampus 

Uniwersytecki: Info–Art 

Regionalny PO 

Województwa 

Śląskiego 

8.1 
Inwestycyjny/ 

Lider 

01.01.2012

—

31.12.2013 

1 909 082,47 

 

Najwięcej projektów dofinansowanych z funduszy strukturalnych w Uniwersytecie stanowiły 

projekty o charakterze edukacyjno-dydaktycznym realizowane w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki. Łącznie rozpoczęto bądź kontynuowano realizację 23 przedsięwzięć.  

Największym ogólnouczelnianym projektem był projekt Uniwersytet Partnerem Gospodarki 
Opartej na Wiedzy — UPGOW. Projekt realizowany jest od 2008 roku, a jego głównym celem jest 

wzmocnienie potencjału dydaktycznego Uczelni, poprzez dostosowanie kształcenia do potrzeb 

gospodarki i rynku pracy, wspieranie kierunków oraz specjalności o priorytetowym znaczeniu dla 

gospodarki, podniesienie atrakcyjności kształcenia w obszarze nauk matematyczno-przyrodniczych  

i technicznych, wzmocnienie praktycznych elementów nauczania oraz zwiększenie zaangażowania 

pracodawców w realizację programów kształcenia, pogłębienie współpracy z pracodawcami, 

urozmaicenie oferty dydaktycznej za pomocą metod i technik kształcenia na odległość, rozwijanie 

kompetencji dydaktycznych kadry akademickiej oraz wsparcie studentów niepełnosprawnych.  

Ponadto, w 2012 r., Uczelnia prowadziła 8 kierunków zamawianych w ramach Poddziałania 4.1.2 

PO Kapitał Ludzki: biotechnologia, matematyka (2 roczniki), inżynieria materiałowa, geofizyka, 

ochrona środowiska, chemia oraz informatyka. Celem projektów jest podniesienie atrakcyjności 

kształcenia na kierunkach o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, a tym samym 

zwiększenie liczby absolwentów tychże kierunków. 

Poza projektami stricte edukacyjno-dydaktycznymi Uniwersytet Śląski prowadził 6 projektów,  

w ramach których nawiązano współpracę z gospodarką (START, DoktoRIS, Nauka dla Gospodarki, 

EKO-STAŻ, TWING, ŚWIDER). Wśród wymienionych projekt pn. DoktoRIS — Program Stypendialny na 
rzecz innowacyjnego Śląska realizowany wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego 

należy uznać za strategiczny. Projekt obejmuje program stypendialny skierowany do doktorantów 

kształcących się w dziedzinach nauki i dyscyplinach naukowych oraz przygotowujących pracę 

doktorską w zakresie i tematyce zgodnej z kluczowymi obszarami technologicznymi wskazanymi  

w Programie Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego na lata 2010—2020. Celem projektu jest 

przyspieszenie postępów oraz podniesienie jakości pracy naukowej ponad 200 doktorantów z woj. 

śląskiego, poprzez wsparcie finansowe oraz przeszkolenie stypendystów w zakresie tematyki 

związanej z prawem własności intelektualnej, komercjalizacją wiedzy i przedsiębiorczością.  

Uniwersytet Śląski w 2012 r. kontynuował w partnerstwie z Uniwersytetem w Oslo realizację 

projektu innowacyjnego Nowoczesne komputerowe metody kształcenia dla regionalnych kadr 
innowacyjnej gospodarki: iCSE. Innowacyjność tego projektu polega na integracji metod 
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komputerowych z kierunkowymi przedmiotami wybranych nauk ścisłych. Produktem finalnym 

projektu będzie integracja przedmiotów kierunkowych studiów chemia, fizyka medyczna, f izyka 

techniczna, ekonofizyka i biofizyka z metodami komputerowymi, polegająca na opracowaniu 

materiałów dydaktycznych, narzędzi IT.  

TABELA 17 

Wykaz projektów realizowanych w ramach funduszy strukturalnych w 2012 roku — projekty edukacyjne 

Lp. Tytuł projektu 
Nazwa 

programu 
operacyjnego 

Działanie/ 
Poddziałanie 

Charakter 
projektu/  
Rola UŚ 

Czas 
realizacji 

Dofinansowanie 
dla UŚ 

1 Uniwersytet Partnerem Gospodarki 

Opartej na Wiedzy — UPGOW PO Kapitał Ludzki 4.1.1 

Plan rozwoju 

uczelni/  

Lider 

01.09.2008 

— 

31.03.2014 

43 863 344,80 

2 Zamawianie kształcenia na kie-

runkach technicznych, matema-

tycznych i przyrodniczych — pilotaż 

PO Kapitał Ludzki 4.1.2 
Edukacyjny/  

Lider 

21.08.2008 

— 

15.03.2012 

1 133 798,00 

3 Atrakcyjna i Innowacyjna 

Biotechnologia — ATRINBIOTECH PO Kapitał Ludzki 4.1.2 
Edukacyjny/  

Lider 

10.05.2010 

— 

31.10.2013 

3 946 340,85 

4 Aktywny w szkole, aktywny w życiu 

PO Kapitał Ludzki 3.3.4 
Edukacyjny/  

Lider 

01.11.2008 

— 

31.10.2012 

41 368 817,20 

5 Partnerzy w nauce 

PO Kapitał Ludzki 3.3.4 
Edukacyjny/  

Lider 

01.11.2008 

— 

31.10.2012 

41 368 817,20 

6 Środowiskowe Studia  

Doktoranckie z Nauk 

Matematycznych  

PO Kapitał Ludzki 4.1.1 
Edukacyjny/ 

Partner 

01.09.2009 

— 

31.12.2015 

0,00 

7 Podyplomowe Kwalifikacyjne Studia 

w zakresie ICT, języka obcego oraz 

Historii i Społeczeństwa. Dziedzictwa 

epok 

PO Kapitał Ludzki 9.4 
Edukacyjny/  

Lider 

01.03.2011 

— 

13.01.2013 

437 763,32 

8 TWING — Transfer Wiedzy Nauka — 

Gospodarka: Program stypendialny PO Kapitał Ludzki 8.2.1  

Współpraca 

z gospodarką/  

Lider 

01.10.2011 

— 

30.09.2013 

1 522 088,25 

9 Nowoczesne komputerowe metody 

kształcenia dla regionalnych kadr 

innowacyjnej gospodarki: iCSE 

PO Kapitał Ludzki 8.3  

Edukacyjno- 

innowacyjny/ 

Lider 

01.04.2011 

— 

31.03.2014 

3 849 710,00 

10 Przedsiębiorczość akademicka 

na START  
PO Kapitał Ludzki 8.2.1 

Współpraca 

z gospodarką  

— edukacyjny/ 

Partner 

01.09.2011 

— 

31.08.2013 

45 361,00 

11 Inżynier Materiałów — Materiał na 

Inżyniera. Kształcenie zamawiane na 

kierunku Inżynieria Materiałowa 

Uniwersytetu Śląskiego 

PO Kapitał Ludzki 4.1.2 
Edukacyjny/  

Lider 

30.06.2011 

— 

31.10.2015 

2 020 791,30 

12 DoktoRIS — Program Stypendialny 

na rzecz innowacyjnego Śląska  
PO Kapitał Ludzki 8.2.2 

Współpraca 

z gospodarką  

— edukacyjny/ 

Partner 

01.10.2011 

— 

30.09.2013 

758 789,20 

13 Matematyka podstawą sukcesu 

PO Kapitał Ludzki 4.1.2 
Edukacyjny/ 

 Lider 

01.07.2011 

— 

30.10.2014 

3 924 417,00 

14 Osoba niepełnosprawna moim 

sąsiadem 
PO Europejska 

Współpraca 

Terytorialna 

Republika 

Czeska — 

Rzeczpospolita 

Polska 

Współpraca 

instytucjonalna 

— edukacyjny/ 

Partner 

01.01.2012 

— 

31.12.2012 

46 981,24 
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Lp. Tytuł projektu 
Nazwa 

programu 
operacyjnego 

Działanie/ 
Poddziałanie 

Charakter 
projektu/  
Rola UŚ 

Czas 
realizacji 

Dofinansowanie 
dla UŚ 

15 Nauka dla Gospodarki — efektywne 

zarządzanie badaniami naukowymi  

i komercjalizacja wyników prac 

badawczych 

PO Kapitał Ludzki 4.2 

Współpraca 

z gospodarką/  

Lider 

01.09.2012 

— 

30.06.2014 

1 392 845,80 

16 
Śląska współpraca: Innowacje Dla 

Efektywnego Rozwoju — ŚWIDER 
PO Kapitał Ludzki 8.2.1 

Współpraca 

z gospodarką/  

Lider 

01.09.2012 

— 

31.08.2014 

1 587 559,00 

17 EKO-STAŻ 

PO Kapitał Ludzki 8.2.1 

Współpraca 

z gospodarką/ 

Partner 

01.02.2012 

— 

31.01.2014 

204 630,00 

18 
GEOFUTURE — Geofizyka 

w gospodarce przyszłości 
PO Kapitał Ludzki 4.1.2 

Edukacyjny/  

Lider 

01.06.2012 

— 

30.11.2015 

1 457 564,70 

19 
Zwiększenie liczby absolwentów 

kierunku chemia — ZLAB 
PO Kapitał Ludzki 4.1.2 

Edukacyjny/  

Lider 

01.07.2012 

— 

31.10.2015 

3 832 153,50 

20 

Matematyka kodem nowoczesności PO Kapitał Ludzki 4.1.2 
Edukacyjny/  

Lider 

01.07.2012 

— 

31.10.2015 

4 508 007,00 

21 UStuŚ — Uniwersyteckie Studia 

Środowiskowe: Kierunek Zamawiany 

„Ochrona Środowiska” 

PO Kapitał Ludzki 4.1.2 
Edukacyjny/  

Lider 

01.07.2012 

— 

30.09.2015 

4 319 593,50 

22 
Informatyka Inżynierska — Kierunek 

Zamawiany Uniwersytetu Śląskiego  
PO Kapitał Ludzki 4.1.2 

Edukacyjny/ 

Lider 

01.06.2012 

— 

31.12.2015 

2 585 525,25 

23 Ochrona i racjonalne udostępnienie 

Specjalnego Obszaru Ochrony 

Siedlisk Natura 2000, Ostoja 

Kroczycka, w tym rezerwatu przyrody 

Góra Zborów 

Regionalny PO 

Województwa 

Śląskiego 

5.5 
Edukacyjny/  

Partner 

23.12.2011 

— 

30.09.2013 

0,00 

 

 

W ramach projektów badawczych dofinansowanych z funduszy strukturalnych Uniwersytet Śląski 

rozpoczął bądź kontynuował realizację 9 projektów badawczych (w 5 jako Lider i w 4 jako Partner).  

Największymi pod względem budżetowym projektami były: 

 ŚLĄSKA BIOFARMA — Centrum Biotechnologii, Bioinżynierii i Bioinformatyki — celem projektu 

jest stworzenie w południowym regionie Polski sieci zintegrowanych i ściśle współpracujących 

specjalistycznych laboratoriów badawczych w oparciu o jednostki już posiadające ogromne 

doświadczenie w dziedzinie biotechnologii, bioinżynierii i bioinformatyki,  

 ZiZOZap — Zintegrowany System Wspomagający Zarządzaniem i Ochroną Zbiornika 
Zaporowego — projekt zakłada zwiększenie roli nauki w rozwoju gospodarczym i zwiększenie 

wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce związanej ze 

zrównoważonym gospodarowaniem zasobami wodnymi przez dostarczenie narzędzi dla 

wspomagania zarządzaniem i ochroną zbiornika zaporowego, 

 Narzędzia biotechnologiczne służące do otrzymywania zbóż o zwiększonej odporności 
na suszę — POLAPGEN-BD — celem projektu jest dostarczenie hodowcom roślin narzędzi 

biotechnologicznych służących do ograniczenia strat związanych z niedoborem wody.  
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TABELA 18 

Wykaz projektów realizowanych w ramach funduszy strukturalnych w 2012 roku — projekty badawcze 

Lp. Tytuł projektu 
Nazwa programu 

operacyjnego 
Działanie/ 

Poddziałanie 

Charakter 
projektu/  
Rola UŚ 

Czas 
realizacji 

Dofinansowanie 
dla UŚ 

1 PI Śląskie Wyzwania PO Kapitał Ludzki 7.2.1 
Badawczy/ 

Partner 

01.09.2011

—

28.02.2014 

123 970,00 

2 ŚLĄSKA BIOFARMA — Centrum 

Biotechnologii, Bioinżynierii  

i Bioinformatyki  

PO Innowacyjna 

Gospodarka 
2.1 

Badawczy/ 

Partner 

2009 

— 

2012 

12 800 000,00 

3 Ogólnodostępna baza danych 

bio- i georóżnorodności 

Województwa Śląskiego — 

integralna część otwartego 

regionalnego systemu 

informacji przestrzennej, 

BIOGEO-SILESIA ORSIP  

Regionalny PO 

Województwa 

Śląskiego 

5.4 
Inwestycyjny/ 

Lider 

03.10.2011

—

24.10.2013 

3 359 081,00 

4 Narzędzia biotechnologiczne 

służące do otrzymywania zbóż 

o zwiększonej odporności 

na suszę — POLAPGEN-BD  

PO Innowacyjna 

Gospodarka 
1.3.1 

Badawczy/ 

Partner 

01.01.2010

—

31.12.2014 

3 835 307,36  

5 From Study to Molecular 

Dynamics in Amorphous 

Medicines at Ambient and 

Elevated Pressure of Nowel 

Applications in Pharmacy  

PO Innowacyjna 

Gospodarka 
TEAM 

Badawczy/ 

Lider 

01.09.2008

—

31.08.2012 

1 015 833,33  

6 ZiZOZap — Zintegrowany 

System Wspomagający 

Zarządzaniem i Ochroną 

Zbiornika Zaporowego 

PO Innowacyjna 

Gospodarka 
1.1.2 

Badawczy/ 

Lider 

01.01.2010

—

31.03.2014 

19 666 472,00 

7 Diagnoza problemów 

społecznych i monitoring 

aktywizacji polityki rozwoju 

zasobów ludzkich 

w Katowicach 

PO Kapitał Ludzki 7.2.1 
Badawczy/ 

Partner 

01.05.2011

—

30.04.2012 

560 660,00 

8 Poszukiwanie i identyfikacja 

mutantów strigolaktonowych 

w celu uzyskania materiałów 

wyjściowych do hodowli 

jęczmienia Hordeum vulgare 

w Polsce  

PO Innowacyjna 

Gospodarka 
VENTURES 

Badawczy/ 

Lider 

07.2011 

— 

08.2013 

153 000,00 

9 Społeczno-gospodarcze 

i przestrzenne kierunki zmian 

regionalnych oraz lokalnych 

rynków pracy Województwa 

Śląskiego — SGP WSL 

PO Kapitał Ludzki 8.1.2 
Badawczy/ 

Lider 

01.01.2012

—

30.06.2013 

573 056,64 

 

 

W 2012 roku pracownicy Uniwersytetu złożyli 29 propozycji projektów w ramach funduszy 

strukturalnych, z czego 10 zostało przyjętych do realizacji. Łączna wartość złożonych projektów to 

ponad 234 mln. 

 

 



 

 29 Uniwersytet Śląski w Katowicach 

4. Mechanizmy Finansowe: EOG i Norweski 

W roku 2012 Uniwersytet Śląski realizował jeden projekt w ramach Norweskiego Mechanizmu 

Finansowego AWAKE — Arctic Climate and Environment of the Nordic Seas and the Svalbard-
Greenland Area. Celem projektu było badanie zmian zachodzących w atmosferze oraz ich wpływu na 

zmiany zachodzące w obrębie lodowców i wód oceanicznych na obszarze Oceanu Atlantyckiego  

i Arktyki. Badania prowadzone były przez naukowców z Norwegii i Polski — tabela nr 19. 

TABELA 19 

Wykaz projektów realizowanych w ramach mechanizmów finansowych w 2012 roku  

Lp. Nazwa projektu, akronim Nazwa programu 
Okres 

realizacji 
Jednostka 
realizująca 

Wartość 
dofinansowania 

dla UŚ 

1 AWAKE — Arctic Climate and Environment 

of the Nordic Seas and the Svalbard-

Greenland Area 

Norweski 

Mechanizm 

Finansowy 

01.01.2010 

— 

31.12.2012 

Wydział Nauk 

o Ziemi 
620 000,00 

 

Jednocześnie w 2012 r. złożono 2 wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Norweskiego 

Mechanizmu Finansowego. Jednym z nich jest Arctic Climate system study of ocean, sea ice and 
glacier interaction in Svalbard area with focus on Hornsund (AWAKE-2), który ma stanowić 

kontynuację AWAKE-1. Projekt uzyskał dofinansowanie rzędu 1 mln zł, przy czym dofinanowanie dla 

UŚ wynosi 110 000,00 zł. 

 

Działalność informacyjna i promocyjna 

W 2012 roku Dział Projektów aktywnie działał na rzecz upowszechnienia wiedzy na temat 

realizacji projektów oraz możliwości pozyskania funduszy z programów międzynarodowych. 

Prowadzone były ogólnouczelniane szkolenia i spotkania dla zespołów koordynujących realizację 

projektów oraz osób chcących aplikować o środki na realizację projektów. Ponadto Dział prowadził 

stronę internetową (www.projekty.us.edu.pl), na której zamieszczano informacje na temat: specyfiki 

programów międzynarodowych, sposobów realizacji projektów oraz naborów i konkursów 

organizowanych przez instytucje finansujące.  

C/ Informatyzacja Uczelni 

Problematyka informatyzacji Uczelni koncentrowała się w 2012 roku, podobnie jak w latach 

poprzednich, na następujących zagadnieniach i zadaniach: 

3. kontynuowaniu wdrożenia Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagającego 

Zarządzanie Uczelnią i związanej z tym współpracą w ramach Konsorcjum 4U,  

4. uczestnictwie Uniwersytetu Śląskiego w Międzyuniwersyteckim Centrum Informatyzacji (MUCI) 

powołanym przez Konferencję Rektorów Uniwersytetów Polskich (KRUP),  

5. utrzymaniu i wdrożeniu nowych funkcjonalności Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów 

(USOS) oraz Studenckiej Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (SELS),  

6. rozwoju lokalnych sieci komputerowych w Uczelni oraz dalszej rozbudowie Uniwersyteckiej Sieci 

Komputerowej (USK) i usług sieciowych, 

7. rozwoju serwisu WWW Uczelni, 

8. rozwoju platformy kształcenia na odległość (CKO). 
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W 2012 roku podjęto ponadto działania mające na celu integrację infrastruktury i usług 

informatycznych, utrzymywanych przez działy Pionu IT. W pierwszym etapie ujednolicono we 

wszystkich działach platformy wirtualizacyjne oraz rozpoczęto proces integracji i unifikacji 

infrastruktury sprzętowej. Kolejnym krokiem będzie utworzenie tak zwanej chmury prywatnej , 

zarówno na potrzeby systemów informatycznych utrzymywanych przez służby centralne, jak i innych 

systemów informatycznych służących obsłudze procesu dydaktycznego i badań naukowych. 

Uniwersytet Śląski jest członkiem-założycielem Międzyuniwersyteckiego Centrum Informatyzacji, 

które ma swoją siedzibę przy Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przedstawicielem 

Uniwersytetu w Dyrekcji MUCI jest prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk — Prorektor ds. Nauki  

i Współpracy z Gospodarką. 

Za realizację informatyzacji Uczelni odpowiadają cztery działy Pionu IT: Dział Administracji Sieci  

i Usług Sieciowych, Dział Informatycznej Obsługi Toku Studiów, Dział Informatycznych Systemów 

Zarządzania oraz Dział Portalu i Serwisu WWW. Za rozwój platformy kształcenia na odległość 

odpowiada Centrum Kształcenia na Odległość. 

Dział Administracji Sieci i Usług Sieciowych (DASiUS) 

W Dziale Administracji Sieci i Usług Sieciowych realizowano następujące zadania:  

1. zapewnienie prawidłowego działania i stałego rozwoju Uczelnianej Sieci Komputerowej 
(USNET) 

Uczelniana Sieć Komputerowa zapewnia społeczności akademickiej dostęp do usług sieciowych 

i Internetu. DASiUS zajmuje się szkieletową częścią USK oraz siecią bezprzewodową. W ramach 

działań w tym zakresie:  

a. prowadzono bieżącą eksploatację sieci szkieletowej Uczelni. W roku 2012 zwiększyła się liczba 

urządzeń sieciowych i liczba łącz, także łącz 1GBps — tabela nr 20, 

TABELA 20 

Uczelniana Sieć Komputerowa (USNET) w latach 2011–2012 — urządzenia sieciowe i łącza 

Lp. Rok/miesiąc Routery Przełączniki Łącza 1 Gbps Łącza 100 Mbps Łącza 10 Mbps 

1 2012.12 7 52 35 22 5 

2 2011.12 7 43 29 25 5 

 

b. kontynuowano uruchamianie sieci bezprzewodowej w jednostkach Uczelni. Udostępniano sieci 

dla pracowników (pracownik-us), studentów (student-us) i gości (eduroam) oraz doraźnie sieci 

dla konferencji, zjazdów, itp. Obecność Uniwersytetu Śląskiego w sieci eduroam umożliwia 

także naszym pracownikom i studentom dostęp do Internetu podczas wyjazdów do ośrodków 

naukowych za granicą. Nastąpił istotny rozwój sieci bezprzewodowej — tabela nr 21, 

TABELA 21 

Uczelniana Sieć Komputerowa (USNET) w latach 2011–2012 — sieć bezprzewodowa 

Lp. Rok/miesiąc Kontrolery 
Punkty 

dostępowe 
Budynki 
z Wi-Fi 

Średnia liczba 
użytkowników 

dziennie 

Średnie 
wykorzystane 
pasmo [Mbps] 

1 2012.12 5 231 35 95 1,4 

2 2011.12 5 170 30 62 1,2 

 

c. uczestniczono w pracach związanych z zapewnieniem dostępu do sieci dla nowej siedziby 

Wydziału Radia i Telewizji, 

d. zorganizowano przyłączenie CINiBA do szkieletu Uczelnianej Sieci Komputerowej,  
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e. uruchomiono szybszą łączność sieciową do OA Ligota z wykorzystaniem nowego łącza 

światłowodowego, udostępnionego przez Centrum Komputerowe Politechniki Śląskiej,  

f. odbudowano (po pożarze w roku 2010) węzeł sieciowy w budynku Wydziału Nauk o Ziemi,  

g. wykonano opracowanie „Stan sieci internetowych w Osiedlach Akademickich”. Na podstawie 

tego opracowania przygotowano plan modernizacji sieci w OA Ligota. 

 

2. zapewnienie bezpieczeństwa sieci komputerowej USNET, zarządzanie adresami internetowymi 
i nazwami domenowymi znajdującymi się w dyspozycji Uniwersytetu Śląskiego 

W zakresie bezpieczeństwa sieci i administracji adresami IP i nazwami DNS w DASiUS:  

a. eksploatowano zintegrowane urządzenie bezpieczeństwa (firewall) na granicy Uczelnianej Sieci 

Komputerowej i Śląskiej Akademickiej Sieci Komputerowej, 

b. szczególną uwagę poświęcono wielowarstwowej ochronie antywirusowej, antyspamowej 

i antyphishingowej, 

c. we współpracy z operatorem ŚASK eksploatowano dwa niezależne połączenia światłowodowe 

do ŚASK, utrzymując niezawodne przyłączenie Uczelni do Internetu, 

d. prowadzono monitoring sieci i urządzeń sieciowych, 

e. utrzymywano eksploatację podstawowego i zapasowego serwera nazw DNS, 

f. na życzenie lokalnych administratorów sieci i w miarę potrzeb własnych dokonywano na bieżąco 

zmian w adresach IP i nazwach DNS należących do Uczelnianej Sieci Komputerowej, 

g. współpracowano z Policją i prokuraturą, ustalając informacje o użytkownikach sieci z Uczelni, 

podejrzanych o niezgodną z prawem aktywność w sieci, 

h. rozpoczęto prace zmierzające do wdrożenia w Uczelnianej Sieci Komputerowej systemu 

kontroli dostępu do sieci PacketFence (w pierwszym etapie w OA Ligota).  

 

3. współpraca z operatorami i użytkownikami sieci o zasięgu regionalnym, krajowym i globalnym 

Uczelnia korzysta z dostępu do Internetu zapewnianego przez jednego operatora 

telekomunikacyjnego: Centrum Komputerowe Politechniki Śląskiej. W ramach współpracy  

z operatorami i użytkownikami sieci: 

a. utrzymywano połączenie z Internetem za pośrednictwem Śląskiej Akademickiej Sieci 

Komputerowej. Uczelnia jest raczej konsumentem, niż dostawcą usług Internetu — wykorzystanie 

sieci zwiększyło się jednak w roku 2012 w porównaniu z rokiem 2011 — tabela nr 22, 

TABELA 22 

Uczelniana Sieć Komputerowa (USNET) w latach 2011–2012 — łączność z Internetem 

Lp. Rok 
Ruch przychodzący 

[GB] 
Ruch wychodzący 

[GB] 
Ruch całkowity 

[GB] 

1 2012 496 608 87 161 583 769 

2 2011 402 913 62 339 465 253 

 

b. we współpracy z Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym uzyskiwano certyfikaty SSL 

TCS dla domeny us.edu.pl, 

c. wymieniano korespondencję elektroniczną i załatwiano sprawy zgłaszane przez użytkowników 

sieci spoza Uczelni. 
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4. zapewnienie sprawności działania szkieletowej sieci komputerowej USNET oraz stosownego 
sprzętu komputerowego i sieciowego 

Zapewniając sprawność działania sieci szkieletowej dbano o właściwy stan techniczny urządzeń 

sieciowych, także przez inicjowanie ich modernizacji lub wymiany na urządzenia nowocześniejsze.  

W ramach tego: 

a. zrealizowano zakupy sprzętu sieciowego za środki z dotacji MNiSW na rozwój infrastruktury 

informatycznej nauki (LAN) w roku 2012, 

b. przygotowano i złożono do MNiSW wniosek o przyznanie w roku 2013 dotacji na rozwój 

infrastruktury informatycznej nauki (LAN). 

 

5. udzielanie użytkownikom z Uniwersytetu Śląskiego konsultacji w zakresie administracji 
i zapewnienia bezpieczeństwa sieci 

Użytkownicy z Uniwersytetu Śląskiego mogli uzyskać pomoc w zakresie administracji i zapewnienia  

bezpieczeństwa sieci za pomocą prowadzonego przez DASiUS Systemu Obsługi Spraw oraz  

w ramach konsultacji indywidualnych. Realizując kontakty z użytkownikami: 

a. w Systemie Obsługi Spraw w kolejkach związanych z działaniem DASiUS zarejestrowano mniej 

zgłoszeń niż w latach ubiegłych. Stały spadek liczby zgłoszeń należy uznać za pozytywny 

objaw wzrostu jakości działania sieci i usług sieciowych oraz doświadczenia użytkowników. 

Znaczne zmniejszenie liczby zgłoszeń w kolejce US-Abuse jest z jednej strony efektem 

działania firewalla na styku USK i Internetu, a z drugiej coraz bardziej prawidłowym 

wykorzystaniem sieci przez jej użytkowników — tabela nr 23, 

TABELA 23 

Załatwianie spraw użytkowników w latach 2011–2012 

Lp. Zgłoszenia 2011 2012 

1 US-Postmaster (zdarzenia związane z pocztą) 899 886 

2 US-Konto (udane i nieudane aktywacje kont) 354 310 

3 US-DNS (zdarzenia związane z rejestracją nazw) 41 42 

4 US-Network (zdarzenia związane z działaniem sieci) 113 205 

5 US-Hosting (zdarzenia związane z obsługą stron www) 199 177 

6 US-Abuse (zdarzenia związane z nadużyciami w sieci Uczelni) 131 59 

7 pozostałe (przydział adresów IP, administracja WWW itp.) 102 141 

RAZEM 1 839 1 820 

 

b. konsultacje (osobiste, telefoniczne oraz e-mailowe) prowadzone były na bieżąco i polegały na 

przekazywaniu użytkownikom opinii, udzielaniu rad, wskazówek i wyjaśnień. Były prowadzone 

na życzenie użytkownika albo z własnej inicjatywy. 

 

6. organizacja centralnych usług sieciowych, w tym serwisu poczty elektronicznej dla całej 
społeczności akademickiej 

Centralne usługi sieciowe realizowane są w Uniwersytecie Śląskim przez system informatyczny, 

składający się z kilkudziesięciu podsystemów. Działanie tych podsystemów, realizujących rozmaite 

funkcje (np. dystrybucja poczty elektronicznej, ochrona antyspamowa i antywirusowa, udostępnianie 

serwisu WWW, itp.), opiera się niemal wyłącznie na dostępnym nieodpłatnie oprogramowaniu 

otwartoźródłowym, wymagającym systematycznej pielęgnacji (m.in. zmian konfiguracji, aktualizacji  

i obserwacji poprawności działania), realizowanej przez administratorów systemów. Między wieloma 

innymi działaniami: 
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a. na nowych serwerach Dell zmieniono system wirtualizacji z KVM na VMware, przygotowując się 

do integracji usług w Pionie IT, 

b. w związku z likwidacją serwerowni BUŚ przy ul. Bankowej 14 udostępniono serwerownię 

DASiUS dla serwerów DIOTS, 

c. udostępniano usługi katalogowe LDAP, 

d. prowadzono replikację serwerów baz danych oraz usług katalogowych w celu zapewnienia 

stałego dostępu do usług krytycznych dla działania pozostałych systemów, 

e. eksploatowano system poczty elektronicznej, 

f. eksploatowano system list pocztowych (Sympa), 

g. eksploatowano wewnętrzny komunikator jabber, 

h. zwiększano wydajność i niezawodność usług sieciowych, 

i. utrzymywano i aktualizowano serwis informacyjny zawierający komunikaty dotyczące sieci 

USNET oraz wskazówki ułatwiające samodzielne rozwiązywanie problemów z pocztą 

i usługami sieciowymi (http://usnet.us.edu.pl/). 

7. administrowanie serwerami dla potrzeb centralnie oferowanych usług sieciowych 

Centralnie oferowane usługi sieciowe realizowane są za pomocą zestawu serwerów  

z odpowiednim oprogramowaniem. Wykonując to zadanie: 

a. zarządzano siedmioma fizycznymi serwerami, na których — dzięki wykorzystaniu 

nowoczesnych mechanizmów wirtualizacji serwerów (Solaris Zones i VMware) — umieszczono 

51 serwerów wirtualnych. Serwery te współpracują z macierzami dyskowymi o pojemności 101 

TB. Jeden z eksploatowanych serwerów (Dell) został zakupiony i uruchomiony w roku 2012,  

b. udostępniano usługi poczty elektronicznej, hostingu stron WWW wraz z obsługą skryptów 

PHP oraz baz MySQL oraz obsługę transferu plików przez FTP, 

c. w roku 2012 obsługiwano konta poczty elektronicznej, wśród których największą część 

stanowią konta osobiste studentów i pracowników Uczelni. Są także konta jednostek, 

doktorantów i inne. Uruchomiono konta poczty elektronicznej dla wszystkich studentów 

Uczelni — każdy student może mieć swoje konto. W związku z uruchomieniem poczty dla 

studentów liczba obsługiwanych kont wzrosła w roku 2012 o 140% — tabela nr 24, 

TABELA 24 

Poczta elektroniczna w latach 2011–2012 — liczba kont pocztowych 

Lp. Rok Pracownicy Studenci Doktoranci Jednostki Inne RAZEM 

1 2012 2 874 8 207 54 681 787 12 603 

2 2011 2 814 5 442 174 455 707 9 594 

 

d. z Internetu podjęto próby przesłania ponad 65 milionów (w roku 2011 — 17 milionów) listów 

elektronicznych, z których dostarczono do Uczelni około 3,5 miliona. Pozostałe ponad 61 

milionów e-maili zakwalifikowano jako potencjalny spam i nie dopuszczono do ich przyjęcia. 

W roku 2012 udział procentowy spamu w całkowitej liczbie e-maili trafiających do Uczelni 

zwiększył się znacznie (do 94%), wskutek czego spam nadal pozostaje istotnym problemem. 

Liczba przyjętych e-maili nie zmieniła się — tabela nr 25, 

TABELA 25 

Poczta elektroniczna w latach 2011–2012 — liczba przychodzących e-maili 

Lp. Rok Przyjęte Nieprzyjęte (spam) % spamu RAZEM 

1 2012 3 402 203 61 788 238 95 65 190 441 

2 2011 3 517 098 13 759 323 80 17 276 634 

 

 

 

 

http://usnet.us.edu.pl/
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e. z Uczelni wysłano na konta zewnętrzne więcej e-maili, niż na konta w Uczelni. Liczba 

wysłanych e-maili zmniejszyła się — tabela nr 26, 

TABELA 26 

Poczta elektroniczna w latach 2011–2012 — liczba wychodzących e-maili 

Lp. Rok Wysłano poza Uczelnię Wysłano do Uczelni 

1 2012 3 535 568 2 014 342 

2 2011 8 013 777 3 351 778 

 

f. w celu zapewnienia bezpieczeństwa sieci, pocztę przechodzącą przez serwery administrowane 

przez DASiUS skanowano antywirusowo za pomocą dwóch niezależnych programów 

antywirusowych. Ochrona antywirusowa wykrywała i odrzucała e-maile zawierające wirusy. 

Realizowano także ochronę antyspamową, polegającą tak na odrzucaniu listów,  które bez 

wątpienia są spamem, jak i na oznaczaniu innych podejrzanych listów jako spam, 

pozostawiając użytkownikowi decyzję, co z listem zrobić. Łącznie sprawdzono około 

5 milionów e-maili — tabela nr 27, 

TABELA 27 

Poczta elektroniczna w latach 2011–2012 — zagrożenia 

Lp.  Rok Wykryte wirusy Wykryty spam RAZEM 

1 2012 3 024 65 650 68 674 

2 2011 5 941 45 630 51 571 

 

g. dla zapewnienia prywatności przesyłanych danych, serwery DASiUS udostępniają szyfrowane 

połączenia do poczty elektronicznej, 

h. na kontach pracowniczych i instytucjonalnych utrzymywane są (hosting) serwisy WWW, 

należące do pracowników oraz jednostek Uniwersytetu. Ich liczba z roku na rok rośnie — 

tabela nr 28, 

TABELA 28 

Serwisy WWW w latach 2011–2012 

Lp. Rok Serwisy WWW 

1 2012 669 

2 2011 601 

 

i. na serwerach baz danych znajdują się bazy danych należące do pracowników oraz jednostek 

Uniwersytetu oraz bazy danych działające na potrzeby serwisu głównego UŚ oraz innych serwisów 

utrzymywanych przez DPiSWWW/DASiUS. Ich liczba systematycznie rośnie — tabela nr 29, 

TABELA 29 

Bazy danych w latach 2011–2012 

Lp. Rok Bazy danych w hostingu Bazy danych DPiSWWW i DASiUS 

1 2012 318 73 

2 2011 264 69 
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8. aktywny udział w projektach informatycznych realizowanych na rzecz Uniwersytetu 

DASiUS współuczestniczy w projektach informatycznych realizowanych na rzecz Uniwersytetu 

udostępniając innym jednostkom swoje zasoby informatyczne, takie jak serwery, urządzenia sieciowe 

i wiedzę pracowników. Realizując te zadania: 

a. uczestniczono w uruchomieniu oraz utrzymywaniu systemu do Internetowej Rejestracji 

Kandydatów na studia, zwiększono wydajność i niezawodność działania systemu w związku  

z powiększającą się liczbą kierunków objętych rekrutacją internetową, 

b. prowadzono dystrybucję oprogramowania antywirusowego i statystycznego dla pracowników  

i studentów, 

c. prowadzono dystrybucję certyfikatów TCS dla serwerów w domenie us.edu.pl,  

d. współpracowano z działami Pionu IT oraz z administratorami sieci komputerowych 

w jednostkach Uczelni.  

 

 

Dział Informatycznej Obsługi Toku Studiów (DIOTS) 

W roku 2012 Dział Informatycznej Obsługi Toku Studiów zajmował się utrzymaniem infrastruktury 

informatycznej systemów: USOS, USOSWeb, UL i CAS oraz świadczył usługi wsparcia technicznego  

i merytorycznego dla ich użytkowników.  

Dodatkowo realizowane były następujące zadania: 

1. Kontynuowano proces wspomagający planowanie i organizowanie toku studiów w poszczególnych 

jednostkach organizacyjnych. W tym celu uruchomionych zostało 779 rejestracji bezpośrednich: 

― 419 rejestracji na Wydziale Filologicznym, 

― 56 rejestracji na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii, 

― 256 rejestracji na Wydziale Nauk Społecznych, 

― 46 rejestracji na Wydziale Prawa i Administracji, 

― 1 rejestracja w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, 

― 1 rejestracja ogólnouniwersytecka 

oraz 7 rejestracji żetonowych: 

― 3 rejestracje na Wydziale Prawa i Administracji, 

― 2 rejestracje w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, 

― 2 rejestracje w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu. 

2. Wydrukowano 11 051 elektronicznych legitymacji studenckich i doktoranckich oraz 611 kart do 

systemu Printoscope. 

3. Wdrożono dwie nowe wersje systemów USOS, USOSWeb i UL. Prowadzono utrzymanie centralnego 

systemu uwierzytelniania (CAS). 

4. Opublikowano ok. 20 aktualizacji lokalnych wersji formularzy i raportów systemu USOS.  

5. Wdrożono mechanizm tworzenia raportów w nowej technologii BIRT. Rozpoczęto proces 

przepisywania raportów lokalnych przy wykorzystaniu nowego narzędzia. 

6. Poszerzono funkcjonalność systemu ankietowania w USOS, wprowadzając nowe typy ankiet oraz 

uwzględniając dodatkowe grupy odbiorców. 

7. Rozwinięto i uzupełniono dokumentację USOS dla użytkowników lokalnych systemu. 

8. Utworzono 30 nowych kont w USOS, a ich użytkownicy zostali przeszkoleni w podstawowej obsłudze 

toku studiów w systemie. 

9. Zapoczątkowano proces dostosowywania systemu USOS do Krajowych Ram Kwalifikacji. 

10. Wspierano proces importu danych studentów do systemu POL-on. 

11. Zapoczątkowano wdrożenie mechanizmu umożliwiającego migrację danych do serwisu 

monitorującego losy absolwentów. 
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12. Czynnie wsparto proces rekrutacji, przeprowadzając walidację danych studentów w kontekście 

legitymacji studenckiej oraz import danych z Krajowego Rejestru Matur. 

13. Utrzymywano i wspierano internetową kartę nauczyciela akademickiego stanowiącą integralną część 

Systemu Oceny Jakości Kształcenia. 

14. Przeprowadzono cykl szkoleń w różnych jednostkach dla studentów i pracowników naukowo- 

-dydaktycznych w zakresie rejestracji internetowej, wypełniania protokołów elektronicznych i karty 

nauczyciela akademickiego. 

15. Aktywnie wspierano proces opłat za usługi dydaktyczne w systemie SAP. Stworzono procedury dla 

Działu Księgowości Głównej oraz Dziekanatów umożliwiające łatwiejszą kontrolę nad płatnościami 

studentów. 

16. Rozpoczęto prace mające na celu integrację infrastruktury informatycznej w ramach Pionu IT. 

17. Aktywny udział w projektach informatycznych realizowanych na rzecz Uniwersytetu. 

Parametry charakteryzujące wielkość bazy danych systemu USOS na 31.12.2012 r.: 

― liczba aktywnych użytkowników: 364, 

― liczba ocen: 4 833 582, 

― liczba programów: 1 603, 

― liczba przedmiotów: 38 078, 

― liczba przyznanych składników stypendialnych: 642 378. 

 

 

Dział Informatycznych Systemów Zarządzania (DISZ) 

W 2012 roku Dział Informatycznych Systemów Zarządzania koncentrował się na realizacji 

następujących zadań: 

1. administrowanie i utrzymywanie bezawaryjnej pracy Zintegrowanego Systemu Zarządzania 
Uczelnią 

Wspólnie z Politechniką Warszawską, Uniwersytetem Jagiellońskim oraz Uniwersytetem Marii 

Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Śląski bierze udział w jednym z największych projektów 

informatycznych dotyczących polskich uczelni. W grudniu 2003 roku uczelnie zawiązały Konsorcjum, 

a w kwietniu 2004 roku ogłoszono postępowanie przetargowe w trybie negocjacji, którego celem był 

zakup Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagającego Zarządzanie Uczelnią. W lipcu 

2005 roku po wielu turach negocjacji czołowe firmy informatyczne działające w Polsce złożyły oferty 

dotyczące dostarczenia, wdrożenia i utrzymania Systemu. 

W listopadzie 2006 r. Uniwersytet Śląski podpisał umowę z konsorcjum firm Prokom SA, Siemens 

Sp. z o.o. oraz SAP POLSKA Sp. z o.o. na dostawę Zintegrowanego Informatycznego Systemu 

Wspomagającego Zarządzanie Uczelnią opartego na oprogramowaniu standardowym mySAP ERP. 

Nabyta przez Uniwersytet licencja pozwoli każdemu pracownikowi i studentowi Uczelni na 

korzystanie  

z Systemu. Wdrożenie Systemu podzielone jest na trzy etapy i planowane jest na okres od 3 do 5 lat , 

a jego utrzymanie, na co najmniej 10 lat. Powołano odpowiednią strukturę organizacyjną mającą 

zrealizować projekt. Jej głównym organem jest Komitet Sterujący, którego przewodniczącym został 

ówczesny Prorektor ds. Finansów i Rozwoju, prof. zw. dr hab. Jerzy Zioło, a kierownikiem projektu ze 

strony Uczelni mgr Marek Kłosek — kierownik Działu Informatycznych Systemów Zarządzania.  

Prace prowadzone są w dwunastu obszarach funkcjonalnych — schemat nr 1. 
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SCHEMAT 1 

 

1 stycznia 2008 roku nastąpił start produktywny modułu płace i kadry (w wymaganym dla płac 

zakresie). W roku 2008 wykonywano około 4 000 przelewów miesięcznie oraz przygotowywano  

3 listy płacowe główne oraz 60 do 90 list dodatkowych miesięcznie. 

W grudniu zakończono prace wdrożeniowe w zakresie modułów: finanse-księgowość, 

budżetowanie, kadry (pełna funkcjonalność), gospodarka materiałowa, zamówienia, sprzedaż oraz 

podróże krajowe i zagraniczne. Start produktywny wyżej wymienionych modułów nastąpił 1  stycznia 

2009 r. 

Przygotowując Uniwersytet do wdrożenia Systemu, przeszkolono i zarejestrowano w  systemie 

produkcyjnym około 1 000 użytkowników. W celu zapewnienia bezpiecznego dostępu do Systemu 

wdrożono dla tej samej liczby użytkowników infrastrukturę VPN. Na uwagę zasługuje fakt, iż 

pracownicy Działu Informatycznych Systemów Zarządzania biorąc aktywny udział we wdrażaniu 

Systemu, jednocześnie zabezpieczali bieżącą pracę dotychczasowych systemów informatycznych 

zarządzania i serwisu WWW Senatu Uniwersytetu Śląskiego. 

W 2012 trwały prace związane z II etapem wdrożenia Systemu obejmujące procesy obsługi badań 

naukowych, zarządzania infrastrukturą, zarządzania strategicznego i operacyjnego oraz samoobsługi 

pracowniczej. W ramach tego etapu przewidziano uruchomienie nowych technologii informatycznych: 

hurtowni danych oraz portalu (dostęp do Systemu przez przeglądarkę internetową). 

W chwili obecnej na system SAP składają się: 

― systemy produkcyjne SAP: 11, 

― systemy prototypowe i treningowe SAP wraz z bazami danych: 20, 

― serwery pomocnicze dla SAP (SAProutery, proxy, serwer NFS, itp.): 9. 

System transakcyjny SAP ERP został przeniesiony na nowy serwer produkcyjny SUN M5000 — 

uzyskano poprawę wydajności oraz bezpieczeństwa. W roku 2012 System obsłużył  listy płac dla 

około 3 400 pracowników, 12 tys. umów cywilnoprawnych, 86 tys. faktur sprzedaży, 19 tys. pozycji 

wniosków zakupu, 25,7 tys. pozycji zamówień, 24 tys. faktur zakupu, 7 tys. podróży służbowych,  

12 tys. obiektów kontrolingowych, 1 700 projektów.  

Łączna liczba dokumentów księgowych przekroczyła 53 000. 

Utrzymanie systemu SAP i obsługa jego użytkowników w 2012 roku: 

― 1 160 transportów zmian wgranych na system produkcyjny, 

― 1 660 transportów zmian wgranych na system testowy, 
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― 44 pakiety zmian systemu dostarczone przez producenta wgrane na system produkcyjny,  

― wymiana komponentów technologicznych: środowiska JAVA , kernel WAS SAP oraz bazy 

danych DB2,  

― 1 500 zmian haseł użytkowników systemu. 

2. utrzymanie i administrowanie lokalną siecią komputerową rektoratu oraz bieżąca pomoc 
jej użytkownikom 

Do obsługi użytkowników (około 400 stanowisk pracy) sieci lokalnej rektoratu Dział użytkuje: 

a. zasoby sprzętowe: 

― 7 routerów,  

― 44 przełączniki,  

― 12 serwerów w technologii x86,  

― 6 serwerów w technologii SUN SOLARIS SPARC,  

― sieć SAN wraz 5 macierzami dyskowymi (około 195 dysków twardych). 

b. zasoby softwarowe: 

― system wirtualizacyjny VMWARE vSphere 5.1 (ponad 100 maszyn wirtualnych), 

― system kopii zapasowych IBM TSM 6.2, 

― system operacyjny SUN SOLARIS SPARC 10 dla serwerów aplikacyjnych SAP,  

― sieciowy system operacyjny WINDOWS 2008 R2 wraz sieciowymi usługami DNS, DHCP, 

drukowania, plikowymi, certyfikatów, terminalowymi, proxy, VPN, 

― system operacyjny SUSE LINUX — RADIUS, syslog, NFS, 

― bazy danych IBM DB2, MS SQL, Informix, PostgreSQL. 

W 2012 roku wdrożono usługi terminalowe oparte o system operacyjny Windows 2008 R2. 

W zakresie systemu VMWARE stanowiącego podstawę wirtualnych usług serwerowych wdrożono 

wersje 5.1. Proces ten połączono z wymianą sprzętowej warstwy produkcyjnej. Prace te umożliwią  

w przyszłości migrację fragmentów systemu SAP do wygodnej i ekonomicznej platformy VMWARE.  

Co więcej prace te stanowią punkt wyjścia do realizacji procesu integracji systemów informatycznych 

działów Pionu IT. Znaczne oszczędności uzyskano dzięki usługom terminalowym umożliwiającym 

poprawną pracę przestarzałym jednostkom komputerowym (około 150 szt.). W ramach obsługi 

użytkowników zrealizowano ponad 450 spraw dotyczących instalacji, rekonfiguracji bądź naprawy 

stanowisk komputerowych. 

3. eksport danych do systemu POL-on 

W 2012 roku pracownicy Działu zajmowali się przekazywaniem do systemu POL-on danych 

dotyczących pracowników Uniwersytetu Śląskiego. Łącznie wyeksportowano dane pracownicze 

69 razy. Oprócz asysty technicznej pracownicy Działu pełnili również wiodącą rolę w dostosowaniu  

systemu SAP do obsługi procesu migracji danych do systemu POL-on. 

4. aktywny udział w projektach informatycznych realizowanych na rzecz Uniwersytetu 

 

 

Dział Portalu i Serwisu WWW (DPiSWWW) 

Do podstawowych zadań Działu Portalu i Serwisu WWW należało utrzymanie i rozwój głównego 

serwisu WWW Uniwersytetu Śląskiego. Poza pracami nad serwisem głównym, Dział zajmował się 

prowadzeniem innych serwisów na potrzeby jednostek Uczelni. 

W ramach powyższych zadań na bieżąco aktualizowano serwis angielski, serwis i sklep 

internetowy Wydawnictwa UŚ, serwis zamówień publicznych, serwisy  związane z Europejskimi 

Funduszami Strukturalnymi (EFS), konferencje, Uniwersytet Trzeciego Wieku, Uniwersytet Śląski 

Dzieci, BIP, książkę teleadresową i inne. 
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Uruchomiono nowe serwisy m.in. do obsługi konferencji, Uniwersytetu Śląskiego Młodzieży, 

rozbudowano bazę absolwentów. Rozpoczęto przygotowania do migracji serwisów głównych na 

nowe mechanizmy programowe. 

W powyższym zakresie na bieżąco prowadzono szkolenia i konsultacje dla pracowników 

obsługujących serwisy w poszczególnych jednostkach. 

Podobnie, jak w latach ubiegłych pracownicy DPiSWWW we współpracy z innymi działami 

Administracji Ogólnouczelnianej udanie przeprowadzili internetową rekrutację na studia. Na potrzeby 

rekrutacji zostały uruchomione dwa systemy obsługujące niezależnie kandydatów z Polski oraz 

obcokrajowców ze szczególnym uwzględnieniem programu 151. Rekrutacją było objętych ponad 500 

kierunków i specjalności różnych rodzajów i systemów studiów. Za pomocą systemu zarejestrowano 

2 733 zapisy spośród 21 445 osób. Przeszkolono 382 komisje rekrutacyjne. Wszystkim użytkownikom 

systemu udzielono niezbędnego wsparcia w procesie rekrutacji. 

Pracownicy zatrudnieni w Cieszynie zapewniali przez cały rok kompleksową obsługę 

informatyczną zlokalizowanych tam Wydziałów. Zakres prac obejmował konserwację, rozbudowę 

i administrację infrastruktury sieciowej, serwis sprzętu i oprogramowania komputerowego (w tym 

ekspertyzy i kasację sprzętu), obsługę systemu Printoscope, pomoc w rozwiązywaniu problemów 

użytkowników, tworzenie i aktualizację stron WWW prowadzonych w różnych jednostkach 

organizacyjnych i inne. Dodatkowo zapewniali też obsługę informatyczną akademików. 

Ogółem w 2012 roku pracownicy Działu: 

― obsługiwali ponad 30 różnych serwisów WWW, 

― zarządzali ponad 20 bazami danych, 

― załatwili 5 422 zgłoszenia e-mail przesłane przez użytkowników serwisów, 

― przeprowadzali szkolenia i konsultacje, 

― udzielali użytkownikom pomocy bezpośrednio, telefonicznie oraz na różnych forach 

dyskusyjnych, 

― brali udział w licznych projektach niezwiązanych bezpośrednio z zakresem zadań Działu. 

 

 

Centrum Kształcenia na Odległość (CKO) 

Centrum Kształcenia na Odległość stanowi ogólnouczelnianą jednostkę organizacyjną Uniwersytetu 

Śląskiego, prowadzącą działalność w zakresie kształcenia elektronicznego oraz wykorzystania do tego 

celu technologii internetowych. Do podstawowych zadań jednostki należą: 

1. Pomoc w tworzeniu Systemu Kształcenia na Odległość (SKO) w Uniwersytecie Śląskim, 

konfiguracja platformy e-nauczania udostępnionej dla jednostek Uczelni, szkolenia i konsultacje 

związane z jej obsługą. 

2. Tworzenie infrastruktury informatycznej dla SKO. 

3. Administracja i konserwacja serwerów. 

4. Udostępnianie jednostkom UŚ zasobów SKO. 

5. Udział w opracowaniach, uruchamianiu i realizacji kursów doskonalących w pracowniach 

kształcenia elektronicznego. 

6. Konsultacje technologiczne w organizacji pracy ośrodków kształcenia za pośrednictwem Internetu. 

7. Organizacja konferencji, warsztatów i szkoleń dla użytkowników i projektantów SKO.  

8. Udział w pracach regionalnych ośrodków Społeczeństwa Informacyjnego oraz w pracach 

międzyuczelnianych jednostek rozwoju SKO. 

9. Udział w realizacji projektów koncepcyjnych i wdrożeniowych w ramach współpracy z innymi 

jednostkami. 
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W 2012 roku Centrum koncentrowało się na następujących działaniach: 

 przeprowadzenie szkoleń z obsługi platformy Moodle dla studentów i wybranych pracowników,  

 aktualizacja oprogramowania serwerów oraz platform do najnowszych stabilnych wersji,  

 poszukiwanie partnerów do współpracy w obszarze administracji i rozwoju usług CKO,  

 prowadzenie prac badawczo-rozwojowych mających na celu rozbudowę platform Moodle oraz 

systemu kształcenia na odległość Uniwersytetu Śląskiego, 

 poszukiwanie nowych rozwiązań sprzętowych i programowych mających na celu poprawę jakości 

dostarczanych usług, 

 przeprowadzenie kolejnej tury szkoleń BHP oraz pilotażowego szkolenia bibliotecznego,  

 udostępnienie systemu badań ankietowych dla pracowników UŚ. 

 Działania sprecyzowane zrealizowane w 2012: 

 wprowadzono moduł uwierzytelniania użytkowników za pomocą Centralnego Punktu Logowania 

(CAS) na wszystkich platformach CKO, 

 wykonano realizację nagrań kolejnej grupy pełnych wykładów wraz z ich produkcją do wersji 

finalnej, 

 wykonano nagrania i post-produkcję kilkunastu filmów promocyjnych, 

 wykonano kolejne transmisje online na stronach UŚ TV, 

 wykonano częściową migrację platform do Moodle 2.x wraz z przygotowaniem szaty graficznej, 

 rozpoczęto prace programistyczne we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie 

oraz Uniwersyteckim Centrum Nowoczesnych Technologii Nauczania w Toruniu dążące do 

opracowania nowego modułu Repozytorium, dającego możliwość umieszczania przez 

prowadzących materiałów w dowolnych miejscach (również na platformie Moodle, a także 

stronach WWW), 

 przeprowadzono ankietę wśród pracowników naukowo-dydaktycznych, na którą odpowiedziało 

253 pracowników, z czego 133 osoby są zainteresowane umieszczeniem materiałów na 

platformach CKO, 128 osób chciałoby prowadzić zajęcia z wykorzystaniem technik i metod 

kształcenia na odległość, 91 osób zgłosiło chęć prezentacji możliwości platform, 104 osoby 

zainteresowane są szkoleniami z tworzenia, prowadzenia zajęć i administracji kursów na 

platformach UŚ. 

 

Obsługa pracowników i studentów: 
 System OTRS —  obsłużono ponad 2 250 listów, 

 Skype —  8 zgłoszeń, 

 GG —  52 zgłoszenia. 

Podstawowe statystyki: 
 zarejestrowanych użytkowników   —  28 477, 

 aktywnych użytkowników  —  15 447,  

 aktywnych kursów  —  706. 
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A/ Kształcenie 

Uniwersytet Śląski prowadzi w roku akademickim 2012/2013 w formie stacjonarnej i  niestacjonarnej 

studia na 53 kierunkach. Studenci rozpoczynający 1 października 2012 r. kształcenie w Uniwersytecie 

Śląskim studiują zgodnie z nowymi programami kształcenia, opracowanymi według metodologii 

Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego. Krajowe Ramy Kwalifikacji to — najogólniej — 

szczególna metoda opisu procesu kształcenia, jakie uczelnia oferuje studentom. Opis ten 

sformułowany jest w sposób określający zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych 

uzyskanych w procesie kształcenia. Zmianie uległ dotychczasowy model studiowania, otwierając 

studentom szansę na nową jakość kształcenia opartą o wymierzalne efekty kształcenia .  

Swoboda i autonomia programowa w formowaniu oferty kierunków kształcenia stwarza uczelni 

większą możliwość elastycznego reagowania na pojawiające się potrzeby rynku pracy i pozwala na 

kształcenie absolwentów, którzy spełniając stawiane przez pracodawców wymagania, łatwiej znajdą 

swoje miejsca na rynku pracy. Specyfika kształcenia uniwersyteckiego wymaga zachowania 

równowagi między budowaniem wyspecjalizowanej wiedzy i umiejętności studenta a kształceniem  

w nim osobowości kreatywnej, innowacyjnej, pomocnej w adaptowaniu się do zmieniającej się 

rzeczywistości zawodowej i społecznej. Przeważająca część kierunków studiów prowadzonych 

w Uniwersytecie Śląskim realizowana jest w profilu ogólnoakademickim, polegającym na zdobywaniu 
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przez studenta pogłębionych umiejętności teoretycznych. Obecnie jednak , tworząc propozycję nowej 

oferty dydaktycznej, Uczelnia podejmuje działania oparte o współpracę z pracodawcami i analizę 

potrzeb rynku pracy. Ich efektem było wprowadzenie od roku akademickiego 2012/2013 kierunków 

studiów prowadzonych w profilu praktycznym, tj. obejmującym zajęcia służące zdobywaniu przez 

studentów umiejętności praktycznych. Przykładem są uruchomione od roku akademickiego 

2012/2013 kierunki: doradztwo filozoficzne i coaching, komunikacja promocyjna i kryzysowa, 

projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej.  

W ofercie dydaktycznej Uniwersytetu Śląskiego znajdują się atrakcyjne studia,  którymi nie może 

poszczycić się wiele ośrodków akademickich. Są to kierunki unikatowe: biofizyka, ekonofizyka, fizyka 

medyczna, geofizyka — realizowane w oparciu o autorskie programy nauczania, ale także kierunki, 

które budzą zainteresowanie z uwagi na swoją oryginalność i specyfikę: etnologia, kulturoznawstwo, 

historia sztuki oraz kierunki artystyczne: grafika, reżyseria, organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej, 

realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia. Uczelnia prowadzi również studia skierowane 

do osób o zainteresowaniach wykraczających poza tradycyjne ramy kształcenia: studia 

międzykierunkowe — indywidualne studia humanistyczne oraz indywidualne studia matematyczno- 

-przyrodnicze, a także studia w języku angielskim. Kandydaci o zainteresowaniach technicznych 

znajdą w ofercie Uniwersytetu studia inżynierskie prowadzone na kierunkach: informatyka, inżynieria 

materiałowa, inżynieria biomedyczna, fizyka medyczna, fizyka techniczna, technologia chemiczna, 

mechatronika.  

W ramach prowadzonych w Uniwersytecie Śląskim kierunków realizowanych jest ponad 180 

specjalności studiów, w tym także unikatowych, m.in . energetyka jądrowa, chemia leków, analityk 

danych, biomateriały, bioelektronika, geoekologia, geoekoturystyka, modelowanie komputerowe, 

programista gier komputerowych czy dokumentacja dziedzictwa kulturowego. 

W ofercie Uniwersytetu znajdują się liczne programy językowe i tłumaczeniowe realizowane 

w ramach kierunków neofilologicznych. Uniwersytet prowadzi studia neofilologiczne w ramach 

specjalności: angielskiej, germańskiej, romańskiej, hiszpańskiej, włoskiej, rosyjskiej, słowiańskiej,  

a także w zakresie specjalności klasycznej. Nasi studenci mają możliwość poszerzania umiejętności 

językowych poprzez naukę języków: arabskiego, bułgarskiego, chińskiego, chorwackiego, 

macedońskiego, serbskiego, słoweńskiego, szwedzkiego, ukraińskiego, a od roku akademickiego 

2012/2013 także japońskiego. Wydział Filologiczny prowadzi studia w ciekawych specjalnościach: 

specjalność angielska program tłumaczeniowy z językiem chińskim, specjalność języki stosowane 

język francuski i język angielski program tłumaczeniowy z językiem biznesu, język rosyjski program 

język biznesu, czy programy tłumaczeniowe w ramach języka włoskiego i języka hiszpańskiego.  

W roku akademickim 2012/2013 wprowadzono do oferty kolejne nowości w tym zakresie, m.in. 

specjalność tłumaczeniowa z językiem japońskim, projektowanie rozrywki interaktywnej oraz 

lokalizacja gier i oprogramowania (SPRINT-WRITE), komunikacja międzykulturowa Słowian 

Południowych i Zachodnich. 

W ofercie Uniwersytetu na rok akademicki 2012/2013 znalazły się nowe kierunki studiów:  

1. dziennikarstwo i komunikacja społeczna, 

2. doradztwo filozoficzne i coaching, 

3. komunikacja promocyjna i kryzysowa, 

4. projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej 

oraz nowe specjalności: 

― asystent menedżera, 

― geokrytyka, 

― język i literatura polska w świecie, 

― promocja kultury w regionie, 

― geograficzne systemy informacyjne — GIS, 

― gospodarka turystyczna, 

― hydroklimatologia, 

― rekonstrukcja środowiska geograficznego, 

― turystyka międzynarodowa, 

― zagospodarowanie przestrzenne, 
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― zintegrowane gospodarowanie środowiskiem, 

― geologia ogólna i poszukiwawcza, 

― hydrogeologia i ochrona środowiska wodnego, 

― ochrona litosfery i zasobów złóż, 

― paleontologia i stratygrafia, 

― komunikacja promocyjna, 

― negocjacje kryzysowe, 

― rzecznik prasowy, 

― przestrzenie kultury, 

― pedagogika rewalidacyjna, 

― współczesne stosunki międzynarodowe, 

― grafika komputerowa gier, 

― socjologia miasta i regionu, 

― studia miejskie, 

― wiedza o współczesnym społeczeństwie. 

 

 

Dane dotyczące prowadzonych w Uczelni kierunków studiów i specjalności zawiera tabela nr 1.  

 

TABELA 1 

Wykaz kierunków i specjalności prowadzonych w roku akademickim 2012/2013  

Lp. Kierunki Specjalności 

1 administracja 

1. administracja bezpieczeństwa publicznego 

2. administracja samorządowa 

3. administracja wymiaru sprawiedliwości 

4. gospodarcza 

2 biofizyka 
1. bioelektronika 

2. biofizyka molekularna 

3 biologia 
1. biologia ogólna i eksperymentalna 

2. ekologia i ochrona przyrody 

4 biotechnologia 
1. biotechnologia roślin 

2. biotechnologia środowiska 

5 chemia 

1. chemia (zakres chemii podstawowej) 

2. chemia informatyczna 

3. chemia leków 

4. chemia środowiska 

5. computer chemistry (studia w języku angielskim) 

6. medicinal chemistry (studia w języku angielskim) 

6 dziennikarstwo i komunikacja społeczna  — 

7 doradztwo filozoficzne i coaching — 

8 
edukacja artystyczna  

w zakresie sztuki muzycznej 
— 

9 
edukacja artystyczna 

w zakresie sztuk plastycznych 

1. grafika użytkowa i artystyczna 

2. malarska kreacja obrazu 

3. multimedia, fotografia i rysunek 

4. rzeźbiarskie kształtowanie przestrzeni 

10 edukacja techniczno-informatyczna — 

11 ekonofizyka — 

12 etnologia — 
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Lp. Kierunki Specjalności 

13 filologia  

1. romańska 

2. włoska — program: tłumaczeniowy 

3. język francuski — programy: 

 tłumaczeniowy 

 tłumaczeniowy z językiem hiszpańskim lub językiem 

włoskim 

4. język francuski z programem tłumaczenia specjalistycznego  

    i wspomaganego komputerowo  

5. język hiszpański — program: tłumaczeniowy 

6. rosyjska — programy: 

 nauczycielski 

 nauczycielski z językiem angielskim lub językiem niemieckim 

7. język rosyjski — program: język biznesu 

8. język rosyjski — program: tłumaczeniowy 

9. rosjoznawstwo 

10. języki stosowane: język francuski i język angielski — 

programy: 

 tłumaczeniowy 

 tłumaczeniowy z językiem biznesu 

14 filologia angielska 

1. język biznesu 

2. kultura i literatura angielskiego obszaru językowego 

3. kultura — media — translacja 

4. nauczycielska 

5. nauczycielska z informatyką 

6. nauczycielska z językiem niemieckim 

7. projektowanie rozrywki interaktywnej oraz lokalizacja gier  

    i oprogramowania (SPRINT-WRITE) 

8. specjalistyczne odmiany języka angielskiego 

9. tłumaczeniowa 

10. tłumaczeniowa z językiem arabskim 

11. tłumaczeniowa z językiem chińskim 

12. tłumaczeniowa z językiem hiszpańskim 

13. tłumaczeniowa z językiem japońskim 

14. tłumaczeniowa z językiem niemieckim 

15 filologia germańska 

1. kultura i literatura niemieckiego obszaru językowego 

2. nauczycielska 

3. nauczycielska z językiem szwedzkim 

4. tłumaczeniowa w zakresie języków specjalistycznych 

16 filologia klasyczna 

1. filologia grecka 

2. filologia łacińska 

3. filologia grecka i łacińska 

17 filologia polska 

1. asystent menedżera 

2. dyskurs publiczny 

3. dziennikarstwo i komunikacja kulturowa 

4. edytorstwo i redakcja tekstu 

5. geokrytyka 

6. język i literatura polska w świecie 

7. komunikacja społeczna 

8. literaturoznawstwo 

9. nauczycielska 

10. promocja kultury w regionie 

18 filologia słowiańska 

1. ogólnofilologiczna 

2. przekład w komunikacji międzykulturowej 

3. komunikacja międzykulturowa Słowian Południowych  

i Zachodnich 



 

 45 Uniwersytet Śląski w Katowicach 

Lp. Kierunki Specjalności 

19 filozofia 

1. etyka społeczna  

2. etyki stosowane  

3. filozofia człowieka  

4. filozofia klasyczna  

5. filozofia komunikacji  

6. filozofia kultury i polityki  

7. filozofia nowych mediów  

8. filozoficzne podstawy kultury  

9. historyczno-filozoficzna  

20 fizyka 

1. fizyka doświadczalna 

2. fizyka nanoukładów i kwantowe techniki informatyczne 

3. fizyka ogólna 

4. fizyka teoretyczna 

5. nanofizyka i materiały mezoskopowe — modelowanie  

i zastosowanie NM3A (studia polsko-francuskie w języku 

angielskim) 

6. nauczycielska fizyka z informatyką 

7. theoretical physic (studia w języku angielskim) 

21 fizyka medyczna 

1. dozymetria kliniczna  

2. elektroradiologia  

3. optyka w medycynie  

4. promieniowanie jonizujące  

5. promieniowanie niejonizujące  

22 fizyka techniczna 

1. energetyka jądrowa 

2. modelowanie komputerowe 

3. nowoczesne materiały i techniki pomiarowe 

23 geofizyka  — 

24 geografia 

1. geografia społeczno-ekonomiczna 

2. geograficzne systemy informacyjne — GIS 

3. gospodarka turystyczna 

4. hydroklimatologia 

5. rekonstrukcja środowiska geograficznego 

6. turystyka międzynarodowa 

7. zagospodarowanie przestrzenne 

8. zintegrowane gospodarowanie środowiskiem 

25 geologia 

1. geochemia i mineralogia 

2. geologia ogólna i poszukiwawcza 

3. hydrogeologia i ochrona środowiska wodnego 

4. ochrona litosfery i zasobów złóż 

5. paleontologia i stratygrafia 

26 grafika 
1. grafika wydawnicza i artystyczna 

2. komunikacja wizualna i grafika artystyczna 

27 historia 

1. administracyjno-samorządowa 

2. archiwalna i zarządzanie dokumentacją 

3. dokumentacja dziedzictwa kulturowego 

4. nauczycielska 

28 historia sztuki — 

29 informacja naukowa i bibliotekoznawstwo — 

30 

informatyka 

Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii 
— 

informatyka 

Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach 

1. analityk danych 

2. bioinformatyka 

3. modelling and visualisation in bioinformatics (modelowanie  

   i wizualizacja w bioinformatyce) (studia w języku angielskim) 

4. programista gier komputerowych 



 

 46 Uniwersytet Śląski w Katowicach 

Lp. Kierunki Specjalności 

31 inżynieria biomedyczna  1. informatyka medyczna  

32 inżynieria materiałowa  
1. biomateriały  

2. nauka o materiałach  

33 komunikacja promocyjna i kryzysowa 

1. komunikacja promocyjna 

2. negocjacje kryzysowe 

3. rzecznik prasowy 

34 kulturoznawstwo 

1. filmoznawstwo i wiedza o mediach 

2. komunikacja kulturowa 

3. kultura literacka 

4. przestrzenie kultury 

5. teatrologia 

6. teoria i antropologia kultury 

35 matematyka 

1. matematyczne metody informatyki 

2. matematyka w finansach i ekonomii  

3. mathematical methods in computer science  

    (studia w języku angielskim) 

4. metody statystyczne  

5. modelowanie matematyczne  

6. nauczycielska — II, III i IV etap edukacyjny 

7. nauczycielska — III i IV etap edukacyjny 

8. nauczycielska — matematyka i informatyka 

9. nauczycielska — nauczanie matematyki i zajęć 

komputerowych 

10. teoretyczna 

36 mechatronika  1. projektowanie wspomagane komputerowo 

37 

 

 

Międzywydziałowe Indywidualne Studia 

Humanistyczne 

studia międzykierunkowe 

— 

38 

Międzywydziałowe Indywidualne Studia 

Matematyczno-Przyrodnicze 

studia międzykierunkowe 

— 

39 nauki o rodzinie 1. mediator i asystent rodziny 

40 

 

ochrona środowiska 

kierunek międzywydziałowy 

1. fizykochemiczne metody w ochronie środowiska 

2. geoekologia 

3. monitoring i zarządzanie środowiskiem 

4. nowoczesne metody instrumentalne 

41 organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej — 

42 

pedagogika 

Wydział Pedagogiki i Psychologii 

1. edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne  

2. pedagogika opiekuńczo-wychowawcza 

3. pedagogika rewalidacyjna 

4. pedagogika zdrowia 

5. pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną  

pedagogika 

Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji 

1. zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie 

przedszkolne 

2. zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i terapia 

pedagogiczna 

3. pedagogika opiekuńczo-wychowawcza  

4. animacja społeczno-kulturalna 

5. animacja społeczno-kulturalna z turystyką kulturalną 

6. edukacja filozoficzno-społeczna 

7. terapia pedagogiczna i asystent osoby niepełnosprawnej 

8. wychowanie ekologiczne z etyką środowiskową 

9. wychowanie przedszkolne 
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Lp. Kierunki Specjalności 

43 politologia 

1. integracja europejska 

2. komunikacja społeczna i dziennikarstwo  

3. polityka społeczno-gospodarcza 

4. samorządowa 

5. współczesne stosunki międzynarodowe 

44 praca socjalna — 

45 prawo — 

46 projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej 1. grafika komputerowa gier 

47 psychologia — 

48 

 

realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego  

i fotografia 
— 

49 reżyseria — 

50 socjologia 

1. komunikacja społeczna 

2. organizowanie społeczności lokalnej 

3. socjologia miasta i regionu 

4. socjologia (ogólna) 

5. socjologia reklamy i komunikacja społeczna 

6. studia miejskie 

7. wiedza o współczesnym społeczeństwie 

8. zarządzanie pracą socjalną i ekonomia społeczna 

51 technologia chemiczna 
1. technologia nieorganiczna i organiczna 

2. zielona chemia i czyste technologie 

52 teologia 

1. teologia nauczycielska 

2. teologia ogólna 

3. teologia pastoralna 

53 zarządzanie  — 

 

W trosce o zapewnienie wysokiego poziomu jakości kształcenia prowadzone w Uniwersytecie 

Śląskim kierunki studiów systematycznie podlegają zewnętrznej i wewnętrznej ocenie instytucji 

akredytacyjnych. W roku akademickim 2012/2013 Polska Komisja Akredytacyjna (PKA) dokonała 

kontroli instytucjonalnej na Wydziale Nauk Społecznych i wydała ocenę pozytywną, stwierdzając, że 

Wydział realizuje strategię rozwoju jednostki spójną ze strategią rozwoju Uczelni, spełnia wymagania 

dotyczące funkcjonowania wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia, w tym jego 

konstrukcji i oddziaływania na doskonalenie jakości kształcenia oraz jakości kształcenia na 

prowadzonych studiach doktoranckich i podyplomowych. Działalność Wydziału spełnia przyjęte 

przez PKA kryteria jakościowe. 

Oceną pozytywną z wizytacji instytucjonalnej może poszczycić się Wydział Matematyki, Fizyki  

i Chemii a Wydział Filologiczny oczekuje na uchwałę Prezydium PKA  w tym zakresie.  

Pozytywną ocenę akredytacji PKA posiadają 34 kierunki prowadzone w Uniwersytecie Śląskim,  

w tym dwa kierunki mogą poszczycić się oceną wyróżniającą: specjalność angielska na kierunku 

filologia oraz edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych — tabela nr 2. 

TABELA 2 

Kierunki akredytowane przez Polską Komisję Akredytacyjną (PKA)  

Lp. Kierunek Ocena 
Termin następnej 

oceny PKA 

1 administracja pozytywna 2016/2017 

2 biologia pozytywna 2014/2015 

3 biotechnologia pozytywna 2015/2016 

4 chemia pozytywna 2013/2014 

5 edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych wyróżniająca 2018/2019 
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Lp. Kierunek Ocena 
Termin następnej 

oceny PKA 

6 edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej pozytywna 2013/2014 

7 edukacja techniczno-informatyczna warunkowa 2011/2012 

8 etnologia pozytywna 2014/2015 

9 filologia pozytywna 2012/2013 

10 filologia polska pozytywna 2014/2015 

11 filologia specjalność: angielska wyróżniająca 2012/2013 

12 filozofia pozytywna 2013/2014 

13 fizyka pozytywna 2012/2013 

14 geografia pozytywna 2014/2015 

15 geologia pozytywna 2015/2016 

16 grafika pozytywna 2016/2017 

17 historia pozytywna 2012/2013 

18 informacja naukowa i bibliotekoznawstwo pozytywna 2012/2013 

19 
informatyka 

Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach 
pozytywna 2014/2015 

20 
informatyka 

Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii 
pozytywna 2014/2015 

21 kulturoznawstwo pozytywna 2013/2014 

22 matematyka pozytywna 2014/2015 

23 ochrona środowiska pozytywna 2014/2015 

24 organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej pozytywna 2013/2014 

25 
pedagogika 

Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji 
pozytywna 2014/2015 

26 
pedagogika 

Wydział Pedagogiki i Psychologii 
pozytywna 2015/2016 

27 politologia pozytywna 2010/2011 

28 prawo pozytywna 2016/2017 

29 psychologia pozytywna 2015/2016 

30 
realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego  

i fotografia 
pozytywna 2013/2014 

31 reżyseria pozytywna 2013/2014 

32 socjologia pozytywna 2016/2017 

33 teologia pozytywna 2015/2016 

34 zarządzanie pozytywna 2012/2013 

35 Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii pozytywna 2017/2018 

36 Wydział Nauk Społecznych pozytywna 2018/2019 

 

 

Do akredytacji przeprowadzanej przez Uniwersytecką Komisję Akredytacyjną (UKA) zgłosiło się 17 

prowadzonych w Uczelni kierunków studiów i wszystkie uzyskały pozytywne oceny jakości 

kształcenia. Ważną akredytację posiada 7 kierunków — tabela nr 3. Niewątpliwym osiągnięciem 

kierunku chemia jest uzyskanie pierwszej międzynarodowej akredytacji: 

 European Chemistry Thematic Network i UKA Eurobachelor Label — na okres 5 lat, 

 European Chemistry Thematic Network i UKA Euromaster Label — na okres 5 lat. 

TABELA 3 

Kierunki akredytowane przez Uniwersytecką Komisję Akredytacyjną (UKA)  

Lp. Kierunek Akredytacja UKA 

1 chemia 5 czerwca 2010 r. na 5 lat 

2 filologia specjalność: słowiańska 24 października 2008 r. na 5 lat 

3 filozofia 24 marca 2007 r. na 5 lat 
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Lp. Kierunek Akredytacja UKA 

4 historia 16 kwietnia 2011 r. na 5 lat 

5 informacja naukowa i bibliotekoznawstwo 29 czerwca 2007 r. na 5 lat 

6 politologia 20 lutego 2010 r. na 5 lat 

7 teologia 16 czerwca 2011 r. na 5 lat 

 

Uniwersytet Śląski kształci w pięciu miastach, na dwunastu wydziałach oraz w pięciu ogólno-

uczelnianych jednostkach dydaktycznych na wszystkich kierunkach, formach i poziomach studiów 

ogółem 30 693 studentów i doktorantów, w tym 216 cudzoziemców. Na studiach stacjonarnych (bez 

cudzoziemców) studiuje 20 218 studentów, a 8 840 na studiach niestacjonarnych. Na studiach 

doktoranckich kształci się 1 435 doktorantów, w tym 16 cudzoziemców.  

W Uniwersytecie Śląskim studiuje w pełnym cyklu kształcenia 200 cudzoziemców, z czego 

najliczniejszą grupę stanowią studenci z Ukrainy, Czech, Białorusi, Gruzji i Kazachstanu. Najczęściej 

cudzoziemcy wybierają studia na politologii, filologii polskiej i kierunkach neofilologicznych.  

Liczną grupę w Uczelni stanowią osoby niepełnosprawne. W roku akademickim 2012/2013 jest to 509 

studentów i 27 doktorantów.  

Wykresy nr 1 i 2 przedstawiają liczbę studentów kształcących się w Uniwersytecie Śląskim na studiach 

stacjonarnych i niestacjonarnych w latach akademickich: 2010/2011–2012/2013 (bez cudzoziemców).  

WYKRES 1 

Liczba studentów Uniwersytetu Śląskiego w latach akademickich 2010/2011–2012/2013 

 
 

W roku akademickim 2012/2013 studenci studiów niestacjonarnych stanowią 30,25% ogółu 

studentów Uniwersytetu (w roku akademickim 2011/12 stanowili 35% ogółu studentów) — dane 

zawiera tabela nr 4. 
TABELA 4 

Liczba studentów studiów stacjonarnych do liczby studentów studiów niestacjonarnych  

w latach akademickich 2010/2011–2012/2013 

Lp. Wyszczególnienie 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

1 
Liczba studentów ogółem 32 343 100% 30 092 100% 29 258 100% 

w tym cudzoziemców: 75 0,23% 98 0,32% 200 0,68% 

2 
na studiach stacjonarnych 19 682 60,86% 19 574 65% 20 406 69,75% 

w tym cudzoziemców: 65 0,20% 85 0,43% 188 0,92% 

3 
na studiach niestacjonarnych 12 661 39,14% 10 518 35% 8 852 30,25% 

w tym cudzoziemców: 10 0,03% 13 0,12% 12 0,14% 
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WYKRES 2 

Proporcje liczby studentów studiów stacjonarnych do studiów niestacjonarnych  

w roku akademickim 2012/2013 

 
 

Dane zawarte w tabeli nr 5 obrazują liczbę studentów studiujących na poszczególnych wydziałach 

i w pozostałych jednostkach dydaktycznych w latach akademickich 2010/2011–2012/2013 (bez 

cudzoziemców). 

TABELA 5 

Liczba studentów Uniwersytetu Śląskiego w latach akademickich 2010/2011–2012/2013 

Lp. Wydział/Jednostka 

2010/2011 2011/2012 2012/2013 

Stacjo-

narne 

Niesta- 

cjonarne 
Razem 

Stacjo-

narne 

Niesta- 

cjonarne 
Razem 

Stacjo-

narne 

Niesta- 

cjonarne 
Razem 

1 
Matematyki, Fizyki  

i Chemii 
1 694 118 1 812 1 597 118 1 715 1 768 107 1 875 

2 Prawa i Administracji 1 573 4 283 5 856 1 650 3 828 5 478 1 752 3 417 5 169 

3 Nauk Społecznych 3 390 2 397 5 787 3 320 1 696 5 016 3 422 1 230 4 652 

4 Filologiczny 5 135 1 925 7 060 5 277 1 493 6 770 5 328 1 076 6 404 

5 Nauk o Ziemi 943 163 1 106 959 137 1 096 1 053 98 1 151 

6 
Biologii i Ochrony 

Środowiska 
1 250 1 1 251 1 124 0 1 124 1 080 0 1 080 

7 
Pedagogiki  

i Psychologii 
1 410 1 763 3 173 1 406 1 437 2 843 1 546 1 357 2 903 

8 
Informatyki i Nauki 

o Materiałach 
980 332 1 312 1 072 300 1 372 1 112 264 1 376 

9 
Radia i Telewizji im.  

K. Kieślowskiego 
274 421 695 284 434 718 297 454 751 

10 Teologiczny 599 118 717 575 109 684 599 100 699 

11 Artystyczny 491 171 662 443 78 521 468 43 511 

12 
Etnologii i Nauk 

o Edukacji 
1 373 871 2 244 1 301 810 2 111 1 302 628 1 930 

13 

Międzynarodowa 

Szkoła Nauk 

Politycznych 

32 0 32 18 0 18 9 0 9 

14 MISH 129 0 129 124 0 124 129 0 129 

15 MISM-P 44 0 44 43 0 43 32 0 32 

16 
Śląska Międzynarodowa 

Szkoła Handlowa 
42 0 42 45 0 45 45 0 45 

17 Szkoła Zarządzania 258 88 346 251 65 316 276 66 342 

RAZEM 19 617 12 651 32 268 19 489 10 505 29 994 20 218 8 840 29 058 
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Rekrutacja 

Uniwersytet Śląski przygotował na rok akademicki 2012/2013 dla kandydatów na studia 17 826 

miejsc, w tym: na studiach stacjonarnych 10 264 i na studiach niestacjonarnych 7 562. 

Dynamikę wzrostu limitów przyjęć w Uczelni obrazuje tabela nr 6. 

TABELA 6 

Limity miejsc na studia w latach akademickich 2010/2011–2012/2013 

Lp. 
Rok  

akademicki 
Liczba kierunków/ 

specjalności 

Limit miejsc 

RAZEM 
studia 

stacjonarne 

studia  

niestacjonarne 

1 2010/2011 42/120 9 028 8 189 17 217 

2 2011/2012 45/130 9 731 7 434 17 165 

3 2012/2013 53/176 10 264 7 562 17 826 

 

Liczba proponowanych miejsc na I rok studiów jest konsekwencją zmieniającej się oferty 

dydaktycznej, obejmującej nie tylko nowe kierunki i specjalności studiów, ale także ofertę studiów 

prowadzonych na drugim poziomie kształcenia, dających możliwość uzyskania tytułu zawodowego 

magistra tym osobom, które ukończyły studia licencjackie. 

Wykres nr 3 obrazuje limity przyjęć na studia w roku akademickim 2012/2013 w podziale na 

poziom i formę studiów. 

WYKRES 3 

Limity przyjęć na studia w podziale na poziom i formę studiów 

w roku akademickim 2012/2013 

 
 

Wszystkie kierunki, poziomy i formy studiów w Uniwersytecie Śląskim objęte są  elektronicznym 

systemem Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK). Według stanu na 20 listopada 2012 roku 

w systemie IRK liczba zapisów kandydatów wynosiła — 27 315, w tym: 22 072 na studia stacjonarne  

i 4 919 na studia niestacjonarne.  
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O przyjęcie na studia stacjonarne ubiegało się 22 072 kandydatów, spośród których przyjęto na  

I rok studiów pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie 6 138, na studia drugiego 

stopnia 2 960 osób. Do postępowania kwalifikacyjnego na studia niestacjonarne zgłosiło się 4 919 

kandydatów, z czego przyjęto na studia jednolite magisterskie i pierwszego stopnia 1 450, natomiast 

na studia drugiego stopnia 1 407 osób. 

Dla usprawnienia procesu rekrutacji i prowadzonych przez wydziałowe komisje rekrutacyjne 

postępowań, Uniwersytet Śląski zaimportował wyniki egzaminów maturalnych z Krajowego Rejestru 

Maturzystów (KReM) dla tych maturzystów, którzy wyrazili na to zgodę. Upraszcza to zdecydowanie 

przebieg postępowania rekrutacyjnego i umożliwia kandydatom udział w rekrutacji bez konieczności 

bezpośredniego kontaktu z Uczelnią, np. w celu złożenia świadectwa dojrzałości. W tym roku wyniki 

egzaminów maturalnych pobrane zostały z KReM dla 18 931 kandydatów na studia pierwszego 

stopnia i jednolite magisterskie, co stanowiło ok. 90% ogółu zarejestrowanych na te formy studiów. 

Pozostali kandydaci musieli złożyć świadectwa w wydziałowych komisjach rekrutacyjnych.  

Do postępowań kwalifikacyjnych na studia w Uniwersytecie Śląskim przystępowali tegoroczni 

maturzyści oraz legitymujący się nową maturą maturzyści z lat ubiegłych. Do rekrutacji na studia 

pierwszego stopnia i jednolite magisterskie przystąpiły także: 

 843 osoby legitymujące się starą maturą,  

 81 osób z maturą zagraniczną, 

 14 osób z maturą międzynarodową. 

Specjalna oferta „VIP” dla olimpijczyków 

O przyjęcie na wybrany kierunek studiów z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego mogą 

ubiegać się kandydaci posiadający tytuł laureata lub finalisty olimpiady stopnia centralnego. Z uprawnień 

mogą korzystać laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego w roku uzyskania świadectwa dojrzałości 

lub w roku następnym, niezależnie od roku uzyskania tytułu laureata lub finalisty. Od tego roku także 

laureaci konkursów o charakterze ogólnopolskim lub międzynarodowym mogą ubiegać się o przyjęcie 

na wybrany kierunek studiów z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego.  

Uprawnienia do przyjęcia na studia z pominięciem postępowania rekrutacyjnego obejmują:  

― 28 olimpiad przedmiotowych, 

― 8 konkursów o charakterze ogólnopolskim i 2 międzynarodowe. 

40 kierunków studiów prowadzonych w Uczelni przyjmuje finalistów i laureatów olimpiad.  

Dla kandydatów korzystających z tych uprawnień przystępujących do postępowania 

rekrutacyjnego w Uniwersytecie Śląskim ustalona została już po raz kolejny opłata rekrutacyjna 

w wysokości 1 zł.  

Uniwersytet Śląski przygotował już po raz drugi specjalną ofertę „VIP” dla finalistów i laureatów 

olimpiad. Olimpijczyk, który zdecyduje się na studia w Uniwersytecie Śląskim, może liczyć na szereg 

przywilejów, przeznaczonych tylko dla najzdolniejszych kandydatów, w tym może liczyć na fachową 

pomoc doradcy zawodowego z Centrum Obsługi Studenta, a także na porady pracownika Działu 

Kształcenia. Dzięki specjalnej ofercie Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego, olimpijczyk uzyska dostęp do 

zbiorów elektronicznych Biblioteki, do warsztatów, dzięki którym z  większą swobodą będzie mógł 

poruszać się w środowisku wydziałowych bibliotek i czytelni specjalistycznych. Do wszechstronnej 

pomocy olimpijczykom wyznaczeni zostali konsultanci, którzy pomogą w przygotowaniu bibliografii  

i zbieraniu materiałów na interesujący kandydatów temat. Nowością jest także obecność tutorów 

wydziałowych, czyli uczonych, którzy wprowadzą kandydata w życie społeczności akademickiej 

danego wydziału. Tutor wydziałowy pomoże w sporządzeniu niezbędnej listy lektur, skontaktuje 

olimpijczyka z innymi pracownikami wydziału, zaprosi na ciekawy wykład, konferencję lub sesję 

naukową, będzie zawsze gotowy do indywidualnej pracy z kandydatem, a później — studentem — 

przez cały cykl jego kształcenia.  
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Zgodnie z nowym Regulaminem studiów obowiązującym od roku akademickiego 2012/2013 

olimpijczycy mają prawo do ubiegania się o przyznanie indywidualnego toku studiów (ITS) od 

momentu rozpoczęcia studiów. Uniwersytet wybrało w tym roku 14 olimpijczyków i 4 laureatów 

konkursów (w roku ubiegłym — 24 olimpijczyków). 

Najwięcej zapisów w systemie IRK kandydaci dokonali na Wydział Filologiczny — ponad 7 472 

zapisów na 74 proponowane w ramach rekrutacji programy studiów oraz na Wydział Nauk Społecznych 

— 4 359 zapisów na 34 programy. Kolejne Wydziały cieszące się dużym zainteresowaniem kandydatów 

to Wydział Pedagogiki i Psychologii oraz Wydział Prawa i Administracji. 

Wszystkie informacje dla kandydatów były na bieżąco zamieszczane na stronie internetowej 

rekrutacji. Jak co roku został powołany Zespół Internetowej Rejestracji Kandydatów, który czuwał nad 

prawidłowością funkcjonowania systemu IRK. Odbyły się organizowane przez Zespół IRK szkolenia 

dla członków i sekretarzy komisji wydziałowych w zakresie informatycznym, administracyjnym  

i organizacyjnym. Pracownicy Uniwersytetu, a w szczególności Działu Kształcenia oraz Działu Portalu  

i Serwisu WWW, pomagali kandydatom w przejściu procedury rekrutacyjnej, odpowiadając na ich 

liczne zapytania e-mailowe i telefoniczne. W ramach tegorocznej rekrutacji pracownicy Uniwersytetu 

odpowiedzieli kandydatom na około 3 200 e-maili i niezliczoną liczbę telefonów. Pracownicy Działu 

Kształcenia prowadzili w holu rektoratu punkt konsultacyjny dla kandydatów na studia i pomagali im  

w zrozumieniu kryteriów kwalifikacji na poszczególne kierunki. 

W tym roku akademickim wydziałowe komisje rekrutacyjne podjęły decyzje o nieuruchomieniu 52 

form studiów (17 stacjonarnych i 35 niestacjonarnych) z uwagi na brak zainteresowania kandydatów. 

W roku akademickim 2012/2013 największym zainteresowaniem kandydatów cieszyły się 

następujące kierunki studiów stacjonarnych — tabela nr 7. 

 

TABELA 7 

Zainteresowanie kandydatów kierunkami studiów stacjonarnych w roku akademickim 2012/2013 

Lp.  Kierunek/specjalność 
Liczba 

kandydatów 

na 1 miejsce 

1 Filologia angielska specjalność tłumaczeniowa z językiem chińskim  14,20 

2 Filologia angielska specjalność tłumaczeniowa z językiem japońskim  12,84 

3 Realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia 10,20 

4 Reżyseria 9,88 

5 Filologia angielska specjalność język biznesu 8,50 

6 Filologia angielska specjalność kultura-media-translacja 8,44 

7 
Filologia angielska specjalność projektowanie rozrywki interaktywnej oraz 

lokalizacja gier i oprogramowania (SPRINT-WRITE) 
8,00 

8 Filologia angielska specjalność tłumaczeniowa z językiem arabskim  7,76 

9 Filologia angielska specjalność tłumaczeniowa z językiem niemieckim  6,76 

10 Psychologia 6,71 

11 Informatyka inżynierska (Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach) 6,19 

 

 

 

Wykresy nr 4 i 5 obrazują przyjęcia na studia stacjonarne i niestacjonarne w latach akademickich 

2010/2011–2012/2013. 
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WYKRES 4 

Liczba kandydatów przyjętych na I rok studiów stacjonarnych w latach akademickich 2010/2011–2012/2013 

 

WYKRES 5 

Liczba kandydatów przyjętych na I rok studiów niestacjonarnych w latach akademickich 2010/2011–2012/2013 

 
 

Od powstania Uniwersytetu Śląskiego w 1968 roku jego mury opuściło już 172 069 absolwentów. 

W roku akademickim 2011/2012 studia ukończyło kolejnych  7 380 absolwentów, w tym 3 419 

uzyskało tytuł licencjata, a 3 961 tytuł magistra.  

 

Studia doktoranckie 

Na studiach doktoranckich kształci się w Uniwersytecie Śląskim — według stanu ze stycznia 2013 

roku — 1 435 doktorantów, w tym: 814 na studiach stacjonarnych i 621 na studiach niestacjonarnych 

— tabela nr 8. 

TABELA 8  

Wykaz studiów doktoranckich prowadzonych w Uniwersytecie Śląskim 

Wydział Artystyczny — studia doktoranckie w zakresie sztuk plastycznych 

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska — studia doktoranckie w zakresie nauk biologicznych: biologia 

Wydział Filologiczny — studia doktoranckie w zakresie nauk humanistycznych: 

 językoznawstwo  

 literaturoznawstwo  

 bibliologia  
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Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii — Instytut Fizyki im. Augusta Chełkowskiego — studia doktoranckie 

w zakresie nauk fizycznych: fizyka 

Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii — Instytut Matematyki — studia doktoranckie w zakresie nauk 

matematycznych: matematyka  

Wydział Nauk o Ziemi — studia doktoranckie w zakresie nauk o Ziemi: 

 geografia  

 geologia  

Wydział Nauk Społecznych — studia doktoranckie w zakresie nauk humanistycznych: 

 filozofia  

 historia  

 nauki o polityce  

 socjologia 

Wydział Pedagogiki i Psychologii — studia doktoranckie w zakresie nauk humanistycznych: 

 pedagogika  

 psychologia 

Wydział Prawa i Administracji — studia doktoranckie w zakresie nauk prawnych: prawo 

Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach — studia doktoranckie w zakresie nauk technicznych: 

 inżynieria materiałowa  

 informatyka 

Wydział Teologiczny — studia doktoranckie w zakresie nauk teologicznych: teologia 

 
Od roku akademickiego 2012/2013 decyzją Rektora powołana została Komisja ds. studiów 

doktoranckich, do zadań której należy ujednolicenie procedur w zakresie prowadzenia studiów 

doktoranckich, w tym: monitorowanie programów studiów doktoranckich, sporządzanie wytycznych  

w tym zakresie, ewaluacja zasad oceniania doktorantów oraz weryfikacji efektów ich kształcenia, 

określenie metod wsparcia doktorantów w celu skutecznej realizacji przewodów doktorskich.  

 

Studia podyplomowe 

W bogatej ofercie dydaktycznej Uniwersytetu Śląskiego znajduje się także szerok i wachlarz 

studiów podyplomowych i kursów dokształcających. Ich rodzaj i liczba zmienia się z roku na rok,  

w zależności od zapotrzebowania regionu, pracodawców i rynku pracy. Studia podyplomowe to 

forma kształcenia szczególnie ważna dla tych osób, które chcą uzupełnić lub ukierunkować posiadane 

już wykształcenie. Rekrutacja przeprowadzana jest dwa razy w roku, zarówno w semestrze letnim, jak  

i zimowym. Niektóre edycje studiów podyplomowych finansowane są ze środków europejskich, 

dlatego są bezpłatne dla uczestników. Atrakcyjną ofertę studiów podyplomowych posiadają Wydziały: 

Prawa i Administracji, Filologiczny, Pedagogiki i Psychologii, Nauk Społecznych oraz Szkoła Zarządzania. 

W roku akademickim 2012/2013 w Uniwersytecie Śląskim kształci się 2 195 słuchaczy studiów 

podyplomowych. Najwięcej słuchaczy podjęło studia w zakresie Wyceny i Gospodarki Nieruchomościami, 

Administracji i Zarządzania oraz Logopedii i Medialnej Emisji Głosu.  

W tym roku akademickim uruchomiono pierwszą edycję studiów podyplomowych (m. in.): 

 Kwalifikacyjne Podyplomowe Studia Pedagogiczno-Dydaktyczne w zakresie nauk humanistycznych  

i społecznych (Wydział Nauk Społecznych), 

 Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Pedagogiki Specjalnej w Zakresie Profilaktyki i  Resocjalizacji 

(Wydział Pedagogiki i Psychologii), 

 Studia Podyplomowe Organizacja i prowadzenie szkoleń oraz treningów grupowych (Szkoła 

Zarządzania), 

 Studia Podyplomowe Sprzedaż i negocjacje handlowe (Szkoła Zarządzania),  

 Studia Podyplomowe Akademia Umiejętności Biznesowych i Osobistych (Szkoła Zarządzania), 

 Studia Podyplomowe Bezpieczeństwo Wewnętrzne (Wydział Filologiczny), 

http://uranos.cto.us.edu.pl/~physics/pl
http://www.math.us.edu.pl/
http://www.wnoz.us.edu.pl/
http://www.wns.us.edu.pl/
http://www.pedagogika.us.edu.pl/pol/index.htm
http://www.ip.us.edu.pl/
http://www.wpia.us.edu.pl/
http://www.wiinom.us.edu.pl/
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 Kwalifikacyjne Studia Podyplomowe Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka niepełnosprawnego 

(Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji), 

 Kwalifikacyjne Studia Podyplomowe Logopedia (Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji), 

 Studia Podyplomowe Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR) (Szkoła Zarządzania),  

 Studia Podyplomowe Inwestycje Giełdowe (Szkoła Zarządzania), 

 Studia Podyplomowe e-Zdrowie (Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach). 

Dane obrazujące liczbę słuchaczy studiów podyplomowych w latach 2010/2011–2012/2013 zawiera 

tabela nr 9. 

TABELA 9 

Słuchacze studiów podyplomowych w latach 2010/2011–2012/2013 

Lp. Rok akademicki Liczba słuchaczy 

1 2010/2011 3 108 

2 2011/2012 2 543 

3 2012/2013 2 195 

 

Uniwersytet Śląski stale wzbogaca swoją ofertę studiów podyplomowych. Uruchamia nowe,  
stanowiące reakcję na zapotrzebowanie istniejącego rynku pracy i likwiduje studia, które nie cieszą 

się już zainteresowaniem słuchaczy. W roku akademickim zlikwidowano 15 edycji studiów. 

 
* 

 

Wdrożenie Krajowych Ram Kwalifikacji wiąże się z oczekiwaniami dotyczącymi zwiększenia 

przejrzystości i uznawalności wykształcenia, a tym samym mobilności studentów i pracowników 

uczelni i to nie tylko w sferze wyjazdów zagranicznych, ale także krajowych. Uniwersytet Śląski 

aktywnie uczestniczy w Programie mobilności studentów (MOST), który umożliwia studentom 

realizację zainteresowań naukowych poprzez odbywanie semestralnych lub rocznych studiów 

w innych polskich uniwersytetach. Z Programu mogą korzystać studenci zarówno jednolitych, jak 

i dwustopniowych studiów prowadzonych w formie stacjonarnej i niestacjonarnej.  

W roku akademickim 2012/2013 Uniwersytet skierował 22 studentów na studia w ramach 

Programu MOST, w tym najliczniejsze grono stanowią studenci kierunków: prawo, filologia polska, 

politologia i psychologia. W ramach Programu studia w naszej Uczelni podjęło 27 studentów z innych 

uniwersytetów. Rekrutacja studentów zainteresowanych uczestnictwem w Programie odbywa się za 

pomocą systemu rejestracji elektronicznej. Od roku akademickiego 2011/2012 Program MOST 

umożliwia także wymianę doktorantów. Program wymiany dla uczestników studiów doktoranckich 

może być realizowany poprzez uczestniczenie doktorantów w zajęciach przewidzianych w programie 

studiów doktoranckich, które odbywają się na wybranym przez nich uniwersytecie lub poprzez 

sporządzenie kwerendy bibliotecznej, archiwalnej lub pracy laboratoryjnej i innego rodzaju współpracy 

naukowej, jeśli została wcześniej uzgodniona z uczelnią przyjmującą. 

W ramach Programu Stypendialnego Rządu Rzeczypospolitej Polskiej im. Konstantego 

Kalinowskiego, przeznaczonego dla studentów relegowanych z uczelni białoruskich studiuje w Uczelni 

9 stypendystów tego Programu. Stypendyści wybierają studia na kierunkach: administracja, 

psychologia, filologia, kulturoznawstwo, politologia, edukacja artystyczną w zakresie sztuki muzycznej 

oraz organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej. W tym roku w ramach edycji Programu kolejnych  

2 stypendystów podjęło studia w Uniwersytecie Śląskim. 

Obsługa procesu dokumentowania toku studiów w Uniwersytecie Śląskim wspierana jest 

technologią informatyczną. W Uniwersyteckim Systemie Obsługi Studiów (USOS) prowadzone są 

elektronicznie systemy dokumentacji, tj. album studenta, album doktoranta, księga dyplomów, album 

słuchaczy studiów podyplomowych. Studenci i doktoranci Uniwersytetu Śląskiego zarówno studiów 

stacjonarnych, jak i niestacjonarnych otrzymują elektroniczne legitymacje.  
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System Zapewniania Jakości Kształcenia (SZJK) 

W ramach działań podejmowanych w Uniwersytecie Śląskim w 2012 r. w zakresie zapewniania 

i doskonalenia jakości kształcenia można wyróżnić trzy zasadnicze obszary:  

1. Działania normatywno-organizacyjne 

Nowelizacja ustawy — Prawo o szkolnictwie wyższym i towarzyszące jej akty prawne rozszerzyły 

zakres przedmiotowy wewnętrznych systemów zapewniania jakości kształcenia. W celu dostosowania, 

funkcjonującego w Uniwersytecie od roku 2007, Systemu Zapewniania i Doskonalenia Jakości 

Kształcenia do nowej sytuacji prawnej, Senat Uniwersytetu Śląskiego przyjął Uchwałę nr 126 z dnia  

24 kwietnia 2012 r. w sprawie Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia na  Uniwersytecie Śląskim.  

Nowy System Zapewniania Jakości Kształcenia (SZJK) budowany jest z uwzględnieniem specyfiki 

jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Śląskiego i wykorzystaniem ich dobrych praktyk 

w zapewnianiu jakości kształcenia, a jego działaniem objęci są studenci wszystkich poziomów i  form 

studiów, doktoranci i słuchacze studiów podyplomowych oraz pracownicy Uniwersytetu Śląskiego. 

Obejmuje on w szczególności: 

1.1. politykę i procedury zapewniania jakości kształcenia na Uczelni, 

1.2. zasady rekrutacji na studia, 

1.3. analizę i doskonalenie programów kształcenia, 

1.4. system weryfikacji zakładanych efektów kształcenia, 

1.5. zasady zapewnienia wysokiego poziomu kadry dydaktycznej, 

1.6. ocenę procesu kształcenia, w tym organizacji i warunków prowadzenia zajęć dydaktycznych,  

1.7. badanie opinii studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyp lomowych o prowadzonych 

zajęciach dydaktycznych i obsłudze procesu kształcenia oraz opinii pracowników o warunkach 

kształcenia, 

1.8. badanie kariery zawodowej absolwentów w celu doskonalenia procesu kształcenia,  

1.9. badanie opinii pracodawców w zakresie przygotowania absolwentów do pracy zawodowej 

i wykorzystywanie ich w procesie tworzenia i doskonalenia programów kształcenia,  

1.10. zasady monitorowania, przeglądu i podnoszenia poziomu i jakości wyposażenia niezbędnego 

do nauki (m.in. bibliotek, komputerów z dostępem do Internetu) oraz środków wsparcia dla 

studentów i doktorantów (np. opieki naukowej czy doradztwa),  

1.11. zasady gromadzenia, analizowania i publikowania informacji na temat kształcenia.  

W związku z rozpoczęciem nowej kadencji władz Uniwersytetu Śląskiego powołany został 

Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Śląskim, który równocześnie został 

Przewodniczącym Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia w kadencji 2012–2016, w którego 

skład weszli ponadto: Pełnomocnik Rektora ds. Systemu Bolońskiego i Krajowych Ram Kwalifikacji, 

Pełnomocnik Rektora ds. Nauczania Języków Obcych w Uniwersytecie Śląskim oraz pełnomocnicy ds. 

jakości kształcenia dziekanów wszystkich wydziałów Uczelni i kierowników innych jednostek 

dydaktycznych oraz przedstawiciele studentów i doktorantów. 

We wszystkich wydziałach Uczelni powołane zostały wydziałowe zespoły ds. jakości kształcenia, 

którym przewodniczą pełnomocnicy dziekanów ds. jakości kształcenia oraz  kierunkowe zespoły 

zapewniania jakości kształcenia, obejmujące swoimi pracami ogół kierunków studiów prowadzonych  

w Uniwersytecie Śląskim. 

W celu kontynuowania prac nad wdrażaniem Krajowych Ram Kwalifikacji w  Uniwersytecie 

powołano Zespół ds. Wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji pod przewodnictwem Pełnomocnika 

Rektora ds. Systemu Bolońskiego i Krajowych Ram Kwalifikacji, którego głównym zadaniem jest 

opiniowanie programów kształcenia nowotworzonych kierunków studiów. 

Aby wesprzeć działanie Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Śląskim, na 

mocy Zarządzenia nr 115 Rektora z dnia 7 września 2012 r. w sprawie zmian w administracji 

ogólnouczelnianej, w Dziale Kształcenia powołano Biuro ds. Jakości Kształcenia na  Uniwersytecie 

Śląskim, którego głównym zadaniem jest wspomaganie podejmowanych przez Uczelniany Zespół ds. 
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Jakości Kształcenia działań o charakterze koncepcyjnym i organizacyjnym oraz koordynacja 

przedsięwzięć zmierzających do zapewnienia i podnoszenia jakości studiów w UŚ.  

2. Działania na rzecz propagowania kultury jakości w Uniwersytecie Śląskim 

W roku akademickim 2011/2012 odbyły się trzy ogólnouczelniane seminaria na temat  Krajowych 

Ram Kwalifikacji oraz Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Śląskim, w których 

uczestniczyło łącznie kilkuset członków społeczności akademickiej Uczelni. W trakcie seminariów 

dyskutowano o najważniejszych sprawach związanych z wdrażaniem KRK oraz systemu zapewniania 

jakości kształcenia, m.in. o wzorze Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia wydziału , 

sposobach wystawiania ocen końcowych modułów, Karcie Nauczyciela Akademickiego i Karcie 

Kierunku oraz dostosowywaniu systemu USOS do potrzeb wynikających z KRK, badaniach karier 

absolwentów, współpracy z interesariuszami zewnętrznymi oraz akredytacjach instytucjonalnych 

przeprowadzanych przez Polską Komisję Akredytacyjną. 

Przedstawiciele Uniwersytetu Śląskiego uczestniczyli również w szeregu konferencji poświęconych 

wdrażaniu KRK oraz systemów zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia.  

3. Działania bezpośrednie na rzecz zapewniania jakości kształcenia w Uniwersytecie Śląskim 

3.1. Ocena poziomu satysfakcji studentów z procesu kształcenia 

Ocena odbywa się według ogólnouczelnianej ankiety wprowadzonej Zarządzeniem nr  44/2009 

Rektora z dnia 4 czerwca 2009 r. w sprawie ankiety oceny zajęć dydaktycznych, z zastosowaniem 

procedur wypracowanych przez jednostki w roku 2009. Na wszystkich kierunkach, z wyjątkiem 

dwóch: informatyka i chemia (gdzie pilotażowo ankietyzacja prowadzona jest drogą elektroniczną), 

ankieta jest przeprowadzana na formularzach papierowych, które są centralnie skanowane na 

czytnikach elektronicznych. 

W semestrze letnim 2011/12 oraz semestrze zimowym 2012/13 wypełnionych zostało w  sumie 

około 36 tys. arkuszy ankiety. Dzięki odpowiedniej organizacji procesu ankietowania każde zajęcia 

poddane ankietowaniu oceniane były przez co najmniej 50% uczestników tych zajęć. Obsługa 

procesu ankietyzacji jest finansowana ze środków projektu „Uniwersytet Partnerem Gospodarki 

Opartej na Wiedzy”.  

3.2. Dostosowanie programów kształcenia do Krajowych Ram Kwalifikacji 

Wiosną 2012 r. prowadzono intensywne prace nad dostosowaniem programów kształcenia 

do nowych wymogów prawnych wynikających z KRK.  

Przyjęte zostały następujące uchwały Senatu UŚ: 

a. Uchwała nr 107/2011 z dnia 6 grudnia 2011 r. w sprawie „Wytycznych dla rad podstawowych 

jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Śląskiego w zakresie planów studiów i programów 

kształcenia”, 

b. Uchwała nr 112/2012 z dnia 28 stycznia 2012 r. w sprawie „Wytycznych dla rad podstawowych 

jednostek organizacyjnych w zakresie tworzenia, prowadzenia i likwidacji studiów podyplomowych 

w Uniwersytecie Śląskim”, 

c. Uchwała nr 128/2012 z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie „Wytycznych dla rad podstawowych 

jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Śląskiego dotyczących uchwalania planów i programów 

studiów doktoranckich”. 

Na ich podstawie dokonano dostosowania programów kształcenia wszystkich 47  kierunków 

studiów prowadzonych w Uczelni do wymagań KRK.  

Przy tworzeniu i dostosowywaniu programów kształcenia do KRK uwzględniano wszelkie 

wymagania z tego wynikające, w szczególności zaś dbano o zgodność programów z misją i strategią 

Uczelni oraz poszczególnych jednostek, wzorcami międzynarodowymi, a  także z potrzebami rynku 

pracy. W pracach uwzględniano też wyniki badań losów absolwentów prowadzonych przez Biuro 

Karier oraz wyniki konsultacji prowadzonych z interesariuszami wewnętrznymi i  zewnętrznymi — 
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przede wszystkim studentami i absolwentami Uczelni oraz przedstawicielami jej otoczenia społeczno- 

-gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem potencjalnych pracodawców. 

3.3. Sprawozdanie z oceny jakości kształcenia 

Wydziałowe Zespoły ds. Jakości Kształcenia przeprowadziły szereg analiz przewidzianych w SZJK 

m.in. analizy wsparcia dydaktycznego, naukowego i materialnego studentów, w tym infrastruktury 

dydaktycznej (sal dydaktycznych [w tym laboratoriów komputerowych i specjalistycznych], 

wyposażenia w środki audiowizualne, dostępu studentów do komputerów poza godzinami zajęć 

dydaktycznych, itp.), dostępności pomocy dydaktycznych (podręczników, skryptów, notatek  

w Internecie i innych), wyposażenia bibliotek i czytelni, dostępu do komputerowych baz danych 

i katalogów w Uczelni i poza nią (liczba woluminów i warunki lokalowe) oraz wyposażenia w sprzęt 

komputerowy.  

Na podstawie przeprowadzonych analiz przygotowano raporty z oceny własnej jednostek na 

temat jakości kształcenia. Raporty stanowiły podstawę do opracowania przez Uczelniany Zespół ds. 

Jakości Kształcenia oceny jakości kształcenia na UŚ w roku akademickim 2011/12, która została 

przedstawiona Senatowi UŚ 5 marca 2013 r. 

3.4. Prace nad wdrożeniem SZJK w jednostkach 

Przyjęcie Uchwały nr 126 Senatu Uniwersytetu Śląskiego z 24 kwietnia 2012 r. w sprawie Systemu 

Zapewniania Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Śląskim wymusiło dostosowanie do niej 

wydziałowych systemów zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia. W związku z tym Uczelniany 

Zespół ds. Jakości Kształcenia opracował wzór Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości 

Kształcenia wydziału, który został rekomendowany jednostkom do dalszych prac. Zawiera on zestaw 

procedur obejmujących: 

 doskonalenie efektów kształcenia, 

 doskonalenie programów kształcenia, 

 zapewnienie jakości kadry dydaktycznej, 

 zapewnienie studentom wsparcia dydaktycznego, naukowego i materialnego studentów, 

 gromadzenie i udostępnianie informacji o jakości kształcenia, 

 zapobieganie zjawiskom patologicznym związanym z procesem kształcenia,  

 doskonalenie Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia na  wydziale. 

Proces wdrażania Wewnętrznych Systemów Zapewniania Jakości Kształcenia przez rady wydziałów 

ma zakończyć się w semestrze letnim roku akademickiego 2012/2013.  
 

B/ Sprawy studenckie 

Pomoc materialna dla studentów 

Pomoc materialna przeznaczona dla studentów Uniwersytetu Śląskiego, pochodząca ze środków 

budżetu państwa, obejmowała w 2012 r. następujące świadczenia: 
 stypendium socjalne, 
 stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, 
 zapomogę,  
 stypendium rektora dla najlepszego studenta, 
 stypendium ministra za wybitne osiągnięcia. 
Powyższe świadczenia funkcjonują od roku 2011, kiedy to nowelizacja ustawy — Prawo 

o szkolnictwie wyższym wprowadziła zmiany w zakresie ich rodzajów oraz zasad przyznawania. 

Zasadnicze zmiany dokonały się w zakresie stypendiów za wyniki w nauce lub sporcie, które zastąpiło 

nowe świadczenie — stypendium rektora dla najlepszego studenta; ponadto z katalogu świadczeń 

pomocy materialnej usunięto stypendia mieszkaniowe oraz na wyżywienie. 

Stypendium socjalne uzależnione ściśle od sytuacji materialnej studenta pozostało w zasadzie bez 

zmian z tą różnicą, że jego wysokość została zwiększona z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub 
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obiekcie innym niż dom studencki, jeśli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni 

uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie. Podwyższenie to w praktyce zastąpiło 

dawne stypendium mieszkaniowe. Świadczenia w formie stypendium specjalnego dla studentów 

niepełnosprawnych oraz zapomoga pozostały bez zmian. 

W roku 2012 liczba stypendiów socjalnych przyznanych studentom spadła nieznacznie w stosunku 

do roku 2011 o 13 świadczeń i wyniosła 2 281. Wysokość stypendiów, w dalszym ciągu uzależniona jest 

od progów dochodowych osiąganych w rodzinie studenta. W październiku 2012 r. wysokość 

stypendiów socjalnych ustalono w przedziale kwot od 280 do 880 zł. W stosunku do poprzedniego 

roku wysokość świadczenia uległa obniżeniu o 20 zł w poszczególnych progach. Kwota dochodu 

uprawniająca do stypendium ustalona została podobnie, jak w roku poprzednim w wysokości 782 zł. 

Zwiększenie stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania w DS uczelni lub na kwaterze, zwane 

dodatkiem mieszkaniowym przysługuje wyłącznie zamiejscowym studentom studiów stacjonarnych. 

Wysokość dodatku, w zależności od ceny i standardu akademików, wynosiła 228 zł lub 330 zł 

miesięcznie. Podane kwoty wzrosły w stosunku do 2011 roku odpowiednio o 12 i 15 zł. Dodatki 

mieszkaniowe dla studentów, którzy zamieszkiwali na kwaterze od lat nie uległy zmianie i w 2012 

wynosiły 60 zł miesięcznie.  

W 2012 r. stypendium specjalne przeznaczone dla studentów niepełnosprawnych otrzymało 456 

osób, tj. o 38 osób więcej niż w roku poprzednim. W zakresie tego świadczenia obserwujemy od kilku 

lat systematyczną tendencję wzrostową. Wysokość stypendium wynosiła podobnie, jak w roku 2011 

odpowiednio w zależności od stopnia niepełnosprawności: 350, 450 i 550 zł. 

Stypendium rektora dla najlepszego studenta w 2012 r. otrzymało 1 538 studentów, którzy znaleźli 

się w grupie 5% studentów danego kierunku, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów odpow iednio za 

średnią ocen lub osiągnięcia naukowe, sportowe, artystyczne. Zmniejszenie liczby tych świadczeń o 409 

w stosunku do roku 2011 wynika bezpośrednio ze zmniejszenia procenta uprawnionych z 6% na 5%. 

Udało się jednak znacząco zwiększyć wysokość stypendium z 390 zł w roku poprzednim do 520 zł  

w 2012. 

W 2012 r. przyznano 77 zapomóg — w analogicznym okresie poprzedniego roku było ich 339. 

Zaobserwowany spadek liczby zapomóg wynika przede wszystkim z istotnych zmian zasad 

przyznawania tego świadczenia. Zaistniałe zdarzenie losowe musi być przyczyną czasowego 

pogorszenia sytuacji materialnej studenta. Dziekan może przyznać zapomogę w kwocie do 300 zł, zaś 

rektor na wniosek dziekana może w uzasadnionych przypadkach podwyższyć ją do kwoty 1 000 zł. 

W roku 2012 zmieniły się zasadniczo zasady przyznawania stypendiów ministra, które reguluje 

odpowiednie rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Dotychczasowe stypendia 

ministra za osiągnięcia naukowe lub wybitne osiągnięcia sportowe zostały zastąpione stypendium za 

wybitne osiągnięcia. Wspomniane rozporządzenie znacznie zaostrzyło kryteria przyznawania 

świadczenia oraz ograniczyło znacząco liczbę beneficjentów. Podwyższeniu uległa miesięczna kwota 

świadczenia z 1 300 zł do 1 400 zł. W 2012 r. stypendium ministra za osiągnięcia w nauce otrzymało 

22 studentów UŚ. Wynik ten, mimo iż niższy niż w roku poprzednim głównie z uwagi na wspomniane 

zmiany w zakresie zasad przyznawania, pozwolił Uniwersytetowi Śląskiemu utrzymać się w ścisłej 

czołówce krajowych uczelni wyższych, plasując nas na 4 miejscu.  

Przytoczone powyżej informacje obrazuje tabela nr 10 zawierająca dane o liczbie studentów oraz 

liczbie świadczeń pomocy materialnej, przyznanych studentom w latach 2011–2012. 

TABELA 10 

Świadczenia pomocy materialnej dla studentów UŚ oraz liczba studentów wg danych dla GUS 

(stan na 30 listopada w roku 2011 i 2012) 

Lp. 
Rodzaj świadczenia 2011 2012 

Liczba studentów 30 092 24 901 

1 stypendium socjalne 2 294 2 281 

2 stypendium specjalne dla studentów niepełnosprawnych 418 456 

3 stypendium rektora dla najlepszego studenta 1 947 1 538 

4 zapomogi (otrzymywane w poprzednim roku akademickim) 339 77 

5 stypendium ministra za wybitne osiągnięcia 53 22 
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Pomoc materialna dla doktorantów 

Pomoc materialna przeznaczona dla doktorantów Uniwersytetu Śląskiego, pochodząca ze 

środków budżetu państwa, obejmowała w 2012 r. następujące świadczenia:  

 stypendium socjalne, 

 zapomogę,  

 stypendium dla najlepszych doktorantów, 

 stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych. 

Możliwość otrzymywania przez doktorantów pomocy materialnej wprowadziła ustawa — Prawo  

o szkolnictwie wyższym z roku 2005.  

W październiku 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo  

o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach  

i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Nowelizacja wprowadziła zmiany  

w rodzajach świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów. Dotychczasowe stypendium za wyniki  

w nauce zastąpiło nowe świadczenie — stypendium dla najlepszych doktorantów. Stypendium to 

może otrzymać doktorant, który na pierwszym roku studiów doktoranckich osiągnął bardzo dobre 

wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym, na drugim i kolejnych latach studiów doktoranckich w roku 

poprzedzającym przyznanie stypendium spełnił łącznie następujące warunki: uzyskał bardzo dobre 

lub dobre wyniki egzaminów objętych programem studiów doktoranckich, wykazał się postępami  

w pracy naukowej i przygotowaniu rozprawy doktorskiej, podczas studiów doktoranckich 

prowadzonych przez uczelnię wykazał się szczególnym zaangażowaniem w pracy dydaktycznej.  

Z katalogu świadczeń pomocy materialnej usunięto stypendium na wyżywienie oraz stypendium 

mieszkaniowe. W zamian przyznano możliwość zwiększenia wysokości stypendium socjalnego 

z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki, jeśli codzienny 

dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał 

studiowanie. Zwiększenie stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania w DS uczelni lub na kwaterze 

nazwane dodatkiem mieszkaniowym może otrzymać wyłącznie zamiejscowy doktorant studiów 

stacjonarnych. 

Świadczenia, które pozostały bez zmian to stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych 

oraz zapomoga. Stypendium specjalne może otrzymać doktorant z tytułu niepełnosprawności 

potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu. Natomiast zapomogę może otrzymać doktorant, 

który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej.  

Kwota dochodu na osobę w rodzinie doktoranta, uprawniająca do stypendium socjalnego została  

w 2012 r. ustalona w wysokości 782 zł. 

Wysokość stypendiów socjalnych, podobnie jak w roku poprzednim uzależniona była od progów 

dochodu osiąganych w rodzinie doktoranta. W październiku 2012 r. ich wysokość ustalono  

w przedziale kwot od 900 zł do 300 zł. Liczba stypendiów socjalnych przyznanych w 2012 r. wzrosła  

w stosunku do roku poprzedniego o 6 świadczeń i wyniosła 63. 

Wysokość dodatków mieszkaniowych w zależności od ceny i standardu akademików wynosiła 

odpowiednio 330 lub 228 zł miesięcznie. Wysokość dodatków wzrosła w stosunku do roku 

poprzedniego. Dodatki mieszkaniowe dla doktorantów, którzy zamieszkiwali na kwaterze wyniosły 60 zł.  

W 2012 r. stypendium specjalne przeznaczone dla niepełnosprawnych doktorantów otrzymało 26 

osób, co jest nieznacznym spadkiem w stosunku do roku poprzedniego o 2 świadczenia. Wysokość 

stypendiów specjalnych pozostała w takiej samej wysokości, jak w roku poprzednim i wynosiła 

odpowiednio 350, 450 oraz 550 zł. Kwota świadczenia zróżnicowana jest w zależności od stopnia 

niepełnosprawności. 

Stypendium dla najlepszych doktorantów otrzymało w 2012 r. 113 doktorantów, którzy znaleźli 

się w grupie 7% liczby doktorantów rozpoczynających rok akadem icki 2012/2013. Liczba ta 

nieznacznie spadła w porównaniu z rokiem poprzednim, co może być konsekwencją spadku ogólnej 

liczby doktorantów. Wysokość stypendium dla najlepszych doktorantów wynosiła 770 zł.  Wysokość ta 

wzrosła w stosunku do roku poprzedniego. Podwyższeniu uległ również procent doktorantów 

uprawnionych do tego świadczenia.  
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Liczba zapomóg w 2012 r. spadła w stosunku do roku poprzedniego o 19 i wynosiła 10. 

Zaobserwowany spadek liczby zapomóg wynika przede wszystkim z istotnych zmian zasad 

przyznawania tego świadczenia. Zaistniałe zdarzenie losowe musi być przyczyną czasowego 

pogorszenia sytuacji materialnej doktoranta. Wysokość tego szczególnego świadczenia pozostała na 

takim samym poziomie, jak w roku ubiegłym. Wysokość zapomogi przyznanej przez dziekana 

wynosiła 300 zł, rektor na wniosek dziekana w uzasadnionych przypadkach mógł podwyższyć tę 

kwotę do 1000 zł. 

Zgodnie ze znowelizowanym w 2011 r. art. 199 ust. 1 pkt 5 ustawy — Prawo o szkolnictwie 

wyższym doktoranci począwszy od października 2012 r. mogą ubiegać się o przyznanie stypendium 

ministra za wybitne osiągnięcia. Szczegółowe warunki i tryb przyznawania stypendiów ministra za 

wybitne osiągnięcia oraz wzór wniosku określa Rozporządzenie Ministra Nauki i  Szkolnictwa 

Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz 

wypłacania doktorantom stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia. Zgodnie z  cyt. 

rozporządzeniem o stypendium może ubiegać się doktorant zarówno studiów stacjonarnych, jak  

i niestacjonarnych najwcześniej po zaliczeniu pierwszego roku studiów doktoranckich. Stypendium może 

być przyznane doktorantowi, który spełnił łącznie następujące warunki:  

 wykazał się postępami w pracy naukowej,  

 uzyskał wyniki egzaminów objętych programem studiów doktoranckich w poprzednim roku 

akademickim, klasyfikujące go wśród 5% najlepszych doktorantów w danej dziedzinie,  

 uzyskał wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe w okresie od dnia rozpoczęcia 

studiów doktoranckich do dnia 30 czerwca roku ubiegania się o stypendium.  

Zgodnie z art. 184 ust. 2 i 3 ustawy — Prawo o szkolnictwie wyższym stypendia ministra są 

przyznawane na rok akademicki, a ich wypłata następuje jednorazowo.  Stypendium ministra za 

wybitne osiągnięcia otrzymało 8 doktorantów. Wysokość stypendium ministra wynosiła 22 000 zł.  

Przytoczone informacje obrazuje tabela nr 11 zawierająca dane liczbowe o świadczeniach pomocy 

materialnej przyznanych doktorantom w roku 2012. 

TABELA 11 

Świadczenia pomocy materialnej dla doktorantów UŚ według danych dla GUS 

(stan na 30 listopada w roku 2011 i 2012) 

Lp. 
Rodzaj świadczenia  2011 2012 

Liczba doktorantów  1 558 1 435 

1 stypendia socjalne 57 63 

2 stypendium specjalne dla doktorantów niepełnosprawnych 28 26 

3 stypendium dla najlepszych doktorantów 117 113 

4 zapomogi (otrzymywane w poprzednim roku akademickim) 29 10 

5 stypendium ministra za wybitne osiągnięcia — 8 

 

Domy studenckie 

Uniwersytet Śląski dysponował w 2012 roku 2 702 miejscami w 10 domach studenckich. 

Zwiększenie miejsc w stosunku do roku 2011 wynika z zakończenia prac remontowych w DS „Uśka”  

w Cieszynie. Zakwaterowanie w domach studenckich naszej Uczelni utrzymuje się niezmiennie na 

podobnym poziomie, szczególnym zainteresowaniem cieszą się miejsca w pokojach jednoosobowych 

i jednoosobowych typu studio. Stale zwiększająca się liczba studiujących w UŚ studentów w ramach 

programów międzynarodowych docenia standard naszych akademików. Bardzo dobre wykorzystanie 

miejsc odnotowano we wszystkich osiedlach akademickich: w Katowicach, Sosnowcu i Cieszynie. 

Należy zauważyć, iż w okresie wakacji 2012 roku udało się udostępnić wolne miejsca grupom, 

uczestnikom konferencji i festiwali, a wpływy gościnne są minimalnie mniejsze, niż w roku ubiegłym. 

Dane dotyczące domów studenckich są zawarte w tabeli nr 12. 



 

 63 Uniwersytet Śląski w Katowicach 

TABELA 12 

Domy studenckie Uniwersytetu Śląskiego w latach 2011–2012 

Lp. Rok 2011 2012 

1 liczba domów studenckich 10 10 

2 liczba miejsc ogółem* 2 599 2 702 

3 liczba miejsc wolnych** 188 181 

4 liczba pokoi 1-osobowych 309 309 

5 Wpływy z wynajmów gościnnych** 836 566,50 PLN 801 621,76 PLN 

* — według danych dla GUS (stan na 30 listopada 2011 i 2012 r.), 

** — dane z meldunków DS. 

 

Opieka zdrowotna i ubezpieczenia 

W myśl postanowień ustawy O świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych, uczelnia zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego i odprowadza comiesięczną składkę za 

studentów oraz doktorantów, którzy nie podlegają ubezpieczeniu z  innego tytułu. W szczególności 

dotyczy to obywateli polskich zamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy 

ukończyli 26. rok życia (przed ukończeniem 26 lat są najczęściej zgłoszeni przez rodziców, jako 

członkowie rodzin osoby ubezpieczonej) oraz osób pochodzenia polskiego w rozumieniu przepisów 

o repatriacji (bez względu na wiek). Uczelnia ubezpiecza również (bezskładkowo) członków rodzin 

takich studentów i doktorantów. Zdarzają się także sporadyczne przypadki, gdy — zgodnie ze 

stanowiskiem Ministerstwa Zdrowia — uczelnia po indywidualnym rozpatrzeniu sytuacji studiującego 

zgłasza do ubezpieczenia osoby posiadające obywatelstwo państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej lub państwa członkowskiego EFTA. Dotyczy to studentów lub doktorantów 

nieubezpieczonych w swoim kraju, a co za tym idzie nieposiadających europejskiej karty 

ubezpieczenia zdrowotnego, wystawionej przez instytucję ubezpieczeniową państwa, w  którym na 

stałe zamieszkują. 

W roku 2012 liczba ubezpieczonych studentów i doktorantów oraz koszty poniesione na ten cel  

w porównaniu z rokiem 2011 wynosiły odpowiednio — dane zawiera tabela nr 13. 

TABELA 13 

Liczba zawartych ubezpieczeń i poniesionych kosztów w latach 2011–2012 

Lp. Rok 
Liczba ubezpieczonych zdrowotnie 

studentów i doktorantów 
Koszty 

1 2011 561 315 292 zł 

2 2012 662 371 779 zł 

 

W porównaniu z rokiem 2011 nastąpił wzrost liczby ubezpieczonych o 101 osób. Koszty poniesione 

przez uczelnię na ubezpieczenia zdrowotne studentów i doktorantów zostały w całości zrefundowane 

przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

Zgodnie z ustawą O służbie medycyny pracy, uczelnia organizuje badania dla kandydatów na 

studia, studentów i doktorantów, którzy podczas studiów są, albo będą narażeni na czynniki 

szkodliwe, uciążliwe lub niebezpieczne dla zdrowia. Badania te dotyczą kierunków prowadzonych na 

Wydziałach: Matematyki, Fizyki i Chemii, Biologii i Ochrony Środowiska, Informatyki i Nauki  

o Materiałach, Nauk o Ziemi, Artystycznym oraz na Międzywydziałowych Indywidualnych Studiach 

Matematyczno-Przyrodniczych. 

W roku 2012 powyższe badania wykonywane były w trzech, wyłonionych w drodze przetargu, 

przychodniach:  

 w Katowicach — Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Falck Medycyna Region Śląsk”,  

 w Sosnowcu — „POLMED” SA,  

 w Cieszynie — Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Ubezpieczalnia SC”. 
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W 2012 roku liczba zbadanych kandydatów na studia, studentów i doktorantów oraz koszty 

poniesione na ten cel w porównaniu z rokiem 2011 wzrosły i wynosiły — dane zawiera tabela nr 14. 

TABELA 14 

Liczba badań medycznych i poniesionych kosztów w latach 2011–2012 

Lp. Rok Kandydaci Studenci Doktoranci Koszty 

1 2011 967 233 24 28 523,87 

2 2012 1 027 240 42 31 442,22 

 

Jak wynika z zestawienia, w porównaniu z rokiem ubiegłym nastąpił wzrost wydatków na badania 

z zakresu medycyny pracy o 2 918,35 zł. Tendencja wzrostowa miała związek przede wszystkim 

z większą liczbą badających się kandydatów na studia o 60 osób.  

Koszty badań z zakresu medycyny pracy są refundowane z budżetu Samorządu Województwa 

Śląskiego za pośrednictwem Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Katowicach.  

 

Działania podejmowane na rzecz osób niepełnosprawnych 

W 2012 roku kontynuowano zadania podjęte w latach wcześniejszych, a także inicjowano nowe 

przedsięwzięcia zmierzające do polepszenia jakości funkcjonowania osób niepełnosprawnych 

w Uniwersytecie Śląskim. W zakresie bezpośredniego kontaktu z osobami niepełnosprawnymi 

realizowano następujący, bardzo obszerny zakres działań: 

 informowanie kandydatów o kryteriach przyjęcia na studia, formach wsparcia oferowanych przez 

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych oraz korzystania ze sprzętu wspomagającego proces 

studiowania osób niepełnosprawnych, 

 pomoc osobom niepełnosprawnym podczas Internetowej Rejestracji Kandydatów i procesu 

rekrutacji na studia, 

 indywidualne poradnictwo w zakresie wyboru kierunku studiów, 

 informowanie o możliwościach podjęcia studiów podczas targów edukacyjnych, spotkań 

organizowanych przez Uniwersytet oraz innych wydarzeń, 

 informowanie studentów o udogodnieniach przewidzianych dla osób niepełnosprawnych takich 

jak: indywidualne dostosowanie studiów, możliwość skorzystania z zapomóg, dofinansowań oraz 

stypendium specjalnego, 

 propagowanie wśród studentów niepełnosprawnych przedsięwzięć, wyjazdów, szkoleń i kursów 

organizowanych przez instytucje działające na rzecz osób niepełnosprawnych, 

 informowanie o programach przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych realizowanych przez 

instytucje zewnętrzne. 

Zajmowano się wykorzystaniem dotacji MNiSW na cele związane z kształceniem i rehabilitacją 

leczniczą studentów niepełnosprawnych. Realizowano następujące działania mające na celu rozsądne 

oraz efektywne wykorzystanie wyżej wymienionej dotacji: 

 zatrudnienie tłumaczy języka migowego dla niesłyszących studentów (2 tłumaczy),  

 zatrudnienie asystentów pomagających studentom niepełnosprawnym w dotarciu na zajęc ia 

i pomoc w aktywnym uczestniczeniu w życiu uniwersyteckim (61 umów o realizację zadań 

asystenta studenta niepełnosprawnego), 

 organizacja opracowywania w formie alternatywnej pomocy naukowych — skanowanie książek  

i materiałów naukowych dla osób z dysfunkcją wzroku, przepisywanie notatek z plików 

dźwiękowych. 

Prowadzono również akcje, które miały na celu informowanie o korzyściach płynących ze 

studiowania na Uniwersytecie Śląskim, a także promowano inicjatywy przyjazne osobom 

niepełnosprawnym. W ich ramach zrealizowano następujące przedsięwzięcia: 

 moderowano stronę internetową BON w kierunku kompletnego i aktualnego serwisu dla 

kandydatów i studentów niepełnosprawnych, będących członkami społeczności Uniwersytetu 
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Śląskiego, a także dla pracowników i studentów, którzy na co dzień mają kontakt z  osobami 

niepełnosprawnymi, 

 współpracowano z lokalnymi mediami w celu rozpowszechniania informacji o możliwościach 

studiowania przez osoby niepełnosprawne na Uniwersytecie Śląskim i promowania 

pozytywnego wizerunku Uniwersytetu, jako uczelni przyjaznej, dostępnej i dostosowanej do 

potrzeb osób niepełnosprawnych, 

 uczestniczono w konferencjach i spotkaniach dotyczących zwiększania dostępności kształcenia 

osób niepełnosprawnych na poziomie wyższym: 

 styczeń — spotkanie z zarządem Kolei Śląskich dotyczące planów dostosowania taboru 

Kolei Śląskich do potrzeb osób z niepełnosprawnością, 

 marzec — udział w seminarium „Jak zwiększyć dostępność budynków użyteczności 

publicznej i przestrzeni miejskiej” zorganizowanym przez Śląski Urząd Marszałkowski,  

 marzec — udział w konferencji „Niezależne życie i pełne uczestnictwo osób 

niepełnosprawnych w życiu społecznym. Czy jesteśmy na dobrej drodze?” na Uniwersytecie 

Łódzkim, 

 wrzesień — udział w konferencji „Cyfrowo wykluczeni” zorganizowanej przez Fundację 

„Widzialni”, Polski Związek Głuchych i Uniwersytet Śląski, 

 październik — udział w ogólnopolskiej konferencji „Pełno(s)prawny student” 

zorganizowanej przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego w Krakowie.  

 przygotowanie spotkań dla przedstawicieli uczelni z województwa śląskiego, którzy zajmują się 

organizacją wsparcia studentów niepełnosprawnych — pełnomocnicy rektorów i pracownicy 

biur ds. osób niepełnosprawnych. 

W BON realizowano zadanie 56. pn. „Działania skierowane do studentów niepełnosprawnych 

w celu umożliwienia im skorzystania z pełnej oferty edukacyjnej” projektu „Uniwersytet Partnerem 

Gospodarki Opartej na Wiedzy”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego. 

Ze środków projektu finansowane jest (do końca 2013 r.) wynagrodzenie dla dwóch pracowników 

Biura ds. Osób Niepełnosprawnych. Jednym z pracowników jest psycholog, który prowadzi 

poradnictwo indywidualne dla studentów niepełnosprawnych, natomiast drugi zajmuje się 

organizowaniem systemu asysty indywidualnej dla studentów niepełnosprawnych. 

Pieniądze z projektu UPGOW pozwoliły także na kontynuowanie działania punktu kontaktowego 

BON w Cieszynie. Dzięki temu studenci Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji oraz Wydziału 

Artystycznego mają stały kontakt z BON bez konieczności dojazdu do Katowic. 

W grudniu BON udzieliło wsparcia niepełnosprawnym studentom, którzy przeprowadzili na 

Uniwersytecie Śląskim akcję „Kulawy Mikołaj” i rozdawali prezenty od św. Mikołaja. Celem wydarzenia 

była poprawa postrzegania osób niepełnosprawnych, które zwykle są kojarzone z akcjami, zbiórkami 

charytatywnymi, zbieraniem pieniędzy na różne cele. Finał akcji swoją obecnością zaszczycił poseł 

Marek Plura. 

W związku z przebudową ul. Bankowej i utworzeniem deptaku, mając na celu poprawę dostępności 

budynku Wydziału Nauk Społecznych do potrzeb osób niepełnosprawnych, monitorowano podjęte  

w czerwcu 2010 r. działania związane z dobudową zewnętrznego szybu windowego i instalacją windy 

przy wspomnianym budynku. Instalacja windy przy budynku Wydziału Nauk Społecznych to inwestycja, 

na której skorzystają nie tylko niepełnosprawni studenci, ale także cała społeczność tego wydziału.  

W roku bieżącym pracownicy BON uczestniczyli w konsultacjach związanych z dostępnością 

budynku Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej oraz w zespole doradczym do 

współpracy z projektantem nowej siedziby Wydziału Radia i Telewizji im. K. Kieślowskiego.  

BON podejmuje także współpracę z organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz osób 

niepełnosprawnych. Instytucje, z którymi współpracujemy, to między innymi: Pełnomocnik Marszałka 

Województwa Śląskiego ds. Osób Niepełnosprawnych, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych, Polski Związek Głuchych, Polski Związek Niewidomych, Stowarzyszenie Przyjaciół 

Integracja, Związek Polskich Kawalerów Maltańskich, Polska Organizacja Pracodawców Osób 

Niepełnosprawnych, Fundacja „Widzialni”. 

Uniwersytet Śląski jako szkoła wyższa może być zwolniony z dokonywania wpłat na Państwowy 

Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, o których mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej 
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i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pod warunkiem, iż wskaźnik zatrudnienia 

osób niepełnosprawnych wyniesie 2%. Ustawa nakłada jednak obowiązek składania Zarządowi 

Funduszu informacji miesięcznych i rocznych o zatrudnieniu i kształceniu osób niepełnosprawnych. 

W związku z tym, w roku 2012 kontynuowano prowadzenie ewidencji liczby osób niepełnosprawnych 

studiujących na poszczególnych wydziałach oraz liczby niepełnosprawnych pracowników 

zatrudnionych w Uniwersytecie Śląskim. Ewidencja ta była aktualizowana i zgodnie z wymogami 

przesyłana co miesiąc do PFRON.  

Tabela nr 15 prezentuje liczbę niepełnosprawnych pracowników i studentów Uniwersytetu 

Śląskiego. 

TABELA 15 

Liczba niepełnosprawnych pracowników i studentów Uniwersytetu Śląskiego w 2012 r. 

Lp. Miesiąc Pracownicy 
Studenci, uczestnicy studiów doktoranckich,  

słuchacze studiów podyplomowych 

1 Styczeń 35 474 

2 Luty 34 462 

3 Marzec 35 449 

4 Kwiecień 35 446 

5 Maj 35 444 

6 Czerwiec 35 433 

7 Lipiec 36 417 

8 Sierpień 36 412 

9 Wrzesień 36 415 

10 Październik 36 459 

11 Listopad 29 488 

12 Grudzień 30 497 

 

Graficzną prezentację średniej liczby niepełnosprawnych studentów i doktorantów Uniwersytetu 

Śląskiego w poszczególnych miesiącach 2012 roku przedstawia wykres nr 6. 

WYKRES 6 

Niepełnosprawni studenci oraz uczestnicy studiów doktoranckich  Uniwersytetu Śląskiego w 2012 r. 
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Działalność studencka 

W 2012 roku zarejestrowano 15 nowych studenckich kół naukowych: 

1. Koło Naukowe Aktorów „Parapeptydy” (studenci); 

2. Koło Naukowe Prawa Własności Intelektualnej (studenci); 

3. Koło Naukowe Emocji i Motywacji „FLOW”; 

4. Koło Naukowe „Flaming” (Wydział Filologiczny); 

5. Studenckie Koło Filmowo-Dyskusyjne Cinematic (Wydział Filologiczny); 

6. Koło Naukowe Gender (Wydział Filologiczny); 

7. Studenckie Koło Nauk o Rodzinie „Pro”; 

8. Naukowe Koło Antropologii Kultury (sekcja studentów i sekcja doktorantów); 

9. Koło Naukowe Teorii i Filozofii Prawa; 

10. Koło Germanistów; 

11. Koło Naukowe Psychologii Humanistycznej; 

12. Koło Naukowe Prawa Administracyjnego; 

13. Koło Naukowe Literatury i Kultury Wczesnego Średniowiecza „Sław(i)anie”; 

14. Studenckie Koło Naukowe Orientalizmu i Krytyki Postkolonialnej; 

15. Koło Naukowe Komunikacji Promocyjnej i Kryzysowej „Komunikator”.  

Tym samym łączna liczba zarejestrowanych uczelnianych organizacji studenckich i doktoranckich 

przekroczyła 220. Łączna dotacja Uczelni na działalność organizacji studenckich i organów  samorządu 

studenckiego wyniosła 500 tys. zł, z czego ok. 3% zostało wyodrębnione na działalność organizacji  

i samorządu doktorantów. Podziału całości środków pomiędzy poszczególne podmioty studenckie 

dokonywała Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego. Podziału środków pomiędzy podmioty  

i inicjatywy doktoranckie dokonywała Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów.  

Wyróżniające się przedsięwzięcia uczelnianych organizacji studenckich i doktoranckich, m.in. NZS, 

AEGEE oraz kół naukowych i artystycznych, zaangażowanych w organizację konferencji, warsztatów, 

imprez kulturalno-naukowych, a także szczególnie istotne indywidualne projekty studentów były 

częściowo dotowane ze środków specjalnej rezerwy rektorskiej, która wynosiła 25 tys. zł.  

Dzięki współpracy Biura Wsparcia Studenta z kołami i organizacjami uczelnianymi pozyskano 

dodatkowo środki od sponsorów w wysokości ok. 9 tys. zł.  

Do najbardziej wyróżniających się dokonań uniwersyteckiego samorządu zaliczyć można 

organizację następujących wydarzeń: Juwenalia, organizowane w kilku miastach , będących siedzibami 

Uniwersytetu, a także Otrzęsiny, Festiwal FAZA i Gala „Laur Studencki” oraz VII Studencki Festiwal 

Nauki, na którym swoje osiągnięcia prezentowały koła naukowe. Poza tym, atrakcyjnymi  

i integrującymi społeczność akademicką wydarzeniami były: Bal Studenta oraz Obóz Integracyjny 

Solina. 

Specjalne miejsce wśród organizacji studenckich już od ponad 40 lat zajmuje Studenckie Studio 

Radiowe „Egida”, jedno z najstarszych w Polsce. Jego dziennikarze realizują pasje muzyczne 

i publicystyczne, nadając program w systemie radiowęzłowym w akademikach w Ligocie i poprzez 

Internet. Do najważniejszych wydarzeń i osiągnięć młodych dziennikarzy w roku 2012 należą:  

 kwiecień 2012:  

 udział w Festiwalu Nauki — stoisko promocyjne, konkursy, prezentacja o „Egidzie”, udział  

w nagłośnieniu wydarzenia, oprawa muzyczna oraz reporterska Jarmarku Wiedzy , 

 udział w obchodach Święta Czekolady, 

 udział w Konferencji Mediów Studenckich w Krakowie — warsztaty i szkolenia prowadzone 

przez profesjonalnych dziennikarzy, prezentacja „Egidy”, 

 maj 2012: 

 organizacja jednego dnia Juwenaliów Śląskich pod hasłem „Grillowanie z Egidą” — 

w ramach atrakcji zaproponowano akademickie rozgrywki piłki nożnej, grillowanie,  

konkursy, pojedynki akademików, 

 wrzesień 2012:  

 udział w I Pikniku Absolwentów UŚ — oprawa muzyczna, wycieczki po „Egidzie”, konkursy, 
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 październik 2012: 

 udział w Dniach Adaptacyjnych — prezentacja „Egidy”, 

 udział w Targach Książki w Spodku — promocja „Egidy”, oprawa reporterska, wywiady, 

 listopad 2012:  

 obchody 43. urodzin „Egidy”, w tym: organizacja Dnia Otwartego, impreza taneczna dla 

słuchaczy w „Strasznym Dworze”, impreza wewnętrzna, na którą zaproszeni zostali wszyscy 

członkowie „Egidy” od czasu jej powstania. 

Oprócz tego w zakres działań Radia wchodzą liczne patronaty nad wydarzeniami UŚ oraz 

wydarzeniami regionalnymi. Dzięki kontaktom z wieloma instytucjami  kultury słuchacze „Egidy” mogli 

wygrywać wejściówki do teatru, do kin, czy na koncerty. Poszerzona została ramówka: od jesieni 

można słuchać Radia od godziny 16.00 w weekendy oraz codziennie od godziny 8.00 rano do 

późnych godzin wieczornych. Dawna przerwa w nadawaniu (w godzinach od 11.00 do 16.00) została 

zastąpiona playlistą. 

Równie długą historią szczyci się Studencki Zespół Pieśni i Tańca „Katowice”, organizator 

dorocznego Międzynarodowego Studenckiego Festiwalu Folklorystycznego. W roku 2012 Zespół 

„Katowice” mógł pochwalić się wieloma osiągnięciami oraz wspaniałymi występami, które pozwoliły 

pozyskać dodatkowe pieniądze na działalność statutową.  

W ubiegłym roku kalendarzowym Zespół uczestniczył w wyjazdowych warsztatach, wyjazdach 

edukacyjnych oraz wyjazdach promocyjnych, m.in. jako oprawa artystyczna (otwarcie stoku 

narciarskiego, imprezy miejskie), oferując: 

 koncerty pełnospektaklowe (w składzie 20–45 osób, w tym grupa wokalno-taneczna i kapela),  

 prowadzenie wieczorków ludowych (w programie taniec, śpiew oraz zorganizowanie zabaw 

ludowych dla gości),  

 koncerty z muzyką na żywo oraz małą grupą wokalno-taneczną,  

 koncerty okolicznościowe (świąteczne, noworoczne), 

 oprawy artystyczne imprez regionalnych, targowych, jubileuszy, bankietów,  

 samodzielne prezentacje kapeli z solistami,  

 udział w akcjach promocyjno-reklamowych (możliwe też uczestnictwo hostess w kostiumach 

ludowych ze znajomością języków: angielski, niemiecki, francuski, rosyjski),  

 koncerty edukacyjne dla szkół.  

W 2012 roku Zespół „Katowice” uczestniczył w wyjazdach zagranicznych do Berlina i Nepalu. 

Ponadto, jak co roku, zorganizowano kolejną edycję Międzynarodowego Studenckiego Festiwalu 

Folklorystycznego, który przyciągnął uwagę ok. 25 000 mieszkańców regionu podczas licznych 

promenad ulicami miast, występów plenerowych i koncertów w teatrach oraz spotkaniach 

wieczornych w klubach studenckich. Wśród zaproszonych, znalazło się ok. 350 gości z całego świata. 

Można było podziwiać artystów m.in. z Argentyny, Chorwacji, Francji, Indii, Rosji, Słowacji, Sycylii  

i Wenezueli.  

Możliwość rozwijania różnorodnych uzdolnień stwarzają studentom koła naukowe oraz zespoły 

artystyczne i sportowe. W roku 2012 znaczącą aktywnością wykazały się koła działające na 

Wydziałach: Filologicznym, Nauk Społecznych, Pedagogiki i Psychologii, Matematyki, Fizyki i Chemii, 

Biologii i Ochrony Środowiska, Prawa i Administracji, a także na Wydziale Artystycznym oraz Etnologii 

i Nauk o Edukacji w Cieszynie. Zorganizowały one i brały udział w  różnorodnych konferencjach  

i debatach, wydawały periodyki badawczo-naukowe, prowadziły szkolenia, spotkania dyskusyjne, 

warsztaty, projekty badawcze, itp.  

Do wyróżniających się przedsięwzięć w 2012 roku należą: 

 cykl warsztatów naukowych i spotkań w ramach interdyscyplinarnego projektu „Konflikt” (KN 

WolnoMISHlicieli — MISH), 

 realizacja projektu „Na Własne Oczy” (KN Zoologów Faunatycy — Wydział Biologii i Ochrony 

Środowiska), 

 konferencja naukowa: „Jakie możliwości rozwoju daje działalność w kołach naukowych na 

Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji? — dzielimy się doświadczeniem” (KN Edukacji 

Międzykulturowej — Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji),  
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 realizacja projektu „Dobrostan zwierząt — wczoraj, dziś i jutro. Zwierzę, jako istota żyjąca, 

zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, 

ochronę i opiekę” (KN Edukacji Międzykulturowej — Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji), 

 konferencja naukowa „Wolontariusz — heros albo śmiałek (?) codzienność” (KN Edukacji 

Międzykulturowej — Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji), 

 realizacja projektu „Uniwersytet Śląski dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych” (KN 

Pedagogów — Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji), 

 realizacja projektu „PRO — Animator — konferencja, warsztaty i wystawa” (SK Artystyczno- 

-Naukowe Animatorów Kultury — Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji), 

 cykl warsztatów improwizacji kabaretowej (SK Artystyczno-Naukowe Animatorów Kultury — 

Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji), 

 organizacja projektu „Bookcrossing na Uniwersytecie Śląskim w Cieszynie” (SK Artystyczno- 

-Naukowe Animatorów Kultury — Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji), 

 udział w 7. Edycji Międzynarodowego Festiwalu ANIMO w Kwidzyniu (SK Artystyczno- 

-Naukowe Animatorów Kultury — Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji), 

 realizacja i organizacja projektu „Poszukiwania motywacji w działalności społeczno-kulturalnej 

animatorów w kołach naukowych w Polsce” (SK Artystyczno-Naukowe Animatorów Kultury — 

Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji), 

 festiwal kulturowo-naukowy: V Dzień Kultury Arabskiej (SKN Arabistów UŚ „Al-Qamar” — 

Wydział Filologiczny),  

 konferencja naukowa „I Sosnowieckie Spotkania Bliskowschodnie” (SKN Arabistów UŚ „Al.- 

-Qamar” — Wydział Filologiczny),  

 konferencja naukowa: VIII Ogólnopolska Konferencja SKN Bibliotekoznawców „Informacja do 

zadań specjalnych” (KN Bibliotekoznawców — Wydział Filologiczny), 

 publikacja recenzowanego czasopisma „Nowa Biblioteka” (KN Bibliotekoznawców — Wydział 

Filologiczny), 

 konferencja naukowa: IX Ogólnopolska Konferencja SKN Bibliotekoznawców „Biblioteka — 

centrum kultury” (KN Bibliotekoznawców — Wydział Filologiczny), 

 konferencja naukowa: X Ogólnopolska Konferencja z cyklu „Automatyzacja bibliotek 

publicznych” (…) „Biblioteka jako przedmiot badań naukowych” (SKN Bibliotekoznawców — 

Wydział Filologiczny), 

 szkolenie z zakresu audiodeskrypcji dzieł audiowizualnych (KN Filmoznawców „Kinotok” — 

Wydział Filologiczny), 

 publikacja zeszytów naukowych „Teksty z ulicy”, zeszyt nr 14/2012 (KN Folkloroznawców — 

Wydział Filologiczny), 

 organizacja Seminarium Eko-humanistycznego „Człowiek Ziemi” (KN Folkloroznawców — 

Wydział Filologiczny), 

 konferencja naukowa: Studencko-doktorancka interdyscyplinarna konferencja naukowa 

„Pogranicza płci” (KN Gender — Wydział Filologiczny), 

 publikacja „Classica Catoviciensia. Scripta Minora” (KN Młodych Klasyków — Wydział 

Filologiczny), 

 konferencja naukowa z okazji dwudziestej rocznicy inicjacji studiów filologii klasycznej  na 

Uniwersytecie Śląskim „V ut Viginti” (KN Młodych Klasyków — Wydział Filologiczny), 

 organizacja projektu „Dzień Slawistyczny” (KN Slawistów ŚWIATOWID — Wydział 

Filologiczny), 

 konferencja naukowa „Dekada Kultury 1989–1999” oraz wyjazd na kwerendę naukową do 

Warszawy (KN Teorii Literatury — Wydział Filologiczny), 

 konferencja naukowa: Ogólnopolska, Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Pracowników 

i Studentów „Codzienność oświeconych” (Koło Oświeconych — Wydział Filologiczny), 

 spektakl: „Głębiej…” (KN Teatrologów — Wydział Filologiczny), 
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 współorganizacja konferencji naukowej przy pomocy firmy Microsoft oraz Future Processing 

„IT Academic Day 2012” (KN Informatyków — Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach), 

 konferencja naukowa: III Ogólnopolska Konferencja Kół Naukowych „Naukowe metody 

doświadczalne fizyki i chemii” (KN Fizyków — Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii), 

 realizacja projektu z dziedziny teorii chaosu i dynamiki nieliniowej „Baseny przyciągania 

wahadła magnetycznego” (KN Fizyków — Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii), 

 konferencja naukowa: „Teoria liczb i kryptografia” (KN Matematyków — Wydział Matematyki, 

Fizyki i Chemii), 

 publikacja czasopisma „Z badań nad wpływem antropopresji na środowisko” (KN Geografów 

— Wydział Nauk o Ziemi), 

 publikacja materiałów konferencyjnych „Wolność i przeciwstawienie — Problemy etyki 

współczesnej” (KN Filozofów — Wydział Nauk Społecznych), 

 konferencja: „Ludzie i ich czasy, część VI: Polska, Europa i świat w czasach najnowszych” (KN 

Historyków — Wydział Nauk Społecznych), 

 publikacja naukowa „Oblicza wolności. Od liberalizmu do libertarianizmu” (KN Politologów — 

Wydział Nauk Społecznych), 

 sympozjum naukowe „Problemy jakości polityki społecznej w Polsce” (KN Polityków 

Społecznych — Wydział Nauk Społecznych), 

 publikacja Magazynu Studentów „Suplement” (Międzywydziałowe KN „Inicjatywa” — Wydział 

Nauk Społecznych), 

 publikacja czasopisma „Zeszyty Naukowe Prawa Gospodarczego i Handlowego” (KN Prawa 

Gospodarczego i Handlowego — Wydział Prawa i Administracji), 

 konferencja naukowa: „Prawo w Wirtualnych Światach” (KN Prawa Własności Intelektualnej — 

Wydział Prawa i Administracji), 

 organizacja projektu „Festiwal Przedsiębiorczości BOSS — Najlepsze zajęcia z Przedsiębiorczości, 

Spotkanie z Sukcesem, Przedsiębiorcza Kobieta (…)” (Studenckie Centrum Biznesu — Wydział 

Prawa i Administracji), 

 konferencja naukowa: Ogólnopolska Konferencja „Poskładać nas w całość” (KN Jakości Życia 

„Meritum” — Wydział Pedagogiki i Psychologii), 

 konferencja naukowa: „Czy biznes potrzebuje psychologii?” (Studenckie Koło Psychologii 

Organizacji — Wydział Pedagogiki i Psychologii), 

 konferencja naukowa: „Quo Vadis Francjo? Polityka zagraniczna V Republiki Francuskiej” 

(Studenckie Centrum Naukowo-Badawcze — Międzynarodowa Szkoła Nauk Politycznych). 

 

 

Działania na rzecz studentów i doktorantów 

W roku 2012, po raz czwarty, przyznano wyróżnienia JM Rektora dla osób wykazujących 

największą aktywność i osiągnięcia na polu naukowym, społecznym, kulturalnym i artystycznym. 

Spośród 86 aplikujących, wyróżnienia te uzyskało tym razem 34 studentów, doktorantów i słuchaczy 

Uniwersytetu Trzeciego Wieku, a także Uniwersytetu Śląskiego Dzieci. Imienne listy gratulacyjne 

zostały wręczone przez rektora na okolicznościowej uroczystości. 

Dużym powodzeniem, zwłaszcza wśród studentów pierwszych lat, cieszyło się kolejne wydanie 

kalendarza-informatora akademickiego (nakład 10 000 egzemplarzy), przygotowanego przez Centrum 

Obsługi Studenta. Zawiera on część kalendarzową oraz rozbudowaną część informacyjną, a jego 

celem jest ułatwienie procesu adaptacji do nowego środowiska, jakim jest Uczelnia oraz pobudzanie 

aktywności w różnych obszarach życia studenckiego.  

W 2012 roku dystrybucja kalendarza została połączona z całkowicie nową inicjatywą — Dniami 

Adaptacyjnymi na kilku wydziałach Uczelni. Wydarzenie, jakim był Dzień Adaptacyjny , odbyło się po 

raz pierwszy w Uczelni na Wydziale Nauk Społecznych, Wydziale Filologicznym , Wydziale Pedagogiki 

i Psychologii, w Szkole Zarządzania, a także na Wydziale Artystycznym oraz Wydziale Etnologii i Nauk 
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o Edukacji w Cieszynie i było skierowane do studentów pierwszych lat studiów w Uniwersytecie. 

Podczas Dni nowo przyjęci studenci zostali zapoznani między innymi z Regulaminem studiów na UŚ 

oraz z prawami i obowiązkami studenta. Omówiono także strukturę uczelni oraz strukturę 

poszczególnych wydziałów. Pierwszoroczni studenci dowiedzieli się, gdzie można szukać wsparcia  

w rozwoju osobistym oraz w rozpoczęciu kariery zawodowej. Wydarzenie cieszyło się dużym 

zainteresowaniem. 

Biuro Wsparcia Studenta prowadziło również postępowania dyscyplinarne. Aktualnie odrębnie dla 

studentów i doktorantów funkcjonują po 2 komisje: Komisja Dyscyplinarna oraz Odwoławcza Komisja 

Dyscyplinarna, a także rzecznicy dyscyplinarni (7 nauczycieli akademickich). Podejmowane działania to: 

przygotowywanie listy kandydatur, organizowanie zebrań wyborczych i przygotowywanie aktów 

powołania, przygotowywanie rozpraw (ustalanie terminów, kompletowanie składów orzekających, 

wysyłka wezwań, zawiadomień i orzeczeń) oraz ich protokołowanie, współpraca z  rzecznikami 

dyscyplinarnymi (ustalanie terminów przesłuchań, wysyłka wezwań do obwinionych i biegłych, 

obsługa umów w sprawie ekspertyz), przygotowywanie zawiadomień, postanowień i decyzji 

administracyjnych rektora w sprawie zawieszenia w prawach studenta/doktoranta. W ubiegłym roku 

kalendarzowym prowadzono kilkanaście postępowań — wskaźnik liczbowy jest jednak niemiarodajny 

ze względu na fakt, iż zróżnicowany charakter spraw wpływa istotnie na ilość czasu potrzebną na 

pojedyncze postępowanie. 

BWS uczestniczyło również w składaniu zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.  

W roku 2012 było takich spraw kilkanaście. W ramach zadania podejmowane były następujące 

działania: przygotowywanie i uwierzytelnianie dokumentów oraz pomoc w organizowaniu obiegu 

wezwań dla świadków, nadchodzących z prokuratury i policji. 

W 2012 r. kontynuował także swoją działalność Rzecznik Praw Studenta i Doktoranta, co 

w znaczący sposób uzupełniało ofertę niekomercyjnego wsparcia, od lat świadczonego przez 

Studencką Poradnię Prawną. 

 

Działalność doktorantów 

W roku 2012 zarejestrowano trzy nowe doktoranckie koła naukowe: 

1. Koło Krytyki Psychoanalitycznej; 

2. Koło Naukowe Doktorantów Wydziału Nauk o Ziemi; 

3. Koło Naukowe Doktorantów Językoznawstwa Wydziału Filologicznego. 

Łączna dotacja Uczelni na działalność doktorancką, czyli na działalność organizacji doktoranckich  

i organów samorządu doktoranckiego wyniosła 18 120 zł. Podziału całości środków pomiędzy 

poszczególne podmioty dokonywała Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów. 

Dzięki przyznanym środkom finansowym doktoranci zorganizowali między innymi wysoko 

oceniane ogólnopolskie konferencje i spotkania naukowe. Do ciekawych projektów należą: 

 realizacja projektu „Laboratorium obrazu: Werner Herzog” (KN Doktorantów Kulturoznawstwa 

— Wydział Filologiczny), 

 spotkanie z trenerem — cykl spotkań z badaczami terenowymi „Badacz terenu/badacz  

w terenie. Teorie — Metody — Praktyki” (KN Doktorantów Kulturoznawstwa — Wydział 

Filologiczny). 

 

 

Działania w zakresie wspierania inicjatyw  
studenckich i doktoranckich 

Projekty podejmowane przez organizacje oraz indywidualnych studentów i doktorantów, 

trafiające do Biura Wsparcia Studenta były konsultowane pod kątem formalnej poprawności 

i zgodności z obowiązującymi przepisami. Świadczona była pomoc w przygotowywaniu i wdrażaniu 

umów i porozumień organizacji studenckich z podmiotami zewnętrznymi (np. umowy sponsoringu, 



 

 72 Uniwersytet Śląski w Katowicach 

barterowe, a także umowy licencyjne). Studenci otrzymali kompleksową pomoc w  organizowaniu 

obiegu dokumentacji merytorycznej i finansowej. Ważnym narzędziem służącym aktywizacji 

działalności studentów i doktorantów była — oprócz wiadomości zamieszczanych na stronach 

internetowych — baza mailingowa (zarejestrowana przez GIODO), dzięki której organizacje uzyskują 

systematycznie wiedzę o przedsięwzięciach, wydarzeniach oraz inicjatywach podejmowanych na 

Uczelni i w jej otoczeniu. Cotygodniowo studenci zapisani do bazy otrzymują newsletter COS,  

w którym znajdują się najciekawsze i istotne informacje na temat życia studenckiego, wydarzeń  

w najbliższych dniach. Również sami studenci mogą nadsyłać zgłoszenia i informacje do newslettera, 

dzięki czemu jest to prężny i efektywny kanał komunikacyjny.  

Wychodząc naprzeciw studentom oraz zapoznając ich z zasadami funkcjonowania 

administracyjnego Uniwersytetu opracowano, przy współpracy Radia „Egida”, audioporadnik  

w postaci instrukcji, m.in.: jak założyć organizację studencką i rozliczać jej finanse, rozliczyć delegację, 

pozyskać i rozliczyć środki na działalność studencką. Dodatkowo z audioporadnika student czy 

doktorant może dowiedzieć się, czym jest umowa cywilnoprawna i w jaki sposób należy ją zawierać, 

jakie są rodzaje tego typu umów i w jaki sposób należy ją przygotować, rozliczyć , aby spełniała 

wymogi administracyjno-prawne. Audioporadnik ma służyć studentom, jako instruktaż obiegu 

dokumentów w strukturze administracyjnej UŚ. Treści zamieszczone w nim będą uzupełniane. 

Mając na względzie popularyzację nauki za pośrednictwem prężnie funkcjonujących kół 

naukowych, Biuro Wsparcia Studenta zainicjowało i zorganizowało w 2012 roku pierwszy plebiscyt 

kół naukowych Uniwersytetu Śląskiego. Konkurs StRUŚ, czyli Studencki Ruch  Uniwersytetu Śląskiego 

to projekt, w ramach którego koła naukowe i organizacje uczelniane prezentowały swoje osiągnięcia  

i działalność w formie przygotowanych wcześniej filmów. 

Studenci i pracownicy naukowi wybierali w głosowaniu internetowym koło naukowe lub 

organizację uczelnianą, która w największym stopniu budziła ich ciekawość i zainteresowanie. 

Oddając głos w plebiscycie StRUŚ, wskazali popieraną przez siebie drogę aktywności i rozwoju 

najbardziej pożądaną dla inicjatyw studenckich. Pokazali również , jakiego rodzaju działalność cieszy 

się największą popularnością wśród studenckiej braci. Z inicjatywy pracowników BWS, po raz 

pierwszy, wykorzystano system USOS do przeprowadzenia internetowego głosowania wśród 

społeczności akademickiej Uniwersytetu Śląskiego. Organizatorami konkursu byli: Biuro Wsparcia 

Studenta, Telewizja internetowa UŚ TV, Radio „Egida”, Studencki Portal Rozwoju „Więc Jestem!”. 

W 2012 r. kontynuowano współpracę ze Stowarzyszeniem Śląska Kawiarnia Naukowa, z  którym 

podpisano umowę o współpracy. Jej przedmiotem jest wspieranie inicjatyw w zakresie realizacji 

zadań na rzecz studentów, doktorantów i pracowników, m.in. poprzez cykliczne szkolenia z zakresu 

tworzenia organizacji pozarządowych i pozyskiwania środków. W 2012 r. wspólnie rozpoczęto 

starania o pozyskanie środków z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na realizację projektu „Studencka 

Kawiarnia Możliwości”, który ma na celu wsparcie studentów UŚ w rozwoju własnych kompetencji 

społecznych oraz pogłębianiu wiedzy nt. pozyskiwania funduszy, wolontariatu oraz działalności 

społecznej.  

Ponadto, dzięki współpracy z ŚKN opracowano program oraz wdrożono projekt „Akademii 

Aktywności Społecznej” — programu szkoleniowo-doradczego mającego na celu poszerzenie wiedzy 

studentów w zakresie pozyskiwania funduszy na działalność studencką oraz realizację indywidualnych 

lub grupowych inicjatyw. Ze względu na dość duże zainteresowanie wśród studentów i doktorantów 

UŚ warsztaty były realizowane w dwóch cyklach. Łączna liczba uczestników wyniosła 94 osoby przy 

założeniu, iż jedna osoba mogła korzystać ze wsparcia kilkakrotnie. Cykl warsztatów obejmował trzy 

niezależne tematy szkoleń. Ostatecznie odbyło się 6 spotkań (6 warsztatów po 6 h = 36 h). Efektem 

Akademii Aktywności Społecznej były środki finansowe pozyskane przez przedstawicieli kół od 

sponsorów zewnętrznych na działalność kół.  

 

Pomoc psychologiczna  
dla studentów i doktorantów 

Indywidualna pomoc psychologiczna dla studentów i doktorantów jest realizowana w Centrum 

Obsługi Studenta od 2009 roku, jednak jej zakres jest stale rozszerzany, głównie ze względu na 
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szybko rosnące zainteresowanie usługą. W 2012 roku z bezpośrednich konsultacji psychologicznych 

skorzystało blisko 650 studentów. Większość korzystała z wielokrotnej pomocy w dłuższym okresie 

czasu. Dodatkowo około 100 osób prosiło o pomoc wyłącznie w formie elektronicznej. Tak szybko 

rosnące zainteresowanie spowodowało potrzebę zatrudnienia drugiego psychologa. Popularność 

psychologów uczelnianych wzrosła również wśród pracowników Uniwersytetu, którzy coraz częściej 

rekomendują poradnictwo swoim studentom. W 2012 roku również dziekani często prosili  

o specjalistyczne opinie psychologiczne w uzasadnionych przypadkach. 

 

Serwisy internetowe 

W roku 2011 zainicjowano prace nad nowym uniwersyteckim portalem, mającym na celu 

wspieranie studentów w rozwoju osobistym. W maju 2012 roku nastąpiło jego oficjalne otwarcie. Od 

tego momentu do końca roku Studencki Serwis Rozwoju „Więc Jestem!” przyciągnął ponad 85  000 

stałych użytkowników z ośrodków akademickich z całego kraju. Jest to niewątpliwie medium cieszące 

się bardzo dużą popularnością, m.in. w Warszawie, Wrocławiu czy Krakowie. W skład redakcji serwisu 

wchodzą m.in. studenci psychologii oraz innych kierunków humanistycznych. Proponowane treści 

dotyczą różnych sfer rozwoju młodych ludzi i instytucji pomocowych, ze szczególnym 

ukierunkowaniem na możliwości ochrony zdrowia psychicznego. Oprócz prezentowania treści 

dostosowanych do studentów (studia, myślenie, odczuwanie, problemy, twórczość, wiara, 

przebywanie wśród ludzi) prezentowane są tam również informacje na temat wsparcia oferowanego 

na uczelni oraz w regionie (pomoc psychologiczna, socjalna, prawna). Serwis jest też medium 

promującym osiągnięcia studentów i pracowników UŚ — w dziale „Osobowości UŚ” prezentowane są 

najciekawsze sylwetki Uniwersytetu. Bardzo ciekawym elementem, a zarówno dużym osiągnięciem 

(ze względu na integrujący charakter) jest pole serwisu „Słup ogłoszeniowy”, w którym prezentowane 

są wszystkie informacje na temat inicjatyw studenckich podejmowanych w UŚ.  

Pod koniec 2012 roku (od 13 listopada) psychologowie i redaktorzy Serwisu „Więc Jestem!” 

przeprowadzili 4-miesięczną kampanię profilaktyczno-informacyjną pt. „Co nas spina? Studencie 

zadbaj o swoją psychikę”. Kampania została objęta patronatem Marszałka Województwa Śląskiego 

oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W ramach kampanii zorganizowano ponad 40 różnego 

rodzaju wydarzeń (happeningów, pokazów filmowych, porad specjalistycznych, warsztatów itp.). 

Odnotowano ponad 50 przekazów medialnych na temat tego konkretnego działania , będącego 

inicjatywą UŚ w mediach ogólnopolskich (m.in. radiostacje: RMF, PIN, Polskie Radio, Eska, Planeta, 

Antyradio, Fest; telewizja: TVP Katowice, TV Silesia; dzienniki: „Dziennik Zachodni”, „Gazeta 

Wyborcza”; portale internetowe: Nauka i Postęp, Onet, Wirtualna Polska, MMSilesia).  

Trwałym elementem uniwersyteckiej działalności informacyjnej jest strona www.student.us.edu.pl, 

współredagowana przez Biuro Wsparcia Studenta oraz Biuro Karier. Aktualizowane na bieżąco, 

adresowane do studentów i doktorantów wiadomości, dotyczące m.in. pomocy materialnej, 

działalności naukowej, konkursów i programów stypendialnych, stanowią przydatne uzupełnienie 

głównego serwisu informacyjnego UŚ. 
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A/  Współpraca z otoczeniem gospodarczym 

 

Aktywne współdziałanie Uniwersytetu Śląskiego z szeroko rozumianym otoczeniem gospodarczym 

(przedsiębiorstwami, instytucjami naukowymi i samorządowymi oraz ośrodkami innowacji) jest  

z jednym z priorytetów Uczelni. Zmierza w stronę Uczelni Trzeciej Generacji, budując relacje pomiędzy 

nauką a gospodarką, kulturą i oświatą, stając się tym samym kluczowym elementem w Trójkącie 

Innowacji. 

Dla efektywniejszego wykorzystania możliwości rynkowych Uczelni, Zarządzeniem nr 87/2011  

z dnia 30 września 2011 r. Rektora Uniwersytetu Śląskiego w sprawie zmian w administracji 

ogólnouczelnianej, zostało powołane Biuro Współpracy z Gospodarką, którego zadaniem jest 

umożliwienie i usprawnienie współpracy pracowników naukowo-dydaktycznych oraz jednostek 

organizacyjnych Uczelni z wszelkiego rodzaju podmiotami gospodarczymi i jednostkami samorządu 

terytorialnego. 

Biuro stworzyło serwis internetowy transfer.us.edu.pl, umożliwiający przepływ informacji na temat 

możliwych pól współpracy Uczelni z otoczeniem biznesowym. 
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1. Wzmocnienie kompetencji pracowników naukowych, doktorantów i studentów w zakresie 

współpracy z biznesem oraz zarządzania firmami spin off/out/start up 

1.1. Punkt Konsultacyjny 

1 sierpnia 2012 r. powołany został Punkt Konsultacyjny zapewniający doradztwo dla 

pracowników naukowych szkół wyższych, instytutów badawczych, instytutów naukowych Polskiej 

Akademii Nauk, jednostek tworzących konsorcja naukowe (wyłączając przedsiębiorców)  z całej Polski 

w zakresie ochrony własności intelektualnej, komercjalizacji własności intelektualnej, modeli 

biznesowych spółek spin off/out oraz pozyskiwania środków finansowych na badania realizowane na 

zlecenie gospodarki. Działalność Punktu jest realizowana w ramach projektu „Nauka dla Gospodarki 

— efektywne zarządzanie badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac badawczych” 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

Doradztwo realizowane jest w formie indywidualnych spotkań oraz w formie telefonicznej  

i elektronicznej. Docelowo z usług punktu ma skorzystać 100 pracowników naukowych.  

1.2. Organizacja szkoleń, seminariów, konferencji 

a. od lipca do grudnia 2012 r. przeprowadzono 10 bezpłatnych szkoleń z zakresu zarządzania 

własnością intelektualną dla pracowników naukowych i doktorantów UŚ, dotyczących ochrony 

patentowej i komercjalizacji wiedzy. W sumie uczestniczyło w nich 210 uczestników,  

b. w listopadzie ub. r., w ramach projektu „Nauka dla Gospodarki — efektywne zarządzanie 

badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac badawczych”, przeprowadzony został 

pierwszy (z pięciu planowanych) trzydniowy cykl szkoleń z tematyki zarządzania dużymi 

projektami badawczymi. Uczestniczyło w nim 15 pracowników naukowych z różnych ośrodków 

badawczych w kraju, 

c. 20 listopada 2012 r. zorganizowano konferencję naukową pt. „Rola partnerstwa sektora MŚP 

oraz B+R na rzecz wspierania innowacji w regionie” — w konferencji uczestniczyło ponad 60 

przedstawicieli obu sektorów; przedstawiono prelekcje dotyczące szans i barier współpracy 

pracowników naukowych z biznesem. 

1.3. Konsultacje brokerskie 

Zorganizowano cykl konsultacji z zewnętrznymi brokerami technologii dla pracowników 

naukowych i doktorantów UŚ z zakresu ochrony patentowej i komercjalizacji wiedzy — odbyło się 15 

konsultacji, skorzystało z nich 42 uczestników. Pracownicy naukowi otrzymali kompleksową wiedzę 

na temat optymalnej dla każdego przypadku metody komercjalizacji i źródeł pozyskiwania środków 

zewnętrznych na badania naukowe. 

2. Diagnoza potencjału naukowo-badawczego i zasobów infrastrukturalnych Uczelni  

2.1. Potencjał naukowo-badawczy 

Na podstawie danych udostępnionych przez jednostki UŚ oraz uzyskanych podczas regularnie 

organizowanych indywidualnych spotkań z pracownikami naukowymi i doktorantami, Biuro prowadzi 

stały monitoring prowadzonych badań i grantów badawczych o wysokim potencjale komercjalizacyjnym. 

Na tej podstawie przygotowanych zostało kilkadziesiąt indywidualnych ofert rozwiązań technologicznych 

oraz kilka ofert jednostek organizacyjnych. 

Na stronie transfer.us.edu.pl utworzono podstronę z aktualnie realizowanymi przez jednostki 

naukowe UŚ projektami badawczymi. 

2.2. Zasoby infrastruktury naukowo-badawczej 

Przeprowadzono kompleksową analizę infrastruktury naukowo-badawczej UŚ. Sporządzono 

katalogi aparatury i laboratoriów dla kilku podstawowych jednostek organizacyjnych, służące 

budowaniu komercyjnej oferty Uniwersytetu. Przeprowadzono także pierwsze sesje fotograficzne  

w wybranych laboratoriach. 

2.3. Regulaminy 

Pod nadzorem Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Gospodarką i we współpracy z Rzecznikiem 

Patentowym — Pełnomocnikiem Rektora ds. Transferu Wiedzy i Technologii zaktualizowano 

„Regulamin ochrony, korzystania i zarządzania wynikami prac intelektualnych w Uniwersytecie 

Śląskim w Katowicach” przyjęty przez Senat Uniwersytetu Śląskiego w dniu 20 listopada 2012 r. 
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Uchwałą nr 45/2012 oraz rozpoczęto prace nad „Regulaminem korzystania z infrastruktury badawczej 

Uniwersytetu Śląskiego”.  

Jednocześnie wypracowano wzory umów z twórcami wynalazków, dotyczących transferu innowacji 

i umów o wspólności prawa do patentu dotyczących wynalazków, które zostały opracowane przez 

naukowców z kilku jednostek naukowych, w tym z Uniwersytetu Śląskiego (zawarto porozumienia 

m.in. z Politechniką Śląską w Gliwicach, Akademią Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki  

w Katowicach i Politechniką Łódzką) oraz opracowano wzory porozumień o współpracy Uczelni  

z podmiotami gospodarczymi. 

3. Rozwój systemu komercjalizacji wiedzy Uczelni i systemu promocji przedsiębiorczości  

akademickiej 

3.1. Transfer wiedzy i technologii uczelnianych 

Przeprowadzono wyceny kilku patentów na potrzeby udzielenia licencji i po oszacowaniu ich 

wartości rynkowych przystąpiono do negocjacji z zainteresowanymi inwestorami. Rozmowy dotyczą 

następujących rozwiązań: 

a. „Urządzenie do automatycznej biodetekcji toksyczności ogólnej wód” — nr patentu P.206892, 

b. „Kratka wentylacyjna o jednokierunkowym przepływie powietrza” — nr zgłoszenia P.400084, 

c. „Sposób ustalania gęstości fizycznej badanego obiektu zobrazowanego tomografem 

komputerowym i fantom do stosowania tego sposobu” — nr patentu P.213008. 

3.2. Powstanie i rozwój spółki celowej Uczelni 

Przeprowadzono analizę warunków założenia spółki celowej w Uczelni, przygotowano wniosek  

o dofinansowanie w programie NCBiR SPIN-TECH (złożony w styczniu 2013 r.) na kwotę 401 484 zł. 

Celem projektu będzie usystematyzowanie działań na rzecz komercjalizacji, w tym zmiana zapisów 

regulaminowych oraz stworzenie zestawu narzędzi, których rezultatem będzie podniesienie  

skuteczności działań na rzecz komercjalizacji, zwłaszcza poprzez spółki spin off. Wniosek przewiduje 

jako główny rezultat powołanie spółki celowej Uniwersytetu Śląskiego.  

Zadania projektowe ukierunkowane są na inwentaryzację i aktualizację zasobów Uczeln i oraz 

ocenę ich potencjału komercyjnego, analizę gotowości operacyjnej FTO, opracowanie strategii 

komercjalizacji, wycenę technologii, przygotowanie dokumentów strategicznych i formalnych spółki, 

rejestrację spółki celowej UŚ oraz zarządzanie projektem.  

3.3. Animowanie firm typu spin off/out/start up 

Wsparto uruchomienie firmy spin out pracownika naukowego Instytutu Informatyki Wydziału 

Informatyki i Nauki o Materiałach — powstała firma „n-lab Marcin Binkowski”. 

Biuro wspiera także proces powołania spółki spin off opartej o rozwiązanie „Automatyczny 

Biodetektor Toksyczności Ogólnej Wody” opracowane przez pracowników Wydziału Biologii 

i Ochrony Środowiska. Uruchomienie spółki planowane jest na II kwartał 2013 r.  

3.4. Fundusz Wsparcia Innowacji Uniwersytetu Śląskiego 

Przygotowano koncepcję Funduszu Wsparcia Innowacji UŚ (projekt Regulaminu oraz materiałów 

promocyjnych Funduszu), którego zadaniem jest dofinansowanie badań i procesu komercjalizacji 

przedmiotów własności intelektualnej wypracowanej na Uczelni. 

4. Funkcjonowanie sieci współpracy ośrodków innowacji — współpraca z podmiotami 

zewnętrznymi 

Pracownicy Biura uczestniczyli w procesie aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji 

Województwa Śląskiego. 

Prowadzono stały monitoring lokalnych, krajowych i międzynarodowych portali poświęconych 

współpracy nauki z gospodarką oraz dedykowanych projektom krajowym i europejskim. 

Rozpoczęto prace na przystąpieniem Uczelni do Śląskiego Klastra Multimedialnego, Śląskiego 

Klastra Lotniczego, Śląskiego Klastra NANO, Klastra 3x20 i Śląskiego Klastra IT. 
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TABELA 1 

Współpraca Uniwersytetu Śląskiego z otoczeniem gospodarczym w 2012 roku 

Lp. Miesiąc Wydarzenie 

1 styczeń 

— współpraca z Poznańskim Akademickim Inkubatorem Przedsiębiorczości przy 

promocji projektu „Staż Sukcesem Naukowca” 

— zgłoszenie w konkursie GAPP SA „Innowator Śląska 2011” 

2 luty — organizacja panelu dyskusyjnego „Top 500 Innovators” 

3 kwiecień — współorganizacja wraz z Euro-Centrum „II Forum Nowej Gospodarki” w CINiBA 

4 maj 
— podpisanie umowy o współpracy z instytucją otoczenia biznesu (Rudzki Inkubator 

Przedsiębiorczości) 

5 czerwiec 
— współpraca z Górnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego w zakresie włączenia UŚ 

do sieci ofert współpracy badawczej i wdrożeniowej Enterprise Europe Network 

6 lipiec — sporządzenie opinii o innowacyjności dla podmiotów zewnętrznych 

7 
sierpień 

 

— rozpoczęcie projektu stażowego „EKO-STAŻ” dla pracowników naukowych  

w przedsiębiorstwach (współpraca z Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach 

oraz Radą Miejską Naczelnej Organizacji Technicznej — Federacji Stowarzyszeń 

Naukowo-Technicznych w Gliwicach) 

8 wrzesień — udział w II Kongresie Małych i Średnich Przedsiębiorstw 

9 październik 

— wyjazdy studyjne do Inkubatorów i Parków Naukowo-Technologicznych:  

 Szwecja — wizyta w Cluster 55, 7-9.10.2012  

 Dania — wizyta w Inkubatorze oraz udział w „European Cluster Manager of the 

Year 2012”, Kopenhaga, 21-25.10.2012 w ramach członkostwa w Hub-Club 

(Śląski Klaster Multimedialny) 

— organizacja strefy biznesu podczas inauguracji roku akademickiego 

10 listopad — nawiązanie współpracy ze Śląskim Klastrem Lotniczym 

11 grudzień 
— udział w seminarium nt. komercjalizacji technologii zorganizowanym przez 

Lewiatan Business Angels 

 

 

4.1. Współpraca z przedsiębiorstwami 

Na bazie danych pozyskanych z jednostek UŚ przygotowano bazę partnerskich podmiotów 

gospodarczych, z którymi Uczelnia dotychczas podpisała porozumienia i umowy o współpracy.  

Biuro zaaranżowało podpisanie 12 umów lub porozumień o współpracy z podmiotami 

gospodarczymi: z Rudzkim Inkubatorem Przedsiębiorczości, z Jagiellońskim Centrum Innowacji, 

z firmą Yoshi Private Investment, z firmą 3Service, z firmą COMARCH, z firmą TechMine, z firmą IBM 

Polska, z firmą Future Processing, z firmą ELBIT, z firmą GLOKOR, z firmą PAMAR oraz w ramach 

Śląskiego Klastra Multimedialnego. 

Sporządzone zostały 3 opinie o innowacyjności rozwiązań stworzonych przez zewnętrzne podmioty 

gospodarcze: firma vSolutions Paweł Gruszecki, firma ITmaster Arkadiusz Rusin oraz firma VIVASTO SA. 

4.2. Klub Partnerów Biznesowych Uniwersytetu Śląskiego 

Przygotowano koncepcję Klubu Partnerów Biznesowych Uniwersytetu Śląskiego (projekt 

Regulaminu oraz materiałów promocyjnych Klubu). 

4.3. Udział w branżowych targach, seminariach, konferencjach, kongresach 

Biuro reprezentowało Uczelnię podczas 9 wydarzeń typu targi, konferencje, kongres. Ponadto,  

w kwietniu 2012 r. współorganizowało Targi Innowacji i Przedsiębiorczości — II Forum Nowej 

Gospodarki w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej. 

4.4. Organizacja spotkań naukowców i przedsiębiorców  

Zorganizowano cykl spotkań reprezentantów środowiska akademickiego: pracowników 

naukowych oraz doktorantów z przedstawicielami środowiska otoczenia gospodarczego i mediów.  
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4.5. Działalność informacyjna 

a. przygotowano foldery informacyjno-promocyjne oraz oferty technologiczne w języku polskim 

i angielskim, 

b. prowadzono profil Biura na portalu Facebook, 

c. aktualizowano treści portalu www.transfer.us.edu.pl, 

d. przygotowano tablice informacyjne nt. działalności i oferty Biura w formie systemu 

wystawienniczego, 

e. dystrybucja plakatów i folderów w jednostkach naukowych Uczelni, 

f. prowadzono prace nad przygotowaniem newslettera Biura. 

4.6. System pozyskiwania środków zewnętrznych 

Powołany został zespół do spraw efektywnego pozyskiwania środków zewnętrznych. 

Przygotowano ofertę Uniwersytetu do partnerów gospodarczych, stworzono bazy dotychczasowych  

i potencjalnych partnerów biznesowych (obejmującą ponad 300 pozycji). 

Do kierowników podstawowych jednostek organizacyjnych Uczelni skierowane zostało pismo 

z prośbą o wyznaczenie osób na wydziałach odpowiedzialnych za współpracę z zespołem.  

5. Umiędzynarodowienie sieci współpracy 

Trwają rozmowy z partnerami zagranicznymi w sprawie kilku rozwiązań opracowanych przez 

pracowników UŚ: 

a. „Automatyczny regulator przepływu moczu” — firma z Irlandii, 

b. „Kolumna głośnikowa” (2 wzory) — firmy z Francji i Niemiec, 

c. „Sposób uszczelniania powłok tlenkowych na aluminium i jego stopach” — firma z Belgii. 

Złożono dwa wnioski projektowe w ramach działania 1.3.2 PO IG o dofinansowanie procedury 

wyceny rynkowej przedmiotów własności intelektualnej oraz kosztów międzynarodowej ochrony 

prawnej rozwiązań opracowanych przez pracowników UŚ. 

Uczelnia została włączona do sieci ofert współpracy badawczej i wdrożeniowej Enterprise Europe 

Network — dotychczas w bazie zamieszczono kilka rozwiązań.  

6. Udział przedsiębiorstw w procesie kształcenia w Uniwersytecie Śląskim  

Prowadzono działania zmierzające do zachęcania przedsiębiorców do konsultowania 

uniwersyteckich programów kształcenia. W umowach i porozumieniach o współpracy zamieszczane są 

odpowiednie deklaracje woli stron, umożliwiające w dalszej perspektywie powołania Zespołów 

Krajowych Ram Kwalifikacji i podejmowanie odpowiednich działań. 

W ramach Klubu Partnerów Biznesowych UŚ stworzono możliwości konsultowania obecnych 

kierunków kształcenia oraz wyznaczania nowych specjalności i programów nauczania. 
Opracowano model współpracy z przedsiębiorcami w zakresie recenzowania prac dyplomowych 

oraz zgłaszania tematów i zagadnień / problemów do prac dyplomowych. 

Przeprowadzono konkurs na najlepszą pracę dyplomową poszukującą innowacyjnych rozwiązań — 

krok w kierunku wypracowania modelu planowania prac dyplomowych z uwzględnieniem potrzeb 

gospodarki; w konkursie zgłoszonych zostało 6 prac — zwyciężyła praca z obszaru technologii dla 

górnictwa i energetyki. 

7. Projekty realizowane w Biurze Współpracy z Gospodarką 

7.1. projekt POKL 4.2 „Nauka dla Gospodarki — efektywne zarządzanie badaniami naukowymi 

i komercjalizacja wyników prac badawczych” 

Termin realizacji: 01.07.2012–30.04.2014 r. 

Zadania: 

 a. Punkt Konsultacyjny — doradztwo dla pracowników nauki w zakresie: 

― ochrony własności intelektualnej, 

― komercjalizacji własności intelektualnej, 

― modeli biznesowych spółek spin off/out, 
― pozyskiwania środków finansowych na badania realizowane na zlecenie gospodarki,  

 b. Kreator Innowacyjnych Badań — szkolenia dla naukowców z tematyki zarządzania dużymi 

projektami badawczymi, finansowania badań oraz ich skutecznej komercjalizacji, 

http://www.transfer.us.edu.pl/
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 c. wyjazdy studyjne do Parków Naukowo-Technologicznych w Wielkiej Brytanii oraz  

Finlandii. 

7.2. projekt POKL 8.2.1 „EKO-STAŻ — projekt stażowy dla pracowników naukowych w przedsię-

biorstwach” 

Termin realizacji: 01.08.2012–31.07.2014 r. 

Zadanie: płatne staże pracowników naukowych w firmach branży eko, tj. poruszających się 

w obszarze technologii dla ochrony środowiska oraz technologii dla energetyki i górnictwa. 

7.3. program NCBiR „Kreator Innowacyjności” 

Termin realizacji: 01.02.2012–31.12.2013 r. 

Zadania: 

 a. konsultacje i szkolenia dla naukowców z zakresu ochrony patentowej i komercjalizacji wiedzy, 

 b. rozpowszechnianie informacji o przedmiotach własności intelektualnej Uniwersytetu,  

 c. udział oraz organizacja targów dotyczących współpracy jednostek naukowych UŚ 

z przedsiębiorcami, 

 d. budowa serwisu www.transfer.us.edu.pl poświęconego pełnej ofercie UŚ dla biznesu,  

 e. budowa prototypów wynalazków opracowanych w Uczelni niezbędnych do prezentacji 

potencjalnym kontrahentom, 

 f. konkurs na najlepszą pracę dyplomową poszukującą innowacyjnych rozwiązań.  

B/ Transfer wiedzy i technologii w Uniwersytecie Śląskim 

Działania prowadzone przez Rzecznika patentowego — Pełnomocnika Rektora ds. Transferu 

Wiedzy i Technologii, przede wszystkim we współpracy z Biurem Współpracy z Gospodarką mają 

przyczynić się do zwiększenia szeroko rozumianej innowacyjności Uniwersytetu Śląskiego oraz 

doprowadzić do komercjalizacji wybranych przedmiotów własności intelektualnej będących 

w posiadaniu Uniwersytetu, w tym głównie wynalazków.  

Najważniejsze zadania zrealizowane w 2012 roku: 

1. działania promujące wyniki badań naukowych UŚ, m.in. poprzez przekazywanie informacji do 

mediów oraz udział w targach i konkursach innowacji: 

1.1. współorganizacja stoiska na Międzynarodowych Targach Innowacji Gospodarczych i Naukowych 

INTARG-KATOWICE 2012, gdzie wystawiono innowacyjne rozwiązania , będące wynikiem 

działalności badawczej pracowników naukowych Uniwersytetu. 

Jedno z rozwiązań zostało docenione przez komisję oceniającą — rozwiązanie pn. „Świecące 

polimery” otrzymało Złoty Medal, który odebrali Dziekan Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach, 

dr hab. prof. UŚ Danuta Stróż oraz dr Andrzej Swinarew.  

Z okazji 40-lecia działalności Centrum Innowacji WKTiR odbyło się także wręczenie Złotych 

Honorowych Odznak WKTiR i okolicznościowych pater. Jedną z nich, za współpracę i aktywne 

wspieranie społecznych inicjatyw Centrum Innowacji WKTiR otrzymał Uniwersytet Śląski, natomiast 

Złotą Honorową Odznakę WKTiR odebrał wieloletni pracownik Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. 

Andrzej Szewc, 

1.2. w lutym 2012 r. zgłoszono rozwiązanie pn. „Bezprzewodowy system sterowania automatycznym 

regulatorem przepływu moczu”, którego twórcami są prof. dr hab. inż. Zygmunt Wróbel oraz dr  

inż. Robert Koprowski z Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach do konkursu „Innowator 

Śląska” organizowanego przez Górnośląską Agencję Przekształceń Przedsiębiorstw. Rozwiązanie 

zostało wysoko ocenione przez Komisję rozpatrującą wnioski i było ciekawie promowane 

zarówno w wydawanych przez organizatora katalogach i biuletynach, które trafiły do 

przedsiębiorców na Śląsku, jak i na towarzyszących konkursowi imprezach, 

1.3. udział w VI Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Innowacji IWIS 2012 w listopadzie  2012 r., 

w trakcie której promowano wynalazki UŚ. 
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2. udział w spotkaniach, dyskusjach i negocjacjach warunków współpracy zmierzającej do 

komercjalizacji wiedzy Uniwersytetu do przemysłu, w tym dotyczących m.in. następujących 

rozwiązań innowacyjnych: 

2.1. wynalazku „ABTOW” i jego komercjalizacji w ramach współpracy z JCI Venture,  

2.2. wynalazku „Sposób otrzymywania polimerowych materiałów fotoluminescencyjnych” i jego 

komercjalizacji w ramach współpracy z firmą PAMAR — zawarto umowę o współpracy, 

2.3 wynalazku „Sposób degradacji barwników azowych w procesie oczyszczania ścieków 

przemysłowych” — podpisano umowę o sprzedaży patentu na rzecz firmy DAN-POL, 

2.4. wynalazku „Sposób uszczelniania powłok tlenkowych na aluminium i jego stopach” — podpisano 

umowę o współpracy z firmą ELBIT SC, Tamara i Piotr Śliwińscy; istnieje szansa, że w niedługim 

czasie dojdzie do podpisania umowy licencyjnej, 

2.5. wynalazku „Kratka wentylacyjna z jednokierunkowym przepływem powietrza”; z pomocą 

współpracującej z UŚ firmą YOSHI nawiązano kontakt z firmą „RAFA” produkującą kratki 

wentylacyjne, która jest zainteresowana licencjonowaniem powyższego rozwiązania.  

3. Koordynacja realizacji umowy w ramach programu NCBiR „PATENT PLUS — wsparcie patentowania 

wynalazków” o dofinansowanie zadań związanych z ochroną własności intelektualnej UŚ. W ramach 

tego projektu sfinansowano 20 zgłoszeń patentowych w Urzędzie Patentowym RP, jedno (pierwsze 

w historii Uniwersytetu) zgłoszenie wynalazku w Europejskim Urzędzie Patentowym oraz udział  

w szkoleniach i konferencjach z zakresu ochrony własności intelektualnej. 

4. Współudział w realizacji projektu w ramach programu MNiSW „KREATOR INNOWACYJNOŚCI” — 

realizacja zadań związanych z promocją i komercjalizacją wyników badań naukowych oraz 

podnoszeniem świadomości ochrony własności intelektualnej wśród pracowników naukowych 

Uniwersytetu. 

5. Kontynuacja współpracy z Centrum Innowacji Wojewódzkiego Klubu Techniki i Racjonalizacji  

w Katowicach. 

6. Udział w organizacji szkoleń, seminariów i konferencji mających na celu przybliżenie świata nauki do 

świata biznesu — szkolenia organizowane były przez Górnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego, 

Górnośląską Agencję Przekształceń Przedsiębiorstw oraz Park Naukowo-Technologiczny Euro- 

-Centrum. 

7. Tworzenie i/lub opiniowanie umów dotyczących ochrony lub komercjalizacji własności intelektualnej 

bądź poufności przekazywanych informacji zawartych przez Uniwersytet Śląski z: Regionalną  

Izbą Gospodarczą w Katowicach (projekt EKO-STAŻ), Telecare Sp. z o.o. (umowa konsorcjum), 

Telemedycyną Polską SA (umowa konsorcjum) oraz umowy o współpracy z: Rejonowym 

Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Sosnowcu, firmą TechMine Fund SA, AQUA SA, 

Instytutem Technologii Eksploatacji — Państwowym Instytutem Badawczym w Radomiu, Quality 

Austria-Polska Sp. z o.o., Yoshi Private Investment SA, Akademią Wychowania Fizycznego im. Jerzego 

Kukuczki w Katowicach, firmą Comarch SA, firmą PAMAR, Instytutem Chemii Uniwersytetu  

w Białymstoku, firmą „n-lab Marcin Binkowski”, firmą Biomasa Śląsk Sp. z o.o., firmą Future 

Processing, firmą GLOKOR Sp. z o.o. oraz IBM Polska Sp. z o.o. 

8. Wycena przedmiotów własności intelektualnej UŚ. 

9. Współtworzenie bazy innowacyjnych rozwiązań oraz oferty innowacyjnych rozwiązań 

skierowanych do przemysłu.  

C/ Biuro Karier 

Działalność Biura Karier w 2012 roku koncentrowała się w następujących obszarach tematycznych: 

 działalność informacyjna, 

 działalność edukacyjna i doradcza, 

 współpraca z pracodawcami, 

 współpraca z absolwentami, 

 badania rynku pracy. 
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1. Działalność informacyjna 

a. prowadzenie strony www — strona internetowa Biura Karier jest jednym z głównych narzędzi 

służących kontaktom z klientami Biura. Zamieszczane są na niej informacje dotyczące 

konkursów organizowanych przez pracodawców, staży, szkoleń, a także spotkań 

rekrutacyjnych z przedstawicielami firm. Stronę Biura Karier miesięcznie odwiedza około 5  000 

osób, 

b. prowadzenie profilu Biura Karier na www.facebook.com/biurokarier, 

c. baza ofert pracy i CV — umożliwia bezpośredni kontakt pracodawców z osobami 

poszukującymi pracy lub praktyk; firmom pozwala zaprezentować profil swojej działalności, 

oferty pracy lub praktyk, a także wyszukiwać osoby, które najlepiej odpowiadają opisowi 

stanowiska oraz bezpośrednio kontaktować się z nimi. Z drugiej strony studenci i absolwenci 

mają możliwość zamieszczenia w bazie swojego CV, przeglądania ofert pracy i odpowiadania 

na nie za pośrednictwem bazy. 

W 2012 roku działania Biura Karier skupiły się na przygotowaniu do wdrożenia nowego 

serwisu z ofertami pracy: www.biurokarier.edu.pl, tworzonego wspólnie przez Uniwersytet 

Śląski w Katowicach, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, 

Uniwersytet Opolski i Uniwersytet Rzeszowski, 

d. Newsletter — regularnie (raz w tygodniu) osoby zarejestrowane w bazie ofert pracy i CV 

otrzymują newsletter z bieżącymi informacjami dotyczącymi najciekawszych wydarzeń 

i propozycji pracodawców. 

2.  Działalność edukacyjna i doradcza 

a. rozmowy doradcze — w 2012 roku w bezpośrednich, indywidualnych rozmowach z doradcą 

(w odróżnieniu od kontaktu np. mailowego, czy też zajęć grupowych) wzięły udział 84 osoby. 

W sumie przeprowadzono 252 godziny rozmów doradczych. Rozmowy te dotyczyły głównie: 

wyboru kierunku dalszego kształcenia, sposobów poszukiwania pracy, przygotowania 

dokumentów aplikacyjnych, przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej, zaplanowania ścieżki 

kariery; 28 osób — uczestników spotkań wzięło udział w testach kompetencji zawodowych, 

natomiast 15 osób wzięło udział w próbnej rozmowie kwalifikacyjnej, 

b. szkolenia, kursy i konferencje zorganizowane przez Biuro Karier (samodzielnie lub we 

współpracy): 

Grudzień 2012 

 Warsztaty z kreatywnego pisania dokumentów aplikacyjnych — firma Steria, 

 Warsztaty umiejętności menadżerskich — firma Opinion Media, 

 Konferencja „Wspieranie przedsiębiorczości” — Śląskie Centrum Przedsiębiorczości, 

 Akademia Przedsiębiorczości Społecznej — Centrum Szkoleń i Rozwoju Osobistego 

MERITUM oraz Fundacja na Rzecz Rozwoju AKTYWATOR, 

 Spotkanie Role Models — w ramach projektu START, 

 Szkolenie „Biznesplan” — w ramach projektu Kreator Innowacyjności, 

 Wolontariat Europejski — Stowarzyszenie Aktywne Kobiety, 

 Wykład „7 grzechów głównych popełnianych przy prowadzeniu firmy” — Dyrektor 

Handlowy firmy Księgowość Polska Sp. z o.o. S.K. 

Listopad 2012 

 Warsztaty Umiejętności Grupy Żywiec, 

 Warsztaty „Błędy w podejściu i planowaniu” — Górnośląska Agencja Promocji 

Przedsiębiorczości, 

 Szkolenie „Elementy Etykiety i Savoir Vivre’u” — firma Capgemini, 

 Warsztaty „Twój sukces na rozmowie kwalifikacyjnej” — firma Randstad, 

 Webinarium — firma Unilever, 

 Warsztaty „7 grzechów głównych w biznesie” — Dyrektor Handlowy firmy Księgowość 

Polska Sp. z o.o. S.K., 

 Marketing — w ramach projektu Kreator Innowacyjności, 

http://www.biurokarier.edu.pl/
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 Jak pozyskać dotacje na założenie firmy — w ramach projektu Kreator Innowacyjności, 

 Szkolenie „Gender Mainstreaming” — projekt START, 

 Akademia Wiedzy Praktycznej MARS — firma Mars, 

 StartUp Training Online — Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości, 

 Wykład „Budowanie strategii organizacji” — firma Provident, 

 „ITIL, czyli jak efektywnie i skutecznie oferować usługi informatyczne” — firma Capgemini. 

Październik 2012 

 Warsztaty „Aktywizujące metody pracy z grupą” — Stowarzyszenie Projektor, 

 „Współpraca z klientem: najlepsze metody, dobre praktyki” — firma Capgemini. 

Wrzesień 2012 

 Warsztaty: Kto? Co? Jak? czyli zaplanuj swoją karierę — w ramach cyklu Wakacje z Karierą. 

Lipiec–Sierpień 2012 

 „Wakacje z Karierą” — cykl szkoleń dla studentów i absolwentów UŚ; tematyka 

obejmowała: Inspiracja — kreatywność — działanie, Zostań rekinem biznesu — strategie 

sukcesu w praktyce, „Z czym do ludzi, czyli jak znaleźć własną drogę na rynku pracy?”, „Jak 

mówić, żeby nas słuchano? Wystąpienia publiczne”, „Myśl i działaj jak lider”, „Skuteczna 

komunikacja interpersonalna”, „Efektywność osobista” cz. 1 automotywacja, „Efektywność 

osobista” cz. 2, 

 „Ochrona własności intelektualnej” — w ramach projektu Kreator Innowacyjności, 

 „Finanse i rachunkowość” — w ramach projektu Kreator Innowacyjności. 

Czerwiec 2012 

 „Marketing” — w ramach projektu Kreator Innowacyjności, 

 „Biznesplan” — w ramach projektu Kreator Innowacyjności, 

 „Ochrona własności intelektualnej” — w ramach projektu Kreator Innowacyjności, 

 „Jak pozyskać dotacje na założenie własnej firmy?” — w ramach projektu Kreator 

Innowacyjności, 

 „StartUp Mixer” — Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości, 

 Wieczorne Spotkanie z Biznesem — w ramach współpracy przy projekcie „Rozwiń skrzydła 

przedsiębiorczości”, 

 „One Day With Top Women: Engineers in Automotive” — Careers International, 

 „Inwestowanie w firmę w drodze do satysfakcji” — Akademicki Inkubator 

Przedsiębiorczości, 

 „Nowoczesne formy autoprezentacji na rynku pracy — Praca 2.0” — Fundacja Banku 

Zachodniego WBK. 

Maj 2012 

 Wieczorne Spotkanie z Biznesem — w ramach współpracy przy projekcie „Rozwiń skrzydła 

przedsiębiorczości”, 

 „StartUp Mixer” — Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości, 

 „Jak pozyskać dotacje na założenie własnej firmy?” — w ramach projektu Kreator 

Innowacyjności, 

 „Ochrona własności intelektualnej” — w ramach projektu Kreator Innowacyjności, 

 E-seminarium „Planowanie kampanii reklamowej w internecie” — Akademicki Inkubator 

Przedsiębiorczości, 

 Szkolenia z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu — Polska Agencja Rozwoju 

Przedsiębiorczości, 

 Warsztaty Przedsiębiorczości Akademickiej — w ramach współpracy przy projekcie „Rozwiń 

skrzydła przedsiębiorczości”; tematyka: Gry negocjacyjne, Pozyskiwanie dotacji na własną 

działalność gospodarczą z Urzędu Pracy i dotacji 6.2 POKL, Marketing, Jak założyć firmę  

w jeden dzień, Podstawy finansów w firmie, 

 „StartUp Mixer” — Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości, 

 „Marketing” — w ramach projektu Kreator Innowacyjności, 

 „Biznesplan” — w ramach projektu Kreator Innowacyjności. 

Kwiecień 2012 

 „Nie tylko wiedza — umiejętności przydatne w pracy”, 
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 „Zostań rekinem biznesu — strategie sukcesu w praktyce”, 

 „Którędy do pracy?” dedykowane filologom rosyjskim, 

 „Poza schematem, czyli jak twórczo rozwiązywać problemy”, 

 „Warsztaty 111 minut do Kariery” — Work Express, 

 Warsztaty „Kompetencje — umiejętności — praca” dla członków Koła Naukowego SOJUZ, 

 „Własna marka pod anielskim skrzydłem” — Studencka Sieć Aniołów Biznesu, 

 Warsztaty Przedsiębiorczości Akademickiej — w ramach współpracy przy projekcie „Rozwiń 

skrzydła przedsiębiorczości”; tematyka: gry negocjacyjne, pozyskiwanie dotacji na własną 

działalność gospodarczą z Urzędu Pracy i dotacji 6.2 POKL, marketing, jak założyć firmę  

w jeden dzień, podstawy finansów w firmie, 

 Warsztaty „Poznaj swoje predyspozycje zawodowe” dla Koła Naukowego HR UŚ, 

 E-seminarium „Jak pisać w serwisach społecznościowych” — Akademicki Inkubator 

Przedsiębiorczości, 

 Wieczorne Spotkanie z Biznesem — w ramach współpracy przy projekcie „Rozwiń skrzydła 

przedsiębiorczości”, 

 Warsztaty: Ja i moja marka na rynku pracy. 

Marzec 2012 

 Spotkanie Role Models — w ramach projektu „Start — promocja przedsiębiorczości 

akademickiej”, 

 Warsztaty „Planowanie kariery zawodowej” — firma Randstad, 

 Warsztaty „Od teorii do praktyki, czyli sprawdź się jako trener” — Stowarzyszenie Projektor, 

 StartUp Mixer — Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości, 

 Szkolenie „Europass i Alliance Française — I krok do kariery" — Alliance Française 

w Katowicach i Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji — Krajowe Centrum Europass, 

 Warsztaty Przedsiębiorczości Akademickiej — w ramach współpracy przy projekcie „Rozwiń 

skrzydła przedsiębiorczości”; tematyka: gry negocjacyjne, pozyskiwanie dotacji na własną 

działalność gospodarczą z Urzędu Pracy i dotacji 6.2 POKL, marketing, jak założyć firmę  

w jeden dzień, podstawy finansów w firmie. 

Luty 2012 

 Warsztaty Umiejętności Grupy Żywiec, 

 E-seminarium „Facebook bez tajemnic" — Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości, 

 Szkolenia/wolontariat w Punktach Pomocy Ofiarom Przestępstw. 

Styczeń 2012 

 Warsztaty „Podstawy pracy z grupą". 

3. Współpraca z pracodawcami 

Biuro Karier współpracuje m.in. z następującymi pracodawcami: Capgemini, Steria, ING Bank 

Śląski SA, ING Services, Philip Morris, PwC, Mars, Danone, Comarch, Shell, Ernst & Young, Tauron, 

Euro-Centrum, Grupa Żywiec, Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach.  

W 2102 roku obszary tematyczne związane z praktykami studenckimi oraz ofertami pracy zostały 

zawarte w następujących porozumieniach i umowach: 

 Porozumienie o współpracy z firmą Personnel Solutions, 

 Porozumienie z firmą Future Processing, 

 Umowa z Rudzkim Inkubatorem Przedsiębiorczości, 

 Porozumienie z Yoshi Private Investment, 

 Umowa z IBM. 

a. konkursy i staże 

Studenci i absolwenci Uniwersytetu Śląskiego byli na bieżąco informowani o programach 

stażowych i konkursach organizowanych przez pracodawców, m.in.: 

 Program stażowy „Kariera na start" — SMG/KRC Poland, 

 Future Processing, 

 Program „Grasz o staż”, 

 Dzień otwarty w firmie UBS, 

 Projekt Innowacyjny Grupy Citi, 
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 Program absolwencki firmy Sony, 

 Konkurs „Działaj razem z Praca@Danone", 

 Spotkanie z korporacją Philip Morris Polska, 

 Dzień Otwarty z firmą Volvo, 

 Motorola Solutions — Dzień Otwarty, 

 Międzynarodowy Program Menedżerski TESCO, 

 Staże w NATO, 

 Konkurs stażowy Kompanii Piwowarskiej, 

 Akademia Absolwenta KRAFT FOODS, 

 Spotkanie z firmą Kroll Ontrack, 

 Wakacyjne Staże Studenckie Biura Bezpieczeństwa Narodowego. 

b. raporty 

 Badanie losów zawodowych absolwentów UŚ 2009/2010 (badanie po roku od ukończenia 

studiów), 

 Badanie losów zawodowych absolwentów UŚ 2007/2008 (badanie po trzech latach od 

ukończenia studiów — drugi pomiar), 

 Raport „Oferty 2011. Praca dla studentów i absolwentów UŚ”. 

c. statystyki 

 liczba ofert pracy 1 151, 

 liczba miejsc pracy 3 608, 

 liczba ofert praktyk 191, 

 liczba miejsc praktyk 428, 

 liczba rozmów doradczych (godzin) 160, 

 liczba osób uczestniczących w rozmowach doradczych 97, 

 liczba uczestników szkoleń 905. 

d. projekty 

 projekt „UPGOW — Uniwersytet Partnerem Gospodarki Opartej na Wiedzy” — w ramach 

projektu, m.in. rozbudowano System Badań Społecznych UŚ: przeprowadzono badanie 

oczekiwań pracodawców, przeprowadzono badanie losów zawodowych absolwentów po roku  

i po trzech latach od ukończenia studiów, na bieżąco realizowano stałe zadania, takie jak: 

obsługa pracodawców, wsparcie studentów w zakresie diagnozy predyspozycji zawodowych 

oraz poszukiwania zatrudnienia, 

 projekt „Przedsiębiorczość Akademicka na START” — w ramach projektu odbywały się 

szkolenia, doradztwo indywidualne oraz wizyty studyjne w parkach technologicznych, 

 projekt „Go to Work! — Polish Young Professionals on European Labour Market” —  

3-miesięczne staże w przedsiębiorstwach w Niemczech, Francji i we Włoszech skierowane do 

absolwentów Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii, Wydziału Nauk o Ziemi, Wydziału Biologii 

i Ochrony Środowiska oraz Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach, 

 projekt „Kreator Innowacyjności — Wsparcie Innowacyjnej Przedsiębiorczości Akademickiej” — 

w ramach projektu zorganizowano szkolenia dla osób planujących założyć działalność 

gospodarczą, doradztwo indywidualne z zakresu ochrony własności intelektualnej , prawne. Dla 

10 firm założonych w ramach projektu opłacona została obsługa księgowa.  

 

 

D/ Współpraca z otoczeniem społecznym  

— Uniwersytet Śląski i absolwenci 

Uniwersytet Śląski swoje działania koncentruje nie tylko na kandydatach na studia i studentach,  

lecz także na absolwentach, których liczba od początku istnienia Uczelni wynosi ponad 170 tysięcy. 

Absolwenci, którzy po zakończeniu studiów nie chcą tracić więzi z Uczelnią, mogą aktywnie działać  

w Stowarzyszeniu Absolwentów Uniwersytetu Śląskiego. Ponadto, absolwenci są zawsze mile widziani 

na wszelkich uroczystościach akademickich, takich jak inauguracje roku akademickiego, uroczystości 

nadania doktoratu honoris causa czy koncerty akademickie organizowane w rocznicę powstania UŚ. 
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W 2012 r. specjalnie dla absolwentów zorganizowano plebiscyt „Absolwent z pasją”, w którym każdy 

absolwent, niezależnie od roku ukończenia i kierunku studiów, może przedstawić społeczności 

akademickiej swoje, często nietypowe, zainteresowania. 

Wszystkie najważniejsze informacje dotyczące inicjatyw podejmowanych dla absolwentów i przez 

absolwentów zainteresowani znajdują się na stale aktualizowanej stronie www.absolwent.us.edu.pl, 

na której można znaleźć zarówno informacje o wydarzeniach, jak i wiadomości o krajowych 

i międzynarodowych sukcesach absolwentów Uniwersytetu Śląskiego. Na stronie znajdują się m.in. 

niusy dotyczące przekazywania 1% na absolwentów UŚ, cykl „Losy absolwentów” opisujący ciekawych 

ludzi, którzy ukończyli studia na UŚ, sylwetki Absolwentów Miesiąca w ramach plebiscytu „Absolwent  

z pasją”, informacje pozyskiwane z Biura Karier. 

Ponadto, absolwenci różnych roczników Uniwersytetu Śląskiego spotykają się na Pikniku 

Absolwentów UŚ czy spotkaniach wigilijnych. Wielu z nich decyduje się na kontynuowanie nauki  

w Uniwersytecie na studiach doktoranckich lub podyplomowych.  

Absolwenci mogą także liczyć na prężnie działające Biuro Karier, które zapewnia nie tylko oferty 

pracy, praktyk i staży, lecz także wsparcie doradcy zawodowego i psychologa.  

Biuro Karier kieruje szereg swoich działań do absolwentów UŚ, m.in.: 

 szkolenia i spotkania z pracodawcami, 

 doradztwo i coaching kariery. 

W czerwcu 2012 roku utworzono bazę danych absolwentów, która pozwala na stały kontakt 

z absolwentami, m.in. w celu przekazywania informacji o ofercie edukacyjnej UŚ, a także do badań 

losów zawodowych absolwentów. 

Badanie losów zawodowych absolwentów UŚ realizowane jest w ramach projektu UPGOW już od 

2009 roku. W 2012 roku przeprowadzono badanie absolwentów roku akademickiego 2009/2010 — 

badanie po roku od ukończenia studiów oraz absolwentów roku akademickiego 2007/2008 — 

badanie po trzech latach od ukończenia studiów. Wyniki badań publikowane są na stronie www Biura 

Karier oraz przekazywane władzom rektorskim, dziekanom wydziałów oraz innym zainte resowanym 

osobom. 

Absolwenci Uniwersytetu Śląskiego, którzy odnoszą sukcesy w życiu prywatnym i zawodowym, są 

swoistymi ambasadorami uczelni na całym świecie. Do najbardziej znanych absolwentów Uczelni 

należą m.in. Bartosz Konopka — reżyser, nominowany do Oscara za film „Królik po berlińsku”, 

Wojciech Kuczok — pisarz, Michał Ogórek — dziennikarz i publicysta, Renata Przemyk — wokalistka  

i kompozytorka, Magdalena Piekorz — reżyser. Wielu znanych i lubianych absolwentów chętnie 

wraca w mury Uniwersytetu Śląskiego, by spotkać się ze studentami, uczestniczyć w rozdaniu 

dyplomów najlepszym absolwentom lub prowadzić szkolenia. Tym samym absolwenci pozostają 

integralną częścią stale powiększającej się społeczności akademickiej Uniwersytetu Śląskiego, 

zgodnie z Misją Uczelni: „Uniwersytet skupia wokół siebie swych absolwentów, bowiem to w Nich 

znajduje przedłużenie i utrwalenie swojego działania”. 

1. Absolwenci w życiu Uniwersytetu 

Działania, do udziału w których zapraszani byli absolwenci: 

 Wyjazd studentów i absolwentów do teatru — luty 2012, 

 Doktorat honoris causa Sławomira Mrożka — marzec 2012, 

 Wyjazd studentów i absolwentów do teatru — kwiecień 2012, 

 Aktualizacja materiałów dotyczących studiów podyplomowych — kwiecień 2012, 

 Produkcja gadżetów dla absolwentów: długopisy (2 wzory) i przypinki (3 wzory), 

 Majówka piłkarska — maj 2012, 

 Teatr plenerowy na ul. Bankowej — maj 2012, 

 Urodziny na ul. Bankowej — czerwiec 2012, 

 Uroczysty koncert akademicki z okazji Święta UŚ — czerwiec 2012, 

 Doktorat honoris causa prof. Wojciecha Kilara — czerwiec 2012, 

 Mecz Senat kontra Senat — czerwiec 2012, 

 Plakat absolwent podyplomowe — sierpień, 

 Ulotka absolwent podyplomowe — sierpień, 

 I Piknik Absolwentów UŚ — wrzesień 2012, 

 Strona http://www.us.edu.pl/piknik-absolwentow, 



 

 86 Uniwersytet Śląski w Katowicach 

 Inauguracja roku akademickiego 2012/2013 — październik 2012, 

 Doktorat honoris causa prof. Christiana von Bara — październik 2012, 

 Wyjazd studentów i absolwentów do teatru — październik 2012, 

 Karaoke na ul. Bankowej — grudzień 2012, 

 Wigilia — grudzień 2012, 

 Uroczystość wręczenia dyplomów najlepszym absolwentom — listopad 2012, 

 Międzynarodowy Studencki Festiwal Folklorystyczny — sierpień/wrzesień 2012,  

 Telbit — podyplomówki, 

 Reklama w „Ultramarynie” — maj i wrzesień 2012, 

 Plebiscyt „Absolwent z pasją” — od listopada 2012. 

2. Współpraca ze Stowarzyszeniem Absolwentów Uniwersytetu Śląskiego  

W 2012 r., wzorem lat ubiegłych, Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu Śląskiego 

kontynuowało współpracę z władzami UŚ poprzez udział w wydarzeniach odbywających się na 

Uczelni, do których należały m.in.: 

2.1. Charytatywny „Bal z różą” zorganizowany 2 lutego 2012 r. przez Uniwersytet Śląski, Fundację 

Uśmiech Dzieciom oraz Stowarzyszenie Absolwentów UŚ w Dworku Pod Lipami w Katowicach. 

Wydarzenie to było okazją do towarzyskiego spotkania kadry naukowej śląskich uczelni, a także 

przedstawicieli świata kultury, biznesu i mediów. Przede wszystkim jednak przyświecał mu 

szczytny cel: finansowanie leczenia i rehabilitacji podopiecznych Fundacji Uśmiech Dzieciom.  

W 2012 r. organizatorom udało się zebrać 15 tys. zł. Pieniądze pochodziły z biletów na bal, loterii 

i aukcji charytatywnej dzieł artystów Uniwersytetu Śląskiego, w tym rzeźb, grafik, prac 

ceramicznych i obrazów autorstwa m.in. prof. zw. Eugeniusza Delekty, dr hab. Krystyny 

Pasterczyk i Marka Rojka. Pieniądze zostały przeznaczone m.in. na zakup wózka dla 

niepełnosprawnej studentki socjologii UŚ Eweliny Pawlik. 

2.2. I Piknik Absolwentów Uniwersytetu Śląskiego, który odbył się 1 września 2012 r. na terenach 

osiedla akademickiego w Katowicach-Ligocie. W programie znalazły się m.in. występy 

zagranicznych zespołów folklorystycznych, a także koncerty zespołów Instytutu Muzyki UŚ, 

orkiestry dętej, pokazy tańca oraz liczne darmowe atrakcje dla dzieci. Ponadto, Piknik był okazją 

do spotkania znanych absolwentów Uczelni, dziś popularnych i lubianych postaci życia 

publicznego. Podczas Pikniku można było także zapoznać się z firmami i instytucjami, które 

współpracują z Uniwersytetem, a które na tę okazję przygotowały stoiska promujące swoją 

ofertę. 

2.3. Konferencja prasowa dotycząca XXV Międzynarodowego Studenckiego Festiwalu Folklory-

stycznego, która odbyła się 24 sierpnia 2012 r. W konferencji udział wzięli m.in. JM Rektor UŚ, 

prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, Prezes Stowarzyszenia Absolwentów UŚ, zarazem  Prezes 

Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, Tadeusz Donocik, Kierownik Studenckiego Zespołu 

Pieśni i Tańca „Katowice”, Barbara Uracz. Podczas konferencji zaprezentowały się zespoły  

z Argentyny, Indii, Turcji oraz Studencki Zespół Pieśni i Tańca „Katowice”. 

2.4. XXV Międzynarodowy Studencki Festiwal Folklorystyczny trwał od 25 sierpnia do 2 września  

2012 r. w kilku miastach Województwa Śląskiego (Istebna, Bytom, Katowice, Chorzów, Koszęcin, 

Siemianowice Śląskie, Cieszyn, Zabrze). Swój program artystyczny zaprezentowały zespoły  

z Turcji, Indii, Włoch, Rosji, Wenezueli, Argentyny, Chorwacji, Słowacji, Francji i  Polski. Koncert 

galowy z udziałem zespołu Golec uOrkiestra odbył się w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu  

31 sierpnia 2012 r. 

2.5. XLV Inauguracja jubileuszowego roku akademickiego 2012/2013, która odbyła się 2 października 

2012 r. w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych 

w Chorzowie. 

2.6. Wręczenie dyplomów najlepszym absolwentom, którzy ukończyli studia w roku akademickim 

2011/2012. Uroczystość odbyła się 27 listopada 2012 r. w auli im. Kazimierza Lepszego 

w Rektoracie UŚ. Gościem honorowym była Joanna Schmid, Wiceprezes Zarządu ds. strategii  

i rozwoju Tauron Polska Energia SA, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UŚ. 
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2.7. Konferencja naukowa „Arbitraż a osoby trzecie”, która odbyła się na Wydziale Prawa 

i Administracji UŚ 28 listopada 2012 r. 

Ponadto: 

9. Udział członków Stowarzyszenia w II Europejskim Kongresie Małych i Średnich Przedsiębiorstw, 

jako wkład w rozwój najważniejszego sektora gospodarczego. 

10. Stowarzyszenie współdziałało przy zmianach w Uczelni związanych z tworzeniem modeli 

współpracy Uczelni z samorządem terytorialnym i samorządem gospodarczym na rzecz rozwoju 

regionu, makroregionu południowego i całego kraju w celu zwiększenia konkurencyjności  

w zjednoczonej Europie i gospodarcze światowej. 

11. W 2012 r. odbyły się 4 posiedzenia zarządu Stowarzyszenia Absolwentów UŚ: 1 marca, 

12 czerwca, 19 czerwca i 4 grudnia. 

12. W 2012 r. do Stowarzyszenia Absolwentów przystąpiło 25 nowych członków. Łącznie 

Stowarzyszenie liczy obecnie 82 osoby. 

13. Trwały prace nad udoskonaleniem i uaktualnieniem strony internetowej Stowarzyszenia.  

14. Zmieniono adres mailowy Stowarzyszenia na stowarzyszenieabsolwentow@us.edu.pl.  

15. Strony internetowe Stowarzyszenia oraz Uniwersytetu wzajemnie informowały o najważniejszych 

dla absolwentów wydarzeniach. 

3. Działalność Stowarzyszenia Przyjaciół Uniwersytetu Śląskiego 

W ramach działalności statutowej, Stowarzyszenie Przyjaciół Uniwersytetu Śląskiego 

zorganizowało lub współorganizowało w 2012 roku następujące wydarzenia/zadania:  

3.1. Współorganizacja „Akademickiego Koncertu Plenerowego” w ramach „Juwenaliów Rybnickich 

2012”. Wydarzenie odbyło się 11 maja 2012 roku na terenie Kampusu przy ul. Rudzkiej. Impreza 

dotowana była przez Miasto Rybnik. 

3.2. Współorganizacja sesji naukowej „Wobec braku, utraty i ubywania”, dziewiątej w ramach 

projektu Medium Mundi. Projekt realizowany w partnerstwie z Miejskim Domem Kultury Batory 

w Chorzowie. Sesja i książka o takim samym tytule (planowane wydanie: wrzesień 2013 r.) 

poświęcone są problematyce powołania człowieka do utraty rozumianej wielowymiarowo. 

Projekt ten wpisuje się w interdyscyplinarny dyskurs, ważny dla naukowców, ale też dla 

praktyków, którzy w swojej codzienności dotykają śmierci lub innej formy utraty i zajmują się 

terapią osób nią dotkniętych.  

3.3. Współorganizacja wraz z Radą Samorządu Studenckiego Ośrodka Dydaktycznego UŚ w Rybniku 

konkursu na esej: „Uniwersytet — przestrzeń wolności” adresowanego do studentów 

Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i Politechniki Śląskiej 

w Gliwicach. Celem konkursu jest rozwijanie z perspektywy studenta refleksji o współczesnej 

nauce oraz diagnoza uniwersytetów — odpowiedź na pytanie, w jakim stopniu są one 

przestrzenią, która zachęca do poszukiwania prawdy i swobodnego wyrażania poglądów. 

Nagrody w konkursie ufundował właściciel Bufetu u Mańka w Rybniku — Pan Marian Marchalik. 

3.4. Aktualnie Stowarzyszenie jest w trakcie realizacji nowych projektów, m.in. dziesiątej sesji Medium 

Mundi (wydanie kolejnej książki dokumentującej sesję), powrotu do podjętej kilka lat temu idei 

„Spotkań z Muzami”, wydania publikacji naukowej. SPUŚ jest również partnerem Stowarzyszenia 

Humanistycznego: Europa, Śląsk, Świat Najmniejszy w organizacji spotkań o charakterze 

kulturalnym i naukowym. 

E/ Współpraca ze szkołami uniwersyteckimi 

Przygotowania do współpracy rozpoczęto w lutym i marcu 2012 roku, przedstawiając projekt 

porozumienia między Uniwersytetem a szkołami Katowic. W ciągu dwu miesięcy odbyły się dwa 

spotkania z Wiceprezydentem Katowic Krystyną Siejną oraz rozmowy z dyrekcjami szkół na temat 

form współpracy. 
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Wybrano dwie szkoły: III LO im. Adama Mickiewicza w Katowicach oraz IV LO im. Gen. Stanisława 

Maczka w Katowicach, ponieważ oferta współpracy przedstawiona przez obie placówki była 

merytorycznie spójna, a oczekiwania dyrekcji i nauczycieli określone jednoznacznie i spójne 

z propozycją Uniwersytetu. 

Kalendarium współpracy ze szkołami uniwersyteckimi w 2012 roku:  

Kwiecień 2012 

 pierwsze spotkanie z przedstawicielami wszystkich wydziałów i dyrekcjami szkół oraz 

nauczycielami w celu nawiązania kontaktów i ustalenia sposobu budowania wzajemnych 

relacji, 

 ustalenie koordynatorów odpowiedzialnych za współpracę wydziałów Uniwersytetu  

z nauczycielami poszczególnych przedmiotów. 

Maj 2012 

 podpisanie umowy między Uniwersytetem Śląskim, Prezydentem Miasta Katowic oraz III LO 

im. Adama Mickiewicza i IV LO im. Gen. Stanisława Maczka. 

Czerwiec 2012 

 pierwsze spotkanie z młodzieżą szkolną, 

 wykłady na zakończenie roku szkolnego, 

 ustalenie planu strategii na rok szkolny 2012/2013. 

Wrzesień 2012 

 inauguracja roku szkolnego na Uniwersytecie Śląskim, 

 ustalenie harmonogramu wykładów dla młodzieży na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska, 

 przygotowanie spotkań z młodzieżą obu liceów. 

Październik 2012 

 warsztaty analityczno-interpretacyjne z języka polskiego dla uczniów obu liceów, 

 ustalenie z Wydziałem Prawa i Administracji systemu współpracy ze szkołami.  

Listopad 2012 

 debaty na temat współpracy z kierunkami filologicznymi, 

 rozmowy z przedstawicielami Wydziału Pedagogiki i Psychologii na temat możliwości badań 

w szkołach, 

 przygotowania do organizacji „Maczkowskiego Wieczoru Naukowców”, 

 stały kontakt ze szkołami i monitorowanie sposobu porozumiewania się szkół z Uczelnią. 

Grudzień 2012 

 spotkanie koordynatorów ze strony Uniwersytetu Śląskiego z przedstawicielami grona 

pedagogicznego i dyrekcjami szkół. 
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A/ Współpraca z zagranicą 

Współpraca międzynarodowa Uniwersytetu Śląskiego była realizowana w 2012 roku w następujących 

obszarach: 

1. Program edukacyjny LLP/Erasmus. 

2. Wymiana osobowa z zagranicą: 

2.1. wyjazdy zagraniczne, 

2.2. przyjazdy gości zagranicznych. 

3. Współpraca w ramach umów bilateralnych. 

4. Międzynarodowe organizacje akademickie. 

5. Rekrutacja studentów z zagranicy. 

6. Promocja zagraniczna Uniwersytetu. 

7. Działalność informacyjna. 

1. Program edukacyjny LLP/Erasmus 

Wymiana akademicka w ramach Lifelong Learning Programme/Erasmus realizowana była 

na podstawie zawartych w ramach programu umów dwustronnych z zagranicznymi uczelniami 

partnerskimi. W 2012 roku Uniwersytet dysponował umowami z uczelniami partnerskimi w 27 krajach, 

spośród 32 państw uprawnionych — poza Polską — do uczestnictwa w programie Erasmus. Liczba 

uczelni partnerskich wzrosła z 244 w 2011 roku do 257 w 2012 roku. Jednocześnie liczba umów 

dwustronnych wzrosła z 396 w 2011 roku do 412 w 2012 roku. 
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W 2012 roku, w ramach programu Erasmus, Uniwersytet uzyskał na rok akademicki 2012/2013 

kwotę 979 665 euro wobec 880 334 euro pozyskanych w 2011 roku na rok akademicki 2011/2012, 

która to kwota wzrosła w trakcie 2011 roku do 935 097 euro.  

Dane porównawcze, dotyczące realizacji programu LLP/Erasmus w latach akademickich 

2010/2011–2012/2013 zawierają wykresy nr 1, 2 i 3 oraz tabele nr 1 i 2. 

WYKRES 1 

Program LLP/Erasmus — liczba umów bilateralnych, uczelni partnerskich  

oraz wysokość pozyskanych środków w latach akademickich 2010/2011–2012/2013 

 

WYKRES 2 

Program LLP/Erasmus — dane dotyczące realizacji programu  

w latach akademickich 2010/2011–2012/2013 

 
 



 

 91 Uniwersytet Śląski w Katowicach 

WYKRES 3 

Program LLP/Erasmus — poziom realizacji planów jednostek Uniwersytetu Śląskiego  

w latach akademickich 2010/2011–2012/2013 (w %) 

 
 

 

W roku akademickim 2011/2012 zrealizowanych zostało łącznie 327 wyjazdów studentów 

Uniwersytetu na studia (270) i praktyki (57), wobec 319 wyjazdów w  roku 2010/2011 (258 wyjazdów 

na studia i 61 na praktyki).  

W roku akademickim 2011/2012 studia w ramach programu Erasmus podjęło na Uniwersytecie 

Śląskim 91 studentów zagranicznych, co jest najlepszym wynikiem od początku realizacji programu 

Erasmus przez Uniwersytet Śląski. Poprzedni, najlepszy wynik, czyli 63 studentów zagranicznych  

w ciągu jednego roku akademickiego, uzyskany został dwukrotnie: w 2010/2011 i 2006/2007. Od  

roku akademickiego 2010/2011 Uniwersytet notuje wzrost liczby przyjazdów. Jednocześnie poprawie 

ulega poziom zrównoważenia wyjazdów i przyjazdów. 

TABELA 1 

Program LLP/Erasmus — wymiana studentów (wyjazdy i przyjazdy na studia) 

w latach akademickich 2010/2011–2012/2013 

Lp. Rok akademicki Liczba wyjazdów Liczba przyjazdów 
Proporcja wyjazdów 

do przyjazdów* 

1 2010/2011 258 63 4,09 : 1 

2 2011/2012 270 91 2,97 : 1 

3 2012/2013** 220 122 1,80 : 1 

 *  — należy dążyć do pełnej równowagi wyjazdów i przyjazdów (1:1); 

 ** — ostateczne dane dostępne będą po rozliczeniu roku akademickiego.  

 

 

Pracownicy naukowi Uniwersytetu zrealizowali w roku akademickim 2011/2012 łącznie 168 

wyjazdów dydaktycznych do uczelni partnerskich. W roku akademickim 2012/2013 zrealizowanych 

będzie około 180 wyjazdów. Jednocześnie nastąpił znaczący wzrost liczby wizyt dydaktycznych 

w Uniwersytecie Śląskim pracowników naukowych uczelni partnerskich. W roku akademickim 

2010/2011 zrealizowane zostały 24 wizyty tego rodzaju, ich liczba w roku akademickim 2011/2012 

wzrosła do 36, a w roku akademickim 2012/2013 przekroczy 40. 
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TABELA 2 

Program LLP/Erasmus — wymiana pracowników naukowych  

(wyjazdy i przyjazdy w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych) 

Lp. Rok akademicki Liczba wyjazdów Liczba przyjazdów 

1 2010/2011 144 24 

2 2011/2012 168 36 

3 2012/2013* 180 40 

 * — ostateczne dane dostępne będą po rozliczeniu roku akademickiego 

 

W roku akademickim 2010/2011 zrealizowano także 42 wyjazdy szkoleniowe pracowników 

Uniwersytetu, natomiast w roku 2011/2012 wyjazdów tych było 57. W roku akademickim 2012/2013 

zrealizowanych będzie również ponad 50 wyjazdów szkoleniowych.  
 

2. Wymiana osobowa z zagranicą 

W ramach Działu Współpracy z Zagranicą funkcjonuje Biuro Międzynarodowej Mobilności, 

którego celem jest obsługa pracowników i studentów wyjeżdżających za granicę oraz osób 

z zagranicy przyjeżdżających na Uniwersytet Śląski. 

Dane porównawcze, dotyczące realizacji wymiany osobowej z zagranicą w latach 2011–2012 

zawierają tabele nr 3 i 4 oraz wykresy nr 4, 5, 6 i 7 . 

2.1. Wyjazdy zagraniczne 

W 2012 roku zanotowano 2 500 wyjazdów za granicę do 62 krajów świata. Największą liczbę 

wyjazdów odnotowano do Niemiec — 325, a następnie Czech — 269 i Hiszpanii — 218. Liczba 

wyjazdów w zależności od ich celu przedstawia się następująco: 

 udział w konferencji — 751, 

 studia — 427, 

 dydaktyka — 283, 

 prowadzenie badań — 328, 

 staże i kursy językowe — 72, 

 inne — 639. 

WYKRES 4 

Wyjazdy zagraniczne w 2012 roku w podziale procentowym na państwa docelowe  
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2.2. Przyjazdy gości zagranicznych 

W ciągu roku 2012 odnotowano 1 453 przyjazdy służbowe cudzoziemców z  69 krajów świata. 

Najwięcej gości zagranicznych przyjechało z Ukrainy — 279, Hiszpanii — 129, Czech — 105, Gruzji — 

105, Białorusi — 87. Liczba przyjazdów w zależności od celu przedstawia się następująco:  

 praktyka i kursy językowe — 668, 

 studia — 412, 

 dydaktyka — 109, 

 udział w konferencji — 130, 

 prowadzenie badań — 66, 

 zatrudnienie — 31, 

 inne — 37. 

WYKRES 5 

Przyjazdy gości zagranicznych w 2012 roku w podziale procentowym na państwa pochodzenia 

 

Rozwój współpracy międzynarodowej pociąga za sobą koszty, związane zarówno 

z podejmowaniem gości zagranicznych, jak i z wyjazdami zagranicznymi pracowników Uniwersytetu.  

W tabeli nr 3 zawarte zostały dane dotyczące wielkości i kosztów wymiany osobowej w ramach 

współpracy z zagranicą w latach 2011–2012. 

TABELA 3 

Struktura wskaźników współpracy międzynarodowej wydziałów i innych jednostek Uniwersytetu Śląskiego  

w latach 2011–2012 

(koszty wymiany podane są bez stypendiów programu LLP/Erasmus)  

Lp. Wydział/Jednostka 

Liczba 
wyjazdów 

Liczba 
przyjazdów 

Koszty zagranicznej wymiany osobowej (w PLN) 

2012 
2011 

2011 2012 2011 2012 wyjazdy przyjazdy Razem 

1 Artystyczny 232 144 23 12 208 423,57 0,00 208 423,57 75 020,35 

2 
Biologii i Ochrony 

Środowiska 
117 102 65 16 247 364,65 8 092,80 255 457,45 166 907,26 

3 
Etnologii 

i Nauk o Edukacji 
73 67 37 59 48 671,52 935,95 49 607,47 51 540,70 

4 Filologiczny 594 743 502 428 988 822,41 24 699,88 1 013 522,29 695 338,25 

5 
Informatyki i Nauki 

o Materiałach 
63 133 14 35 353 947,20 10 176,00 364 123,20 232 945,54 

6 
Matematyki, Fizyki 

i Chemii 
377 425 59 45 1 318 066,46 39 763,97 1 357 830,43 1 138 687,95 
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Lp. Wydział/Jednostka 

Liczba 
wyjazdów 

Liczba 
przyjazdów 

Koszty zagranicznej wymiany osobowej (w PLN) 

2012 
2011 

2011 2012 2011 2012 wyjazdy przyjazdy Razem 

7 Nauk o Ziemi 212 180 27 20 576 452,41 4 180,00 580 632,41 504 031,47 

8 Nauk Społecznych 134 165 81 102 172 958,15 26 384,50 199 342,65 98 091,85 

9 Pedagogiki i Psychologii 68 107 40 23 98 147,17 808,13 98 955,30 58 949,47 

10 Prawa i Administracji 116 109 84 38 190 686,53 3 567,84 194 254,37 160 934,21 

11 
Radia i Telewizji 

im. K. Kieślowskiego 
10 13 14 7 12 547,19 0,00 12 547,19 14 758,50 

12 Teologiczny 10 19 1 2 33 995,90 0,00 33 995,90 19 464,42 

13 Inne jednostki 261 293 754 666 390 185,80 19 719,79 409 905,59 372 245,03 

RAZEM 2 267 2 500 1 701 1 453 4 640 268,96 138 328,86 4 778 597,82 3 588 915,00 

 

Można zaobserwować, że między poszczególnymi wydziałami oraz innymi jednostkami 

Uniwersytetu Śląskiego istnieją znaczne różnice w strukturze i intensywności wymiany 

międzynarodowej.  

Dane dotyczące liczby wyjazdów i przyjazdów w podziale na poszczególne wydziały i jednostki 

Uniwersytetu w latach 2011–2012 zostały przedstawione na wykresie nr 6. 

WYKRES 6 

Liczba wyjazdów i przyjazdów w latach 2011–2012  

w podziale na wydziały i inne jednostki Uniwersytetu Śląskiego 
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Uwzględniając stypendia wypłacane w ramach programu LLP/Erasmus na wyjazdy zagraniczne 

studentów i nauczycieli akademickich, programy międzynarodowe (środki Unii Europejskiej) 

i fundusze strukturalne stanowią największe źródło finansowania wyjazdów zagranicznych — blisko 

54%. W ramach tej kategorii największym źródłem finansowania jest program LLP/Erasmus, z którego 

wydatkowano na pokrycie wyjazdów studentów i kadry prawie 4,2 mln złotych. Kolejnym dużym 

źródłem finansowania są granty krajowe — ok. 14,5% i środki na działalność statutową, które 

stanowią prawie 17%. 

Dane dotyczące kosztów wymiany osobowej w ramach współpracy z zagranicą w 2012 roku 

według źródeł finansowania zostały ujęte na wykresie nr 7 oraz w tabeli nr 4.  

WYKRES 7 

Koszty zagranicznej wymiany osobowej w 2012 roku  

w podziale procentowym na źródła finansowania z uwzględnieniem programu LLP/Erasmus 

 
 

TABELA 4 

Koszty zagranicznej wymiany osobowej w 2012 roku z uwzględnieniem programu LLP/Erasmus  

Lp. Źródło finansowania 
Koszty wyjazdów 

(w PLN) 

Koszty przyjęcia 
gości 

(w PLN) 

Koszty wymiany 
osobowej — Razem 

(w PLN) 

1 Dopłata Rektora 291 787,76 36 221,75 328 009,51 

2 Działalność statutowa 1 476 645,15 35 635,06 1 512 280,21 

3 Granty krajowe 1 253 626,99 36 741,68 1 290 368,67 

4 Młodzi badacze 564 806,91 0,00 564 806,91 

5 Dochody własne 381 573,99 25 250,57 406 824,56 

6 

 

Środki międzynarodowe  

i fundusze strukturalne 
4 761 631,25 4 479,80 4 766 111,05 

7 Inne środki 38 320,91 0,00 38 320,91 

RAZEM 8 768 392,96 138 328,86 8 906 721,82 

 

3. Współpraca w ramach umów bilateralnych 

W 2012 roku Uniwersytet Śląski zawarł 15 nowych umów o współpracy naukowo-dydaktycznej  

z następującymi jednostkami zagranicznymi: 

 Uniwersytet D' Aix-Marseille (AMU), Francja, 

 Uniwersytet Preszowski w Preszowie, Wydział Teologii Greckokatolickiej, Słowacja, 

 Udmurcki Uniwersytet Państwowy, Rosja, 
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 Państwowy Instytut Języka Rosyjskiego im. A. S. Puszkina, Moskwa, Rosja, 

 Wydział Teologiczny w Lugano, Szwajcaria, 

 Taurydzki Uniwersytet Narodowy im. W. I. Wiernadskiego, Ukraina, 

 Polska Szkoła Sobotnia w Hereford, Wielka Brytania (umowa patronacka), 

 Czelabińska Regionalna Organizacja Społeczna — Polskie Stowarzyszenie Kulturalne „Solaris”, 

Rosja (umowa patronacka), 

 Count5 Atlanta, Georgia, Stany Zjednoczone Ameryki oraz Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa 

im. W. Korfantego w Katowicach (umowa trójstronna), 

 Uniwersytet w Trnawie, Słowacja, 

 Universidade Federal Do Parana, Brazylia, 

 Northeastern University, Chińska Republika Ludowa, 

 Tomski Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny, Rosja, 

 Południowy Uniwersytet Federalny, Rosja, 

 Azerbejdżański Uniwersytet Języków, Azerbejdżan. 

4. Międzynarodowe organizacje akademickie 

Uniwersytet Śląski uczestniczy w pracach 15 organizacji międzynarodowych, w tym m.in.:  

 CBUR — Konferencja Rektorów Uniwersytetów Krajów Bałtyckich, Turku, Finlandia, 

 EUA — European University Association, Genewa, Szwajcaria, 

 EUPEN — European Physics Education Network, Gent, Belgia, 

 HUMANE — Heads of University Management Administration Networking in Europe, Bruksela, 

Belgia, 

 ELFA — European Law Faculties Association, Leuven, Belgia, 

 Agence Universitaire de la Francophonie, Montreal, Quebec, Kanada, 

 EASSW — European Association of Schools of Social Work, Belgia, 

 EUNIS — European University Information System, Paryż, Francja. 

5. Rekrutacja studentów z zagranicy 

Wydzielone w ramach Działu Współpracy z Zagranicą, Biuro Rekrutacji Studentów Międzynarodowych 

prowadzi działania skupiające się wokół przyjmowania studentów obcokrajowców na studia pełne  

i częściowe oraz promocji zagranicznej Uniwersytetu Śląskiego. 

W roku 2012 działania te obejmowały: 

5.1. Rekrutację kandydatów na studia w ramach Uchwały Senatu nr 90 z dnia 24 maja 2011 roku  

w sprawie przyjęć na I rok studiów prowadzonych w języku polskim cudzoziemców — obywateli 

państw nienależących do Unii Europejskiej w roku akademickim 2012/2013; rekrutacja 

prowadzona była online za pośrednictwem systemu IRK BWZ.  

Statystyka systemu IRK BWZ: 

 liczba kont rejestracyjnych w systemie: 251, 

 liczba kont rejestracyjnych założonych przez kandydatów na studia deklarujących 

obywatelstwo inne niż polskie: 195, 

 liczba kont rejestracyjnych założonych przez członków komisji: 28, 

 liczba zapisów na studia: 112. 

W wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego wystawiono ogółem 63 decyzje, w tym: 

 47 decyzji o przyjęciu na studia, 

 16 decyzji o nieprzyjęciu na studia. 

5.2. Wsparcie kandydatów na studia z zagranicy w procesie aplikowania o przyjęcie na pełne 

i częściowe formy kształcenia w UŚ, w tym: 

 obsługa maila: admission@us.edu.pl (liczba zapytań: 2 306), 

 obsługa profilu UŚ na rosyjskim portalu społecznościowym — Vkontakte (liczba wpisów na 

forum dotyczących możliwości podjęcia studiów w UŚ: 717), 

 organizacja tygodnia adaptacyjnego dla obcokrajowców rozpoczynających studia 

1 października 2012 r. 

Ogółem wsparciem Biura objęto około 200–230 przyszłych studentów UŚ. 

5.3. Działania mające na celu pozyskiwanie kandydatów na studia z zagranicy: 

mailto:admission@us.edu.pl
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a. udział w targach edukacyjnych i misjach edukacyjnych za granicą: 

 targi edukacyjne „Edukacja i Kariera”, Mińsk, Białoruś (23–25 lutego 2012 r.), 

 II Polskie Targi Uniwersyteckie Chicago — Toronto (29 lutego–4 marca 2012 r.), 

 targi „Edukacja i Kariera” w Kijowie oraz spotkania informacyjne w szkołach średnich  

w Dniepropietrowsku i Charkowie (29 marca–5 kwietnia 2012 r.), 

 targi „Edukacja i Kariera” w Kijowie oraz spotkania informacyjne w szkołach średnich 

i stowarzyszeniach w Białej Cerkwi, Winnicy i Żytomierzu (9–21 listopada 2012 r.). 

b. organizacja i współorganizacja zbiorowych wizyt kandydatów na studia z  zagranicy oraz 

studentów uczelni partnerskich: 

 „Study Tours to Poland” — 22 marca, 25 kwietnia, 9 listopada 2012 r., 

 wizyta studentów z Ukrainy na Wydziale Filologicznym w Sosnowcu — 14–16 kwietnia,  

30 listopada 2012 r., 

 Dniepropietrowski Uniwersytet im. Alfreda Nobla — 24 kwietnia 2012 r. 

6. Promocja zagraniczna Uniwersytetu 

W roku 2012 prowadzono działania mające na celu promocję Uniwersytetu Śląskiego za granicą: 

 udział w międzynarodowych targach edukacyjnych, konferencjach branżowych oraz tzw. „misjach 

edukacyjnych”, a także wsparcie udziału pracowników UŚ w ww. wydarzeniach:  

 międzynarodowe targi edukacyjne (luty — Mińsk; luty/marzec — Chicago, Toronto; 

marzec/kwiecień — Kijów; maj — Japonia),  

 tzw. „misje edukacyjne” (marzec/kwiecień — Dniepropietrowsk, Charków; listopad — Biała 

Cerkiew, Winnica, Żytomierz), 

 konferencje branżowe (maj — ERASMUS Coordinators Conference and GO-Exchange 

Education Fair 2012: ERACON 2012, Cluj-Napoca, Rumunia; wrzesień — European Association 

of International Education: EAIE 2012, Dublin, Irlandia; listopad — Gala z okazji 25-lecia 

programu Erasmus zorganizowana przez Narodową Agencję Programu), 

 organizacja i obsługa międzynarodowych działań ogólnouczelnianych mających na celu 

promocję Uniwersytetu, w tym m.in. organizacja spotkań z gośćmi z zagranicy; organizacja 

Erasmus Day — 20 maja; współorganizacja Dnia Campus France — 20 listopada, 

 obsługa stron: www.english.us.edu.pl, www.kandydat.us.edu.pl/russian, 

 obsługa profilu UŚ na rosyjskim portalu społecznościowym — Vkontakte, 

 przygotowanie materiałów informacyjno-promocyjnych w językach obcych, w tym w języku 

angielskim, rosyjskim i ukraińskim, 

 opracowanie materiałów multimedialnych promujących UŚ, w tym filmu promującego UŚ w  języku 

angielskim i rosyjskim, 

 kontakty z mediami zagranicznymi, przede wszystkim w Chicago, USA oraz na Ukrainie,  

 obsługa uczestnictwa Uczelni w programie „Study in Poland”, w tym przygotowanie informacji  

o ofercie edukacyjnej Uniwersytetu Śląskiego do informatorów: Programme Guide, University 

Guide oraz informacji na stronę www.studyinpoland.pl, 

 obsługa zagranicznych portali, na których UŚ ma swój profil, 

 obsługa wybranych rankingów międzynarodowych, 

 koordynacja działań Uniwersytetu w ramach Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych 

(powołanego w 2010 roku), którego celem jest promocja śląskiego szkolnictwa wyższego 

w Regionie, na obszarze Polski i za granicą oraz wzajemna pomoc i wymiana informacji; w skład 

Konsorcjum wchodzi 9 śląskich uczelni: Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego 

w Katowicach, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, Akademia Techniczno-Humanistyczna  

w Bielsku-Białej, Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, 

Politechnika Częstochowska, Politechnika Śląska w Gliwicach, Śląski Uniwersytet Medyczny 

w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach oraz Uniwersytet Śląski w Katowicach. 

Prace prowadzone w ramach Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych ogniskują się wokół 

3 celów strategicznych: 

 integracja działań związanych z promocją kształcenia w uczelniach Konsorcjum, zmierzających 

do poprawy stopnia internacjonalizacji tych uczelni, 

http://www.english.us.edu.pl/
http://www.kandydat.us.edu.pl/russian
http://www.studyinpoland.pl/
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 integracja programów obsługi socjalnej studentów-obcokrajowców, w tym programów 

przybliżających kulturę Regionu, obejmujących zarówno studentów podejmujących pełny tok 

studiów, jak i studentów wizytujących Śląsk w ramach międzynarodowej wymiany akademickiej, 

 integracja działań związanych z promocją i rozwojem kształcenia przez całe życie,  

w szczególności kształcenia pozaakademickiego, adresowanego do całej społeczności  

Regionu, 

 współpraca w ramach IROs Forum — sieci Działów Współpracy z Zagranicą polskich uczelni 

państwowych (utworzonej w 2008 roku). IROs Forum zrzesza 16 uczelni członkowskich i  został 

powołany dla rozwijania nowych form współpracy. Działalność IROs Forum skupia się na 

następujących obszarach: 

 inicjowaniu wspólnych projektów mających na celu rozwój wymiany akademickiej,  

 rozszerzaniu współpracy uczelni w dziedzinie badań i zarządzania projektami,  

  rozwijaniu nowych umiejętności i rozszerzaniu starych, poprzez organizowanie warsztatów  

i seminariów, 

 promocji uczelni partnerskich Forum w Polsce i za granicą, 

 budowaniu jakości w obszarze współpracy międzynarodowej, 

 wymianie informacji i przykładów dobrej praktyki pomiędzy członkami Forum.  

W roku 2012 IROs Forum zorganizowało następujące przedsięwzięcia: 

 spotkanie IROs Forum — bieżące wyzwania biur współpracy z zagranicą w kontekście realizacji 

programów międzynarodowych oraz seminarium „Internacjonalizacja kształcenia — możliwość 

czy konieczność?" w dniach 14-15 maja 2012 r. w Poznaniu, 

 szkolenie „Różnice kulturowe w środowisku akademickim — jak przełamywać stereotypy” —  

29 listopada 2012 r. w Gliwicach (UŚ był współorganizatorem).  

7. Działalność informacyjna 

Celem działalności informacyjnej Działu jest upowszechnianie wśród społeczności akademick iej 

wiedzy na temat możliwości współpracy z zagranicą, informowanie o  stypendiach na wyjazdy 

zagraniczne, konferencjach międzynarodowych, itd. W roku 2012 podjęto następujące działania:  

 aktualizacja strony www.dwz.us.edu.pl — informacje dotyczące wyjazdów zagranicznych, 

stypendiów, konferencji międzynarodowych, 

 aktualizacja strony programu LLP/Erasmus www.erasmus.us.edu.pl w języku polskim i częściowo  

w języku angielskim — informacje dla studentów i nauczycieli akademickich, 

 aktualizacja strony www.english.us.edu.pl w języku angielskim — informacje na temat działalności 

UŚ, 

 aktualizacja strony www.kandydat.us.edu.pl/russian w języku rosyjskim — informacje na temat 

możliwości podjęcia studiów w UŚ, 

 przygotowano publikacje: 

a. w ramach programu LLP/Erasmus: 

 folder dla obcokrajowców dotyczący studiów częściowych na UŚ w ramach programu 

LLP/Erasmus (w języku angielskim), 

 ulotkę dla obcokrajowców dotyczącą studiów częściowych na UŚ w ramach programu 

LLP/Erasmus (w języku angielskim), 

 teczkę promocyjną (w języku angielskim), 

 notes promujący studia na UŚ w ramach programu LLP/Erasmus, 

 zasady rekrutacji i realizacji wyjazdów studentów na studia i praktyki (w języku polskim), 

 zasady rekrutacji i realizacji wyjazdów pracowników (w języku polskim),  

 informator dla studentów wyjeżdżających na studia (w języku polskim), 

 informator dla studentów wyjeżdżających na praktyki (w języku polskim), 

 skrócony opis procedury przygotowania, realizacji i rozliczania wyjazdu szkoleniowego  

/dydaktycznego, 

b. o charakterze ogólnouczelnianym: 

 folder dla kandydatów na studia z zagranicy (w języku angielskim), 

 ulotkę informacyjną dla kandydatów na studia z zagranicy (w języku rosyjskim), 

 plakat promocyjny (w języku angielskim), 

 teczkę promocyjną (w języku angielskim), 

http://www.dwz.us.edu.pl/
http://www.erasmus.us.edu.pl/
http://www.english.us.edu.pl/
http://www.kandydat.us.edu.pl/russian
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 w ramach programu Erasmus przeprowadzono cykl spotkań informacyjno-promocyjnych 

w jednostkach dydaktycznych UŚ oraz cykl spotkań informacyjnych dla studentów 

zakwalifikowanych do wyjazdu w ramach programu.  

B/ Promocja Uniwersytetu 

Niezmiennie wiodącą rolę w strategii promocyjnej Uczelni odgrywa serwis internetowy 

www.us.edu.pl.  

W 2012 r. podjęty został szereg działań mających na celu udoskonalenie oraz rozwój serwisu 

internetowego Uczelni: 

 zmodyfikowano serwis www.us.edu.pl pod względem dostępności dla osób niepełnosprawnych;  

w wyniku tych działań serwis uzyskał certyfikat „Strona internetowa bez barier”, 

 wdrożono mobilną wersję serwisu www.us.edu.pl oraz podstron: kandydat, student, pracownik, 

absolwent, 

 przygotowano nowe bannery graficzne — m.in. Biuro Karier UŚ, Biuro Współpracy z Gospodarką, 

serwis dlaszkol.us.edu.pl, „EkspertUŚ — nauka na wyciągnięcie ręki”, Uniwersytet Śląski Młodzieży, 

Uniwersytet Śląski Maturzystów, 

 udostępniono galerię filmów na stronie głównej UŚ, 

 uruchomiono nową funkcjonalność — możliwość polecenia znajomemu wiadomości ze strony 

głównej UŚ, 

 opublikowano 296 fotoreportaży na stronie głównej UŚ, 

 udostępniono szablon prezentacji multimedialnej z logotypem UŚ, 

 przygotowano stronę dotyczącą Systemu Kontroli Zarządczej, 

 wejście w portal społecznościowy Google+ umożliwiający tworzenie bazy znajomych, galerii zdjęć  

i codzienne wpisy na mikroblogu, 

 stworzono profil na portalu Cogitors.pl — publikacja informacji na temat szkoleń i konferencji 

organizowanych przez Uniwersytet Śląski, 

 uzupełnienie kalendarium UŚ, 

 przygotowano serwis „Chcemy znać opinie”, 

 publikowano w serwisach zewnętrznych, m.in. najlepszeuczelnie.edu.pl, najlepszestudia.edu.pl, 

podyplomowe-studia.edu.pl, kierunkistudiow.pl, perspektywy.pl, uczelnie.pl, profesor.pl, 

akademiapwn.pl, gazeta.pl oraz edu.info.pl, 

 przygotowano nową stronę dot. oferty studiów podyplomowych — nowa grafika, nowe 

funkcjonalności, nowy podział treści, nowa kategoryzacja studiów: wg jednostek prowadzących oraz 

wg obszarów wiedzy, 

 wprowadzono wyszukiwarkę studiów podyplomowych, 

 otagowano studia podyplomowe w celu ułatwienia wyszukiwania oferty przez kandydata, 

 uzupełniano książkę teleadresową o zdjęcia pracowników, 

 przeprowadzono kilka sesji zdjęciowych (promocja jednostek UŚ i poszczególnych kierunków),  

w tym dwie sesje z udziałem studentów UŚ, 

 przeprowadzono akcję zachęcającą pracowników do publikacji opisów swoich badań naukowych  

w serwisie UŚ — kontakt z rzecznikami wydziałowymi, grafika na stronie głównej, grafika na stronie 

pracownika, komunikaty na stronie głównej i stronie pracownika, 

 obsługa czatu z JM Rektorem UŚ, 

 przygotowano serwis Jubileuszu 45-lecia UŚ — nowy projekt graficzny, nowe mechanizmy, podział 

treści, księga pamiątkowa online, galeria archiwalnych zdjęć (skany ok. 500 zdjęć pobranych  

z Archiwum UŚ), 

 wdrożono nową szatę graficzną w serwisie www.dlaszkol.us.edu.pl — nowy podział treści, nowe 

funkcjonalności, 

 przygotowano stronę internetową Międzynarodowej Szkoły Nauk Politycznych. 

Uczelniana strona internetowa www.us.edu.pl stanowi najważniejsze źródło informacji dla 

społeczności akademickiej (pracownicy i studenci Uniwersytetu Śląskiego), jak również dla otoczenia 

zewnętrznego. W 2012 r. liczba wizyt w serwisie internetowym Uniwersytetu Śląskiego wyniosła 
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2 502 269. Serwis internetowy, który ulega ciągłym przeobrażeniom stał się podstawowym narzędziem 

komunikacji, zarówno w zakresie wymiany informacji, jak i promocji uniwersyteckich działań. Ciągle 

wzrasta liczba informacji nadsyłanych na adres: wiadomosci@us.edu.pl, co oznacza, że wzrasta liczba 

publikowanych na ich podstawie wiadomości w serwisie WWW Uczelni. W 2012 r. obsłużono 6  133 

zgłoszenia, co oznacza, że liczba ta wzrosła o ponad 600 zgłoszeń w porównaniu do roku 2011 — 

dane porównawcze zawiera tabela nr 5. 

TABELA 5 

Liczba obsłużonych zgłoszeń w serwisie WWW UŚ w latach 2010–2012 

 
 

Uniwersytet Śląski jest pierwszą polską uczelnią, która posiada oficjalny kanał edukacyjny na 

platformie YouTube. Uczelnia jest obecna również na Facebooku, Twitterze, Blipie i Google+, gdzie 

każdego dnia publikowane są najważniejsze informacje o UŚ. Systematyczn ie prowadzona jest 

aktualizacja informacji o Uniwersytecie zawartych w serwisie Wikipedia. Na bieżąco rozwijana jest 

baza serwisów zewnętrznych, które są stale aktualizowane. Wymienione kanały komunikacji 

zewnętrznej poszerzają możliwości dotarcia do szerokiego grona odbiorców. Pozwala to kreować 

wizerunek Uczelni otwartej i nowoczesnej. 

Przykładając szczególną wagę do pozyskania kandydatów na studia, Uczelnia prowadzi specjalną 

stronę internetową skierowaną do maturzystów oraz uczniów klas 1 i 2 szkół ponadgimnazjalnych. 

Serwis „Uniwersytet dla szkół” oferuje internetowe wydanie poradnika dla ucznia, informuje  

o wszelkich wydarzeniach organizowanych przez Uczelnię skierowanych do uczniów, umożliwia 

również internetową rejestrację na liczne warsztaty i kursy dla maturzystów.  

Dodatkowe działania związane z promocją rekrutacji: 

 powołanie zespołu ds. promocji rekrutacji, 

 wykupienie czasu antenowego w 5 rozgłośniach radiowych: 

 Antyradio — 180 emisji, 

 Radio Planeta — 100 emisji, 

 Radio Planeta Bielsko — 136 emisji, 

 RMFMAXXX — 2 280 emisji, 

 ESKA — 450 emisji, 

 kampania outdoorowa obejmująca: 

 billboardy (25 sztuk w maju, 34 sztuki w czerwcu; zasięg — województwo śląskie: Bielsko- 

-Biała, Piekary Śląskie, Sosnowiec, Katowice, Gliwice, Zabrze, Częstochowa, Mikołów oraz 

województwa: opolskie, łódzkie i świętokrzyskie; lokalizacja: przy drogach przelotowych, 

w centrach miast, w pobliżu centrów handlowych oraz przy szkołach ponadgimnazjalnych),  

 citylighty (40 sztuk; zasięg — Region GOP, Częstochowa), 

 udział w ponad 30 targach edukacyjnych, w tym m.in. w Śląskim Salonie Maturzystów, 

Krakowskim Salonie Maturzystów, Łódzkim Salonie Maturzystów, Podkarpackich Targach 
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Edukacyjnych, w Targach Edukacji i Pracy w Oleśnie, Nysie czy Głubczycach, a także w Targach 

Edukacyjnych w Krapkowicach, 

 przeprowadzenie rekrutacyjnych kampanii reklamowych w ponad 14 ogólnopolskich 

i regionalnych tytułach prasowych, m.in. w „Gazecie Wyborczej”, „Dzienniku Zachodnim” 

i „Metro”, 

 powoływanie Klas Uniwersyteckich oraz Szkół Uniwersyteckich — 2012 r.:  

 „Uniwersyteckie III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza pod patronatem 

Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach”, 

 „Uniwersyteckie IV Liceum Ogólnokształcące im. Gen. Stanisława Maczka pod patronatem 

Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach”, 

 Klasa Uniwersytetu Śląskiego o profilu prawniczym w III Liceum Ogólnokształcącym im. 

Stefana Batorego w Chorzowie, 

 opracowanie testów psychologicznych ułatwiających kandydatom na studia wybór właściwego 

kierunku (dostępne online na stronie www.dlaszkol.us.edu.pl); testy wykorzystywane są również 

podczas targów edukacyjnych, 

 udoskonalenie ankiet badających preferencje uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie 

źródeł pozyskiwania informacji o uczelniach, 

 regularne prezentacje nt. Uniwersytetu Śląskiego i jego oferty edukacyjnej przeprowadzane 

w szkołach ponadgimnazjalnych, 

 współorganizacja kampanii „Studiuj na Śląsku” — promocja Uczelni w połączeniu z promocją 

Regionu: powstało logo akcji, powstała ogólna broszura „Studiuj na Śląsku”, w broszurach 

wydziałowych wykorzystano logotyp akcji oraz zdjęcia pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Śląskiego wyłącznie na ten cel, 

 utworzenie specjalnej zakładki na stronie Telewizji UŚ poświęconej rekrutacji,  

 systematyczny newsletter adresowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z  województwa 

śląskiego oraz małopolskiego (baza ponad 5 000 adresów), a także specjalny mailing z ofertą 

edukacyjną UŚ oraz z informacjami dotyczącymi procesu rekrutacji, 

 bieżąca aktualizacja strony internetowej www.dlaszkol.us.edu.pl, na której znajdują się informacje 

dotyczące akcji skierowanych do społeczności szkolnej — nauczycieli i uczniów, 

 organizacja przedsięwzięć w celu pogłębienia skuteczności promocji rekrutacji:  

 „Studenci Uczniom” — inicjatywa, w której studenci dzielą się swoimi pasjami 

i zainteresowaniami naukowymi z młodzieżą szkół ponadgimnazjalnych; udział w projekcie 

daje możliwość zdobycia cennego doświadczenia, prezentacji działalności swojego koła oraz 

promocji kierunku studiów, 

 współpraca z wybranymi poradniami psychologiczno-pedagogicznymi — polega na 

udostępnianiu przez poradnie ulotek promujących Uniwersytet, dzięki którym uczniowie szkół 

ponadgimnazjalnych mają możliwość zapoznania się z ofertą studiów na Uniwersytecie 

Śląskim, 

 udział w spotkaniach z dyrektorami szkół ponadgimnazjalnymi (sierpień 2012) — w ramach 

spotkań organizowanych przez Kuratorium Oświaty oraz własna organizacja spotkań 

z wszystkimi dyrektorami (lub zastępcami) szkół ponadgimnazjalnych województwa śląskiego, 

 przekazanie materiałów dotyczących promocji Uniwersytetu Śląskiego pracownikom szkolnych 

bibliotek, doradcom zawodowym, pedagogom oraz dyrektorom, 

 Festiwale nauki w szkołach ponadgimnazjalnych w Regionie — Koła Naukowe Uniwersytetu 

Śląskiego przygotowały warsztaty naukowe, które były zaprezentowane wraz z ofertą 

edukacyjną Uniwersytetu. 

Planowo i systematycznie prowadzona była reklama obszernej oferty studiów podyplomowych 

prowadzonych na Uczelni. Informacje ukazują się każdego roku w ogólnopolskich informatorach 

i portalach akademickich: www.uczelnie.pl, „Studia podyplomowe i MBA”, „Przewodnik po studiach 

podyplomowych”, „Informator o studiach podyplomowych i MBA” (wyd. TELBIT). Oferta studiów 

przedstawiona została w formie plakatu i ulotki. 

W obiektach Uniwersytetu odbyła się wystawa „Kobiety w nauce” Polskiej Akademii Nauk. 

Wystawa wieńczyła obchody roku 2011, ustanowionego przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Rokiem 

Marii Skłodowskiej-Curie. W czerwcu na deptaku Bankowa miała miejsce wystawa zdjęć archiwalnych 

UŚ. 
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Wśród najważniejszych akademickich uroczystości i przedsięwzięć zorganizowanych w 2012 r., które 

sprzyjały promocji Uczelni należy wymienić: uroczystości nadania tytułu doktora honoris causa 

Sławomirowi Mrożkowi, prof. Wojciechowi Kilarowi oraz prof. Christianowi von Barowi, uroczysty 

koncert akademicki z okazji Święta Uniwersytetu, inauguracja roku akademickiego 2012/2013, 

współorganizacja meczu charytatywnego „Senat kontra Senat”, EuroUŚ Majówka z  Uniwersytetem 

Śląskim, uroczystość wręczenia dyplomów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla najlepszych 

studentów UŚ, „Śląski Salon Maturzystów”, uroczystość wręczenia dyplomów najlepszym absolwentom 

UŚ, Wieczór Wigilijny, Śląska Noc Naukowców 2012, urodziny Uniwersytetu Śląskiego na ul. Bankowej, 

wyjazdy studentów, absolwentów i pracowników UŚ do teatru, świąteczne karaoke na ul. Bankowej, 

organizacja teatru plenerowego na deptaku w ramach współpracy z Teatrem Polskim w Bielsku- 

-Białej, akcja „Uniwersytet pomaga” — zbiórka darów dla schroniska dla bezdomnych zwierząt, 

Święto Drzewa współorganizowane z Klubem Gaja, piknik w Pszczynie.  

Działania promujące Uniwersytet, ofertę edukacyjną oraz poszczególne jednostki UŚ były 

prowadzone również przez wydziały i inne jednostki Uczelni: 

 Instytut Muzyki Wydziału Artystycznego zorganizował m.in. koncerty Orkiestry Kameralnej Instytutu 

Muzyki, Zespołu Wokalno-Instrumentalnego specjalizacji muzyka rozrywkowa, wieczory kolędowe, 

wykłady połączone z warsztatami wokalnymi, recitale fortepianowe i koncerty dyplomowe. Instytut 

brał udział w wydarzeniach Cieszyńskiej Wiosny Muzycznej i w Międzynarodowym Festiwalu Muzyki 

Wokalnej „Viva il canto” w Cieszynie, 

 Instytut Sztuki Wydziału Artystycznego promował UŚ m.in. podczas 3. edycji Festiwalu 

Europejskich Szkół Artystycznych i Twórczości „Kręgi Sztuki”, w ramach którego organizował wiele 

wystaw i wydarzeń (warsztaty, seminaria). Pracownicy i studenci brali udział m.in. w  projekcie 

„EKOPLAKAT 2006–2012”, 6. Wystawie Plakatów Ekologicznych, II Ogólnopolskim Plenerze 

Ceramiki Artystycznej. Plakaty społeczne studentów Instytutu Sztuki pojawiły się w Parlamenc ie 

Europejskim w Strasburgu. Studenci, absolwenci byli wielokrotnie nagradzani w konkursach, na 

festiwalach. Mówiąc o promocji Instytutu Sztuki nie można pominąć indywidualnych wystaw 

pracowników oraz organizowanych na całym świecie wystaw i przeglądów, w których  

o kwalifikacji prac na wystawę decydują komisje jurorskie , 

 na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska zorganizowano takie wydarzenia, jak: Ogólnopolska Noc 

Biologów, Olimpiada Biologiczna, Światowy Tydzień Mózgu, Dzień Roślin, Inauguracja roku 

akademickiego Akademii Młodych Biologów „Lykeion” (wspólnie z Pracownią Biologii i Centrum 

Edukacji Ekologicznej Pałacu Młodzieży w Katowicach). Na Wydziale odbywały się liczne wykłady 

organizowane przez towarzystwa naukowe, komisje PAN i przez Centrum Studiów nad Człowiekiem 

i Środowiskiem UŚ. Wydział współorganizował Biennale fotograficzne „Nauka — świat wokół nas”, 

organizowane przez Centrum Badań nad Człowiekiem i Środowiskiem. W Internecie dostępne są 

filmy promujące Wydział, kierunki i wydarzenia. Wydział promuje się na portalach zewnętrznych, 

także specjalistycznych, 

 Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji zorganizował m.in. Dzień Otwarty Wydziału, różnorodne 

warsztaty, konferencje, także międzynarodowe, sympozja naukowe, panele dyskusyjne. Organizował 

warsztaty plastyczno-integracyjne dla rodzin ze Stowarzyszenia Dzieci z porażeniem mózgowym,  

a także „Pierwsze Biennale w Wenecji Cieszyńskiej”, plener frottage w przestrzeni publicznej 

„Uniwersytet miejscem inspiracji”, liczne spotkania z artystami i spotkania z osadzonymi  

w Zakładzie Karnym w Cieszynie. Wydział był liderem panelu tematycznego „Kultura a region” 

podczas Kongresu Kultury i Komunikacji. Dodatkowo Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej 

komunikuje się ze swoimi studentami i pracownikami także dzięki profilowi na Facebooku, 

 na Wydziale Filologicznym zorganizowano wiele ciekawych wydarzeń o charakterze 

międzynarodowym, m.in. uroczystość z okazji XX-lecia istnienia studiów filologii klasycznej, Dzień 

Świętej Łucji, hiszpańsko-polskie spotkanie świąteczne, a także „Italofonię” i „Frankofonię” dla 

uczniów szkół ponadgimnazjalnych, XV edycję Liste Goncourt choin polonais, Dzień Campus France 

w Polsce — Studia we Francji, Dzień Kultury Quebeckiej, czwartą edycję warsztatów przekładowych 

„Zawód: tłumacz. Prawo (dla) tłumaczy”. Wydział jest miejscem licznych konferencji i sympozjów, 

 Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach zorganizował m.in. XVI Konkurs Wiedzy Technicznej,  

a w ramach współpracy z Muzeum w Sosnowcu wystawę „Komputer — przyjaciel czy wróg 

człowieka?”. Wydział popularyzuje zagadnienia i osiągnięcia pracowników i studentów w zakresie 

projektowania i wdrażania medycznych systemów informatycznych, inżynierii multimediów  
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i tworzenia nowych programów. Organizowane są pokazy i eksperymenty, a także wykłady 

popularno-naukowe „Kształcenie dla Przyszłości” dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, 

pokazy dla uczniów z zakresu nauk eksperymentalnych w połączeniu z praktycznym ich 

zastosowaniem w inżynierii materiałowej i medycynie. Na Wydziale miał m iejsce cykl wykładów 

„Dobre Praktyki Tworzenia Oprogramowania”, „I Otwarty Kongres FLOSS”, Inauguracja Akademii 

BlackBerry na UŚ. Wydział brał udział w targach INTARG Katowice. Prowadzi współpracę m.in.  

z IBM, BlackBerry, Samsung, Microsoft, Tele Trade, Future Processing, 

 Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii zorganizował m.in. „Święto Liczby Pi”, Konkurs „Fizyka się 

liczy”, Konkurs Chemiczny, Olimpiadę Chemiczną, Konkurs Matematyczny im. Marka Kuczmy, 

„Osobliwości Świata Fizyki”, „Z najlepszymi przez fizykę” — wykłady, Klub dyskusyjny fizyków,  

I Śląski Integracyjny Piknik Naukowy, Ogólnopolski Sejmik Matematyków, Katowice–Debrecen 

Winter Seminar on Functional Equations and Inequalities, International Student’s Conference on 

Analysis. Na Wydziale można było brać udział w dyskusjach, seminariach, sympozjach  

i warsztatach. Organizowany jest także wykład im. Andrzeja Lasoty, 

 Wydział Nauk o Ziemi zorganizował m.in. Dni Ziemi, Światowy Dzień Wody, Dzień Otwarty 

Wydziału Nauk o Ziemi, GIS Day, Olimpiadę Geograficzną — zawody okręgowe, akcję „Kapsuła 

Czasu” i giełdę minerałów. Wydział prowadzi własne muzeum, 

 Na Wydziale Nauk Społecznych zorganizowano m.in. otwartą debatę poświęconą umowie 

handlowej ACTA, VII Dni Socjologii „Socjologiczne portrety miasta”, cykl wykładów w ramach 

projektu „Wielkie korepetycje z historii”, obóz dziennikarski w Cieszynie, spotkania z: Krzysztofem 

Mroziewiczem, Abdelwahaba Bonali, prof. Piotrem Sztompką, prof. Sergiuszem Sharypkinem,  

JE Ambasadorem Iranu, prof. Andriejem Kozyckim, dr Małgorzatą Myśliwiec, dr. Andrzejem Marcem, 

 Wydział Pedagogiki i Psychologii stale współpracował z wieloma placówkami oświatowymi, 

opiekuńczymi, wychowawczymi i terapeutycznymi oraz prowadził badania naukowe, zajęcia 

kursowe i ćwiczenia. Do najważniejszych wydarzeń można zaliczyć otwarcie Laboratorium 

Psychologicznego i spotkanie z prof. Philipem Zimbardo, 

 Wydział Prawa i Administracji promował swoich studentów, absolwentów i pracowników na 

wydziałowej stronie internetowej, publikowano informacje o sukcesach w krajowych i zagranicznych 

konkursach oraz zdobywanych prestiżowych nagrodach i wyróżnieniach. Na Wydziale organizowano 

konferencje i sympozja, konkursy, szkolenia i warsztaty. Wydział Prawa i Administracji bardzo 

aktywnie wpisuje się w ideę akcji „Uniwersytet pomaga” i prowadził pomoc schroniskom dla 

bezdomnych zwierząt — drugi rok z rzędu Wydział zebrał najwięcej pieniędzy i karmy,  

 Wydział Radia i Telewizji im. K. Kieślowskiego zorganizował m.in. „Węgiel Student Film Festival” i Dni 

Otwarte Wydziału. Studenci, absolwenci i pracownicy Wydziału brali udział w wielu prestiżowych 

festiwalach, gdzie swoją obecnością promowali Wydział, m.in. na Ogólnopolskim Festiwalu Sztuki 

Filmowej „Prowincjonalia”, Festiwalu „Złote Mrówkojady”, Międzynarodowym Festiwalu Kina 

Niezależnego Off Plus Camera, Hot Media International Film Festival w Waszyngtonie, 

 Wydział Teologiczny zorganizował sympozja (np. „Teologia — antropologia — hermeneutyka”), 

wykłady otwarte (cykl „Śląski areopag”), sesje naukowe (np. „Represje wobec żeńskich zgromadzeń 

zakonnych w PRL”), konferencje (np. „Odpowiedzialność w przestrzeni społeczno-pastoralnej”), 

debaty („Polityka na ambonie — dogrywka”). Zorganizował także Dni Otwarte Wydziału, 

 Międzynarodowa Szkoła Nauk Politycznych zorganizowała m.in. Dzień Otwarty MSNP, cykl 

spotkań z absolwentami MSNP, wykłady, prelekcje (np. dr. hab. Roberta Borkowskiego). Szkoła 

była współorganizatorem Dnia Campus France, 

 Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne, oprócz unowocześnienia strony 

internetowej, organizowały wykłady w szkołach ponadgimnazjalnych. MISH był organizatorem 

debaty panelowej „Interdyscyplinarność i autonomia studiów indywidualnych. Przyszłość 

wielokierunkowości i międzyobszarowości w szkolnictwie wyższym”, 

 Międzywydziałowe Indywidualne Studia Matematyczno-Przyrodnicze promowały się jako 

nowoczesna forma bezpłatnych studiów stacjonarnych I stopnia, szczególnie atrakcyjna dla 

kandydatów o szerokich zainteresowaniach w kierunku nauk przyrodniczych, którzy chcą 

studiować poza tradycyjnym systemem ograniczonym do jednej dyscypliny akademickiej. 

W materiałach oraz na stronie internetowej MISM-P przekonuje, że taki rodzaj studiów zapewnia 

bardziej wszechstronne przygotowanie do zawodu, co w znacznym stopniu zwiększa szanse 

znalezienia swego miejsca na szybko zmieniającym się rynku pracy, 
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 Szkoła Języka i Kultury Polskiej swoje działania — także promocyjne — prowadzi przede 

wszystkim za granicą. Organizowano liczne szkoły wyjazdowe: Karelia (Rosja), Kiszyniów 

(Mołdawia), Zaporoże (Ukraina), Czelabińsk (Rosja), Mariupol (Ukraina), Biszkek (Kirgistan), Tomsk 

(Rosja), Rostów nad Donem (Rosja), Tbilisi (Gruzja), Mińsk (Białoruś), Ałmaty (Kazachstan), 

Krasnojarsk (Rosja). Organizowano warsztaty metodyczne dla polonistów w  Kazachstanie, USA, 

Kanadzie, na Węgrzech i we Włoszech. Szkoła brała udział w targach edukacyjnych w Kanadzie, 

USA, Japonii i na Białorusi. Prowadzono działania promocyjne, naukowe i dydaktyczne na Dalekim 

Wschodzie: Pekin, Tokio, Seul, Ułan Bator. Wszystkim działaniom SJiKP towarzyszyła promocja 

Uniwersytetu Śląskiego poprzez przedstawianie prezentacji multimedialnych informujących  

o możliwościach i zasadach studiowania w Uniwersytecie, o proponowanych kierunkach studiów, 

o Uczelni jako ośrodku kształcenia i dokształcania nauczycieli oraz poprzez rozdawanie 

materiałów promocyjnych w postaci folderów, ulotek, teczek i zakładek z logo Uniwersytetu,  

 Szkoła Zarządzania zorganizowała Dni Otwarte Szkoły Zarządzania, akcję informacyjną dla 

kandydatów na studia I stopnia, „Dzień Uśmiechu” w Chorzowskim Centrum Pediatrii i Onkologii, 

„Mikołajki” na oddziale onkologii dziecięcej. Szkoła prowadziła współpracę z Fundacją „Dodaj 

Dzieciom Skrzydeł”, Fundacją „Iskierka”, Hospicjum św. Tomasza w Sosnowcu, wspólnotą Burego 

Misia. Szkoła inicjowała akcje: „Nie taka sesja straszna”, „Wkręć się w pomaganie”, „Mikołajkowy 

turniej strzelniczy”, Doradztwo biznesowe. 

Uniwersytet Śląski z sukcesem uczestniczył w licznych rankingach, m.in. ranking „Perspektyw”,  ACI. 

Uniwersytet Śląski utrzymał wysoką 3. pozycję w rankingu medialnym przygotowanym przez agencję 

informacyjną PRESS-SERVICE. W marcu 2012 r. Uniwersytet Śląski brał udział w Ankiecie Urzędu 

Marszałkowskiego — Strategia dla Rozwoju Polski Południowej w obszarze województwa 

małopolskiego i śląskiego. 

W ramach promocji absolwenta zaktualizowana została strona www.absolwent.us.edu.pl, 

przygotowano linię gadżetów oraz ruszyła I edycja plebiscytu „Absolwent z pasją” — celem 

plebiscytu jest promowanie absolwentów Uniwersytetu Śląskiego, których wyróżniają niezwykłe 

pasje. Tytuł jest wyróżnieniem absolwenta za jego zainteresowania, którym oddaje się z  pełnym 

zaangażowaniem, a także za aktywną, wyróżniającą się i znaczącą działalność społeczną oraz za 

osiągnięcia indywidualne w zakresie działalności kulturalnej, naukowe j lub w sporcie. Dla 

wzmocnienia więzi z absolwentami we wrześniu zorganizowano I Piknik Absolwentów oraz powstała 

strona dedykowana Piknikowi www.us.edu.pl/piknik-absolwentow.  

W minionym roku podjęto współpracę z Expo Silesia, gdzie podczas kina samochodowego 

Uniwersytet Śląski prezentował swój banner. Podczas wszystkich rozgrywek Silesia Rebels na 

stadionie pojawiał się banner oraz maskotka Uczelni — Usiołek. Na podobnej zasadzie podjęta 

została współpraca również ze Śląskim Ogrodem Zoologicznym podczas „Wieczoru Marzeń w ZOO”. 

W październiku została powołana grupa fundrisingowa. Trwają prace Komisji ds. opracowania 

systemu identyfikacji wizualnej UŚ. 

W 2012 r. Telewizja Internetowa UŚ nadal się rozwijała, czego potwierdzenie można znaleźć 

w danych liczbowych: 

 liczba przygotowanych materiałów: 233, 

 liczba unikalnych wizyt: 51 365, 

 liczba obejrzanych stron serwisu www.telewizja.us.edu.pl: 112 016, 

 liczba przygotowanych transmisji online: 14, 

 liczba osób współpracujących: 12, 

 podpisane umowy: 7 (Yanaka Studio, Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum, Silesia Film, 

Centrum Kultury Katowice, Intel Extreme Masters, Turtle Entertainment Polska, Bank Pekao SA) . 

Podjęte działania: 

 organizacja pracy studenckiego zespołu redakcyjnego UŚ TV, 

 nawiązanie współpracy o charakterze promocyjno-reklamowym z: Kinem Helios Katowice, Metal 

Mind Productions, Bankiem Pekao SA, Turtle Entertainment Polska, Euro-Centrum (przygotowanie 

nagrań z II Forum Nowej Gospodarki), Silesia Film, Centrum Kultury Katowice,  

 współpraca z mediami akademickimi (SSR „Egida”, „Suplement”, „Gazeta Uniwersytecka UŚ”, 

„Manko”), 



 

 105 Uniwersytet Śląski w Katowicach 

 nawiązanie współpracy z Telewizją dla Ciebie oraz TVS (emisja materiałów UŚ TV w programach 

nadawanych w sieciach kablowych oraz satelitarnych), 

 współpraca z Centrum Obsługi Studenta w ramach przygotowania plebiscytu StRUŚ dla kół 

i organizacji naukowych oraz akcji na rzecz zdrowia psychicznego studentów „Co nas spina”,  

 współpraca z fundacjami „Widzialni” oraz „Nadzieja na dom”, 

 wsparcie akcji o charakterze charytatywnym z cyklu „Uniwersytet pomaga", 

 przygotowanie materiałów informujących o funkcjonowaniu Biura Współpracy z Gospodarką, 

Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości, Biura Osób Niepełnosprawnych, Centrum Informacji 

Naukowej i Biblioteki Akademickiej, Biura Rekrutacji Studentów Międzynarodowych, AZS UŚ, 

 przygotowywanie materiałów w ramach plebiscytu „Absolwent z pasją”, 

 przygotowanie przez studencką redakcję UŚ TV cykli materiałów: „Kociołek studencki” (program 

kulinarny), „Informacje UŚ TV” (serwis informacyjny), „Warto przeczytać” (recenzje książek 

wydawanych w ramach Wydawnictwa UŚ), „Uczelnia Innowacyjna” (przedstawiające badania 

naukowców Uniwersytetu Śląskiego), 

 przygotowanie materiałów prezentujących ofertę jednostek naukowo-dydaktycznych UŚ (m.in. 

Katedra Kryminalistyki, kierunki kształcenia na WBiOŚ, prezentacja kierunków zamawianych, 

prezentacja oferty Uniwersytetu Śląskiego Maturzystów i Uniwersytetu Śląskiego Młodzieży, 

informacja na temat działania English Language Study Center, itp.), 

 organizacja transmisji online z wydarzeń akademickich, a także nagrań i transmisji online 

z wydarzeń organizowanych przez URSS UŚ; w sumie 14 transmisji, w tym z kilku uroczystości 

nadania godności doktora honoris causa, uroczystego koncertu akademickiego UŚ, wykładu prof. 

Philipa Zimbardo oraz ze studenckiego Jarmarku Wiedzy, 

 przygotowanie materiałów informujących o współpracy UŚ z instytucjami zewnętrznymi (m.in. 

PKO, BlackBerry, IBM, itd.), 

 przygotowywanie krótkich materiałów informacyjnych na ekrany zainstalowane na wydziałach UŚ 

przez firmę DS Channel, 

 rozszerzenie zaplecza sprzętowego (m.in. zakup stanowiska montażowego Apple iMac 27” 

z oprogramowaniem Apple Final Cut), 

 rozpoczęcie prac nad nowymi funkcjonalnościami w ramach strony internetowej UŚ TV,  

 przygotowanie gadżetów promocyjnych z logotypem UŚ TV, 

 prowadzenie szkoleń dla studentów współpracujących z redakcją UŚ TV (studenci odbywają także 

praktyki dziennikarskie). 

W 2012 roku „Gazeta Uniwersytecka UŚ” obchodziła 20-lecie swojego istnienia. W roku 

akademickim 2011/2012 ukazało się 10 numerów podstawowych i 2 numery specjalne: jubileuszowy 

(poświęcony 20-leciu „Gazety Uniwersyteckiej UŚ”) oraz promocyjny. Wszystkie numery ukazały się  

w nakładzie 1 000 egz.  

Do zadań ciągłych „Gazety Uniwersyteckiej UŚ” należało: zbieranie materiałów do kolejnych 

numerów, pisanie artykułów, tworzenie makiety poszczególnych numerów, wykonywanie zdjęć, 

adjustacja i korekta tekstów, dystrybucja gazet, tzw. wewnętrzna (uczelnia, wydziały) i zewnętrzna 

(wysyłka do bibliotek i innych uczelni), obsługa adresu e-mail: gazeta@us.edu.pl, uczestniczenie 

w dorocznych konferencjach redaktorów gazet akademickich, współpraca z innymi pismami 

akademickimi (polegająca na wymianie zdjęć i artykułów), digitalizacja materiałów archiwalnych,  

a także pomoc w redagowaniu wiadomości na potrzeby Biura Prasowego UŚ i obsługa fotograficzna 

wydarzeń uniwersyteckich na potrzeby Działu Informacji i Promocji (przygotowywanie fotoreportaży na 

główną stronę UŚ). Ponadto redakcja GU UŚ prowadzi stronę WWW i portal społecznościowy 

Facebook.  

W 2012 r. podjęto dodatkowe działania: 

 współredagowano ogólnopolski numer specjalny z okazji XX Spotkań Redaktorów Gazet 

Akademickich (wraz z „Wiadomościami Uczelnianymi”, Politechnika Opolska),  

 rozpoczęto przygotowania do organizacji XXI Konferencji Redaktorów Gazet Akademickich  

(3–6 września 2013 roku), której organizatorami są „Gazeta Uniwersytecka UŚ” i „UE Forum”, 

pismo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 

 „Gazeta Uniwersytecka UŚ” została nominowana do Konkursu Serwisu Nauka w Polsce Polskiej 

Agencji Prasowej w kategorii „Popularyzator Nauki 2012”. 
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Współpraca z mediami 

Uniwersytet Śląski dwukrotnie znalazł się w 2012 roku na trzecim miejscu podium medialnego 

rankingu uczelni wyższych tworzonego przez firmę Press Service Monitoring Mediów: w pierwszej 

edycji rankingu opublikowanej w marcu 2012 r. z liczbą 18 000 publikacji w okresie od 1 lutego 2011 

do 31 stycznia 2012 r. za Uniwersytetem Jagiellońskim i Uniwersytetem Warszawskim oraz w drugiej 

edycji, która obejmowała okres od 1 października 2011 do 30 września 2012 r. z liczbą 21  000 

publikacji zamieszczonych w prasie, internecie, radiu i telewizji, wyprzedzając m.in. Uniwersytet im. 

Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytet Wrocławski. 

Ten dobry wynik jest w dużej mierze wynikiem aktywności naukowców Uniwersytetu Śląskiego, 

którzy bardzo często goszczą w różnych mediach, jako eksperci w swoich dziedzinach. Pracownicy UŚ 

najczęściej zapraszani są do wypowiedzi na żywo w takich stacjach, jak: TVN24, Polsat NEWS, TVP 

Info, TVP Katowice (program Gość Aktualności), Radio Katowice (programy publicystyczne oraz 

program poranny Kawa na Ławę), Polskie Radio — PR1 i Trójka. Wypowiedzi eksperckie były również 

wykorzystywane w programach informacyjnych stacji telewizyjnych, m.in. Wiadomości (TVP1), 

Panorama (TVP2), Teleexpress (TVP1), Info Dziennik (TVP INFO), Fakty (TVN), Dzień po dniu (TVN24), 

Wydarzenia (Polsat), Aktualności (TVP Katowice), Silesia Informacje (TVS). O udzielenie wypowiedzi 

często zwracała się także Polska Agencja Prasowa, z której materiałów korzystają wszystkie polskie 

redakcje, a szczególnie bardzo poczytne portale internetowe, jak: Onet, Wirtualna Polska czy Interia. 

Z wypowiedzi eksperckich korzystały także stacje radiowe, m.in. Radio Katowice, Polskie Radio, Radio 

ZET, RMF FM, TOK FM, Radio Piekary, Radio Fest, Radio eM, Radio ESKA, Radio CCM czy Radio Złote 

Przeboje. Wśród dzienników najczęściej z prośbą o wypowiedzi zwracali się dziennikarze „Dziennika 

Zachodniego”, a także „Gazety Wyborczej”, „Rzeczpospolitej” czy „Dziennika Gazety Prawnej”. Bardzo 

często wypowiedzi na łamach „Rzeczpospolitej” czy „Dziennika Gazety Prawnej” dotyczyły spraw 

związanych z tematyką szkolnictwa wyższego. 

Regularna współpraca była realizowana również z branżowym czasopismem — Forum 

Akademickie, które regularnie zamieszcza artykuły dotyczące wydarzeń na Uniwersytecie Śląskim 

oraz osiągnięć naukowców zatrudnionych w naszej Uczelni. 

W każdym miesiącu odbywało się kilka konferencji oraz briefingów prasowych związanych 

z działalnością Uniwersytetu Śląskiego; spotkania dla prasy dotyczyły wydarzeń, których Uczelnia była 

organizatorem (mecz Senat kontra Senat, Festiwal Nauki czy akcje charytatywne), spraw 

dydaktycznych (rozpoczęcie rekrutacji), uroczystości (inauguracja roku akademickiego), wypowiedzi 

ekspertów UŚ (związanych np. ze świętami Bożego Narodzenia) czy też osiągnięć naukowych. 

Spotkania promujące naukę były realizowane pn. „Uniwersyteckie Spotkania z Nauką” — projekt ten 

promuje i popularyzuje wiedzę o ciekawych i nowatorskich rozwiązaniach technologicznych 

opracowanych przez pracowników Uczelni; jego inauguracja odbyła się 17 maja 2012 roku w jednym 

z laboratoriów Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych. Każde 

ze spotkań dla mediów cieszyło się dużą popularnością. 

Praktycznie każde większe wydarzenie związane z działalnością Uczelni było promowane również 

za pomocą patronatów medialnych udzielanych w większości przez redakcje lokalne, a w przypadku 

niektórych wydarzeń, także przez media ogólnopolskie. 

W grudniu 2012 roku, w ramach konkursu „Popularyzator Nauki” organizowanego przez redakcję 

PAP Nauka w Polsce, za wzorową politykę informacyjną nagrodzony został mgr Jacek Szymik- 

-Kozaczko, rzecznik prasowy Uniwersytetu Śląskiego. 
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A/ Kadry Uczelni 

Zatrudnienie w Uczelni na dzień 31 grudnia 2012 roku (w przeliczeniu na etaty) wynosiło 3  226,15 

etatu. W stosunku do roku ubiegłego nastąpił więc spadek zatrudnienia o  15,15 etatu.  

Nauczyciele akademiccy (wg stanu na dzień 31.12.2012 r.) zajmowali 1  913,35 etaty (spadek 

zatrudnienia w stosunku do roku ubiegłego o 12,75 etatu) i stanowili 59,31% ogółu zatrudnionych.  

Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi zajmowali 1 312,80 etaty (spadek zatrudnienia  

o 2,40 etatu) i stanowili na dzień 31 grudnia 2012 roku — 40,69% ogółu zatrudnionych.  

Dla porównania, w 2010 roku proporcja nauczycieli akademickich do pozostałych pracowników 

wynosiła 59,56% : 40,44%, a w roku 2011 — 59,42% : 40,58%.  

Stan zatrudnienia w osobach, na koniec grudnia 2012 r., wynosił 3  391 i obejmował 2 028 

nauczycieli akademickich oraz 1 363 pozostałych pracowników Uczelni. 

Strukturę zatrudnienia w poszczególnych jednostkach organizacyjnych przedstawia tabela nr  1, 

natomiast „Naukową” składową algorytmu za rok 2012 obrazuje tabela nr 2. 
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Nauczyciele akademiccy 

Zatrudnienie nauczycieli akademickich w 2012 roku, w porównaniu z rokiem ubiegłym, spadło  

o 12,75 etatu (wg stanu na dzień 31.12.2012 r.) i rozkładało się  następująco: 

 pracownicy naukowo-dydaktyczni — 1 560,00 et.,  

 pracownicy dydaktyczni — 326,60 et., 

 pracownicy naukowi — 19,75 et., 

 bibliotekarze dyplomowani — 7,00 et. 

W 2012 r. nastąpił spadek zatrudnienia wśród pracowników naukowo-dydaktycznych (o 12,55 et.)  

i w grupie pracowników dydaktycznych (o 6,20 et.). Stały wzrost zatrudnienia następuje w grupie 

pracowników naukowych (o 7,00 et.). Grupę pracowników naukowych stanowią głównie osoby 

zatrudnione dla realizacji projektów, których wynagrodzenie (wraz z kosztami pracodawcy) w całości 

finansowane jest z kosztów bezpośrednich projektów. W grupie bibliotekarzy dyplomowanych 

nastąpił spadek zatrudnienia (o 1,00 et.).  

W grudniu 2012 r. w Uczelni zatrudnionych było 1 789 nauczycieli akademickich w pełnym 

wymiarze czasu pracy oraz 239 osób w niepełnym wymiarze czasu pracy. Nastąpił spadek zatrudnienia 

wśród pełnozatrudnionych (o 33 osoby), a wzrost zatrudnienia wśród niepełnozatrudnionych (o 45 

osób). 

Stan zatrudnienia nauczycieli akademickich przedstawiają (w różnych ujęciach) tabele nr 3, 4 oraz 

tabela nr 5. 

Wśród nauczycieli akademickich zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, w stosunku do 

roku ubiegłego, nastąpił spadek zatrudnienia na stanowisku profesora zwyczajnego (o 3,00 et.) oraz 

na stanowisku profesora nadzwyczajnego (o 10,00 et.). Zatrudnienie na stanowiskach profesora 

wizytującego i docenta zmniejszyło się (o 4,00 et.). Na koniec grudnia 2012 stanowisko docenta już 

nie występuje. O 2,00 et. nastąpił wzrost zatrudnienia na stanowisku adiunkta.  

Na koniec grudnia 2012 r. aż 199,25 et. zajmowali adiunkci posiadający stopień naukowy doktora 

habilitowanego. Duża grupa osób zatrudnionych na stanowisku asystenta posiada stopień naukowy 

doktora (na koniec 2012 r. — 40,25 et.). 

W okresie od 1 maja 2012 roku do 30 kwietnia 2013 roku nominacje na stanowisko profesora 

zwyczajnego otrzymało pięć osób: prof. dr hab. Jadwiga Stawnicka, prof. dr hab. Aleksander 

Nawarecki i prof. dr hab. Jacek Lyszczyna z Wydziału Filologicznego, ks. prof. dr hab. Henryk 

Krzysteczko z Wydziału Teologicznego oraz prof. z przew. kwal. II st. Witold Jacyków z Wydziału 

Artystycznego. 

Dla porównania, w analogicznym okresie, tj. od 1 maja 2011 roku do 30 kwietnia 2012 roku 

stanowisko profesora zwyczajnego uzyskało jedenaście osób. 

W okresie od 1 maja 2012 roku do 30 kwietnia 2013 roku trzynaście osób uzyskało tytuł naukowy 

profesora: prof. dr hab. Janusz Gluza z Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii, prof. z  przew. kwal. II st. 

Filip Bajon z Wydziału Radia i Telewizji im. K. Kieślowskiego, ks. prof. dr hab. Jan Górecki z Wydziału 

Teologicznego, prof. dr hab. Teresa Dukiet-Nagórska z Wydziału Prawa i Administracji, prof. dr hab. 

Elżbieta Kuraj z Wydziału Artystycznego, prof. dr hab. Wojciech Kaute, prof. dr hab. Mieczysław 

Stolarczyk, prof. dr hab. Stanisław Michalczyk i prof. dr hab. Antoni Barciak z Wydziału Nauk 

Społecznych oraz prof. dr hab. Danuta Gabryś-Barker, prof. dr hab. Krzysztof Jarosz, prof. dr hab. 

Lech Miodyński i prof. dr hab. Rafał Molencki z Wydziału Filologicznego.  

Dla porównania, w analogicznym okresie, tj. od 1 maja 2011 roku do 30 kwietnia 2012 roku tytuł 

naukowy profesora otrzymało dwanaście osób. 

Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi  

Na dzień 31 grudnia 2012 roku 1 363 osoby niebędące nauczycielami akademick imi zajmowały 

1 312,80 etatu. 

Grupę tę tworzą: 

 pracownicy naukowo-techniczni — 57,75 etatu (spadek zatrudnienia o 2,25 et.), 

 pracownicy inżynieryjno-techniczni i informatycy — 223,90 etatu (spadek o 8,25 et.), w tym 

informatycy — 65,75 etatu (spadek o 1,50 et.), 
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 pracownicy biblioteczni — 165,50 etatu (wzrost o 4,00 et.), 

 pracownicy administracyjni i ekonomiczni — 632,65 etatu (wzrost zatrudnienia o 7,85 et.), 

 pracownicy obsługi, robotnicy i kierowcy — 210,25 etatu (spadek zatrudnienia o 3,75 et.), 

 pracownicy działalności wydawniczej — 22,75 etatu (bez zmian). 

W grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi największy wzrost zatrudnienia 

nastąpił wśród pracowników administracyjnych (o 7,85 etatu). Wzrost ten wynika m.in. z zatrudnienia 

nowych osób, w związku z realizowaniem w Uczelni licznych projektów. Na koniec grudnia 2012 (etaty 

w całości lub w części opłacane z kosztów bezpośrednich, ewentualnie z kosztów pośrednich 

projektów) przedstawiały się następująco — z kosztów bezpośrednich: projekt „UPGOW” — 7,50 et., 

projekt „ZiZOZap” — 2,50 et., projekt „START” — 3,00 et., „DoktoRIS” — 1,50 et., iCSE — 0,50 et., 

„Nauka dla Gospodarki” — 4,00 et., „EKO-STAŻ” — 1,50 et., „ZLAB” — 0,50 et., „Informatyka Inżynierska” 

— 0,50 et., „UStuŚ” — 0,50 et., „SGP-WSL” — 0,50 et., „TWING” — 0,40 et., a z kosztów pośrednich 

projektów — 3,00 et. w Administracji Ogólnouczelnianej oraz z kosztów bezpośrednich projektów: 

„Matematyka podstawą sukcesu” — 0,50 et., „Matematyka kodem nowoczesności” — 0,50 et., 

„ZiZOZap” — 1,00 et., iCSE — 1,00 et., „UPGOW” — 0,75 et., „UStuŚ” — 0,50 et., „ZLAB” — 2,00 et.  

w innych jednostkach organizacyjnych Uczelni. 

Wśród pracowników Uczelni najliczniejszą grupę, bo 27,37% ogółu zatrudnionych stanowią osoby 

w przedziale wiekowym od 36 do 45 lat, a 26,66% ogółu zatrudnionych stanowią osoby w przedziale 

wiekowym do 35. roku życia. Wśród samodzielnych pracowników naukowych najwięcej osób znajduje 

się w przedziale wiekowym od 56 do 65 lat (42,78% ogółu samodzielnych pracowników),  

a w przedziale od 46. do 55. roku życia — 29,54%. 

Zatrudnienie wg grup wiekowych na dzień 31.12.2012  r. (wraz z porównaniem roku 2011) ilustrują 

tabele nr 6 i 7. 

Strukturę zatrudnienia (w przeliczeniu na etaty) w poszczególnych grupach pracowniczych 

przedstawia tabela nr 8, natomiast tabela nr 9 obrazuje zatrudnienie na wydziałach (na koniec 

grudnia 2012 r.) z uwzględnieniem stosunku pracowników niebędących nauczycielami do nauczycieli  

akademickich, z uwzględnieniem informacji o liczbie studentów. Szczegółowe informacje dotyczące 

zatrudnienia pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w poszczególnych jednostkach 

organizacyjnych Uczelni zawierają tabele nr 10 i 11. 

W styczniu 2013 r. minął już jedenasty rok funkcjonowania w Uczelni Pracowniczego Programu 

Emerytalnego. Według stanu na dzień 31 grudnia 2012 r. do PPE należało 1  074 uczestników 

(953 pracowników i 121 byłych pracowników). W ciągu 2012 r. do PPE przystąpiło 26 nowych 

uczestników. 30 osobom wypłacono środki zgromadzone w PPE, dokonano 2 wypłat transferowych na 

IKE. 

Od początku istnienia Programu do 31.12.2012 r. z Programu wypłacono środki 270 uczestnikom . 

 

 

 

 

Zmarli pracownicy Uczelni 

W ostatnim czasie z grona pracowników Uczelni odeszli na zawsze: 

śp. Ewelina Anders, śp. dr Maria Gruz, śp. dr hab. Ewa Jurczyk, śp. Małgorzata 

Komorowska, śp. mgr Małgorzata Konopnicka, śp. dr Beata Kozieł, śp. Wanda 

Malinowska, śp. Jerzy Parzniewski, śp. Jan Samburski. 

Cześć Ich Pamięci. 
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TABELA 1 

Zatrudnienie i jego struktura w poszczególnych jednostkach Uczelni w przeliczeniu na etaty oraz w osobach 

(stan na 31 grudnia 2012 roku) 

Lp. Wydział/Jednostka 

Nauczyciele 
akademiccy 

Pracownicy 
niebędący 

nauczycielami 
akademickimi 

Razem Struktura w % 

etaty osoby etaty osoby etaty osoby etaty osoby 

1 Biologii i Ochrony Środowiska 144,750 152 84,000 89 228,750 241 7,090 7,107 

2 Filologiczny 434,250 474 110,750 115 545,000 589 16,893 17,370 

3 Matematyki, Fizyki i Chemii 229,500 235 112,750 117 342,250 352 10,702 10,380 

4 Nauk o Ziemi 134,500 144 84,500 87 219,000 231 6,788 6,812 

5 Nauk Społecznych 192,400 203 46,000 46 238,400 249 7,390 7,343 

6 Pedagogiki i Psychologii 149,000 151 44,000 45 193,000 196 5,982 5,780 

7 Prawa i Administracji 117,500 126 46,000 47 163,500 173 5,068 5,102 

8 Informatyki i Nauki o Materiałach 114,600 122 68,750 70 183,350 192 5,683 5,662 

9 Radia i Telewizji  

im. K. Kieślowskiego  
29,500 31 16,500 18 46,000 49 1,426 1,445 

10 Teologiczny 43,250 52 12,000 14 55,250 66 1,712 1,946 

11 Etnologii i Nauk o Edukacji 95,550 99 22,000 22 117,550 121 3,644 3,568 

12 Artystyczny 109,800 117 13,000 14 122,800 131 3,806 3,863 

13 Uniwersytet Trzeciego Wieku — — 1,500 2 1,500 2 0,046 0,059 

14 SPNJO 60,500 61 3,000 3 63,500 64 1,968 1,887 

15 SWFiS 28,000 28 1,000 1 29,000 29 0,899 0,855 

16 Szkoła Języka i Kultury Polskiej 5,500 6 2,000 2 7,500 8 0,232 0,236 

17 Szkoła Zarządzania  12,000 12 5,000 5 17,000 17 0,527 0,501 

18 MISH — — 1,000 2 1,000 2 0,031 0,059 

19 CINiBA — — 10,750 11 10,750 11 0,333 0,324 

20 SINJA 4,750 6 1,500 3 6,250 9 0,194 0,265 

21 ŚMSH — — 1,000 1 1,000 1 0,031 0,029 

22 Centr. Studiów nad Człow. i Środ. — — 1,000 1 1,000 1 0,031 0,029 

23 MSNP 2,000 2 3,000 3 5,000 5 0,155 0,147 

24 Centrum Kształcenia na Odległość — — 2,250 3 2,250 3 0,070 0,088 

25 Wszechnica Śląska — — 1,000 1 1,000 1 0,031 0,029 

26 Wydawnictwo — — 31,750 32 31,750 32 0,984 0,944 

27 Ośrodek Dydaktyczny w Rybniku 1,000 2 7,000 7 8,000 9 0,248 0,265 

28 

 

Ośrodek Dydaktyczny  

w Chorzowie 
— — 9,000 9 9,000 9 0,279 0,265 

28 Administracja Ogólnouczelniana — — 464,050 486 464,050 486 14,384 14,332 

29 Biblioteka UŚ 5,000 5 92,000 92 97,000 97 3,007 2,860 

30 Adm. Międzywydz. w Cieszynie — — 14,750 15 14,750 15 0,457 0,442 

RAZEM 1 913,350 2 028 1 312,800 1 363 3 226,150 3 391 100,00 100,00 

 

TABELA 2 

„Naukowa” składowa algorytmu proporcjonalna do liczby nauczycieli akademickich  

oraz bibliotekarzy dyplomowanych posiadających tytuł naukowy profesora i stopnie naukowe  

(w przeliczeniu na etaty, główne miejsca pracy) obliczona wg średniorocznego zatrudnienia w 2012 roku  

Lp. Wydział/Jednostka 

Tytuł 
naukowy 

Stopień naukowy Punktacja 
wg  

algorytmu*
* 

Porównawcza 
punktacja 

wg algorytmu 
stan na 

31.12.2011 r. 

Prof. Dr hab. Dr 

A B C 

1 Biologii i Ochrony Środowiska 17,481 28,700 79,819 157,831 156,887 

2 Filologiczny 45,295 84,673 240,143 457,743 452,864 
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Lp. Wydział/Jednostka 

Tytuł 
naukowy 

Stopień naukowy Punktacja 
wg  

algorytmu*
* 

Porównawcza 
punktacja 

wg algorytmu 
stan na 

31.12.2011 r. 

Prof. Dr hab. Dr 

A B C 

3 Matematyki, Fizyki i Chemii 

w tym: 

 Instytut Matematyki 

 Instytut Fizyki 

 Instytut Chemii 

44,461 

 

8,209 

30,252 

6,000 

51,671 

 

14,293 

22,627 

14,751 

130,197 

 

47,962 

38,086 

44,149 

296,626 

 

85,820 

132,531 

78,276 

299,659 

 

89,809 

129,885 

79,965 

4 Nauk o Ziemi 14,772 27,835 88,456 159,752 162,110 

5 Nauk Społecznych 12,126 47,900 112,291 208,393 206,683 

6 Pedagogiki i Psychologii 10,709 19,877 92,341 143,575 139,365 

7 Prawa i Administracji 14,334 26,502 64,151 132,572 133,323 

8 Informatyki i Nauki o Materiałach 7,126 17,543 74,329 114,896 115,851 

9 Radia i Telewizji im. K. Kieślowskiego 6,125* 9,709* 10,626* 37,440* 37,003* 

10 Wydziały w Cieszynie 

w tym: 

 Wydział Artystyczny 

 Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji 

17,418 

 

11,918 

5,500 

37,462 

 

24,169 

13,293 

108,927 

 

47,620 

61,307 

199,957 

 

107,710 

92,247 

197,537 

 

106,967 

90,570 

11 Teologiczny  8,709 13,043 17,792 54,775 55,691 

12 Ogólnouczelniane, międzywydziałowe, 

pozawydziałowe i wspólne jednostki 

dydaktyczne oraz bibliotekarze 

dyplomowani 

— 0,875 22,856 24,169 23,252 

RAZEM 198,556 365,790 1 041,928 1 987,725 1 980,224 

  *  uwzględniono również tzw. „drugie” miejsca pracy 

  **    CBA 5,12  

TABELA 3 

Zatrudnienie w 2012 roku (w przeliczeniu na pełne etaty oraz w osobach) 

Lp. Wyszczególnienie Etaty Osoby 
Struktura w % 

etaty osoby 

1 

 

Dyplomowani 

bibliotekarze 

adiunkt biblioteczny 1,00 1 0,03 0,03 

kustosz dyplomowany 4,00 4 0,12 0,12 

st. kustosz dyplomowany 2,00 2 0,06 0,06 

Razem 7,00 7 0,21 0,21 

2 

 

Pracownicy 

dydaktyczni 

instruktor 4,00 4 0,12 0,12 

lektor 29,00 37 0,90 1,09 

st. wykładowca 232,60 244 7,21 7,19 

wykładowca 61,00 66 1,89 1,95 

Razem 326,60 351 10,12 10,35 

3 

 

Pracownicy 

naukowi 

adiunkt 1,25 2 0,04 0,06 

asystent 18,00 30 0,56 0,88 

profesor zwyczajny 0,50 1 0,01 0,03 

Razem 19,750 33 0,61 0,97 

4 

 

Pracownicy 

naukowo- 

-dydaktyczni 

adiunkt 980,00 992 30,38 29,25 

asystent 201,25 261 6,24 7,70 

docent — — — — 

profesor nadzwyczajny 281,00 283 8,71 8,34 

profesor wizytujący 3,00 3 0,09 0,09 

profesor zwyczajny 94,75 98 2,94 2,89 

Razem 1 560,00 1 637 48,36 48,27 

Nauczyciele akademiccy 1 913,35 2 028 59,31 59,80 

5 Administracyjni i ekonomiczni 632,65 656 19,61 19,35 

6 Bibliotekarze 165,50 167 5,13 4,93 
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Lp. Wyszczególnienie Etaty Osoby 
Struktura w % 

etaty osoby 

7 Informatycy  65,75 69 2,04 2,03 

8 Inżynieryjno-techniczni 158,15 168 4,90 4,95 

9 Kierowcy 10,00 10 0,31 0,30 

10 Naukowo-techniczni  57,75 59 1,79 1,74 

11 Pracownicy obsługi  94,50 101 2,93 2,98 

12 Pracownicy działalności wydawniczej 22,75 23 0,71 0,68 

13 Robotnicy  105,75 110 3,28 3,24 

Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi 1 312,80 1 363 40,69 40,20 

RAZEM 3 226,15 3 391 100,00 100,00 

 

TABELA 4 

Nauczyciele akademiccy w podstawowych jednostkach organizacyjnych Uczelni  

(w przeliczeniu na etaty i osoby) — stan na 31 grudnia 2012 roku 

Lp. Wydział Stopień/Tytuł Stanowisko Etaty Osoby 

1 Biologii i Ochrony Środowiska 

prof. 

profesor zwyczajny  7,25 8 

profesor 

nadzwyczajny 10,00 10 

Razem 17,25 18 

dr hab.  

profesor 

nadzwyczajny 10,00 10 

adiunkt 20,25 21 

starszy wykładowca 1,00 1 

Razem 31,25 32 

dr  

st. wykładowca 11,50 12 

asystent  8,75 9 

adiunkt 54,00 54 

Razem 74,25 75 

mgr 

wykładowca  1,00 1 

asystent  21,00 26 

Razem 22,00 27 

Razem Wydział  144,75 152 

2 Filologiczny  

prof. 

profesor zwyczajny  19,50 20 

profesor 

nadzwyczajny  26,50 27 

Razem 46,00 47 

dr hab. 

profesor 

nadzwyczajny 39,00 39 

adiunkt 45,00 45 

Razem 84,00 84 

dr  

wykładowca  2,75 4 

st. wykładowca 30,50 32 

lektor  1,50 3 

asystent  6,50 9 

adiunkt 201,50 202 

Razem 242,75 250 

mgr 

wykładowca  17,00 18 

st. wykładowca 2,00 2 

lektor  11,50 16 

asystent  31,00 57 

Razem 61,50 93 

Razem Wydział  434,25 474 
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Lp. Wydział Stopień/Tytuł Stanowisko Etaty Osoby 

3 Matematyki, Fizyki i Chemii 

prof. 

profesor  

zwyczajny  23,00 23 

profesor  

wizytujący 1,00 1 

profesor 

nadzwyczajny 23,25 24 

Razem 47,25 48 

dr hab.  

profesor 

nadzwyczajny 25,00 25 

adiunkt 24,50 25 

Razem 49,50 50 

dr  

st. wykładowca 28,50 29 

asystent  8,00 8 

adiunkt 87,00 88 

Razem 123,50 125 

mgr 

asystent  8,25 10 

wykładowca 1,00 2 

Razem 9,25 12 

Razem Wydział  229,50 235 

4 Nauk o Ziemi 

prof. 

profesor  

zwyczajny  
7,25 9 

profesor 

nadzwyczajny 
8,00 8 

Razem 15,25 17 

dr hab.  

profesor 

nadzwyczajny 
11,25 12 

adiunkt 18,00 18 

Razem 29,25 30 

dr  

st. wykładowca 26,10 27 

adiunkt 56,00 57 

asystent 2,00 3 

Razem 84,10 87 

mgr 
asystent  5,90 10 

Razem 5,90 10 

Razem Wydział  134,50 144 

5 Nauk Społecznych 

prof. 

profesor  

zwyczajny  
9,00 9 

profesor 

nadzwyczajny 
5,00 5 

Razem 14,00 14 

dr hab.  

st. wykładowca 1,50 2 

profesor 

nadzwyczajny 
22,00 22 

adiunkt 23,00 23 

Razem 46,50 47 

dr  

st. wykładowca 33,50 36 

asystent  3,25 4 

adiunkt 73,50 75 

Razem 110,25 115 

mgr 

wykładowca  1,00 1 

asystent  20,65 26 

Razem 21,65 27 

Razem Wydział  192,40 203 
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Lp. Wydział Stopień/Tytuł Stanowisko Etaty Osoby 

6 Pedagogiki i Psychologii 

prof. 

profesor zwyczajny  2,00 2 

profesor 

nadzwyczajny 
8,00 8 

Razem 10,00 10 

dr hab. 

profesor 

nadzwyczajny 
5,00 5 

adiunkt 16,00 16 

Razem 21,00 21 

dr  

st. wykładowca 10,00 10 

adiunkt 75,50 76 

asystent 1,00 1 

Razem 86,50 87 

mgr 

wykładowca  1,00 1 

asystent  30,50 32 

Razem 31,50 33 

Razem Wydział 149,00 151 

7 Prawa i Administracji 

prof. 

profesor zwyczajny  12,00 12 

profesor 

nadzwyczajny  
4,00 4 

profesor wizytujący 1,00 1 

Razem 17,00 17 

dr hab. 

profesor 

nadzwyczajny 
16,00 16 

adiunkt 11,00 11 

profesor wizytujący 1,00 1 

Razem 28,00 28 

dr  

st. wykładowca 5,00 6 

adiunkt 57,00 59 

asystent 0,50 1 

Razem 62,50 66 

mgr 

asystent  9,00 14 

wykładowca 1,00 1 

Razem 10,00 15 

Razem Wydział 117,50 126 

8 
Informatyki i Nauki  

o Materiałach 

prof. 

profesor 

nadzwyczajny 8,00 8 

Razem 8,00 8 

dr hab.  

profesor 

nadzwyczajny 13,00 13 

adiunkt 6,00 6 

Razem 19,00 19 

dr  

st. wykładowca 9,50 10 

adiunkt 60,00 61 

asystent 0,50 1 

Razem 70,00 72 

mgr 

wykładowca  4,00 4 

asystent  13,60 19 

Razem 17,60 23 

Razem Wydział 114,60 122 
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Lp. Wydział Stopień/Tytuł Stanowisko Etaty Osoby 

9 

 

Radia i Telewizji  

im. K. Kieślowskiego 

prof. 

profesor zwyczajny  3,00 3 

profesor 

nadzwyczajny 4,00 4 

Razem 7,00 7 

dr hab.  

profesor 

nadzwyczajny 4,00 4 

adiunkt 7,00 7 

Razem 11,00 11 

dr  

st. wykładowca 1,00 1 

adiunkt 8,00 8 

Razem 9,00 9 

mgr 

st. wykładowca 1,50 2 

asystent 1,00 2 

Razem 2,50 4 

Razem Wydział  29,50 31 

10 Teologiczny 

prof. 

profesor zwyczajny  2,25 3 

profesor 

nadzwyczajny 7,00 7 

Razem 9,25 10 

dr hab.  

profesor 

nadzwyczajny 5,00 5 

adiunkt 7,00 7 

Razem 12,00 12 

dr 

st. wykładowca 2,50 3 

adiunkt 14,50 18 

st. kustosz dyplom. 1,00 1 

Razem 18,00 22 

mgr 

asystent 3,00 7 

adiunkt biblioteczny 1,00 1 

Razem 4,00 8 

Razem Wydział  43,25 52 

11 Artystyczny 

prof. 

profesor  

zwyczajny  
7,00 7 

profesor 

nadzwyczajny 
6,00 6 

Razem 13,00 13 

dr hab.  

profesor 

nadzwyczajny 
9,00 9 

Adiunkt 13,50 14 

Razem 22,50 23 

dr  

st. wykładowca 5,50 7 

asystent  2,50 3 

adiunkt 39,00 39 

Razem 47,00 49 

mgr 

wykładowca  4,50 5 

asystent  22,80 27 

Razem 27,30 32 

Razem Wydział  109,80 117 
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Lp. Wydział Stopień/Tytuł Stanowisko Etaty Osoby 

12 Etnologii i Nauk o Edukacji 

prof. 

profesor zwyczajny  3,00 3 

profesor 

nadzwyczajny 2,00 2 

Razem 5,00 5 

dr hab.  

profesor 

nadzwyczajny 10,00 10 

adiunkt 4,00 4 

Razem 14,00 14 

dr  

st. wykładowca 7,25 8 

asystent  5,75 6 

adiunkt 47,00 47 

Razem 60,00 61 

mgr 

wykładowca  2,75 3 

st. wykładowca 1,00 1 

asystent  12,80 15 

Razem 16,55 19 

Razem Wydział  95,55 99 

 

TABELA 5 

Pełnozatrudnieni nauczyciele akademiccy według zajmowanych stanowisk w latach 2011–2012 

Lp. Wyszczególnienie 

Stan na 31.12.2012 Stan na 31.12.2011 

etaty 
 

struktura 
w % 

etaty 
 

struktura 
w % 

1 adiunkt 

dr  771 51,99 797 52,92 

dr hab.  198 13,35 170 11,29 

prof. — — — — 

Razem 969 65,34 967 64,21 

2 asystent 

dr  32 2,16 32 2,13 

mgr 106 7,15 114 7,57 

Razem 138 9,31 146 9,70 

3 docent Razem — — 2 0,13 

4 profesor nadzwyczajny 

mgr — — 1 0,07 

dr hab.  169 11,40 189 12,55 

prof. 111 7,48 100 6,64 

Razem 280 18,88 290 19,26 

5 profesor wizytujący 

dr hab.  1 0,07 1 0,07 

prof. 2 0,13 4 0,26 

Razem 3 0,20 5 0,33 

6 profesor zwyczajny Razem 93 6,27 96 6,37 

7 Pracownicy naukowo-dydaktyczni 1 473 82,34 1 501 82,38 

8 Pracownicy naukowi 10 0,56 5 0,27 

9 Pracownicy dydaktyczni 299 16,71 308 16,91 

10 Dyplomowani bibliotekarze 7 0,39 8 0,44 

RAZEM 1 789 100,00 1 822 100,00 

Wyszczególnione w tabeli stanowiska należą do grupy pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych (1+2+3+4+5+6=7+8) 
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TABELA 6 

Stan zatrudnienia (w osobach) wg grup wiekowych w latach 2011–2012 

(wszyscy pracownicy Uczelni) 

Lp. Grupa wiekowa 
Stan 31.12.2012 Stan 31.12.2011 

osoby struktura w % osoby struktura w % 

1 do 35 lat 904 26,66 912 26,98 

2 36–45 lat 928 27,37 900 26,63 

3 46–55 lat 799 23,56 835 24,71 

4 56–65 lat 661 19,49 646 19,11 

5 66–70 lat 78 2,30 68 2,01 

6 od 71 lat 21 0,62 19 0,56 

RAZEM 3 391 100,00 3 380 100,00 

 

TABELA 7 

Stan zatrudnienia samodzielnych pracowników naukowych  

(tj. osób posiadających co najmniej stopień naukowy dr. hab.)  

wg grup wiekowych (porównanie w latach 2011–2012) 

Lp. Grupa wiekowa 
Stan 31.12.2012 Stan 31.12.2011 

osoby struktura w % osoby struktura w % 

1 do 35 lat 0 0,00 2 0,34 

2 36–45 lat 85 14,43 74 12,76 

3 46–55 lat 174 29,54 169 29,14 

4 56–65 lat 252 42,78 268 46,21 

5 66–70 lat 57 9,68 49 8,45 

6 od 71 lat 21 3,57 18 3,10 

RAZEM 589 100,00 580 100,00 

 

 

TABELA 8 

Zatrudnienie w latach 2011–2012 w przeliczeniu na pełne etaty 

Lp. Wyszczególnienie 
Stan na 31.12.2012 Struktura w % 

2012 2011 2012 2011 

1 Nauczyciele akademiccy 1 913,35 1 926,10 59,31 59,42 

2 Pracownicy naukowo-dydaktyczni 1 560,00 1 572,55 48,36 48,52 

3 Pracownicy dydaktyczni 326,60 332,80 10,12 10,27 

4 Pracownicy naukowi 19,75 12,75 0,61 0,39 

5 Dyplomowani bibliotekarze 7,00 8,00 0,22 0,25 

6 Pracownicy niebędący nauczycielami 

akademickimi 
1 312,80 1 315,20 40,69 40,58 

7 Pracownicy naukowo-techniczni,  

inżynieryjno-techniczni i informatycy 
281,65 292,15 8,73 9,01 

8 Pracownicy naukowo-techniczni 57,75 60,00 1,79 1,85 

9 Pracownicy inżynieryjno-techniczni 

i informatycy,  
223,90 232,15 6,94 7,16 

w tym informatycy 65,75 67,25 2,03 2,07 

10 Pracownicy bibliotek 165,50 161,50 5,13 4,98 
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Lp. Wyszczególnienie 
Stan na 31.12.2012 Struktura w % 

2012 2011 2012 2011 

11 Pozostali pracownicy 865,65 861,55 26,83 26,58 

12 Pracownicy administracyjni 632,65 624,80 19,61 19,28 

13 Pracownicy obsługi, robotnicy i kierowcy 210,25 214,00 6,51 6,60 

14 Pracownicy inni* 22,75 22,75 0,71 0,70 

RAZEM 3 226,15 3 241,30 100,00 100,00 

 * pracownicy działalności wydawniczej 

 

 

TABELA 9 

Zatrudnienie na wydziałach wg stanu na dzień 31.12.2012 r. (w przeliczeniu na etaty) 

z uwzględnieniem stosunku pracowników niebędących nauczycielami do nauczycieli akademickich  

wraz z informacją o liczbie studentów 

Lp. Wydział 
Nauczyciele 
akademiccy 

Pracownicy 
niebędący 

nauczycielami 
akademickimi 

Proporcja 
4:3 

Studenci  
wg 

sprawozdania 
GUS 10 

1 Biologii i Ochrony Środowiska 144,75 84,00 0,580 1 157 

2 Filologiczny 434,25 110,75 0,255 6 698 

3 Matematyki, Fizyki i Chemii 229,50 112,75 0,491 2 022 

4 Nauk o Ziemi  134,50 84,50 0,628 1 217 

5 Nauk Społecznych 192,40 46,00 0,239 4 843 

6 Pedagogiki i Psychologii 149,00 44,00 0,295 2 956 

7 Prawa i Administracji 117,50 46,00 0,391 5 637 

8 Informatyki i Nauki o Materiałach 114,60 68,75 0,560 1 449 

9 Radia i Telewizji  

im. K. Kieślowskiego  
29,50 16,50 0,559 751 

10 Teologiczny 43,25 12,00 0,277 749 

11 Etnologii i Nauk o Edukacji 95,55 22,00 0,230 1 930 

12 Artystyczny 109,80 13,00 0,118 511 

 

 

TABELA 10  

Zatrudnienie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w grupach pracowniczych 

wg stanu na dzień 31.12.2012 roku (w przeliczeniu na etaty i w osobach)  

Lp. Wydział/Jednostka Grupy pracownicze Etaty Osoby 

1 Biologii i Ochrony Środowiska 

Administracyjni, ekonomiczni  13,50 14 

Inżynieryjno-techniczni  37,50 42 

Naukowo-techniczni  12,00 12 

Pracownicy obsługi  11,00 11 

Robotnicy 10,00 10 

Razem 84,00 89 

2 Filologiczny 

Administracyjni, ekonomiczni 50,00 53 

Bibliotekarze  32,00 32 

Informatycy 2,00 2 

Inżynieryjno-techniczni  4,00 4 

Pracownicy obsługi  13,75 14 

Robotnicy 9,00 10 

Razem 110,75 115 
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Lp. Wydział/Jednostka Grupy pracownicze Etaty Osoby 

3 Matematyki, Fizyki i Chemii 

Administracyjni,  

ekonomiczni 
31,50 33 

Informatycy 4,50 5 

Inżynieryjno-techniczni 34,00 35 

Naukowo-techniczni  18,75 20 

Pracownicy obsługi  7,00 7 

Robotnicy 17,00 17 

Razem 112,75 117 

4 Nauk o Ziemi 

Administracyjni, ekonomiczni 14,00 14 

Bibliotekarze  5,00 5 

Informatycy 3,00 3 

Inżynieryjno-techniczni 31,50 33 

Naukowo-techniczni  16,00 16 

Pracownicy obsługi  6,00 7 

Robotnicy 9,00 9 

Razem 84,50 87 

5 Nauk Społecznych  

Administracyjni,  

ekonomiczni 
24,00 24 

Bibliotekarze  12,00 12 

Informatycy 2,00 2 

Inżynieryjno-techniczni 1,00 1 

Pracownicy obsługi  4,00 4 

Robotnicy 3,00 3 

Razem 46,00 46 

6 Pedagogiki i Psychologii 

Administracyjni,  

ekonomiczni 
25,00 25 

Bibliotekarze  7,00 7 

Informatycy 1,00 1 

Inżynieryjno-techniczni 2,00 2 

Pracownicy obsługi  5,50 6 

Robotnicy 3,50 4 

Razem 44,00 45 

7 Prawa i Administracji 

Administracyjni, ekonomiczni 24,00 24 

Bibliotekarze  10,00 11 

Informatycy 2,00 2 

Inżynieryjno-techniczni 1,00 1 

Pracownicy obsługi  6,00 6 

Robotnicy 3,00 3 

Razem 46,00 47 

8 

 

Informatyki i Nauki  

o Materiałach 

Administracyjni, ekonomiczni 12,50 13 

Bibliotekarze  4,00 4 

Informatycy 3,00 3 

Inżynieryjno-techniczni 27,50 28 

Naukowo-techniczni  10,00 10 

Pracownicy obsługi  6,75 7 

Robotnicy 5,00 5 

Razem 68,75 70 

9 

 

Radia i Telewizji  

im. K. Kieślowskiego 

Administracyjni, ekonomiczni 5,00 5 

Bibliotekarze  1,50 2 

Inżynieryjno-techniczni 7,50 8 

Robotnicy 2,50 3 

Razem 16,50 18 
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Lp. Wydział/Jednostka Grupy pracownicze Etaty Osoby 

10 Teologiczny  

Administracyjni, ekonomiczni 6,00 7 

Bibliotekarze  5,00 5 

Informatycy 1,00 2 

Razem 12,00 14 

11 Etnologii i Nauk o Edukacji 

Administracyjni, ekonomiczni 20,00 20 

Inżynieryjno-techniczni  2,00 2 

Razem 22,00 22 

12 Artystyczny  

Administracyjni, ekonomiczni 9,00 9 

Inżynieryjno-techniczni 4,00 5 

Razem 13,00 14 

13 Uniwersytet Trzeciego Wieku  
Administracyjni, ekonomiczni 1,500 2 

Razem 1,50 2 

14 SPNJO 

Administracyjni, ekonomiczni 1,00 1 

Bibliotekarze  1,00 1 

Informatycy 1,00 1 

Razem 3,00 3 

15 SWFiS 
Administracyjni, ekonomiczni 1,00 1 

Razem 1,00 1 

16 Szkoła Języka i Kultury Polskiej 
Administracyjni, ekonomiczni 2,00 2 

Razem 2,00 2 

17 Szkoła Zarządzania 

Administracyjni, ekonomiczni 4,00 4 

Bibliotekarze  1,00 1 

Razem 5,00 5 

18 MISH 
Administracyjni, ekonomiczni 1,00 2 

Razem 1,00 2 

19 CINiBA 

Administracyjni, ekonomiczni  8,75 9 

Inżynieryjno-techniczni 1,00 1 

Robotnicy 1,00 1 

Razem 10,75 11 

20 SINJA 
Administracyjni, ekonomiczni 1,50 3 

Razem 1,50 3 

21 ŚMSH 
Administracyjni, ekonomiczni 1,00 1 

Razem 1,00 1 

22 

 

Centrum Studiów nad 

Człowiekiem i Środowiskiem 

Administracyjni, ekonomiczni 1,00 1 

Razem 1,00 1 

23 MSNP 

Administracyjni, ekonomiczni 2,00 2 

Bibliotekarze  1,00 1 

Razem 3,00 3 

24 
Centrum Kształcenia na 

Odległość 

Informatycy 2,25 3 

Razem 2,25 3 

25 Wszechnica Śląska 
Administracyjni, ekonomiczni 1,0 1 

Razem 1,0 1 

26 Wydawnictwo 

Administracyjni,  

ekonomiczni 
3,00 3 

Informatycy 6,00 6 

Pracownicy działalności wydawniczej  

i poligraf. 
22,75 23 

Razem 31,75 32 
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Lp. Wydział/Jednostka Grupy pracownicze Etaty Osoby 

27 
Ośrodek Dydaktyczny  

w Rybniku 

Bibliotekarze  2,00 2 

Razem 2,00 2 

28 

Sekcja Administracyjna 

Ośrodka Dydaktycznego  

w Rybniku 

Administracyjni, ekonomiczni 4,00 4 

Robotnicy 1,00 1 

Razem 5,00 5 

29 

 

Ośrodek Dydaktyczny 

w Chorzowie 

Administracyjni, ekonomiczni 4,00 4 

Pracownicy obsługi  2,00 2 

Robotnicy 3,00 3 

Razem 9,00 9 

30 

 

 

Administracja 

Ogólnouczelniana (tzw. 

„Rektorat”) — szczegóły 

zawiera tabela nr 11 

Administracyjni, ekonomiczni 332,15 345 

Informatycy 31,50 32 

Robotnicy 10,75 12 

Kierowcy 9,00 9 

Pracownicy obsługi  7,25 8 

Naukowo-techniczni 1,00 1 

Razem 391,65 407 

31 Biblioteka UŚ 

Administracyjni, ekonomiczni 1,00 1 

Bibliotekarze  84,00 84 

Informatycy 6,00 6 

Pracownicy obsługi  1,00 1 

Razem 92,00 92 

32 

 

Administracja 

Międzywydziałowa 

w Cieszynie 

oraz Dział Administracji 

Międzywydziałowej (AO)  

Administracyjni, ekonomiczni 5,50 6 

Inżynieryjno-techniczni 5,15 6 

Pracownicy obsługi  6,75 8 

Robotnicy 9,00 9 

Kierowcy 1,00 1 

Razem 27,40 30 

33 

 

Ośrodki wypoczynkowe:  

Borne Sulinowo i Szczyrk  

Administracyjni, ekonomiczni 2,00 2 

Pracownicy obsługi 2,00 2 

Razem 4,00 4 

34 

 

Osiedla Akademickie  

w Katowicach i Sosnowcu 

Administracyjni, ekonomiczni 15,00 15 

Informatycy 0,50 1 

Pracownicy obsługi  10,50 13 

Robotnicy 19,00 20 

Razem 45,00 49 

35 

 

Osiedle Akademickie  

w Cieszynie wraz z Zajazdem 

„Academicus” 

Administracyjni, ekonomiczni 5,75 6 

Pracownicy obsługi  5,00 5 

Razem 10,75 11 

 

TABELA 11 

Zatrudnienie w Administracji Ogólnouczelnianej wg stanu na dzień 31.12.2012 roku  

w podziale na jednostki organizacyjne 

Lp. Stanowisko/Jednostka Etaty Osoby 

1 Kanclerz 1,00 1 

2 Zastępcy kanclerza 2,00 2 

3 Kwestor 1,00 1 

4 Zastępcy kwestora 4,00 4 

5 Rzecznik patentowy  1,00 1 

6 Dyrektor ds. informatyzacji 1,00 1 
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Lp. Stanowisko/Jednostka Etaty Osoby 

7 Archiwum 3,00 3 

8 Biuro Projektu „UPGOW” 3,00 3 

9 Biuro Projektu „ZiZOZap” 2,00 4 

10 Centrum Obsługi Studenta 10,25 13 

11 Dział Audytu 1,00 1 

12 Dział Finansowy 11,00 11 

13 Dział Informatycznej Obsługi Toku Studiów 6,00 6 

14 Dział Inwentaryzacji 14,00 14 

15 Dział Księgowości Głównej 20,00 20 

16 Dział Księgowości Majątkowej 8,00 8 

17 Dział Kształcenia 13,00 13 

18 Dział Nadzoru nad Nieruchomościami 20,00 20 

19 Dział Nauki 7,50 8 

20 Dział Organizacyjno-Prawny 6,00 6 

21 Dział Studenckich Spraw Socjalnych 6,00 6 

22 Dział Spraw Osobowych i Socjalnych 17,00 17 

23 Biuro Karier 7,75 8 

24 Sekcja Transportu 10,00 10 

25 Kancelaria Ogólna 7,00 7 

26 Dział Informacji i Promocji  13,00 15 

27 Dział Zamówień Publicznych 10,00 10 

28 Dział Współpracy z Zagranicą  10,00 11 

29 Dział Spraw Obronnych i Ochrony 5,75 7 

30 Dział Administracji Sieci i Usług Sieciowych 5,00 5 

31 Dział Budżetowania i Kontrolingu 7,50 8 

32 Dział Informatycznych Systemów Zarządzania 14,00 14 

33 Dział Kontroli Wewnętrznej 3,50 4 

34 Dział Logistyki 35,00 35 

35 Dział Płac 16,00 16 

36 Dział Portalu i Serwisu WWW 6,50 7 

37 Dział Inwestycji i Infrastruktury Budowlanej 29,00 29 

38 Gabinet Rektora 5,75 6 

39 Inspektorat BHP i Ochrony P-poż. 6,50 7 

40 PKZP 1,00 1 

41 Sekretariaty Związków Zawodowych 3,00 3 

42 Zespół Radców Prawnych 5,50 7 

43 Dział Projektów 15,65 17 

44 Dział Księgowości Projektów 9,00 9 

45 Biuro Współpracy z Gospodarką 7,50 8 

RAZEM 391,65 407 

 

 

 

B/ Sprawy pracownicze  

Działalność socjalna 

Działalność socjalna prowadzona była na rzecz pracowników Uczelni, byłych pracowników 

będących emerytami i rencistami oraz członków ich rodzin. Do  korzystania z Zakładowego Funduszu 

Świadczeń Socjalnych (wg stanu na dzień 31.12.2012 r.) uprawnionych było 7  427 osób. 

Zakres przedmiotowy i podmiotowy działalności socjalnej organizowanej przez Uczelnię 

oraz szczegółowe zasady i warunki korzystania ze świadczeń socjalnych finansowanych ze środków 
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Funduszu określony jest w Regulaminie ZFŚS, a środki w rocznym planie rzeczowo-finansowym, 

uzgodnionym z działającymi w Uczelni związkami zawodowymi. 

Dla pracowników tworzy się odpis na Fundusz w wysokości 6,5% planowanych przez Uczelnię 

rocznych wynagrodzeń osobowych, a dla emerytów i rencistów w wysokości 10% rocznej sumy 

najniższej emerytury lub renty z roku poprzedniego, ustalonej zgodnie z ustawą o  emeryturach 

i rentach z FUS (na jedną osobę będącą emerytem lub rencistą).  

Budżet ZFŚS na rok 2012 przedstawia tabela nr 12, natomiast wykonanie planu rzeczowo- 

-finansowego w 2012 roku obrazuje tabela nr 13. 

 

TABELA 12 

Budżet ZFŚS na 2012 rok 

Lp. Stan ZFŚS w roku 2012 Kwota w tys. zł 

1 Środki z roku poprzedniego 854,04 

2 Odpis podstawowy 9 030,25 

3 Zwiększenie odpisu z tytułu opieki socjalnej nad emerytami  996,15 

4 Wpłaty pracowników: 

 dopłaty do basenu, karnetów fitness  

 opłaty za korzystanie z ośrodków wypoczynkowych 

 odsetki od pożyczek mieszkaniowych 

 

22,81 

77,44 

129,39 

5 Wartość udzielonych pożyczek mieszkaniowych (kwota zablokowana)  4 691,40 

RAZEM 15 801,48 

Stan Funduszu (bez udzielonych pożyczek mieszkaniowych) 11 110,08 

 

 

TABELA 13 

Wykonanie planu rzeczowo-finansowego w 2012 roku  

Lp. Wydatki z ZFŚS Kwota w tys. zł 

1 Wypoczynek 6 814,87 

2 Pomoc finansowo-rzeczowa 2 581,54 

3 Działalność sportowo-rekreacyjna, kulturalno-oświatowa oraz imprezy 

okolicznościowe 

 w tym: wycieczki 

387,28 

237,43 

4 Umorzenia pożyczek mieszkaniowych 21,47 

5 Dofinansowanie ośrodków wypoczynkowych  264,82 

RAZEM 10 069,98 

 

 

 

Wypoczynek 

Wypoczynek obejmuje wczasy, „wczasy pod gruszą”, wypoczynek dla dzieci i młodzieży (kolonie  

i obozy letnie) oraz wyjazdy profilaktyczno-lecznicze do sanatorium.  

W roku 2012, podobnie jak w latach ubiegłych, zdecydowanie najwięcej osób skorzystało 

z wypoczynku organizowanego we własnym zakresie, tj. z tzw. „wczasów pod gruszą” — dane zawiera 

tabela nr 14. 
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TABELA 14 

Udział pracowników oraz emerytów i rencistów w zorganizowanym wypoczynku w 2012 roku 

Lp. Forma wypoczynku Liczba osób 
Kwota dofinansowania 

w tys. zł 

1 Obozy i kolonie 66 35,35 

2 Dofinansowanie kosztów skierowań na leczenie 

sanatoryjne 
191 149,53 

3 Wczasy „pod gruszą” — pracownicy oraz  

członkowie ich rodzin 

3 225 

1 938 
5 922,44 

4 Wczasy „pod gruszą” — emeryci i renciści oraz 

członkowie ich rodzin 

1 078 

29 
707,55 

RAZEM 6 527 6 814,87 

Pomoc rzeczowo-finansowa 

Sytuacja życiowa, materialna i rodzinna niektórych pracowników Uczelni oraz wielu emerytów jest 

nadal bardzo trudna, o czym świadczy wydatkowana kwota na pomoc bezzwrotną, tj. zapomogi 

losowe i materialne.  

Wprowadzona w 2011 roku nowa forma pomocy rodzinie, a mianowicie dofinansowanie 

do wyżywienia dzieci w żłobkach, przedszkolach i szkołach okazała się bardzo potrzebna. Z tej formy 

pomocy w roku 2012 skorzystało 95 pracowników, tj. o 20 osób więcej niż w roku ubiegłym,  

a pomocą objętych zostało 128 dzieci. 

Tabela nr 15 przedstawia liczę osób, które skorzystały z pomocy finansowej w roku 2012 oraz kwoty 

wydatkowanych na ten cel środków.  

TABELA 15 

Pomoc finansowa w 2012 roku 

Lp. Forma pomocy Liczba osób 
Kwota pomocy 

finansowej w tys. zł 

1 Dofinansowanie świąteczne 3 190 1 599,80 

2 Zapomogi materialne i losowe — pracownicy 487 563,80 

3 Zapomogi materialne i losowe — emeryci 302 305,30 

4 Zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 75 66,00 

5 Dopłata do „zielonej szkoły” 44 14,93 

6 Dofinansowanie do wyżywienia dzieci 95 31,71 

RAZEM 4 193 2 581,54 

Sport, kultura, turystyka 

Działalność sportowo-rekreacyjna oraz kulturalno-oświatowa organizowana jest w postaci różnych 

form rekreacji ruchowej oraz imprez artystycznych, kulturalnych i rozrywkowych.  

W 2012 r. nadal dużym zainteresowaniem cieszyły się wyjazdy do Krakowa, Warszawy 

i do Zakopanego na spektakle teatralne: „Andropauza”, „Katowicki Karnawał Komedii”, „Sztuka”, 

„O psychiatrach i psychologach” oraz wyjazdy na wystawy, m.in. do Muzeum Narodowego w Krakowie na 

wystawę „Turner — malarz żywiołów”. Pracownicy, emeryci oraz członkowie ich rodzin chętnie 

uczestniczyli również w koncertach, np. Iana Andersona, Paco Pena, Śląskiej Orkiestry Kameralnej oraz  

w wyjazdach połączonych z rekreacją ruchową (baseny geotermalne, piesze wędrówki po Beskidzie). 

Dużym zainteresowaniem cieszyły się wycieczki turystyczno-krajoznawcze, m.in. do kurortu Słoneczny 

Brzeg w Bułgarii, Pragi, Paryża, Zakopanego, Karpacza, Międzywodzia, Sandomierza i w Sudety. Przez 

kilka miesięcy 161 pracowników uczestniczyło w zajęciach sportowych korzystając z karnetu multisport 

Firmy Benefit, a 67 osób pod kierunkiem wykwalifikowanych instruktorów SWFiS poprawiało swoją 

kondycję fizyczną na basenie Uczelni.  
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Z wycieczek zorganizowanych wspólnie ze związkami zawodowymi skorzystało w 2012 r. 669 osób (na 

ten cel wydatkowano łącznie 237,43 tys. zł), a z zajęć sportowo-rekreacyjnych i imprez kulturalno-

oświatowych 505 osób (na ten cel wydatkowano kwotę 82,40 tys. zł). 

Imprezy okolicznościowe 

Z okazji Dnia Dziecka, na terenach zielonych Osiedla Akademickiego w Katowicach Ligocie, 

zorganizowano imprezę plenerową z konkursami, grami i zabawami, natomiast z okazji „Świętego 

Mikołaja” 189 dzieci pracowników Uczelni obejrzało przedstawienie teatralne w Teatrze Lalki i Aktora 

„Ateneum” (na ten cel wydatkowaliśmy 13,45 tys. zł). 

Na stałe do kalendarza imprez wpisały się spotkania organizowane w okolicach świąt Bożego 

Narodzenia oraz Wielkanocy dla byłych pracowników Uczelni będących naszymi emerytami i rencistami. 

W 2012 roku w spotkaniach wiosennych uczestniczyło 376 osób, a w spotkaniach wigilijnych udział 

wzięło 513 osób. Spotkania uświetnił występ chóru „Modus Vivendi”.  

W roku 2012 na imprezy okolicznościowe wydatkowano kwotę 54 tys. zł. 

Ośrodki wypoczynkowe 

Do dyspozycji pracowników, emerytów oraz członków ich rodzin nadal pozostawały ośrodki 

wypoczynkowe w Szczyrku (z 19 miejscami noclegowymi) oraz w Bornem Sulinowie (z 37 miejscami 

noclegowymi). 

Koszty utrzymania ośrodków wypoczynkowych oraz stopień ich wykorzystania w roku 2012 i 2011 

zawiera tabela nr 16. 

TABELA 16 

Koszty utrzymania ośrodków wypoczynkowych oraz stopień wykorzystania w latach 2011–2012 

Lp. Wyszczególnienie 
Szczyrk Borne Sulinowo 

2011 2012 2011 2012 

1 Koszty (w tys. zł) 97,29 106,71 165,99 158,11 

2 Przychody (w tys. zł) 33,61 42,84 41,88 34,60 

3 Stopień wykorzystania w skali roku 38% 42% 25% 18% 

Domy Asystenta 

Na terenie Katowic i Sosnowca Uczelnia posiadała w 2012 roku 3 budynki pełniące funkcję 

Domów Asystenta — dane zawiera tabela nr 17. 

TABELA 17 

Domy Asystenta — liczba pokoi i wykorzystanie w latach 2011–2012 

Lp. Dom Asystenta 
Liczba  

segmentów 
(pokoi) 

Wykorzystanie 
w % — 2012 rok 

Wykorzystanie  
w % — 2011 rok 

1 Dom Asystenta nr 1, Sosnowiec, ul. Lwowska 4 62 99% 99,6% 

2 Dom Asystenta nr 2, Sosnowiec, ul. Lwowska 6 77 99% 98,8% 

3 Dom Asystenta nr 3, Katowice, ul. Paderewskiego 32 151 97,5% 94% 
 

Domy Asystenta uzyskały w 2012 r. dodatni wynik finansowy na łączną kwotę 268  061,97 zł. 
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C/ Ochrona warunków pracy 

W 2012 r. we wszystkich jednostkach Uczelni przeprowadzane były kontrole dotyczące 

przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej. Kontrole 

przeprowadzali inspektorzy instytucji zewnętrznych, takich jak: Państwowa Inspekcja Pracy, Sanepid, 

Komendy Rejonowe Straży Pożarnych oraz pracownicy Inspektoratu BHP i Ochrony P-poż. 

Uniwersytetu Śląskiego.  

Drobne uchybienia wynikłe w trakcie kontroli realizowane były na bieżąco, natomiast pozostałe 

wykonywane były w wyznaczonych terminach na podstawie wydanych poleceń — dane przedstawia 

tabela nr 18. 

TABELA 18 

Kontrole i zalecenia w 2012 roku 

Lp. Instytucja kontrolująca Kontrole/Zalecenia 

1 Inspektorat BHP i Ochrony P-poż. UŚ 23/41 

2 Sanepid 14/6 

3 Państwowa Inspekcja Pracy  3/8 

4 Komendy Rejonowe Państwowej Straży Pożarnej 5/5 

 

Pracownicy Inspektoratu BHP i Ochrony P-poż. sporządzali kompleksową dokumentację 

wypadków przy pracy oraz w drodze do lub z pracy, prowadzili postępowania powypadkowe oraz 

karty statystyczne dla GUS. Wypadki zaistniałe w 2012 r. to wypadki indywidualne powodujące 

czasową niezdolność do pracy. Nie odnotowano wypadków ciężkich, śmiertelnych i zbiorowych — 

dane dotyczące wypadków zawiera tabela nr 19.  

TABELA 19 

Wypadki oraz choroby zawodowe w 2012 roku 

Lp. Rodzaj Ilość 

1 Wypadki przy pracy 19 

2 Wypadki w drodze do pracy 11 

3 Choroby zawodowe  1 

 

 

Uczelniana komisja ds. przyznawania lub cofnięcia dodatku specjalnego przysługującego ze 

względu na charakter pracy lub warunki wykonywania pracy w 2012 roku przyznała 315 dodatków.  

Na stronie internetowej Inspektoratu umieszczane są na bieżąco wszelkie zmiany w przepisach 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Jednym z ważniejszych obowiązków Inspektoratu jest szkolenie pracowników i studentów Uczelni 

z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej. Szkolenia takie zapewniają 

uczestnikom zaznajomienie się z czynnikami środowiska pracy mogącymi powodować zagrożenia dla 

bezpieczeństwa i zdrowia pracowników podczas pracy oraz z odpowiednimi środkami i działaniami 

zapobiegawczymi, poznanie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie 

niezbędnym do wykonywania pracy w zakładzie pracy i na określonym stanowisku pracy, a także 

obowiązków i odpowiedzialności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz nabycie 

umiejętności wykonywania pracy w sposób bezpieczny dla siebie i innych osób, postępowania  

w sytuacjach awaryjnych oraz udzielenia pomocy osobie, która uległa wypadkowi. 

Pracownicy Inspektoratu BHP i Ochrony P-poż. prowadzili całoroczne wsparcie i kierowali 

organizowaniem szkoleń specjalistycznych w zakresie udzielania pierwszej pomocy, obsługi 

autoklawów, itp. — dane dotyczące przeprowadzonych szkoleń przedstawia tabela nr 20. 
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TABELA 20 

Szkolenia specjalistyczne w 2012 roku 

Lp. Rodzaj szkolenia 
Liczba osób 

uczestniczących 
w szkoleniach 

Uwagi 

1 Wstępne 266 przed rozpoczęciem pracy 

2 Okresowe pracowników dydaktycznych 146 co 5 lat 

3 Okresowe pracodawców i osób kierujących  47 co 5 lat 

4 Szkolenie p-poż. 225 
zapoznanie z instrukcją  

p-poż. 

5 Szkolenia specjalistyczne 64 w miarę potrzeb 

6 Pierwsza pomoc (użycie defibrylatorów) 60 — 

7 
Studenci I roku studiów niestacjonarnych oraz 

doktoranci 
1 499 przed rozpoczęciem zajęć 

 
W 2012 zawarto następujące umowy: 

 z firmą „KOMES” Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej na monitorowanie lokalnego systemu 

sygnalizacji pożaru w budynkach Uniwersytetu (DS „Uśka” , DS „Cieszko” i DSN w Cieszynie),  

 z Firmą Pomiarowo-Usługową PEKOL SC z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, której na 

bieżąco zlecane były pomiary substancji, preparatów i czynników niebezpiecznych, 

rakotwórczych lub mutagennych w środowisku pracy. Wskaźniki narażenia mierzonych 

czynników nie przekroczyły dopuszczalnych wartości określonych w Rozporządzeniu Ministra 

Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych 

stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. 

W 2012 roku przekazano do utylizacji 16,54 Mg odpadów elektrycznych i elektronicznych  

oraz 5,672 Mg odpadów chemicznych (laboratoryjne, analityczne oraz odczynniki chemiczne).  

Ponadto Inspektorat BHP i Ochrony P-poż. przeprowadził wybór firmy zajmującej się dystrybucją 

sprzętu ratowniczego (defibrylatory), który został zakupiony dzięki dofinansowaniu przez PZU. Po 

rozeznaniu rynku wybrana została Firma CZARMED Łukasz Czarnecki z siedzibą w Łodzi. W grudniu 

2012 roku 10 szt. defibrylatorów AED zostało rozmieszczonych w następujących jednostkach Uczelni: 
 

1. Rektorat — działanie dodatkowe dla obiektów przy ul. Bankowej 5 i ul. Bankowej 9.  

2. Wydział Prawa i Administracji — działanie dodatkowe dla obiektów CINiBA i Wydział Nauk 

Społecznych. 

3. Wydział Nauk o Ziemi — działanie dodatkowe dla obiektów Osiedla Akademickiego w Sosnowcu, ul. 

Śnieżna i ul. Będzińska 39. 

4. Wydział Biologii i Ochrony Środowiska — działanie dodatkowe dla obiektów pl. Sejmu Śląskiego 1.  

5. Wydział Filologiczny, Sosnowiec, ul. Grota-Roweckiego 5 — działanie dodatkowe dla obiektów przy 

ul. Żytniej 10 i Żytniej 12. 

6. Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie — 

działanie dodatkowe dla obiektów Szkoły Zarzadzania i Kampusu w Chorzowie.  

7. Cieszyn — działanie dodatkowe dla obiektów DS „Uśka”, DS „Cieszko” i DSN. 

8. Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, Instytut Fizyki — działanie dodatkowe dla obiektów przy ul. 

Bankowej 14, ul. Szkolnej 7 i ul. Szkolnej 9. 

9. Wydział Pedagogiki i Psychologii. 

10. Osiedle Akademickie Ligota. 
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A/ Inwestycje budowlane 

Działalność inwestycyjna Uniwersytetu ma na celu, przede wszystkim, dążenie do stwarzania możliwie 

optymalnych warunków dla kształcenia oraz dla prowadzenia działalności naukowo-badawczej. 

Mimo ograniczonych możliwości finansowych — środków własnych i możliwych do osiągnięcia ze 

źródeł zewnętrznych udało się skierować, co najmniej dostateczne, środki na priorytetowe kierunki 

inwestowania. 

Inwestycja realizowana 
ze środków własnych i pozyskanych (MNiSW, samorządy lokalne) 

1. Budowa nowego obiektu dla Wydziału Radia i Telewizji im. K. Kieślowskiego  
W marcu 2011 roku rozstrzygnięto konkurs na opracowanie koncepcji. Spośród 39 prac, jakie 

nadesłano, Sąd Konkursowy zwycięzcą ogłosił firmę projektową Grupa 5 Architekci z siedzibą 

w Warszawie. Podjęto negocjacje istotnych warunków umownych.  
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Budynek Wydziału Radia i Telewizji im. K. Kieślowskiego powstanie przy ul. św. Pawła 3 na terenie 

przekazanym przez Miasto Katowice, a szacowany koszt budowlanej części inwestycji to 33 000 tys. zł 

wraz z wyposażeniem. 

W lutym 2012 r. złożono w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego wniosek o wprowadzenie 

do planu inwestycji przedmiotowego zadania wraz z programem inwestycji finansowanej z  części 

budżetowej 38 — Szkolnictwo wyższe. 

W marcu 2012 r. podpisano umowę z pracownią projektową oraz rozpoczęto fazę projektowania 

obiektu. 

Inwestycje realizowane  
w oparciu o dotacje ze środków Unii Europejskiej 

1. Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka  
Budowa obiektu Centrum została zakończona w lipcu 2011, a budynek uzyskał pozwolenie na 

użytkowanie w tym samym miesiącu, po czym rozpoczęto fazę wyposażania obiektu, która została 

zakończona w lipcu 2012 r. W październiku 2012 r. nastąpiło oficjalne otwarcie CINiBA. 

2. Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych  w Chorzowie 
Budowa obiektu Centrum została zakończona w listopadzie 2011 roku, a budynek uzyskał 

pozwolenie na użytkowanie w tym samym miesiącu. W grudniu 2011 r. rozpoczęto fazę wyposażania 

obiektu. Całkowite zakończenie realizacji projektu, zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie 

projektu, przypada na IV kwartał 2013 roku. 

3. Hala sportowa Uniwersytetu Śląskiego 
W 2009 roku złożono wniosek o uzyskanie dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego; dofinansowania nie uzyskano. Projekt został umieszczony na liście rezerwowej. 

4. Termomodernizacja budynku laboratorium wraz odzyskiem ciepła z budynku wysokiego 
Wydziału Nauk o Ziemi w Sosnowcu — etap końcowy inwestycji (TERMOLAB) 
W 2010 r. Uniwersytet aplikował do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego  

o przyznanie dofinansowania na termomodernizację budynku laboratoryjnego Wydziału Nauk o Ziemi — 

TERMOLAB, której wartość wynosi około 11 500 tys. zł. Zakres prac termomodernizacyjnych obejmował: 

wymianę elewacji budynku laboratorium, wymianę energochłonnej wentylacji mechanicznej na nowy 

system z wbudowaną instalacją glikolowego odzysku ciepła z budynku wysokiego, które wykorzystywane 

będzie do wspomagania ogrzewania całego budynku Wydziału (co będzie miało duży wpływ na 

obniżenie zapotrzebowania na ciepło ze źródła zewnętrznego), modernizację węzła cieplnego, a także 

roboty elektryczne wraz z AKPiA. Docelowo budynek laboratorium wraz z budynkiem wysokim WNoZ 

zostaną objęte systemem zarządzania obiektem i energią — BMS i EMS. 

W marcu 2011 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007–2013. W 2011 r. wyłoniono 

w drodze przetargu wykonawcę robót budowlanych oraz podpisano umowy: z wykonawcą robót 

budowlanych, autorem projektu oraz wykonawcą usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego. Rozpoczęto 

realizację zadania inwestycyjnego. 

W marcu 2012 r. dokonano odbioru robót i przekazano obiekt do użytkowania. 

5. Kompleksowa termomodernizacja rektoratu UŚ 
W 2011 r. Uniwersytet aplikował do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Śląskiego o przyznanie dofinansowania na zadanie pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynku 

Rektoratu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach”. Koszt całkowity zadania to 6  549 tys. zł, natomiast 

wnioskowana kwota wynosi 4 539 tys. zł. Zakres robót obejmuje: termorenowację budynku 

polegającą na wykonaniu nowej elewacji wentylowanej, wymianę wentylacji grzania/chłodzenia wraz 

z AKPiA, a także wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej wraz z  odzyskiem ciepła oraz AKPiA. 

W marcu 2012 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu. Również w 2012 r. wyłoniono  

w drodze przetargu wykonawcę robót budowlanych oraz podpisano umowy: z wykonawcą robót 

budowlanych oraz wykonawcą usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego. 

Rozpoczęto realizację zadania inwestycyjnego. 
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6. Modernizacja infrastruktury zespołu laboratoriów dydaktycznych Uniwersytetu  Śląskiego  
z zakresu nauk o środowisku w Katowicach i Sosnowcu, MODLAB 
W roku 2009 Uniwersytet aplikował do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Śląskiego na lata 2007–2013 o przyznanie dofinansowania w ramach Działania 8.1, Priorytet VIII. 

Całkowity koszt zadania wynosi 29 153 755,00 zł, z czego wnioskowana kwota to 24 111 086,86 zł. 

W marcu 2010 r. podpisana została umowa o dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja 

infrastruktury zespołu laboratoriów dydaktycznych Uniwersytetu Śląskiego z zakresu nauk  

o środowisku w Katowicach i Sosnowcu, MODLAB (WNoZ, WBiOŚ, Instytut Fizyki)”, realizowana w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007–2013. Projekt ten swoim 

zakresem obejmuje remont infrastruktury zespołu laboratoriów dydaktycznych z ich wyposażeniem, 

realizowany w następujących jednostkach Uniwersytetu Śląskiego: Wydział Nauk o Ziemi, Wydział 

Biologii i Ochrony Środowiska, Instytut Fizyki oraz Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii. 

W czerwcu 2010 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z wykonawcą 

wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego. W sierpniu został rozstrzygnięty przetarg oraz 

podpisana umowa na usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego. 

W 2011 roku przeprowadzono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót 

budowlanych; w grudniu 2011 roku zawarto umowę, rozpoczynając realizację robót budowlanych.  

W 2012 roku zakończono realizację robót budowlanych. 

7. Cieszyński Kampus Uniwersytecki: Info-Art 
W roku 2011 Uniwersytet aplikował do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Śląskiego na lata 2007–2013 o przyznanie dofinansowania zadania pn. „Cieszyński Kampus 

Uniwersytecki: Info-Art” w ramach Działania 8.1, Priorytet VIII. Całkowity koszt zadania wynosi 

4 264 917,63 zł, z czego wnioskowana kwota to 1 909 082,47 zł. 

W sierpniu 2012 roku została podpisana umowa o dofinansowanie projektu. W zakres projektu 

wchodzi dostosowanie 3 obiektów dydaktycznych Kampusu w Cieszynie do potrzeb osób 

niepełnosprawnych: likwidacja barier architektonicznych oraz przebudowa i rozbudowa budynku dla 

Laboratorium nowych mediów, w tym wyposażenie Laboratorium nowych mediów w urządzenia 

dydaktyczne i inne pomoce naukowe. W tym samym roku podjęto działania promocyjne oraz 

dokonano aktualizacji kosztorysów inwestorskich. 

 

8. Centrum Nauk Stosowanych — II etap ŚMCEiBI 
W kwietniu 2012 roku Ośrodek Przetwarzania Informacji — IW ogłosił konkurs nr II dla Działania 

13.1 — Infrastruktura szkolnictwa wyższego. W lipcu 2012 roku Uniwersytet Śląski złożył wniosek 

aplikacyjny dla przedmiotowego zadania. We wrześniu 2012 r. Ośrodek Przetwarzania Informacji 

wnioskował o złożenie wyjaśnień oraz dokonanie uzupełnień do złożonej dokumentacji aplikacyjnej. 

Wyjaśnienia zostały złożone we wskazanym terminie. W listopadzie  2012 r. została ogłoszona lista 

rankingowa projektów rekomendowanych do wsparcia; na tej liście projekt Uniwersytetu znalazł się 

na 10 miejscu, jako projekt rezerwowy. Trwa oczekiwanie na ewentualne dofinansowanie projektu.  

Inwestycje planowane do realizacji 

1. Centrum Biotechnologii i Bioróżnorodności 
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska od wielu lat prowadzi badania z zakresu biotechnologii, 

biologii i ochrony środowiska. Powstanie CBB jest więc realną odpowiedzią na rosnące potrzeby 

badań interdyscyplinarnych oraz poprawy współpracy pomiędzy sferą nauki i gospodarki w zakresie 

szeroko pojętej biotechnologii, biologii i ochrony środowiska.  

W lipcu 2009 roku powstały wstępne założenia, co do funkcjonalności nowego obiektu. Centrum 

Biotechnologii i Bioróżnorodności, to centrum pełniące trzy podstawowe funkcje: naukowo-badawczą, 

dydaktyczną oraz popularyzatorsko-promocyjną. Kompleks laboratoriów i pracowni specjalistycznych 

biotechnologii środowiskowej będzie obejmował m.in. laboratoria biochemii białek, laboratoria 

bioremediacji i biodegradacji, laboratorium analiz powietrza, laboratorium wirusologii oraz 

laboratorium biotechnologii mikroorganizmów. Powstała w ramach projektu infrastruktura będzie 

wykorzystywana nie tylko przez jednostki Uniwersytetu Śląskiego. Powołane CBB będzie stanowiło 
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platformę wzajemnej współpracy pomiędzy kadrą naukowo-badawczą UŚ oraz innymi instytucjami  

i podmiotami gospodarczymi prowadzącymi działalność w dziedzinach biotechnologicznych.  

W 2011 roku władze Uczelni prowadziły rozmowy z władzami Miasta Katowic na temat możliwości 

przekazania na rzecz Uczelni działki na cele budowlane. Realizacja projektu — budowa obiektu 

Centrum planowana jest w centrum Katowic, w obrębie ulic: św. Pawła, Wodnej i  Górniczej. 

Szacowana wartość inwestycji: ok. 120 mln zł. 

2. Kampus Międzyuczelniany 
Katowickie akademiki zlokalizowane są obecnie w dzielnicy Ligota (akademiki UŚ, ŚUM i  UE),  

w centrum Katowic przy ul. Krasińskiego (akademiki AM) oraz przy ul. Mikołowskiej (akademiki AWF). 

Ich cechą jest zatem rozproszenie oraz częściowe usytuowanie na obrzeżach miasta. Kampus 

międzyuczelniany, do którego akces oprócz Uniwersytetu Śląskiego zgłaszają: Akademia Sztuk 

Pięknych, Akademia Muzyczna oraz Akademia Wychowania Fizycznego, stanowi szansę na 

rewitalizację przestrzeni miejskiej centrum Katowic, kulturalne ożywienie miasta oraz uatrakcyjnienie 

warunków studiowania na Śląsku, co jest bardzo istotne w dobie niżu demograficznego. Planowana 

lokalizacja kampusu to rejon ulic: Gliwickiej, Opolskiej, Dąbrówki i Stęślickiego.  

Przewidywana powierzchnia użytkowa międzyuczelnianego kampusu to około 28  000 m2. 

Ulokowanie tam wspólnego kompleksu akademickiego dla ok. 1 500 studentów umożliwi nie tylko 

ożywienie przestrzeni miejskiej, ale także integrację środowiska akademickiego stolicy Śląska, 

zmniejszy obciążenie komunikacji miejskiej (obecnie studenci mieszkający na osiedlu akademickim 

zmuszeni są do uciążliwego i czasochłonnego dojazdu na uczelnie). Zabudowa o rekreacyjnym 

charakterze będzie sprzyjała zamieszkaniu, komunikacji pomiędzy mieszkańcami i studentami, 

pogłębi współpracę i poczucie studenckiej wspólnoty. Istotny element architektoniczny Kampusu 

będą stanowiły tereny zielone — trawniki, żywopłoty, zieleń wysoka i niska. Taka aranżacja będzie 

nawiązywała do koncepcji Miasta Ogrodów. Planowana inwestycja to nowoczesny kompleks 

akademicki z miejscem na zaplecze handlowe, stołówkę, siłownię wraz ze skwerem sportów miejskich, 

agendą kulturalną oraz podziemnym parkingiem. Szacowana wartość inwestycji: ok. 170 mln zł. 

 

Opis do tabel 

Tabela nr 1 przedstawia inwestycje budowlane kontynuowane w 2012 roku, natomiast tabela nr 2 

informuje o źródłach finansowania inwestycji. Dane porównawcze dotyczą lat 2011–2012.  

Należy tu podkreślić zaangażowanie środków własnych Uniwersytetu na poziomie 15% nakładów, 

pozyskanych środków jednostek samorządowych — 12% i dotacji ze środków unijnych stanowiących 

blisko 72% wydatków poniesionych na inwestycje budowlane w latach 2011–2012 oraz bardzo niski 

udział dotacji MNiSW — poniżej 1%. 

W następnych latach udział środków unijnych w całości wydatków na inwestycje budowlane może 

zacząć nieznacznie spadać z uwagi na zakończenie największych inwestycji budowlanych. Natomiast  

w przyszłości realizowane będą infrastrukturalne zadania inwestycyjne, również dotowane ze środków 

Unii Europejskiej. 

Przy okazji analizy danych liczbowych należy podkreślić dobrze układającą się współpracę z władzami 

województwa oraz miast, w których zlokalizowane są jednostki Uczelni. Liczy się tu nie tylko wymierna 

pomoc finansowa i rzeczowa, ale także, nie mniej ważna, przychylność ułatwiająca załatwianie wszelkich 

spraw formalno-prawnych i organizacyjnych. 

TABELA 1 

Inwestycje budowlane realizowane w 2012 roku (dane porównawcze za lata 2011–2012) — nakłady w tys. zł 

Lp. 
Opis inwestycji budowlanej 

i jej lokalizacja 

Planowane 
efekty 

rzeczowe 

pow. — m
2
 

kub. — m
3
 

2011 2012 Razem 

1 Centrum Informacji Naukowej  

i Biblioteka Akademicka (CINiBA) 
12 400 

62 600 
16 230,0 14 148,0 30 378,0 
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Lp. 
Opis inwestycji budowlanej 

i jej lokalizacja 

Planowane 
efekty 

rzeczowe 

pow. — m
2
 

kub. — m
3
 

2011 2012 Razem 

2 Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań 

Interdyscyplinarnych (ŚMCEiBI) w Chorzowie 
21 500 

68 000 
40 900,0 16 883,0 57 783,0 

3 Hala sportowa 5 249 

35 499 
0,0 0,0 0,0 

4 Termomodernizacja budynku laboratorium 

wraz z odzyskiem ciepła z budynku wysokiego 

Wydziału Nauk o Ziemi w Sosnowcu —  

etap końcowy inwestycji (TERMOLAB) 

 

5 195,0 5 025 10 220,0 

5 Budowa nowego obiektu dla Wydziału Radia 

i Telewizji im. K. Kieślowskiego 
2 365 

9 500 
0,0 417,0 417,0 

6 Kompleksowa termomodernizacja budynku 

Rektoratu 

 
992,0 3 065,0 4 057,0 

7 Modernizacja infrastruktury zespołu laboratoriów 

dydaktycznych Uniwersytetu Śląskiego z zakresu 

nauk o środowisku w Katowicach i Sosnowcu, 

MODLAB  

 

247,0 29 383,0 29 630,0 

8 Cieszyński Kampus Uniwersytecki: Info-Art  0,0 6,5 6,5 

9 Centrum Nauk Stosowanych — II etap ŚMCEiBI 

w Chorzowie 

5 072 

21 754 
0,0 189,0 189,0 

RAZEM  63 564,0 69 116,5 132 680,5 

 

TABELA 2 

Źródła finansowania inwestycji w 2012 roku  

(dane porównawcze za lata 2011–2012) — w tys. zł 

Lp. Instytucja dotująca 2011 2012 Razem Udział w % 

1 MNiSW 200,0 750,0 950,0 0,72 

2 Środki własne UŚ 6 850,0 13 401,8 20 251,8 15,26 

3 Fundusze europejskie 45 714,0 49 618,7 95 332,7 71,85 

4 Dotacje samorządów 10 800,0 5 346,0 16 146,0 12,17 

RAZEM 63 564,0 69 116,5 132 680,5 100,00 

B/ Remonty obiektów Uczelni 

W ramach środków zatwierdzonych w planie rzeczowo-finansowym Uniwersytetu Śląskiego, 

w 2012 roku wykonano szereg prac remontowych mających na celu utrzymanie składników 

majątkowych Uczelni we właściwym stanie technicznym. Pozwoliło to zapobiec niszczeniu mają tku 

Uczelni oraz przyczyniło się do podniesienia poziomu zarówno bazy naukowo-dydaktycznej, jak  

i bytowej studentów oraz pracowników Uniwersytetu Śląskiego. 

Prace remontowe były realizowane w oparciu o środki finansowe Uczelni, dotację MNiSW oraz 

środki będące w posiadaniu wydziałów. 

Całkowity koszt przeprowadzonych w 2012 roku prac remontowych wyniósł  3 516,51 tys. zł, 

w tym: 

— w obiektach dydaktycznych  — 962,31 tys. zł,  

 w obiektach stypendialnych  — 2 554,20 tys. zł.  
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Ze względu na niewielkie środki finansowe przewidziane na realizację zadań remontowych, 

w 2012 roku przeprowadzono niezbędne prace, których konieczność wykonania wynikała 

z okresowych kontroli stanu technicznego oraz z zaleceń organów zewnętrznych. Ww. kwoty 

zawierają także koszty przygotowania dokumentacji technicznej, która była niezbędna dla wykonania 

robót zaplanowanych do realizacji. 

W okresie sprawozdawczym zrealizowano również zadania remontowe związane z wymogami 

przepisów Prawa budowlanego, nałożone zaleceniami Państwowej Straży Pożarnej, Państwowej 

Inspekcji Pracy, Sanepidu oraz uniwersyteckiego Inspektoratu BHP i Ochrony P-poż. W ten sposób 

poprawiono niewłaściwy stan techniczny obiektów oraz dostosowano je do stanu zgodnego 

z obowiązującymi przepisami.  

Tabele nr 3, 4 i 5 oraz wykresy nr 1, 2 i 3 zawierają szczegółowe informacje dotyczące robót 

remontowych przeprowadzonych w poszczególnych jednostkach Uniwersytetu Śląskiego w 2012 roku 

oraz kosztów ich realizacji. 

TABELA 3 

Remonty w 2012 roku (w tys. zł) — obiekty dydaktyczne 

Lp. Jednostka Adres Opis robót remontowych Koszty robót 

1 
Wydział Biologii 

i Ochrony Środowiska 

Katowice, 

ul. Jagiellońska 26–28 

Wymiana drewnianej stolarki okiennej; 

wymiana parapetów okiennych oraz 

wykonanie obróbek blacharskich; wykonanie 

projektu technicznego dotyczącego naprawy 

zabytkowego muru. 

57,23 

Katowice, 

ul. Bankowa 9 

Malowanie Sali Rady Wydziału wraz  

z zapleczem; projekt budowlano-wykonawczy 

zagospodarowania terenu i małej 

architektury. 

14,64 

2 Wydział Filologiczny 

Katowice, 

Pl. Sejmu Śląskiego 1 

Remont sal wykładowych nr 401 i 403; remont 

korytarza V piętra wraz z pracami 

dodatkowymi; rozbiórka szyn stalowych po 

regałach jezdnych. 

82,49 

Sosnowiec, 

ul. Żytnia 10 

Roboty malarskie — pomieszczenie natrysków 

w zapleczu sali gimnastycznej; malowanie 

pomieszczenia nr 408; zabezpieczenie 

zniszczonej części elewacji i pokrycia 

dachowego. 

36,87 

3 
Szkoła Języka  

i Kultury Polskiej 

Katowice,  

Pl. Sejmu Śląskiego 1 

Remont pomieszczeń nr 423, 424, 425; 

renowacja posadzki i wymiana 

podwieszanego sufitu. 

47,23 

4 
Wydział Matematyki, 

Fizyki i Chemii 

Katowice,  

ul. Bankowa 14 

Remont sanitariatu w pawilonie C (II piętro); 

remont schodów zewnętrznych. 
62,37 

5 
Wydział Nauk 

Społecznych 

Katowice,  

ul. Bankowa 11 

Naprawa pokrycia papowego dachu — 

segment A. 
15,90 

6 
Wydział Pedagogiki 

i Psychologii 

Katowice,  

ul. Grażyńskiego 53 
Remont drzwi ewakuacyjnych. 19,99 

7 
Wydział Prawa  

i Administracji 

Katowice,  

ul. Bankowa 11B 
Remont sufitów i świetlików. 41,66 

8 Budynek Rektoratu 
Katowice,  

ul. Bankowa 12 

Wymiana okien w pomieszczeniach nr: 1, 42, 

48, 48A; naprawa uszkodzeń ścian  

w pomieszczeniu nr 4. 

29,57 

9 
Budynki  

administracyjne 

Katowice,  

ul. Szkolna 7,  

ul. Bankowa 12B 

Zabezpieczenie zerwanego pokrycia dachu; 

wymiana wyłazu. 
3,31 

10 
Dział Administracji  

i Usług Sieciowych 

Katowice, 

ul. Uniwersytecka 4 

Remont pomieszczenia piwnicznego; 

przebudowa kabla światłowodu. 
17,23 

11 Archiwum 
Katowice,  

ul. Bankowa 5 

Likwidacja zagrzybień; wymiana drzwi 

zewnętrznych. 
6,16 
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Lp. Jednostka Adres Opis robót remontowych Koszty robót 

12 Ośrodek Dydaktyczny 
Chorzów, ul. 

75. Pułku Piechoty 1 
Malowanie pokoi gościnnych. 29,67 

13 
Obiekty Uniwersytetu 

Śląskiego 

Katowice, Sosnowiec, 

Chorzów, Cieszyn, 

Rybnik 

Awarie, obowiązkowe przeglądy, eksploatacja, 

sieci teletechniczne, dźwigi. 
497,99 

RAZEM 962,31 

 

WYKRES 1 

Wykorzystanie środków na remonty w 2012 roku — obiekty dydaktyczne 

 

 

TABELA 4 

Remonty w 2012 roku (w tys. zł) — obiekty stypendialne (FPMSiD) 

Lp. Obiekt Adres Opis robót remontowych 
Koszty 
robót 

1 
Dom Studenta  

nr 1 

Katowice, 

ul. Studencka 15 

Remont kuchni na podstawie opracowanego projektu 

budowlano-wykonawczego; montaż nawietrzaków do 

okien. 

141,80 

2 
Dom Studenta  

nr 2 

Katowice,  

ul. Studencka 17 

Remont kuchni na podstawie opracowanego projektu 

budowlano-wykonawczego; remont 15 pokoi; montaż 

nawietrzaków do okien. 

183,44 

3 
Dom Studenta  

nr 7 

Katowice,  

ul. Studencka 16 

Remont instalacji odgromowej; remont pomieszczeń na 

podstawie opracowanego projektu budowlano- 

-wykonawczego; remont kapitalny dachu w segmencie G. 

282,00 

4 
Dom Studenta  

nr 2 

Sosnowiec,  

ul. Sucha 7A 

Malowanie 4 segmentów — III piętro, malowanie sali 

gier i suszarni; przebudowa daszków nad kominami; 

przedłużenie pionów odpowietrzenia instalacji 

sanitarnych; remont oświetlenia zewnętrznego przy 

wyjściach ewakuacyjnych.  

44,25 

5 
Dom Studenta  

nr 3 

Sosnowiec,  

ul. Sucha 7B 

Remont korytarza parteru wraz z pomieszczeniami na 

podstawie projektu. 
233,52 

6 
Dom Studenta  

nr 4 

Sosnowiec,  

ul. Lwowska 2 

Remont oświetlenia zewnętrznego przy wyjściach 

ewakuacyjnych; wymiana opraw oświetleniowych 

w pomieszczeniach piwnicznych i na klatkach 

schodowych; wymiana rozdzielnicy na poziomie piwnic. 

21,20 

7 
Dom Studenta  

nr 5 

Sosnowiec,  

ul. Lwowska 8 

Remont pomieszczeń na podstawie opracowanego 

projektu budowlano-wykonawczego. 
509,25 
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8 
Dom Studenta 

„Uśka” 

Cieszyn,  

ul. Bielska 66 

Remont częściowy — III piętro na podstawie 

opracowanego projektu wielobranżowego budowlano- 

-wykonawczego; remont kapitalny 7 pionów c.o. 

z robotami ogólnobudowlanymi; naprawa dachu oraz 

części instalacji odgromowej; aktualizacja projektu 

technicznego dotyczącego remontu kapitalnego klatki 

schodowej B, wejścia głównego do budynku oraz 

pomieszczeń piwnicznych. 

872,10 

9 
Dom Studenta 

„Cieszko” 

Cieszyn,  

ul. Bielska 64 

Remont węzła cieplnego rozdzielającego instalacje c.o. 

i c.w. dla potrzeb Pracowni Ceramiki; wykonanie nowego 

sterowania wymiennikownią c.o. i c.w. w części dot. DS; 

wymiana zniszczonej instalacji p-poż. 

64,99 

10 DSN 
Cieszyn,  

ul. Niemcewicza 8 
Remont dwóch klatek schodowych. 185,62 

11 

Obiekty 

Uniwersytetu 

Śląskiego 

Katowice, 

Sosnowiec, Cieszyn 
Usuwanie awarii. 16,03 

RAZEM 2 554,20 

 

WYKRES 2 

Wykorzystanie środków na remonty w 2012 roku — obiekty stypendialne (FPMSiD) 

 

 

TABELA 5 

Remonty obiektów uniwersyteckich w 2012 roku (w tys. zł)  — zestawienie ogólne 

A. Obiekty dydaktyczne 

Lp. Obiekt 
Koszt 

całkowity 

Środki 

centralne jednostki 

1 Wydział Biologii i Ochrony Środowiska 71,87 9,10 62,77 

2 Wydział Nauk Społecznych 15,90 0,00 15,90 

3 Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii 62,37 4,38 57,99 

4 Budynek Rektoratu 29,57 29,57 0,00 

5 Budynki administracyjne 3,31 3,31 0,00 

6 Dział Administracji i Usług Sieciowych 17,23 17,23 0,00 

7 Wydział Pedagogiki i Psychologii 19,99 0,00 19,99 

8 Wydział Filologiczny 119,36 0,00 119,36 

9 Wydział Prawa i Administracji 41,66 20,66 21,00 

10 Szkoła Języka i Kultury Polskiej 47,23 0,00 47,23 

11 Ośrodek Dydaktyczny w Chorzowie 29,67 0,00 29,67 
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Lp. Obiekt 
Koszt 

całkowity 

Środki 

centralne jednostki 

12 Archiwum 6,16 6,16 0,00 

13 
Obiekty UŚ (awarie, obowiązkowe przeglądy, dźwigi, 

eksploatacja, sieci teletechniczne) 
497,99 497,99 0,00 

Razem obiekty dydaktyczne 962,31 588,40 373,91 

 

B. Obiekty stypendialne 

1 OA Katowice 607,24 

środki — FPMSiD 
2 OA Sosnowiec 808,22 

3 OA Cieszyn 1 122,71 

4 Usuwanie awarii 16,03 

Razem obiekty stypendialne 2 554,20 

OGÓŁEM REMONTY (A + B) 3 516,51 

 

 

WYKRES 3 

Struktura wykorzystania środków na remonty obiektów Uczelni w 2012 roku 
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A/ Gospodarka finansowa 

Przychody 

W roku 2011 przychody Uczelni wyniosły 344 227 739,61 zł. Przychody za rok 2012 wyniosły 

ogółem 355 061 086,39 zł i wzrosły w stosunku do roku 2011 o 3,15%. Należą do nich: 

1. Przychody z działalności dydaktycznej: 

― dotacja budżetowa MNiSW w kwocie 189 513 300,00 zł stanowiąca 53,37% ogółu przychodów, 

― dotacja MNiSW na zadania projakościowe i dotacja MNiSW dla osób niepełnosprawnych 

w kwocie 3 050 100,00 zł, co stanowi 0,86% ogółu przychodów, 

― dotacja celowa MNiSW (nagrody Ministra, ubezpieczenia zdrowotne studentów) w kwocie 

492 189,00 zł, co stanowi 0,14% ogółu przychodów, 

― opłaty za zajęcia dydaktyczne w kwocie 44 770 783,54 zł stanowiące 12,61% ogółu 

przychodów, 

― pozostałe przychody (dotacje obcych jednostek, konferencje, opłaty administracyjne) w  kwocie 

14 979 113,57 zł stanowiące 4,22% ogółu przychodów, 
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― środki z jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 8 505 976,43 zł stanowiące 2,40% 

ogółu przychodów, 

― programy międzynarodowe i fundusze strukturalne w kwocie 37  330 703,71 zł stanowiące 

10,51% ogółu przychodów. 

2. Przychody finansowe w kwocie 2 843 036,64 zł stanowiące 0,80% ogółu przychodów. 

3. Pozostałe przychody operacyjne (sprzedaż majątku trwałego, sprzedaż wewnętrzna ZFŚS, 

przychody równoważące amortyzację, kary umowne) w kwocie 18  836 067,13 zł stanowiące 5,31% 

ogółu przychodów. 

4. Świadczenia wewnętrzne w kwocie 1 392 608,83 zł stanowiące 0,39% ogółu przychodów. 

5. Przychody z działalności naukowo-badawczej w kwocie 33 347 207,54 zł stanowiące 9,39% ogółu 

przychodów, w tym: 

 badania statutowe 14 390 027,98 zł, 

 projekty badawcze krajowe 11 159 678,59 zł, 

 usługi naukowo-badawcze  738 471,52 zł, 

 programy międzynarodowe i fundusze strukturalne 7 059 029,45 zł. 

 

Wnioski wynikające z analizy przychodów za rok 2012: 
1. Przychody własne z działalności dydaktycznej wynosiły 106  078 766,25 zł, stanowiły 29,88% ogółu 

przychodów i spadły w stosunku do roku 2011 o 2,70 pkt.%. 

2. Dotacja budżetowa stanowiła 53,37% ogółu przychodów i jej udział spadł w stosunku do roku 

2011 o 0,97 pkt.%. 

3. Opłaty za zajęcia dydaktyczne stanowiły 12,61% ogółu przychodów i ich udział spadł w  stosunku 

do ogółu przychodów o 1,78 pkt.% w porównaniu z rokiem 2011. 

 
Koszty 

W roku 2011 koszty Uczelni wynosiły 341 245 327,93 zł. Koszty Uczelni w roku 2012 wynosiły 

347 556 429,48 zł i wzrosły w stosunku do roku 2011 o 1,85%. 

 

W kosztach ogółem główne pozycje zajmują: 

1. Wynagrodzenia wraz ze składkami ZUS: 222 556 095,69 zł stanowiące 64,03% ogółu kosztów. 

2. Świadczenia na rzecz pracowników: 11 800 897,43 zł stanowiące 3,40% ogółu kosztów. 

3. Zużycie energii: 14 986 401,14 zł stanowiące 4,31% ogółu kosztów. 

4. Remonty: 1 597 912,70 zł stanowiące 0,46% ogółu kosztów. 

5. Stypendia doktoranckie: 4 832 247,00 zł stanowiące 1,39% ogółu kosztów. 

6. Stypendia projakościowe: 1 864 800,00 zł stanowiące 0,54% ogółu kosztów. 

7. Podróże służbowe: 5 828 489,26 zł stanowiące 1,68% ogółu kosztów. 

8. Zużycie materiałów: 8 796 789,25 zł stanowiące 2,53% ogółu kosztów. 

9. Amortyzacja środków trwałych i aparatura specjalna: 26 103 342,21 zł stanowiąca 7,51% ogółu 

kosztów. 

10. Sprzątanie i dozór obiektów: 8 794 700,70 zł stanowiące 2,53% ogółu kosztów. 

11. Czasopisma naukowe i księgozbiory: 2 232 929,04 zł stanowiące 0,64% ogółu kosztów. 

12. Usługi pocztowe i telekomunikacyjne: 1 220 474,14 zł stanowiące 0,35% ogółu kosztów. 

13. Inne usługi obce: 20 063 961,56 zł stanowiące 5,77% ogółu kosztów. 

14. Pozostałe koszty: 15 115 365,55 zł stanowiące 4,35% ogółu kosztów. 

15. Koszty finansowe 765 372,78 zł stanowiące 0,22% ogółu kosztów. 

16. Pozostałe koszty operacyjne 996 651,03 zł stanowiące 0,29% ogółu kosztów.  

 

 

Wnioski wynikające z analizy kosztów za 2012 rok: 
1. Wyższa dynamika przyrostu kosztów w stosunku do wykonan ia w roku 2011 o 1,85%. 

2. Uczelnia za rok 2012 uzyskała dodatni wynik finansowy netto w kwocie 7  477 827,91 zł.  
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Informacje dotyczące wyniku finansowego oraz funduszu zasadniczego przedstawiają tabele nr 1 i 2. 

TABELA 1 

Wynik finansowy za 2012 r. (w zł) 

Lp. Wyszczególnienie Przychody Koszty Wynik finansowy 

1 Działalność dydaktyczna 261 311 462,54 278 075 332,04 -16 763 869,50 

2 Pozostała działalność operacyjna 18 836 067,13 996 651,03 17 839 416,10 

3 Działalność badawcza 26 288 178,09 26 233 943,58 54 234,51 

4 Fundusze strukturalne i programy międzynarodowe 44 389 733,16 40 092 521,22 4 297 211,94 

5 Działalność finansowa 2 843036,64 765 372,78 2 077 663,86 

6 Pozostała sprzedaż materiałów — — — 

7 Sprzedaż na potrzeby własne 1 392 608,83 1 392 608,83 — 

8 Zyski i straty nadzwyczajne — — — 

Razem 355 061 086,39 347 556 429,48 7 504 656,91 

9 Podatek dochodowy   26 829,00 

Wynik finansowy netto   7 477 827,91 

 

 

TABELA 2 

Fundusz zasadniczy wg stanu na 31 grudnia 2012 r. (w zł) 

Lp. Wyszczególnienie 
Fundusz  

zasadniczy 

Fundusz 
z aktualizacji 

wyceny 
Razem 

Stan na 1.01.2012 r.  299 467 271,72 39 974 218,15 339 441 489,87 

Zwiększenia:     

1 Nadwyżka z rozliczenia za rok ubiegły 2 955 256,68  2 955 256,68 

2 Dotacje celowe FS:    

  — Termolab 3 564 742,53  3 564 742,53 

 — Pileus — WNS 281 436,96  281 436,96 

 — CINiBA  41 116 307,10  41 116 307,10 

3 Decyzja Wojewody — przejęcie gruntów na własność 709 535,00  709 535,00 

4 Przyrost z aktualizacji 12 852,90  12 852,90 

Razem zwiększenia 48 640 131,17  48 640 131,17 

Zmniejszenia:    

5 Umorzenie budynków i budowli 7 498 046,12  7 498 046,12 

6 Likwidacja funduszu z aktualizacji  12 852,90 12 852,90 

7 Nieumorzona wartość sprzedanego budynku Cieszyn 127 479,21  127 479,21 

Razem zmniejszenia  7 625 525,33 12 852,90 7 638 378,23 

Stan na 31.12.2012 r. 340 481 877,56 39 961 365,25 380 443 242,81 

 

 

 

 

Zysk bilansowy netto w wysokości 7 477 827,91 zł proponuje się przeznaczyć na zwiększenie 

funduszu zasadniczego Uczelni.  

Porównanie przychodów, kosztów i zysków Uczelni (z uwzględnieniem liczby studentów oraz 

struktury udziału) w latach 2010–2012 przedstawia tabela nr 3. Z kolei tabela nr 4 obrazuje koszty 

i przychody z działalności dydaktycznej Uczelni w roku 2012. 
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TABELA 3 
Porównanie kosztów, przychodów i zysków Uczelni — z uwzględnieniem liczby studentów  

oraz struktury udziału — w latach 2010–2012 (w tys. zł) 

Wyszczególnienie 
Wykonanie w latach Struktura w % w latach 

2010 2011 2012 2010 2011 2012 

A. PRZYCHODY 

I 
Przychody z działalności  

dydaktycznej, w tym: 
306 781,4 300 227,6 298 642,2 87,46 87,22 84,11 

 

— dotacja budżetowa 

— odpłatność za studia 

— pozostałe przychody 

190 851,0 

53 220,2 

62 710,2 

187 918,0 

49 549,0 

62 760,6  

192 563,4 

44 770,8 

61 308,0 

54,41 

15,17 

17,88 

54,59 

14,39 

18,24 

54,23 

12,61 

17,27 

II 
Dochody z działalności  

naukowo-badawczej 
25 220,7 24 133,1 33 347,2 7,19 7,01 9,39 

III Sprzedaż towarów i materiałów — 6,0 — — 0,00 — 

IV 
Pozostałe przychody i zrównane 

z nimi 
1 976,9 1 605,4 1 392,6 0,56 0,47 0,39 

V 
Pozostałe przychody  

operacyjne i zyski 
14 323,3 15 085,9 18 836,0 4,08 4,38 5,31 

VI Przychody finansowe 2 495,3 3 169,7 2 843,0 0,71 0,92 0,80 

RAZEM PRZYCHODY 

(I+II+III+IV+V+VI) 
350 797,6 344 227,7 355 061,0 100,0 100,0 100,0 

% wzrostu 7,01 -1,87 3,15    

B. STUDENCI 

I Liczba studentów, w tym: 32 343 30 092 29 258 95,82 95,08 95,32 

 
— studia stacjonarne 

— studia niestacjonarne 

19 682 

12 661 

19 574 

10 518 

20 406 

8 852 

58,31 

37,51 

61,85 

33,23 

66,48 

28,84 

II Studia doktoranckie 1 411 1 558 1 435 4,18 4,92 4,68 

RAZEM STUDENCI 

(I+II) 
33 754 31 650 30 693 100,0 100,0 100,0 

% wzrostu –0,70 –6,23 –3,02    

C. KOSZTY 

I Koszty własne 332 858,5 339 215,4 345 794,4 99,38 99,41 99,49 

 

— wynagrodzenia z pochodnymi 

— amortyzacja i aparatura 

— zużycie materiałów i energii 

— pozostałe koszty 

220 873,9 

18 516,1 

24 158,8 

69 309,7 

221 768,3 

20 184,4 

28 409,2 

68 853,5 

222 556,1 

26 103,3 

23 783,2 

73 351,8 

65,95 

5,53 

7,21 

20,69 

64,99 

5,91 

8,33 

20,18 

64,03 

7,51 

6,84 

21,11 

II Wartość sprzedanych towarów — 6,0 — — 0,00 — 

III 
Pozostałe koszty operacyjne 

i straty 
1 816,0 1 851,0 996,7 0,54 0,54 0,29 

IV Koszty finansowe 273,8 172,9 765,3 0,08 0,05 0,22 

RAZEM KOSZTY 

(I+II+III+IV) 
334 948,3 341 245,3 347 556,4 100,0 100,0 100,0 

% wzrostu 8,53 1,88 1,85    

D. WYNIK FINANSOWY 

I Zysk brutto 15 849,3 2 982,4 7 504,6    

II Strata brutto — — —    

II Należny podatek dochodowy 61,6 27,2 26,8    

IV Zysk netto 15 787,7 2 955,2 7 477,8    

Dynamika w % -17,51 -81,28 153,04    
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TABELA 4  

Koszty i przychody działalności dydaktycznej w 2012 r. (w zł) 

Lp. Wydział/Jednostka Koszty Przychody 

Wydziały 

1 Biologii i Ochrony Środowiska 19 294 302,87 16 120 636,33 

2 Filologiczny  41 805 413,75 43 184 312,17 

3 Matematyki, Fizyki i Chemii 34 447 408,96 28 410 847,38 

4 Nauk o Ziemi  18 399 558,73 14 681 000,89 

5 Nauk Społecznych 21 740 703,09 20 247 848,03 

6 Pedagogiki i Psychologii 15 093 044,09 12 982 733,31 

7 Prawa i Administracji 19 804 502,16 18 824 767,77 

8 Informatyki i Nauki o Materiałach 16 539 028,94 14 662 023,40 

9 Radia i Telewizji im. K. Kieślowskiego 4 891 098,18 3 513 312,20 

10 Teologiczny 4 566 119,73 3 708 295,65 

11 Etnologii i Nauk o Edukacji 9 525 925,04 8 362 392,92 

12 Artystyczny 9 167 453,44 5 966 847,92 

Razem 215 274 558,98 190 665 017,97 

Pozawydziałowe Jednostki Dydaktyczne (PJD) i Jednostki Ogólnouczelniane (JOU) 

1 Uniwersytet Trzeciego Wieku 308 778,14 231 645,69 

2 SPNJO 3 698 749,44 1 399 720,00 

3 SWFiS 2 824 798,91 620 437,87 

4 SJiKP 1 902 639,07 1 245 200,68 

5 Szkoła Zarządzania 2 031 869,51 1 715 549,65 

6 MISH 178 814,96 162 820,53 

7 MISM-P 30 710,98 158 016,97 

8 SINJA 346 686,06 461 772,43 

9 ŚMSH 405 992,76 64 551,00 

10 CSnCziŚ 95 020,41 28 509,50 

11 MSNP 348 559,02 151 013,24 

12 Centrum Kształcenia na Odległość 132 386,21 17 164,48 

13 Wszechnica Śląska 525 020,31 1 696 953,35 

14 Uniwersytet Śląski Dzieci i Młodzieży 219 005,66 255 022,78 

15 Centrum Kształcenia Ustawicznego 3 500,00 0,00 

16 Biblioteka Uniwersytecka i CINiBA 12 311 630,49 2 087 695,82 

17 Działalność bytowa 2 517 961,47 2 551 289,44 

18 Ośrodki wypoczynkowe 264 818,97 265 014,67 

19 Jednostki studenckie 723 318,38 13 700,86 

20 Wydawnictwo i sprzedaż książek 2 011 327,16 179 909,31 

21 PJD, JOU Cieszyn** 1 836 305,31 391 845,67 

22 Pozostałe przychody i koszty dydaktyczne*** 3 605 128,28 560 218,54 

Razem 36 323 021,50 14 258 052,48 

Pozostała działalność 

1 Świadczenia na własne potrzeby 1 392 608,83 1 392 608,83 

2 

 

Przychody i koszty programów międzynarodowych oraz 

funduszy strukturalnych 
40 092 521,22 44 389 733,16 

3 Działalność badawcza 26 233 943,58 26 288 178,09 

4 Przychody i koszty finansowe 765 372,78 2 843 036,64 

5 Pozostałe przychody i koszty operacyjne 731 832,06 1 684 229,04 

6 Dotacja MNiSW (w tym dla PJD, JOU) — 44 478 304,43 
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Lp. Wydział/Jednostka Koszty Przychody 

7 Koszty ogólnouczelniane (AC Katowice) 26 742 570,53 9 616 655,33 

8 Przychody, w tym z tytułu odpłatnych form kształcenia 

w dyspozycji Rektora 
— 19 445 270,42 

Razem 95 958 849,00 150 138 015,94 

Ogółem 347 556 429,48 355 061 086,39 

Zysk brutto  7 504 656,91 

Podatek dochodowy  26 829,00 

Zysk netto  7 477 827,91 

 

 

Dodatkowa informacja 

1 Dział Transportu 579 006,09 194,05 

2 Ośrodek Dydaktyczny w Rybniku 982 094,17 287 246,92 

3 Szkolna 7 213 911,62 102 207,63 

4 Archiwum 273 792,80 0,00 

*  Przychody uwzględniają dotacje przeznaczone na sfinansowanie zakupu środków trwałych w wysokości ich amortyzacji. 

** Administracja Międzywydziałowa w Cieszynie oraz obiekty sportowe.  

***  Koszty: Międzywydziałowa Pracownia Badań Strukturalnych, Ośrodek Dydaktyczny w Chorzowie, ŚMCEiBI, Archiwum.  

Przychody: Międzywydziałowa Pracownia Badań Strukturalnych, Ośrodek Dydaktyczny w Chorzowie, ŚMCEiBI, Archiwum, Ośrodek 

Dydaktyczny w Rybniku, Szkolna 7. 

 
 

Porównanie udziału jednostek Uczelni w pozyskiwaniu dotacji MNiSW na działalność dydaktyczną  

w latach 2011–2013 przedstawia tabela nr 5 (dane z poszczególnych lat nie są porównywalne ze 

względu na coroczną zmianę zasad podziału dotacji). 

TABELA 5 

Udział jednostek Uczelni w pozyskiwaniu dotacji MNiSW na działalność dydaktyczną w %  

w latach 2011–2013 

Lp. Wydział/Jednostka 

Algorytm 
na 2011 r. 

(baza danych 
z 2010 r.) 

Algorytm 
na 2012 r. 

(baza danych 
z 2011 r.) 

Algorytm 
na 2013 r. 

(baza danych 
z 2012r.) 

1 Biologii i Ochrony Środowiska 9,51 9,38 8,32 

2 Filologiczny 22,89 24,35 23,44 

3 Matematyki, Fizyki i Chemii 13,35 13,29 13,27 

4 Nauk o Ziemi 8,50 8,36 8,24 

5 Nauk Społecznych 11,88 10,89 11,49 

6 Pedagogiki i Psychologii 5,61 5,81 6,40 

7 Prawa i Administracji 5,86 5,79 7,46 

8 Informatyki i Nauki o Materiałach 7,32 7,53 7,13 

9 Radia i Telewizji im. K. Kieślowskiego 1,72 1,66 1,82 

10 Teologiczny 2,01 2,16 2,26 

11 Etnologii i Nauk o Edukacji 4,09 4,02 4,06 

12 Artystyczny 3,93 3,67 3,40 

13 Pozostałe jednostki 3,34 3,09 2,71 

Razem 100,0 100,0 100,0 

Wskaźniki wyliczono na podstawie zasad podziału — Rozporządzenia MNiSW z dnia 08 lutego 2012 r. 

 

Szczegółowe zestawienie porównawcze wartości składników pozyskiwanej dotacji „stacjonarnej” 

MNiSW w latach 2011–2013 przedstawia tabela nr 6. 
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TABELA 6 

Zestawienie porównawcze wartości składników pozyskiwanej dotacji „stacjonarnej” jednostek  Uczelni  

w latach 2011–2013 zgodnie z Ministerialną Formułą Finansowania (MFF) 

Lp. Wydział/Jednostka Rok 

Wyszczególnienie składników 

MFF 
Si 

Ws = 0,35 

Ki 

Wk =  0,35 

Wk = 0,30* 

Ji 

Wj = 0,10 

Di 

Wd=0,10 

Bi 

Wb = 0,10 

Ui 

Wu = 0,05 

Wi 

Ww = 0,05 

1 

 

Biologii i Ochrony 

Środowiska 

2011 0,111 0,073 0,072  0,188 0,054 0,042 0,0951 

2012 0,104 0,075 0,070  0,196 0,052 0,039 0,0938 

2013 0,097 0,075  0,044 0,155 0,049 0,045 0,0832 

2 Filologiczny 

2011 0,232 0,215 0,245  0,145 0,179 0,490 0,2289 

2012 0,251 0,217 0,254  0,157 0,207 0,560 0,2435 

2013 0,234 0,228  0,220 0,142 0,197 0,541 0,2344 

3 

 

Matematyki, Fizyki 

i Chemii 

2011 0,142 0,134 0,116  0,176 0,125 0,028 0,1335 

2012 0,145 0,130 0,115  0,174 0,121 0,027 0,1329 

2013 0,147 0,132  0,072 0,221 0,148 0,035 0,1327 

4 Nauk o Ziemi 

2011 0,071 0,074 0,065  0,224 0,107 0,003 0,0850 

2012 0,072 0,074 0,066  0,200 0,103 0,015 0,0836 

2013 0,075 0,074  0,045 0,217 0,098 0,015 0,0824 

5 Nauk Społecznych 

2011 0,119 0,108 0,139  0,091 0,214 0,112 0,1188 

2012 0,102 0,106 0,134  0,081 0,190 0,106 0,1089 

2013 0,113 0,107  0,136 0,088 0,197 0,082 0,1149 

6 
Pedagogiki 

i Psychologii 

2011 0,049 0,074 0,076  0,012 0,071 0,015 0,0561 

2012 0,052 0,071 0,073  0,026 0,069 0,038 0,0581 

2013 0,051 0,073  0,110 0,018 0,066 0,051 0,0640 

7 Prawa i Administracji 

2011 0,047 0,064 0,076  0,048 0,054 0,090 0,0586 

2012 0,049 0,064 0,079  0,043 0,052 0,074 0,0579 

2013 0,052 0,063  0,171 0,044 0,049 0,096 0,0746 

8 

 

Informatyki i Nauki 

o Materiałach 

2011 0,093 0,058 0,056  0,097 0,071 0,028 0,0732 

2012 0,098 0,060 0,060  0,094 0,069 0,020 0,0753 

2013 0,098 0,059  0,049 0,080 0,066 0,012 0,0713 

9 

 

Radia i Telewizji  

im. K. Kieślowskiego 

2011 0,023 0,017 0,017  — 0,018 0,015 0,0172 

2012 0,022 0,016 0,016  — 0,017 0,010 0,0166 

2013 0,024 0,017  0,023 — 0,016 0,010 0,0182 

10 Teologiczny 

2011 0,019 0,023 0,028  — 0,054 — 0,0201 

2012 0,019 0,025 0,028  0,009 0,052 — 0,0216 

2013 0,019 0,025  0,032 0,013 0,049 — 0,0226 

11 
Etnologii i Nauk 

o Edukacji 

2011 0,046 0,048 0,060  0,012 — 0,017 0,0409 

2012 0,042 0,048 0,058  0,017 0,017 0,008 0,0402 

2013 0,041 0,048  0,061 0,018 0,016 0,007 0,0406 

12 Artystyczny 

2011 0,030 0,056 0,037  0,006 0,054 0,043 0,0393 

2012 0,027 0,056 0,036  0,004 0,052 0,013 0,0367 

2013 0,029 0,056  0,023 0,004 0,049 0,014 0,0340 

13 Pozostałe jednostki 

2011 0,019 0,057 0,012  — — 0,115 0,0334 

2012 0,017 0,056 0,011  — — 0,089 0,0309 

2013 0,020 0,043  0,016 — — 0,093 0,0271 

Razem 

2011 1,0 1,0 1,0  1,0 1,0 1,0 1,0 

2012 1,0 1,0 1,0  1,0 1,0 1,0 1,0 

2013 1,0 1,0 1,0  1,0 1,0 1,0 1,0 
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Udział poszczególnych jednostek Uniwersytetu w pozyskiwaniu dotacji „stacjonarnej” wyliczono na 

podstawie zasad określonych w Załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego z dnia 20 lutego 2013 r. (poz. 273) w sprawie sposobu podziału dotacji z  budżetu państwa 

dla uczelni publicznych i niepublicznych.  

Podziału dotacji stacjonarnej dokonano przy wykorzystaniu: 

― wskaźników kosztochłonności kierunków studiów i studiów doktoranckich, 

― danych z 2012 r.  

 

Ws  — oznacza wagę składnika studencko-doktoranckiego — waga 0,35, 

Si  — oznacza składnik studencko-doktorancki, 

Wk  — oznacza wagę składnika kadrowego — waga 0,35 w latach 2011–2012 oraz waga 0,30  

w roku 2013, 

Ki  — oznacza składnik kadrowy, 

Wj  — oznacza wagę składnika zrównoważonego rozwoju — waga 0,10, 

Ji  — oznacza składnik zrównoważonego rozwoju, 

Wd — oznacza wagę składnika dostępności kadry — waga 0,10, 

Di — oznacza składnik dostępności kadry, 

Wb  — oznacza wagę składnika badawczego — waga 0,10, 

Bi  — oznacza składnik badawczy, 

Wu  — oznacza wagę składnika uprawnień — waga 0,05, 

Ui  — oznacza składnik uprawnień, 

Ww  — oznacza wagę składnika wymiany studenckiej — waga 0,05, 

Wi  — oznacza składnik wymiany studenckiej. 

 

 

B/ Dotacje i darowizny 

Tabela nr 7 zawiera dane dotyczące dotacji i darowizn przekazanych w 2012 roku na działalność 

jednostek Uniwersytetu Śląskiego. 

TABELA 7 

Dotacje i darowizny otrzymane przez Uniwersytet Śląski w 2012 roku 

Lp. Darczyńca Kwota Przeznaczenie 

A. Dotacje jednostek samorządowych 

1 Urząd Miejski, Katowice 29 985,75 Uniwersytet Trzeciego Wieku 

2 Urząd Miejski, Chorzów 1 000 000,00 ŚMCEiBI 

3 Województwo Śląskie 7 300 000,00 ŚMCEiBI 

4 Urząd Miejski, Jastrzębie Zdrój 25 000,00 Uniwersytet Trzeciego Wieku 

5 Urząd Miejski, Rybnik 147 000,00 Administracja OD Rybnik 

6 Urząd Miejski, Sosnowiec 3 990,68 Uniwersytet Trzeciego Wieku 

Razem dotacje jednostek samorządowych  8 505 976,43   

B. Inne dotacje 

7 Fundusz Wyszehradzki 6 253,50 Instytut Języka Angielskiego 

8 Ministerstwo Kultury Chorwacji, Zagrzeb 14 192,62 dofinansowanie publikacji 

9 E. Szadzińska, B. Ecler-Nocoń 3 737,06 dofinansowanie publikacji 

10 Centrum Ratownictwa, Gliwice 1 000,00 
Studenckie Koło Naukowe 

Psychologów 

11 Kancelaria Radcy Prawnego M. Pawełczyk 1 500,00 dofinansowanie publikacji 
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Lp. Darczyńca Kwota Przeznaczenie 

12 Izba Notarialna 3 000,00 

wsparcie finansowe — nadanie tytułu 

doktora honoris causa (prof. Ch. von 

Bar) 

13 Okręgowa Izba Radców Prawnych, Katowice 3 000,00 

wsparcie finansowe— nadanie tytułu 

doktora honoris causa (prof. Ch. von 

Bar) 

14 Ambasada Francji 21 905,24 biblioteka MSNP 

15 Fundacja WPiA 60 435,91 biblioteka WPiA 

16 PKP Cargo Service 4 000,00 etiuda filmowa „Klub” 

17 

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej, Katowice 
11 509,50 

Centrum Studiów  

nad Człowiekiem i Środowiskiem 

18 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 7 326,00 Patent Plus 

19 M. Jarosz 1 740,00 
działalność Samorządu Studentów 

WPiPs 

20 wpłaty różne 2 500,00 zgrupowanie chóru 

21 FWPN 6 219,80 Szkoła Języka i Kultury Polskiej 

22 FWPN 56 919,87 dofinansowanie konferencji 

23 Marchlik Marian „Bar Maniek”, Rybnik 500,00 
działalność Samorządu Studentów 

OD Rybnik 

24 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej 

i Rekultywacji 
1 500,00 

XXV Międzynarodowy Studencki 

Festiwal Folklorystyczny 

25 ATMS SA, Warszawa 3 000,00 konkurs „Fizyka się liczy” 

26 PISF 169 753,52 etiudy filmowe WRiTV 

Razem inne dotacje 379 993,02   

C. Darowizny 

27 ELEA Polska Sp. z o.o.  10 000,00 darowizna 

Razem darowizny  10 000,00 
 

RAZEM DOTACJE I DAROWIZNY 8 895 969,45   
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A/ Wybory organów Uniwersytetu Śląskiego 

na kadencję 2012–2016 

Z dniem 1 września 2012 r. rozpoczęła się nowa kadencja organów Uniwersytetu Śląskiego 

w Katowicach. Uczelniana, wydziałowe i pozawydziałowe komisje wyborcze czuwały nad 

prawidłowym przebiegiem wyborów kolegialnych i jednoosobowych organów Uniwersytetu, które 

przeprowadzone zostały w pierwszej połowie roku 2012. 

27 marca 2012 r. dokonano wyboru rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kadencję 

2012–2016. Rektorem został wybrany na drugą kadencję prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, który objął 

swoją funkcję 1 września 2012 r. i pełnić ją będzie do 31 sierpnia 2016 r.  

3 i 17 kwietnia 2012 r. dokonano wyboru prorektorów Uniwersytetu Śląskiego w  Katowicach na 

kadencję 2012–2016. Funkcje te pełnią: 

1. Prof. zw. dr hab. Stanisław Kucharski — Prorektor ds. Finansów i Rozwoju; 

2. Prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk — Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Gospodarką; 

3. Dr hab. prof. UŚ Ryszard Koziołek — Prorektor ds. Kształcenia i Studentów; 

4. Dr hab. Mirosław Nakonieczny — Prorektor ds. Umiędzynarodowienia, Współpracy z Otoczeniem  

i Promocji. 
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Na przełomie kwietnia i maja 2012 r. dokonano wyboru dziekanów wydziałów na kadencję  

2012–2016. Funkcje te pełnią: 

1. Prof. zw. z przew. kwal. II st. Małgorzata Łuszczak — Dziekan Wydziału Artystycznego; 

2. Prof. zw. dr hab. Iwona Szarejko — Dziekan Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska; 

3. Dr hab. prof. UŚ Zenon Gajdzica — Dziekan Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji; 

4. Prof. dr hab. Rafał Molencki — Dziekan Wydziału Filologicznego; 

5. Dr hab. prof. UŚ Danuta Stróż — Dziekan Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach; 

6. Prof. zw. dr hab. Alicja Ratuszna — Dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii; 

7. Prof. zw. dr hab. Wiesław Kaczanowicz — Dziekan Wydziału Nauk Społecznych; 

8. Prof. zw. dr hab. Adam Idziak — Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi; 

9. Prof. zw. dr hab. Stanisław Juszczyk — Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii; 

10. Dr hab. prof. UŚ Czesław Martysz — Dziekan Wydziału Prawa i Administracji; 

11. Prof. zw. z przew. kwal. II st. Jerzy Łukaszewicz — Dziekan Wydziału Radia i Telewizji 

im. Krzysztofa Kieślowskiego; 

12. Dr hab. Antoni Bartoszek — Dziekan Wydziału Teologicznego. 

JM Rektor powołał na kadencję 2012–2016 kierowników pozostałych jednostek organizacyjnych 

Uniwersytetu prowadzących działalność naukową, naukowo-dydaktyczną lub dydaktyczną. Funkcje te 

pełnią: 

1. Prof. dr hab. Barbara Kożusznik — Dyrektor Szkoły Zarządzania; 

2. Dr Renata Jankowska — p.o. Dyrektora Międzynarodowej Szkoły Nauk Politycznych; 

3. Dr hab. prof. UŚ Ryszard Koziołek — Dyrektor Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów 

Humanistycznych; 

4. Prof. zw. dr hab. Karol Kołodziej — Dyrektor Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów 

Matematyczno-Przyrodniczych; 

5. Dr hab. prof. UŚ Jolanta Tambor — Dyrektor Szkoły Języka i Kultury Polskiej; 

6. Mgr Ryszard Kalamarz — Kierownik Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych; 

7. Mgr Piotr Nowak — Kierownik Studium Wychowania Fizycznego i Sportu; 

8. Dr Agnieszka Babczyńska — p.o. Dyrektora Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem; 

9. Dr Marta Cuber — Dyrektor Ośrodka Dydaktycznego w Rybniku; 

10. Dr Magdalena Ślawska — Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego. 

B/  Struktura organizacyjna Uczelni 

Rozporządzanie mieniem / Sprzedaż obiektów 

Uniwersytet podjął następujące działania dotyczące nieruchomości: 

1. Obiekty w Katowicach: 

a. obciążenie służebnościami przesyłu nieruchomości w rejonie ul. Bankowej i Roździeńskiego  na 

rzecz Tauron Dystrybucja i PEC, 

b. prowadzone jest postępowanie zmierzające do uregulowania służebności w związku z inwestycją 

LC Corp w rejonie ulic Bankowej i Roździeńskiego, 

c. prowadzone jest postępowanie zmierzające do obciążenia odpłatną służebnością przesyłu na 

rzecz Gaz System SA nieruchomości usytuowanych w rejonie ul. Wiosny Ludów w Katowicach, 

d. budynek przy ul. Szkolnej 7 w Katowicach — Uniwersytet wystąpił do Prezydenta Miasta 

Katowice o odstąpienie od odwołania darowizny w przypadku zbycia nieruchomości; 

ostateczną decyzję o odstąpieniu odwołania darowizny podejmie Wojewoda Śląski wydając  

w tej sprawie stosowne zarządzenie. 

2. Obiekty w Cieszynie: 

a. ul. Bielska 68 — na podstawie umowy z dnia 18.09.2012 r. nieruchomość została sprzedana.  

3. Prowadzone są negocjacje z Burmistrzem Gminy Borne Sulinowo w sprawie rozwiązania umów 

przekazania gruntu w użytkowanie wieczyste wraz z zapłatą na rzecz Uniwersytetu wynagrodzenia 

za znajdujące się na gruncie budynki i urządzenia.  
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4. Prowadzone jest postępowanie zmierzające do aktualizacji danych ewidencji gruntów i budynków  

w zakresie zmiany użytków gruntowych dla nieruchomości położonej w Boguchwałowicach  — 

obręb 0001 Boguchwałowice, karta mapy 5 , nr działki 377/4. 

 

Pozyskane obiekty i tereny 

1. Umową z dnia 02.07.2012 r. oddania gruntu w użytkowanie wieczyste i sprzedaży budynków 

Uniwersytet uregulował stan prawny nieruchomości usytuowanych w Sosnowcu w rejonie ulic 

Będzińskiej, Suchej i Lwowskiej, tj. Wydziału Nauk o Ziemi, stołówki na Osiedlu Akademickim   

w Sosnowcu oraz budynku technicznego, usytuowanych na następujących działkach: 784, 682 

(KW KA1S/00067629/1), 785, 1388, 1389, 1390, 1392, 1499 (KW KA1S/00077076/2).  

2. Uniwersytet rozpoczął negocjacje z Gminą Sosnowiec w sprawie nabycia od Gminy  Sosnowiec  

w drodze darowizny nieruchomości usytuowanej w Sosnowcu przy ul. Gen. Grota-Roweckiego 5, na 

której znajdują się Instytuty Neofilologiczne; Gmina Sosnowiec wystąpiła z wnioskiem o przekazanie  

w drodze darowizny na rzecz Gminy nieruchomości przy ul. Kościelnej 11 i Żeromskiego 3  

w Sosnowcu, jako rekompensata za nieruchomość przy ul. Gen. Grota-Roweckiego 5. 

3. Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach przy ul. Będzińskiej 39 — zakończono postępowanie 

wieczysto-księgowe mające na celu założenie nowej księgi wieczystej dla przedmiotowej 

nieruchomości i wpis użytkowania wieczystego dla działek: 1404, 1405 i  1406. Z uwagi na to, iż 

działka nr 1407 jest skomunalizowana, wysłany został do Ministra Administracji i Cyfryzacji 

wniosek o unieważnienie decyzji komunalizacyjnej. Po zakończeniu tego postępowania zostanie 

złożony wniosek do Wojewody Śląskiego o wydanie decyzji uwłaszczeniowej przedmiotowego 

gruntu. 

4. Zakończono postępowania uwłaszczeniowe, polegające na przekształceniu prawa użytkowania 

wieczystego w prawo własności na mocy decyzji Wojewody Śląskiego dla nieruchomości, na 

których usytuowane są Dom Studenta nr 2 i 3 zlokalizowanych na Osiedlu Akademickim 

w Sosnowcu przy ul. Suchej 7b–c. 

 

Inne działania i zamierzenia 

Liczba wydanych przez władze Uczelni aktów prawnych oraz zawartych porozumień i umów 

w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku kształtuje się następująco:  

1. 208 zarządzeń Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; 

2. 115 uchwał Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; 

3. 11 pism okólnych Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; 

4. 112 porozumień, umów o współpracy, w tym listy intencyjne. 

Najistotniejsze zmiany, jakich dokonano w 2012 roku w obrębie struktury organizacyjnej jednostek 

naukowo-dydaktycznych: 

1. Wydział Filologiczny 

a. utworzenie z dniem 1 marca 2012 r. w Instytucie Kultur i Literatur Anglojęzycznych Centrum 

Badań Narracji Interaktywnych, podporządkowanego bezpośrednio Dyrektorowi Instytutu,  

b. utworzenie z dniem 1 maja 2012 r. w Instytucie Języka Polskiego: Zakładu Lingw istyki Tekstu  

i Dyskursu oraz Zakładu Socjolingwistyki i Społecznych Praktyk Komunikowania,  

c. likwidacja z dniem 1 maja 2012 r. w Instytucie Języka Polskiego: Zakładu Współczesnego 

Języka Polskiego oraz Zakładu Językoznawstwa Pragmatycznego, 

d. utworzenie z dniem 1 października 2012 r. w Instytucie Języka Angielskiego Zakładu Badań 

Kontrastywnych,  

e. zmiana z dniem 1 listopada 2012 r. nazw dwóch zakładów w Instytucie Filologii Słowiańskiej: 

Zakładu Językoznawstwa Historycznego i Porównawczego na Zakład Badań Kontrastywnych  

i Glottodydaktyki oraz Zakładu Slawistyki Kulturoznawczej i Glottodydaktyki na Zakład 

Slawistyki Kulturoznawczej, 

f. utworzenie z dniem 1 grudnia 2012 r. w Instytucie Języka Angielskiego Zakładu Językoznawstwa 

Pragmatycznego. 
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2. Wydział Biologii i Ochrony Środowiska 

a. zmiana z dniem 1 marca 2012 r. nazwy Pracowni Mikroskopii Skaningowej na Pracownię 

Technik Mikroskopowych, 

b. przekształcenie z dniem 1 marca 2012 r. Zakładu Biofizyki i Morfogenezy Roślin w  Katedrę 

Biofizyki i Morfogenezy Roślin. 

3. Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii — Instytut Chemii 

a. zmiana z dniem 1 marca 2012 r. nazwy Zakładu Chemii Nieorganicznej i  Koordynacyjnej na 

Zakład Chemii Nieorganicznej, Metaloorganicznej i Katalizy, 

b. utworzenie z dniem 1 maja 2012 r. Zakładu Fizykochemii Faz Skondensowanych, 

c. zmiana z dniem 1 grudnia 2012 r. nazwy Zakładu Chemii i Technologii Środowiska na Zakład 

Chemii Materiałów i Technologii Chemicznej, 

d. likwidacja z dniem 1 grudnia 2012 r. Pracowni Chemii Materiałów w Zakładzie Chemii 

Analitycznej. 

4. Wydział Nauk o Ziemi  

a. zmiana z dniem 1 marca 2012 r. nazwy Katedry Paleogeografii i Paleoekologii Czwartorzędu 

na Katedrę Rekonstrukcji Środowiska Geograficznego. 

5. Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji — Instytut Nauk o Edukacji 

a. utworzenie z dniem 1 listopada 2012 r. Zakładu Pedagogiki Ogólnej i Metodologii Badań oraz 

Zakładu Pedagogiki Społecznej i Edukacji Międzykulturowej, 

b. likwidacja z dniem 1 listopada 2012 r. Zakładu Pedagogiki Ogólnej oraz Zakładu Edukacji 

Integralnej i Obywatelskiej. 

6. Wydział Artystyczny — Instytut Muzyki 

a. przekształcenie z dniem 1 listopada 2012 r. Katedry Dyrygowania i Dydaktyki Muzycznej 

w Zakład Dyrygowania i Wokalistyki, 

b. przekształcenie z dniem 1 listopada 2012 r. Katedry Instrumentalistyki w Zakład 

Instrumentalistyki, 

c. przekształcenie z dniem 1 listopada 2012 r. Katedry Kompozycji i Teorii Muzyki w  Zakład Teorii 

Muzyki i Kompozycji. 

7. Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach — Katedra Materiałoznawstwa 

a. likwidacja z dniem 1 grudnia 2012 r. następujących zakładów: Zakładu Badań Warstwy 

Wierzchniej, Zakładu Elektroceramiki Funkcjonalnej, Zakładu Dydaktyki Przedmiotów 

Technicznych oraz Zakładu Technologii Warstw Powierzchniowych. 

 

Ponadto: 

Z dniem 31 sierpnia 2012 r. zlikwidowano w Bibliotece Uniwersytetu Śląskiego:  

a.  Oddział Specjalistyczny Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego — Zbiory Fizyki,  

b.  Oddział Specjalistyczny Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego — Zbiory Biologii.  

Z dniem 1 września 2012 r. utworzono w strukturze Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego sekcję 

o nazwie Centrum Kultury i Informacji Amerykańskiej „American Corner”.  

 

W obrębie struktury administracji ogólnouczelnianej, w związku z kontynuowaniem procesu 

usprawniania i ujednolicania zadań wykonywanych przez poszczególne jednostki administracji 

ogólnouczelnianej, dokonano następujących zmian: 

1. W celu zintegrowania w obrębie jednej jednostki administracji ogólnouczelnianej zadań 

związanych z: prowadzeniem procesu inwestycyjnego, realizacją remontów i innych obowiązków 

wynikających z prawa budowalnego, a także nadzorem nad eksploatacją budynków i obiektów 

oraz usuwaniem awarii, z dniem 1 marca 2012 r. utworzono Dział Inwestycji i Infrastruktury 

Budowlanej, składający się z trzech sekcji: Sekcji Inwestycji, Sekcji Remontów oraz Sekcji 

Eksploatacji; Dział Inwestycji i Infrastruktury Budowlanej powstał z połączenia dotychczasowych 

jednostek administracji ogólnouczelnianej: Działu Technicznego oraz Działu Modernizacji 

Infrastruktury. 

2. W celu scalenia w obrębie jednej jednostki administracji ogólnouczelnianej zadań związanych 

z gospodarowaniem nieruchomościami w zakresie ekonomicznym i administracyjnym, z dniem 

1 kwietnia 2012 r. utworzono Dział Gospodarowania Nieruchomościami, składający się z  dwóch 
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sekcji: Sekcji ds. Ekonomiczno-Gospodarczych oraz Sekcji ds. Administracyjno-Gospodarczych; 

Dział Gospodarowania Nieruchomościami powstał z połączenia dotychczasowych jednostek 

administracji ogólnouczelnianej: Działu Nadzoru nad Nieruchomościami oraz Działu 

Administracyjno-Gospodarczego Rektoratu. 

3. Z dniem 3 września 2012 r. utworzono w Dziale Kształcenia Biuro ds. Jakości Kształcenia na 

Uniwersytecie Śląskim, wspomagające podejmowane przez Uczelniany Zespół ds. Jakości 

Kształcenia działania o charakterze koncepcyjnym i organizacyjnym oraz koordynujące 

przedsięwzięcia zmierzające do zapewnienia i podnoszenia jakości studiów na Uniwersytecie 

Śląskim. 

4. Z dniem 1 kwietnia 2012 r. utworzono stanowiska: Zastępcy Kanclerza ds. Technicznych 

i Inwestycji oraz Dyrektora ds. Gospodarki Mieniem. 

 

Ponadto: 

1. Dokonano następujących przekształceń: 

a. z dniem 1 stycznia 2012 r. przekształcono Dział Gospodarki Magazynowej w Sekcję 

Gospodarki Magazynowej w Dziale Logistyki, 

b. z dniem 1 marca 2012 r. Sekcję Dostaw i Usług w Dziale Logistyki przekształcono w dwie 

odrębne sekcje Działu Logistyki: Sekcję Dostaw i Sekcję Usług, 

c. z dniem 1 marca 2012 r. Kancelarię Ogólną wyłączono z Działu Organizacyjno-Prawnego 

i podporządkowano bezpośrednio Zastępcy Kanclerza ds. Zarządzania Logistycznego,  

d. z dniem 1 kwietnia 2012 r. przekształcono Dział Administracyjny Ośrodka Dydaktycznego  

w Rybniku w Sekcję Administracyjną Ośrodka Dydaktycznego w Rybniku,  

e. z dniem 1 października 2012 r. Biuro Karier wyłączono z Centrum Obsługi Studenta, mając na 

uwadze wyodrębnienie i skupienie w obrębie jednej jednostki administracji ogólnouczelnianej 

zadań polegających na wspieraniu studentów i absolwentów w wejściu na rynek pracy  

i efektywnym na nim funkcjonowaniu, a także na podejmowaniu w tym celu współpracy  

z pracodawcami i instytucjami otoczenia biznesu. 

2. Zlikwidowano stanowisko Zastępcy Kanclerza ds. Technicznych. 

 

Konsekwencją dokonanych przeobrażeń w obrębie administracji ogólnouczelnianej były zmiany 

zakresów zadań poszczególnych jednostek administracji ogólnouczelnianej oraz zmiany ich 

podporządkowania w ramach struktury organizacyjnej. 

JM Rektor powołał: 

1. Z dniem 9 stycznia 2012 r. Zespół do spraw opracowania nowego regulaminu ochrony, 

korzystania i zarządzania wynikami prac intelektualnych w Uniwersytecie Śląsk im w Katowicach. 

2. Z dniem 1 października 2012 r. Zespół zarządzający Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji 

i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie. 

3. Z dniem 31 października 2012 r. Zespół do spraw doskonalenia administracji i  zarządzania 

Uniwersytetem Śląskim w Katowicach. 

4. Z dniem 10 grudnia 2012 r. Komisję do spraw studiów doktoranckich. 

C/  Zawarte porozumienia i umowy 

W celu polepszenia wzajemnej współpracy oraz podniesienia jakości prowadzonej działalności 

naukowej i dydaktycznej, zawarto w szczególności następujące porozumienia i umowy oraz listy 

intencyjne: 

1. Porozumienie o współpracy z dnia 4 stycznia 2012 r. z Towarzystwem Urbanistów Polskich, Oddział 

w Katowicach oraz Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek w zakresie nieodpłatnej 

realizacji dla mieszkańców Katowic cyklu spotkań edukacyjno-panelowych pod wspólnym tytułem 

„Kody kultury”.  
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2. Umowa o współpracy naukowo-badawczej i wdrożeniowej z dnia 25 stycznia 2012 r. z Politechniką 

Łódzką w zakresie rozwiązywania złożonych zagadnień interdyscyplinarnych z obszaru inżynierii 

materiałowej. 

3. Porozumienie z dnia 15 lutego 2012 r. z Ministrem Sprawiedliwości RP w sprawie organizacji 

i zaliczania zawodowych praktyk studenckich i staży przez studentów nauk pedagogiczno- 

-psychologicznych.  

4. Porozumienie o współpracy z dnia 24 lutego 2012 r. z Parkiem Naukowo-Technologicznym „Euro- 

-Centrum” Sp. z o.o. przy organizacji II Forum Nowej Gospodarki w Katowicach. 

5. Umowa z dnia 1 marca 2012 r. o ustanowieniu Konsorcjum HADRONY-NA61/SHINE w celu 

integracji prac badawczych, rozwojowych, edukacyjnych i popularyzatorskich związanych 

z badaniem własności materii jądrowej, badaniem składu promieniowania kosmicznego 

i problemem oscylacji neutrin. 

6. Porozumienie z dnia 12 marca 2012 r. z TVN SA w zakresie współpracy obejmującej 

przedsięwzięcia programowe, dydaktyczne, szkoleniowe, produkcyjne i techniczne. 

7. Umowa o współpracy naukowo-badawczej i wdrożeniowej z dnia 12 marca 2012 r. z Politechniką 

Gdańską w zakresie zwiększenia potencjału naukowego i technicznego obu instytucji przy realizacji 

prac badawczych i badawczo-rozwojowych dla rozwiązywania złożonych zagadnień z obszaru 

inżynierii materiałowej. 

8. Umowa o świadczenie usług z dnia 12 marca 2012 r. z Plagiat.pl Sp. z o.o. 

9. Umowa z dnia 26 marca 2012 r. z Parkiem Naukowo-Technologicznym „Euro-Centrum” Sp. z o.o.  

w zakresie promocji projektu pn. ,,Utworzenie Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum — 

rozwój i zastosowanie nowych technologii w obszarze poszanowania energii i jej odnawialnych 

źródeł”. 

10. Porozumienie z dnia 29 marca 2012 r. z Ambasadą Stanów Zjednoczonych w RP w celu podjęcia 

współpracy w zakresie utworzenia centrum kultury i informacji ,,American Corner”. Centrum 

utworzone zostało w celu pogłębienia wiedzy wśród mieszkańców RP o społeczeństwie oraz 

wartościach Stanów Zjednoczonych Ameryki poprzez organizowanie programów edukacyjnych  

i kulturalnych oraz udostępnienie zbioru materiałów o tematyce dotyczącej Stanów Zjednoczonych 

Ameryki. 

11. Umowa z dnia 30 marca 2012 r. z Fundacją „Widzialni” w sprawie rozpoczęcia współpracy 

w zakresie wspólnego przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu (ustalenie zasad organizacji 

konkursu „Strona Internetowa bez Barier” oraz konferencji „Cyfrowo Wykluczeni” będącej finałem 

konkursu). 

12. Umowa o współpracy z dnia 30 marca 2012 r. ze Stowarzyszeniem Śląska Kawiarnia Naukowa  

w celu ustalenia obowiązków, zasad i warunków współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem 

prowadzącym projekt pn. „Studencka Kawiarnia Możliwości” a Uniwersytetem przy realizacji zadań 

na rzecz studentów, doktorantów i pracowników. 

13. Umowa z dnia 17 kwietnia 2012 r. z IBM Polska Sp. z o.o. określająca prawa i obowiązki Stron 

związane z użyciem logo IBM podczas Konferencji Naukowej ,,Game Talks: Teaching Video Games 

Desing and Games/Software Localization” oraz Dnia Otwartego Instytutu Kultur i Literatur 

Anglojęzycznych Wydziału Filologicznego. 

14. Umowa o współpracy z dnia 4 maja 2012 r. z Oddziałem Śląskim Stowarzyszenia Sędziów Polskich 

IUSTITIA w Katowicach w zakresie działań dydaktycznych w dziedzinie prawa. 

15. Porozumienie o współpracy z dnia 10 maja 2012 r. z Rudzkim Inkubatorem Przedsiębiorczości  

Sp. z o.o. w obszarze edukacyjnym i badawczym. 

16. Porozumienie z dnia 25 maja 2012 r. z Powiatowym Urzędem Pracy w Bytomiu w ramach 

partnerstwa lokalnego zawarte w celu określenia zasad współpracy w obszarze aktywizacji 

zawodowej studentów i absolwentów uczelni. 

17. Umowa z dnia 1 czerwca 2012 r. z DialCom24 Sp. z o.o. o warunkach i zasadach współpracy 

Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z serwisem Przelewy 24 w zakresie pośrednictwa 

w przekazywaniu płatności przez uczestników konferencji, seminariów, zjazdów naukowych, 

szkoleń etc. organizowanych w ramach działalności Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. 
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18. Porozumienie o współpracy z dnia 4 czerwca 2012 r. z AQUA SA w celu wykorzystania 

doświadczeń, dorobku naukowego i potencjału naukowego Uniwersytetu oraz potencjału, 

doświadczeń i pozycji AQUA SA dla dalszych działań służących dobru Stron oraz rozwojowi 

regionu i kraju. 

19. Umowa z dnia 25 czerwca 2012 r. z ELEA Polska Sp. z o.o. w sprawie finansowania nagród dla 

najlepszych studentów pierwszego roku studiujących na określonych kierunkach na Wydziale 

Matematyki, Fizyki i Chemii. 

20. Umowa o współpracy z dnia 29 czerwca 2012 r. ze Stowarzyszeniem Międzynarodowe Triennale 

Grafiki w Krakowie w sprawie ustalenia szczegółowych warunków współpracy, w związku  

z realizowanym programem informacyjnym pt. „Najlepszy Dyplom, Grafika — 2012/13. Uczeń  

i jego promotor”. 

21. Umowa o współpracy z dnia 2 lipca 2012 r. z AP Edukacja Sp. z o.o., Oddział w Katowicach 

w sprawie ustalenia obowiązków, zasad i warunków współpracy przy przeprowadzeniu zajęć 

praktycznych na terenie Uniwersytetu w ramach realizacji programu nauczania na kierunku technik 

drogownictwa w AP Edukacja — Szkoła Policealna w Katowicach. 

22. Umowa o współpracy naukowo-badawczej z dnia 10 lipca 2012 r. z Panią Anetą Hanc-Kuczkowską, 

prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą P.H.U. IN-TECH w Szczekocinach w zakresie 

rozwiązywania złożonych zagadnień interdyscyplinarnych z obszaru inżynierii materiałowej. 

23. Umowa o współpracy z dnia 23 lipca 2012 r. z Uniwersytetem Jagiellońskim, Uniwersytetem im. 

Adama Mickiewicza, Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytetem Gdańskim, 

Uniwersytetem Jana Kochanowskiego, Uniwersytetem Mikołaja Kopernika, Uniwersytetem 

Wrocławskim, Instytutem Geofizyki Polskiej Akademii Nauk, Instytutem Oceanologii Polskiej 

Akademii Nauk oraz Instytutem Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk w sprawie określenia 

zasad wzajemnej współpracy Partnerów-Stron w procesie przygotowań do Kongresu Arktycznego 

„Tydzień Szczytu Nauk Arktycznych” w roku 2013. 

24. Umowa o współpracy z dnia 27 lipca 2012 r. z Yoshi Private Investment SA w sprawie opiniowania 

przez Uczelnię projektów Spółki o charakterze naukowo-technicznym przed ich wdrożeniem, 

przekazywania przez Spółkę materiałów niezbędnych do przeprowadzenia badań naukowych przez 

pracowników Uczelni, organizowania praktyk studenckich dla studentów Uczelni oraz innych 

działań na rzecz komercjalizacji własności intelektualnej Uniwersytetu. 

25. Umowa o współpracy z dnia 27 sierpnia 2012 r. dotycząca utworzenia Śląskiego Klastra IT. 

26. Porozumienie o współpracy z dnia 17 września 2012 r. z 3Services Factory SA. 

27. Porozumienie o współpracy z dnia 17 września 2012 r. z Comarch SA. 

28. Porozumienie w sprawie współpracy naukowo-dydaktycznej z dnia 26 września 2012 r.  

z Zakładem Karnym w Cieszynie. 

29. Porozumienie z dnia 28 września 2012 r. z IBM Polska Sp. z o.o. w zakresie wykorzystania 

produktów IBM w ramach laboratoriów i zajęć dydaktycznych prowadzonych na Uczelni, 

fakultatywnego kształcenia studentów, doktorantów i pracowników naukowych Uczelni oraz 

podniesienia konkurencyjności Uczelni na rynku szkolnictwa wyższego. 

30. Umowa z dnia 1 października 2012 r. z Fundacją Centrum Nowych Technologii umożliwiająca 

działanie w programie pn. „Cisco Networking Academy”.  

31. Umowa z dnia 8 października 2012 r. z Wydawnictwem GM Sp. z o.o. w zakresie produkcji 

telewizyjnej oraz propagowania treści edukacyjno-naukowych na antenie Wydawnictwa (Telewizja 

dla Ciebie.tv). 

32. Porozumienie o współpracy z dnia 9 października 2012 r. z TechMine Fund SA w celu wspierania 

przedsiębiorczości innowacyjnej.  

33. Porozumienie o współpracy z dnia 11 października 2012 r. z Incuvo Sp. z o.o. dotyczące utworzenia 

i prowadzenia w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach kierunków i specjalności studiów z zakresu 

produkcji rozrywki interaktywnej. 

34. Porozumienie o współpracy z dnia 17 października 2012 r. z Regionalną Dyrekcją Ochrony 

Środowiska w Katowicach w celu wykorzystania doświadczeń, dorobku naukowego i potencjału 

naukowego Uniwersytetu, a w szczególności realizowanego w Uniwersytecie projektu POIG pn. 
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,,Zintegrowany system wspomagający zarządzaniem i ochroną zbiornika zaporowego (ZiZOZap)” 

oraz potencjału i doświadczeń RDOŚ dla dalszych działań służących dobru Stron oraz rozwojowi 

regionu i kraju.  

35. Porozumienie z dnia 18 października 2012 r. z Instytutem Technologii Eksploatacji — Państwowym 

Instytutem Badawczym w Radomiu o współpracy naukowo-badawczej i wdrożeniowej w zakresie 

tribologii i informatyki.  

36. Porozumienie o współpracy z dnia 30 października 2012 r. z Future Processing Sp. z o.o. 

w obszarze edukacyjnym i badawczym. 

37. Porozumienie o współpracy z dnia 5 listopada 2012 r. z ELBIT ŚLIWIŃSCY Sp. j. w zakresie prac 

badawczo-rozwojowych. 

38. Porozumienie o współpracy z dnia 14 listopada 2012 r. z Zespołem Banków Polskich, Biurem 

Informacji Kredytowej SA, Biurem Informacji Gospodarczej InfoMonitor SA i Krajową Izbą 

Rozliczeniową SA w ramach pogłębiania wiedzy na prowadzonych studiach z zakresu praktycznego 

wykorzystania informacji gospodarczych oraz elektronicznych systemów płatności i rozliczeń 

bezgotówkowych w nowoczesnym biznesie. 

39. Porozumienie o współpracy z dnia 27 listopada 2012 r. z GLOKOR Sp. z o.o. w zakresie 

prowadzenia badań i rozwijania innowacyjnych technologii w duchu „zielonej chemii”. 

40. Umowa o współpracy z dnia 5 grudnia 2012 r. z Fundacją Śląskie Hospicjum dla Dzieci w  sferze 

działań mających na celu niesienie pomocy pacjentom wymagającym domowej opieki hospicyjnej 

na terenie województwa śląskiego i promowania idei wolontariatu wśród studentów psychologii. 

41. Umowa o współpracy naukowo-badawczej i wdrożeniowej z dnia 5 grudnia 2012 r. z Panią Kornelią 

Chłapek, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą „PAMAR” w zakresie rozwiązywania 

złożonych zagadnień interdyscyplinarnych z obszaru inżynierii materiałowej. 

Zawarto 51 umów/porozumień w zakresie sponsoringu/usług reklamowo-promocyjnych/współ-

organizacji imprez promocyjnych i kulturalnych, w tym konferencji (Dylematy polskiej i węgierskiej 

polityki narodowościowej w XX wieku, Rola cyrkulacji atmosfery w kształtowaniu klimatu, Zamki  

i pałace Górnego Śląska, Święto Liczby Pi, nadanie tytułu doktora honoris causa Sławomirowi 

Mrożkowi, XX Ogólnopolski Zjazd Historyków Studentów, Historyczna gra miejska, Teatr–Dramat–

Społeczeństwo. Dzisiejsza percepcja dzieła Bertolta Brechta, Profilaktyka Logopedyczna w praktyce 

edukacyjnej. II Edycja, I Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców — ARTHROPOD, 

Międzynarodowe Studenckie Festiwale Folklorystyczne, Ogólnobiałoruskie Dyktando Języka 

Polskiego, XXXIV Sympozjum Polarne, Komunikacja w sytuacjach kryzysowych III, Polska literatura 

popularna 1918–1989. Teorie–Historie–Interpretacje, I Piknik Absolwentów Uniwersytetu Śląskiego, 

Targi Książki w Katowicach, 3. Międzynarodowy Festiwal Producentów Filmowych REGIOFUN, nadanie 

tytułu doktora honoris causa prof. Christianowi von Barowi, realizacja filmu dokumentalnego pt. 

„Muzyka i Cisza”, Autonomia terytorialna w perspektywie europejskiej, 4. Biennale Fotograficzne 

Uniwersytetu Śląskiego, sympozjum Dzieło Gerharta Hauptmanna w 150. rocznicę urodzin, VIII 

Dyskusja panelowa z cyklu „Oblicza Fizyki — Między Fascynacją a Niepokojem”).  

 

Podpisano 8 listów intencyjnych: 

1. List intencyjny z dnia 19 kwietnia 2012 r. z Maciejem Szkopem w sprawie rozpoczęcia rozmów 

prowadzących do nawiązania współpracy mającej na celu transfer wiedzy i  innowacji oraz wspólną 

działalność na rzecz lepszego wykorzystania potencjału intelektualnego i  technicznego 

Uniwersytetu, budowania pozytywnego wizerunku śląskiej nauki i promocję jej osiągnięć. 

2. List intencyjny z dnia 20 kwietnia 2012 r. z Research In Motion Poland Sp. z o.o. wyrażający wolę 

współpracy Stron w zakresie realizacji projektu „Akademia BlackBerry”. 

3. List intencyjny z dnia 26 kwietnia 2012 r. z Liceum Ogólnokształcącym im. Noblistów Polskich  

w Rydułtowach dotyczący współpracy i opieki dydaktycznej, naukowej i  promocyjnej prowadzonej 

w ramach innowacji pedagogicznej programowo-organizacyjnej „animator kultury” realizowanej  

w Liceum Ogólnokształcącym im. Noblistów Polskich w Rydułtowach. 

4. List intencyjny z dnia 28 maja 2012 r. z Miastem Katowice i IV Liceum Ogólnokształcącym im. Gen. 

Stanisława Maczka w Katowicach w sprawie podjęcia współpracy prowadzącej do uzyskania 
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wysokiego poziomu nauczania realizowanego w nowatorskich i aktywizujących uczniów formach, 

umożliwiającego kompleksowe przygotowanie ich do studiów uniwersyteckich.  

5. List intencyjny z dnia 28 maja 2012 r. z Miastem Katowice i III Liceum Ogólnokształcącym im. 

Adama Mickiewicza w Katowicach w sprawie podjęcia współpracy prowadzącej do uzyskania 

wysokiego poziomu nauczania realizowanego w nowatorskich i aktywizujących uczniów formach, 

umożliwiającego kompleksowe przygotowanie ich do studiów uniwersyteckich.  

6. List intencyjny z dnia 9 października 2012 r. ze Stowarzyszeniem na rzecz rozwoju Inteligentnej 

Metropolii Śląskiej „Smarter Silesia” ku utworzeniu i skutecznemu zarządzaniu Klastrem Wysokich 

Technologii „Inteligentna Metropolia”. 

7. List intencyjny z dnia 12 października 2012 r. z Sądem Rejonowym Katowice-Zachód 

w Katowicach w zakresie działań dydaktycznych, badawczych i edukacyjnych w  dziedzinie prawa. 

8. List intencyjny z dnia 15 października 2012 r. z Fundacją „Widzialni” i Microsoft Sp. z  o.o. w celu 

aktywnego przeciwdziałania wszelkim przejawom wykluczenia cyfrowego oraz promocji 

nowoczesnych technologii. 

Uniwersytet zawarł umowy o współpracy dydaktycznej, których celem jest objęcie patronatem 

naukowym następujących szkół: 

1. I Liceum Ogólnokształcącego im. Leona Kruczkowskiego w Tychach; 

2. Zespołu Szkół Sportowych im. Janusza Kusocińskiego w Zabrzu; 

3. Zespołu Szkół Technicznych w Cieszynie; 

4. Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 im. Karola Miarki w Pszczynie; 

5. Zespołu Szkół Budowlanych im. Gen. Stefana Grota-Roweckiego w Cieszynie; 

6. Liceum Ogólnokształcącego im. Pawła Stalmacha w Wiśle; 

7. Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Ustroniu; 

8. I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego w Piekarach Śląskich; 

9. II Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich w Mysłowicach; 

10. I Liceum Ogólnokształcącego im. Waleriana Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej; 

11. Liceum Ogólnokształcącego im. Noblistów Polskich w Rydułtowach; 

12. Porozumienie w sprawie współpracy naukowo-dydaktycznej z Miastem Rybnik i Zespołem Szkół  

nr 6 w Rybniku. 

D/  Akty prawne  
regulujące funkcjonowanie Uniwersytetu Śląskiego 

Zarządzenia Rektora 

1. Zarządzenie nr 1/2012 zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Podyplomowych Studiów 

Kwalifikacyjnych Pedagogika Szkolna — Diagnoza i Terapia Psychopedagogiczna w Pracy 

Pedagoga Szkolnego.  

2. Zarządzenie nr 2/2012 w sprawie realizacji projektu pn. „Osoba niepełnosprawna moim 

sąsiadem. Nieinstytucjonalne wsparcie osób niepełnosprawnych” w ramach Funduszu 

Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński — Těšínské Slezsko Programu Operacyjnego 

Współpracy Transgranicznej Republika Czeska — Rzeczpospolita Polska 2007–2013.  

3. Zarządzenie nr 3/2012 w sprawie dodatkowego wynagrodzenia za kierowanie i sprawowanie 

opieki nad studenckimi praktykami zawodowymi.  

4. Zarządzenie nr 4/2012 zmieniające zarządzenie w sprawie kontroli zarządczej oraz zasad 

sporządzania oświadczenia o stanie kontroli zarządczej w Uniwersytecie Śląskim.  

5. Zarządzenie nr 5/2012 w sprawie realizacji projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja 

budynku Rektoratu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach” w ramach Regionalnego Programu 

http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-22012
http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-32012
http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-42012
http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-52012
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Operacyjnego Województwa Śląskiego, współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego.  

6. Zarządzenie nr 6/2012 w sprawie realizacji projektu pn. „Społeczno-gospodarcze i przestrzenne 

kierunki zmian regionalnego oraz lokalnych rynków pracy województwa śląskiego — SGP WSL” 

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego.  

7. Zarządzenie nr 7/2012 w sprawie utworzenia Podyplomowych Studiów Retoryki i Kreowania 

Wizerunku dla Prawników.  

8. Zarządzenie nr 8/2012 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalania wysokości, przyznawania  

i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Śląskiego.  

9. Zarządzenie nr 9/2012 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalania wysokości, przyznawania  

i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Śląskiego.  

10. Zarządzenie nr 10/2012 w sprawie likwidacji „Kursu przygotowania pedagogicznego w Wydziale 

Filologicznym”.  

11. Zarządzenie nr 11/2012 w sprawie zmian w administracji ogólnouczelnianej.  

12. Zarządzenie nr 12/2012 w sprawie zmian w strukturze podstawowych jednostek organizacyjnych 

prowadzących działalność naukowo-dydaktyczną w Uniwersytecie Śląskim w roku akademickim 

2011/2012.  

13. Zarządzenie nr 13/2012 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia „Wykazu symboli 

literowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach”.  

14. Zarządzenie nr 14/2012 w sprawie wymiaru oraz zasad udzielania urlopu wypoczynkowego 

pracownikom bibliotecznym oraz informacji naukowej zatrudnionym na stanowisku: kustosza 

bibliotecznego, starszego bibliotekarza i starszego dokumentalisty.  

15. Zarządzenie nr 15/2012 w sprawie organizacji roku akademickiego 2012/2013.  

16. Zarządzenie nr 16/2012 w sprawie publikacji czasopism lub książek wydawanych poza 

Wydawnictwem Uniwersytetu Śląskiego.  

17. Zarządzenie nr 17/2012 w sprawie zasad opracowywania, redagowania i wydawania 

wewnętrznych aktów prawnych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.  

18. Zarządzenie nr 18/2012 w sprawie wprowadzenia „Obiegu dokumentów dla projektów 

realizowanych z udziałem środków funduszy strukturalnych oraz innych środków europejskich  

i międzynarodowych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach”.  

19. Zarządzenie nr 19/2012 zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Kwalifikacyjnych 

Podyplomowych Studiów Pedagogicznych Przygotowujących do Nauczania Przedmiotu 

Chemia/Fizyka.  

20. Zarządzenie nr 20/2012 zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad (polityki) 

rachunkowości dotyczących ewidencji i rozliczania środków otrzymanych na realizację projektu 

pn. „Nowoczesne komputerowe metody kształcenia dla regionalnych kadr innowacyjnej 

gospodarki: iCSE” w ramach umowy UDA-POKL.08.02.01-24-071/10-00, realizowanego 

w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.2 Transfer wiedzy, 

Poddziałania 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw, współfinansowanego 

przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  

21. Zarządzenie nr 21/2012 w sprawie szczegółowych zasad (polityki) rachunkowości dotyczących 

ewidencji i rozliczania środków otrzymanych na realizację projektu pn. „Podnoszenie kwalifikacji 

zawodowych pracowników pomocy i integracji społecznej” w ramach umowy 

nr U/216/1.20/2009/ZP/2010 w ramach Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna, 

Działania 1.20 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników pomocy i  integracji 

społecznej, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.  

http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-62012
http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-72012
http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-82012
http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-92012
http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-102012
http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-112012
http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-122012
http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-132012
http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-142012
http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-152012
http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-162012
http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-172012
http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-182012
http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-192012
http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-202012
http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-212012
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22. Zarządzenie nr 22/2012 w sprawie Bazy Absolwentów Uniwersytetu Śląskiego.  

23. Zarządzenie nr 23/2012 w sprawie użyczania sprzętu komputerowego do celów dydaktycznych 

studentom studiów stacjonarnych I i II stopnia prowadzonych na Wydziale Matematyki, Fizyki  

i Chemii wspartych projektem pn. „Nowoczesne komputerowe metody kształcenia dla 

regionalnych kadr innowacyjnej gospodarki: iCSE”.  

24. Zarządzenie nr 24/2012 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia „Wykazu symboli 

literowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach”.  

25. Zarządzenie nr 25/2012 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad przyznawania pracownikom 

Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach dodatku specjalnego z tytułu okresowego zwiększenia 

obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań.  

26. Zarządzenie nr 26/2012 w sprawie realizacji projektu pn. „Śląskie Międzyuczelniane Centrum 

Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura  

i Środowisko 2007–2013, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego.  

27. Zarządzenie nr 27/2012 w sprawie ustalenia „Regulaminu Studium Praktycznej Nauki Języków 

Obcych”.  

28. Zarządzenie nr 28/2012 w sprawie likwidacji studiów podyplomowych i kursów specjalnych. 

29. Zarządzenie nr 29/2012 w sprawie zmian w strukturze podstawowych jednostek 

organizacyjnych prowadzących działalność naukowo-dydaktyczną w Uniwersytecie Śląskim  

w Katowicach w roku akademickim 2011/2012.  

30. Zarządzenie nr 30/2012 zmieniające zarządzenie nr 7 z dnia 14 lutego 2011 r. Rektora 

Uniwersytetu Śląskiego w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzenia rejestracji 

kandydatów na studia w Uniwersytecie Śląskim.  

31. Zarządzenie nr 31/2012 w sprawie procedury rejestracji kandydatów cudzoziemców 

ubiegających się o przyjęcie na studia w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na zasadach 

innych od obowiązujących obywateli polskich w roku akademickim 2012/2013.  

32. Zarządzenie nr 32/2012 zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad (polityki) 

rachunkowości dotyczących ewidencji i rozliczania środków otrzymanych na realizację projektu 

pn. „Poszukiwanie i identyfikacja mutantów stigolaktonowych w celu uzyskania materiałów 

wyjściowych do hodowli jęczmienia Hordeum vulgare w Polsce” w ramach umowy 

VENTURES/2011-7/7, realizowanego w ramach Priorytetu I Badania i rozwój nowoczesnych 

technologii, Działania 1.2 Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki, współfinansowanego ze 

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego 

Innowacyjna Gospodarka 2007–2013.  

33. Zarządzenie nr 33/2012 zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad (polityki) 

rachunkowości dotyczących ewidencji i rozliczania środków otrzymanych na realizację projektu 

pn. „Inżynier Materiałów — Materiał na Inżyniera. Kształcenie zamawiane na kierunku Inżynieria 

Materiałowa Uniwersytetu Śląskiego” w ramach umowy nr UDA-POKL.04.01.02.-00-214/11-00, 

realizowanego w ramach Priorytetu IV Szkolnictwo wyższe i nauka, Działania 4.1 Wzmocnienie  

i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków  

o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałania 4.1.2 Zwiększenie liczby 

absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki.  

34. Zarządzenie nr 34/2012 w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych 

pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.  

http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-222012
http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-232012
http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-242012
http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-252012
http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-262012
http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-272012
http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-282012
http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-292012
http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-302012
http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-312012
http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-322012
http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-332012
http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-342012
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35. Zarządzenie nr 35/2012 w sprawie składania oświadczeń przez nauczycieli akademickich 

dotyczących zaliczenia ich do minimum kadrowego.  

36. Zarządzenie nr 36/2012 w sprawie wprowadzenia wzorów wniosków o dokonanie zmian 

w strukturze organizacyjnej jednostek podstawowych oraz pozostałych jednostek 

prowadzących działalność naukową, naukowo-dydaktyczną, dydaktyczną lub usługową.  

37. Zarządzenie nr 37/2012 zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad (polityki) 

rachunkowości dotyczących ewidencji i rozliczania środków otrzymanych na realizację projektu 

pn. „TWING — Transfer Wiedzy Nauka — Gospodarka: Program stypendialny” w ramach umowy 

nr UDA-POKL.08.02.01-24-007/10-00, realizowanego w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry 

gospodarki, Działania 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałania 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery 

nauki i przedsiębiorstw, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego.  

38. Zarządzenie nr 38/2012 zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad (polityki) 

rachunkowości dotyczących ewidencji i rozliczania środków otrzymanych na realizację projektu 

pn. „Podyplomowe Kwalifikacyjne Studia w zakresie ICT, języka obcego oraz Historii  

i Społeczeństwa. Dziedzictwa epok” w ramach umowy nr UDA-POKL.09.04.00-24-028/10-00, 

realizowanego w ramach Działania 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty, 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki.  

39. Zarządzenie nr 39/2012 zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad (polityki) 

rachunkowości dotyczących ewidencji i rozliczania środków otrzymanych na realizację projektu pn. 

„Ogólnodostępna baza danych bio- i georóżnorodności Województwa Śląskiego — integralna część 

otwartego regionalnego systemu informacji przestrzennej, BIOGEO — SILESIA ORSIP” w ramach 

umowy nr UDA-RPSL.05.04.00-00-010/11-00, realizowanego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007–2013, Priorytet V Środowisko, Działanie 5.4. 

Zarządzanie środowiskiem nr projektu — 1053 (za wyjątkiem Działania 1.2. Mikroprzedsiębiorstwa  

i MŚP, Poddziałania 3.1.1. Infrastruktura zaplecza turystycznego/przedsiębiorstwa, Poddziałania  

3.2.1. Infrastruktura okołoturystyczna/przedsiębiorstwa).  

40. Zarządzenie nr 40/2012 zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad (polityki) 

rachunkowości dotyczących ewidencji i rozliczania środków otrzymanych na realizację projektu 

pn. „Przedsiębiorczość Akademicka na START” w ramach umowy nr UDA-POKL.08.02.01-24- 

-006/10-00, realizowanego w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 

8.2. Transfer wiedzy, Poddziałania 8.2.1. Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw, 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w  ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki.  

41. Zarządzenie nr 41/2012 w sprawie likwidacji studiów podyplomowych na Wydziale Biologii  

i Ochrony Środowiska.  

42. Zarządzenie nr 42/2012 w sprawie likwidacji Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych dla 

Nauczycieli Fizyki Uczących w Gimnazjach i Liceach.  

43. Zarządzenie nr 43/2012 zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad (polityki) 

rachunkowości dotyczących ewidencji i rozliczania środków otrzymanych na realizację projektu 

pn. „Inżynier Materiałów — Materiał na Inżyniera. Kształcenie zamawiane na kierunku Inżynieria 

Materiałowa Uniwersytetu Śląskiego” w ramach umowy nr UDA-POKL.04.01.02.-00-214/11-00, 

realizowanego w ramach Priorytetu IV Szkolnictwo wyższe i nauka, Działania 4.1 Wzmocnienie  

i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków  

o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałania 4.1.2 Zwiększenie liczby 

absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, 

http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-352012
http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-362012
http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-372012
http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-382012
http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-392012
http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-402012
http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-412012
http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-422012
http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-432012
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współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

44. Zarządzenie nr 44/2012 zmieniające zarządzenie w sprawie „Regulaminu zakładowego funduszu 

świadczeń socjalnych”.  

45. Zarządzenie nr 45/2012 w sprawie zasad i trybu zbycia Ośrodka Wypoczynkowo- 

-Dydaktycznego w Bornem Sulinowie.  

46. Zarządzenie nr 46/2012 w sprawie wprowadzenia „Zbioru Zasad Etyki Pracowników 

Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach niebędących nauczycielami akademickimi”.  

47. Zarządzenie nr 47/2012 w sprawie realizacji projektu pn. “Enhancing resource Uptake from 

Roots under stress in cereal crops (EURoot)” w ramach 7. Programu Ramowego Unii 

Europejskiej.  

48. Zarządzenie nr 48/2012 w sprawie składania oświadczeń przez pracowników Uniwersytetu 

Śląskiego w Katowicach dotyczących zaliczenia ich do liczby N na potrzeby algorytmu podziału 

dotacji bazowej środków finansowych na działalność statutową.  

49. Zarządzenie nr 49/2012 zmieniające zarządzenie w sprawie prowadzenia Księgi Dyplomów oraz 

składania pracy dyplomowej.  

50. Zarządzenie nr 50/2012 w sprawie warunków wynagradzania za udział w pracach komisji 

rekrutacyjnych na rok akademicki 2012/2013.  

51. Zarządzenie nr 51/2012 w sprawie szczegółowych zasad (polityki) rachunkowości dotyczących 

ewidencji i rozliczania środków otrzymanych na realizację projektu pn. „Matematyka podstawą 

sukcesu” w ramach umowy nr UDA-POKL.04.01.02.-00-213/11-00 w ramach Priorytetu IV 

Szkolnictwo wyższe i nauka, Działania 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego 

uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki 

opartej na wiedzy, Poddziałania 4.1.2. Zwiększenie liczby absolwentów kierunków  

o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, współfinansowanego przez Unię 

Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki.  

52. Zarządzenie nr 52/2012 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad przyznawania pomieszczeń 

oraz zamieszkiwania w Domach Asystenta Uniwersytetu Śląskiego.  

53. Zarządzenie nr 53/2012 w sprawie ustalenia „Regulaminu Studium Wychowania Fizycznego  

i Sportu”.  

54. Zarządzenie nr 54/2012 zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Studiów 

Podyplomowych „Ochrona informacji niejawnych i administracja bezpieczeństwa informacji”.  

55. Zarządzenie nr 55/2012 zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Podyplomowych 

Studiów Zarządzania Zasobami Ludzkimi.  

56. Zarządzenie nr 56/2012 w sprawie likwidacji Studiów Podyplomowych na Wydziale Radia 

i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego.  

57. Zarządzenie nr 57/2012 w sprawie likwidacji Studiów Podyplomowych Kwalifikacyjnych 

Edukacja Międzykulturowa i Regionalna z Wychowaniem Obywatelskim.  

58. Zarządzenie nr 58/2012 zmieniające zarządzenie w sprawie procedury rejestracji kandydatów 

cudzoziemców ubiegających się o przyjęcie na studia w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na 

zasadach innych od obowiązujących obywateli polskich w roku akademickim 2012/2013.  

59. Zarządzenie nr 59/2012 w sprawie sprzedaży nieruchomości usytuowanej w Cieszynie przy ul. 

Bielskiej 68.  

60. Zarządzenie nr 60/2012 w sprawie wprowadzenia „Regulaminu ubiegania się i udzielania 

zamówień publicznych przez Uniwersytet Śląski w Katowicach”.  

61. Zarządzenie nr 61/2012 w sprawie wprowadzenia „Instrukcji kasowej dotyczącej zasad 

gospodarki kasowej Uniwersytetu Śląskiego”.  

http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-442012
http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-452012
http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-462012
http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-472012
http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-482012
http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-492012
http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-502012
http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-512012
http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-522012
http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-532012
http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-542012
http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-552012
http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-562012
http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-572012
http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-582012
http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-592012
http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-602012
http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-612012
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62. Zarządzenie nr 62/2012 w sprawie zasad korzystania z oprogramowania komputerowego 

wykorzystywanego w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.  

63. Zarządzenie nr 63/2012 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad polityki finansowej 

Uniwersytetu Śląskiego.  

64. Zarządzenie nr 64/2012 zmieniające zarządzenie w sprawie kosztów przewodu doktorskiego, 

postępowania habilitacyjnego oraz o nadanie tytułu profesora, a także zasad odpłatności za 

przeprowadzenie przewodu doktorskiego, postępowania habilitacyjnego oraz za czynności 

o nadanie tytułu profesora.  

65. Zarządzenie nr 65/2012 w sprawie szczegółowych zasad (polityki) rachunkowości dotyczących 

ewidencji i rozliczania środków otrzymanych na realizację projektu pn. „Kompleksowa 

termomodernizacja budynku Rektoratu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach” w ramach 

umowy nr UDA-RPSL.05.03.00-00-060/11-00, realizowanego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007–2013, Priorytet V Środowisko, Działanie 5.3 

Czyste powietrze i odnawialne źródła energii (za wyjątkiem Działania 1.2 Mikroprzedsiębiorstwa 

i MŚP, Poddziałania 3.1.1 Infrastruktura zaplecza turystycznego/przedsiębiorstwa, Poddziałania 

3.2.1 Infrastruktura okołoturystyczna/przedsiębiorstwa). 

66. Zarządzenie nr 66/2012 w sprawie zasad prowadzenia w Uniwersytecie Śląskim zajęć 

dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.  

67. Zarządzenie nr 67/2012 w sprawie realizacji projektu pn. „Tenancy Law and Housing Policy in 

Multi-level Europe (TENLAW)” w ramach 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej.  

68. Zarządzenie nr 68/2012 w sprawie realizacji projektu pn. „Development of Career Guidance 

Aimed at Improving Higher Education in Serbia (CareerS)” w ramach programu TEMPUS IV 

(2007–2013).  

69. Zarządzenie nr 69/2012 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad funkcjonowania Centrum 

Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej.  

70. Zarządzenie nr 70/2012 w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych dla nauczycieli 

kwalifikujących do nauczania przedmiotu „Biologia”.  

71. Zarządzenie nr 71/2012 w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych dla nauczycieli 

kwalifikujących do nauczania przedmiotu „Przyroda” w szkole podstawowej.  

72. Zarządzenie nr 72/2012 w sprawie likwidacji Studiów Podyplomowych na Wydziale Nauk 

o Ziemi.  

73. Zarządzenie nr 73/2012 w sprawie zmian w strukturze podstawowych jednostek 

organizacyjnych prowadzących działalność naukowo-dydaktyczną w Uniwersytecie Śląskim  

w Katowicach.  

74. Zarządzenie nr 74/2012 w sprawie likwidacji Studiów Podyplomowych na Wydziale Prawa 

i Administracji.  

75. Zarządzenie nr 75/2012 w sprawie likwidacji Studiów Podyplomowych na Wydziale Informatyki  

i Nauki o Materiałach.  

76. Zarządzenie nr 76/2012 w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych e-Zdrowie.  

77. Zarządzenie nr 77/2012 w sprawie elektronicznych legitymacji studenckich i doktoranckich.  

78. Zarządzenie nr 78/2012 zmieniające zarządzenie w sprawie zawierania ze studentami umów 

dotyczących warunków odpłatności za studia.  

79. Zarządzenie nr 79/2012 w sprawie realizacji projektu pn. „Nauka dla Gospodarki — efektywne 

zarządzanie badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac badawczych” w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego.  

http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-622012
http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-632012
http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-642012
http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-652012
http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-662012
http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-672012
http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-682012
http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-692012
http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-702012
http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-712012
http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-722012
http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-732012
http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-742012
http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-752012
http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-762012
http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-772012
http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-782012
http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-792012
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80. Zarządzenie nr 80/2012 zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad (polityki) 

rachunkowości dotyczących ewidencji i rozliczania środków otrzymanych na realizację projektu 

pn. „Termomodernizacja budynku laboratorium wraz z odzyskiem ciepła z budynku wysokiego 

Wydziału Nauk o Ziemi w Sosnowcu — etap końcowy inwestycji (Termolab)” w ramach umowy 

nr UDA-RPSL.05.03.00-00-123/10-00, realizowanego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007–2013, Priorytet V Środowisko, Działanie 

5.3. Czyste powietrze i odnawialne źródła energii (za wyjątkiem Działania 1.2. 

Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP, Poddziałania 3.1.1. Infrastruktura zaplecza turystycznego  

/przedsiębiorstwa, Poddziałania 3.2.1. Infrastruktura okołoturystyczna/przedsiębiorstwa).  

81. Zarządzenie nr 81/2012 w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 

2012/2013.  

82. Zarządzenie nr 82/2012 w sprawie likwidacji Podyplomowych Studiów „Obrazy Świata — Jak 

Rozumieć Politykę w dobie globalizacji”.  

83. Zarządzenie nr 83/2012 w sprawie powołania składu Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na rok 

akademicki 2012/2013 oraz określenia regulaminu jej prac.  

84. Zarządzenie nr 84/2012 zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Studiów 

Podyplomowych Kwalifikacyjnych Logopedii i Medialnej Emisji Głosu.  

85. Zarządzenie nr 85/2012 zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Podyplomowych 

Studiów z Zakresu Oligofrenopedagogiki.  

86. Zarządzenie nr 86/2012 zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Studiów 

Podyplomowych „Zarządzanie systemem jakości i bezpieczeństwa informacji w biznesie 

i administracji”. 

87. Zarządzenie nr 87/2012 zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Podyplomowych 

Studiów Kwalifikacyjnych „Edukacja Informatyczna i Techniczna”.  

88. Zarządzenie nr 88/2012 zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad wyceny 

przykładowych operacji gospodarczych wyrażonych w walutach obcych i ustalania różnic 

kursowych.  

89. Zarządzenie nr 89/2012 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia „Regulaminu 

ubiegania się i udzielania zamówień publicznych przez Uniwersytet Śląski w Katowicach”.  

90. Zarządzenie nr 90/2012 zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad (polityki) 

rachunkowości dotyczących ewidencji i rozliczania środków otrzymanych na realizację projektu 

pn. „Atrakcyjna i Innowacyjna Biotechnologia — ATRINBIOTECH” w ramach umowy nr UDA- 

-POKL.04.01.02-00-095/10-00, realizowanego w ramach Działania 4.1. Wzmocnienie i rozwój 

potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków 

o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałania 4.1.2 Zwiększenie liczby 

absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki.  

91. Zarządzenie nr 91/2012 w sprawie realizacji projektu pn. „Śląskie Wyzwania” w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego przez Unię Europejską ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego.  

92. Zarządzenie nr 92/2012 zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad 

przeprowadzenia rejestracji kandydatów na studia w Uniwersytecie Śląskim.  

93. Zarządzenie nr 93/2012 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej systemu biblioteczno- 

-informacyjnego Uniwersytetu Śląskiego.  

94. Zarządzenie nr 94/2012 w sprawie ustalenia procedur kontroli finansowej w Uniwersytecie 

Śląskim.  

http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-802012
http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-812012
http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-822012
http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-832012
http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-842012
http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-852012
http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-862012
http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-872012
http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-882012
http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-892012
http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-902012
http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-912012
http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-922012
http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-932012
http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-942012
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95. Zarządzenie nr 95/2012 zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad (polityki) 

rachunkowości dotyczących ewidencji i rozliczania środków otrzymanych na realizację projektu 

pn. „MODLAB — Modernizacja infrastruktury zespołu laboratoriów dydaktycznych Uniwersytetu 

Śląskiego z zakresu nauk o środowisku w Katowicach i Sosnowcu” w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Priorytet VIII Infrastruktura edukacyjna, 

Działanie 8.1. Infrastruktura szkolnictwa wyższego. 

96. Zarządzenie nr 96/2012 zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad (polityki) 

rachunkowości dotyczących ewidencji i rozliczania środków otrzymanych na realizację projektu 

pn. „Podniesienie jakości kształcenia w zakresie IT — utworzenie nowoczesnych, 

międzywydziałowych pracowni informatycznych i laboratoriów elektronicznych Uniwersytetu 

Śląskiego w Katowicach — PILEUS” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego, Priorytet VIII Infrastruktura edukacyjna, Działanie 8.1. Infrastruktura 

szkolnictwa wyższego. 

97. Zarządzenie nr 97/2012 w sprawie szczegółowych zasad (polityki) rachunkowości dotyczących 

ewidencji i rozliczania środków otrzymanych na realizację projektu pn. „Społeczno-gospodarcze 

i przestrzenne kierunki zmian regionalnego oraz lokalnych rynków pracy województwa 

śląskiego — SGP WSL” w ramach umowy nr UDA-POKL.08.01.02-24-054/11-00, Priorytet VIII 

Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, 

Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie, 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

98. Zarządzenie nr 98/2012 zmieniające zarządzenie w sprawie realizacji projektu pn. „DoktoRIS — 

Program stypendialny na rzecz innowacyjnego Śląska” w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.  

99. Zarządzenie nr 99/2012 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalania wysokości, przyznawania  

i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Śląskiego.  

100. Zarządzenie nr 100/2012 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalania wysokości, przyznawania 

i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Śląskiego.  

101. Zarządzenie nr 101/2012 w sprawie szczegółowych zasad (polityki) rachunkowości dotyczących 

ewidencji i rozliczania środków otrzymanych na realizację projektu pn. „DoktoRIS — Program 

stypendialny na rzecz innowacyjnego Śląska” w ramach Zasad realizacji projektu systemowego 

Instytucji Pośredniczącej POKL nr POKL.08.02.02-24-002/11 i umowy partnerskiej, Priorytet VIII 

Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałania 8.2.2 Regionalne 

Strategie Innowacji, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w  ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego.  

102. Zarządzenie nr 102/2012 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad przyznawania pracownikom 

Uniwersytetu Śląskiego dodatków uczelnianych z przychodów własnych.  

103. Zarządzenie nr 103/2012 zmieniające zarządzenie w sprawie zmiany zasad premiowania 

pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.  

104. Zarządzenie nr 104/2012 w sprawie dokumentowania minimum kadrowego w związku 

z uprawnieniami jednostki do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego.  

105. Zarządzenie nr 105/2012 w sprawie szczegółowych zasad (polityki) rachunkowości dotyczących 

ewidencji i rozliczania środków otrzymanych na realizację projektu pn. „Osoba niepełnosprawna 

moim sąsiadem. Nieinstytucjonalne wsparcie osób niepełnosprawnych” realizowanego  

w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński — Těšínské Slezsko 

Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska — Rzeczpospolita 

http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-952012
http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-962012
http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-972012
http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-982012
http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-992012
http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-1002012
http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-1012012
http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-1022012
http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-1032012
http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-1042012
http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-1052012
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Polska 2007–2013 w ramach umowy nr ŚC/139-PL.3.22/3.3.05/11.02676/95, oś priorytetowa  

3. Wspieranie współpracy społeczności lokalnych.  

106. Zarządzenie nr 106/2012 w sprawie prowadzenia działalności edukacyjnej Uniwersytetu 

Śląskiego Młodzieży. 

107. Zarządzenie nr 107/2012 w sprawie szczegółowych zasad (polityki) rachunkowości dotyczących 

ewidencji i rozliczania środków otrzymanych na realizację projektu pn. „Nauka dla Gospodarki 

— efektywne zarządzanie badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac badawczych”  

w ramach umowy nr UDA-POKL.04.02.00-00-052/11-00, realizowanego w ramach Priorytetu IV 

Szkolnictwo wyższe i nauka, Działania 4.2. Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost 

świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym, współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki.  

108. Zarządzenie nr 108/2012 w sprawie ustalenia „Regulaminu przyznawania stypendiów 

doktoranckich w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w ramach projektu pn. „Śląska 

Współpraca: Innowacje Dla Efektywnego Rozwoju — ŚWIDER”. 

109. Zarządzenie nr 109/2012 zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych 

„Zarządzanie systemem jakości i bezpieczeństwa informacji w biznesie i administracji”.  

110. Zarządzenie nr 110/2012 zmieniające zarządzenie w sprawie elektronicznych legitymacji 

studenckich i doktoranckich.  

111. Zarządzenie nr 111/2012 w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych Inwestycje Giełdowe.  

112. Zarządzenie nr 112/2012 w sprawie określenia zakresu obowiązków władz Uczelni.  

113. Zarządzenie nr 113/2012 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia „Instrukcji kasowej 

dotyczącej zasad gospodarki kasowej Uniwersytetu Śląskiego”.  

114. Zarządzenie nr 114/2012 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i sposobu postępowania 

w Uniwersytecie Śląskim z alkoholem etylowym, objętym szczególnym nadzorem podatkowym.  

115. Zarządzenie nr 115/2012 w sprawie zmian w administracji ogólnouczelnianej.  

116. Zarządzenie nr 116/2012 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalania wysokości, przyznawania 

i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Śląskiego.  

117. Zarządzenie nr 117/2012 w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych Społeczna 

Odpowiedzialność Biznesu (CSR).  

118. Zarządzenie nr 118/2012 zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Podyplomowych 

Studiów Kwalifikacyjnych Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego.  

119. Zarządzenie nr 119/2012 zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Studiów 

Podyplomowych E-learning w pracy zawodowej nauczyciela.  

120. Zarządzenie nr 120/2012 zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia międzyuczelnianych 

Studiów Podyplomowych „Prawo w ochronie zdrowia”.  

121. Zarządzenie nr 121/2012 zmieniające zarządzenie w sprawie Studiów Podyplomowych 

Administracji i Zarządzania.  

122. Zarządzenie nr 122/2012 w sprawie utworzenia Kwalifikacyjnych Studiów Podyplomowych 

Logopedia. 

123. Zarządzenie nr 123/2012 w sprawie utworzenia Kwalifikacyjnych Studiów Podyplomowych 

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka niepełnosprawnego. 

124. Zarządzenie nr 124/2012 zmieniające zarządzenie w sprawie kosztów przewodu doktorskiego, 

postępowania habilitacyjnego oraz o nadanie tytułu profesora, a także zasad odpłatności za 

przeprowadzenie przewodu doktorskiego, postępowania habilitacyjnego oraz za czynności  

o nadanie tytułu profesora.  

125. Zarządzenie nr 125/2012 w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 

2012/2013 na studiach niestacjonarnych trzeciego stopnia.  

http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-1062012
http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-1072012
http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-1082012
http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-1092012
http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-1102012
http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-1112012
http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-1122012
http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-1132012
http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-1142012
http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-1152012
http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-1162012
http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-1172012
http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-1182012
http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-1192012
http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-1202012
http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-1212012
http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-1222012
http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-1232012
http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-1242012
http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-1252012
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126. Zarządzenie nr 126/2012 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad (polityki) rachunkowości 

Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.  

127. Zarządzenie nr 127/2012 w sprawie realizacji projektu pn. „Silesian Researchers NOW! (akronim 

SIRENA)” w ramach 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej.  

128. Zarządzenie nr 128/2012 w sprawie realizacji projektu pn. „GEOFUTURE — Geofizyka w gospodarce 

przyszłości” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków 

Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  

129. Zarządzenie nr 129/2012 zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Studiów 

Podyplomowych Arteterapia.  

130. Zarządzenie nr 130/2012 w sprawie realizacji projektu pn. „Śląska Współpraca: Innowacje Dla 

Efektywnego Rozwoju — ŚWIDER” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europe jskiego Funduszu 

Społecznego.  

131. Zarządzenie nr 131/2012 zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Studiów 

Podyplomowych „Pedagogika specjalna w zakresie oligofrenopedagogiki”.  

132. Zarządzenie nr 132/2012 zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Podyplomowych 

Studiów dla Tłumaczy Języka Angielskiego.  

133. Zarządzenie nr 133/2012 w sprawie realizacji projektu pn. „UStuŚ — Uniwersyteckie Studia 

Środowiskowe: Kierunek Zamawiany Ochrona Środowiska” w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego.  

134. Zarządzenie nr 134/2012 w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych Bezpieczeństwo 

Wewnętrzne.  

135. Zarządzenie nr 135/2012 w sprawie realizacji projektu pn. „Cieszyński Kampus Uniwersytecki: 

Info-Art” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.  

136. Zarządzenie nr 136/2012 zmieniające zarządzenie w sprawie organizowania szkolenia z  zakresu 

bezpieczeństwa i higieny pracy dla studentów i doktorantów rozpoczynających naukę  

w Uniwersytecie Śląskim w roku akademickim 2011/2012. 

137. Zarządzenie nr 137/2012 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia „Regulaminu 

przyznawania stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w ramach 

projektu pn. „TWING — Transfer Wiedzy Nauka — Gospodarka: Program Stypendialny”.  

138. Zarządzenie nr 138/2012 zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Podyplomowych 

Studiów Prawa Gospodarczego i Handlowego.  

139. Zarządzenie nr 139/2012 zmieniające zarządzenie w sprawie zawierania ze studentami umów 

dotyczących warunków odpłatności za studia.  

140. Zarządzenie nr 140/2012 w sprawie zmian w administracji ogólnouczelnianej.  

141. Zarządzenie nr 141/2012 w sprawie szczegółowych zasad (polityki) rachunkowości dotyczących 

ewidencji i rozliczania środków otrzymanych na realizację projektu pn. „PI Śląskie wyzwania”  

w oparciu o Zasady realizacji innowacyjnego projektu systemowego nr UDA-POKL.07.02.01-24- 

-001/11, realizowanego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.2. 

Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnieniu sektora ekonomii społecznej, Poddziałania 7.2.1. 

Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zaangażowanych wykluczeniem społecznym, 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.  

142. Zarządzenie nr 142/2012 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu Uczelnianej 

Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2012/2013 oraz określenia regulaminu jej prac. 

http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-1262012
http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-1272012
http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-1282012
http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-1292012
http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-1302012
http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-1312012
http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-1322012
http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-1332012
http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-1342012
http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-1352012
http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-1362012
http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-1372012
http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-1382012
http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-1392012
http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-1402012
http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-1412012
http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-1422012
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143. Zarządzenie nr 143/2012 w sprawie zmian w strukturze pozostałych jednostek organizacyjnych 

prowadzących działalność naukową, naukowo-dydaktyczną, dydaktyczną lub usługową  

w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.  

144. Zarządzenie nr 144/2012 w sprawie nadania „Regulaminu Centrum Kształcenia Ustawicznego 

Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach”.  

145. Zarządzenie nr 145/2012 zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia rocznego kursu 

przygotowawczego dla cudzoziemców zamierzających podjąć studia w języku polskim.  

146. Zarządzenie nr 146/2012 w sprawie powołania Zespołu Rektorskiego ds. Kontroli Zarządczej  

w Uniwersytecie Śląskim na kadencję 2012–2016.  

147. Zarządzenie nr 147/2012 zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Podyplomowych 

Studiów Prawa Unii Europejskiej.  

148. Zarządzenie nr 148/2012 zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad (polityki) 

rachunkowości dotyczących ewidencji i rozliczania środków otrzymanych na realizację projektu 

pn. „Zintegrowany system wspomagający zarządzaniem i ochroną zbiornika zaporowego 

(ZiZOZap)” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 

2007–2013, Priorytet I Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.1 Wsparcie 

badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 1.1.2 Strategiczne 

programy badań naukowych i prac rozwojowych w ramach umowy nr POIG. 01.01.02-24- 

-078/09-00.  

149. Zarządzenie nr 149/2012 zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych 

Kwalifikacyjnych Filologii Polskiej dla Absolwentów Kierunków Humanistycznych. 

150. Zarządzenie nr 150/2012 zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Studiów 

Podyplomowych Obcy Język Biznesu.  

151. Zarządzenie nr 151/2012 zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Podyplomowych 

Studiów Zarządzania i Umiejętności Menedżerskich.  

152. Zarządzenie nr 152/2012 w sprawie wprowadzenia „Regulaminu uczestnictwa w kierunkach 

zamawianych, realizowanych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w ramach projektów 

współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego”.  

153. Zarządzenie nr 153/2012 w sprawie szczegółowych zasad (polityki) rachunkowości dotyczących 

ewidencji i rozliczania środków otrzymanych na realizację projektu pn. „Śląska Współpraca: 

Innowacje Dla Efektywnego Rozwoju — ŚWIDER” w ramach umowy nr UDA-POKL.08.02.01-24- 

-025/11-00, realizowanego w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 

8.2. Transfer wiedzy, Poddziałania 8.2.1. Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw, 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.  

154. Zarządzenie nr 154/2012 zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Studiów 

Podyplomowych z Historii Sztuki.  

155. Zarządzenie nr 155/2012 zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Studiów 

Podyplomowych „Terapia pedagogiczna”.  

156. Zarządzenie nr 156/2012 w sprawie wprowadzenia „Regulaminu przyznawania i wypłacania 

stypendiów na kierunkach zamawianych, realizowanych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach 

w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego”.  

157. Zarządzenie nr 157/2012 w sprawie wysokości diet dla gości zagranicznych.  

158. Zarządzenie nr 158/2012 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia „Instrukcji 

kancelaryjnej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach”.  

http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-1432012
http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-1442012
http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-1452012
http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-1462012
http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-1472012
http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-1482012
http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-1492012
http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-1502012
http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-1512012
http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-1522012
http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-1532012
http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-1542012
http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-1552012
http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-1562012
http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-1572012
http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-1582012
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159. Zarządzenie nr 159/2012 w sprawie sprzedaży nieruchomości usytuowanej w Sosnowcu przy ul. 

Żytniej 8.  

160. Zarządzenie nr 160/2012 w sprawie zawierania umów dotyczących warunków odpłatności za 

studia podyplomowe i kursy dokształcające.  

161. Zarządzenie nr 161/2012 w sprawie zawierania umów dotyczących warunków odpłatności za 

studia trzeciego stopnia.  

162. Zarządzenie nr 162/2012 w sprawie zmian w strukturze podstawowych jednostek 

organizacyjnych prowadzących działalność naukowo-dydaktyczną w Uniwersytecie Śląskim  

w Katowicach w roku akademickim 2012/2013. 

163. Zarządzenie nr 163/2012 zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Studiów 

Podyplomowych Kwalifikacyjnych Technologia Informacyjna i Informatyka w Szkole.  

164. Zarządzenie nr 164/2012 zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Podyplomowych 

Studiów „Psychologia Zachowań Społecznych”.  

165. Zarządzenie nr 165/2012 zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Podyplomowych 

Studiów Kwalifikacyjnych Matematyka Finansowa i Ubezpieczeniowa.  

166. Zarządzenie nr 166/2012 zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Studiów 

Podyplomowych Wprowadzenie w Teologię.  

167. Zarządzenie nr 167/2012 zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Studiów 

Podyplomowych Kwalifikacyjnych Logopedii i Medialnej Emisji Głosu.  

168. Zarządzenie nr 168/2012 zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Studiów 

Podyplomowych „Terapia pedagogiczna i rewalidacja dziecka ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi”.  

169. Zarządzenie nr 169/2012 zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Studiów 

Podyplomowych Bezpieczeństwo i Higiena Pracy.  

170. Zarządzenie nr 170/2012 zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Podyplomowych 

Studiów Doradztwa Zawodowego w Szkole Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego.  

171. Zarządzenie nr 171/2012 zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Studiów 

Podyplomowych Sztuki Retoryki i Kreowania Wizerunku dla Prawników.  

172. Zarządzenie nr 172/2012 zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Studiów 

Podyplomowych Negocjacji Kryzysowych.  

173. Zarządzenie nr 173/2012 w sprawie realizacji projektu pn. „Matematyka kodem nowoczesności” 

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  

174. Zarządzenie nr 174/2012 w sprawie realizacji projektu pn. „Zwiększenie liczby absolwentów 

kierunku chemia — ZLAB” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego 

ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  

175. Zarządzenie nr 175/2012 w sprawie realizacji projektu pn. „Informatyka Inżynierska — Kierunek 

Zamawiany Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego.  

176. Zarządzenie nr 176/2012 w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych Akademia 

Umiejętności Biznesowych i Osobistych.  

177. Zarządzenie nr 177/2012 zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Podyplomowych 

Kwalifikacyjnych Studiów Pedagogicznych. 

178. Zarządzenie nr 178/2012 zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Podyplomowych 

Studiów Teologii Pastoralnej.  

179. Zarządzenie nr 179/2012 zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Studiów 

Podyplomowych „Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne”.  

http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-1592012
http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-1602012
http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-1612012
http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-1622012
http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-1632012
http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-1642012
http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-1652012
http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-1662012
http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-1672012
http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-1682012
http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-1692012
http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-1702012
http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-1712012
http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-1722012
http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-1732012
http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-1742012
http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-1752012
http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-1762012
http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-1772012
http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-1782012
http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-1792012
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180. Zarządzenie nr 180/2012 zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad (polityki) 

rachunkowości dotyczących ewidencji i rozliczania środków otrzymanych na realizację projektu 

pn. „Atrakcyjna i Innowacyjna Biotechnologia — ATRINBIOTECH” w ramach umowy nr UDA- 

-POKL. 04.01.02-00-095/10-00, realizowanego w ramach Działania 4.1. Wzmocnienie i rozwój 

potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków  

o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałania 4.1.2 Zwiększenie liczby 

absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki.  

181. Zarządzenie nr 181/2012 w sprawie sprzedaży nieruchomości usytuowanej w Sosnowcu przy ul. 

Śnieżnej 2.  

182. Zarządzenie nr 182/2012 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji ds. opracowania 

systemu identyfikacji wizualnej Uniwersytetu Śląskiego.  

183. Zarządzenie nr 183/2012 w sprawie dodatkowego wynagrodzenia za kierowanie i sprawowanie 

opieki nad studenckimi praktykami zawodowymi w roku akademickim 2012/2013.  

184. Zarządzenie nr 184/2012 w sprawie zmian w strukturze podstawowych jednostek 

organizacyjnych prowadzących działalność naukowo-dydaktyczną w Uniwersytecie Śląskim  

w Katowicach w roku akademickim 2012/2013.  

185. Zarządzenie nr 185/2012 w sprawie udzielania upoważnień kierownikom jednostek 

Uniwersytetu w zakresie gospodarki finansowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 

w kadencji 2012–2016.  

186. Zarządzenie nr 186/2012 zmieniające zarządzenie w sprawie utrzymania porządku i bezpieczeństwa 

na terenie Uczelni.  

187. Zarządzenie nr 187/2012 w sprawie szczególnego trybu funkcjonowania Uczelni w sierpniu 

2013 r.  

188. Zarządzenie nr 188/2012 w sprawie wprowadzenia „Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów 

(dowodów) finansowo-księgowych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach”.  

189. Zarządzenie nr 189/2012 zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Podyplomowych 

Studiów Rodziny i Mediacji Sądowej.  

190. Zarządzenie nr 190/2012 w sprawie rozkładu czasu pracy w 2013 roku dla pracowników 

niebędących nauczycielami akademickimi.  

191. Zarządzenie nr 191/2012 w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu Muzeum Wydziału Nauk 

o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach”.  

192. Zarządzenie nr 192/2012 w sprawie zmian w administracji ogólnouczelnianej.  

193. Zarządzenie nr 193/2012 w sprawie sprzedaży nieruchomości usytuowanej w Katowicach przy 

zbiegu ulic Bankowej i Uniwersyteckiej. 

194. Zarządzenie nr 194/2012 w sprawie sprzedaży nieruchomości usytuowanej w Katowicach przy 

ulicy Szkolnej 7.  

195. Zarządzenie nr 195/2012 w sprawie ustalenia jednolitych procedur dotyczących 

dokumentowania w Uniwersytecie Śląskim przebiegu studiów (karta okresowych osiągnięć 

studenta) z wykorzystaniem systemu USOS.  

196. Zarządzenie nr 196/2012 zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Podyplomowych 

Studiów Dziennikarskich.  

197. Zarządzenie nr 197/2012 w sprawie realizacji projektu pn. „EKO-STAŻ” w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego.  

198. Zarządzenie nr 198/2012 zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad (polityki) 

rachunkowości dotyczących ewidencji i rozliczania środków otrzymanych na realizację projektu pn. 

http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-1802012
http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-1812012
http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-1822012
http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-1832012
http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-1842012
http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-1852012
http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-1862012
http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-1872012
http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-1882012
http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-1892012
http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-1902012
http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-1912012
http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-1922012
http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-1932012
http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-1942012
http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-1952012
http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-1962012
http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-1972012
http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-1982012
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„Kompleksowa termomodernizacja budynku Rektoratu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach”  

w ramach umowy nr UDA-RPSL.05.03.00-00-060/11-00, realizowanego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007–2013, Priorytet V Środowisko, 

Działanie 5.3 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii (za wyjątkiem Działania 1.2 

Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP, Poddziałania 3.1.1 Infrastruktura zaplecza turystycznego/ 

/przedsiębiorstwa; Poddziałania 3.2.1 Infrastruktura okołoturystyczna/przedsiębiorstwa). 

199. Zarządzenie nr 199/2012 zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad (polityki) 

rachunkowości dotyczących ewidencji i rozliczania środków otrzymanych na realizację projektu 

pn. „Nauka dla Gospodarki — efektywne zarządzanie badaniami naukowymi i komercjalizacja 

wyników prac badawczych” w ramach umowy nr UDA-POKL.04.02.00-00-052/11-00, 

realizowanego w ramach Priorytetu IV Szkolnictwo wyższe i nauka, Działania 4.2. Rozwój 

kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym, 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.  

200. Zarządzenie nr 200/2012 w sprawie szczegółowych zasad (polityki) rachunkowości dotyczących 

ewidencji i rozliczania środków otrzymanych na realizację projektu pn. „Społeczno-gospodarcze 

i przestrzenne kierunki zmian regionalnego oraz lokalnych rynków pracy województwa 

śląskiego — SGP WSL”, realizowanego w ramach umowy nr UDA-POKL.08.01.02-24-054/11-00, 

Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw 

w regionie, Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych  

w regionie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego.  

201. Zarządzenie nr 201/2012 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad (polityki) rachunkowości 

Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.  

202. Zarządzenie nr 202/2012 w sprawie szczegółowych zasad (polityki) rachunkowości dotyczących 

ewidencji i rozliczania środków otrzymanych na realizację projektu pn. „GEOFUTURE — 

Geofizyka w gospodarce przyszłości” w ramach umowy nr UDA-POKL-04.01.02-00-069/12-00, 

realizowanego w ramach Priorytetu IV Szkolnictwo wyższe i nauka, Działania 4.1. Wzmocnienie  

i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków 

o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałania 4.1.2. Zwiększenie 

liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.  

203. Zarządzenie nr 203/2012 w sprawie szczegółowych zasad (polityki) rachunkowości dotyczących 

ewidencji i rozliczania środków otrzymanych na realizację projektu pn. „Informatyka Inżynierska 

— Kierunek Zamawiany Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach” w ramach umowy nr UDA-POKL- 

-04.01.02-00-071/12-00, realizowanego w ramach Priorytetu IV Szkolnictwo wyższe i nauka, 

Działania 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby 

absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, 

Poddziałania 4.1.2. Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla 

gospodarki opartej na wiedzy, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.  

204. Zarządzenie nr 204/2012 w sprawie szczegółowych zasad (polityki) rachunkowości dotyczących 

ewidencji i rozliczania środków otrzymanych na realizację projektu pn. „Zwiększenie liczby 

absolwentów kierunku chemia — ZLAB” w ramach umowy nr UDA-POKL-04.01.02-00-074/12-00, 

realizowanego w ramach Priorytetu IV Szkolnictwo wyższe i nauka, Działania 4.1. Wzmocnienie  

i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków 

o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałania 4.1.2. Zwiększenie 

http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-1992012
http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-2002012
http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-2012012
http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-2022012
http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-2032012
http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-2042012
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liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.  

205. Zarządzenie nr 205/2012 zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad (polityki) 

rachunkowości dotyczących ewidencji i rozliczania środków otrzymanych na realizację projektu 

pn. „Matematyka podstawą sukcesu” w ramach umowy nr UDA-POKL.04.01.02.-00-213/11-00, 

realizowanego w ramach Priorytetu IV Szkolnictwo wyższe i nauka, Działania 4.1. Wzmocnienie  

i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków  

o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałania 4.1.2. Zwiększenie 

liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, 

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.  

206. Zarządzenie nr 206/2012 w sprawie szczegółowych zasad (polityki) rachunkowości dotyczących 

ewidencji i rozliczania środków otrzymanych na realizację projektu pn. „EKO-STAŻ” w ramach 

umowy nr UDA-POKL.08.02.01-24-029/11-00, realizowanego w ramach Priorytetu VIII 

Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.2. Transfer wiedzy, Poddziałania 8.2.1. Wsparcie dla 

współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki.  

207. Zarządzenie nr 207/2012 w sprawie szczegółowych zasad (polityki) rachunkowości dotyczących 

ewidencji i rozliczania środków otrzymanych na realizację projektu pn. „Matematyka kodem 

nowoczesności” w ramach umowy nr UDA-POKL-04.01.02-00-068/12-00, realizowanego w ramach 

Priorytetu IV Szkolnictwo wyższe i nauka, Działania 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału 

dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu 

dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałania 4.1.2. Zwiększenie liczby absolwentów 

kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, współfinansowanego ze 

środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

208. Zarządzenie nr 208/2012 w sprawie szczegółowych zasad (polityki) rachunkowości dotyczących 

ewidencji i rozliczania środków otrzymanych na realizację projektu pn. „UStuŚ — 

Uniwersyteckie Studia Środowiskowe: Kierunek Zamawiany Ochrona Środowiska” w ramach 

umowy nr UDA-POKL-04.01.02-00-073/12-00, realizowanego w ramach Priorytetu IV 

Szkolnictwo wyższe i nauka, Działania 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego 

uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki 

opartej na wiedzy, Poddziałania 4.1.2. Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym 

znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki.  

 

 

Uchwały Senatu Uniwersytetu Śląskiego 

1. Uchwała nr 110/2012 w sprawie statutu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.  

2. Uchwała nr 111/2012 w sprawie prowizorium budżetowego Uczelni na rok 2012.  

3. Uchwała nr 112/2012 w sprawie „Wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych 

w zakresie tworzenia, prowadzenia i likwidacji studiów podyplomowych w Uniwersytecie 

Śląskim”.  

4. Uchwała nr 113/2012 w sprawie uchwalenia „Regulaminu Studiów Podyplomowych 

w Uniwersytecie Śląskim”.  

http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-2052012
http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-2062012
http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-2072012
http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-2082012
http://bip.us.edu.pl/uchwala-nr-1102012
http://bip.us.edu.pl/uchwala-nr-1112012
http://bip.us.edu.pl/uchwala-nr-1122012
http://bip.us.edu.pl/uchwala-nr-1132012
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5. Uchwała nr 114/2012 w sprawie zmiany nazwy specjalności. 

6. Uchwała nr 115/2012 w sprawie zmiany uchwały Nr 88 Senatu Uniwersytetu Śląskiego z  dnia  

24 maja 2011 r. w sprawie warunków i trybu postępowania kwalifikacyjnego na I rok studiów 

w Uniwersytecie Śląskim w roku akademickim 2012/2013.  

7. Uchwała nr 116/2012 w sprawie szczegółowych zasad przyjęć na I rok studiów laureatów 

konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich w roku akademickim 2012/2013.  

8. Uchwała nr 117/2012 w sprawie zaliczania do pensum nauczycieli akademickich zajęć 

dydaktycznych prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.  

9. Uchwała nr 118/2012 w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku studiów nauki 

o rodzinie. 

10. Uchwała nr 119/2012 w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie przez Wydział Teologiczny 

Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach studiów drugiego stopnia na kierunku nauki o rodzinie.  

11. Uchwała nr 120/2012 zmieniająca uchwałę Nr 88 Senatu Uniwersytetu Śląskiego z dnia 24 maja 

2011 r. w sprawie warunków i trybu postępowania kwalifikacyjnego na I rok studiów  

w Uniwersytecie Śląskim w roku akademickim 2012/2013.  

12. Uchwała nr 121/2012 w sprawie ustalenia „Regulaminu udostępniania zbiorów w Centrum 

Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej”. 

13. Uchwała nr 122/2012 zmieniająca uchwałę Nr 69 Senatu Uniwersytetu Śląskiego z dnia 

7 grudnia 2010 r. w sprawie podziału wynagrodzenia zasadniczego z tytułu korzystania przez 

nauczycieli akademickich z praw autorskich przy wykonywaniu obowiązków obejmujących 

prowadzenie badań naukowych i zajęć dydaktycznych w ramach stosunku pracy.  

14. Uchwała nr 123/2012 w sprawie rozporządzenia nieruchomościami należącymi do Uniwersytetu, 

których wartość przekracza kwotę 100 tys. EURO (sto tysięcy EURO) (dotyczy rozporządzenia 

nieruchomościami w Katowicach przy ul. Studenckiej).  

15. Uchwała nr 124/2012 zmieniająca uchwałę nr 117 Senatu Uniwersytetu Śląskiego z dnia 

13 marca 2012 r. w sprawie zaliczania do pensum nauczycieli akademickich zajęć dydaktycznych 

prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.  

16. Uchwała nr 125/2012 zmieniająca uchwałę nr 54 Senatu Uniwersytetu Śląskiego z  dnia 

17 kwietnia 2007 r. w sprawie Regulaminu przyznawania nagród rektora dla nauczycieli 

akademickich w Uniwersytecie Śląskim.  

17. Uchwała nr 126/2012 w sprawie Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia na Uniwersytecie 

Śląskim. 

18. Uchwała nr 127/2012 w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów w Uniwersytecie Śląskim  

w Katowicach.  

19. Uchwała nr 128/2012 w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych 

Uniwersytetu Śląskiego dotyczących uchwalania planów i programów studiów doktoranckich.  

20. Uchwała nr 129/2012 w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów doktoranckich  

w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.  

21. Uchwała nr 130/2012 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie fundacji pod nazwą „Fundacja 

Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Śląskiego PAIDEIA”.  

22. Uchwała nr 131/2012 w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii o dorobku kandydata do tytułu 

doktora honoris causa Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie — prof. dr. hab. inż. Józefa 

Dubińskiego, na podstawie recenzji prof. zw. dr. hab. inż. Wacława Zuberka.  

23. Uchwała nr 132/2012 w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego  

w Katowicach Wojciechowi Kilarowi.  

24. Uchwała nr 133/2012 w sprawie wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów 

kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych w Uniwersytecie Śląskim.  

25. Uchwała nr 134/2012 w sprawie utworzenia kierunku studiów projektowanie gier i przestrzeni 

wirtualnej.  

26. Uchwała nr 135/2012 w sprawie utworzenia kierunku studiów doradztwo filozoficzne 

i coaching.  

27. Uchwała nr 136/2012 w sprawie utworzenia kierunku studiów filologia angielska.  

28. Uchwała nr 137/2012 w sprawie utworzenia kierunku studiów filologia germańska.  

29. Uchwała nr 138/2012 w sprawie utworzenia kierunku studiów filologia słowiańska.  

30. Uchwała nr 139/2012 w sprawie utworzenia kierunku studiów filologia klasyczna.  

http://bip.us.edu.pl/uchwala-nr-1142012
http://bip.us.edu.pl/uchwala-nr-1152012
http://bip.us.edu.pl/uchwala-nr-1162012
http://bip.us.edu.pl/uchwala-nr-1172012
http://bip.us.edu.pl/uchwala-nr-1182012
http://bip.us.edu.pl/uchwala-nr-1192012
http://bip.us.edu.pl/uchwala-nr-1202012
http://bip.us.edu.pl/uchwala-nr-1212012
http://bip.us.edu.pl/uchwala-nr-1222012
http://bip.us.edu.pl/uchwala-nr-1232012
http://bip.us.edu.pl/uchwala-nr-1242012
http://bip.us.edu.pl/uchwala-nr-1252012
http://bip.us.edu.pl/uchwala-nr-1262012
http://bip.us.edu.pl/uchwala-nr-1272012
http://bip.us.edu.pl/uchwala-nr-1282012
http://bip.us.edu.pl/uchwala-nr-1292012
http://bip.us.edu.pl/uchwala-nr-1302012
http://bip.us.edu.pl/uchwala-nr-1312012
http://bip.us.edu.pl/uchwala-nr-1322012
http://bip.us.edu.pl/uchwala-nr-1332012
http://bip.us.edu.pl/uchwala-nr-1342012
http://bip.us.edu.pl/uchwala-nr-1352012
http://bip.us.edu.pl/uchwala-nr-1362012
http://bip.us.edu.pl/uchwala-nr-1372012
http://bip.us.edu.pl/uchwala-nr-1382012
http://bip.us.edu.pl/uchwala-nr-1392012
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31. Uchwała nr 140/2012 w sprawie utworzenia kierunku studiów komunikacja promocyjna 

i kryzysowa.  

32. Uchwała nr 141/2012 w sprawie utworzenia specjalności i programów oraz zmian nazw 

i likwidacji specjalności prowadzonych w Uniwersytecie Śląskim.  

33. Uchwała nr 142/2012 w sprawie utworzenia nowej formy studiów.  

34. Uchwała nr 143/2012 w sprawie warunków i trybu postępowania kwalifikacyjnego na I rok 

studiów w Uniwersytecie Śląskim w roku akademickim 2012/2013.  

35. Uchwała nr 144/2012 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów w Uniwersytecie 

Śląskim w roku akademickim 2013/2014. 

36. Uchwała nr 145/2012 w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne 

w zakresie studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magistersk ich. 

37. Uchwała nr 146/2012 w sprawie obciążenia nieruchomości należącej do Uniwersytetu, której 

wartość przekracza kwotę 100 tys. EURO (sto tysięcy EURO) (dotyczy ustanowienia służebności 

przesyłu).  

38. Uchwała nr 147/2012 w sprawie wyrażenia zgody na mianowanie prof. dr. hab. Roberta 

Hasteroka z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska na stanowisko profesora nadzwyczajnego 

na czas nieokreślony.  

39. Uchwała nr 148/2012 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2011. 

40. Uchwała nr 149/2012 w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Uczelni na rok 

2012.  

41. Uchwała nr 150/2012 w sprawie wyrażenia zgody na ponowne mianowanie prof. dr hab. 

Barbary Kożusznik z Wydziału Pedagogiki i Psychologii na stanowisko profesora 

nadzwyczajnego na czas nieokreślony.  

42. Uchwała nr 151/2012 w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego  

w Katowicach Profesorowi Christianowi von Barowi.  

43. Uchwała nr 152/2012 w sprawie przyjęcia sprawozdania Rektora z działalności Uniwersytetu 

Śląskiego w Katowicach za rok 2011.  

44. Uchwała nr 153/2012 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia dr Agnieszki 

Skołuckiej na stanowisku Kanclerza Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.  

45. Uchwała nr 154/2012 w sprawie utworzenia oraz zmiany nazw specjalności prowadzonych 

w Uniwersytecie Śląskim.  

46. Uchwała nr 155/2012 zmieniająca uchwałę Nr 113 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 

z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu Studiów Podyplomowych  

w Uniwersytecie Śląskim”.  

47. Uchwała nr 156/2012 w sprawie określenia zasad pobierania opłat za świadczone usługi 

edukacyjne związane z prowadzeniem studiów podyplomowych i kursów dokształcających.  

48. Uchwała nr 157/2012 w sprawie zasad pobierania w Uniwersytecie Śląskim opłat za świadczone 

usługi edukacyjne na studiach trzeciego stopnia.  

49. Uchwała nr 158/2012 w sprawie przyjęć na I rok studiów prowadzonych w języku polskim 

cudzoziemców — podejmujących i odbywających kształcenie na zasadach innych od 

obowiązujących obywateli polskich w roku akademickim 2013/2014.  

50. Uchwała nr 159/2012 w sprawie rozporządzenia nieruchomością należącą do Uniwersytetu, 

której wartość przekracza kwotę 100 tys. EURO (sto tysięcy EURO) (dotyczy rozporządzenia 

nieruchomością w Katowicach przy ul. św. Pawła 3).  

51. Uchwała nr 160/2012 w sprawie rozporządzenia nieruchomościami należącymi do Uniwersytetu, 

których wartość przekracza kwotę 100 tys. EURO (sto tysięcy EURO) (dotyczy rozporządzenia 

nieruchomościami usytuowanymi w Sosnowcu).  

52. Uchwała nr 161/2012 w sprawie rozporządzenia nieruchomościami należącymi do Uniwersytetu, 

których wartość przekracza kwotę 100 tys. EURO (sto tysięcy EURO) (dotyczy rozporządzenia 

nieruchomościami w Cieszynie przy ul. Paderewskiego 6).  

53. Uchwała nr 162/2012 w sprawie rozporządzenia nieruchomością należącą do Uniwersytetu, 

której wartość przekracza kwotę 100 tys. EURO (sto tysięcy EURO) (dotyczy rozporządzenia 

nieruchomością usytuowaną w Sosnowcu przy ul. Żeromskiego 3).  

http://bip.us.edu.pl/uchwala-nr-1402012
http://bip.us.edu.pl/uchwala-nr-1412012
http://bip.us.edu.pl/uchwala-nr-1422012
http://bip.us.edu.pl/uchwala-nr-1432012-0
http://bip.us.edu.pl/uchwala-nr-1442012
http://bip.us.edu.pl/uchwala-nr-1452012
http://bip.us.edu.pl/uchwala-nr-1462012
http://bip.us.edu.pl/uchwala-nr-1472012
http://bip.us.edu.pl/uchwala-nr-1482012
http://bip.us.edu.pl/uchwala-nr-1492012
http://bip.us.edu.pl/uchwala-nr-1502012
http://bip.us.edu.pl/uchwala-nr-1512012
http://bip.us.edu.pl/uchwala-nr-1522012
http://bip.us.edu.pl/uchwala-nr-1532012
http://bip.us.edu.pl/uchwala-nr-1542012
http://bip.us.edu.pl/uchwala-nr-1552012
http://bip.us.edu.pl/uchwala-nr-1562012
http://bip.us.edu.pl/uchwala-nr-1572012
http://bip.us.edu.pl/uchwala-nr-1582012
http://bip.us.edu.pl/uchwala-nr-1592012
http://bip.us.edu.pl/uchwala-nr-1602012
http://bip.us.edu.pl/uchwala-nr-1612012
http://bip.us.edu.pl/uchwala-nr-1622012
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54. Uchwała nr 163/2012 w sprawie obciążenia nieruchomości należących do Uniwersytetu, których 

wartość przekracza kwotę 100 tys. EURO (sto tysięcy EURO) (dotyczy ustanowienia służebności 

przesyłu).  

55. Uchwała nr 164/2012 w sprawie studenckiej bazy socjalnej.  

56. Uchwała nr 165/2012 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Filologicznego.  

57. Uchwała nr 166/2012 w sprawie przyjęcia V Raportu Senackiej Komisji Historycznej 

Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.  

58. Uchwała nr 167/2012 w sprawie zakończenia prac Senackiej Komisji Historycznej Uniwersytetu 

Śląskiego w Katowicach.  

59. Uchwała nr 1/2012 w sprawie powołania składu Senackiej Komisji do spraw Organizacji 

i Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kadencję 2012–2016.  

60. Uchwała nr 2/2012 w sprawie powołania składu Senackiej Komisji do spraw Badań Naukowych, 

Twórczości Artystycznej i Współpracy z Gospodarką na kadencję 2012–2016.  

61. Uchwała nr 3/2012 w sprawie powołania składu Senackiej Komisji do spraw Kadry Naukowej na 

kadencję 2012–2016.  

62. Uchwała nr 4/2012 w sprawie powołania składu Senackiej Komisji do spraw Kształcenia na 

kadencję 2012–2016. 

63. Uchwała nr 5/2012 w sprawie powołania składu Senackiej Komisji do spraw Budżetu i  Finansów 

na kadencję 2012–2016.  

64. Uchwała nr 6/2012 w sprawie powołania składu Senackiej Komisji do spraw Współpracy 

z Zagranicą na kadencję 2012–2016.  

65. Uchwała nr 7/2012 w sprawie wyboru Przewodniczącego Senackiej Komisji do spraw 

Organizacji i Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kadencję 2012–2016.  

66. Uchwała nr 8/2012 w sprawie wyboru Przewodniczącego Senackiej Komisji do spraw Badań 

Naukowych, Twórczości Artystycznej i Współpracy z Gospodarką na kadencję 2012–2016.  

67. Uchwała nr 9/2012 w sprawie wyboru Przewodniczącego Senackiej Komisji do spraw Kadry 

Naukowej na kadencję 2012–2016.  

68. Uchwała nr 10/2012 w sprawie wyboru Przewodniczącego Senackiej Komisji do spraw 

Kształcenia na kadencję 2012–2016.  

69. Uchwała nr 11/2012 w sprawie wyboru Przewodniczącego Senackiej Komisji do spraw Budżetu  

i Finansów na kadencję 2012–2016.  

70. Uchwała nr 12/2012 w sprawie wyboru Przewodniczącego Senackiej Komisji do spraw 

Współpracy z Zagranicą na kadencję 2012–2016.  

71. Uchwała nr 13/2012 w sprawie powołania składu Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów na 

kadencję 2012–2016.  

72. Uchwała nr 14/2012 w sprawie powołania składu Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów na 

kadencję 2012–2016.  

73. Uchwała nr 15/2012 w sprawie powołania składu Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla 

Studentów na kadencję 2012–2016.  

74. Uchwała nr 16/2012 w sprawie powołania składu Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla 

Doktorantów na kadencję 2012–2016.  

75. Uchwała nr 17/2012 w sprawie wyboru składu Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej do spraw 

Nauczycieli Akademickich na kadencję 2012–2016.  

76. Uchwała nr 18/2012 w sprawie wyrażenia zgody na ponowne mianowanie prof. dr hab. Ewy 

Jaskóły z Wydziału Filologicznego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas 

nieokreślony.  

77. Uchwała nr 19/2012 w sprawie wyrażenia zgody na ponowne mianowanie prof. dr hab. Urszuli 

Żydek-Bednarczuk z Wydziału Filologicznego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas 

nieokreślony.  

78. Uchwała nr 20/2012 w sprawie wyrażenia zgody na mianowanie prof. dr hab. Krystyny 

Kłosińskiej z Wydziału Filologicznego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas 

nieokreślony.  

79. Uchwała nr 21/2012 w sprawie wyrażenia zgody na mianowanie prof. dr. hab. Krzysztofa Jarosza 

z Wydziału Filologicznego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony.  

http://bip.us.edu.pl/uchwala-nr-1632012
http://bip.us.edu.pl/uchwala-nr-1642012
http://bip.us.edu.pl/uchwala-nr-1652012
http://bip.us.edu.pl/uchwala-nr-1662012
http://bip.us.edu.pl/uchwala-nr-1672012
http://bip.us.edu.pl/uchwala-nr-12012
http://bip.us.edu.pl/uchwala-nr-22012
http://bip.us.edu.pl/uchwala-nr-32012
http://bip.us.edu.pl/uchwala-nr-42012
http://bip.us.edu.pl/uchwala-nr-52012
http://bip.us.edu.pl/uchwala-nr-62012
http://bip.us.edu.pl/uchwala-nr-72012
http://bip.us.edu.pl/uchwala-nr-82012
http://bip.us.edu.pl/uchwala-nr-92012
http://bip.us.edu.pl/uchwala-nr-102012
http://bip.us.edu.pl/uchwala-nr-112012
http://bip.us.edu.pl/uchwala-nr-122012
http://bip.us.edu.pl/uchwala-nr-132012
http://bip.us.edu.pl/uchwala-nr-142012
http://bip.us.edu.pl/uchwala-nr-152012
http://bip.us.edu.pl/uchwala-nr-162012
http://bip.us.edu.pl/uchwala-nr-172012
http://bip.us.edu.pl/uchwala-nr-182012
http://bip.us.edu.pl/uchwala-nr-192012
http://bip.us.edu.pl/uchwala-nr-202012
http://bip.us.edu.pl/uchwala-nr-212012
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80. Uchwała nr 22/2012 w sprawie wyrażenia zgody na mianowanie prof. dr hab. Zofii Piotrowskiej- 

-Seget z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska na stanowisko profesora nadzwyczajnego na 

czas nieokreślony.  

81. Uchwała nr 23/2012 w sprawie wyrażenia zgody na mianowanie prof. dr. hab. inż. Dionizego 

Czekaja z Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach na stanowisko profesora nadzwyczajnego 

na czas nieokreślony.  

82. Uchwała nr 24/2012 w sprawie określenia pensum dydaktycznego Rektora na kadencję 2012–

2016.  

83. Uchwała nr 25/2012 w sprawie utworzenia studiów drugiego stopnia na kierunku nauki 

o rodzinie.  

84. Uchwała nr 26/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone 

usługi edukacyjne w zakresie studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów 

magisterskich.  

85. Uchwała nr 27/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad pobierania w Uniwersytecie Śląskim 

opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach trzeciego stopnia.  

86. Uchwała nr 28/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad pobierania opłat za 

świadczone usługi edukacyjne związane z prowadzeniem studiów podyplomowych i kursów 

dokształcających.  

87. Uchwała nr 29/2012 w sprawie utworzenia Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu 

Śląskiego w Katowicach.  

88. Uchwała nr 30/2012 w sprawie włączenia do struktury organizacyjnej Centrum Kształcenia 

Ustawicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Wszechnicy Śląskiej — Uniwersyteckiego 

Towarzystwa Naukowego oraz Uniwersytetu Trzeciego Wieku.  

89. Uchwała nr 31/2012 w sprawie wniosku do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o przyznanie 

dodatku specjalnego dla Rektora w kadencji 2012–2016.  

90. Uchwała nr 32/2012 w sprawie wyrażenia zgody na mianowanie prof. z przew. kwal. II st. 

Wiesława Cienciały z Wydziału Artystycznego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas 

nieokreślony.  

91. Uchwała nr 33/2012 w sprawie „Regulaminu obrad Senatu Uniwersytetu Śląskiego 

w Katowicach”. 

92. Uchwała nr 34/2012 w sprawie zmiany w statucie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. 

93. Uchwała nr 35/2012 w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania 

finansowego Uczelni za rok 2012.  

94. Uchwała nr 36/2012 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Artystycznego. 

95. Uchwała nr 37/2012 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Etnologii i Nauk  

o Edukacji.  

96. Uchwała nr 38/2012 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Filo logicznego.  

97. Uchwała nr 39/2012 w sprawie wszczęcia procedury nadania tytułu doktora honoris causa 

Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Panu Tomasowi Tranströmerowi.  

98. Uchwała nr 40/2012 w sprawie wyznaczenia promotora w przewodzie o nadanie tytułu doktora 

honoris causa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Panu Tomasowi Tranströmerowi.  

99. Uchwała nr 41/2012 w sprawie powołania recenzentów w przewodzie o nadanie tytułu doktora 

honoris causa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Panu Tomasowi Tranströmerowi.  

100. Uchwała nr 42/2012 w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii o dorobku kandydata do tytułu 

doktora honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego — prof. dr. hab. Michaela Martinka, na 

podstawie recenzji prof. zw. dr. hab. Maksymiliana Pazdana. 

101. Uchwała nr 43/2012 w sprawie utworzenia nowych specjalności w Uniwersytecie Śląskim 

w Katowicach.  

102. Uchwała nr 44/2012 w sprawie stwierdzenia zgodności „Regulaminu Samorządu Studenckiego 

Uniwersytetu Śląskiego” z ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym oraz 

statutem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.  

103. Uchwała nr 45/2012 w sprawie uchwalenia „Regulaminu ochrony, korzystania i zarządzania 

wynikami prac intelektualnych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach”.  

http://bip.us.edu.pl/uchwala-nr-222012
http://bip.us.edu.pl/uchwala-nr-232012
http://bip.us.edu.pl/uchwala-nr-242012
http://bip.us.edu.pl/uchwala-nr-252012
http://bip.us.edu.pl/uchwala-nr-262012
http://bip.us.edu.pl/uchwala-nr-272012
http://bip.us.edu.pl/uchwala-nr-282012
http://bip.us.edu.pl/uchwala-nr-292012
http://bip.us.edu.pl/uchwala-nr-302012
http://bip.us.edu.pl/uchwala-nr-312012
http://bip.us.edu.pl/uchwala-nr-322012
http://bip.us.edu.pl/uchwala-nr-332012
http://bip.us.edu.pl/uchwala-nr-342012
http://bip.us.edu.pl/uchwala-nr-352012
http://bip.us.edu.pl/uchwala-nr-362012
http://bip.us.edu.pl/uchwala-nr-372012
http://bip.us.edu.pl/uchwala-nr-382012
http://bip.us.edu.pl/uchwala-nr-392012
http://bip.us.edu.pl/uchwala-nr-402012
http://bip.us.edu.pl/uchwala-nr-412012
http://bip.us.edu.pl/uchwala-nr-422012
http://bip.us.edu.pl/uchwala-nr-432012
http://bip.us.edu.pl/uchwala-nr-442012
http://bip.us.edu.pl/uchwala-nr-452012
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104. Uchwała nr 46/2012 w sprawie rozporządzenia nieruchomością należącą do Uniwersytetu 

o wartości rynkowej przekraczającej równowartość w złotych kwoty 100 tys. EURO (sto tysięcy 

EURO) (dotyczy zbycia nieruchomości).  

105. Uchwała nr 47/2012 w sprawie obciążenia nieruchomości należących do Uniwersytetu 

o wartości rynkowej przekraczającej równowartość w złotych kwoty 100 tys. EURO (sto tysięcy 

EURO) (dotyczy wynajmu nieruchomości).  

106. Uchwała nr 48/2012 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Filologicznego.  

107. Uchwała nr 49/2012 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Informatyki i Nauki 

o Materiałach.  

108. Uchwała nr 50/2012 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Matematyki, Fizyki  

i Chemii.  

109. Uchwała nr 51/2012 w sprawie zatwierdzenia zmiany planu rzeczowo-finansowego Uczelni na 

rok 2012.  

110. Uchwała nr 52/2012 w sprawie określenia planu wynagrodzeń na rok 2012.  

111. Uchwała nr 53/2012 w sprawie rozporządzenia nieruchomością należącą do Uniwersytetu, 

której wartość przekracza kwotę 100 tys. EURO (sto tysięcy EURO) (dotyczy rozporządzenia 

nieruchomością w Katowicach przy ul. Szkolnej 7).  

112. Uchwała nr 54/2012 w sprawie rozporządzenia nieruchomością należącą do Uniwersytetu, 

której wartość przekracza kwotę 100 tys. EURO (sto tysięcy EURO) (dotyczy rozporządzenia 

nieruchomością w Katowicach przy ul. Bytkowskiej 1b).  

113. Uchwała nr 55/2012 w sprawie rozporządzenia nieruchomością należącą do Uniwersytetu, 

której wartość przekracza kwotę 100 tys. EURO (sto tysięcy EURO) (dotyczy rozporządzenia 

nieruchomością w Katowicach przy zbiegu ulic Bankowej oraz Uniwersyteckiej).  

114. Uchwała nr 56/2012 w sprawie nabycia w drodze darowizny przez Uniwersytet Śląski 

w Katowicach nieruchomości, której wartość przekracza kwotę 100 tys. EURO (sto tysięcy EURO) 

(dotyczy darowizny nieruchomości położonej w Sosnowcu przy ul. Gen. Stefana Grota- 

-Roweckiego 5).  

115. Uchwała nr 57/2012 w sprawie uchylenia uchwały Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu 

Śląskiego w Katowicach z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie nieuznania dyplomu Pani Mariny 

Kaczki, wydanego przez Krajowy Uniwersytet Lingwistyczny w Irkucku w Rosji.  

 

 

 

Pisma okólne Rektora 

1. Pismo okólne nr 1/2012 w sprawie określenia wzorów umów cywilnoprawnych w ramach 

projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego  Funduszu 

Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.  

2. Pismo okólne nr 2/2012 w sprawie powołania zespołów opiniujących opisy efektów kształcenia.  

3. Pismo okólne nr 3/2012 w sprawie wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na 

studia w Uniwersytecie Śląskim w roku akademickim 2012/2013.  

4. Pismo okólne nr 4/2012 w sprawie udostępniania wewnętrznych aktów prawnych 

ogólnouczelnianych (zarządzeń rektora, pism okólnych i obwieszczeń).  

5. Pismo okólne nr 5/2012 w sprawie ustalenia stawki podstawowej i wysokości nagród rektora dla 

nauczycieli akademickich w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w roku 2012.  

6. Pismo okólne nr 6/2012 w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne wnoszonych 

przez cudzoziemców w roku akademickim 2012/2013.  

7. Pismo okólne nr 7/2012 w sprawie harmonogramów postępowania kwalifikacyjnego i miejsca 

składania dokumentów przez kandydatów na studia w roku akademickim 2012/2013.  

8. Pismo okólne nr 8/2012 w sprawie wysokości opłat pobieranych od studentów i doktorantów za 

wydanie dokumentów.  

9. Pismo okólne nr 9/2012 w sprawie wysokości stawek wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe  

i zlecone.  

http://bip.us.edu.pl/uchwala-nr-462012
http://bip.us.edu.pl/uchwala-nr-472012
http://bip.us.edu.pl/uchwala-nr-482012
http://bip.us.edu.pl/uchwala-nr-492012
http://bip.us.edu.pl/uchwala-nr-502012
http://bip.us.edu.pl/uchwala-nr-512012
http://bip.us.edu.pl/uchwala-nr-522012
http://bip.us.edu.pl/uchwala-nr-532012
http://bip.us.edu.pl/uchwala-nr-542012
http://bip.us.edu.pl/uchwala-nr-552012
http://bip.us.edu.pl/uchwala-nr-562012
http://bip.us.edu.pl/uchwala-nr-572012
http://bip.us.edu.pl/pismo-okolne-nr-12012
http://bip.us.edu.pl/pismo-okolne-nr-22012
http://bip.us.edu.pl/pismo-okolne-nr-32012
http://bip.us.edu.pl/pismo-okolne-nr-42012
http://bip.us.edu.pl/pismo-okolne-nr-52012
http://bip.us.edu.pl/pismo-okolne-nr-62012
http://bip.us.edu.pl/pismo-okolne-nr-72012
http://bip.us.edu.pl/pismo-okolne-nr-82012
http://bip.us.edu.pl/pismo-okolne-nr-92012
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10. Pismo okólne nr 10/2012 zmieniające pismo okólne w sprawie wysokości stawek wynagrodzeń za 

godziny ponadwymiarowe i zlecone.  

11. Pismo okólne nr 11/2012 w sprawie obowiązku udostępniania audytorowi wewnętrznemu 

Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach wyników audytów i kontroli zewnętrznych.  

 

 

 

Pisma okólne Kanclerza 

1. Pismo okólne nr 1/2012 w sprawie określenia wzoru umowy najmu krótkotrwałego. 
 

 

 

 

http://bip.us.edu.pl/pismo-okolne-nr-102012
http://bip.us.edu.pl/pismo-okolne-nr-112012
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A/ Archiwum Uniwersytetu Śląskiego 

W 2012 r. Archiwum wypełniało swoje podstawowe funkcje, tj. przede wszystkim przyjmowano 

i porządkowano dokumentację z jednostek organizacyjnych Uczelni. Zakończono przejmowanie 

i inwentaryzację zbiorów ze składnicy w Cieszynie.  

W 2012 roku Archiwum powiększyło swoje zbiory o 138,53 m.b., przejmując dokumentację 

z wydziałów i administracji ogólnouczelnianej. 

Zasoby Archiwum wynosiły na koniec 2012 roku łącznie 3 787,09 m.b. 

W 2012 roku dokonano oceny, wydzielenia i spisania dokumentacji niearchiwalnej oraz przesłania 

ww. spisów wraz z protokołem oceny do Archiwum Państwowego w Katowicach, celem uzyskania 

zgody na wybrakowanie dokumentacji. 

Na bieżąco opracowywano komputerową bazę akt osobowych pracowników zwolnionych (287 akt 

osobowych) oraz komputerową bazę — katalog prac magisterskich i licencjackich (4 186 prac 

dyplomowych). 

Inwentaryzowano i porządkowano zgromadzoną w Chorzowie dokumentację z Wydziałów: 

Filologicznego oraz Informatyki i Nauki o Materiałach, a także dokumentację z działów administracji 

ogólnouczelnianej przechowywaną w magazynie przy ul. Bankowej 5 w Katowicach.  
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Udostępniono 4 377 jednostek archiwalnych i dokonano 4 911 kwerend. Łącznie zatem liczba 

udostępnionych jednostek i przeprowadzonych kwerend wynosiła 9 288.  

W związku z wprowadzeniem „Instrukcji kancelaryjnej” (Zarządzenie nr 107/2011 Rektora) 

zorganizowano cykl spotkań dla pracowników administracji wszystkich jednostek organizacyjnych 

Uczelni oraz przeprowadzono trzy szkolenia, w których uczestniczyło łącznie 281 osób. Ponadto, na 

prośbę poszczególnych jednostek organizacyjnych, przeprowadzono konsultacje i szkolenia zarówno  

w zakresie „Instrukcji kancelaryjnej”, jak również „Instrukcji archiwalnej” i „Jednolitego Rzeczowego 

Wykazu Akt”. 

Kontynuowano prace nad „Regulaminem Archiwum”. Trwały także konsultacje odnoszące się do 

sporządzenia projektu zawartości teczki osobowej studenta studiów podyplomowych i doktoranckich. 

Archiwum współpracowało z Działem Organizacyjno-Prawnym i Archiwum Państwowym w Katowicach 

nad opracowaniem projektu nowej, uzupełnionej wersji „Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt”. 

Prowadzono również konsultacje z Dyrektorem ds. Informatyzacji nad komputeryzacją Archiwum  

w oparciu o przygotowany przez pracowników Archiwum projekt. 

W ramach zajęć dydaktycznych studenci historii specjalności archiwalnej odbywali praktyki 

w Archiwum w celu zapoznania się z jego zasobami i działalnością. Praktyki zawodowe odbyło 

6 studentów; ponadto: wygłoszono trzy prelekcje dla studentów historii specjalności archiwalnej.  

W minionym roku w pomieszczeniach magazynowych nr 114 i 115 zostały założone elektroniczne 

systemy zabezpieczeń.  

W minionym roku pomieszczenia Archiwum zostały aż trzykrotnie (dwa razy w lipcu i raz 

w listopadzie) zalane wodą w wyniku intensywnych opadów, o czym w każdym przypadku 

informowano władze Uczelni. Zwracano się przy tym z prośbą o wykonanie izolacji ścian 

zewnętrznych budynku, celem zabezpieczenia przed powtarzającym się przedostawaniem się wody 

do pomieszczenia przylegającego do magazynu oraz występującym zawilgoceniem ścian i odpadaniem 

tynku wewnątrz pomieszczeń archiwalnych. 

W 2012 roku Archiwum było kontrolowane przez pracownika Archiwum Państwowego 

w Katowicach (nie otrzymaliśmy jeszcze protokołu pokontrolnego). 

Pracownicy Archiwum brali udział w konferencjach i spotkaniach organizowanych przez 

środowisko naukowe archiwistów i bibliotekarzy. 

 

B/ Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego 

i Rada Biblioteczna 

B.1  Biblioteka Uniwersytecka 

W roku 2012 na działalność Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego miała wpływ zmiana lokalizacji. 

Elementem decydującym o zakresie wykonywanych zadań były prace związane z przeprowadzką 

zbiorów do budynku Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka — CINiBA. 25 czerwca 

2012 r. dokonano całkowitego wyłączenia księgozbioru z udostępniania. Powrót do realizacji pełnego 

pakietu usług świadczonych przez BUŚ nastąpił 27 września ubr. w budynku CINiBA. 

1. Działania kluczowe  

1.1.  Projekt CINiBA 

a. Zmiana lokalizacji Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego była ważnym wydarzeniem 2012 r.  

W ramach projektu „CINiBA — Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka — 

inwestycja Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 

wybudowano nowy gmach przy ul. Bankowej 11A w Katowicach, gdzie środowiska akademickie obu 

uczelni znalazły godne warunki do korzystania z zasobów bibliotecznych.  
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Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka zostało utworzone 1 kwietnia 2011 r. 

uchwałą Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 18.01.2011 r. (uchwała nr 77) oraz 

uchwałą Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach z dnia 27.01.2011 r. (uchwała nr 

20/2010/2011). 

b. Nagrody i wyróżnienia dla CINiBA 

Do 19 lutego 2013 r. Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka zdobyło następujące 

nagrody i wyróżnienia: 

 konkursy międzynarodowe: 

 Building of The Year 2012 (2013) — nagroda główna w kategorii „Biblioteki i muzea” — 

międzynarodowy plebiscyt internetowy organizowany przez portal architektoniczny 

ArchDaily.com. CINiBA współzawodniczyła w tej kategorii z blisko tysiącem projektów 

bibliotek i muzeów z całego świata. 

 konkursy krajowe: 

 Fundusze dla Nauki (2011) — wyróżnienie w kategorii „Infrastruktura szkolnictwa wyższego” 

— konkurs projektów realizowanych w ramach regionalnych i ogólnopolskich programów 

operacyjnych finansowanych z Funduszy Europejskich, 

 tytuł Bryła Roku 2011 (2011) — wygrana w 5. edycji internetowego plebiscytu na najlepszy 

budynek 2011 roku, ogłoszonego przez portal Bryla.pl, 

 CINiBA wśród 101 najciekawszych budynków dekady (2012) — listę opublikował branżowy 

portal Bryla.pl; wybór zawiera powstałe po 2000 r. projekty ponad 70 renomowanych 

pracowni, 

 I miejsce w internetowym plebiscycie Polska Architektura 2011 — branżowy wortal 

www.sztuka-architektury.pl (2012), 

 I miejsce w internetowym plebiscycie ogłoszonym wspólnie przez Tygodnik „Polityka” oraz 

portal Onet.pl — plebiscyt towarzyszył konkursowi Nagroda Architektoniczna Polityki 2011 

(2012), 

 Nagroda Architektoniczna Polityki 2011 — Grand Prix w pierwszej edycji konkursu 

architektonicznego organizowanego przez Tygodnik „Polityka” (2012), 

 Budowa Roku 2011 — Nagroda II stopnia w kategorii „Budynki nauki i kultury” — Konkurs 

organizowany corocznie przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa przy 

współudziale Ministerstwa Budownictwa oraz Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego 

(2012), 

 tytuł Najlepszego Budynku Użyteczności Publicznej w VII edycji konkursu „Życie 

w architekturze” (5.12.2012) dla Inwestora — Konsorcjum UŚ i UE za inwestycję Centrum 

Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka; organizatorem konkursu jest redakcja 

miesięcznika „Architektura—Murator”, 

 Nagroda Grand Prix Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego dla Najlepszego Obiektu 

Architektury XXI wieku (5.12.2012), 

 Nagroda Roku za najlepszy obiekt architektoniczny wzniesiony ze środków publicznych pod 

Honorowym Patronatem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej; 

organizatorami Konkursu są: Stowarzyszenie Architektów RP oraz Stowarzyszenie 

Producentów Cementu (7.12.2012), 

 Nagroda Główna w XVI edycji Konkursu Polski Cement w Architekturze (2012).  

 konkursy regionalne: 

 Laur Studencki (2009) — nagroda za budowę Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki 

Akademickiej (CINiBA), 

 Śląskie na 5 (2010) — nagroda Wojewody Śląskiego — wyróżnienie w kategorii „Rozwiązanie 

architektoniczno-budowlane”, 

 Obiekt Roku (2011) — nagroda główna w kategorii Obiekt Roku w 17. edycji konkursu na 

Architekturę Roku Województwa Śląskiego organizowanego przez katowicki oddział 

Stowarzyszenia Architektów Polskich, 

 Grand Prix (2011) w 17. edycji konkursu na Architekturę Roku Województwa Śląskiego, 

organizowanego przez katowicki oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich. 
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W gmachu CINiBA już od marca 2012 r. organizowano szereg wydarzeń i konferencji. Do grudnia 

2012 r. odbyło się ponad 80 znaczących wydarzeń, spotkań, koncertów, konferencji oraz wystaw. 

Najciekawsze to:  

 Election Night 2012 — amerykańskie wybory prezydenckie w Katowicach 6.11.2012 r., 

 międzynarodowa konferencja „Projekt LIBERty — rola biblioteki akademickiej w kształtowaniu 

społeczeństwa obywatelskiego” CINiBA, 18–19.10.2012 r.,  

 Śląska Noc Naukowców. 

CINiBA jako biblioteka otwarta zaznaczyła mocno swoją obecność w mieście i regionie. 

Jednocześnie w Bibliotece Uniwersytetu Śląskiego, przy pełnej bieżącej obsłudze użytkowników, 

uzgodniono ostateczne zapisy dotyczące spraw organizacyjnych, strukturalnych oraz 

regulaminowych. Przygotowano zbiory do przeprowadzki do nowego budynku, zakończono prace 

nad połączeniem baz katalogowych i czytelniczych w systemie PROLIB UŚ i UE, powstała wspólna baza 

CINiBA obsługiwana i dostępna zgodnie z wymogami Ustawy o ochronie danych osobowych.  

W lipcu 2012 r. urzeczywistniła się przeprowadzka zbiorów do nowego budynku, w tym czasie 

biblioteka była zamknięta a bibliotekarze, przy wsparciu firmy przeprowadzkowej, według uprzednio 

opracowanego szczegółowego harmonogramu prac, przenosili książki oraz inne materiały 

biblioteczne i układali na półkach zgodnie z planem Sygnatur Wolnego Dostępu. 

Prace te wpłynęły na stopniowe ograniczenia w dostępie do księgozbioru począwszy od stycznia 

2012 r. Całkowite wyłączenie księgozbioru z udostępniania, w tym także wypożyczania nastąpiło  

25 czerwca 2012 r. Realizację pełnego pakietu usług świadczonych przez BUŚ wznowiono 27 września 

2012 r. w budynku CINiBA. Biblioteka była otwarta dla czytelników 6 dni w tygodniu w godzinach 

8.00–20.00 oferując wolny dostęp do zbiorów (340 tys. wol.) i 500 miejsc dla czytelników (wszystkie 

przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych), w tym 340 stanowisk komputerowych na trzech 

poziomach. 

c. Projekt wspierający realizację CINiBA 

„MOK — Dostosowanie systemu zarządzania zbiorami do nowoczesnego modelu otwartych 

kolekcji dziedzinowych” w Bibliotece Uniwersytetu Śląskiego i Bibliotece Głównej Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Katowicach. Od stycznia do czerwca 2012 r. realizowano kolejne etapy projektu.  

Projekt był wspólnym przedsięwzięciem Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego  

i miał na celu przygotowanie systemów biblioteczno-informacyjnych oraz księgozbiorów obu uczelni 

do funkcjonowania w CINiBA. Projekt MOK został zakończony 30 czerwca 2012 r.  

W 2012 r. Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego, w ramach projektu MOK, zrealizowała ostatnie 

zadanie polegające na utworzeniu 6 000 rekordów bibliograficznych w Katalogu Centralnym NUKAT. 

Projekt w 75% realizowany był ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Działania 8.1. Infrastruktura szkolnictwa wyższego, Priorytet VIII Infrastruktura edukacyjna 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007–2013. Koszt całkowity 

to 5 710 143,59 zł, z czego 483 622,05 zł to kwota dofinansowania z EFRR. 

1.2. NUKAT — Autostrada Informacji Cyfrowej 

Projekt realizowany ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, osi 

priorytetowej Infrastruktura sfery B+R, Działania 2.3 Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury 

informatycznej nauki.  

Jeden z punktów projektu, w realizacji którego uczestniczy Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego, 

obejmuje prace rozwojowe służące ułatwieniu dostępu do informacji o zbiorach polskich bibliotek.  

W jego ramach rozbudowywana jest zawartość bazy NUKAT i jej zakres informacyjny. W tym celu 

scalane są dane bibliograficzne z katalogów komputerowych 30 największych polskich bibliotek 

naukowych. Scalane opisy bibliograficzne zostały wytworzone przed powstaniem katalogu NUKAT  

i do tej pory nie były objęte systemem centralnej informacji NUKAT. W 2012 r. w  ramach projektu 

BUŚ przekazała do scalenia ponad 72 tys. rekordów bibliograficznych utworzonych w systemie 

PROLIB. 

1.3. ŚBC — Śląska Biblioteka Cyfrowa 

W 2012 r. zasoby Śląskiej Biblioteki Cyfrowej tworzyło 55 jednostek, w tym także instytucje 

niebędące bibliotekami. Liczba publikacji — ponad 60 tys.; w 2012 r. generowano do 3 250 000 stron 

WWW miesięcznie. ŚBC odwiedziło blisko 15 500 000 użytkowników z Polski i z zagranicy, ze 157 
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krajów świata. Wśród użytkowników ŚBC odnotowano między innymi 29 zagranicznych uczelni 

wyższych oraz 11 bibliotek naukowych.  

Najczęściej czytane publikacje Śląskiej Biblioteki Cyfrowej pochodzą ze zbiorów Biblioteki 

Uniwersytetu Śląskiego: 

 „Uniwersytety Trzeciego Wieku jako instytucje przeciwdziałające marginalizacji osób 

starszych” [70 576], 

 „Przemoc w rodzinie jako źródło zachowań agresywnych młodzieży” [54 879], 

 „Zreformowany system edukacji i jego wpływ na kształcenie i wychowanie dzieci w publicznych 

szkołach podstawowych: studium politologiczne” [54 038]. 

ŚBC zamieszcza prace doktorskie oraz studenckie prace naukowe. Biblioteka Uniwersytetu 

Śląskiego umożliwia publikowanie studenckich prac naukowych studentów Uniwersytetu Śląskiego 

rekomendowane przez pracowników naukowych będących opiekunami naukowymi.  

1.4. Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Śląskiego 

Liczba publikacji: 10 046 pozycji, łączna liczba czytelników od dnia 13.02.2010 r. — ponad 65 tys. 

osób. 

Najczęściej czytane publikacje:  

 „Obrazowanie cyfrowe zbiorów fotograficznych: fundamenty standardów technicznych” [161], 

 „Człowiek i śmierć” [117], 

 „Feminizm: ideologie i koncepcje społeczne współczesnego feminizmu” [79]. 

1.5. Centrum Kultury i Informacji „American Corner” 

Centrum Kultury i Informacji „American Corner” powstało w wyniku porozumienia o współpracy 

pomiędzy Ambasadą Stanów Zjednoczonych a Uniwersytetem Śląskim zawartego 29 marca 2012 r. 

„American Corner” usytuowano przy ul. Bankowej 14 w pomieszczeniach zwolnionych przez Czytelnię 

Ogólną i Zbiory Specjalne BUŚ. Centrum zostało udostępnione dla czytelników 8  listopada 2012 r. 

1.6. Biblioteka i Czytelnia Brytyjska 

W 2012 r. nastąpiła przeprowadzka Biblioteki do budynku przy ul. Bankowej 14 — z końcem 

sierpnia 2012 r. docelowo do pomieszczeń zwolnionych przez Informatorium BUŚ.  

1.7. Międzynarodowa Konferencja „Projekt LIBERty — rola biblioteki akademickiej 
w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego” CINiBA, 18–19.10.2012 r. 

W związku z otwarciem Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej (CINiBA) odbyła 

się konferencja poświęcona budowaniu społeczeństwa obywatelskiego z wykorzystaniem nowych 

sieciowych technologii informatycznych, która była próbą rozpoznania postrzegania biblioteki  

w przestrzeni społecznej. W konferencji udział wzięli zagraniczni i krajowi gośc ie: Minister Edukacji 

Narodowej Krystyna Szumilas, Szef Sekcji Konsularnej Konsulatu USA w Krakowie dr Newton  

J. Gaskill, Dyrektor Programu Jessica w Europejskim Banku Inwestycyjnym Eugenio Leanza, poseł  

w Parlamencie Europejskim kadencji 2004–2009 prof. zw. dr hab. Genowefa Grabowska oraz naukowcy 

różnych specjalności, którzy zaprezentowali swoje wystąpienia w ujęciu socjologicznym  

i ekonomiczno-biznesowym. 

2. Organizacja i sprawy kadrowe 

2.1. Sytuacja kadrowa 

W 2012 r. w BUŚ było zatrudnionych 107 osób (106 i ¾ etatu), w tym  służba biblioteczna 

88 etatów, a pozostali pracownicy 19 osób (18 i ¾ etatu). 

W CINiBA zatrudnionych jest 77 pracowników BUŚ, w tym 6 informatyków Departamentu 

Informatycznego CINiBA oraz Biuro Centrum — 11 osób to pracownicy administracji oraz służba 

techniczno-gospodarcza. 

2.2. Konferencje, szkolenia, udział w zespołach o zasięgu ogólnopolskim  

15 konferencji — 16 osób, 13 szkoleń i warsztatów (w tym 1 zagraniczne w Kolonii) — 21 osób,  

4 szkolenia odbyły się w Bibliotece, w których uczestniczyli wszyscy pracownicy merytoryczni BUŚ  
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i sieci; inne przedsięwzięcia: współpraca z NUKAT — 3 osoby, udział w zespołach o zasięgu 

ogólnopolskim — 4 osoby. 

3. Stan zbiorów 

W 2012 r. CINiBA umożliwiła szeroki dostęp do zasobów systemów informacyjno-bibliotecznych 

UŚ i UE: 

― 1 888 512 wol. książek,  

― 129 510 wol. zainwentaryzowanych czasopism drukowanych oraz drukowanych czasopism 

bieżących,  

― 2 043 tytułów czasopism polskich i 420 tytułów czasopism zagranicznych,  

― 415 tytułów zainwentaryzowanych książek elektronicznych,  

― 52 904 inne książki elektroniczne — zasoby cyfrowe,  

― 19 524 tytuły czasopism elektronicznych,  

― 68 baz danych. 

W 2012 r. do Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego wpłynęło i zostało objętych ewidencją sumaryczną 

11 889 wol. na kwotę 728 355,33 zł. 

Stan zbiorów BUŚ bez sieci to:  

― 562 834 wol. książek,  

― 29 763 j. inw. zbiorów specjalnych,  

― 40 398 wol. zainwentaryzowanych czasopism. 

Prenumerata w 2012 r.:  

― czasopisma zagraniczne, bazy i konsorcja zagraniczne dla UŚ — 770 440,48 zł,  

― czasopisma z krajów Europy Zachodniej i USA — 176 tytułów (w tym 73 połączeń  

online),  

― czasopisma z krajów Europy Wschodniej — 41 tytułów (w tym 1 połączenie online),  

― bazy online zagraniczne — 17 tytułów,  

― konsorcja zagraniczne — udział w 5 konsorcjach. 

BUŚ i Oddz. BUŚ w Cieszynie — 400 390,87 zł:  

― czasopisma z krajów Europy Zachodniej i USA — 29 tytułów,  

― czasopisma z krajów Europy Wschodniej — 3 tytuły,  

― zagraniczne bazy danych — 7 tytułów,  

― konsorcja — 4 konsorcja,  

― czasopisma polskie — 462 tytuły,  

― polskie bazy danych — 2 tytuły. 

4. Udostępnianie zbiorów 

4.1. Wykorzystanie CINiBA przez użytkowników 

W okresie 27.09.–31.12.2012 CINiBA było otwarte dla czytelników przez 74 dni (72 godziny 

w tygodniu — poniedziałek–sobota w godz. 8.00–20.00). 

W okresie sprawozdawczym licznik wejść wskazał 79 244 osób odwiedzających Centrum; 47 255 

osób (ok. 60%) to osoby, które korzystały ze zbiorów na miejscu lub ze stanowisk komputerowych.  

W grupie tej są także uczestnicy wydarzeń organizowanych w CINiBA. Żadnej z  tych osób nie sposób 

zidentyfikować i przypisać do konkretnej grupy użytkowników, tj. UŚ, UE, obcy. 

4.2. Wypożyczalnia miejscowa 

Czytelnicy, którzy mieli założone wcześniej konto w Bibliotece Uniwersytetu Śląskiego lub 

Uniwersytetu Ekonomicznego otrzymali uprawnienia do korzystania ze zbiorów zgromadzonych 

w CINiBA automatycznie (z wyłączeniem studentów z innych uczelni). Nowi czytelnicy dokonywali 

zapisu z pomocą formularza elektronicznego. Jako karty biblioteczne aktywowano elektroniczne 

legitymacje studenckie i elektroniczne karty pracownicze. Czytelnicy składali zamówienia na 

dokumenty poprzez OPAC. W CINiBA dodatkowo korzystali z wolnego dostępu mając możliwość 

samodzielnego wypożyczania książek (selfchecki) oraz zwrotów całodobowych (wrzutnia).  
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Stan bazy czytelników BUŚ i BG UE oraz wszystkich bibliotek specjalistycznych UŚ i UE 

(międzyuczelniany system biblioteczno-informacyjny) — 44 834 osób.  

W okresie 1.01–31.12.2012 w wypożyczalni BUŚ i CINiBA zarejestrowano: 

― 5 492 nowych czytelników (CINiBA 4 109 czytelników), 

― 91 677 wypożyczeń (CINiBA 57 844 wypożyczenia). 

Do wypożyczalni BUŚ i CINiBA wpłacono w sumie 79 343 zł, w tym: 

― wpisowe w wysokości: 1 610 zł (CINiBA 1 210 zł), 

― kaucje w wysokości: 24 000 zł (CINiBA 18 150 zł), 

― kary w wysokości: 53 733 zł (CINiBA 7 946 zł). 

Liczba czytelników w CINiBA, którzy dokonali jakiejkolwiek operacji powiązanej z wypożyczalnią 

lub czytelnią w systemie PROLIB (zapis do biblioteki, likwidacja konta, wypożyczenie książki, 

prolongata terminu wypożyczenia, udostępnienie książki magazynowej w czytelni) wynosi 31 989 

osób, w tym: czytelnicy z UŚ — 20 673 osoby, czytelnicy z UE — 10 891 osób, czytelnicy obcy — 425 

osób. 

Spośród 22 837 użytkowników CINiBA posiadających konto biblioteczne, 9  981 osób dokonało co 

najmniej jednego wypożyczenia lub udostępnienia (czytelnicy aktywni). W okresie 27.09–31.12.2012 

zarejestrowano: 4 109 nowych czytelników i 57 844 wypożyczeń: czytelnicy z UŚ — 33 270 wol., 

czytelnicy z UE — 23 984 wol., czytelnicy obcy — 590 wol. 

4.3. Czytelnia 

Czytelnię CINiBA odwiedziło 2 401 osób, którym udostępniono 2 006 dokumentów: 834 książki, 

1 169 czasopism, 3 prace doktorskie. 

Kabiny pracy indywidualnej udostępniono 780 razy. 

W wolnym dostępie skorzystano z 53 662 książek oraz 1 660 wol. czasopism. 

4.4. Informatorium 

― informacje dotyczące lokalizacji poszukiwanych źródeł: 

 BUŚ (do 27.09.2012): kwerendy 144, książki 603, czasopisma 289, 

 CINiBA (od 28.09.2012): kwerendy 77, książki 393, czasopisma 98, 

― analizy cytowań: 

 BUŚ (do 27.09.2012) — 13: dla pracowników UŚ — 10, dla pracowników spoza UŚ — 3, 

 CINiBA (od 28.09.2012) — 12: dla pracowników UŚ — 10, dla pracowników spoza UŚ — 2, 

― serwis „Zapytaj bibliotekarza”: 

 BUŚ (do 27.09.2012): Zapytaj bibliotekarza — 152, na adres bgoin@ciniba.edu.pl — 40, 

 CINiBA (od 28.09.2012): Zapytaj bibliotekarza — 141, na adres bgoin@ciniba.edu.pl — 80. 

― serwis „Zaproponuj książkę”: 

 BUŚ (do 27.09.2012): Zaproponuj książkę — 51, 

 CINiBA (od 28.09.2012): Zaproponuj książkę — 55. 

W roku 2012 CINiBA udostępniało 47 baz danych, w tym 3 bazy tworzone przez Bibliotekę 

Uniwersytetu Śląskiego. Ze względu na ograniczenia licencyjne były to tylko bazy gromadzone przez 

Uniwersytet Śląski. 

W roku 2012 użytkownicy Centrum mieli możliwość testowania następujących baz danych:  

 Ebrary — kolekcja książek elektronicznych (30.11–30.12.2012), 

 Book Citation Index (1–31.12.2012), 

 eBook Academic Subscription Collection (22.10–22.11.2012), 

 Rynekpracy.pl (5.11–19.11.2012), 

 Encyclopaedia Britannica (5.11–5.12.2012), 

 Bazy psychologiczne American Psychological Association (5.11–31.12.2012). 

4.5. Wykorzystanie baz danych, czasopism i książek elektronicznych w BUŚ 

W roku 2012 udostępnialiśmy 47 baz danych, w tym 3 bazy tworzone przez Bibliotekę 

Uniwersytetu Śląskiego. 

Wszystkie funkcjonujące w naszej sieci bazy danych i serwisy czasopism elektronicznych, a  także 

linki do źródeł w wolnym dostępie rozpowszechniane są w trybie online oraz w systemie OneLog. 
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W systemie OneLog w roku 2012 zarejestrowaliśmy 70 nowych pracowników naukowych 

i doktorantów oraz 865 studentów UŚ. Dostęp do baz danych oraz 13 098 tytułów czasopism 

elektronicznych. 

4.6. Udostępnianie prezencyjne — czytelnie 

Podane dane statystyczne obejmują dane dotyczące Czytelni Ogólnej, Matematycznej, 

Chemicznej, Zbiorów Specjalnych, Informatorium BUŚ, Czytelni Wydziału Biologii i Ochrony 

Środowiska, Instytutu Fizyki, a także Czytelni CINiBA i udostępnień księgozbioru wolnego dostępu —

74 705 odwiedzin, 81 942 udostępnień; przyjęto do udostępnienia i wprowadzono do bazy 99 prace 

doktorskie. 

4.7. Wypożyczalnia Międzybiblioteczna 

W roku sprawozdawczym wysłano ogółem 1 477 zamówień, z czego zrealizowano 1 261. 

Z bibliotek krajowych i zagranicznych sprowadzono ogółem 1 294 publikacji. Z usług Wypożyczalni 

Międzybibliotecznej korzystało 244 czytelników, w tym: doktoranci — 58, studenci — 149, 

pracownicy — 36, emeryci — 1. Współpracowano z 248 instytucjami. Usługi prowadzone przez 

Wypożyczalnię są odpłatne. W roku sprawozdawczym pobrano gotówkę w wysokości 8  300,68 zł,  

z funduszy instytutowych 8 982,28 zł. Wypożyczalnia Międzybiblioteczna realizowała zamówienia dla 

jednostek zewnętrznych: skorzystało z nich 218 instytucji krajowych i zagranicznych. Zrealizowano 

1 027 zamówień. W CINiBA od 28.09.2012 r. Wypożyczalnia Międzybiblioteczna wysłała do innych 

bibliotek krajowych i zagranicznych 545 zamówień dla pracowników oraz studentów UŚ i UE oraz 

przyjęła i zrealizowała 315 zamówień z innych bibliotek na materiały zgromadzone w CINiBA.  

5. Działalność dydaktyczna Biblioteki — BUŚ  

5.1. Przysposobienie biblioteczne 

Od października 2012 roku uruchomione zostało „Przysposobienie biblioteczne” w ramach kursu 

e-learningowego na platformie projektu „UPGOW — Uniwersytet Partnerem Gospodarki Opartej na 

Wiedzy”. W szkoleniu wzięło udział 3 731 osób. Kurs został opracowany przez pracowników Biblioteki 

Uniwersytetu Śląskiego. 

5.2. Szkolenia w korzystaniu z elektronicznych źródeł informacji 

Odbyło się 6 szkoleń dla studentów w korzystaniu z elektronicznych źródeł z zakresu filozofii 

i nauk społecznych, psychologii, informacji i bibliotekoznawstwa — ok. 100 osób. Szkolenie 

doskonalące dla bibliotekarzy w CINiBA — dla 70 osób. 

5.3. Inne szkolenia 

Szkolenie pracowników sieci bibliotecznej w skanowaniu i graficznej obróbce danych cyfrowych .  

W szkoleniu wzięło udział 20 osób. 

Przez cały rok trwały szkolenia bibliotekarzy sieci bibliotecznej Uniwersytetu Śląskiego w tworzeniu 

Bazy Dorobku Pracowników UŚ (80 godz.). 

W ramach działalności Pracowni Zbiorów Specjalnych organizowano pokazy i zajęcia dydaktyczne 

dla studentów UŚ — w minionym roku odbyło się 10 pokazów prezentujących książkę jako dzieło 

sztuki dla studentów filologii polskiej, bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, historii; w pokazach 

uczestniczyło około 300 osób. 

5.4. Wycieczki 

― 12.10.2012 — otwarcie Biblioteki, 

― 26.10.2012 — filologia polska — 2 grupy, 

― 9.11.2012 — uczestnicy konferencji (PROLIB) — 7 grup, 

― 15.11.2012 — bibliotekoznawstwo (studenci) — 1 grupa, 

― 5.12.2012 — historia (studenci I rok) — 36 osób, 2 grupy. 
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5.5. Praktyki 

Praktyki specjalistyczne w Bibliotece Uniwersytetu Śląskiego odbyło 7 osób, praktyki studenckie 

odbyło 5 studentów z UŚ, praktyki absolwenckie zorganizowano dla 2 osób. 

W bibliotece odbyło się 5 imprez kulturalno-oświatowych dla 108 osób, spotkanie tematyczne  

w klubie dyskusyjnym: 7 osób, 3 lekcje biblioteczne i workshop językowy dla dzieci ze szkół 

podstawowych: 65 osób, spotkanie świąteczne klubu dyskusyjnego: 36 osób. 

5.6. Publikacje 

23 publikacje pracowników BUŚ w: „Studia Germanica Posnaniensia”, „Studia Europaea”, „Res 

Humana”, „Bibliotheca Nostra: Śląski Kwartalnik Naukowy”, „Aspekty Filozoficzno-Prozatorskie”, 

„Twoja Muza”, „Biuletyn EBIB”, „FIDES: Biuletyn Bibliotek Kościelnych”. 

6. Informatyzacja 

Na podstawie umowy konsorcjum z dnia 21.04.2008 r. oraz porozumienia w sprawie zasad 

zatrudnienia oraz wymogów kwalifikacyjnych pracowników obsługi informatycznej CINiBA z dnia 

16.04.2012 r. powołano Departament Informatyczny CINiBA. 

W 2012 r. realizowano zakupy sprzętu i oprogramowania do uruchomienia Centrum Informacji 

Naukowej i Biblioteki Akademickiej oraz wykonywano ich wdrożenia — łącznie dla 340 stanowisk 

komputerowych. Wdrożono do eksploatacji systemy łączności przewodowej i bezprzewodowej 

w budynku CINiBA. Uruchomiono serwerownie do obsługi CINiBA. 

7. Kontrola zbiorów 

W 2012 r. w związku przygotowywaniem księgozbioru do przeprowadzki do nowego budynku, 

kontrola zbiorów BUŚ odbyła się w innej formie. Opracowano jednolite zasady przeprowadzki do 

nowego gmachu wraz z uruchomieniem tzw. skontrum przeprowadzkowego, mającego na celu 

kontrolę i weryfikację stanu majątku wpływającego do wspólnej jednostki. Rozwiązanie to zastosował 

także Uniwersytet Ekonomiczny.  

Biblioteki specjalistyczne wykonały kontrolę zbiorów zgodnie z planem na rok 2012.  

 

B.2 Rada Biblioteczna 

W roku 2012 odbyło się jedno posiedzenie Rady Bibliotecznej w dniu 10 maja. Spotkanie było 

poświęcone następującym tematom: 

1. Przyjęcie sprawozdania z działalności sieci bibliotek Uniwersytetu Śląskiego za rok 2011; 

2. Zaopiniowanie wniosków awansowych bibliotekarzy dyplomowanych; 

3. Omówienie zmian organizacyjnych.  

Najważniejsze działania i wydarzenia dotyczące sieci bibliotecznej UŚ oraz CINiBA zostały 

omówione przez dr. hab. prof. UŚ Dariusza Pawelca, Dyrektora BUŚ i CINiBA. Należały do nich:  

― prace związane z przeprowadzką do nowego gmachu (m.in. przeprowadzono dużą selekcję 

zbiorów), 

― 8 maja 2012 r. zorganizowano Dzień Otwarty w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece 

Akademickiej — każdy miał okazję zwiedzić gmach przed jego oficjalnym otwarciem; 

wydarzenie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem (budynek odwiedziło ok. 1000 osób),  

― wspólna praca bibliotek UŚ i UE nad projektem MOK, 

― przeniesienie warsztatów pracy Oddziału Gromadzenia, Uzupełniania i Opracowania Zbiorów 

oraz Zbiorów Biologii, 

― lipiec–sierpień przeniesienie księgozbioru do CINiBA, 

― wrzesień–październik uruchomienie Centrum i oficjalne otwarcie nowej bibl ioteki dla 

społeczności akademickiej, 

― przyznanie nagród i wyróżnień gmachowi Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece 

Akademickiej. 
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St. kust. dypl. mgr Małgorzata Waga, Zastępca Dyrektora BUŚ wskazała na kilka ważnych 

aspektów dotyczących sprawozdania: 

― złożony w 2011 roku wniosek o dofinansowanie prenumeraty czasopism i baz danych 

w ramach finansowania działalności upowszechniającej naukę został odrzucony, ale na 

początku 2012 roku wniosek (na kwotę 1 085 000 zł) został złożony ponownie, 

― nastąpiły zmiany w przygotowaniu sprawozdań do Głównego Urzędu Statystycznego, co ma 

także wpływ na metodologię ankiet, na podstawie których sporządzane są różnorodne 

rankingi uczelni; w związku z tymi zmianami inaczej wyliczane są niektóre wielkości, np. liczba 

dostępnych czasopism elektronicznych jest znacznie mniejsza, niż podawana w latach 

poprzednich, 

― zwiększyło się zainteresowanie źródłami elektronicznymi, 

― znacznie wzrosła liczba opisów w katalogu elektronicznym, a także nastąpiło uruchomienie 

kolejnych wypożyczalni elektronicznych w bibliotekach specjalistycznych, 

― baza Scopus jest kupowana w ramach licencji krajowej — na decyzję Ministerstwa dotyczącą 

finansowania tego źródła duży wpływ miało zaangażowanie Uniwersytetu Śląskiego. 

Rada Biblioteczna jednomyślnie przyjęła Sprawozdanie z działalności bibliotek za 2011 rok. 

Rada Biblioteczna jednomyślnie podjęła dwie uchwały następującej treści:  

1. Uchwała nr 1/2012 — Rada Biblioteczna dokonała pozytywnej oceny dorobku naukowego mgr 

Marii Kycler opublikowanego w zakresie bibliologii, bibliotekoznawstwa i informacji naukowo- 

-technicznej. 

2. Uchwała nr 2/2012 — Rada Biblioteczna dokonała pozytywnej oceny dorobku naukowego mgr 

Agaty Muc opublikowanego w zakresie bibliologii, bibliotekoznawstwa i informacji naukowo- 

-technicznej. 

Rada zaopiniowała pozytywnie następujące zmiany organizacyjne: 

1. Likwidacja dwóch oddziałów specjalistycznych: Oddziału Specjalistycznego BUŚ — Zbiory 

Biologii oraz Oddziału Specjalistycznego BUŚ — Zbiory Fizyki (z dniem 1 września 2012 roku 

biblioteki zostały przejęte przez Centrum Informacji Naukowej i Bibliotekę Akademicką).  

2. Utworzenie Centrum Kultury i Informacji Amerykańskiej — „American Corner”. Centrum 

zostało umiejscowione w strukturze sieci bibliotecznej, podobnie jak Biblioteka Brytyjska 

i Biblioteka Niemiecka. Jej siedziba mieści się w budynku UŚ przy ul. Bankowej 14.  

Przewodniczący Rady Bibliotecznej, prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk w imieniu JM Rektora UŚ 

podziękował członkom Rady za włożony trud oraz zaprosił do współpracy w następnej kadencji. 

C/ Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 

i Rada Wydawnicza 

C.1 Wydawnictwo 

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego — oprócz realizacji bieżących zadań — pracowało nad 

stworzeniem i uruchomieniem nowej strony WWW. Prace zostały zakończone i nową, funkcjonalną 

stronę uruchomiono we wrześniu 2012 roku. 

W porozumieniu z redaktorami wydawnictw ciągłych i czasopism (w oparciu o wytyczne 

ministerialne związane z punktowaniem czasopism) opracowano i wdrożono model recenzowania 

spełniający wymogi Ministerstwa. 

We współpracy z CITTRFUŚ opracowano aplikację do programu Index Plus 2012. Rezultatem 

kilkumiesięcznej pracy nad tym projektem jest przyznanie przez Ministerstwo dofinansowania na 

realizację zadań w ramach programu, którego celem jest nadanie międzynarodowego charakteru 

polskim czasopismom naukowym.  
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Na początku 2012 roku opracowany został dokument pt. „Analiza projektu »Obecni w świecie…«” 

stanowiący analityczną diagnozę stanu obecnego, kosztów, możliwości wykonania oraz potencjalnych 

zagrożeń Wydawnictwa UŚ.  

Wydawnictwo, jako realizator publikacji wydawanych w wydawnictwach zewnętrznych pracowało 

nad zmianą systemu udzielania zamówień w tym zakresie, opracowaniem modelu ograniczającego 

liczby książek wydawanych poza Uniwersytetem oraz opracowaniem modelu umożliwiającego 

zwiększenie własnej produkcji wydawniczej (model „szybkiej ścieżki” we współpracy z zewnętrznymi 

redaktorami).  

W 2012 roku produkcja i sprzedaż książek kształtowała się następująco: 

1. Ilość wydanych tytułów: 

― 7 prac awansowych (tzw. „profesorskie”), 

― 16 rozpraw habilitacyjnych, 

― 3 rozprawy doktorskie, 

― 23 monografie autorskie, 

― 20 tomów zbiorowych, 

― 17 wydawnictw ciągłych, 

― 5 czasopism, 

― 3 skrypty, 

― 3 księgi pamiątkowe, 

― 2 doktoraty honoris causa, 

― 1 przekład w ramach serii BAU, 

― 6 kolejnych wydań, 

― 1 reklama (katalog WUŚ). 

107,  w tym: 

2.  Łącznie wydanych arkuszy wydawniczych: 2 080,25. 

3. Łącznie wydrukowanych egzemplarzy: 16 640. 

4. Łącznie koszty druku 

― 71 199,58 zł —  środki WUŚ, 

 212 463,53 zł — środki wydziałów (BS, BW, MPK). 

283 663,11 zł, w tym: 

5. Wartość nakładów przyjętych do magazynu WUŚ: 426 210,00 zł. 

BILANS: 

wartość nakładów (5) minus koszty druku (4)                 = 

 

(+) 142 546,89 zł. 

6.  Dystrybucja (wartość wydań z magazynu) łącznie: 

 sprzedaż 

 dochód 

 udzielony rabat 

 wydania na RW, przecena 

521 648,00 zł, w tym: 

157 017,40 zł, z tego: 

135 335,99 zł, 

21 681,41 zł, 

364 630,60 zł. 
 

Zgodnie z procedurą wynikającą z Zarządzenia nr 16/2012 o publikacjach wydawanych poza WUŚ, 

na mocy decyzji Przewodniczącego Rady Wydawniczej zawarto 101 umów  z wydawcami 

zewnętrznymi na łączną kwotę (zaokr.) 698 000,00 zł. 

 

C.2 Rada Wydawnicza 

 

W 2012 roku Rada Wydawnicza pod przewodnictwem prof. zw. dr. hab. Józefa Ciągwy omawiała 

sprawy związane z utworzeniem nowej strony WWW Wydawnictwa, możliwościami sprzedaży  

e-książek Wydawnictwa, zapoznała się z propozycjami obiegu materiałów między autorami  

a Wydawnictwem oraz modelowymi rozwiązaniami w zakresie współpracy Wydawnictwa 

z redaktorami wydawnictw ciągłych i czasopism. 

Rada dyskutowała nad projektem nowego logo WUŚ oraz nad sformułowaniem anglojęzycznej 

nazwy Wydawnictwa. 

Sporo uwagi poświęcono propozycjom rozwiązań dotyczących recenzji wydawniczych czasopism.  
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D/ Centrum Kształcenia Ustawicznego 

Centrum Kształcenia Ustawicznego zostało powołane przez Senat Uniwersytetu Śląskiego na 

posiedzeniu w dniu 25 września 2012 roku. Centrum stanowi pozawydziałową jednostkę 

organizacyjną Uniwersytetu Śląskiego i prowadzi działalność dydaktyczną i usługową.  

Do zakresu działania Centrum Kształcenia Ustawicznego należy  projektowanie, organizowanie  

i prowadzenie szkoleń, wykładów oraz kursów dla różnych grup społecznych.  

W skład Centrum Kształcenia Ustawicznego wchodzą następujące jednostki organizacyjne:  

1. Wszechnica Śląska — Uniwersyteckie Towarzystwo Naukowe, 

2. Uniwersytet Trzeciego Wieku 

oraz następujące formy edukacyjne: 

3. Uniwersytet Śląski Dzieci, 

4. Uniwersytet Śląski Młodzieży. 

Jednostki organizacyjne i formy edukacyjne działają na zasadach określonych w odrębnych 

regulaminach. 

Wszechnica Śląska — Uniwersyteckie Towarzystwo Naukowe 

W roku 2012 działalność Wszechnicy Śląskiej — Uniwersyteckiego Towarzystwa Naukowego 

skoncentrowana była na działaniach podjętych w ramach realizacji projektów europejskich. 

Wszechnica Śląska prowadziła dwa projekty europejskie: „Aktywny w Szkole — Aktywny w Życiu”  

i „Partnerzy w Nauce”, współfinansowanych z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego. Kierownikiem projektu „Aktywny w Szkole — Aktywny w Życiu” był prof. zw. dr hab. 

Jerzy Zioło, projektem „Partnerzy w Nauce” kierowała dr Eugenia Rostańska. 

Działania w projektach „Partnerzy w Nauce” i „Aktywny w Szkole  — Aktywny w Życiu” zakończono 

31 października 2012 roku. Wszechnica Śląska prowadziła te projekty od 2008 r.  

W projekcie „Aktywny w Szkole — Aktywny w Życiu” udział wzięło 3 040 uczniów z 80 szkół.  

W projekcie „Partnerzy w Nauce” wzięło udział 3 040 uczniów z 79 szkół. W każdym z projektów 

zorganizowano około 480 festiwali nauki, blisko 66 tysięcy godzin spotkań kół naukowych i około 98 

tysięcy godzin w ramach działania „Wsparcie i Pomoc”, tj. zajęć wyrównawczych. 

Działania w projektach obejmowały: konferencje ponadregionalne, warsztaty dydaktyczne dla 

nauczycieli, nadzór merytoryczny nad organizacją zajęć w szkołach, publikacje i przygotowanie 

biuletynów edukacyjnych dla nauczycieli i uczniów, opracowanie materiałów dydaktycznych dla 

nauczycieli, uczestnictwo w festiwalach nauki organizowanych na terenie szkół.  

Wszechnica sprawowała nadzór merytoryczny nad działalnością kół naukowych oraz festiwali 

nauki, do udziału w których zapraszani byli pracownicy naukowi Uniwersytetu, promując działania 

Uniwersytetu Śląskiego na terenie szkół. Pomoc merytoryczna prowadzona była również dla zajęć 

wyrównawczych „Wsparcie i Pomoc”, realizowanych w ramach projektu.  

Zgodnie z założeniami projektu zorganizowano sześć zjazdów Uniwersyteckiego Towarzystwa 

Naukowego dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych oraz sześć zjazdów Ponadregionalnych 

Warsztatów Naukowych dla młodzieży gimnazjalnej. 

Każdy uczeń — beneficjent projektu w ciągu czterech lat wziął udział w jednym wakacyjnym 

obozie naukowym oraz trzech wycieczkach naukowych. Zorganizowano również cykl Warsztatów 

Aktywności Własnej — zajęcia z zakresu rozwoju osobistego, grupowe doradztwo zawodowe dla 

blisko 7 tysięcy uczniów. 

Po zakończeniu realizacji projektów Wszechnica Śląska zmieniła profil działalności. Korzystając  

z doświadczeń nabytych podczas realizacji projektów oraz by nie stracić kontaktu ze szkołami, które 

wzięły udział w projekcie stworzono jednostkę, do zadań której należy m.in.: 

 rozszerzenie oferty programowej szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w oparciu o bazę 

kadrową i sprzętową Uniwersytetu Śląskiego, 

 upowszechnianie wiedzy na temat kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie 

Śląskim, 
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 przygotowanie oraz prowadzenie różnych form zajęć dydaktycznych, 

 umożliwienie uczniom szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych kontaktu z jednostkami 

Uniwersytetu Śląskiego oraz innych uczelni, a także z jednostkami naukowymi regionu.  

 

Uniwersytet Trzeciego Wieku 

Celem Uniwersytetu Trzeciego Wieku jest organizacja działalności dydaktycznej w zakresie 

prowadzenia studiów o charakterze otwartym dla słuchaczy niebędących studentami.  

Działania te mają zapewnić pozytywny wpływ na jakość życia osób starszych po zakończeniu ich 

działalności zawodowej. UTW prowadzi przede wszystkim edukację w różnych dziedzinach nauki, co 

powoduje aktywizację społeczną, intelektualną i fizyczną słuchaczy UTW.  

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Śląskim obejmuje trzy grupy: w Katowicach  — 

1 200 osób, w Sosnowcu — 500 osób i w Jastrzębiu Zdroju — 400 osób. Zainteresowanie UTW jest 

ciągle duże, ale od dwóch lat utrzymujemy stałą liczebność z uwagi na ograniczenia lokalowe. Co 

roku wymiana słuchaczy wynosi około 20%. Wykształcenie słuchaczy  to 50% osób po studiach 

wyższych, tyle samo z wykształceniem średnim i pojedyncze osoby z wykształceniem zawodowym. 

Zdecydowanie przeważają kobiety — około 90% uczestników. Rozpiętość wiekowa słuchaczy jest 

duża i obejmuje lata od 48. do 90. roku życia.  

W 2012 roku działalność dydaktyczna Uniwersytetu Trzeciego Wieku to około 125 wykładów 

o różnorodnej tematyce (np. wykłady z historii kościoła, historii sztuki, psychologii czy zdrowego 

trybu życia). Oprócz tego prowadzone były zajęcia językowe (z języka angielskiego, niemieckiego, 

francuskiego i rosyjskiego), zajęcia komputerowe oraz artystyczne (warsztaty literackie, decoupage  

i rysunek) i ruchowe (pilates, joga, nordic walking). W ramach działalności prowadzone były także 

dodatkowe spotkania, m.in. grupa brydżowa, grupa szachowa, klub filmowy i teatralny oraz chór.  

Uniwersytet Trzeciego Wieku prowadził także działalność organizacyjno-naukową, w ramach 

której bierze czynny udział i współorganizuje różne konferencje naukowe, wydaje pismo 

Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Seniorzy”. UTW ściśle współpracuje z innymi Uniwersytetami 

Trzeciego Wieku w kraju. 

UTW współpracuje także z instytucjami kultury (kinoteatr Rialto, kino Helios, Teatr Rozrywki  

w Chorzowie). Stale współpracuje także z Radiem Katowice i z jednostkami samorządowymi. 

Słuchacze UTW korzystają z wycieczek naukowo-krajoznawczych — w 2012 r. było ich ponad 20 

(m.in. wycieczka Szlakiem Piastowskim). 

 

 

Uniwersytet Śląski Dzieci 

Celem Uniwersytetu Śląskiego Dzieci jest działalność edukacyjna prowadzona na rzecz dzieci  

w wieku 5–15 lat oraz ich rodziców i opiekunów. UŚD organizuje i prowadzi wykłady oraz seminaria 

promujące i popularyzujące naukę. 

W roku kalendarzowym 2012 na zajęcia Uniwersytetu Śląskiego Dzieci uczęszczało od 650 do 700 

studentów, w ramach programów Poszukiwaczy, Odkrywców, Młodych Naukowców, Ekspertów. 

Od października 2012 r. rozpoczęła działalność Katedra Dzieci o Specjalnych Potrzebach 

Edukacyjnych, która została utworzona na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji oraz na Wydziale 

Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. 

W roku 2012 studenci UŚD uczestniczyli w 54 wykładach plenarnych z różnych dziedzin, w  195 

seminariach, warsztatach i laboratoriach oraz w 10 rodzinnych seminariach wyjazdowych (w Muzeum 

Inżynierii Miejskiej w Krakowie, w Ogrodzie Doświadczeń w Krakowie i w Parku Paleontologicznym 

„Jura Park” w Krasiejowie). Zorganizowano również 10 specjalnych wykładów dla rodziców studentów 

UŚD. 

Był to już drugi sezon działania Studenckiego Chóru UŚD, w czasie którego chór koncertował 

trzykrotnie w trakcie uroczystości i koncertów uniwersyteckich, a także wystąpił ze specjalnym 

koncertem kolęd w kościele w Pszczynie. 
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W roku 2012 odbyło się wiele konkursów i imprez plenerowych — tradycyjnie UŚD wziął aktywny 

udział w rozpoczęciu meczu „Senat kontra Senat” oraz dopingował naszą drużynę, zaprezentował się 

organizując liczne zajęcia w czasie Majówki Uniwersytetu Śląskiego, wziął także aktywny udział  

w Europejskim Patchworku Pokoleniowym w Parku Śląskim. 

Dużym sukcesem był udział studenta UŚD z grupy Ekspertów — Arkadiusza Patschka w światowej 

konferencji delegatów uniwersytetów dzieci “We are the Future — Young People´s Delegation to the 

Ministerial Conference”, zorganizowanej przez European Children’s Universities Network EUCU.NET  

i europejski program SiS Catalyst: Children as Change Agents for Science and Society. Konferencja ta 

towarzyszyła europejskiej konferencji ministrów edukacji, poświęconej kontynuacji Procesu 

Bolońskiego i dalszemu rozwojowi Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego, zorganizowanej  

w Bukareszcie przez Ministerstwo Edukacji, Badań, Młodzieży i Sportu Rumunii. Nasz student był 

delegatem reprezentującym Polskę i jednym z 11 delegatów reprezentujących Europę.  

W 2012 r. zostało zawarte porozumienie o współpracy  i przyjaźni z Uniwersytetem Dzieci 

w Mariborze, w Słowenii. Nawiązane zostały także personalne kontakty między studentami obu 

uniwersytetów. 

W 2012 r. w ramach współpracy z Uniwersytetem w Liverpoolu, w programie SiS Catalyst, UŚD 

jako partner w programie Mentoring Associates rozpoczął współpracę z Uniwersytetem Hawajskim.  
 

Uniwersytet Śląski Młodzieży 

Działalność edukacyjną na rzecz uczniów szkół gimnazjalnych Uniwersytet Śląski Młodzieży 

rozpoczął od 1 września 2012 roku. Celem działalności Uniwersytetu Młodzieży jest rozwijanie 

i wzbogacanie dotychczasowych zainteresowań uczniów szkół gimnazjalnych.  

W ramach UŚM działają trzy wydziały:  

― Wydział Działań Publicznych i Aktywności Społecznych,  

― Wydział Komunikacji i Języka,  

― Wydział Teorii i Doświadczeń.  

Na pierwszym semestrze naukę rozpoczęło 24 studentów.  

Studenci uczestniczyli w dwudziestu zajęciach w pracowniach (m.in. zajęcia z dziennikarstwa, 

komiksu, islamu, gwary śląskiej, komunikacji niewerbalnej, wykorzystania termowizji w obrazowaniu ciała 

człowieka, nowoczesnej technologii obrazowania narządu wzroku, osłabiania promieniowania 

jonizującego materii oraz doświadczenia związane z odkryciem atomu).  

 

E/  Studium Intensywnej Nauki Języka Angielskiego 

Kursy języka angielskiego 

1. Kursy w ramach pensum nauczycieli akademickich dla pracowników i doktorantów Uniwersytetu 

Śląskiego (zniżki na wszystkie kursy; od 2007 r. mniejsze zniżki dla pracowników — stawki 

ustalane są w zależności od kursu, intensywności, itp.). 

2. Kursy dodatkowe komercyjne dla młodzieży i dorosłych po maturze, przygotowujące finalnie do 

egzaminów Cambridge, prowadzone na różnych stopniach zaawansowania. 

3. Kursy młodzieżowe i studenckie, przygotowujące do egzaminu FCE i CAE, w tym kursy intensywne 

sobotnio–niedzielne. 

4. Intensywne kursy letnie podczas szkoły letniej w lipcu.  

5. Zapisy na egzaminy (wszystkie poziomy zaawansowania) w porozumieniu z The British Council  

i ESOL.  

6. Zmieniająca się liczba studentów na kursach i egzaminach Cambridge (od grudnia 2004 r. 

egzamin maturalny nie może być zastąpiony przez egzaminy Cambridge — FCE). 
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7. W latach 1998–2007 Studium należało do sieci UCET (9 ośrodków akademickich w całej Polsce). 

Sieć UCET opracowała dokument dla prowadzenia kursów o najwyższym poziomie merytorycznym 

i organizacyjnym, zwany COP (Code of Practice). Na podstawie tego dokumentu prowadzona jest 

coroczna inspekcja przyznająca akredytację.  

Kadra 

1. Kadra Studium składa się z wysoko wykształconych lektorów, wykładowców i st. wykładowców 

uniwersyteckich, a także wykwalifikowanych nauczycieli pochodzenia brytyjskiego i amerykańskiego. 

2. Praca nauczycieli jest kontrolowana w formie hospitacji i późniejszego omówienia z kierownikiem 

Studium.  

3. Nauczyciele Studium doskonalą się na różnych konferencjach i warsztatach oraz seminariach —  

w 2012 roku w konferencjach brało udział wielu nauczycieli. Corocznie odbywają się konfe rencje 

metodyczne IATEFL (Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Angielskiego) oraz konferencje sieci UCET. 

Nauczyciele Studium brali również udział w wielu szkoleniach organizowanych przez The British 

Council, PASE, Wydawnictwa Macmillan, CUP i OUP oraz w warsztatach metodycznych w Ośrodku 

WOM w Katowicach. 

Finanse 

1. Studium od wielu lat jest jednostką samofinansującą się. W roku 2012 całość kosztów 

funkcjonowania Studium, w tym płace pracowników etatowych pokryte zostały ze źródeł 

własnych, tj. opłat uczestników kursów. 

2. Z zysków za kursy dodatkowe pokryto koszty materiałów, środków trwałych, środków 

dydaktycznych oraz urządzeń biurowych i inne. 

Egzaminy Cambridge 

1. Trzy razy w ciągu roku, w marcu, czerwcu i w grudniu, przeprowadzane są egzaminy FCE — 

Cambridge, które są nadal popularnym egzaminem wśród uczniów, studentów i osób dorosłych 

podnoszących kwalifikacje. Wyższy stopień (CAE) daje uprawnienia do nauczania  w szkole.  

2. Studium jest jednym z największych ośrodków w Polsce przeprowadzających egzaminy 

i przygotowujących kadrę egzaminatorów. 

3. Z roku na rok zwiększa się liczba kandydatów przystępujących do egzaminów. Następuje jednak 

ich dywersyfikacja — większa popularność egzaminów PET i BEC, IELTS, ILEC i innych.  

Współpraca z The British Council 

1. Studium jest Centrum Egzaminacyjnym The British Council w Katowicach. 

2. Od początku działalności Studium ściśle współpracuje z The British Council w Warszawie,  m.in. 

propagując egzaminy brytyjskie oraz organizując i nadzorując przebieg egzaminów ESOL  

w Katowicach.  

Prognozy 

1. Kontynuacja najwyższej jakości usług w dotychczasowym zakresie. 

2. Poszerzenie oferty o nowe kursy, np. Business English, Angielski dla Celów Akademickich, kursy 

dla młodzieży, kursy dla prawników, kursy przygotowujące do egzaminu IELTS, itd.  

3. Rozpropagowanie oferty, zwłaszcza na wydziałach i w prasie lokalnej. 

4. Opracowanie profesjonalnych materiałów promocyjnych w postaci broszur, plakatów, itp. 

5. Inwestowanie w rozwój SINJA w oparciu o własne dochody, tak, by zapewnić najwyższą jakość 

nauczania.  

6. Kontynuowanie ścisłej współpracy, zarówno z Uniwersytetem Śląskim — Studium brało udział  

w redagowaniu oferty dla kadry akademickiej i kierowniczej UŚ w ramach projektu programu 

rozwoju Uniwersytetu, jak i z Centrum Egzaminacyjnym ESOL — Cambridge oraz z The British 

Council w Warszawie.  
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Statystyka 

1. Liczba uczestników kursów w 2012 roku — 413 osób, w tym 98 to pracownicy i doktoranci UŚ. 

2.  Dochód Studium w 2012 roku — 356 959 zł. 

 

F/  Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji  

i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie  

W roku 2012 zasadniczym zadaniem było przygotowanie budynków Centrum do realizacji 

głównego zadania dla jakiego zostały zbudowane, a mianowicie prowadzenia zajęć dydaktycznych 

od 1 października 2012 r.  

Przy ogromnym zaangażowaniu pracowników i jednostek administracyjnych zrealizowano 

planowane zakupy sprzętu, aparatury i mebli. Przeniesiono wszystkie jednostki Uczelni przewidziane do 

lokalizacji w Centrum. Dzięki zaangażowaniu zespołów, które związane były z tą złożoną operacją 

logistyczną, 1 października ub.r. ŚMCEiBI było gotowe na przyjęcie studentów i zorganizowanie 

centralnej inauguracji roku akademickiego 2012/2013.  

Wraz z końcem kadencji 2008–2012 oraz zakończeniem etapu budowy budynków Centrum, 

wygasła również misja dyrekcji Centrum — Zespołu ds. realizacji projektu ŚMCEiBI.  

JM Rektor powołał Zespół Zarządzający Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i  Badań 

Interdyscyplinarnych w następującym składzie: 

1. prof. zw. dr hab. Andrzej Burian; 

2. dr hab. prof. UŚ Józef Lelątko; 

3. dr hab. prof. UŚ Wojciech Pisarski; 

4. prof. zw. dr hab. Alicja Ratuszna; 

5. dr hab. prof. UŚ Danuta Stróż; 

6. prof. zw. dr hab. Jerzy Zioło. 

Przewodniczącym Zespołu został prof. zw. dr hab. Andrzej Burian.  

W chwili obecnej w Centrum prowadzone są zajęcia dla studentów Wydziału Matematyki, Fizyki  

i Chemii oraz Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach. 
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A/  Senacka Komisja ds. Organizacji i Rozwoju 

W roku 2012 Komisja odbyła 5 posiedzeń (10 stycznia, 11 maja, 20 czerwca, 16 października  

i 11 grudnia), w tym jedno wyjazdowe w siedzibie Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji 

i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie. Ponadto, szereg spraw rozpatrzono w trybie konsultacji 

zdalnej korzystając z poczty elektronicznej. W posiedzeniach uczestniczyli: JM Rektor Uniwersytetu  

Śląskiego, Prorektorzy, Kanclerz oraz inni zaproszeni goście. Obsługę administracyjno-techniczną 

Komisji sprawnie zapewniał Dział Organizacyjno-Prawny. 

Komisja realizowała swoje cele statutowe opiniując projekty uchwał Senatu dotyczące: zmian  

w Statucie Uniwersytetu Śląskiego, zmian organizacyjnych w Uniwersytecie, rozporządzania 

nieruchomościami o wartości przekraczającej 100 tys. EURO. Komisja opiniowała także inne sprawy 

wniesione przez JM Rektora, jak np. propozycje nazwania ulic znajdujących się na terenie Uczelni. 

Ponadto, Komisja rozważała i zajmowała stanowisko w szeregu spraw istotnych dla rozwoju 
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Uniwersytetu. W szczególności opiniowano założenia „Strategii Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego  

w Katowicach”. Omawiano plany zagospodarowania obiektów uniwersyteckich w Katowicach, Sosnowcu  

i Cieszynie, w tym zwalnianych przez Bibliotekę Uniwersytetu Śląskiego, Instytut Nauki o Materiałach 

i Instytut Fizyki w związku z ich przeprowadzką w inne miejsca. Komisja zaaprobowała przeniesienie 

Szkoły Zarządzania do Katowic wraz z zajęciem przez nią pomieszczeń w budynku przy ul. Bankowej 

14, w uzgodnieniu z Instytutem Matematyki i biorąc pod uwagę realne możliwości finansowe Uczelni. 

Aprobowano adaptację pomieszczeń opuszczanych przez Instytut Nauki o Materiałach m.in. na 

potrzeby Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych, Uniwersytetu Trzeciego  

Wieku, Centrum Obsługi Studenta oraz Działu Informacji i Promocji. Komisja pozytywnie 

zaopiniowała docelową sprzedaż budynku przy ul. Szkolnej 7. Komisja przedstawiła rekomendacje 

odnośnie działań dotyczących niewykorzystanych obiektów na Osiedlu Akademickim w Katowicach- 

-Ligocie, w Sosnowcu i w Cieszynie. Dyskutowano przyszłość Domu Asystenta „Zajazd Academicus”  

w Cieszynie oraz ponownie opowiedziano się za zbyciem Ośrodka Wypoczynkowego w Bornem 

Sulinowie.  

Komisja przedłożyła JM Rektorowi projekt formularzy wniosków o zmiany organizacyjne  

w jednostkach Uniwersytetu Śląskiego w formie załączników do odpowiedniego zarządzenia Rektora 

Uniwersytetu Śląskiego. Formularze usprawniają i ujednolicają procedury w zakresie tworzenia, 

przekształcania i likwidacji jednostek organizacyjnych w Uniwersytecie Śląskim.  

Posiedzenie wyjazdowe 20 czerwca dotyczyło miejsca i roli Śląskiego Międzyuczelnianego 

Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie w realizacji strategicznych celów 

rozwoju Uniwersytetu. W szczególności wyrażono poparcie dla dokończenia tej inwestycji w części 

dotyczącej modułów dydaktycznych. Komisja postulowała przeniesienie całego Instytutu Fizyki na 

teren kampusu chorzowskiego w określonej perspektywie czasowej. Docelowo na terenie kampusu 

chorzowskiego powinien zostać usytuowany także Instytut Chemii.  

Na posiedzeniu w dniu 16 października Komisja przyjęła „Regulamin obrad Senackiej Komisji ds. 

Organizacji i Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach” oraz ramowy program jej działania 

obejmujący poza sprawami bieżącymi: przygotowanie projektu dokumentu „Uniwersytet Śląski 50 

plus” obejmującego całościowy rozwój infrastruktury budowlanej wraz z planem zagospodarowania 

przestrzeni Uniwersytetu; analizę kierunków rozwoju Uniwersytetu z punktu widzenia realizacji celów 

zapisanych w „Strategii Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach”; analizę roli i miejsca 

Uniwersytetu w Zespole Szkół Wyższych w Rybniku; analizę stanu infrastruktury pomocniczej Uczelni 

(dom wypoczynkowy w Szczyrku, hotele i domy studenta) w kontekście potrzeb Uczelni i kierunków 

jej rozwoju.  

Szczegółowe sprawozdanie z działalności Komisji znajduje się w Dziale Organizacyjno-Prawnym. 

 

Przewodniczący: prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek 

B/ Senacka Komisja ds. Kształcenia 

Senacka Komisja ds. Kształcenia została powołana na kadencję 2012–2016 decyzją Senatu UŚ  

z dnia 25 września 2012 roku. Komisja pracuje w składzie obejmującym: trzynastu przedstawicieli 

wydziałów, dwóch przedstawicieli związków zawodowych, przedstawiciela samorządu doktorantów, 

przedstawiciela samorządu studentów oraz Przewodniczącą Komisji. W sposób ciągły na 

posiedzeniach Komisji obecni byli Prorektor ds. Kształcenia i Studentów, przedstawiciel Szkoły 

Zarządzania UŚ, przedstawiciel Biura ds. Jakości Kształcenia. Obsługę techniczno-administracyjną 

Komisji zapewniał Dział Kształcenia. 

Na pierwszym inauguracyjnym posiedzeniu Komisji, które odbyło się 15 października 2012  r. 

nastąpiło m.in. ostateczne ukonstytuowanie się Komisji poprzez wybór  zastępcy przewodniczącej 

(została nią dr hab. prof. UŚ Aldona Skudrzyk). Na posiedzeniu nastąpiło też przyjęcie „Regulaminu 

prac Komisji” oraz ustalenie ramowego programu prac Komisji w roku akademickim 2012/2013. 
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W roku akademickim 2012/2013 zaplanowano 9 spotkań — posiedzeń Komisji. Oprócz tego 

członkowie Komisji pracowali w ramach przedmiotowych zespołów roboczych zajmujących się 

określonymi kwestiami i problemami dotyczącymi doskonalenia jakości kształcenia w Uczelni.  

Prace Komisji objęły wiele spraw związanych przede wszystkim z rozwijaniem oferty dydaktycznej 

Uniwersytetu Śląskiego oraz jej uatrakcyjnieniem w warunkach zmiennych oczekiwań rynkowych, jak  

i konkurencyjności w sferze szkolnictwa wyższego, prac związanych z wdrażaniem systemu Krajowych 

Ram Kwalifikacji oraz dostosowaniem regulacji prawnych i rozwiązań administracyjnych Uczelni do 

jego wymogów, jak też związanych ze współpracą z innymi podmiotami zajmującymi się 

modernizacją systemu kształcenia w ramach projektu międzywydziałowych pasm kształcenia 

w wybranych profilach (lektoraty, kształcenie nauczycieli).  

W szczególności prace Komisji objęły:  

1. opiniowanie przedłożonych przez wydziały wniosków w sprawach: 

1.1. uruchamiania nowych kierunków studiów, tj:  

a. wniosek Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii o uzyskanie uprawnień do prowadzenia studiów 

na poziomie drugiego stopnia na kierunku biofizyka, 

b. wniosek Szkoły Zarządzania o uzyskanie uprawnień do prowadzenia studiów na poziomie 

drugiego stopnia na kierunku zarządzanie międzykulturowe, 

c. wniosek Wydziału Prawa i Administracji o utworzenie studiów na kierunku przedsiębiorczość 

na poziomie pierwszego i drugiego stopnia, 

d. wniosek Wydziału Filologicznego o utworzenie studiów na kierunku międzynarodowe studia 

polskie na poziomie drugiego stopnia, 

e. wniosek Wydziału Nauk Społecznych o utworzenie studiów na kierunku turystyka historyczna 

na poziomie pierwszego stopnia, 

f. wniosek Wydziału Pedagogiki i Psychologii o utworzenie studiów na kierunku pedagogika 

specjalna specjalność: edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną na 

poziomie pierwszego stopnia, 

g. wniosek Wydziału Filologicznego o uzyskanie uprawnień do prowadzenia studiów na poziomie 

pierwszego stopnia na kierunku promocja nauki w mediach, 

1.2. uruchamiania w ramach prowadzonych kierunków studiów nowych specjalności: 

a. na kierunku filologia angielska:  

― język angielski w przestrzeni wirtualnej, 

― tłumaczeniowa z językami Indii, 

b. na kierunku filologia polska: 

― geokrytyka, 

― dziennikarstwo i komunikacja kulturowa, 

― edytorstwo i redakcja tekstu, 

― język i literatura polska na świecie,  

― nauczycielska z logopedią, 

― lingwistyczno-kulturowa z literaturą środkowoeuropejską, 

c. na kierunku kulturoznawstwo: 

― przestrzenie kultury, 

d. na kierunku geografia: 

― rekonstrukcja środowiska geograficznego (RSG), 

― geografia społeczno-ekonomiczna (GSE), 

― zagospodarowanie przestrzenne (ZP), 

― zintegrowane gospodarowanie środowiskiem (ZGS), 

― hydroklimatologia (HK), 

― geograficzne systemy informacyjne (GIS), 

― turystyka międzynarodowa (TM), 

― gospodarka turystyczna (GT), 

e. na kierunku geologia: 

― geochemia i mineralogia (GMI), 

― geologia ogólna i poszukiwawcza (GOP), 

― hydrogeologia i ochrona środowiska wodnego (HOW), 

― ochrona litosfery i zasobów złóż (OLZ), 

http://kandydat.us.edu.pl/files/kandydat/pliki/SKK/25%20luty%202103/przedsiebiorczosc.zip
http://kandydat.us.edu.pl/files/kandydat/pliki/SKK/25%20luty%202103/przedsiebiorczosc.zip
http://kandydat.us.edu.pl/files/kandydat/pliki/SKK/25%20luty%202103/Mi%C4%99dzynarodowe%20studia%20polskie.zip
http://kandydat.us.edu.pl/files/kandydat/pliki/SKK/25%20luty%202103/Mi%C4%99dzynarodowe%20studia%20polskie.zip
http://kandydat.us.edu.pl/files/kandydat/pliki/SKK/25%20luty%202103/Mi%C4%99dzynarodowe%20studia%20polskie.zip
http://kandydat.us.edu.pl/files/kandydat/pliki/SKK/25%20luty%202103/Mi%C4%99dzynarodowe%20studia%20polskie.zip
http://kandydat.us.edu.pl/files/kandydat/pliki/SKK/25%20luty%202103/Mi%C4%99dzynarodowe%20studia%20polskie.zip
http://kandydat.us.edu.pl/files/kandydat/pliki/SKK/25%20luty%202103/Mi%C4%99dzynarodowe%20studia%20polskie.zip
http://kandydat.us.edu.pl/files/kandydat/pliki/SKK/25%20luty%202103/Mi%C4%99dzynarodowe%20studia%20polskie.zip
http://kandydat.us.edu.pl/files/kandydat/pliki/SKK/15%20kwiecien%202013/Fil.%20pol2_%20lingwistyczno-kulturowa%20z%20liter.%20srodkowoeurop.zip
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― paleontologia i stratygrafia (PST), 

f.  na kierunku politologia: 

― współczesne stosunki międzynarodowe,  

g.  na kierunku pedagogika (Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji) 

― doradztwo zawodowe i edukacyjne z socjoterapią , 

― pedagogika społeczna z geragogiką, 

― pedagogika społeczna z socjoterapią, 

1.3. uruchamiania nowych form studiów istniejących kierunków studiów: 2 stacjonarnych i 4 

niestacjonarnych, 

1.4. likwidacji niektórych form studiów (na Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach —

licencjackiej formy informatyki). 

2. Opiniowanie wniosków wydziałów w sprawie zmian w efektach kształcenia na kierunkach: filologia 

polska oraz pedagogika (Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji). 

3. Opinie do uchwały Senatu w sprawie zmian w Statucie UŚ w zakresie przekształcenia Szkoły 

Zarządzania w podstawową jednostkę organizacyjną niebędącą wydziałem. 

4. Ustalenie sposobu dokumentowania przebiegu studiów w oparciu o system elektroniczny USOS 

— opracowanie nowego wzoru karty okresowych osiągnięć studenta oraz wzoru wpisów 

w indeksie. 

5. Analizę przebiegu rekrutacji kandydatów na studia w roku akademickim 2012/2013. 

6. Przygotowanie projektu uchwały Senatu w sprawie zakresu obowiązków nauczyciela 

akademickiego, wymiaru zadań dydaktycznych, rozliczania pensum dydaktycznego oraz zdolności 

dydaktycznej w Uczelni. Projekt został przygotowany po przedmiotowej konsultacji na wydziałach. 

7. Przyjęcie przygotowanego przez zespół zadaniowy Komisji projektu uchwały Senatu w sprawie 

trybu i zasad tworzenia i likwidacji specjalności w ramach kierunków studiów prowadzonych na 

Uniwersytecie Śląskim.  

8. Przygotowanie przez zespół zadaniowy Komisji projektu uchwały Senatu w sprawie rozliczania 

studenckich praktyk zawodowych. 

9. Opiniowanie projektu uchwały Senatu w sprawie ustalenia limitów przyjęć na studia w roku 

akademickim 2013/2014. 

10. Opiniowanie projektu uchwały Senatu w sprawie szczegółowych zasad przyjęć na I rok studiów 

laureatów konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych. 

11. Opinia do kryteriów naboru kandydatów na studia na rok akademicki 2014/2015.  

12. Opinia do opracowanych przez Zespół ds. Wdrażania KRK zmian w „Wytycznych dla 

podstawowych jednostek organizacyjnych w sprawie tworzenia programów kształcenia”.  

13. Przyjęcie opracowanych przez zespół zadaniowy Komisji zmian w „Regulaminie Studiów na 

Uniwersytecie Śląskim” dostosowujących zawarte w nim regulacje do funkcjonowania KRK.  

14. Monitorowanie systemu wsparcia skierowanego do studentów — osób z różnego rodzaju 

niepełnosprawnością. 

15. Monitorowanie planów dotyczących zakresu i charakteru rekrutacji na studia na Un iwersytecie 

Śląskim w kolejnych latach, a także zwiększenia atrakcyjności studiowania oraz promocji 

studiowania na Uniwersytecie Śląskim.  

16. Monitorowanie uniwersyteckiego systemu wsparcia studentów międzynarodowych.  

17. Prace dotyczące projektu stworzenia międzywydziałowego systemu kształcenia nauczycieli. 

W ramach prowadzonych działań Senacka Komisja ds. Kształcenia w sposób ścisły 

współpracowała z Zespołem ds. Wdrażania KRK, Zespołem ds. Kształcenia Nauczycieli, 

Pełnomocnikiem Rektora ds. Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia, Pełnomocnikiem Rektora ds. 

Rekrutacji i z Pełnomocnikiem Rektora ds. Nauczania Języków Obcych oraz Studium Praktycznej 

Nauki Języków Obcych w zakresie prac nad modernizacją kształcenia w zakresie lektoratów języków 

obcych i nad projektem SPNJO dotyczącym międzywydziałowego pasma lektoratowego.  

W posiedzeniach Komisji, poza jej członkami i osobami na stałe uczestniczącymi, udział brali 

także przedstawiciele wydziałów, autorzy lub współautorzy wniosków o powołanie nowych 

kierunków, specjalności i form, którzy referowali wnioskowane sprawy oraz członkowie Zespołu ds. 

Wdrażania KRK referujący ocenę wydziałowych wniosków. Ponadto, w posiedzeniach Komisji 

gościnnie uczestniczyli: Prorektor ds. Umiędzynarodowienia, Współpracy z Otoczeniem i Promocji, 

http://kandydat.us.edu.pl/files/kandydat/pliki/SKK/15%20kwiecien%202013/Pedag1.%20_%20doradztwo%20zawod.%20i%20eduk.%20z%20socjoterapia.zip
http://kandydat.us.edu.pl/files/kandydat/pliki/SKK/15%20kwiecien%202013/Pedag1%20_%20pedag.%20spol.%20z%20geragoika.zip
http://kandydat.us.edu.pl/files/kandydat/pliki/SKK/15%20kwiecien%202013/Pedag1%20_%20pedag.%20spol.%20z%20socjoterapi%C4%85.zip
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Prorektor ds. Finansów i Rozwoju, Pełnomocnik Rektora ds. Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia, 

Pełnomocnik Rektora ds. rekrutacji kandydatów na studia w Uniwersytecie Śląskim, Pełnomocnik 

Rektora ds. Kształcenia w Językach Obcych, Pełnomocnik Rektora ds. Nauczania Języków Obcych, 

Kierownik Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, Przedstawiciel Biura ds. Osób 

Niepełnosprawnych, Kierownik Działu Informatycznej Obsługi Toku Studiów.  

Do końca bieżącego roku akademickiego planowane są jeszcze co najmniej 2 posiedzenia Komisji 

(w maju i czerwcu), na których Komisja będzie m.in. opiniowała bieżące wnioski wydziałów  

o uruchomienie nowych kierunków i specjalności, przyjmie przygotowany przez zespół zadaniowy 

Komisji projekt uchwały Senatu w sprawie szczegółowych zasad studiowania w trybie studiów 

równoległych na drugiej lub kolejnej specjalności w ramach jednego kierunku studiów stacjonarnych 

w Uniwersytecie Śląskim, wyłoni kandydata do nagrody za osiągnięcia dydaktyczne w roku 

akademickim 2012/2013 oraz zaopiniuje kryteria naboru na rok akademicki 2014/2015, jak też zajmie 

się na bieżąco zgłaszanymi przez JM Rektora lub wydziały sprawami.  

 

Przewodnicząca: dr hab. Ewa Jarosz 

 

C/ Senacka Komisja ds. Badań Naukowych, 

Twórczości Artystycznej i Współpracy z Gospodarką 

W roku akademickim 2012/2013 do końca roku kalendarzowego 2012 Komisja odbyła dwa 

zebrania plenarne: 22 października oraz 10 grudnia. 

Podczas pierwszego spotkania, w związku z rozpoczęciem prac w nowej kadencji i nowym 

składzie Komisja uchwaliła regulamin, omówiony został także plan pracy. Dokonano także wyboru 

zastępcy przewodniczącego oraz ukonstytuowano 3 podkomisje grupujące jednostki jednorodne 

i dokonano wyboru ich przewodniczących. 

Komisja zajęła się także zaopiniowaniem „Regulaminu ochrony, korzystania i zarządzania wynikami 

prac intelektualnych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach”. Omówiony został także stan wykorzystania 

środków z dotacji na działalność statutową przyznaną decyzjami MNiSW na rok 2011 oraz zasady 

takiego ich wydatkowania, by uniknąć sytuacji zwrotu niewykorzystanych środków. 

W trakcie posiedzenia grudniowego omówiona została przewidziana na rok 2013 ocena 

parametryczna jednostek naukowych i związana z tym konieczność przygotowania w terminie ankiet 

jednostek naukowych. Komisja została także zapoznana z projektem Zarządzenia Rektora w sprawie 

zasad i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych na naukę na finansowanie  działalności 

statutowej oraz monitorowania stanu realizacji zadań finansowanych z tych środków. Prorektor ds. 

Nauki i Współpracy z Gospodarką prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk poinformował o potrzebie 

uporządkowania spraw związanych m.in. z realizacją kontroli zarządczej w zakresie działalności 

statutowej oraz szybkiego doprecyzowania treści wydziałowych regulaminów przyznawania środków 

z dotacji dla młodych badaczy. 

 

Przewodniczący: prof. dr hab. Robert Hasterok 

D/ Senacka Komisja ds. Współpracy z Zagranicą 

Komisja została powołana wraz z przyjęciem nowego Statutu Uniwersytetu Śląskiego na 

posiedzeniu Senatu w dniu 24 stycznia 2012 roku. Posiedzenia Komisji odbywają się raz w miesiącu. 

Uczestniczą w nich przedstawiciele wydziałów, przedstawiciele samorządu studentów i samorządu 

doktorantów, przedstawiciele związków zawodowych, kierownik i pracownicy sekcji Działu Współpracy 
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z Zagranicą. Na pierwszym posiedzeniu Komisji w dniu 24 maja 2012 roku zatwierdzono jej 

Regulamin.  

W roku 2012 Komisja zaopiniowała 15 bilateralnych umów o współpracy pomiędzy Uniwersytetem 

Śląskim i jednostkami naukowymi, badawczymi i dydaktycznymi z zagranicy. 

Omówiono zasady i podstawy prawne wyjazdów zagranicznych pracowników UŚ — uznano 

konieczność rozpowszechnienia zasad w syntetycznej formie wśród pracowników poszczególnych 

jednostek Uczelni. 

Członkowie Komisji zapoznali się i omówili podejmowane w Uniwersytecie działania mające na 

celu zwiększenie liczby studentów zagranicznych. Sformułowano nowe propozycje.  

Przedstawiono dane statystyczne dotyczących algorytmu, za pomocą którego obliczane są 

dotacje ministerialne i podjęto decyzję o zintensyfikowaniu działań prowadzących do uzyskania 

lepszych rezultatów we wskaźnikach dotyczących umiędzynarodowienia Uczelni.  

Wszczęto działania w kierunku pełnej centralizacji systemu zbierania danych dotyczących 

studentów zagranicznych UŚ oraz studentów wyjeżdżających zagranicę. 

Ustalono, iż członkowie Komisji wdrożą własny system promocji studiów w języku obcym 

w swoich jednostkach. 

Do Prorektora ds. Kształcenia i Studentów dr. hab. prof. UŚ Ryszarda Koziołka skierowano pismo  

z prośbą o zmianę paragrafu 2 pkt 3 w Zarządzeniu Rektora nr 60/2010 z dnia 8 lipca 2010 roku  

w sprawie określenia liczebności grup studenckich na zajęciach dydaktycznych.  

 

Przewodnicząca: prof. zw. dr hab. Halina Rusek 

E/ Senacka Komisja ds. Budżetu i Finansów 

W 2012 roku odbyło się 11 posiedzeń Komisji, w tym 8 w kadencji 2008–2012 oraz 3 w kadencji 

2012–2016. 

W trakcie posiedzeń Komisja podjęła następujące działania: 

 zaopiniowano projekt Statutu Uniwersytetu Śląskiego, 

 przyjęto uchwałę rekomendującą rozwiązanie Porozumienia zawartego z Uniwersytetem 

Ekonomicznym w Katowicach w sprawie zasad funkcjonowania Śląskiej Międzynarodowej 

Szkoły Handlowej, 

 przyjęto uchwałę rekomendującą wszczęcie procedur likwidacji Międzynarodowej Szkoły Nauk 

Politycznych, 

 zaopiniowano sprawozdanie finansowe za rok 2011, 

 zaopiniowano plan rzeczowo-finansowy Uczelni na rok 2012, 

 przyjęto uchwałę w sprawie wszczęcia procedury wygaszania naboru na kierunki i specjalności 

realizowane w Ośrodku Dydaktycznym UŚ w Rybniku, 

 przyjęto uchwałę dot. zatwierdzonej przez Senat „Strategii Rozwoju UŚ na lata 2012–2020”, 

w szczególności obowiązku realizacji przez Kierowników Jednostek zadania 4.1.1.4 „Dążenie 

do osiągnięcia zrównoważonego budżetu przez jednostki organizacyjne” — zminimalizowanie 

liczby godzin ponadwymiarowych na studiach stacjonarnych, jako jeden z istotnych czynników 

warunkujących stabilizację sytuacji budżetowej Uczelni. 

Na posiedzeniach Komisji w nowym składzie w kadencji 2012–2016 dokonano wyboru 

Wiceprzewodniczącego Komisji oraz zatwierdzono „Regulamin prac Komisji”.  

Komisja zaopiniowała również projekt przekształcenia Szkoły Zarządzania w podstawową 

jednostkę organizacyjną niebędącą wydziałem. Komisja stale będzie monitorować sytuację finansową 

Szkoły i proponuje, by w przyszłości została ona instytutem międzywydziałowym.  

 

Przewodnicząca: dr hab. prof. UŚ Krystyna Doktorowicz 
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F/ Senacka Komisja ds. Kadry Naukowej 

Senacka Komisja ds. Kadry Naukowej (powołana przez Senat w dniu 25 września 2012 r. 

na kadencję 2012–2016) odbyła trzy posiedzenia.  

Na spotkaniach Komisja: 

1. 7 grudnia 2012 r. dokonała: 

― wyboru Zastępcy Przewodniczącego (prof. zw. dr hab. Wojciech Świątkiewicz), 

― opracowała i przyjęła „Regulamin obrad Komisji”, 

― ustaliła tematykę prac Komisji. 

2. 21 lutego 2013 r., na prośbę JM Rektora, opracowała nowy wzór „Karty oceny pracy nauczyciela 

akademickiego”, dostosowując istniejącą kartę do wymogów znowelizowanej ustawy i  Statutu. 

3. 14 marca 2013 r. wyraziła swoje stanowisko w sprawach związanych z  funkcjonowaniem 

Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego, a dotyczących racjonalizacji kosztów tej jednostki.  

Komisja stanęła na stanowisku, że w miejsce Rady Wydawniczej należy powołać Wydziałowe 

Komisje Wydawnicze, a koszty recenzji wydawniczych przenieść na wydziały. Zmiana ta powinna 

przyspieszyć proces wydawniczy i zmniejszyć koszty arkusza wydawniczego.  

 

Przewodniczący: prof. zw. dr hab. Marian Kisiel 
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A/ Wybrane Konferencje / Wizyty Gości / Wyjazdy 

1. 26–27.01.2012 — udział w EUA Council Meeting w Brukseli (Belgia). 

2. 30.01.2012 — udział w seminarium dotyczącym współpracy uczelni i firm w zakresie ułatwiania 

zatrudniania absolwentów uczelni zorganizowanym przez Ambasadę Francji w Polsce i Francuską 

Izbę Przemysłowo-Handlową. 

3. 16–18.02.2012 — udział Rektora, w charakterze Przewodniczącego, w posiedzeniu plenarnym 

Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich (KRUP) w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej 

w Lublinie. 

4. 20.02.2012 — udział w debacie zorganizowanej przez Uniwersytet Śląski nt. umowy handlowej 

dotyczącej zwalczania obrotu towarami podrobionymi (ACTA) z udziałem m.in. Rzecznika Praw 

Obywatelskich prof. Ireny Lipowicz, posła na Sejm RP Andrzeja Gałażewskiego, przedstawicieli 

Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka i ZAIKS. 
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5. 07.03.2012 — wizyta w Uniwersytecie Śląskim Rzecznika Praw Obywatelskich prof. Ireny Lipowicz 

z wykładem pt. „Prawo do dobrej administracji w świetle doświadczeń RPO”.  

6. 08.03.2012 — udział w konferencji nt. „Forum współdziałania jednostek samorządu 

terytorialnego” z udziałem Rzecznika Praw Obywatelskich prof. Ireny Lipowicz i Marszałka 

Województwa Śląskiego Adama Matusiewicza. 

7. 09–11.03.2012 — udział w XVIII Krajowej Konferencji Tematycznej Parlamentu Studentów RP nt. 

„Absolwent na rynku pracy — tyle jesteśmy warci, ile nas nauczono” w Kościelisku. 

8. 15–16.03.2012 — udział w posiedzeniu Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół 

Polskich (KRASP) w Katowicach — gospodarz posiedzenia: Uniwersytet Śląski. 

9. 16.04.2012 — udział w konferencji nt. „Praktyczny wymiar społecznej odpowiedzialności biznesu 

na Śląsku i Opolszczyźnie” w Katowicach. 

10. 20.04.2012 — udział w konferencji nt. „Finansowanie i partnerstwo publiczno-prywatne 

w systemie szkolnictwa wyższego — polska praktyka i międzynarodowe doświadczenia” 

zorganizowanym przez Fundację Rektorów Polskich i Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania  

w Rzeszowie. 

11. 23.04.2012 — udział w otwarciu II Forum Nowej Gospodarki w Katowicach; udział w dyskusji 

panelowej nt. „Polska Południowa — centrum gospodarcze o znaczeniu globalnym”. 

12. 25.04.2012 — udział w Debacie Śląskiej nt. „Spis powszechny 2011”. 

13. 14–16.05.2012 — udział w otwarciu IV Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach; 

udział w panelu dyskusyjnym nt. „Nauka i biznes — sprawdzone modele współpracy”. 

14. 17.05.2012 — udział w spotkaniu P.T. Rektorów szkół wyższych z Minister Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego prof. Barbarą Kudrycką nt. „Biznes dla uczelni, uczelnie dla biznesu”. 

15. 24–25.05.2012 — udział w posiedzeniu Prezydium i Zgromadzenia Plenarnego Konferencji 

Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) w Warszawie połączonym z obchodami  

15-lecia KRASP — w trakcie posiedzenia sprawozdawczo-wyborczego w dniu 26 maja JM Rektor 

UŚ został wybrany Przewodniczącym KRASP na kadencję 2012–2016. 

16. 02.06.2012 — udział w I Ogólnopolskiej Konferencji Szkoleniowej Doktorantów nt. „Zmiany 

szansą rozwoju doktorantów i młodych pracowników nauki” w Brennej — referat JM Rektora UŚ 

pt. „Drogi rozwoju szkolnictwa wyższego”. 

17. 14–16.06.2012 — udział Rektora, w charakterze Przewodniczącego, w posiedzeniu plenarnym 

Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich (KRUP) w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego  

w Kielcach. 

18. 18.06.2012 — udział w posiedzeniu katowickiego oddziału Związku Liderów Sektora Usług 

Biznesowych w Polsce (ABSL) dotyczącym rozwoju Regionu (Metropolii Silesia) i zwiększenia jego 

atrakcyjności inwestycyjnej. 

19. 20.06.2012 — udział w posiedzeniu Regionalnej Konferencji Rektorów Uczelni Akademickich 

(RKRUA) w Politechnice Śląskiej w Gliwicach — w trakcie posiedzenia JM Rektor UŚ został 

wybrany Przewodniczącym RKRUA na kadencję 2012–2016. 

20. 23.06.2012 — udział w konferencji nt. „Model funkcjonowania studiów doktoranckich. Rok pod 

rządami ustawy — Prawo o szkolnictwie wyższym” w Bydgoszczy zorganizowanej przez : Krajową 

Reprezentację Doktorantów, Warszawskie Porozumienie Doktorantów, Uniwersytet Kazimierza 

Wielkiego i Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy — wspólna prezentacja JM 

Rektora UŚ, Przewodniczącego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Prezesa 

Fundacji Rektorów Polskich pt. „Wizja studiów III stopnia w świetle ustawy”.  

21. 27.06.2012 — udział w posiedzeniu Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. 

22. 10–14.07.2012 — udział w XII Szkole Zarządzania Strategicznego Fundacji Rektorów Polskich dla 

rektorów-elektów w kadencji 2012–2016 — wykład JM Rektora UŚ pt. „Diagnoza stanu 

i oczekiwane nowe rozwiązania w świetle projektu środowiskowego »Strategii rozwoju 

szkolnictwa wyższego w latach 2010–2020« oraz doświadczeń ostatnich lat”. 

23. 23.07.2012 — wizyta w Uniwersytecie Śląskim delegacji polonistyki z Uniwersytetu Studiów 

Międzynarodowych Hankuk (Korea Południowa). 

24. 28–29.08.2012 — udział w posiedzeniu EUA w Brukseli — spotkanie z członkami Nomination 

Committee EUA dotyczącym szkolnictwa wyższego w Polsce i Europie. 
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25. 06.09.2012 — wizyta w Uniwersytecie Śląskim delegacji Zgromadzenia Ludowego Prowincji 

Liaoning (Chińska Republika Ludowa). 

26. 07.09.2012 — udział w seminarium nt. współpracy kulturalnej i naukowej w ramach Trójkąta 

Weimarskiego (organizator: Polska Akademia Nauk). 

27. 09–10.09.2012 — udział Rektora, w charakterze Przewodniczącego, w posiedzeniu Prezydium 

KRASP w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym w Warszawie. 

28. 19.09.2012 — udział w posiedzeniu Zgromadzenia Fundatorów Fundacji Rektorów Polskich. 

29. 20.09.2012 — udział w spotkaniu P.T. Rektorów szkół wyższych z Minister Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego prof. Barbarą Kudrycką — debata nt. szkolnictwa wyższego, m.in. nowe mechanizmy 

projakościowego finansowania, współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym, 

umiędzynarodowienie uczelni, konkurencyjność polskiej nauki w świecie. 

30. 24–26.09.2012 — udział w obradach II Europejskiego Kongresu Małej i Średniej 

Przedsiębiorczości w Katowicach, w tym w debacie „Okrągłego stołu” poświęconej systemowi 

praktyk studenckich. 

31. 09–10.10.2012 — udział w posiedzeniu plenarnym Konferencji Rektorów Uniwersytetów 

Polskich (KRUP) w Uniwersytecie Zielonogórskim. 

32. 18.10.2012 — udział Rektora, w charakterze Przewodniczącego, w posiedzeniu Prezydium KRASP 

w Uniwersytecie Warszawskim. 

33. 21–22.10.2012 — udział Rektora, w charakterze Przewodniczącego KRASP, w posiedzeniu 

plenarnym Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych w Politechnice Wrocławskiej.  

34. 23.10.2012 — udział w posiedzeniu Komisji Rozwoju Miasta Katowice. 

35. 25–26.10.2012 — udział w posiedzeniu EUA Council w Brukseli. 

36. 29.10.2012 — udział Rektora, w charakterze Przewodniczącego, w posiedzeniu Regionalnej 

Konferencji Rektorów Uczelni Akademickich (RKRUA) — gospodarz spotkania: Uniwersytet Śląski 

w Katowicach. 

37. 07–15.11.2012 — wizyta Rektora, jako Przewodniczącego KRASP, w Brazylii, w tym m.in. udział  

w konferencji stowarzyszeń uniwersyteckich w ramach programu „Alfa-Puentes” koordynowanego 

przez EUA. 

38. 22–24.11.2012 — udział Rektora, w charakterze Przewodniczącego, w posiedzeniu Prezydium 

i Zgromadzenia Plenarnego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) w Szkole 

Głównej Gospodarstwa Wiejskiego i w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. 

39. 04.12.2012 — udział w posiedzeniu Komisji ds. Infrastruktury Informacyjnej KRASP i w konferencji 

nt. „e-Uczelnia — platforma rozwoju uczelni wyższych” w Politechnice Gdańskiej. 

40. 05.12.2012 — udział Rektora, jako Przewodniczącego KRASP, w spotkaniu przedstawicieli 

Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z delegacją Ministerstwa Edukacji Chińskiej Republiki 

Ludowej nt. uznawalności wykształcenia oraz intensyfikacji współpracy uczelni. 

41. 06.12.2012 — udział Rektora, jako Przewodniczącego KRASP, w konferencji nt. nowelizacji ustawy 

— Prawo zamówień publicznych w aspekcie sfery nauki w Polsce (organizator: Polska Akademia 

Umiejętności w Krakowie). 

42. 09–10.12.2012 — udział w posiedzeniu Komisji ds. Organizacyjnych i Legislacyjnych KRASP  

w Warszawie. 

43. 17–18.12.2012 — udział Rektora, w charakterze Przewodniczącego KRASP, w posiedzeniu 

plenarnym Konferencji Rektorów Uczelni Artystycznych w Akademii Muzycznej im. Karola 

Szymanowskiego w Katowicach. 

44. 19.12.2012 — udział w spotkaniu P.T. Rektorów — członków Konferencji Rektorów 

Uniwersytetów Polskich (KRUP) z Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbarą Kudrycką.  

45. 21.12.2012 — udział w posiedzeniu Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych (KŚUP) — 

gospodarz spotkania: Uniwersytet Śląski w Katowicach. 
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B/ Uroczystości akademickie / inne wydarzenia 

1. 09.01.2012 — udział w uroczystości wręczenia stypendiów laureatom Śląskiego Funduszu 

Stypendialnego w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim.  

2. 14.01.2012 — udział w uroczystości wręczenia „Laurów Umiejętności i Kompetencji ‘2011”.  

3. 15.01.2012 — udział w uroczystej Gali wręczenia „Laurów Studenckich ’2011”. 

4. 04.02.2012 — uroczysty Bal Charytatywny Uniwersytetu Śląskiego „Bal z Różą”. 

5. 06.03.2012 — uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom MNiSW. 

6. 09.03.2012 — udział w obchodach I rocznicy działalności Narodowego Centrum Nauki w Krakowie. 

7. 23.03.2012 — uroczystość nadania godności doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego 

Sławomirowi Mrożkowi, wybitnemu dramaturgowi, prozaikowi i twórcy teatralnemu. 

8. 31.03.2012 — udział w spotkaniu przedświątecznym przedstawicieli śląskiego środowiska 

akademickiego z Arcybiskupem Metropolitą Katowickim ks. dr. Wiktorem Skworcem. 

9. 27.04.2012 — udział w uroczystości wręczenia Nagrody „Ikona Śląska”. 

10. 03.05.2012 — udział w uroczystych obchodach Święta Konstytucji 3 Maja. 

11. 21.05.2012 — uroczystość wręczenia wyróżnień JM Rektora najlepszym studentom i doktorantom 

Uniwersytetu Śląskiego. 

12. 22.05.2012 — uroczystość „Śląskie Asy” — wręczenie wyróżnień najzdolniejszym uczniom szkół 

ponadgimnazjalnych województwa śląskiego. 

13. 31.05.2012 — udział w uroczystej sesji Rady Miejskiej Sosnowca z okazji 110. rocznicy nadania 

praw miejskich. 

14. 01.06.2012 — Mecz „Senat kontra Senat” na Stadionie Ludowym w Sosnowcu. 

15. 02.06.2012 — Uroczysty XVI Koncert Akademicki z okazji Święta Uniwersytetu w Akademii 

Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach + wykład prof. Ryszarda Kaczmarka pt. 

„Witamy swoich i żegnamy obcych. »My« i »Oni« na Górnym Śląsku w 1922 roku”. 

16. 18.06.2012 — uroczystość nadania godności doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego 

Wojciechowi Kilarowi, wybitnemu kompozytorowi. 

17. 19.06.2012 — uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych i Medali Komisji Edukacji 

Narodowej pracownikom Uniwersytetu Śląskiego. 

18. 07.09.2012 — udział w uroczystości wręczenia „Nagrody im. Adama Mickiewicza ‘2012” 

przyznanej przez Komitet Wspierania Współpracy Francusko-Niemiecko-Polskiej w ramach 

Trójkąta Weimarskiego; laureaci: Rita Süssmuth (Niemcy), Jack Lang (Francja) i Michał Kleiber 

(Polska). 

19. 01.10.2012 — udział w 649. inauguracji roku akademickiego w Uniwersytecie Jagiellońskim  

w Krakowie. 

20. 02.10.2012 — uroczysta XLV inauguracja roku akademickiego w Uniwersytecie Śląskim 

w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie. 

21. 03.10.2012 — udział w inauguracji roku akademickiego 2012/2013 w Politechnice Łódzkiej. 

22. 04.10.2012 — udział w inauguracji roku akademickiego 2012/2013 w Uniwersytecie 

Ekonomicznym w Katowicach. 

23. 05.10.2012 — udział w Inauguracji roku akademickiego 2012/2013 w Śląskim Uniwersytecie 

Medycznym w Katowicach. 

24. 12.10.2012 — uroczystość otwarcia Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej . 

25. 12.10.2012 — uroczystość nadania godności doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego prof. 

Christianowi von Barowi, wybitnemu uczonemu w dziedzinie nauk prawnych. 

26. 14.10.2012 — udział w Międzyuczelnianej Inauguracji roku akademickiego 2012/2013  

w Archikatedrze Chrystusa Króla w Katowicach. 

27. 24.10.2012 — I spotkanie Śląskiego Klubu Profesorskiego — wykład JM Rektora UŚ pt. „Idea 

uniwersytetu w XXI wieku — teoria i praktyka”.  
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28. 27.11.2012 — uroczystość „Absolwent” — wręczenie dyplomów najlepszym absolwentom 

Uniwersytetu Śląskiego. 

29. 20.12.2012 — udział w uroczystości wręczenia stypendiów laureatom Śląskiego Funduszu 

Stypendialnego w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim.  

30. 20–21.12.2012 — Wieczór Wigilijny dla Senatu i nauczycieli akademickich Uniwersytetu Śląskiego oraz 

spotkania przedświąteczne dla pracowników Uniwersytetu niebędących nauczycielami 

akademickimi i pracowników systemu bibliotecznego. 

C/ Najważniejsze spotkania Rektora 

Posłowie i senatorowie RP; Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego; Minister Edukacji Narodowej; 

Minister Rozwoju Regionalnego; Minister Sprawiedliwości; Rzecznik Praw Obywatelskich; Wojewoda 

Śląski; Marszałek Województwa Śląskiego; Śląski Kurator Oświaty; prezydenci miast; przewodniczący rad 

miejskich; rektorzy szkół wyższych; przedstawiciele instytucji środowiska akademickiego i edukacji; 

przedstawiciele korpusu dyplomatycznego; Arcybiskup Metropolita Katowicki; Komendant Wojewódzki 

Policji; przedstawiciele firm i instytucji otoczenia gospodarczo-biznesowego oraz sektora bankowego. 

D/ Posiedzenia Senatu UŚ 

W roku 2012 odbyło się 10 posiedzeń Senatu Uniwersytetu Śląskiego w dniach: 

— 24.01.2012 — 26.06.2012 

— 28.02.2012 — 25.09.2012 

— 13.03.2012 — 23.10.2012 

— 24.04.2012 — 20.11.2012 

— 29.05.2012 — 18.12.2012 

 

 

E/ Korespondencja rektorska 

Główni adresaci i nadawcy korespondencji rektorskiej: 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego; Ministerstwo Edukacji Narodowej; Ministerstwo Kultury  

i Dziedzictwa Narodowego; Ministerstwo Sprawiedliwości; Ministerstwo Gospodarki; parlamentarzyści; 

placówki dyplomatyczne; rektorzy szkół wyższych; konferencje rektorów (KRASP, KRUP, KRUŚ, RKRUA); 

komisje akredytacyjne (PKA, UKA); instytucje środowiska naukowego i akademickiego (m.in. PAU, PAN, 

RGNiSW, FNP, NCN, NCBiR, FRP, Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta, Fundacja Edukacyjna 

„Perspektywy”); Rzecznik Praw Obywatelskich; Biuro Bezpieczeństwa Narodowego; Urząd Zamówień 

Publicznych; Śląski Urząd Wojewódzki; urzędy marszałkowskie; Śląski Kurator Oświaty; Okręgowa 

Komisja Egzaminacyjna; Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków; Wojewódzki Sztab Wojskowy; 

prezydenci miast; samorządy lokalne; instytucje wymiaru sprawiedliwości i organy ścigania; GUS; 

Archiwum Państwowe; Instytut Pamięci Narodowej; Narodowy/Wojewódzki Fundusz Ochrony 
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Środowiska i Gospodarki Wodnej; Śląski Fundusz Stypendialny; Fundacja „Fundusz Współpracy”; 

instytucje kontroli zewnętrznej; Śląski Ogród Botaniczny; firmy i instytucje otoczenia gospodarczo- 

-biznesowego oraz sektora bankowego. 

 

Wiodąca tematyka korespondencji rektorskiej: 
Reforma systemu szkolnictwa wyższego w Polsce; nowelizacja ustaw związanych ze szkolnictwem 

wyższym i nauką; reforma systemu finansowania nauki w Polsce; finansowanie szkolnictwa wyższego  

i nauki z budżetu państwa; dotacje celowe; kształcenie, system poprawy jakości kształcenia, Krajowe 

Ramy Kwalifikacji, rekrutacja na studia, egzaminy maturalne, akredytacja kierunków studiów, 

programy stypendialne, pomoc materialna dla studentów i doktorantów, praktyki i staże studenckie, 

współpraca ze szkołami ponadgimnazjalnymi, targi edukacyjne; stanowiska i uchwały konferencji 

rektorów (KRASP, KRUP, RKRUA); dofinansowanie, realizacja i kontrola projektów; międzynarodowe 

programy badawcze i edukacyjne; system POL-on; nowe inwestycje UŚ (siedziba Wydziału Radia  

i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego, Centrum Biotechnologii i Bioróżnorodności, 

Międzyuczelniany Kampus, Hala Sportowa); realizacja zadań inwestycyjnych; nieruchomości i tereny 

związane z działalnością UŚ; działalność Ośrodka Dydaktycznego UŚ w Rybniku; zapewnienie 

bezpieczeństwa i porządku na terenie obiektów Uniwersytetu; działalność Konwentu UŚ; działalność 

Śląskiego Ogrodu Botanicznego; dofinansowanie uniwersyteckich przedsięwzięć naukowych, 

kulturalnych i artystycznych; system kontroli zarządczej; zadania audytowe; wystąpienia pokontrolne; 

współpraca Uniwersytetu z otoczeniem gospodarczo-biznesowym; strategia rozwoju województwa 

śląskiego; powołanie Polskiego Konsorcjum Polarnego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Na podstawie materiałów źródłowych działów Administracji Ogólnouczelnianej 

oraz jednostek pozawydziałowych i ogólnouczelnianych, komisji senackich i rad naukowych 

„Sprawozdanie” opracował i przygotował do publikacji zespół w składzie: 

mgr Piotr J. PRADELA (Sekretarz Rektora)  

oraz mgr Adam NIEDBAŁA (Dział Informatycznych Systemów Zarządzania). 

Opracowanie graficzne – Biuro Prasowe Uniwersytetu Śląskiego.  

 


