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DZiAŁALNOśĆ NAUKOWO-BADAWcZA,
prOGrAMY MiĘDZYNArODOWe

OrAZ iNFOrMAtYZAcJA UcZeLNi

 Działalność naukowo-badawcza Uniwersytetu w 2015 roku prowadzona była głównie dzięki środkom finansowym 
na naukę przyznanym przez:
1. Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

a. w formie dotacji:
 – na finansowanie działalności statutowej jednostek naukowych – na utrzymanie potencjału badawczego, 

tzw. dotacja bazowa,
 – na finansowanie działalności statutowej jednostek naukowych – 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, tzw. dotacja dla młodych 
naukowców,

 – na finansowanie działalności statutowej jednostek naukowych – na utrzymanie specjalnego urządzenia 
badawczego (SpUB),

b. na podstawie decyzji i umów o finansowanie i realizację projektów w ramach przedsięwzięć i programów ministra.
2. Narodowe centrum Nauki na podstawie umów o finansowanie i realizację projektów.
3. Narodowe centrum Badań i rozwoju na podstawie umów o finansowanie i realizację projektów.
4. środki finansowe przyznane przez inne instytucje, np. Fundację na rzecz Nauki polskiej, ministerstwa, fundacje, 

podmioty gospodarcze i organy administracji państwowej zlecające wykonanie usługi badawczej.

 środki finansowe pozyskane przez Uniwersytet śląski w latach 2008, 2012 i 2015 na finansowanie badań naukowych 
i prac rozwojowych (w tys. zł) przedstawia tabela nr 1.
 Dzięki pozyskanym środkom, zarówno w formie dotacji dla jednostki naukowej, jak i w wyniku postępowania 
konkursowego pracownicy, doktoranci oraz studenci Uniwersytetu śląskiego realizowali w 2015 roku 1 639 prac 
naukowo-badawczych.
 prace naukowo-badawcze realizowane w latach 2008, 2012 i 2015 przedstawia tabela nr 2.

A/ Działalność naukowo-badawcza,
komercjalizacja nauki i transfer wiedzy

A.1 Działalność naukowo-badawcza

Finansowanie badań naukowych
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Lp. Wyszczególnienie 2008 2012 2015

1 Dotacje dla jednostek naukowych, w tym: 15 095 17 506 16 626

a. badania własne 4 293

b. podstawowa działalność statutowa 10 802

c. działalność statutowa – potencjał badawczy 14 452 14 192

d. działalność statutowa – dotacja dla młodych badaczy 3 036 2 149

e. SpUB 18 285

2 środki na realizację projektów wieloletnich 6 090 11 914 26 217

3 Granty inwestycyjne, w tym: 1 303 0 0

a. granty aparaturowe 600 0 0

b. granty budowlane 703 0 0

4 prace zlecone 215 895 844

Lp. Wyszczególnienie 2008 2012 2015

1 Zadania finansowane z dotacji, w tym: 984 1 475 1 386

a. badania własne 674

b. podstawowa działalność statutowa 310

c. działalność statutowa – potencjał badawczy 498 535

d. działalność statutowa – dotacja dla młodych badaczy 976 846
e. SpUB 1 5

2 projekty z konkursów zewnętrznych 166 228 196

3 Granty inwestycyjne, w tym: 7 4 –

a. granty aparaturowe 4 4 –

b. granty budowlane 3 – –

4 prace zlecone 26 56 57

Razem 1 183 1 763 1 639

TABELA 1
Środki finansowe pozyskane przez Uniwersytet Śląski w latach 2008, 2012 i 2015 

na finansowanie badań naukowych i prac rozwojowych (w tys. zł)

TABELA 2 
Prace naukowo-badawcze realizowane w latach 2008, 2012 i 2015
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Działalność statutowa jednostek

 W roku 2015 wydziały Uniwersytetu śląskiego otrzymały na podstawie decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyż-
szego łączną dotację na działalność statutową w wysokości 16 625 700,00 zł, w tym:

 – 14 191 620,00 zł – dotacja podmiotowa na utrzymanie potencjału badawczego,
 – 2 149 080,00 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,

 – 285 000,00 zł – dotacja podmiotowa na utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego.
 ponadto kontynuowano realizację zadań badawczych w oparciu o środki pozostałe do wykorzystania z dotacji 
przyznanych na rok 2014 w wysokości 8 173 869,83 zł. 
 Koszt zadań badawczych realizowanych w 2015 roku z dotacji na działalność statutową wyniósł w sumie  
8 104 542,24 zł.
 Wysokość dotacji na działalność statutową otrzymanych przez wydziały Uczelni w latach 2008, 2012 i 2015 przed-
stawia tabela nr 1.
 Wysokość dotacji na działalność statutową jednostek uzależniona jest od kategorii jednostki naukowej przyznawanej 
w wyniku oceny parametrycznej. W okresie 2008–2015 wydziały Uś poddane były dwukrotnie ocenie parametrycznej. 
Wszystkie jednostki uzyskiwały wysokie kategorie.
 Kategoryzację jednostek organizacyjnych Uniwersytetu śląskiego przedstawia tabela nr 3.

TABELA 3
Kategoryzacja jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Śląskiego

Lp. Wydział/Jednostka od 2006 do IX 2010 od X 2010 od X 2013

1 Wydział Biologii i Ochrony środowiska 2 B A

2 Wydział Filologiczny 2 A A

3 Wydział Matematyki, Fizyki i chemii:
instytut Matematyki
instytut Fizyki
instytut chemii

–
2
1
2

A A

4 Wydział Nauk o Ziemi 2 B A

5 Wydział Nauk Społecznych 3 B B

6 Wydział Artystyczny 2 A B

7 Wydział etnologii i Nauk o edukacji 1 B B

8 Wydział pedagogiki i psychologii 2 A B

9 Wydział prawa i Administracji 2 A A

10 Wydział radia i telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego 2 B B

11 Wydział informatyki i Nauki o Materiałach:
instytut Nauki o Materiałach
Katedra Materiałoznawstwa
instytut informatyki

–
1
2
1

A B

12 Wydział teologiczny A B
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 Jednostki otrzymujące najwyższe oceny — kategorie A i A+ mogą ubiegać się o uzyskanie statusu Krajowego 
Naukowego Ośrodka Wiodącego w konkursach organizowanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W 2. 
konkursie status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego w obszarze nauk przyrodniczych w dziedzinie nauk 
o Ziemi  został nadany centrum Studiów polarnych, który tworzą: Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu śląskiego ( jako 
jednostka wiodąca), instytut Geofizyki pAN oraz instytut Oceanologii pAN, na okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 
2018 roku. celem działalności centrum jest prowadzenie interdyscyplinarnych badań środowiska przyrodniczego 
Arktyki i Antarktyki na światowym poziomie, a także kształcenie młodej kadry naukowej. Funkcję przewodniczącego 
centrum pełni prof. zw. dr hab. Jacek Jania.

Projekty

 pracownicy, doktoranci i studenci Uniwersytetu śląskiego aktywnie uczestniczyli w konkursach na finansowanie 
i realizację projektów badawczych organizowanych w roku 2015 przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
(programy: Diamentowy Grant, Mobilność plus, iuventus plus, Narodowy program rozwoju Humanistyki [moduły: 
tradycja 1a i 1b, rozwój 2a i 2b oraz Umiędzynarodowienie 3a i 3b], stypendium dla wybitnych młodych naukowców), 
Narodowe centrum Nauki (konkursy: preludium 9, 10, etiuda 3, Fuga 4, Sonata 9, 10, Sonata Bis 5, Opus 9, 10, Har-
monia 7, Maestro 7, Symfonia 3, polonez 1), Narodowe centrum Badań i rozwoju (konkursy: Strategmed, Lider, cubr, 
Biostrateg, tango, era-caps, innomed, innolot, współpraca polsko-tajwańska, współpraca polsko-turecka), Ministerstwo 
rolnictwa i rozwoju Wsi, Fundację na rzecz Nauki polskiej oraz inne jednostki.
 W roku 2015 w 32 konkursach złożono 233 wnioski. Zawarto umowy na realizację i finansowanie 52 projektów. 
Dane liczbowe za lata 2008, 2012 i 2015 przedstawia tabela nr 4.

TABELA 4
Projekty w latach 2008, 2012 i 2015

 projekty przyznane w roku 2015 wg jednostek finansujących przedstawia tabela nr 5.

TABELA 5
Projekty przyznane w roku 2015 wg jednostek finansujących

Lp. Wyszczególnienie 2008 2012 2015
1 Liczba konkursów 6 20 32
2 Liczba złożonych wniosków 151 213 233
3 Liczba przyznanych projektów 58 74 52

Lp. Wydział Projekty
NCN

Projekty
MNiSW

Projekty
NCBiR

Projekty
stypendialne

Projekty
inne* Razem

1 Biologii i Ochrony środowiska 6 1 2 3 3 15
2 Filologiczny 2 – – – – 2
3 Matematyki, Fizyki i chemii 9 1 1 – – 11
4 Nauk o Ziemi 9 – 2 – – 11
5 Nauk Społecznych 4 1 – – – 5
6 pedagogiki i psychologii – – – – – –
7 prawa i Administracji 3 – 1 1 – 5
8 informatyki i Nauki o Materiałach – – 2 – – 2
9 radia i telewizji im. K. Kieślowskiego – – – – – –
10 teologiczny 1 – – – – 1
11 Artystyczny – – – – – –
12 etnologii i Nauk o edukacji – – – – – –
Razem 34 3 8 4 3 52* projekty Ministerstwa rolnictwa i rozwoju Wsi
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 projekty przyznane w latach 2008, 2012 i 2015 jednostkom Uniwersytetu śląskiego przedstawia tabela nr 6.

TABELA 6
Projekty przyznane w latach 2008, 2012 i 2015 jednostkom Uniwersytetu Śląskiego

Lp. Wydział/Jednostka 2008 2012 2015
1 Wydział Biologii i Ochrony środowiska 11 9 15
2 Wydział Filologiczny 10 11 2
3 Wydział Matematyki, Fizyki i chemii 10 27 11
4 Wydział Nauk o Ziemi 13 6 11
5 Wydział Nauk Społecznych 3 8 5
6 Wydział pedagogiki i psychologii – 1 –
7 Wydział prawa i Administracji 3 3 5
8 Wydział informatyki i Nauki o Materiałach 8 4 2
9 Wydział radia i telewizji im. K. Kieślowskiego – – –
10 Wydział teologiczny – 1 1
11 Wydział Artystyczny – – –
12 Wydział etnologii i Nauk o edukacji – 3 –
13 rzecznik patentowy – 1 –

Razem 58 74 52

 pomimo niewielkiego spadku w ostatnich latach liczby przyznanych projektów, znacząco wzrosła wysokość środków 
finansowych przyznanych na ich realizację.
 Wysokość środków finansowych w tys. zł przyznanych w poszczególnych latach na realizację projektów wieloletnich 
przedstawiono w tabeli nr 1.

 projekty realizowane w roku 2015 wg jednostek finansujących przedstawia tabela nr 7.

TABELA 7
Projekty realizowane w roku 2015 wg jednostek finansujących

Lp. Wydział Projekty
NCN

Projekty
MNiSW

Projekty
NCBiR

Projekty
stypendialne

Projekty
inne* Razem

1 Biologii i Ochrony środowiska 25 – 2 4 3 34
2 Filologiczny 16 7 – – – 23
3 Matematyki, Fizyki i chemii 50 3 4 2 – 59
4 Nauk o Ziemi 35 – 2 – – 37
5 Nauk Społecznych 14 3 – – – 17

6 pedagogiki i psychologii 3 – – – – 3
7 prawa i Administracji 8 – 1 1 – 10
8 informatyki i Nauki o Materiałach 4 – 4 – – 8
9 radia i telewizji im. K. Kieślowskiego – – – – – –
10 teologiczny 2 – – – – 2
11 Artystyczny – – – – – –
12 etnologii i Nauk o edukacji – 2 – 1 – 3
Razem 157 15 13 8 3 196

* projekty Ministerstwa rolnictwa i rozwoju Wsi
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 W roku 2015 w Uczelni realizowano 196 projektów; dla porównania: w roku 2012 – 228, a w roku 2008 – 166.

 projekty realizowane w latach 2008, 2012 i 2015 w jednostkach Uś przedstawia tabela nr 8.

TABELA 8
Projekty realizowane w latach 2008, 2012 i 2015 w jednostkach Uniwersytetu Śląskiego

Lp. Wydział/Jednostka 2008 2012 2015
1 Wydział Biologii i Ochrony środowiska 29 30 34
2 Wydział Filologiczny 20 40 23
3 Wydział Matematyki, Fizyki i chemii 31 50 59
4 Wydział Nauk o Ziemi 42 40 37
5 Wydział Nauk Społecznych 4 21 17
6 Wydział pedagogiki i psychologii 2 4 3
7 Wydział prawa i Administracji 4 9 10
8 Wydział informatyki i Nauki o Materiałach 30 19 8
9 Wydział radia i telewizji im. K. Kieślowskiego – – –
10 Wydział teologiczny 2 3 2
11 Wydział Artystyczny 1 1 –
12 Wydział etnologii i Nauk o edukacji 1 8 3
13 Biuro Współpracy z Gospodarką 1 –
14 rzecznik patentowy – 1 –
15 Biuro Karier – 1 –

Razem 166 228 196

Prace naukowo-badawcze zlecane do realizacji przez jednostki zewnętrzne,
tzw. badawcze prace zlecone

 Badawcze prace zlecone realizowane są na zamówienia podmiotów gospodarczych, jednostek administracji pań-
stwowej, jednostek naukowych, sądów oraz innych instytucji. 
 W roku 2015 realizowano w Uczelni 57 prac zleconych o wartości brutto 844,02 tys. zł.
 prace zlecone realizowane w latach 2008, 2012 i 2015 w jednostkach Uczelni przedstawia tabela nr 9.

TABELA 9
Prace zlecone realizowane w latach 2008, 2012 i 2015 w jednostkach Uniwersytetu Śląskiego (wartość w tys. zł)

Lp. Wydział
2008 2012 2015

liczba wartość liczba wartość liczba wartość

1 Biologii i Ochrony środowiska – 0,00 – 0,00 3 76,01

2 Matematyki, Fizyki i chemii 5 21,40 8 232,22 17 281,62

3 Nauk o Ziemi 14 155,90 13 489,50 12 317,96

4 prawa i Administracji 6 33,00 32 133,89 17 87,81

5 informatyki i Nauki o Materiałach 1 4,90 3 39,32 7 75,62

6 etnologii i Nauk o edukacji – 0,00 – 0,00 1 5,00

Razem 26 215,20 56 894,93 57 844,02
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Upowszechnianie wyników badań

 Uczeni Uniwersytetu śląskiego aktywnie prezentowali wyniki realizowanych przez siebie badań naukowych w pu-
blikacjach krajowych i zagranicznych oraz uczestniczyli w prestiżowych konferencjach naukowych. W 2015 roku opu-
blikowano 1 722 artykułów w czasopismach punktowanych z listy MNiSW.
 publikacje i uczestnictwo pracowników Uczelni w konferencjach w latach 2008, 2012 i 2015 przedstawia tabela nr 
10.

TABELA 10
Publikacje i uczestnictwo pracowników Uniwersytetu Śląskiego w konferencjach 

w latach 2008, 2012 i 2015

Lp. Wyszczególnienie 2008 2012 2015
1 publikacje zwarte krajowe 358 590 272,50
2 publikacje zwarte zagraniczne 61 47 28
3 Artykuły w czasopismach krajowych 2 722 1 186 1 042
4 Artykuły w czasopismach zagranicznych 1 051 916 1 081
5 Liczba osób uczestniczących w konferencjach krajowych 1 960 1 998 3 403
6 Liczba osób uczestniczących w konferencjach zagranicznych 731 657 966
7 Liczba wygłoszonych referatów na konferencjach krajowych 2 327 2 112 2 565
8 Liczba wygłoszonych referatów na konferencjach zagranicznych 841 669 748
9 Liczba konferencji krajowych, w których uczestniczyli pracownicy Uś 1 546 1 676 2 073
10 Liczba konferencji zagranicznych, w których uczestniczyli pracownicy Uś 620 616 654
11 Liczba konferencji zorganizowanych w Uś 41 58 70

 punkty za publikacje (wg punktacji MNiSW) wydane w 2015 r., w których podano Uniwersytet śląski jako miejsce 
afiliacji przynajmniej jednego z autorów przedstawia tabela nr 11.

TABELA 11
Punkty za publikacje (wg punktacji MNiSW) wydane w 2015 roku

Lp. Wydział Monografie i podręczniki akademickie Artykuły

1 Biologii i Ochrony środowiska 217 4 115
2 Filologiczny 2 934 4 985
3 Matematyki, Fizyki i chemii 136 11 901,50
4 Nauk o Ziemi 456 4 162
5 Nauk Społecznych 851,50 2 292
6 pedagogiki i psychologii 427,50 1 335,50
7 prawa i Administracji 557,80 840
8 informatyki i Nauki o Materiałach 115 4 405
9 radia i telewizji im. K. Kieślowskiego 41 67
10 teologiczny 485 505
11 Artystyczny 139 10
12 etnologii i Nauk o edukacji 377,50 1 333

Razem 6 737,30 35 951
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Uprawnienia do nadawania stopni naukowych i w zakresie sztuki

 rady jednostek Uniwersytetu śląskiego posiadają 25 uprawnień do nadawania stopni naukowych doktora w 24 
dyscyplinach naukowych i w zakresie sztuki oraz 19 uprawnień do nadawania stopni naukowych doktora habilitowa-
nego w 19 dyscyplinach. 
 W latach 2008, 2012 i 2015 nastąpił wzrost posiadanych uprawnień do nadawania stopni naukowych doktora 
i doktora habilitowanego. Liczbę posiadanych uprawnień w latach 2008, 2012 i 2015 przedstawia tabela nr 12.

TABELA 12
Liczba posiadanych uprawnień do nadawania stopni naukowych 

doktora i doktora habilitowanego w latach 2008, 2012 i 2015

 Wykaz uprawnień do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego przez rady jednostek Uni-
wersytetu śląskiego przedstawia zestawienie nr 1.

ZESTAWIENIE 1 
WYKAZ UPRAWNIEŃ

do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego
przez rady jednostek Uniwersytetu Śląskiego (wg stanu na 31 grudnia 2015 r.)

Stopień naukowy doktora
1. WYDZiAŁ BiOLOGii i OcHrONY śrODOWiSKA

doktor nauk biologicznych w zakresie:
• biologii,
• biotechnologii,
• ochrony środowiska.

2. WYDZiAŁ etNOLOGii i NAUK O eDUKAcJi
 doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki.
3. WYDZiAŁ FiLOLOGicZNY 
 doktor nauk humanistycznych w zakresie: 

• bibliologii i informatologii,
• językoznawstwa, 
• literaturoznawstwa, 
• kulturoznawstwa. 

4. iNStYtUt cHeMii (Wydział Matematyki, Fizyki i chemii)
 doktor nauk chemicznych w zakresie chemii. 
5. iNStYtUt FiZYKi (Wydział Matematyki, Fizyki i chemii) 
 doktor nauk fizycznych w zakresie fizyki. 
6. iNStYtUt MAteMAtYKi (Wydział Matematyki, Fizyki i chemii) 
 doktor nauk matematycznych w zakresie matematyki. 
7. WYDZiAŁ NAUK O ZieMi 
 doktor nauk o Ziemi w zakresie:

• geografii, 
• geologii. 

8. WYDZiAŁ NAUK SpOŁecZNYcH 
 doktor nauk humanistycznych w zakresie: 
 • filozofii, 
 • historii, 
 doktor nauk społecznych w zakresie:
 • nauk o polityce, 
 • socjologii.

Lp. Rodzaj uprawnień 2008 2012 2015
1 Uprawnienia do nadawania stopnia doktora 21 22 25
2 Uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego 17 19 19
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9. WYDZiAŁ peDAGOGiKi i pSYcHOLOGii 
 doktor nauk społecznych w zakresie:
 • pedagogiki, 
 • psychologii. 
10. iNStYtUt SZtUKi (Wydział Artystyczny) 
 doktor sztuk plastycznych w zakresie sztuk pięknych. 
11. WYDZiAŁ prAWA i ADMiNiStrAcJi 
 doktor nauk prawnych w zakresie prawa. 
12. WYDZiAŁ rADiA i teLeWiZJi iM. KrZYSZtOFA KieśLOWSKieGO 
 doktor sztuk filmowych. 
13. WYDZiAŁ iNFOrMAtYKi i NAUKi O MAteriAŁAcH 
 doktor nauk technicznych w zakresie: 
 • informatyki, 
 • inżynierii materiałowej. 
14. 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 społecznych w zakresie pedagogiki. 
12. WYDZiAŁ teOLOGicZNY 
 doktor habilitowany nauk teologicznych.

 rady uprawnionych jednostek Uniwersytetu śląskiego nadały w roku 2015 stopnie naukowe doktora habilitowa-
nego 77 osobom, w tym 54 pracownikom Uś, a stopnie naukowe doktora 148 osobom, w tym 43 pracownikom Uś.
 Liczbę nadanych stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego przez poszczególne rady jednostek Uniwer-
sytetu śląskiego przedstawia tabela nr 13.
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TABELA 13
Liczba nadanych stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego 

przez rady jednostek Uniwersytetu Śląskiego w 2015 roku

Lp. Wydział/Jednostka posiadająca uprawnienia dr dr hab.

1 Wydział Biologii i Ochrony środowiska 10 6

2 Wydział Filologiczny 47 35

3 instytut chemii (Wydział Matematyki, Fizyki i chemii) 9 1

4 instytut Fizyki (Wydział Matematyki, Fizyki i chemii) 12 4

5 instytut Matematyki (Wydział Matematyki, Fizyki i chemii) 2 1

6 Wydział Nauk o Ziemi 1 7

7 Wydział Nauk Społecznych 25 12

8 Wydział pedagogiki i psychologii 6 1

9 Wydział prawa i Administracji 22 4

10 Wydział informatyki i Nauki o Materiałach 3 1

11 Wydział radia i telewizji im. K. Kieślowskiego 2

12 Wydział teologiczny 5 1

13 instytut Sztuki (Wydział Artystyczny) – 4

14 Wydział etnologii i Nauk o edukacji 4

Razem 148 77

 Stopnie naukowe doktora i doktora habilitowanego nadane przez uprawnione rady jednostek Uniwersytetu ślą-
skiego w latach 2008, 2012 i 2015 przedstawia tabela nr 14.

TABELA 14
Stopnie naukowe doktora i doktora habilitowanego nadane 

przez uprawnione rady jednostek Uniwersytetu Śląskiego w latach 2008, 2012 i 2015

Lp. Wyszczególnienie 2008 2012 2015

1 Stopień doktora 163 130 148

2 Stopień doktora habilitowanego 21 45 77
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Lp. Wydział/Jednostka dr dr hab. prof.

1 Wydział Biologii i Ochrony środowiska 7 4 1

2 Wydział Filologiczny 16 25 10

3 Wydział Matematyki, Fizyki i chemii 9 4 1

4 Wydział Nauk o Ziemi 1 5 –

5 Wydział Nauk Społecznych – 10 3

6 Wydział pedagogiki i psychologii 5 3 1

7 Wydział prawa i Administracji 2 3 1

8 Wydział informatyki i Nauki o Materiałach – 2 –

9 Wydział radia i telewizji im. K. Kieślowskiego – – –

10 Wydział teologiczny 1 – 1

11 Wydział Artystyczny 2 1 –

12 Wydział etnologii i Nauk o edukacji 2 4 –

13 inne jednostki 1 – –

Razem 46 61 18

 tytuły i stopnie naukowe uzyskane przez pracowników Uniwersytetu w latach 2008, 2012 i 2015 przedstawia tabela 
nr 16.

TABELA 16
Tytuły i stopnie naukowe uzyskane przez pracowników Uniwersytetu Śląskiego

w latach 2008, 2012 i 2015

Lp. Wyszczególnienie 2008 2012 2015

1 Stopień doktora 45 42 46

2 Stopień doktora habilitowanego 30 40 61

3 tytuł profesora 17 18 18

 pracownicy Uś przeprowadzali procedury awansowe zarówno w swoich macierzystych jednostkach, jak również 
w jednostkach poza Uniwersytetem śląskim. W 2015 roku 46 pracowników uzyskało stopień naukowy doktora, 61 
pracowników uzyskało stopień naukowy doktora habilitowanego i 18 pracowników uzyskało tytuł naukowy profesora.
Liczbę tytułów i stopni naukowych uzyskanych przez pracowników Uniwersytetu w roku 2015 przedstawia tabela nr 15.

TABELA 15
Liczba tytułów i stopni naukowych uzyskanych przez pracowników Uniwersytetu Śląskiego w 2015 roku
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Lp. Wyszczególnienie 2008 2012 2015
1 Nagrody rektora, w tym: 242 265 339

a. nagrody indywidualne 221 243 286
b. nagrody zespołowe 15 14 46
c. nagrody za wyróżniające prace doktorskie 6 8 7

2 Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 2 3 1
3 Stypendium dla wybitnych młodych naukowców 2 4
4 Stypendium Fundacji na rzecz Nauki polskiej 2 2 2

Nagrody i stypendia dla nauczycieli akademickich

Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 W roku 2015 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznał nagrodę indywidualną dr. hab. Marcinowi Kosturowi 
z instytutu Fizyki za innowacyjne metody prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz nowatorskie przygotowanie materiałów 
dydaktycznych.

Nagrody Rektora dla nauczycieli akademickich

 W roku 2015 rektor przyznał pracownikom naukowo-dydaktycznym Uniwersytetu śląskiego 286 nagród indy-
widualnych i 46 zespołowych i, ii i iii stopnia za wybitne osiągnięcia w działalności naukowej, dydaktycznej oraz za 
całokształt dorobku. Nagrody otrzymało 465 pracowników Uczelni.

Nagrody Rektora za wyróżniające rozprawy doktorskie

 W roku 2015 rektor wyróżnił 7 autorów najlepszych rozpraw doktorskich; nagrody otrzymali:
 – dr Katarzyna Nowak z Wydziału Biologii i Ochrony środowiska,
 – dr Anna Blaszczok z Wydziału Matematyki, Fizyki i chemii,
 – dr Lidia Żur z Wydziału Matematyki, Fizyki i chemii,
 – dr Dawid czapla z Wydziału Matematyki, Fizyki i chemii,
 – dr Małgorzata Wistuba z Wydziału Nauk o Ziemi,
 – dr Marta Kondracka z Wydziału Nauk o Ziemi,
 – dr Adrian Barylski z Wydziału informatyki i Nauki o Materiałach.

Stypendium dla wybitnych młodych naukowców

 Stypendium przyznawane jest, w drodze konkursu ogłaszanego 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 2015 trzyletnie stypendium dla wybitnych młodych naukowców otrzymali:

 – dr Marek Marzec z Wydziału Biologii i Ochrony środowiska,
 – dr Dominika idziak-Helmcke z Wydziału Biologii i Ochrony środowiska,
 – dr Alexander Betekhtin z Wydziału Biologii i Ochrony środowiska,
 – mgr Małgorzata pohl z Wydziału prawa i Administracji.

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 2015 stypendium Fundacji otrzymali:

 – dr Małgorzata Wistuba z Wydziału Nauk o Ziemi,
 – dr Marek Marzec z Wydziału Biologii i Ochrony środowiska.

 Liczbę przyznanych nagród i stypendiów w latach 2008, 2012 i 2015 przedstawia tabela nr 17.

TABELA 17
Liczba nagród i stypendiów przyznanych pracownikom Uniwersytetu Śląskiego w latach 2008, 2012 i 2015
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A.2 Komercjalizacja nauki

Wzmocnienie kompetencji pracowników naukowych, 
doktorantów i studentów w zakresie współpracy z biznesem 

oraz zarządzania firmami spin off/out/start up

1. Punkt konsultacyjny
 Zapoczątkowany realizacją projektu pn. „Nauka dla gospodarki” punkt konsultacyjny dla pracowników nauko-
wych jest utrzymywany. W indywidualnych konsultacjach naukowców oraz doktorantów i studentów świadczone było 
doradztwo w zakresie ochrony własności intelektualnej, komercjalizacji własności intelektualnej, modeli biznesowych 
spółek spin off/out oraz pozyskiwania środków finansowanych na badania.
2. Organizacja szkoleń, seminariów, konferencji
 centrum ds. Badań Naukowych i Współpracy z Gospodarką organizowało lub współorganizowało:

2.1 seminarium pt. „Dzień Młodego Naukowca” (26.11.2015) — celem spotkania było przybliżenie młodym na-
ukowcom, w tym studentom, doktorantom i młodym pracownikom naukowo-dydaktycznym, możliwości po-
zyskiwania środków na finansowanie badań z konkursów zewnętrznych (NcN, NcBir, MNiSW, Ke); seminarium 
było okazją do zapoznania się z ofertą zarówno jednostek finansujących badania ze środków krajowych, jak 
i zagranicznych, a także uzyskania praktycznych informacji przydatnych podczas aplikowania o środki finansowe,

2.2 konferencję pt. „praktyczne aspekty prowadzenia portfela projektów realizowanych w ramach programów 
dofinansowanych z funduszy unijnych na lata 2014–2020” (16.12.2015) — konferencja skierowana była przede 
wszystkim do pracowników administracji publicznej, sektora edukacji, organizacji pozarządowych, przedsię-
biorstw oraz osób indywidualnych zainteresowanych nabyciem wiedzy w zakresie pozyskiwania środków z Unii 
europejskiej oraz realizacji projektów współfinansowanych ze środków Ue; konferencja organizowana była przez 
Uniwersytet śląski wspólnie z firmą premium technology polska, Urzędem Marszałkowskim Województwa 
śląskiego oraz instytutem Fraunhofera,
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2.3 wydarzenie promujące przedsiębiorczość i innowacyjność, w ramach którego gość specjalny prof. Andrzej 
Blikle wygłosił wykład z zarządzania procesowego pt. „czy firma musi być jak armia pruska?” (17.11.2015); 
wydarzenie współorganizowane było wraz z techMine innovation community LinkLab,

2.4 trzy panele tematyczne: „telemedycyna”, „Nanotechnologie i Nanomateriały Narzędziem rozwoju Mśp” oraz 
„Gry wideo” podczas V europejskiego Kongresu Małych i średnich przedsiębiorstw (12–14.10.2015),

2.5 Forum „Biznes-Nauka. Obserwatorium Nano jako droga do innowacji” (15.04.2015) — konferencja dla przed-
siębiorstw z branży prezentująca potencjał naukowy jednostek naukowych tworzących Obserwatorium Na-
notechnologii i Nanomateriałów: Uniwersytetu śląskiego, centrum Materiałów polimerowych i Węglowych 
pAN oraz instytutu Metali Nieżelaznych; celem spotkania było inicjowanie współpracy jednostek badawczo-
-naukowych z przedsiębiorcami w obszarze nanotechnologii i nanomateriałów oraz popularyzacja wiedzy na 
temat potencjału technologicznego województwa w tym obszarze.
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3. Konsultacje brokerskie
 W roku 2015 sfinalizowano realizację projektu pn. „Brokerzy innowacji” finansowanego przez Ministerstwo Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego. Broker innowacji działał w szczególności na rzecz Wydziału Biologii i Ochrony środowiska, 
a do jego zadań należało m.in. identyfikowanie projektów badawczych o wysokim potencjale komercyjnym, zacie-
śnianie współpracy przedstawicieli środowiska nauki z sektorem biznesu, inicjowanie zakładania spółek spin off oraz 
podejmowanie działań prowadzących do zawierania umów licencyjnych. 
 Wyszczególnienie zrealizowanych działań:

3.1 Nawiązywanie kontaktów i organizacja spotkań przedstawicieli środowiska naukowego Wydziału Biologii 
i Ochrony środowiska z przedsiębiorcami i pracownikami firm; w trakcie realizacji projektu odbyło się łącznie 
196 spotkań mających na celu pozyskanie nabywców WNip, tworzenie i rozwijanie nowych projektów wdroże-
niowych oraz nawiązywanie współpracy. Wśród najważniejszych rezultatów jakie uzyskano dzięki spotkaniom 
należy wymienić:
• zawarcie kilkunastu umów i porozumień o współpracy pomiędzy Wydziałem (Uniwersytetem) 

a przedsiębiorcami,
• utworzenie 2 konsorcjów badawczych pomiędzy WBiOś i innymi jednostkami badawczymi,
• powołanie Studenckich Zespołów Badawczych jako inicjatywy aktywizującej przedsiębiorczość akademicką 

wśród studentów,
• przygotowanie 1 zgłoszenia patentowego w efekcie prac jednego ze SZB,
• pozyskanie 1 200 000 zł w ramach programu tANGO i przeznaczonych na realizację projektu 

naukowo-wdrożeniowego,
• utworzenie 6 nowych projektów naukowych o wysokim potencjale wdrożeniowym,
• powołanie 2 przedsiębiorstw ( jednoosobowych działalności gospodarczych) zajmujących się edukacją 

przyrodniczą dla szkół podstawowych i gimnazjów.
3.2 przeprowadzenie audytu ilościowego, jakościowego i procesowego projektów naukowych, rozwiązań tech-

nologicznych, zgłoszeń patentowych i patentów pochodzących z Wydziału, w szczególności tych, które wy-
kazują istotny potencjał do komercjalizacji; efektem przeprowadzonego audytu było opracowanie ilościowej 
i jakościowej analizy potencjału projektów prowadzonych na Wydziale Biologii i Ochrony środowiska — jej 
podstawą były rozmowy przeprowadzone z pracownikami wszystkich katedr WBiOś oraz dane zgromadzone 
w źródłach należących do Wydziału. 

 Dokument zawierał także analizę SWOt zarówno dla projektów, jak i silnych i słabych stron Wydziału; uwzględniał 
również rekomendacje Brokera dla kierunków rozwoju jakie są pożądane w odniesieniu do szerszej i bardziej efektywnej 
współpracy pomiędzy jednostką badawczą a przedsiębiorstwami.
 Analiza została powtórzona dwukrotnie: w połowie realizacji projektu oraz przed jego zakończeniem — miało to 
na celu porównanie zmian jakie zaszły w tym zakresie, m.in. w efekcie pracy Brokera; analiza uzupełniała też „Strategię 
rozwoju Wydziału na lata 2013–2020” opisującą kierunki działań i główne obszary działalności naukowej i edukacyjnej.

3.3 przygotowanie i stała aktualizacja wykazu projektów badawczych posiadających wysoki potencjał komercyjny 
wraz z analizą przesłanek uzasadniających ocenę, wskazaniem kluczowych osób kontaktowych, kompetencji 
zespołu realizującego projekt oraz opisem potencjału przygotowanym pod kątem wdrożenia do przemysłu.

 W związku z pracami nad wykazem projektów badawczych posiadających wysoki potencjał komercyjny wraz z analizą 
przesłanek uzasadniających ocenę, wskazaniem kluczowych osób kontaktowych, kompetencji zespołu realizującego 
projekt oraz opisem potencjału przygotowanym pod kątem wdrożenia do przemysłu przygotowano: zestawienie 
projektów o cechach zgodnych z powyższym, metodologię ewaluacji wartości projektów badawczych i naukowych, 
procedurę komercjalizacji projektów i wdrożenia przemysłowego uwzględniającą oczekiwania rynkowe wobec innowacji 
w dziedzinie nauk przyrodniczych oraz specyfikę projektów badawczych z tego obszaru. Zrealizowano także szereg 
spotkań mających na celu zgromadzenie wiedzy o projektach i aktualizację prac w nich wykonywanych.

3.4 przygotowanie i udostępnienie dla potencjalnych kontrahentów z przemysłu bazy danych dostępnej w sieci 
internet.
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 W ramach prac nad udostępnieniem oferty Wydziału w postaci bazy danych, zrealizowano działania związane 
z ewaluacją projektów przeznaczonych do zamieszczenia w bazie informacji o projektach badawczych, ofercie ba-
dawczej oraz zasobach sprzętowych dostępnych dla kontrahentów z przemysłu. przygotowano także założenia do 
skonstruowania oferty badawczej i oferty badań zleconych proponowanych przez poszczególne wydziały Uniwersytetu 
śląskiego. Zrealizowano także prace związane z opracowaniem aplikacji umożliwiających udostępnienie zawartości 
bazy w sieci internet, w tym stroną internetową dedykowaną działalności Brokera.

3.5 Opracowanie zasad działania i powołanie zespołu wykonawczego realizującego proces weryfikacji i komer-
cjalizacji projektów naukowych, a także wspierającego zespoły naukowe w przygotowywaniu projektów do 
komercjalizacji.

 Zadaniami zespołu wykonawczego powołanego w trakcie projektu są: ocena projektów realizowanych na Wydziale 
pod kątem ich potencjału wdrożeniowego i przydatności jako innowacji przemysłowej, współpraca z pracownikami 
naukowymi zmierzająca do opracowywania nowych projektów, wsparcie procesu kształtowania projektów i budowania 
procesu komercjalizacji ich efektów, doradztwo świadczone na rzecz pracowników naukowych i studentów, ukierun-
kowane na efektywną komercjalizację wyników prac badawczych oraz przedsiębiorczość akademicką.

3.6 Współpraca z zespołem wykonawczym, tj. grupą osób przeprowadzającą proces komercjalizacji we współpracy 
z Brokerem, nad przygotowywaniem ofert technologicznych kierowanych do biznesu oraz prezentowanie ich 
podczas spotkań biznesowych.

 W efekcie działań zespołu: zainicjowano 4 projekty badawcze, przeprowadzono modernizację materiałów infor-
macyjnych, promocyjnych i wizerunkowych stosowanych na Wydziale, wdrożono rekomendacje opracowane przez 
Brokera w ramach audytu potencjału projektów naukowych, przygotowano materiały do budowania oferty Wydziału 
skierowanej do przemysłu.

3.7 Aktywne poszukiwanie partnerów biznesowych do realizacji wspólnych projektów badawczych i wdrożeniowych 
oraz doprowadzenie do powoływania konsorcjów implementujących technologie w skali przemysłowej. W efek-
cie prac związanych z poszukiwaniami partnerów biznesowych nawiązano współpracę badawczo-rozwojową z:
• Kompanią piwowarską SA,
• BOS ekoprofit SA,
• WSL Sp. z o.o.,
• Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w toruniu w ramach umowy konsorcjum,
• Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w ramach umowy konsorcjum,
• AGrO-WiKt Sp. z o.o. z Opoczna w ramach umowy konsorcjum,
• elanapet Sp. z o.o. z torunia w ramach umowy konsorcjum,
• instytutem technologiczno-przyrodniczym z Falent w ramach wspólnego projektu badawczego,
• twórcami wynalazku pn. „Sposób monitoringu termicznego zwałowisk pogórniczych” wywodzącego się 

z prac jednego ze Studenckich Zespołów Badawczych.
3.8 poszukiwanie odbiorców dla technologii opracowanych na Wydziale, udział w negocjacjach i doprowadzanie 

do zawarcia umów pomiędzy firmami a Uczelnią.
 W związku z komercjalizacją technologii opracowanych na Wydziale, przeprowadzono szereg spotkań z potencjal-
nymi nabywcami wartości niematerialnych i prawnych. Wśród nich najważniejszymi były:

• Spółka ibidi GmbH z Niemiec,
• WSL Sp. z o.o.,
• Firma Adam Małachowski pracownia sprzętu alpinistycznego,
• Skotan SA,
• Witko Sp. z o.o. 

 Odbyło się także wiele spotkań podczas wydarzeń targowych i konferencyjnych, w których brał udział Broker; 
opracowano także materiały informacyjne i promocyjne wynalazków, projektów i usług eksperckich świadczonych 
przez Wydział.

3.9 identyfikacja naukowców i grup badawczych opracowujących innowacyjne technologie na zlecenie odbiorców 
z przemysłu.

 Na podstawie danych zgromadzonych podczas audytu projektów badawczych opracowano informację o potencjale 
zespołów naukowych i możliwościach rozwoju realizowanych przez nich prac oraz przeprowadzono spotkania mające 
na celu omówienie perspektyw rozwoju projektów i ewentualne wdrożenie.

3.10 prezentacja potencjału WBiOś w postaci technologii, know-how i patentów podczas wydarzeń promocyjnych 
i informacyjnych (targów, konferencji). Broker innowacji brał udział w następujących wydarzeniach:
• targi HydroSilesia 2014 w Sosnowcu, podczas których prezentowano Wydział i efekty komercjalizacji jed-

nego z wynalazków pochodzących z WBiOś, tj. Automatycznego Biodetektora toksyczności Ogólnej Wody,
• emisja programu „Konkurs polski Wynalazek 2014” realizowanego przez telewizję polską SA, podczas 
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której promowano ABtOW,
• konferencja inauguracyjna Małopolskiego centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,
• Międzynarodowe targi pOLeKO 2014 w poznaniu,
• konferencja „Life Science Business consulting 2014” w Krakowie,
• konferencja „Water/Wastewater and environmental Monitoring” w telford (Wielka Brytania),
• Międzynarodowe targi Wynalazczości Badań Naukowych i Nowych technologii BrUSSeLS iNNOVA 2014 

w Brukseli (Belgia),
• Ogólnopolska Noc Biologów — WBiOś Uś w Katowicach,
• targi Forum LABO & BiOtecH w paryżu (Francja),
• spotkanie ewaluacyjne polskiej Komisji Akredytacyjnej w Katowicach,
• targi BiO international convention w philadelphia (USA).

3.11 Doradztwo w zakresie: monitorowania światowych trendów rozwoju technologii, komercjalizacji wyników badań 
naukowych, budowania inżynierii finansowej umożliwiającej realizację wdrożeń.

 podczas prac Brokera odbyło się łącznie 49 spotkań dotyczących omówienia technologii, wynalazków i projektów 
konkurencyjnych wobec przedsięwzięć planowanych lub realizowanych na Wydziale oraz zasad finansowania projek-
tów naukowych i badawczych; najważniejszymi efektami spotkań jest powołanie i działanie Studenckich Zespołów 
Badawczych (6) oraz pozyskanie środków finansowych (1,2 mln zł) w ramach projektu pn. „inforevita”.

3.12 Doradztwo w zakresie realizacji procesu wdrożenia innowacji w przemyśle w kontekście etapów pracy i uzy-
skania wymiernych efektów komercjalizacji technologii, stosowania metod marketingowych i sprzedażowych 
w odniesieniu do wdrażanych innowacji dla produktów, usług i procesów.

 podczas prac Brokera odbyło się łącznie 25 spotkań dotyczących wsparcia dla projektów realizowanych na Wydziale 
oraz planowanych do uruchomienia — głównym przedmiotem spotkań było określenie ścieżki komercjalizacji dla ww. 
projektów i ustalenie możliwego zaangażowania Brokera w procesie transferu technologii.

3.13 prowadzenie projektów na etapie pre-inkubacji, w tym m.in. doradztwo w zakresie opracowania biznesplanów 
dla projektów badawczych wraz z analizą rynku i potencjału rynkowego, realizowanie prac badawczo-rozwojo-
wych w projektach o wysokim potencjale komercyjnym, opracowanie analizy opłacalności wejścia kapitałowego, 
analizy rynku pod kątem sprzedaży i polityki cen.

 podczas prac Brokera odbyło się łącznie 31 spotkań dotyczących pre-inkubacji projektów naukowych i przygotowa-
nia ich do wdrożenia; skutkiem podejmowanych działań było przygotowanie do wdrożenia 2 projektów wywodzących 
się z działań Studenckich Zespołów Badawczych, na podstawie których zostały utworzone spółki spin off.

3.14 Współpraca w budowaniu konsorcjów pomiędzy Wydziałem, przedsiębiorstwami oraz innymi jednostkami 
naukowo-badawczymi, również na poziomie międzynarodowym. Działania Brokera doprowadziły do zawarcia 
2 umów konsorcjum:

a. pomiędzy Wydziałem a:
• instytutem technologiczno-przyrodniczym w Falentach,
• Natural resources institute Finland (Finlandia), 
• Swedish University of Agricultural Science (Szwecja), 
• christian-Albrechts University (Niemcy), 
• tallin University of technology (estonia), 
• Friedrich-Schiller University Jena (Niemcy), 
• Lithuanian institute of Agrarian economics (Litwa), 
• State Agency of Agriculture, environment and rural Areas (Niemcy),
• Laheotsa Farm (estonia), 
• Latvia University of Agriculture (Łotwa), 
• Segi At Ltd. (polska);
b. pomiędzy Wydziałem a:
• elanapet Sp. z o.o. Grupa Boryszew SA z torunia,
• Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
• AGrO-WiKt Sp. z o.o. z Opoczna,
• Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w toruniu.

3.15 prowadzenie szkoleń i warsztatów w zakresie komercjalizacji projektów naukowych i transferu technologii, 
skierowanych do studentów i, ii i iii stopnia studiów oraz pracowników naukowych WBiOś:

• warsztaty brokerskie WBiOś, Katowice, maj 2014 r. — we współpracy z centrum ds. Badań Naukowych i Współ-
pracy z Gospodarką Uś,

• warsztaty komercjalizacyjne, Katowice, kwiecień 2015 r. — organizowane przez centrum ds. Badań Naukowych 
i Współpracy z Gospodarką Uś.
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3.16 Wdrażanie na Wydziale rozwiązań charakterystycznych dla procesów innowacyjnych zgodnie z zasadami dzia-
łania w obszarze lean management, strategii blue ocean i zarządzaniem ryzykiem w innowacjach:

• opracowano założenia merytoryczne dla wdrożenia zasad lean management dla Wydziału,
• wprowadzono zasady lean start-up w pracach zmierzających do utworzenia nowych spółek; w szczególności 

w odniesieniu do działań Studenckich Zespołów Badawczych,
• opracowano optymalizowaną ścieżkę komercjalizacji wyników badań i projektów naukowych w oparciu o mul-

tidyscyplinarne zespoły badawcze i wdrożeniowe.

Diagnoza potencjału naukowo-badawczego 
i zasobów infrastrukturalnych Uczelni

1. Potencjał naukowo-badawczy
 Na bieżąco gromadzono dane dotyczące realizowanych badań i grantów badawczych o wysokim potencjale ko-
mercjalizacyjnym. trwają prace nad tworzeniem ofert obszarowych Uniwersytetu. Uruchomiono nowe serwisy:

1.1 www.ekspert.us.edu.pl 
 Głównym celem jest „łączenie” świata nauki z instytucjami komercyjnymi i publicznymi — serwis umożliwia groma-
dzenie oraz wyszukiwanie informacji nt. pracowników Uczelni: ich zainteresowań badawczych i posiadanych certyfikatów 
oraz oferty badań i ekspertyz dla podmiotów zewnętrznych. eksperci różnych dziedzin nauki, będący pracownikami 
Uś, mogą zamieszczać swoje profile w „Bazie ekspertów”. Dostęp do informacji zawartych na portalu ma przyczynić 
się do ożywienia współpracy i kontaktów na linii biznes-nauka, umożliwić transfer technologii oraz zastosowanie in-
nowacyjnych rozwiązań w gospodarce.

1.2 www.laboratoria.us.edu.pl
 Znajdują się w nim informacje nt. laboratoriów, w tym sprzętu badawczego oraz obszaru realizowanych badań, 
a także możliwości współpracy z zespołami badawczymi. ciągle rozbudowywana baza laboratoryjna jest doskonałym 
narzędziem służącym do zapoznania się z infrastrukturą badawczą naszej Uczelni i możliwościami realizacji projektów 
badawczych. Wyszukiwarka laboratoriów naukowych dedykowana jest naukowcom, doktorantom, studentom i part-
nerom biznesowym planującym nawiązać z nami współpracę naukowo-badawczo-biznesową.
 Do konsorcjum Specjalistycznego regionalnego Obserwatorium Nanotechnologii i Nanomateriałów pod auspicjami 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa śląskiego dołączyło centrum Materiałów polimerowych i Węglowych pAN.
 Biuro Współpracy z Gospodarką opiekuje się witryną internetową Obserwatorium, na której gromadzone są infor-
macje z tej dziedziny nauki. 
2. Regulaminy
 Do nowego regulaminu ochrony, korzystania i zarządzania wynikami prac intelektualnych na Uniwersytecie śląskim 
w Katowicach oraz zasad ich komercjalizacji opracowano poradnik do regulaminu ochrony, korzystania i zarządzania 
wynikami prac intelektualnych na Uniwersytecie śląskim w Katowicach oraz zasad ich komercjalizacji.
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 W roku 2015 uchwalono ostateczną wersję regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej Uniwersytetu 
śląskiego. 

Rozwój systemu komercjalizacji wiedzy Uczelni i systemu promocji 
przedsiębiorczości akademickiej

 W budynkach Uniwersytetu śląskiego rozwieszono tablice informacyjne dotyczące działającego w Uczelni systemu 
komercjalizacji — infografiki prezentują kolejne etapy rozwoju danego pomysłu wraz ze wskazaniem jednostek odpo-
wiedzialnych za wsparcie pracownika naukowego, doktoranta, studenta.

Funkcjonowanie sieci współpracy ośrodków innowacji — współpraca 
z podmiotami zewnętrznymi

1. Współpraca z przedsiębiorstwami i instytucjami
 W 2015 r. podpisano 49 porozumień o współpracy, umów o poufności i listów intencyjnych — dane zawiera tabela 
nr 18.
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Lp. Miesiąc Strona porozumienia

1 styczeń • commled Solutions Sp. z o.o.
• Bonnum Nota pharm S.c. r. Kara, p. Borowiec
• Narodowe centrum Badań i rozwoju 

2 luty • O&S computer — Soft Sp. z o.o.

3 marzec • park Naukowo-technologiczny „technopark Gliwice” Sp. z o.o.
• DpM Sp. z o.o.
• Ośrodek promocji, Kultury i Sportu Gminy Brenna 
• Smart-Hr 
• ecoclima Serwis Sp.j.
• Gmina Miasta Jaworzna 

4 kwiecień • centrum Medyczne „Hipokrates” Sp. z o.o.
• conbelts Bytom S.A.

5 maj • eUrOpOL cHeMicAL Sp. z o.o.
• Agencja rozwoju przemysłu S.A.
• e-volve Sp. z o.o.
• team evolution Karol Lisowski 

6 czerwiec • esri polska Sp. z o.o. 
• Fundusz Górnośląski S.A.
• izba celna w Katowicach
• ppHU „Martech-plus” Marcin Mistarz Sp.j.

7 lipiec • Wincor Nixdorf Sp. z o.o.
• Wiseplace Sp. z o.o.
• Synthos Sp. z o.o. Sp.j.
• centrum Badań i Dozoru Górnictwa podziemnego Sp. z o.o.
• Galen-Ortopedia Sp. z o.o.
• eLAMeD Sp. z o.o. Sp.k.
• Gmina cieszyn 

8 sierpień • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
9 wrzesień • Jakub Stańczyk (utworzenie)

10 październik • cHeMOVer Sp. z o.o.
• instytut ekologii terenów Uprzemysłowionych w Katowicach
• Silsense technologies S.A.
• LGBS polska Sp. z o.o.
• Fundacja Akademickie inkubatory przedsiębiorczości (utworzenie punktu biznesowego)
• Leon Witas Sp.j.

11 listopad • riSer Sp. z o.o.
• DHi polska Sp. z o.o.
• Kroll Ontrack Sp. z o.o.
• Grupa Azoty S.A. — list intencyjny w sprawie utworzenia centrum aplikacji oxo i polimerów
• tc Support Sp. z o.o.
• toxlab Sp. z o.o.

12 grudzień • Stowarzyszenie „Kultura na Granicy” w cieszynie
• Stowarzyszenie „Grupa twórcza Ocochodzi” w chorzowie
• instytut Ochrony roślin — państwowy instytut Badawczy Oddział Sośnicowice
• eQ SYSteM Sp. z o.o.
• SiMpLe Sp. z o.o.
• Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Sosnowcu

TABELA 18
Wykaz porozumień o współpracy, umów o poufności i listów intencyjnych zawartych w 2015 roku
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 Uniwersytet stale rozwija swoją sieć kontaktów poprzez akces do nowych klastrów. W roku 2015 Uniwersytet przy-
stąpił do następujących inicjatyw klastrowych:

 – Klaster MedSilesia śląska Sieć Wyrobów Medycznych,
 – śląski Klaster Leczenia Niepłodności.

 prowadzone były działania prowadzące do przystąpienia do Klastra South poland cleantech cluster Sp. z o.o. oraz 
do powołania rybnickiego Klastra centrum innowacji technologicznych.
 W 2015 roku Uniwersytet śląski przystąpił do porozumienia Akademickich centrów transferu technologii (pAcct). 
pAcct to przedsięwzięcie jednoczące środowisko transferu technologii i wiedzy w obszarze akademickim. członko-
wie porozumienia współpracują poprzez wymianę doświadczeń, pomysłów i rozwiązań wypracowanych w swoich 
placówkach. Ważnym elementem działalności pAcct jest podnoszenie kompetencji pracowników centrów transferu 
technologii i wzajemne wsparcie w komercjalizacji wyników badań naukowych. Uczestnicy porozumienia wzajemnie 
reprezentują interesy poszczególnych członków w obszarze:

 – tworzenia inicjatyw proinnowacyjnych o charakterze ogólnokrajowym,
 – inicjowania i komentowania zmian prawnych,
 – konsultacji dokumentów strategicznych i postępowania organów administracji państwowej w kontekście polityki 

innowacyjnej.
 porównanie członkostwa Uniwersytetu śląskiego w klastrach oraz liczby podpisanych i koordynowanych umów 
w latach 2008, 2012 i 2015 zawiera tabela nr 19.

TABELA 19
Członkostwo Uniwersytetu Śląskiego w klastrach oraz liczba podpisanych 

i koordynowanych umów w latach 2008, 2012 i 2015

Lp. Wyszczególnienie 2008 2012 2015
1 Umowy koordynowane przez Biuro Współpracy z Gospodarką — 12 49
2 Liczba podpisanych umów w skali Uczelni 25 168 291
3 Liczba klastrów, których Uniwersytet śląski jest członkiem 1 3 15

2. Udział w branżowych targach, konferencjach i kongresach
 W roku 2015 Uniwersytet śląski był reprezentowany w następujących wydarzeniach:

• targi Biznes-expo organizowane w ramach V europejskiego Kongresu Małych i średnich przedsiębiorstw,
• V europejski Kongres Małych i średnich przedsiębiorstw, w ramach którego Uniwersytet koordynował trzy panele 

tematyczne: „telemedycyna”, „Nanotechnologie i Nanomateriały Narzędziem rozwoju Mśp” oraz „Gry wideo”,
• Forum „Biznes-Nauka. Obserwatorium Nano jako droga do innowacji” — konferencja dla przedsiębiorstw 

z branży prezentująca potencjał naukowy jednostek naukowych tworzących Obserwatorium Nanotechnologii 
i Nanomateriałów: Uniwersytetu śląskiego, centrum Materiałów polimerowych i Węglowych pAN oraz instytutu 
Metali Nieżelaznych,

• konferencja pt. „Współpraca naukowców z przedsiębiorcami — efektywne instrumenty wsparcia innowacji 
w perspektywie 2014–2020”; wydarzenie zorganizowane przez Wydział rozwoju regionalnego Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa śląskiego — wśród panelistów był Dyrektor centrum ds. Badań Naukowych 
i Współpracy z Gospodarką,

• konferencja pt. „praktyczne aspekty prowadzenia portfela projektów realizowanych w ramach programów 
dofinansowanych z funduszy unijnych na lata 2014–2020” — konferencja dla przedsiębiorców współorgani-
zowana przez Uniwersytet śląski,

• konferencja pt. „Dzień młodego naukowca” — konferencja na temat projektów badawczych zorganizowana 
przez Uniwersytet śląski,

• spotkanie „Miliard w patencie” — brunch naukowo-biznesowy dla przedsiębiorców zorganizowany przez spółkę 
celową Uniwersytetu – SpiN-US Sp. z o.o.

3. Działalność informacyjna i promocyjna
 W roku 2015 trwały intensywne prace nad stworzeniem i uruchomieniem dwóch serwisów prezentujących potencjał 
Uniwersytetu. 

3.1 pierwszym z nich jest serwis www.laboratoria.us.edu.pl.
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 Serwis internetowy www.laboratoria.us.edu.pl jako nowe narzędzie do prezentacji i promowania laboratoriów i pra-
cowni Uniwersytetu śląskiego pomoże nawiązywać współpracę naukowo-badawczą i badawczo-wdrożeniową. Ułatwi 
z jednej strony nawiązywanie kontaktów z innymi ośrodkami naukowo-badawczymi w kraju i na świecie, a z drugiej 
będzie odpowiedzią na stale rosnące zapotrzebowanie przedsiębiorców, dotyczące wiedzy na temat wykwalifikowanych 
jednostek zdolnych do przyjmowania zleceń prac badawczych.
 Szczególnie ważne jest właśnie to, że baza daje nowe możliwości przedsiębiorcom planującym realizację projektu 
badawczo-wdrożeniowego w porozumieniu z naszymi zespołami naukowców. tworząc i udostępniając bazę, Uniwersytet 
otwiera swoje laboratoria, dając wyraźny sygnał gotowości do współpracy. Dzięki niej przedsiębiorca może znaleźć 
laboratorium lub pracownię dysponującą sprzętem i kadrą pracowniczą złożoną ze specjalistów, którzy w kompleksowy 
sposób przeprowadzą wykonanie analiz i oznaczeń wybranych parametrów. Wykorzystanie dostępnej w zasobach 
Uczelni aparatury laboratoryjnej przez podmioty zewnętrzne stanowić może o wypracowaniu przewagi konkurencyjnej 
i zaowocuje nowymi produktami dla klientów danego przedsiębiorstwa, a Uczelni może zagwarantować stały przypływ 
zleceń zewnętrznych.
 W charakterystyce laboratoriów, poza podstawowymi informacjami, kontaktem do osoby reprezentującej wybraną 
pracownię i spisem dostępnej aparatury, zainteresowani znajdą również dane dotyczące obszaru prowadzonych prac 
badawczych i możliwości współpracy, w tym oferowanych na zewnątrz usług badawczych. co ważne, baza umożliwia 
integrację strony laboratoriów z innymi stronami uniwersyteckimi, w tym stronami poszczególnych pracowni. pozwala 
to uniknąć duplikowania treści na różnych stronach. ponadto w serwisie istnieje mechanizm przygotowania anglo-
języcznej wersji strony każdego laboratorium czy pracowni, co jest szczególnie ważne w poszukiwaniu partnerów za 
granicą.

3.2 Drugim serwisem stworzonym do prezentacji potencjału Uniwersytetu jest serwis www.ekspert.us.edu.pl. 
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 Serwis ten w swoim zamyśle prezentuje kilka obszarów: wymienia kierunki badawcze Uniwersytetu śląskiego w ję-
zyku polskim i angielskim, prezentuje informacje na temat potencjału badawczego oraz badawczych prac zleconych; 
najważniejszym jego elementem jest jednak możliwość wynajdywania wśród pracowników naukowych Uś ekspertów 
w każdej dziedzinie, w której prowadzone są w Uczelni badania. Serwis pozwala wyszukiwać ekspertów różnymi spo-
sobami: słowa kluczowe, nazwisko, jednostka, obszar wiedzy etc.
 portal „Baza ekspertów Uniwersytetu śląskiego” jest internetowym narzędziem, którego głównym celem jest łą-
czenie świata nauki z instytucjami komercyjnymi i publicznymi; umożliwia gromadzenie oraz wyszukiwanie informacji 
o pracownikach Uczelni, ich zainteresowaniach badawczych i posiadanych certyfikatach oraz ofercie badań i ekspertyz 
dla podmiotów zewnętrznych.
 celem bazy jest ułatwienie kontaktu autorów projektów badawczych z osobami i podmiotami zainteresowanymi 
wykorzystaniem potencjału naukowego Uczelni, a w szczególności:

• zleceniodawcami prac naukowo-badawczych i usługowo-badawczych z obszaru gospodarki,
• potencjalnymi partnerami w projektach badawczych, rozwojowych i innych,
• instytucjami zainteresowanymi podejmowaniem wspólnych przedsięwzięć badawczych.

Udział przedsiębiorstw w procesie kształcenia w Uniwersytecie Śląskim

 W 2015 r. opracowano informator dotyczący powoływania rad programowo-Biznesowych oraz wzory wymaganych 
dokumentów.

 W iV kwartale 2015 roku zintensyfikowano działania zmierzające do powołania rad na wydziałach, efektem czego 
są powołane rady na Wydziale Nauk Społecznych:
• rada programowo-Biznesowa instytutu Nauk politycznych i Dziennikarstwa,
• rada programowo-Biznesowa instytutu Filozofii,
• rada programowo-Biznesowa instytutu Socjologii (dla kierunku socjologia),
• rada programowa instytutu Socjologii (dla kierunku praca socjalna),
• rada interesariuszy instytutu Historii,
• rada programowo-Biznesowa Zakładu Historii Sztuki.
 powołanie rad jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie współpracy Uczelni z otoczeniem społeczno-gospo-
darczym w procesie kształcenia, a także dostosowywania jego efektów do potrzeb rynku pracy. Do zadań rad należą 
m.in.:
• wymiana informacji między wydziałem a członkami rady, głównie w aspekcie przygotowania studentów i dokto-

rantów pod względem umiejętności i wiedzy do realiów rynku pracy i oczekiwań pracodawców, a co za tym idzie 
odpowiedniego dostosowania programów kształcenia, np. przez uruchamianie przedmiotów fakultatywnych dla 
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studentów oraz organizowanie wizyt studyjnych w firmach i instytucjach partnerskich celem poznania zakresu 
zadań zespołów pracowniczych i funkcjonowania przedsiębiorstw,

• opiniowanie oferty edukacyjnej i programów studiów,
• rekomendowanie tematów prac dyplomowych,
• udział przedstawicieli pracodawców w zajęciach dydaktycznych fakultatywnych lub obligatoryjnych w siatce godzin.

Realizacja projektów
(w tym badawczych z komponentem wdrożeniowym)

 W 2015 r. zakończono realizację następujących projektów:
1. „Metoda ilościowego pomiaru parametrów fizycznych tkanki kostnej badanej z zastosowaniem wysokorozdzielczej 

mikrotomografii komputerowej”
 – źródło finansowania: pO iG, podziałanie 1.3.2. „Wsparcie ochrony własności przemysłowej tworzonej w jed-

nostkach naukowych w wyniku prac B+r”,
 – termin realizacji: 01.04.2014–31.03.2015 r.,
 – cel: zapewnienie ochrony własności intelektualnej w zakresie ilościowego pomiaru parametrów fizycznych 

badanego obiektu z zastosowaniem wysokorozdzielczej mikrotomografii komputerowej.
2. „Broker innowacji”

 – źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
 – termin realizacji: 1.10.2013–30.09.2015 r.,
 – cel: realizacja działań mających na celu poprawę efektywności procesu komercjalizacji wyników badań nauko-

wych, stworzenie infrastruktury społecznej wspierającej proces komercjalizacji wiedzy i integracji środowiska 
naukowego z otoczeniem gospodarczym oraz upowszechnianie wyników badań naukowych w środowisku 
przedsiębiorców.

 Jednocześnie realizowano w 2015 r. następujące projekty:
1. „Społeczna Agencja Najmu jako instrument polityki mieszkaniowej w polsce”

 – źródło finansowania: NcBir — innowacje Społeczne,
 – termin realizacji: 1.07.2015–31.07.2016 r.,
 – cel: zwiększenie dostępności mieszkań oraz podwyższenie standardów mieszkaniowych dla osób potrzebujących 

poprzez wypracowanie innowacyjnego narzędzia polityki mieszkaniowej — Społecznej Agencji Najmu (SAN).
2. „Wpływ warunków procesu krystalizacji i obróbki cieplnej na orientację krystaliczną monokrystalicznych łopatek 

z nadstopu niklu”
 – źródło finansowania: NcBir — iNNOtecH ii,
 – termin realizacji: 01.07.2013–31.01.2016 r.,
 – cel: określenie wpływu standardowej obróbki cieplnej na strukturę orientacyjną poszczególnych obszarów 

łopatek monokrystalicznych wytwarzanych metodą Bridgmana z nadstopów niklu dla różnych wartości ich 
prędkości wyciągania oraz charakteryzacja struktury i oceny jej doskonałości krystalicznej za pomocą opraco-
wanego parametru określającego strukturę orientacyjną monokryształu.

3. „Numeryczny model złoża oparty na parametrach jakościowych węgli kamiennych”
 – źródło finansowania: NcBir — tANGO,
 – termin realizacji: 25.08.2015–31.08.2016 r.,
 – cel: przygotowanie konkretnych rozwiązań pozwalających wprowadzić na rynek polski dla sektora węglowego 

innowacyjny numeryczny model złoża oparty na parametrach petrograficznych węgli uzupełniony o ich fizy-
kochemiczne właściwości.

4. Opracowanie metody regeneracji katalizatorów DeNOx stosowanych w instalacjach energetycznych oraz opraco-
wanie nowych bardziej efektywnych katalizatorów DeNOx opartych na innowacyjnych materiałach uzyskiwanych 
nanotechnologicznie”
 – źródło finansowania: NcBir — tANGO,
 – termin realizacji: 01.06.2015–31.12.2018 r.,
 – cel: poszukiwanie innowacyjnego rozwiązania w zakresie katalizatora DeNOx, który umożliwiłby realizację 

procesu z wysoką wydajnością, przy znacznie obniżonej energochłonności i tym samym niższych wydatkach 
eksploatacyjnych.

5. „System wspomagania rewitalizacji zwałowisk odpadów pogórniczych przy użyciu narzędzi geoinformatycznych”
 – źródło finansowania: NcBir — tANGO,
 – termin realizacji: 01.07.2015–31.03.2018 r.,
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 – cel: Opracowanie metody umożliwiającej podejmowanie optymalnych decyzji dotyczących rekultywacji i zago-
spodarowania zwałów odpadów pogórniczych, opartej o opracowany model matematyczny uwzględniający: 
aktualny stan pokrywy roślinnej, warunki abiotyczne i biotyczne, zakłócenia antropogeniczne (m.in. skażenie 
gleby, nasadzenia i obecność gatunków obcych) oraz zastosowane warianty modyfikacji elementów ekosystemu.

6. „Konstrukcja ultrakondensatora z wykrzystaniem ceramiki bezołowiowej”
 – źródło finansowania: NcBir — tANGO,
 – termin realizacji: 11.06.2015–31.12.2018 r.,
 – cel: 

• realizacja praktyczna ultrakondensatora zbudowanego na bazie materiału ceramicznego BatiO3 domiesz-
kowanego lantanem oraz zbadanie jego parametrów pracy,

• wykorzystanie materiałów ceramicznych do układów pełniących rolę sensorów jako czujniki siły, prze-
mieszczenia, temperatury.

7. „implementacja transformatora piezoelektrycznego do aplikacji czujnikowych, generatorowych i biomedycznych”
 – źródło finansowania: NcBir — tANGO,
 – termin realizacji: 11.06.2015–31.12.2018 r.,
 – cel: wykonanie stanowisk demonstracyjnych, opracowanie materiałów promocyjnych i przeprowadzenie wy-

kładów i seminariów.
8. „innowacyjne materiały o obniżonej zawartości pierwiastków krytycznych dla techniki schładzania magnetycznego”

 – źródło finansowania: NcBir — pBS ii,
 – termin realizacji: 01.11.2013–31.08.2016 r.,
 – cel: rozwój nowej generacji przyjaznych środowisku materiałów magnetycznych z ograniczoną zawartością metali 

krytycznych na wysoko wydajne regeneratory i mikroregeneratory dla techniki schładzania magnetycznego.
9. „Nowe narzędzie do wykrywania aktywnych stoków osuwiskowych podstawą do racjonalnego planowania prze-

strzennego w obszarach górskich”
 – źródło finansowania: NcBir — iNNOtecH 3,
 – termin realizacji: 10.07.2015–30.06.2018 r.,
 – cel: budowa i przygotowanie do komercjalizacji narzędzia do wykrywania aktywnych stoków osuwiskowych 

i zastosowanie go na terenie Gminy Milówka.
10. „innowacyjne materiały z polskich źródeł renu i metali szlachetnych dla katalizy, farmacji i organicznej elektroniki”

 – źródło finansowania: NcBir — pBS ii,
 – termin realizacji: 1.02.2014–31.01.2017 r.,
 – cel: stworzenie nowych możliwości wykorzystania surowców zawierających ren i metale szlachetne w różnych 

działach nauki i różnych technologiach od katalizy, syntezy organicznej, poprzez organiczną elektronikę, aż 
do najnowocześniejszych terapii medycznych.

 W 2015 r. Biuro Współpracy z Gospodarką realizowało 12 projektów; dla porównania: w 2012 — 3.

Działania realizowane przez spółkę celową SPIN-US Sp. z o.o.

1. Organizacja/współorganizacja konferencji, seminariów i spotkań z inwestorami
 Spółka SpiN-US przyjmując za cel rozpowszechnianie swej komercjalizacyjnej działalności oraz rozwiązań technolo-
gicznych Uniwersytetu zaangażowała się w organizację wydarzeń tematycznych. Zgodnie z założeniami projektu współ-
finansowanego z NcBir Spółka podjęła się organizacji pierwszego z cyklicznych spotkań z inwestorami. Wydarzenie pn. 
„Miliard w patencie”, które odbyło się 25 listopada 2015 r. przyjęło formułę brunch’u naukowo-biznesowego. W trakcie 
spotkania, przedstawiciele blisko 20 firm zapoznali się z ofertą technologiczną Uniwersytetu śląskiego reprezentującą 
dwa bloki tematyczne: „it w medycynie” oraz „Nowoczesne materiały”. Uczestnicy, oprócz uzyskania szczegółowych 
informacji w przedmiocie prezentowanych rozwiązań naukowych, uzyskali możliwość prowadzenia indywidualnych 
rozmów z twórcami wedle formuły B2B. Dodatkową korzyścią spotkania było wytworzenie interdyscyplinarnych relacji 
pod przyszłe projekty badawczo-wdrożeniowe oraz zwiększenie świadomości na temat charakteru działalności spółki 
celowej wśród inwestorów. Wymiernym efektem tego spotkania jest praca nad rozwojem jednego rozwiązania z zakresu 
materiałów (polimery) pod kątem jego zastosowania w tzw. maseczkach Hepa. Do przedsięwzięcia zaangażowany 
został fundusz inwestycyjny oraz Szpital chorób płuc z Jaroszowca i naukowcy z Uniwersytetu śląskiego. Docelowo 
ma powstać kolejna spółka spin off oparta o to rozwiązanie.
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TABELA 20
Organizacja/współorganizacja wydarzeń przez SPIN-US Sp. z o.o. w 2015 roku

Lp. Data Nazwa wydarzenia
1 12–14.10.2015 V europejski Kongres Małych i średnich przedsiębiorstw — wystąpienie w charakterze partnera me-

rytorycznego sesji panelowej nt. innowacyjnej przedsiębiorczości.
2 4–5.11.2015 Design thinking Week Gliwice 2015 — warsztaty kreatywnego myślenia.
3 17.11.2015 Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców „perspektywa finansowa Ue na lata 2014–2020” w ramach 

światowego tygodnia przedsiębiorczości.
4 25.11.2015 „Miliard w patencie” — brunch naukowo-biznesowy.
5 5–6.12.2015 „Startup Sprint Silesia” — spotkanie z przedstawicielami społeczności startup’owej.
6 16.12.2015 Konferencja „praktyczne aspekty prowadzenia portfela projektów realizowanych w ramach programów 

dofinansowanych z funduszy unijnych na lata 2014–2020”.

2. Uczestnictwo w przygotowaniu wniosków projektów
 pracownicy SpiN-US Sp. z o.o. podjęli się uczestnictwa w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie projek-
tów w ramach następujących źródeł: interreg Baltic Sea region, Biostrateg, Horyzont 2020, Strategmed, pOir 4.1.4.  
(2 wnioski), Działalność upowszechniająca naukę.
Łączna wartość wnioskowanych dofinansowań: 48 367 000,00 zł.
3. Działalność przygotowawcza do założenia spółki spin off 
 W 2015 roku prowadzono działania zmierzające do powołania spółki, będącej pierwszą spółką typu spin off utwo-
rzoną przy ścisłej współpracy i z formalnym udziałem SpiN-US Sp. z o.o. podstawowe informacje dotyczące spółki:
• specjalizacja spółki — produkcja ekologicznych środków czyszcząco-piorących,
• produkt jest w fazie produkcji i testów — opracowano formulację struktury produktu, przygotowano harmo-

nogram prac wdrożeniowych, a także strategię finansowania inwestycji w dalszych etapach oraz koncepcję 
marketingowo-sprzedażową. 

4. Współpraca z brokerami innowacyjności
 Spółka prowadzi ścisłą kooperację z brokerami innowacyjności w zakresie tworzenia sieci kontaktów z potencjalnymi 
klientami oraz inwestorami. Obecnie SpiN-US współpracuje z 4 osobami realizującymi zadania brokerskie. Do działań 
realizowanych przez te podmioty zaliczamy:
• identyfikowanie projektów badawczych, które mają wysoki potencjał komercyjny w obszarze wiedzy, w którym 

broker się specjalizuje,
• budowanie i utrzymywanie sieci powiązań między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym w ob-

szarze wiedzy, służących inicjowaniu procesów komercjalizacji wyników badań naukowych,
• nawiązywanie kontaktów i organizację spotkań z przedstawicielami środowiska naukowego i gospodarczego słu-

żących inicjowaniu procesów komercjalizacji wyników badań naukowych,
• inicjowanie zakładania spółek typu spin off lub zawierania umów licencyjnych.
5. Współpraca z przedsiębiorstwami i instytucjami
 Spółka SpiN-US, prowadząc aktywną działalność komercjalizacyjną i bazując na intensyfikacji sieciowania, nawiązała 
współpracę z wieloma instytucjami branżowymi oraz inwestorami, m.in.: Orlen, KGHM, cUprUM, eNerGOprOJeKt, 
FrAUNHOFer, Boryszew, WASKO, iNNOVO (Krajowa Organizacja innowatorów przemysłu jest nowym związkiem 
pracodawców, zrzeszającym firmy z polskim kapitałem, które działają na rzecz szeroko rozumianego przemysłu wy-
dobywczego, w tym: KOpeX, FAMUr, FASiNG).
 Kooperacja z tymi podmiotami przyjęła formułę listów intencyjnych, umów o poufności i umów o współpracy; 
wykaz zawartych umów zawiera tabela nr 21.
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Lp. Miesiąc Strona umowy/porozumienia
1 styczeń centrum energetyki Odnawialnej Sp. z o.o.
2 luty Yoshi private investment SA

Life Science innovations Sp. z o.o.
3 marzec Avanu Venture capital Management Sp. z o.o.

Bytomskie przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
4 kwiecień iLiNA — improving Linkages among the Academic and Business Actors in central europe

Black pearls Advisory Sp. z o.o.
5 maj śląski inkubator przedsiębiorczości Sp. z o.o.

Agencja rozwoju przemysłu SA
6 czerwiec Falco Advisers Sp. z o.o.
7 sierpień prO iNVeNtUM Fundacja rozwoju innowacyjnej Gospodarki
7 wrzesień Bielski park technologiczny Lotnictwa przedsiębiorczości i innowacji Sp. z o.o.

SMArt VeNtUre SA
9 październik Hutrem Serwis Sp. z o.o.

iNprOGreSS Sp. z o.o.
10 listopad platinum Seed incubator Sp. z o.o.

tÜV NOrD polska Sp. z o.o
11 grudzień innoventure Sp. z o.o.

Medical effiom Uman-Ntuk
p.System Sp. z o.o.

TABELA 21
Wykaz umów zawartych przez SPIN-US Sp. z o.o. w 2015 roku

 reasumując: przedstawiciele Spółki, w ramach aktywnego sieciowania, wzięli udział w 53 spotkaniach z potencjal-
nymi klientami, 21 spotkaniach z inwestorami oraz w 4 spotkaniach ze społecznością startup’ową.
6. Zarządzanie prawem własności intelektualnej rozwiązań Uniwersytetu Śląskiego
 Na mocy „Umowy o zarządzanie prawami do wyników badań naukowych lub prac rozwojowych oraz know-how 
związanego z tymi wynikami”, Spółka przygotowała analizy potencjału komercjalizacyjnego poniższych rozwiązań:

 – Nanokatalizator pd/cu oraz sposób jego otrzymywania (przygotowano: analizę FtO, strategię komercjalizacji, teaser 
inwestycyjny, streszczenie menadżerskie),

 – technologia badań rozproszonej materii organicznej (przygotowano: analizę FtO, teaser inwestycyjny, streszczenie 
menadżerskie),

 – Opracowania w zakresie kartografii geologicznej, geośrodowiskowej i geologiczno-gospodarczej (przygotowano: 
analizę FtO, teaser inwestycyjny, streszczenie menadżerskie),

 – Zastosowanie mieszaniny tiosemikarbazonu 2-karbaldehydu-3aminopirydyny z fotouczulaczem do wytwarzania 
kompozycji farmaceutycznej (przygotowano: analizę FtO, strategię komercjalizacji, wycenę, teaser inwestycyjny, 
streszczenie menadżerskie),

 – technologia prognozowania jakości koksu wielkopiecowego (przygotowano: analizę FtO, strategię komercjalizacji, 
wycenę, teaser inwestycyjny, streszczenie menadżerskie),

 – Aplikator do wymuszonego transportu leku przez skórę,
 – Sposób bezdotykowej, automatycznej kontroli komfortu cieplnego noworodka (przygotowano: teaser),
 – Urządzenie do terapii blizn i/lub bliznowców,
 – Układ do monitorowania częstotliwości oddechu oraz sposób monitorowania częstotliwości oddechu (przygoto-

wano: teaser),
 – Automatyczny regulator przepływu moczu,
 – Komora mikroinkubacyjna do perfuzji i obserwacji półpłynnego lub płynnego materiału, zwłaszcza biologicznego,
 – przyrząd do weryfikacji działania i kalibracji urządzeń do pomiarów ciśnienia śródgałkowego, zwłaszcza tonometrów 

Goldmanna oraz sposób weryfikacji działania i kalibracji tych urządzeń,
 – Sposób osadzania bioaktywnej powłoki z anionowego polimeru naturalnego,
 – Sposób otrzymywania modyfikowanych poliestrów, zwłaszcza poliwęglanu, o właściwościach antybakteryjnych 

stosowanych w druku przestrzennym,
 – System wspomagający wykonywanie małoinwazyjnych zabiegów z zakresu medycyny estetycznej,
 – Układ cyfrowy do oznaczania kontaktu stóp z podłożem,
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 – Układ do monitorowania sposobu wykonywania ćwiczeń za pomocą ruchomego przyrządu do ćwiczeń,
 – Urządzenie do stabilizacji pozycji pacjenta, zwłaszcza podczas transportu,
 – Zastosowanie pochodnych styrylochinoliny do wytwarzania leku przeznaczonego do leczenia nowotworów jelita 

grubego,
 – Zastosowanie styrylochinolin do wytwarzania środków antybakteryjnych.

7. Udział w targach branżowych, konferencjach, kongresach i seminariach
 przedstawiciele Spółki wzięli udział w wielu wydarzeniach tematycznych stanowiących forum wymiany doświadczeń, 
pozyskiwania nowych kontaktów, pogłębiania wiedzy niezbędnej do efektywnej działalności komercjalizacyjnej oraz 
promocji oferty SpiN-US: 

 – konferencja pt. „techMine” (16.06.2015 r.),
 – spotkanie porozumienia Spółek celowych — forum wymiany doświadczeń spółek celowych zajmujących się ko-

mercjalizacją badań (27.06.2015 r.),
 – Międzynarodowe targi Górnictwa, przemysłu energetycznego i Hutniczego, Katowice 2015 (8.09.2015 r.),
 – konferencja pt. „Kapitał dla rozwoju” (17.09.2015 r.),
 – Międzynarodowy Kongres Gospodarczy Si Silesia 2015 (18.09.2015 r.),
 – szkolenie „Fundusze jakie to proste” w zakresie finansowania w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 

2014–2020 (22–23.09.2015 r.),
 – szkolenie „Design thinking — zaprojektuj, zbuduj i przetestuj swoje pomysły” (28.09.2015 r.),
 – seminarium pt. „Finansowanie dla funduszy early stage i innowacyjnych spółek” (09.10.2015 r.),
 – udział w V europejskim Kongresie Małych i średnich przedsiębiorstw — wystąpienie w charakterze partnera me-

rytorycznego sesji panelowej nt. innowacyjnej przedsiębiorczości (12–14.10.2015 r.),
 – śniadanie biznesowe „Dotacje na inwestycje” (28.10.2015 r.),
 – publikacja artykułu nt. komercjalizacji w Kwartalniku Urzędu patentowego rp pt. „Spółka SpiN — platforma między 

nauką a biznesem”. Autor: Katarzyna papież-pawełczak (prezes SpiN-US), numer: 3/25/2015, s. 48–49.

A.3 Transfer wiedzy i technologii

 Działania prowadzone przez Biuro rzeczników patentowych i Biuro Współpracy z Gospodarką przyczyniają się do 
zwiększenia szeroko rozumianej innowacyjności Uniwersytetu śląskiego, zabezpieczenia ochrony prawnej innowacyj-
nych wyników prac intelektualnych powstałych w Uczelni oraz wspomagają komercjalizację wybranych przedmiotów 
własności intelektualnej będących w posiadaniu Uniwersytetu, w tym głównie wynalazków i wzorów użytkowych.
 Najważniejsze zadania realizowane w 2015 roku:

 – działania promujące wyniki badań naukowych Uniwersytetu śląskiego, polegające na przekazywaniu informa-
cji do mediów, udziale w targach i konkursach innowacji, w tym m.in. udział w konkursie „innowator śląska” 
organizowanym przez Górnośląską Agencję promocji przedsiębiorczości SA,

 – udział w spotkaniach, dyskusjach i negocjacjach warunków współpracy zmierzających do komercjalizacji wiedzy, 
pomysłów naukowych i wyników prac badawczych realizowanych przez pracowników, doktorantów i studentów 
Uniwersytetu, w tym rozwiązań dotyczących m.in. następujących wynalazków:
• Sposób otrzymywania nanocząstek tlenku miedzi (i) — umowa przeniesienia prawa z patentu na wynalazek,
• Sposób otrzymywania nanoukładów półprzewodnikowych cNt/ZnS lub cNt/cdS — umowa przeniesienia 

prawa z patentu na wynalazek,
• Aplikator do wymuszonego transportu leku przez skórę — licencja warunkowa, która miała dojść do skutku 

w przypadku otrzymania przez przedsiębiorcę dofinansowania w ramach konkursu 1/1.1.1./2015 Szybka 
ścieżka,

• Umowa licencyjna o korzystanie z know-how pomiędzy Uniwersytetem śląskim oraz tŘiNecKÉ ŽeLeZÁrNY 
a.s. i eNViFOrM a.s. w trzyńcu,

• działania związane z komercjalizacją know-how powstałego m.in. w wyniku projektu ZiZOZap dążące do 
wykonania usług,

 – współtworzenie bazy innowacyjnych rozwiązań oraz ofert technologicznych adresowanych do przedsiębior-
ców i partnerów biznesowych oraz skierowanych do przemysłu; do końca 2015 roku powstało 47 takich ofert.

 Liczbę udzielonych licencji, sprzedaży patentów oraz przygotowanych ofert technologicznych w latach 2008, 2012 
i 2015 przedstawia tabela nr 22.
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TABELA 22
Liczba udzielonych licencji, sprzedaży patentów oraz przygotowanych ofert technologicznych 

w latach 2008, 2012 i 2015

Lp. Wyszczególnienie 2008 2012 2015
1 Liczba udzielonych licencji, sprzedaży patentów, itd. (narastająco) 0 1 7
2 Liczba przygotowanych ofert technologicznych 0 13 47

B/ programy międzynarodowe

 Uniwersytet śląski realizuje szereg projektów współfinansowanych ze źródeł międzynarodowych. projekty realizo-
wane są zarówno samodzielnie, jak i w krajowych lub międzynarodowych konsorcjach, bądź partnerstwach. Współpraca 
nawiązywana jest głównie z innymi krajowymi i zagranicznymi uczelniami wyższymi oraz instytutami badawczymi, 
a także z jednostkami samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorstwami.

 W ramach międzynarodowych projektów Uniwersytet śląski współpracował z uczelniami i instytutami,  
m.in. z: Norwegii, Szwajcarii, Niemiec, czech, Austrii, Słowacji, Węgier, Serbii, Belgii, Słowenii, portugalii, Holandii, 
Wielkiej Brytanii, Włoch, turcji oraz Hiszpanii.
 W ramach partnerstw regionalnych Uczelnia nawiązała współpracę m.in. z Urzędem Marszałkowskim Woje-
wództwa śląskiego, Wojewódzkim Urzędem pracy oraz gminami, szkołami, uczelniami, instytutami badawczymi 
i przedsiębiorstwami.
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 Zasadniczo programy, w ramach których składane były 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.
 W roku 2015 Uniwersytet śląski kontynuował realizację licznych projektów dofinansowanych ze źródeł zagranicznych, 
na których realizację otrzymał dofinansowanie w ubiegłych latach. Jednocześnie Uczelnia aplikowała o dofinansowa-
nie kolejnych przedsięwzięć i rozpoczynała realizację nowych projektów. realizacja znacznej części projektów będzie 
kontynuowana w kolejnych latach.
 Łącznie w 2015 roku w Uczelni realizowano 52 projekty dofinansowane ze źródeł zagranicznych, w tym 12 ba-
dawczych, 38 edukacyjnych (programy mobilnościowe i program wizyt studyjnych) oraz 2 inwestycyjne. Większość 
projektów, bo aż 46 koordynował Uniwersytet śląski, a w pozostałych 6 Uczelnia pełniła rolę partnera. ponadto aż 
15 projektów realizowanych było w międzynarodowych konsorcjach/partnerstwach. Łączna wartość dofinansowania 
prowadzonych projektów wyniosła ponad 100 mln zł. Największą aktywnością w realizowaniu projektów wykazały się 
wydziały: Matematyki, Fizyki i chemii — 9 projektów, Nauk o Ziemi — 5 projektów, informatyki i Nauki o Materiałach 
— 4, prawa i Administracji — 4 oraz Biologii i Ochrony środowiska — 4.
 rok 2015 rozpoczął nową perspektywę finansową 2014–2020. W porównaniu do roku 2008, który rozpoczynał 
wcześniejszy okres finansowania 2007–2013 Uniwersytet śląski złożył o 24 projekty więcej, co wyraźnie wskazuje na 
zwiększenie aktywności Uczelni w zakresie pozyskiwania środków ze źródeł zagranicznych. Uniwersytet w 2008 roku 
realizował łącznie 28 projektów, w tym:

 – 10 projektów z 5., 6. i 7. programu ramowego,
 – 10 projektów z funduszy strukturalnych Ue,
 – 8 projektów z innych międzynarodowych programów badawczych i edukacyjnych.

 Za jeden z najważniejszych projektów rozpoczętych w roku 2008 ze środków strukturalnych należy uznać projekt 
pn. „Uniwersytet partnerem Gospodarki Opartej na Wiedzy — UpGOW”. Łączny budżet projektu UpGOW wynosił  
43 863 344 zł. projekt realizowany był w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 innymi istotnymi działaniami realizowanymi dzięki współfinansowaniu Unii europejskiej są dwa projekty: „centrum 
informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka” oraz „Dostosowanie zasobu śląskiej biblioteki cyfrowej do rozszerzonego 
dostępu internetowego — riD”.
 Na przestrzeni lat najwięcej środków ze źródeł zewnętrznych przyniósł rok 2012. Wiązało się to przede wszyst-
kim z rozwojem perspektywy finansowej 2007–2013. W tym roku Uczelnia realizowała aż 64 projekty dofinansowane 
z różnych źródeł zagranicznych, w tym:

 – 7 projektów z 6. i 7. programu ramowego,
 – 39 projektów z funduszy strukturalnych Ue,
 – 18 projektów z innych międzynarodowych programów badawczych i edukacyjnych.

 Największymi, a zarazem najważniejszymi z punktu widzenia rozwoju szeroko rozumianej edukacji, nauki i badań 
były dwa projekty: 

 – „śląskie Międzyuczelniane centrum edukacji i Badań interdyscyplinarnych” (śMceiBi) — w wyniku realizacji pro-
jektu 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 umożliwił 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” (ciNiBA) — w wyniku realizacji projektu w 2012 roku 
uruchomione zostało centrum będące wspólnym projektem Uniwersytetu ekonomicznego oraz Uniwersytetu ślą-
skiego. Główną funkcją obiektu jest udostępnianie czytelnikom księgozbioru tradycyjnego, czasopism oraz zbiorów 
multimedialnych. Biblioteka pracuje w zintegrowanym systemie informatycznym z opcją zdalnego przeszukiwania 
oraz możliwości rejestracji na odległość, a jej zasoby zostały umieszczone w Narodowym Uniwersalnym Katalogu.
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 Wykres nr 1 przedstawia porównanie projektów realizowanych w latach 2008–2015 według podziału na rodzaje 
projektów.

WYKRES 1
Liczba projektów realizowanych w latach 2008–2015 

według podziału na projekty edukacyjne, badawcze i inwestycyjne

1. Międzynarodowe programy badawcze, w tym programy ramowe UE
 W roku 2015 Uniwersytet śląski realizował międzynarodowe projekty badawcze w ramach 7. programu ramowego 
Ue, programu HOriZON 2020, Norweskiego Mechanizmu Finansowania, a także polsko-Szwajcarskiego programu 
Badawczego oraz polsko-Norweskiego programu Badawczego.
 W ramach 7. programu ramowego Ue Uczelnia w 2015 roku kontynuowała realizację 5 projektów oraz rozpo-
częła realizację 2 projektów w ramach programu Komisji europejskiej HOriZON 2020. ich łączna wartość przekracza  
7 250 677 zł (w tym: kwota dofinansowania ze środków zagranicznych — ponad 6 194 418 zł oraz kwota dofinansowania 
ze środków MNiSW na naukę w ramach projektów międzynarodowych współfinansowanych — 1 056 259 zł). Oprócz 
projektów w ramach 7. programu ramowego i HOriZON 2020 Uczelnia realizowała 4 projekty badawcze w ramach innych 
międzynarodowych programów badawczych, m.in. w ramach programu Specific programme „progress” 2007–2013.
 Wykaz projektów realizowanych w 2015 roku zawierają tabele nr 23 i 24.
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Lp. Nazwa projektu, akronim Okres 
realizacji

Rola 
w projekcie Jednostka realizująca Dofinansowanie – 

środki zagraniczne

Dofinansowanie – 
środki krajowe na 
naukę (MNiSW)

1 teNLAW — tenancy Law and 
Housing policy in Multi-level 
europe

2012–2015 partner Wydział prawa i Administracji 208 300,00 eUr 231 000,00 pLN

2 eUrOOt — enhancing 
resource Uptake from roots 
under stress in cereal corps

2012–2015 partner Wydział Biologii i Ochrony 
środowiska

90 000,00 eUr 147 866,00 pLN

3 irNet — international rese-
arch network for study and 
development of new tools 
and methods for advanced 
pedagogical science in the 
field of ict instruments, 
e-learning and intercultural 
competences

2014–2017 Koordynator Wydział etnologii i Nauk 
o edukacji

127 192,00 eUr 119 707,00 pLN

4 iSS-eWAtUS — integrated 
support system for efficient 
water usage and resources 
management

2014–2017 Koordynator Wydział informatyki i Nauki 
o Materiałach

441 850,00 eUr 417 237,00 pLN

5 reScue — patterns of resi-
lience during Socioeconomic 
crises among Households in 
europe

2014–2017 partner Wydział Nauk Społecznych 136 696,00 eUr 140 449,00 pLN

6 cHiBOW — children Born 
of War — past, present and 
Future

2015–2019 partner Wydział Nauk Społecznych 224 137,44 eUr 0,00 pLN

7 OpenDreamKit — Open Di-
gital research environment 
toolkit for the Advancement 
of Mathematics

2015–2019 partner Wydział Matematyki, Fizyki 
i chemii

161 235,00 eUr 0,00 pLN

Lp. Nazwa projektu, akronim Nazwa programu Okres 
realizacji Jednostka realizująca Dofinansowanie – 

środki zagraniczne
Dofinansowanie – 

środki krajowe
1 cNH: towards an integra-

ted Framework for climate 
change impact Assessments for 
international Market Systems 
with Long-term investments 
(cLiMArK)

US National 
Sience Foundation

2010–2015 Wydział Nauk o Ziemi 17 280,00 USD 0,00 pLN

2 FLOriSt — Flood risk on the 
northern foothills of the tatra 
Mountains

polsko-Szwajcarski 
program Badawczy

2011–2016 Wydział Nauk o Ziemi 737 999,99 pLN 0,00 pLN

3 Arctic climate system study of 
ocean, sea ice and glacier in-
teraction in Svalbard area with 
focus on Horsund (AWAKe-2)

polsko-Norweski 
program Badawczy

2013–2016 Wydział Nauk o Ziemi 448 656,00 pLN 0,00 pLN

4 Gender pay Gap (GpG) — close 
the Deal, Fill the Gap

Specific pro-
gramme „progress” 
2007–2013 
Section 5 „Gender 
equality”

2014–2016 Wydział prawa 
i Administracji

61632,00 eUr 261 936,00 pLN

TABELA 23 
Wykaz projektów realizowanych 

w ramach 7. Programu Ramowego UE i programu HORIZON 2020 w 2015 roku

TABELA 24
Wykaz projektów realizowanych 

w ramach innych międzynarodowych programów badawczych w 2015 roku
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2. Międzynarodowe programy edukacyjne, w tym programy edukacyjne UE
 W roku 2015 Uniwersytet śląski realizował 18 międzynarodowych działań edukacyjnych, w tym projekty edukacyjne 
oraz programy mobilnościowe. projekty realizowane były w ramach Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego, 
Norweskich Mechanizmów Finansowania, programu erasmus+, polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki, programu 
creative europe 2014–2020 oraz programu Lifelong Learning programme.

 Wykaz projektów realizowanych w 2015 roku zawiera tabela nr 25.
TABELA 25

Wykaz międzynarodowych projektów edukacyjnych w 2015 roku

Lp. Nazwa projektu, akronim Nazwa podprogramu Okres 
realizacji Jednostka realizująca Dofinansowanie

1 careerS — Development of ca-
reer Guidance Aimed at impro-
ving Higher education in Serbia

Lifelong Learning pro-
gramme / teMpUS iV

2011–2015 Biuro Karier 60 000,00 eUr

2 Mathematical Duel plus 2015–
2017 (MD_15_17)

erasmus+ / Akcja 2 part-
nerstwa strategiczne

2014–2017 Wydział Matematyki, Fizyki i chemii 37 350,00 pLN

3 icSe4school — Zintegrowane 
nauczanie przedmiotów ścisłych 
z perspektywą obliczeniową

erasmus+ / Akcja 2 part-
nerstwa strategiczne

2014–2017 Wydział Matematyki, Fizyki i chemii 263 320,00 eUr

4 teeN — technologies for new 
entrepreneurs

Lifelong Learning pro-
gramme / Leonardo 

2013–2015 Biuro Karier 22 000,00 eUr

5 Bilateralna niemiecko-polska 
harmonizacja prawa prywatnego 
w procesie integracji prawa Ue. 
Uzupełnienie czy opozycja?

polsko-Niemiecka Fun-
dacja na rzecz Nauki

2014–2016 Wydział prawa i Administracji 107 651,60 pLN

6 international scientific conference 
on the theatre of local histories in 
central europe

Międzynarodowy 
Fundusz Wyszehradzki / 
small grant

2014–2015 Wydział Filologiczny 24 187,20 pLN
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Lp. Nazwa projektu, akronim Nazwa podprogramu Okres 
realizacji Jednostka realizująca Dofinansowanie

7 GAMeS — projektowanie gier 
i przestrzeni wirtualnej — studia 
ii stopnia

Norweski Mechanizm 
Finansowania

2013–2016 Wydział Artystyczny 487 739,81 pLN

8 NOJAK — Nowa jakość edukacji 
— bezpieczeństwo wewnętrzne

Norweski Mechanizm 
Finansowania

2013–2016 Wydział prawa i Administracji 569 752,99 pLN

9 Mobilność studentów 
i pracowników

Norweski Mechanizm 
Finansowania

2014–2015 projekt 235 254,72 pLN

10 Mobilność studentów 
i pracowników

Norweski Mechanizm 
Finansowania

2015–2016 Biuro erasmus 459 154,32 pLN

11 the economic awareness of the 
young generation of Visegrad 
countries

Międzynarodowy Fun-
dusz Wyszehradzki /

2015–2016 Biuro erasmus 32 120,80 pLN

12 Nowoczesna edukacja 
o przeciwdziałaniu zagrożeniom 
środowiskowym

Norweski Mechanizm 
Finansowania

2015–2016 Wydział Nauk o Ziemi 339 904,00 pLN

13 ekologia kulturowa — specjalność 
na kierunku etnologia — studia 
ii stopnia

Norweski Mechanizm 
Finansowania

2015–2016 Wydział etnologii i Nauk o edukacji 376 010,00 pLN

14 Festival of Art and independent 
Games LAG

creative europe 
2014–2020

2015–2019 Wydział Artystyczny 333 310,00 eUr

15 europejskie studia 
leksykograficzne

erasmus+ 2015–2020 Wydział Filologiczny 2 249 000,00 eUr

16 cultivating and forming regional 
traditions by the Visegrad Group 
teachers

Międzynarodowy Fun-
dusz Wyszehradzki /

2015 Wydział Filologiczny 25 787,10 pLN

17 Developing Media Literacy in pu-
blic education: A regional priority 
in a Mediatized Age

Międzynarodowy Fun-
dusz Wyszehradzki /

2015–2016 Wydział pedagogiki i psychologii 7 000,00 eUr

18 Społeczeństwo prosumenckie  —
prosumencka energetyka (prOS)

Norweski Mechanizm 
Finansowania

2015–2016 projekt międzywydziałowy 348 034,00 pLN

3. Fundusze strukturalne UE
 W 2015 roku Uniwersytet śląski realizował projekty dofinansowane z funduszy strukturalnych, tj.: z programu Ope-
racyjnego Kapitał Ludzki, programu Operacyjnego innowacyjna Gospodarka, programu Operacyjnego infrastruktura 
i środowisko, programu Operacyjnego europejska Współpraca terytorialna, programu Operacyjnego Wiedza edukacja 
rozwój oraz z regionalnego programu Operacyjnego Województwa śląskiego.
 realizowane projekty wpisywały się w:

• obszar inwestycyjny — projekty związane z budową, rozbudową i modernizacją infrastruktury badawczo-
-edukacyjnej Uczelni,

• obszar badawczy — projekty związane z rozwojem badań naukowych i prac rozwojowych,
• obszar edukacyjny — projekty związane z kształceniem i dydaktyką oraz rozwojem współpracy instytucjonalnej.

 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 2015 roku w Uniwersytecie rozpoczęto, bądź kontynuowano, realizację 23 projektów. Łączna wartość 
dofinansowania przyznana Uniwersytetowi w ramach projektów wyniosła ponad 86 mln zł. 
 Od 1 stycznia 2015 roku realizowany jest nowy projekt edukacyjny pn. „Dofinansowanie potrzeb specjalnych 
w Akcji 2 erasmus+”, którego dofinansowanie w ramach pO Wer 2014–2020 wynosi 434 180,00 zł i trwać będzie do 
30 września 2016 roku. 
 W ramach inwestycji Uniwersytet śląski w 2015 roku kontynuował realizację 2 projektów:

• projekt pn. „centrum Nauk Stosowanych (cNS)”, który stanowi ii etap tworzenia nowoczesnego Kampusu 
Nauk Matematyczno-przyrodniczych Uniwersytetu śląskiego. pierwszym etapem była budowa śląskiego Mię-
dzyuczelnianego centrum edukacji i Badań interdyscyplinarnych w chorzowie, także dofinansowanego z pO 
infrastruktura i środowisko, które zostało otwarte w 2014 roku, 

• projekt informatyczny pn. „platforma Analiz i Archiwizacji Danych (pAAD)”, którego celem było stworzenie 
platformy analiz i archiwizacji danych w partnerstwie z instytutem Niskich temperatur i Badań Strukturalnych 
pAN we Wrocławiu.
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Lp. Nazwa projektu, 
akronim Nazwa podprogramu Okres 

realizacji
Jednostka 
realizująca Dofinansowanie

1 centrum Nauk Stosowanych (cNS) program Operacyjny infra-
struktura i środowisko

2014–2015 śMceiBi 34 673 639,52 pLN

2 platforma Analiz i Archiwizacji Danych (pAAD) program Operacyjny inno-
wacyjna Gospodarka

2014–2015 projekt ogólno-
uczelniany

14 686 057,00 pLN

Lp. Nazwa projektu, 
akronim

Nazwa 
podprogramu

Okres 
realizacji Jednostka realizująca Dofinansowanie

1 Ogólnodostępna baza da-
nych bio- i georóżnorodno-
ści Województwa śląskiego 
— integralna część otwar-
tego regionalnego systemu 
informacji przestrzennej, 
BiOGeO-SiLeSiA OrSip

regionalny pO 
Województwa 
śląskiego

2011–2015 Wydział Biologii i Ochrony środowiska 3 359 081,00 pLN

 Wykaz projektów realizowanych w 2015 roku zawierają tabele nr 26, 27 i 28.

TABELA 26
Wykaz projektów inwestycyjnych realizowanych w ramach funduszy strukturalnych w 2015 roku

 W 2015 roku Uniwersytet śląski kontynuował realizację jednego projektu badawczego w ramach funduszy 
strukturalnych:

 – „Ogólnodostępna baza danych bio- i georóżnorodności Województwa śląskiego — integralna część otwartego 
regionalnego systemu informacji przestrzennej, BiOGeO-SiLeSiA OrSip” — celem projektu jest utworzenie geo-
portalu przyrodniczego dla Województwa śląskiego. 

TABELA 27
Wykaz projektów badawczych realizowanych w ramach funduszy strukturalnych w 2015 roku

 Najwięcej projektów dofinansowanych z funduszy strukturalnych w Uniwersytecie śląskim stanowiły projekty 
o charakterze edukacyjno-dydaktycznym realizowane w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W 2015 roku 
rozpoczęła się realizacja nowego projektu pn. „Dofinansowanie potrzeb specjalnych w Akcji 2 erasmus+” w ramach 
programu pO Wer 2014–2020 (program Operacyjny Wiedza edukacja rozwój). projekt zakłada uzyskanie dofinanso-
wania dotyczącego potrzeb specjalnych (dodatek socjalny, osoby niepełnosprawne) dla studentów wyjeżdżających 
w ramach program erasmus+.
 W 2015 roku Uczelnia kontynuowała realizację 4 kierunków zamawianych w ramach poddziałania 4.1.2. pO Kapitał 
Ludzki, tj.: matematyka, inżynieria materiałowa, ochrona środowiska oraz informatyka. celem projektów było podnie-
sienie atrakcyjności kształcenia na kierunkach o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, a tym samym 
zwiększenie liczby absolwentów tychże kierunków. 
 Za strategiczny należy uznać w tej grupie projekt DoktoriS ii realizowany w partnerstwie z Urzędem Marszałkow-
skim Województwa śląskiego. projekt skierowany był do doktorantów, przygotowujących pracę doktorską o tematyce 
zgodnej z kluczowymi obszarami technologicznymi wskazanymi w programie rozwoju technologii Województwa 
śląskiego na lata 2010–2020. ponadto program w latach 2013–2015 oferował doktorantom szereg dodatkowych 
możliwości szkoleniowych i usług doradczych, w tym punkt Konsultacyjny. 
 Uniwersytet śląski w 2015 roku realizował także projekty edukacyjne w partnerstwach ponadnarodowych. Wspar-
ciem objęte zostały następujące projekty:

 – „pWp projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej — innowacyjny rozwój studiów ii stopnia w oparciu o doświad-
czenia partnera zagranicznego” — Wydział Artystyczny w cieszynie, 

 – pWp partnerstwo — informatyka — Nanofizyka — piN” — Wydział Matematyki, Fizyki i chemii.
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TABELA 28
Wykaz projektów edukacyjnych realizowanych w ramach funduszy strukturalnych w 2015 roku

Lp. Nazwa projektu, 
akronim

Nazwa 
podprogramu Jednostka realizująca Okres 

realizacji Dofinansowanie

1 Dofinansowanie potrzeb specjalnych 
w Akcji 2 erasmus+

pO Wer 
2014–2020

Biuro erasmus 2015–2016 434 180,00 pLN

2 pWp partnerstwo — informatyka — 
Nanofizyka — piN

pO Kapitał Ludzki Wydział Matematyki, Fizyki i chemii 2014–2015 1 625 822,20 pLN

3 partnerstwo – Akwizycja — Staże 
— pAS

pO Kapitał Ludzki Wydział Matematyki, Fizyki i chemii 2014–2015 1 608 498,90 pLN

4 Kompetentny informatyk — rozwój 
kompetencji przyszłych specjalistów 
it (Ki-it)

pO Kapitał Ludzki Wydział informatyki i Nauki 
o Materiałach

2014–2015 651 661,20 pLN

5 pWp projektowanie gier i przestrzeni 
wirtualnej — innowacyjny rozwój 
studiów ii stopnia w oparciu o do-
świadczenia partnera zagranicznego

pO Kapitał Ludzki Wydział Artystyczny 2014–2015 1 085 301,00 pLN

6 Uniwersytet Kompetencji kluczowych 
w chmurze edukacyjnej

pO Kapitał Ludzki centrum Kształcenia Ustawicznego 2014–2015 313 148,16 pLN

7 programowanie kariery — wsparcie 
młodych osób na rynku pracy

pO Kapitał Ludzki Biuro Karier 2014–2015 996 829,20 pLN

8 środowiskowe Studia doktoranckie 
z Nauk Matematycznych 

pO Kapitał Ludzki Wydział Matematyki, Fizyki i chemii 2009–2015 701 551,16 pLN

9 inżynier Materiałów — Materiał na 
inżyniera. Kształcenie zamawiane 
na kierunku inżynieria Materiałowa 
Uniwersytetu śląskiego

pO Kapitał Ludzki Wydział informatyki i Nauki 
o Materiałach

2011–2015 2 020 791,30 pLN

10 Fundament Optymalnego rozwoju: 
Staże z technologii — FOrSZt

pO Kapitał Ludzki Wydział Matematyki, Fizyki i chemii 2013–2015 2 544 047,06 pLN

11 DoktoriS ii — program Stypendialny 
na rzecz innowacyjnego śląska

pO Kapitał Ludzki projekt ogólnouczelniany 2013–2015 870 007,26 pLN

12 program „Akademickie centrum 
Kreatywności”; obszar: nauczanie 
języków obcych metodą narra-
cyjną w przedszkolu i na 1. etapie 
edukacyjnym

pO innowacyjna 
Gospodarka

Wydział Filologiczny 2014–2015 205 556,56 pLN

13 UStuś — Uniwersyteckie Studia 
środowiskowe: Kierunek Zamawiany 
„Ochrona środowiska”

pO Kapitał Ludzki Wydział Biologii i Ochrony środowiska 2012–2015 4 072 077,00 pLN

14 informatyka inżynierska — Kierunek 
Zamawiany Uniwersytetu śląskiego 

pO Kapitał Ludzki Wydział informatyki i Nauki 
o Materiałach

2012–2015 2 585 525,25 pLN

15 GeOFUtUre — Geofizyka w gospo-
darce przyszłości

pO Kapitał Ludzki Wydział Nauk o Ziemi 2012–2015 1 457 564,70 pLN

16 Zwiększenie liczby absolwentów 
kierunku chemia ZLAB

pO Kapitał Ludzki Wydział Matematyki, 
Fizyki i chemii

2012–2015 3 832 153,50 pLN

17 Matematyka kodem nowoczesności pO Kapitał Ludzki Wydział Matematyki, 
Fizyki i chemii

2012–2015 4 508 007,00 pLN

18 Zwiększenie udziału osób dorosłych 
w kształceniu w zakresie narzę-
dzi informatycznych i technologii 
— NitKA

pO Kapitał Ludzki projekt ogólnouczelniany 2013–2015 2 990 982,75 pLN

19 Akcent@com pO europejska 
Współpraca 
terytorialna

Wydział etnologii i Nauk o edukacji 2013–2015 160 871,13 pLN

20 Broker innowacji pO innowacyjna 
Gospodarka

Wydział Biologii i Ochrony środowiska 2013–2015 200 000,00 pLN
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4. Projekty składane w 2015 roku
 W 2015 roku pracownicy Uniwersytetu złożyli łącznie 73 projekty; w tym: 

 – 14 wniosków do pO Wer 2014–2020, w ramach konkursów na program rozwoju Kompetencji oraz  
Studiujesz?praktykuj!, Akademickie Biura Karier,

 – 7 wniosków do rpO WSL 2014–2020:
• w ramach priorytetu 2.1. — 3 projekty własne oraz jeden projekt w partnerstwie, 
• w ramach priorytetu 11.1.4. — 3 projekty w partnerstwie,

 – 13 propozycji projektów do Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego, 
 – 13 wniosków do program erasmus+, 
 – 15 propozycji do programu Ue — HOriZON 2020,
 – 4 wnioski do programu HerA Uses of the past, 
 – po jednym wniosku do: employment, Social Affairs and inclusion DG programme, Funduszu Badawczego Węgla 

i Stali, polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki, Funduszu Stypendialno-Szkoleniowego, iNterreG BALtic 
SeA reGiON 2014–2020, a także programu Współpracy polska-rpA, programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
i Zatrudnienie w republice czeskiej, programu polsko-tajwańskiej Współpracy Badawczej.

 część projektów znajduje się w ocenie formalno-merytorycznej.
 Największą aktywnością w składaniu wniosków wykazały się: Wydział Matematyki, Fizyki i chemii (11 wnio-
sków), Wydział Filologiczny (7 wniosków), Wydział Nauk o Ziemi (7 wniosków), Wydział etnologii i Nauk o edukacji  
(7 wniosków), Wydział Nauk Społecznych (6 wniosków), Wydział pedagogiki i psychologii (5 wniosków), Wydział Bio-
logii i Ochrony środowiska (2 wnioski), Wydział prawa i Administracji (2 wnioski), Wydział teologiczny (2 wnioski) oraz 
Wydział Artystyczny (1 wniosek).
 W 2015 roku Dział projektów Uniwersytetu śląskiego aktywnie działał na rzecz upowszechnienia wiedzy na 
temat realizacji projektów oraz możliwości pozyskania funduszy z programów międzynarodowych. Dział prowadził 
także ogólnouczelniane szkolenia i spotkania dla zespołów koordynujących realizację projektów oraz osób chcących 
aplikować o środki na realizację projektów. 
 ponadto Dział projektów prowadził stronę internetową (www.projekty.us.edu.pl), na której zamieszczano infor-
macje 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 2015 roku na następujących zagadnieniach:
 – kontynuowaniu utrzymania oraz rozwoju centralnych systemów informatycznych, w tym:

• Zintegrowanego informatycznego Systemu Wspomagającego Zarządzanie Uczelnią (SAp),
• Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS),
• systemu antyplagiatowego,
• systemu poczty elektronicznej,
• systemu hostingowego,
• systemu e-learningowego,

 – optymalizacji kosztów funkcjonowania infrastruktury informatycznej i telefonicznej,
 – poprawie infrastruktury technicznej, 
 – rozwoju lokalnych sieci komputerowych w Uczelni oraz dalszej rozbudowie Uniwersyteckiej Sieci Komputerowej 

(USK) i usług sieciowych,
 – rozwoju serwisów WWW Uczelni,
 – wsparciu społeczności akademickiej w wykorzystaniu narzędzi i infrastruktury informatycznej w pracach 

naukowych. 
 Uniwersytet śląski jest członkiem-założycielem Międzyuniwersyteckiego centrum informatyzacji (MUci), 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. W 2015 roku Uniwersytet 
śląski aktywnie uczestniczył w działaniach MUci, w szczególności w kwestii rozwoju systemu antyplagiatowego OSA, 
którego rozwój i wdrożenie były jednymi z kluczowych punktów planowanych na miniony rok.
 W 2015 roku kontynuowano działania mające na celu integrację infrastruktury i usług informatycznych utrzymy-
wanych przez działy pionu it. W wyniku prowadzonych prac przeniesiono infrastrukturę sprzętową do serwerowni 
Bankowa 14 oraz utworzono klaster wysokiej dostępności, na którym w chwili obecnej utrzymywana jest większość 
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usług pionu it. W minionym roku inwestowano również w infrastrukturę techniczną. Wykonany został tor zasilania 
rezerwowego kluczowej infrastruktury informatycznej Uczelni oraz doposażona została, w ramach realizacji projektu 
pAAD, serwerownia w budynku przy ul. Bankowej 14. Działania te pozwoliły na zapewnienie na odpowiednim po-
ziomie dostępności do infrastruktury informatycznej Uczelni. Obsługą wytworzonej infrastruktury zajmuje się Sekcja 
Zarządzania infrastrukturą informatyczną. Oprócz działań związanych z infrastrukturą informatyczną w mijającym roku 
przeprowadzono modernizację centralnego węzła sieciowego, dzięki której Uniwersytet śląski jest podłączony do 
śląskiej Akademickiej Sieci Komputerowej dwoma niezależnymi łączami o przepustowości 10 Gbps. 
 rok 2015 zaowocował ponadto uruchomieniem w ramach realizacji projektu pAAD klastra obliczeniowego o mocy 
104 tFLOpS. W zadaniu, obok naukowców, zaangażowani byli również pracownicy pionu it, którzy w chwili obecnej 
zajmują się utrzymaniem wytworzonej infrastruktury. 
 Za realizację informatyzacji Uczelni odpowiadają następujące jednostki pionu it: Dział Administracji Sieci i Usług 
Sieciowych (DASiUS), Dział informatycznej Obsługi toku Studiów (DiOtS), Dział informatycznych Systemów Zarządzania 
(DiSZ), Dział portalu i Serwisu WWW (DpiSWWW), Sekcja Zarządzania infrastrukturą informatyczną (SZii) oraz Sekcja 
teletechniczna (St).

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 — Dział 
zajmuje się szkieletową częścią USK oraz siecią bezprzewodową. W ramach działań w tym zakresie:

a. zmieniono sposób przyłączenia USK do sieci — operator śASK (cK politechniki śląskiej) umożliwił zwiększenie 
szybkości połączenia do 10 Gbps oraz zapewnił redundantność tego przyłączenia, 

b. rozbudowano szkieletową sieć światłowodową w relacjach: Uniwersytecka 4 — Bankowa 14 — Bankowa 12 
oraz Bankowa 14 — Bankowa 11 — Bankowa 9. Stworzono możliwość podłączenia do sieci nowego budynku 
Wydziału radia i telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego. Nowe kable światłowodowe umożliwiają wytworzenie 
w tych relacjach połączeń z przepustowością 10 Gbps, a także zestawianie połączeń redundantnych,

c. prowadzono bieżącą eksploatację sieci szkieletowej Uczelni — zakup nowych urządzeń sieciowych umożliwił 
rozpoczęcie procesu zwiększania przepustowości sieci w obrębie kampusu w Katowicach oraz zredukowanie 
liczby przełączników

TABELA 29
Uczelniana Sieć Komputerowa w latach 2012–2015 — urządzenia sieciowe i łącza

Rok Routery Przełączniki Łącza 10 Gbps Łącza 1 Gbps Łącza 100 Mbps
2015 6 41 4 47 8
2014 6 50 — 47 12
2012 7 52 — 35 22

d. kontynuowano uruchamianie sieci bezprzewodowej w jednostkach Uczelni. Udostępniano sieci dla pracow-
ników (pracownik-us), studentów (student-us) i gości (eduroam) oraz doraźnie sieci dla konferencji, zjazdów, 
itp. Obecność Uniwersytetu śląskiego w sieci eduroam umożliwia naszym pracownikom i studentom dostęp 
do internetu także podczas wyjazdów do ośrodków naukowych za granicą. Wzrosły liczba urządzeń umożli-
wiających dostęp bezprzewodowy oraz liczba użytkowników sieci bezprzewodowej

Rok Kontrolery Punkty dostępowe Budynki z Wi-Fi Średnia liczba użyt-
kowników dziennie

Średnie wykorzystanie 
pasma [Mbps]

2015 5 265 31 430 41,8
2014 5 206 31 225 28,3
2012 5 231 35 62 1,4

TABELA 30
Uczelniana Sieć Komputerowa w latach 2012–2015 — sieć bezprzewodowa
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Rok Ruch przychodzący [GB] Ruch wychodzący [GB] Ruch całkowity [GB}
2015 1 012 149 259 887 1 272 036
2014 812 372 250 979 1 063 352
2012 496 608 62 339 465 253

2. Zapewnienie bezpieczeństwa sieci komputerowej USNET, zarządzanie adresami internetowymi i nazwami do-
menowymi znajdującymi się w dyspozycji Uniwersytetu Śląskiego
 W zakresie bezpieczeństwa sieci i administracji adresami ip i nazwami DNS:
a. eksploatowano zintegrowane urządzenia bezpieczeństwa (firewall) na granicy Uczelnianej Sieci Komputerowej 

i śląskiej Akademickiej Sieci Komputerowej,
b. szczególną uwagę poświęcono wielowarstwowej ochronie antywirusowej, antyspamowej i antyphishingowej; 

poza stosowanymi dotychczas rozwiązaniami zakupiono i wdrożono system Barracuda,
c. we współpracy z operatorem śASK eksploatowano dwa niezależne połączenia światłowodowe do śASK, utrzy-

mując niezawodne przyłączenie Uczelni do internetu,
d. prowadzono monitoring sieci i urządzeń sieciowych,
e. utrzymywano eksploatację podstawowego i zapasowego serwera DNS,
f. na życzenie lokalnych administratorów sieci i w miarę potrzeb własnych dokonywano na bieżąco zmian w ad-

resach 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. nadzorowano system kontroli dostępu do sieci packetFence 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: cen-
trum Komputerowe politechniki śląskiej. W ramach współpracy z operatorem i użytkownikami sieci:

a. utrzymywano połączenie z internetem za pośrednictwem śląskiej Akademickiej Sieci Komputerowej. Wyko-
rzystanie sieci zwiększyło się, co obrazuje tabela nr 31

TABELA 31
Uczelniana Sieć Komputerowa w latach 2012–2015 — łączność z Internetem

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 spoza Uczelni.
4. Zapewnienie sprawności działania szkieletowej sieci komputerowej USNET oraz stosowanego sprzętu kompu-

terowego 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 2015,

b. przygotowano i złożono do MNiSW wniosek o przyznanie w roku 2016 dotacji na rozwój infrastruktury infor-
matycznej nauki (LAN).

5. Udzielanie użytkownikom z Uniwersytetu Śląskiego konsultacji w zakresie administracji i zapewnienia bezpie-
czeństwa sieci

 Użytkownicy z Uniwersytetu śląskiego mogli uzyskać pomoc w zakresie administracji i zapewnienia bezpieczeństwa 
sieci za pomocą Systemu Obsługi Spraw oraz w ramach konsultacji indywidualnych; realizując kontakty z użytkownikami:

a. w Systemie Obsługi Spraw zarejestrowano więcej zgłoszeń niż w latach ubiegłych. Wzrost liczby zgłoszeń wynika 
z rosnącego zainteresowania użytkowników wykorzystaniem usług sieciowych i poczty Uś. Warte odnotowania 
jest również zwiększenie zgłoszeń związanych z nadużyciami w sieci
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TABELA 32
Załatwianie spraw użytkowników w latach 2008–2015

Lp. Zgłoszenia 2008 2012 2014 2015
1 US-postmaster (zdarzenia związane z pocztą) 719 886 1 037 1 121
2 US-Konto (udane aktywacje kont) 1 062 310 655 327
3 US-DNS (zdarzenia związane z rejestracją nazw) 80 42 80 53
4 US-Network (zdarzenia związane z działaniem sieci) 81 205 145 161
5 US-Hosting (zdarzenia związane z obsługą stron WWW) 277 177 276 316
6 US-Abuse (zdarzenia związane z nadużyciami sieci Uczelni) 297 59 175 499
7 pozostałe (przydział adresów ip, administracja WWW itp.) 61 141 193 88

Razem 2 577 1 820 2 471 2 565

b. konsultacje prowadzone były na bieżąco i polegały na przekazywaniu użytkownikom opinii, udzielaniu rad, 
wskazówek i wyjaśnień.

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, opiera się w większości 
na dostępnym nieodpłatnie oprogramowaniu otwartoźródłowym. W ostatnich latach zakupiono również systemy 
wspomagające hosting (2014) oraz antyspamowy i antywirusowy (2015). Zarówno systemy nieodpłatne (te oczywiście 
w większym stopniu), jak i zakupione wymagają systematycznej aktualizacji, konfiguracji i obserwacji przez admini-
stratorów systemów, m.in.:

a. na serwerach Dell udoskonalano system wirtualizacji VMware,
b. udostępniano usługi katalogowe LDAp,
c. prowadzono replikację serwerów baz danych oraz usług katalogowych w celu zapewnienia stałego dostępu 

do usług krytycznych dla działania pozostałych systemów,
d. eksploatowano system poczty elektronicznej,
e. eksploatowano system list pocztowych (Sympa) obsługujący 196 list dystrybucji poczty,
f. eksploatowano wewnętrzny komunikator jabber,
g. zwiększano wydajność i niezawodność usług sieciowych,
h. utrzymywano i aktualizowano serwis informacyjny zawierający komunikaty dotyczące sieci USNet oraz wska-

zówki ułatwiające samodzielne rozwiązywanie problemów z pocztą i usługami sieciowymi (http://usnet.us.edu.
pl),

i. eksploatowano System Obsługi Spraw zarówno w DASiUS, jak również udostępniając go innym jednostkom 
administracji Uś (np. do obsługi problemów dotyczących rekrutacji na studia, obsługi studentów zagranicznych, 
korespondencji Biura promocji i imprez Akademickich, obsługi klastra pAAD, Archiwum, Działu Logistyki) — 
aktualnie system ten obsługuje 67 adresów mailowych — kolejek.

7. Administrowanie serwerami dla potrzeb centralnie oferowanych usług sieciowych
 centralnie oferowane usługi sieciowe realizowane są za pomocą zestawu serwerów z odpowiednim oprogramo-
waniem. Wykonując to zadanie:

a. w pierwszej połowie 2015 r. (później obowiązki te przejęła nowo utworzona Sekcja Zarządzania infrastrukturą 
informatyczną) zarządzano ośmioma fizycznymi serwerami, na których — dzięki wykorzystaniu nowoczesnych 
mechanizmów wirtualizacji serwerów (VMware) — umieszczono 67 serwerów wirtualnych; serwery te współ-
pracują (z wykorzystaniem SAN Fibre channel) z macierzami dyskowymi o pojemności 108 tB,

b. udostępniano usługi poczty elektronicznej, hostingu stron WWW wraz z obsługą skryptów pHp oraz baz My-
SQL, prosty kreator stron WWW oraz obsługę transferu plików przez Ftp,

c. w roku 2015 obsługiwano konta poczty elektronicznej, wśród których największą część stanowią konta osobiste 
pracowników, studentów i doktorantów Uczelni. Są także konta jednostek, emerytów i inne. Liczba obsługi-
wanych kont wzrosła, co obrazuje tabela nr 33
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TABELA 33
Poczta elektroniczna w latach 2012–2015 — liczba kont pocztowych

Rok Pracownicy Studenci Doktoranci Jednostki Inne Razem
2015 3 177 14 606 845 821 904 20 353
2014 3 156 12 804 615 814 733 18 202
2012 2 874 8 207 54 681 787 12 603

d. w związku z zakupem systemu antyspamowego i antywirusowego Barracuda dokonano przebudowy i dostoso-
wania do niego uczelnianego systemu pocztowego. Wynikłe z tego zmiany nie pozwalają w sposób miarodajny 
porównać przepływu poczty w 2014 i 2015 r. Aktualnie, miesięcznie podejmowane są próby przesłania spoza 
Uczelni około 1,2 miliona e-maili, z czego blokowane jako spam i wirusy jest 84% e-maili. Wyodrębnienie 
przesyłanych za pośrednictwem serwerów pocztowych Uś e-maili wysyłanych przez ciNiBA (806 377 e-maili), 
utrudnia również porównanie ilości e-maili wysyłanych z Uś i z Uś do Uś. Użytkownicy z zadowoleniem infor-
mują DASiUS o znacznym ograniczeniu otrzymywanych e-maili spamowych. Aktualnie poczta przechodzi przez 
12 warstw filtrowania Barracudy, a następnie jeszcze dodatkowo przez dotychczasowy skaner antyspamowy 
i antywirusowy. Oczywiście nie sposób całkowicie wyeliminować spamu, ani błędnego oznaczania niespamo-
wych e-maili; dane zawierają tabele nr 34, 35 i 36

TABELA 34
Poczta elektroniczna w latach 2012–2015 — liczba przychodzących e-maili

Rok Przyjęte Nieprzyjęte (spam) % spamu Razem
2015 4 663 835 24 383 834 84 29 046 669
2014 5 940 977 30 459 838 84 36 400 815
2012 3 402 203 61 788 238 95 65 190 441

TABELA 35
Poczta elektroniczna w latach 2012–2015 — liczba wychodzących e-maili

TABELA 36
Poczta elektroniczna w latach 2012–2015 — zagrożenia

Rok Wysłano poza Uczelnię Wysłano do Uczelni
2015 3 235 166 3 934 126
2014 4 121 884 5 813 729
2012 3 535 568 2 014 342

Rok Wykryte wirusy Wykryty spam Razem
2015 571 556 7 081 974 7 653 530
2014 6 173 305 572 311 745
2012 3 024 65 650 68 674

e. dla zapewnienia prywatności przesyłanych danych, serwery DASiUS udostępniają szyfrowane połączenia do 
poczty elektronicznej,

f. pracownicy, jednostki organizacyjne, organizatorzy konferencji i innych przedsięwzięć Uś mogą tworzyć własne 
serwisy WWW w ramach aktualnie utrzymywanych przez DASiUS dwóch platform hostingowych (starej, z której 
powoli się wycofujemy ze względów bezpieczeństwa i nowej, opartej na zakupionym w 2014 roku plesku — 
aktualnie już 150 nowych bądź przeniesionych ze starego hostingu serwisów WWW) 
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TABELA 37
Serwisy WWW w latach 2012–2015

Rok Serwisy WWW
2015 864
2014 788
2012 669

g. na serwerach baz danych znajdują się bazy danych należące do pracowników i jednostek Uniwersytetu oraz 
bazy danych działające na potrzeby serwisów utrzymywanych przez DpiSWWW i DASiUS

TABELA 38
Bazy danych w latach 2012–2015

Rok Bazy danych w hostingu Bazy danych DPiSWWW i DASiUS
2015 518 50
2014 458 45
2012 318 73

8. Aktywny udział w projektach informatycznych realizowanych na rzecz Uniwersytetu Śląskiego
 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. prowadzono dystrybucję oprogramowania antywirusowego i statystycznego dla pracowników i studentów,
b. prowadzono dystrybucję certyfikatów tcS dla serwerów w domenie us.edu.pl,
c. współpracowano z działami pionu it oraz administratorami sieci komputerowych w jednostkach Uczelni,
d. uczestniczono w pracach związanych z budową sieci w budynkach śMceiBi oraz nowego budynku Wydziału 

radia i telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego.

Dział Informatycznej Obsługi Toku Studiów (DIOTS)

 W 2015 roku główne zadania Działu informatycznej Obsługi toku Studiów skupiały się na utrzymaniu infrastruktury 
informatycznej oraz świadczeniu usług wsparcia technicznego i merytorycznego dla użytkowników systemu USOS 
(Uniwersytecki System Obsługi Studiów) oraz szeregu aplikacji stowarzyszonych, dedykowanych ogółowi społeczności 
akademickiej, m.in.:

 – USOSweb (usosweb.us.edu.pl),
 – UL (Uniwersyteckie Lektoraty, ul.us.edu.pl),
 – informator ectS & Karta Kierunku (informator.us.edu.pl),
 – Ankieter (ankieter.us.edu.pl),
 – serwisy USOSapps (usosapps.us.edu.pl) oraz DiOtSapps (diotsapps.us.edu.pl) umożliwiające zewnętrznym aplika-

cjom dostęp do bazy danych USOS.
 Na potrzeby serwisów obsługiwanych przez dział oraz platformy e-learningowej utrzymywano centralny punkt 
uwierzytelniania (cAS), rozszerzając jego funkcjonalność o możliwość logowania się przy użyciu adresu poczty elektro-
nicznej czy numeru indeksu, a także samodzielnej, nie wymagającej aktywacji przez pracownika administracji, zmiany 
hasła. 
 W związku z nałożeniem na Uczelnię obowiązku przekazywania pisemnych prac dyplomowych do Ogólnopol-
skiego repozytorium pisemnych prac Dyplomowych (OrppD), w styczniu 2015 roku udostępniono internetowy 
serwis Archiwum prac Dyplomowych, pełniący funkcję katalogu i repozytorium elektronicznych wersji prac dyplo-
mowych. ponadto opracowano i wdrożono procedurę przekazywania pisemnych prac dyplomowych do OrppD,  
których obrona odbyła się po dniu 30 września 2009 roku. W USOS udostępniono specjalny moduł, przygotowany 
na przyjęcie ponad 38 tys. prac, dedykowany wczytywaniu prac archiwalnych, które po weryfikacji przez pracowników 
DiOtS przekazywane są do OrppD. W 2015 roku zostało do USOS wczytanych 26 tys. archiwalnych prac, z czego 
zweryfikowanych zostało 14 tys.
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Lp. Wydział/Jednostka 2008 2012 2015
1 Wydział Filologiczny — 419 733
2 Wydział Matematyki, Fizyki i chemii 5 56 113
3 Wydział Nauk o Ziemi — — 45
4 Wydział Nauk Społecznych — 256 315
5 Wydział prawa i Administracji 14 49, w tym: 

3 rejestracje
żetonowe

124

6 Wydział informatyki i Nauki o Materiałach — — 133

7 Wydział teologiczny — — 12
8 Szkoła Zarządzania — — 10
9 Kolegium indywidualnych Studiów 

Międzyobszarowych
— — 1

10 Studium praktycznej Nauki Języków Obcych 3 3, w tym: 
2 rejestracje
żetonowe

12, w tym:
3 rejestracje
żetonowe

11 Studium Wychowania Fizycznego i Sportu 2
(rejestracje
żetonowe)

2
(rejestracje
żetonowe)

2
(rejestracje
żetonowe)

12 rejestracje ogólnouczelniane — 1 4
Razem 24 786, w tym: 

7 rejestracji żetonowych
1 504

 ponadto realizowane były następujące zadania:
1. Kontynuowano proces wspomagający planowanie i organizowanie toku studiów w poszczególnych jednostkach 

organizacyjnych — tabela nr 39 pokazuje dynamikę wzrostu liczby rejestracji przedmiotowych uruchomionych 
w latach 2008, 2012 i 2015

TABELA 39
Dynamika wzrostu liczby rejestracji przedmiotowych uruchomionych w latach 2008, 2012 i 2015

2. realizowano proces personalizacji elektronicznych Legitymacji Studenckich (eLS) oraz elektronicznych Legitymacji 
Doktoranta (eLD) 

TABELA 40
Personalizacja Elektronicznych Legitymacji Studenckich (ELS) 

oraz Elektronicznych Legitymacji Doktoranta (ELD) w latach 2008, 2012 i 2015

Lp. Wyszczególnienie 2008 2012 2015
1 eLS 10 310 10 057 8 088
2 eLD — 994 359

3. przeprowadzono dwie pełne aktualizacje systemu USOS oraz aplikacji satelitarnych: w styczniu do wersji 6.0.1, 
natomiast we wrześniu do wersji 6.1.0.

4. Udostępniono 21 aktualizacji lokalnych wersji formularzy i raportów systemu USOS.
5. przygotowano lub uaktualniono ok. 60 raportów wykonanych w technologii Birt.
6. rozwijano w USOS moduł Karta Kierunku, dokonano licznych modyfikacji formularzy, raportów oraz zmian w ser-

wisie internetowym informator.us.edu.pl.
7. Utworzono 67 nowych kont w systemie USOS.
8. Utworzono 46 kont Wydziałowego Koordynatora ApD.
9. czynnie wsparto proces rekrutacji, weryfikując zdjęcia kandydatów oraz przeprowadzając walidację danych stu-

dentów w kontekście legitymacji studenckiej oraz import danych z Krajowego rejestru Matur.
10. prowadzono działania mające na celu bieżące zasilanie danymi ogólnopolskiego wykazu studentów i doktorantów 

prowadzonego w systemie pOL-on (Zintegrowany System informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym)
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TABELA 41
Przekazywanie danych dotyczących studentów i doktorantów Uniwersytetu Śląskiego 

do systemu POL-on w latach 2008, 2012 i 2015

Lp. Wyszczególnienie 2008 2012 2015
1 Liczba studentów (stan na 31 grudnia) — 26 988 23 654
2 Liczba doktorantów (stan na 31 grudnia) — — 1 358
3 Liczba studentów pobierających pomoc materialną — 6 380 5 898
4 Liczba doktorantów pobierających pomoc materialną — — 711
5 Liczba wyeksportowanych plików z danymi studentów — 8 324
6 Liczba wyeksportowanych plików z danymi doktorantów — — 5

11. Utworzono 106 kont w systemie pOL-on i nadano stosowne uprawnienia pracownikom.
12. przygotowano procedury wprowadzania danych w związku z powstaniem Systemu informacji o Nauce. 
13. przeprowadzono szkolenia pracowników administracji centralnej oraz pracowników na wydziałach w związku 

z wprowadzaniem do systemów pOL-on i SAp danych na potrzeby Systemu informacji o Nauce.
14. przetestowano i wprowadzono ok. 100 poprawek oraz sporządzono 10 not zmian do systemu SAp, w szczególności:
 ― przygotowano raporty z danymi kadrowymi dla pracowników wydziałów,
 ― wprowadzono liczne walidacje w systemie SAp,
 ― przygotowano raport błędów we wprowadzonych danych.
15. Koordynowano prace związane z przygotowaniem i przekazywaniem do systemu pOL-on danych gromadzonych 

na potrzeby programu badań statystycznych statystyki publicznej (styczeń 2015 roku).
16. Brano czynny udział w pracach związanych z przygotowaniem mechanizmu do zbiorczego przekazywania danych 

bibliograficznych do systemu pBN.
17. przygotowano dane statystyczne o studentach oraz koordynowano prace innych działów w związku z przygoto-

waniem i przekazaniem do MNiSW sprawozdania z działalności Uczelni (listopad 2015 roku). 
18. przekazywano i aktualizowano w systemie pOL-on dane o zatrudnieniu nauczycieli akademickich oraz pracowników 

naukowo-technicznych i inżynieryjno-technicznych.
19. Wprowadzono do systemu pOL-on informacje o oświadczeniach do liczby N oraz dane o prowadzonej działalności 

badawczo-rozwojowej za lata 2013–2015.
20. Koordynowano przygotowanie zestawienia i przekazano do pOL-on informacje o zaliczeniu pracowników do 

minimum kadrowego do prowadzenia studiów oraz do minimum kadrowego do nadawania stopni naukowych.
21. Koordynowano zadania związane z przekazywaniem danych do systemu pOL-on, w szczególności informacji o:
 ― nieruchomościach, inwestycjach, infrastrukturze, 
 ― konferencjach krajowych i zagranicznych,
 ― patentach i dokonaniach, 
 ― projektach naukowych, 
 ― laboratoriach badawczych, bibliotekach,
 ― osiągnięciach artystycznych,
 ― zawiadomieniach o nadanych stopniach naukowych doktora lub doktora habilitowanego,
 ― czasopismach wydawanych przez jednostki naukowe

TABELA 42
Przekazywanie danych dotyczących pracowników Uniwersytetu Śląskiego 

do systemu POL-on w 2015 roku

Lp. Wyszczególnienie Liczba
1 Liczba pracowników (stan na 31 grudnia) 2 246
2 Liczba pracowników wliczanych do minimum kadrowego do prowadzenia studiów 

w roku akademickim 2015/2016
1 333

3 Liczba złożonych oświadczeń do liczby N za lata 2013–2015 4 750
4 Liczba wyeksportowanych plików z danymi pracowników 225
5 Liczba wprowadzonych osiągnięć artystycznych 3 620
6 Liczba zawiadomień o nadaniu stopnia naukowego doktora lub doktora habilitowanego 224
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22. rozszerzono w USOS obecny model stypendialny o obsługę wniosków stypendialnych.
23. Zaktualizowano w USOS wzory 144 decyzji administracyjnych.
24. Wdrożono w USOS moduł do obsługi przewodów doktorskich, uzupełniono dane ponad 1 300 doktorantów oraz 

wprowadzono 284 przewody doktorskie.
25. Wraz z Wydziałem Matematyki, Fizyki i chemii przeprowadzono pilotażowe wdrożenie modułu podań studenckich 

w USOSweb.
26. Udostępniono w USOSweb możliwość samodzielnego wprowadzania przez studentów numerów rachunków ban-

kowych wykorzystywanych do celów stypendialnych.
27. We współpracy z Biurem Wsparcia Studenta oraz Biurem ds. Jakości Kształcenia uruchomiono kilkanaście ankiet 

elektronicznych.
28. przygotowano narzędzia umożliwiające digitalizację ankiet oceny nauczycieli akademickich.
29. Kontynuowano projekt aktualizacji materiałów szkoleniowych i ich publikacji na platformie szkoleń wewnętrznych 

Moodle.
30. przeprowadzono liczne szkolenia zarówno dla pojedynczych użytkowników, jak i grup w zakresie wykonywanych 

w systemie USOS zadań, m.in. 3 szkolenia mające na celu przedstawienie zmian w modelu stypendialnym, szkole-
nie dotyczące zmian w modułach dotyczących prac dyplomowych oraz serwisu ApD, szkolenie dla pracowników 
Wydziału Matematyki, Fizyki i chemii w zakresie wdrażanego modułu podań studenckich w USOSweb.

31. Otrzymano ponad 1 380 elektronicznych zgłoszeń w systemie SOS US.
32. przygotowano kilkadziesiąt kwerend SQL do bazy danych USOS na żądania zgłaszane przez użytkowników i jed-

nostki administracyjne.
33. Utrzymywano interfejs wymiany danych pomiędzy systemami USOS i SAp.
34. Aktywnie brano udział w projektach informatycznych realizowanych na rzecz Uniwersytetu.

TABELA 43
Parametry charakteryzujące wielkość bazy danych systemu USOS w latach 2008, 2012 i 2015 

(stan na 31 grudnia)

Lp. Wyszczególnienie 2008 2012 2015
1 Liczba aktywnych użytkowników 163 364 619
2 Liczba ocen 2 419 330 4 833 582 6 583 595
3 Liczba programów 1 208 1 603 1 778
4 Liczba przedmiotów 20 237 38 078 53 373
5 Liczba przyznanych składników stypendialnych 365 980 642 378 763 016

Dział Informatycznych Systemów Zarządzania (DISZ)

 W 2015 roku Dział koncentrował się na realizacji następujących zadań:
1. Administrowanie i utrzymywanie bezawaryjnej pracy Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomaga-

jącego Zarządzanie Uczelnią
 Wspólnie z politechniką Warszawską, Uniwersytetem Jagiellońskim oraz Uniwersytetem Marii curie-Skłodow-
skiej w Lublinie, Uniwersytet śląski bierze udział w jednym z największych projektów informatycznych dotyczących 
polskich wyższych 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 roku 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 zostało podzielone na trzy etapy 
i planowane jest na okres od 3 do 8 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

 W dniu 1 stycznia 2008 roku nastąpił start produktywny modułu płace i kadry (w wymaganym dla płac zakresie).
 W grudniu 2008 r. 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 użytkow-
ników infrastrukturę VpN.
 W 2015 r. trwały prace związane z ii etapem wdrożenia Systemu obejmujące procesy obsługi badań naukowych, 
opłat związanych z usługami edukacyjnymi i zakwaterowania, zarządzania strategicznego i operacyjnego. Dokonano 
uaktualnienia środowiska transakcyjnego oraz hurtowni danych do najnowszej stabilnej wersji.
 W chwili obecnej na system SAp składają się:

 – systemy produkcyjne SAp — 17,
 – systemy prototypowe i treningowe SAp wraz z bazami danych — 10,
 – serwery pomocnicze dla SAp (SAproutery, proxy, serwer NFS, itp.) — 19.

 W roku 2015 System obsłużył 1 500 list płac dla około 3 400 pracowników, 9,3 tys. umów cywilno-prawnych, 72 
tys. faktur sprzedaży, 20 tys. pozycji wniosków zakupu, 34,5 tys. pozycji zamówień, 25 tys. faktur zakupu, 5 100 po-
dróży służbowych krajowych, 2 400 podróży służbowych zagranicznych, 22 tys. obiektów kontrolingowych oraz 2 605 
projektów; łączna liczba dokumentów księgowych przekroczyła 500 000.
 W zakresie nieruchomości System obsługuje:

 – budynki — 80,
 – budowle — 105,
 – działki gruntowe — 133,
 – jednostki nieruchomości (lokalizacje) — 6,
 – umowy najmu — 495,
 – umowy użyczenia — 34,
 – umowy krótkotrwałe — 191,
 – pomieszczenia — 11 128,
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 – obiekty mierzone w sztukach, np. automaty, anteny — 149,
 – najmowane wycinki gruntowe — 32,
 – podatek od nieruchomości liczony jest dla 4 miast. 

 Utrzymanie systemu SAp i obsługa jego użytkowników w 2015 roku:
 – 910 transportów zmian wgranych na system produkcyjny,
 – 1 946 transportów zmian wgranych na system testowy,
 – wykonanie aktualizacji do wersji 6.0 eHp7,
 – prace związane z utrzymaniem komponentów technologicznych,
 – 300 zmian haseł użytkowników systemu.

2. Utrzymanie i administrowanie lokalną siecią komputerową rektoratu oraz bieżąca pomoc jej użytkownikom
 Do obsługi użytkowników (około 550 stanowisk pracy) sieci lokalnej rektoratu Dział użytkuje:
 a. zasoby sprzętowe:

 – 7 routerów,
 – 44 przełączniki,
 – 14 serwerów w technologii x86,
 – 6 serwerów w technologii SUN SOLAriS SpArc,
 – sieć SAN wraz z 6 macierzami dyskowymi,

 b. zasoby softwarowe:
 – system wirtualizacyjny VMware vSphere 5.5 (ponad 100 maszyn wirtualnych),
 – system kopii zapasowych iBM tSM 7.1.3,
 – system operacyjny SUN SOLAriS SpArc 10 dla serwerów aplikacyjnych SAp,
 – sieciowy system operacyjny WiNDOWS 2008 r2 wraz usługami sieciowymi:

• drukowania, plikowymi, terminalowymi, proxy, VpN,
• system operacyjny SUSe LiNUX — rADiUS, syslog, NFS,
• bazy danych iBM DB2, MS SQL, informix, postgreSQL.

 W 2015 roku kontynuowano wdrażanie usług terminalowych opartych o technologie firmy Microsoft, dzięki któ-
rym uzyskano znaczne oszczędności wykorzystując przeznaczone do wycofania jednostki komputerowe (ok. 60 szt.). 
W ramach obsługi użytkowników zrealizowano ponad 960 spraw dotyczących instalacji, rekonfiguracji bądź naprawy 
stanowisk komputerowych. Dodatkowo wykonywano częściową wymianę przełączników 3cOM, które są wycofywane 
z rynku przez właściciela marki na przełączniki firmy ciScO.
 W 2015 roku pracownicy wspomagali dodatkowo użytkowników w przeprowadzaniu wideokonferencji. Z wykorzy-
staniem infrastruktury przeprowadzono 5 komisji habilitacyjnych oraz wiele wideokonferencji związanych z realizacją 
projektów.

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, prowadzono również inne serwisy na potrzeby jednostek 
Uczelni.
 W ramach zadań, na bieżąco aktualizowano serwisy dla obcokrajowców w różnych wersjach językowych, serwis 
i sklep internetowy Wydawnictwa Uś, serwis zamówień publicznych, serwisy związane z realizowanymi projektami, 
konferencje, Uniwersytet trzeciego Wieku, Uniwersytet śląski Dzieci, Uniwersytet śląski Młodzieży oraz serwis dla 
szkół, Bip, książkę teleadresową i inne. Zrealizowano projekty serwisów dla niektórych jednostek spoza administracji 
ogólnouczelnianej.
 W powyższym zakresie na bieżąco prowadzono szkolenia i konsultacje dla pracowników obsługujących serwisy 
w poszczególnych jednostkach.
 pracownicy Działu zarządzali oprogramowaniem systemowym i aplikacyjnym na platformie VMware/Linux, nie-
zbędnym do prawidłowego działania obsługiwanych serwisów.
 Na bazie wieloletnich doświadczeń DpiSWWW stworzył od podstaw nowy system internetowej rejestracji kan-
dydatów, ściśle dostosowany do potrzeb rekrutacji na studia w Uniwersytecie śląskim. Za pomocą nowego systemu 
internetowej rekrutacji, podobnie jak w latach ubiegłych, pracownicy DpiSWWW we współpracy z innymi działami 
administracji ogólnouczelnianej udanie przeprowadzili internetową rekrutację na studia. rekrutacją było objętych  
337 kierunków i specjalności różnych rodzajów i systemów. Za pomocą systemu zarejestrowano 22 620 zapisów spo-
śród 18 487 osób. przeszkolono 212 komisji rekrutacyjnych. Wszystkim użytkownikom systemu udzielono niezbędnego 
wsparcia w procesie rekrutacji.
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 Ogółem w 2015 roku pracownicy Działu:
 – obsługiwali ponad 20 różnych serwisów WWW,
 – zarządzali ponad 15 bazami danych,
 – zarządzali 20 serwerami wirtualnymi,
 – załatwili 562 zgłoszenia e-mail przesłane przez użytkowników serwisów,
 – przeprowadzali szkolenia i konsultacje,
 – udzielali użytkownikom pomocy bezpośrednio, telefonicznie oraz na forach dyskusyjnych.

TABELA 44
Zestawienie porównawcze dla lat 2008, 2012 i 2015

Lp. Wyszczególnienie 2008 2012 2015
1 Liczba obsługiwanych serwisów WWW 

i baz danych
24 33 35

2 Liczba zrealizowanych zgłoszeń 7 849 5 422 562
3 Liczba kierunków i specjalności 213 563 337
4 Liczba zarejestrowanych zapisów 16 269 27 333 22 620
5 Liczba kandydatów 19 589 21 695 18 487
6 Liczba przeszkolonych komisji 72 382 212

Sekcja Zarządzania Infrastrukturą Informatyczną (SZII)

 W 2015 roku z pracowników Działu informatycznej Obsługi toku Studiów oraz Działu Administracji Sieci i Usług 
Sieciowych utworzona została Sekcja Zarządzania infrastrukturą informatyczną (SZii). Oprócz pracowników, jednostka 
objęła infrastrukturę serwerową DiOtS oraz DASiUS. W oparciu o nią zbudowano spójną platformę na potrzeby usług 
informatycznych, zarządzaną za pomocą oprogramowania VMware. Na koniec 2015 roku Sekcja zarządzała 12 serwe-
rami i pięcioma macierzami dyskowymi. Na infrastrukturze było uruchomionych 185 maszyn wirtualnych.
 pracownicy Sekcji zaangażowani byli w realizację projektu pAAD; w wyniku realizacji projektu rozbudowano infra-
strukturę serwerowni Bankowa 14 oraz zbudowano tor zasilania rezerwowego. Głównym osiągnięciem projektu było 
uruchomienie w grudniu 2015 roku klastra obliczeniowego pAAD o mocy 104 tFLOpS wyposażonego w zasób dyskowy 
o pojemności surowej 2 pB. 
 Oprócz realizacji projektu pAAD, Sekcja wspomagała realizację projektu BiO-GeO oraz uczestniczyła razem z innymi 
jednostkami pionu it w realizacji zadań o charakterze ogólnouczelnianym. 

Sekcja Teletechniczna

 W roku 2014 Sekcja teletechniczna została przesunięta z Działu inwestycji i infrastruktury Budowlanej do pionu 
it. Umiejscowienie Sekcji teletechnicznej w pionie it wiąże się ze strategią polegającą na stopniowej integracji usług 
transmisji danych i usług głosowych.
 W 2015 roku kontynuowano prace nad opracowaniem koncepcji rozwoju usług telekomunikacyjnych w Uni-
wersytecie śląskim; równolegle podejmowano działania mające na celu redukcję kosztów funkcjonowania telefonii. 
W tym celu zlikwidowano łącza dzierżawione, zmieniono sposób rozliczania połączeń z operatorem oraz zwiększono 
wykorzystanie bram gsm i bram voip umożliwiających połączenia pomiędzy lokalizacjami Uniwersytetu. Działania te 
przyniosły wymierne korzyści finansowe — zmiany poziomu kosztów usługi telefonii stacjonarnej przedstawia tabela 
nr 45.

TABELA 45
Koszty telefonii stacjonarnej w Uniwersytecie Śląskim w latach 2008, 2012 i 2015

Lp. Rok Koszt telefonii stacjonarnej wyrażony procentowo w odniesieniu do 2008 roku
1 2008 100%
2 2012 79,3%
3 2015 39,6%
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 pracownicy Sekcji obsłużyli 282 zgłoszenia dotyczące bieżących prac związanych z utrzymaniem sprawności in-
frastruktury telefonicznej we wszystkich lokalizacjach Uniwersytetu oraz obsługą telefonii komórkowej. Oprócz tych 
działań, Sekcja teletechniczna angażowała się w prace związane z modernizacją infrastruktury teletechnicznej w bu-
dynkach Uczelni.
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KSZtAŁceNie OrAZ SprAWY StUDeNcKie

A/ Kształcenie

 Uniwersytet śląski kształci studentów, w roku akademickim 2015/2016, na 71 kierunkach studiów prowadzonych 
w formie stacjonarnej i niestacjonarnej na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach 
magisterskich. prowadzone przez Uczelnię kierunki studiów usytuowane są w obszarach nauk humanistycznych, spo-
łecznych, ścisłych, przyrodniczych, technicznych oraz w obszarze sztuki. W ofercie dydaktycznej znajdują się zarówno 
kierunki studiów uznawane za tradycyjnie akademickie, jak i te, które budzą zainteresowanie kandydatów z uwagi 
na swoją oryginalność lub też interdyscyplinarność: etnologia, sztuka pisania, historia sztuki, doradztwo filozoficzne 
i coaching, komunikacja promocyjna i kryzysowa, projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej. Uczelnia prowadzi stu-
dia na kierunkach artystycznych, którymi nie może poszczycić się wiele ośrodków uniwersyteckich: grafika, reżyseria, 
organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej, realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia. Osoby o zain-
teresowaniach wykraczających poza tradycyjne ramy kształcenia znajdą w ofercie Uniwersytetu dedykowane właśnie 
dla nich indywidualne studia międzyobszarowe organizowane przez Kolegium iSM. Kandydaci o typowo technicznych 
zainteresowaniach mogą wybrać studia inżynierskie prowadzone na kierunkach: informatyka, informatyka stosowana, 
inżynieria materiałowa, inżynieria biomedyczna, fizyka medyczna, fizyka techniczna, technologia chemiczna, mecha-
tronika. Uczelnia nieustannie uatrakcyjnia swoją ofertę edukacyjną, uruchamiając co roku nowe kierunki i specjalności, 
odpowiadające zarówno na potrzeby rynku pracy i oczekiwania pracodawców, jak i stwarzające możliwości kontynuacji 
studiów na poziomie magisterskim. W tym roku akademickim uruchomionych zostało 6 nowych kierunków prowa-
dzonych na poziomie studiów pierwszego stopnia (licencjackich):

 – malarstwo i projekty interdyscyplinarne,
 – antropologia języka i komunikacji,
 – studia śląskie, 
 – geologia stosowana,
 – inżynieria zagrożeń środowiskowych,
 – kognitywistyka.

 Wśród tegorocznych nowości znalazły się także nowe specjalności utworzone w ramach dotychczasowych kierun-
ków studiów:
a. na studiach pierwszego stopnia:

• specjalność: język niemiecki od podstaw — na kierunku filologia germańska na Wydziale Filologicznym,
• specjalność: język szwedzki — na kierunku filologia germańska na Wydziale Filologicznym,
• specjalność: poradnictwo logopedyczne — na kierunku komunikacja promocyjna i kryzysowa na Wydziale 

Filologicznym,
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• specjalność: administracja publiczna — na kierunku politologia na Wydziale Nauk Społecznych,
• specjalność: pedagogika resocjalizacyjna z penitencjarystyką — na kierunku pedagogika na Wydziale peda-

gogiki i psychologii,
• specjalność: pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią — na kierunku pedagogika na Wydziale pedagogiki 

i psychologii,
• specjalność: opiekun osoby starszej i osoby niepełnosprawnej — na kierunku nauki o rodzinie na Wydziale 

teologicznym
• specjalność: poradnictwo małżeńskie i rodzinne — na kierunku nauki o rodzinie na Wydziale teologicznym,

b. na studiach drugiego stopnia:
• specjalność: ekologia kulturowa — na kierunku etnologia prowadzonym na Wydziale etnologii i Nauk o edukacji,
• specjalność: etnologiczno-antropologiczna — na kierunku etnologia prowadzonym na Wydziale etnologii 

i Nauk o edukacji,
• specjalność: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną — na kierunku pedagogika pro-

wadzonym na Wydziale etnologii i Nauk o edukacji,
• specjalność: resocjalizacja z edukacją międzykulturową — na kierunku pedagogika prowadzonym na Wydziale 

etnologii i Nauk o edukacji,
• specjalność: amerykanistyka dla komunikacji międzykulturowej i dyplomacji — na kierunku filologia angielska 

prowadzonym na Wydziale Filologicznym,
• specjalność: projektowanie rozrywki interaktywnej (SpriNt-Write ii) — na kierunku filologia angielska pro-

wadzonym na Wydziale Filologicznym,
• specjalność: materiały funkcjonalne — na kierunku inżynieria materiałowa na Wydziale informatyki i Nauki 

o Materiałach,
• specjalność: recykling materiałów inżynierskich — na kierunku inżynieria materiałowa na Wydziale informatyki 

i Nauki o Materiałach,
• specjalność: dozymetria i terapia onkologiczna — na kierunku fizyka medyczna na Wydziale Matematyki, 

Fizyki i chemii,
• specjalność: diagnostyka i obrazowanie medyczne — na kierunku fizyka medyczna na Wydziale Matematyki, 

Fizyki i chemii,
• specjalność: doradztwo indywidualne i life coaching — na kierunku doradztwo filozoficzne i coaching na 

Wydziale Nauk Społecznych,
• specjalność: doradztwo instytucjonalne i coaching biznesowy — na kierunku doradztwo filozoficzne i coaching 

na Wydziale Nauk Społecznych,
• specjalność: administracja publiczna — na kierunku politologia na Wydziale Nauk Społecznych,
• specjalność: europejskie studia pracy socjalnej i ekonomii społecznej — na kierunku praca socjalna na Wydziale 

Nauk Społecznych,
• specjalność: mediacje i negocjacje — na kierunku praca socjalna na Wydziale Nauk Społecznych,
• specjalność: praca socjalna w środowisku — na kierunku praca socjalna na Wydziale Nauk Społecznych,
• specjalność: kariery europejskie w administracji i biznesie — na kierunku socjologia na Wydziale Nauk 

Społecznych,
• specjalność: komunikacja personalna w organizacji — na kierunku socjologia na Wydziale Nauk Społecznych,

c. na studiach jednolitych magisterskich:
• specjalność: teologia w kulturze — na kierunku teologia na Wydziale teologicznym.

 Uniwersytet posiada w swojej ofercie także studia prowadzone w języku angielskim na kierunkach: biotechnolo-
gia, fizyka, chemia oraz informatyka, a od bieżącego roku akademickiego również na kierunkach: projektowanie gier 
i przestrzeni wirtualnej oraz inżynieria materiałowa.
 W roku akademickim 2015/2016 w ramach kierunków studiów prowadzonych w Uniwersytecie śląskim realizowanych 
jest ponad 230 specjalności, w tym także unikatowych: energetyka jądrowa, chemia leków, analityk danych, biomate-
riały, bioelektronika, geoekologia, geoekoturystyka, modelowanie komputerowe, programista gier komputerowych, 
dokumentacja dziedzictwa kulturowego, promocja zdrowia z profilaktyką uzależnień, chemia sądowa oraz eksploracja 
obszarów polarnych i górskich. 
 W ofercie znajdują są liczne programy językowe i tłumaczeniowe realizowane w ramach kierunków neofilologicz-
nych, takich jak: filologia angielska, filologia germańska, filologia słowiańska i filologia klasyczna oraz filologii w za-
kresie specjalności romańskiej i włoskiej. Studenci Uniwersytetu mają możliwość poszerzania umiejętności językowych 
poprzez naukę języków: arabskiego, bułgarskiego, chińskiego, chorwackiego, hiszpańskiego, japońskiego, macedoń-
skiego, portugalskiego, rosyjskiego, serbskiego, słoweńskiego, szwedzkiego, ukraińskiego oraz języków indii. Wydział 
Filologiczny prowadzi studia w ciekawych specjalnościach: filologia angielska specjalność: tłumaczeniowa z językiem 
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arabskim, tłumaczeniowa z językiem chińskim, tłumaczeniowa z językiem japońskim, projektowanie rozrywki interak-
tywnej oraz lokalizacja gier i oprogramowania (SpriNt-Write), filologia specjalność: języki stosowane język francuski 
i język angielski z programem tłumaczeniowym z językiem biznesu, języki stosowane: język włoski i język angielski 
z programem tłumaczeniowym, języki stosowane: język hiszpański i język portugalski z programem tłumaczeniowym, 
język francuski z programem tłumaczenia specjalistycznego i wspomaganego komputerowo, rosjoznawstwo oraz ję-
zyk rosyjski program język biznesu. W roku akademickim 2015/2016 wprowadzono do oferty kolejne nowości w tym 
zakresie, m.in. na filologii angielskiej specjalność amerykanistyka dla komunikacji międzykulturowej i dyplomacji.
 Wykaz kierunków i specjalności prowadzonych w roku akademickim 2015/2016 zawiera tabela nr 1.

TABELA 1
Wykaz kierunków i specjalności prowadzonych w Uniwersytecie Śląskim 

w roku akademickim 2015/2016

Lp. Kierunek Specjalności

1 administracja

1. administracja bezpieczeństwa publicznego
2. administracja bezpieczeństwem energetycznym
3. administracja rządowa i samorządowa
4. administracja samorządowa
5. administracja wymiaru sprawiedliwości
6. administrowanie rolnictwem
7. bezpieczeństwo wewnętrzne
8. gospodarcza
9. ogólna

2 animacja społeczno-kulturalna z edukacją 
kulturalną

—

3 antropologia języka i komunikacji —

4 bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe —

5 biofizyka

1. bioelektronika
2. biofizyka molekularna
3. biofizyka leków 
4. optyka biomedyczna

6 biologia
1. biologia ogólna i eksperymentalna
2. ekologia i ochrona przyrody
3. waloryzacja zasobów przyrody

7 biotechnologia
biotechnology (studia w języku angielskim)

1. biotechnologia roślin
2. biotechnologia środowiska

8 chemia

1. chemia stosowana
2. chemia budowlana
3. chemia informatyczna
4. chemia leków
5. chemia sądowa
6. chemia środowiska
7. computer chemistry (studia w języku angielskim)

9 dziennikarstwo i komunikacja społeczna —

10 doradztwo filozoficzne i coaching 1. doradztwo indywidualne i life coaching
2. doradztwo instytucjonalne i coaching biznesowy

11 doradztwo polityczne i publiczne —

12 edukacja artystyczna w zakresie sztuki 
muzycznej

1. prowadzenie zespołów muzycznych
2. rytmika w edukacji dziecka
3. terapia muzyczna w działaniach pedagogicznych
4. zespoły instrumentalno-wokalne w muzyce popularnej
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Lp. Kierunek Specjalności

13 edukacja artystyczna w zakresie sztuk 
plastycznych

1. fotografia artystyczna
2. grafika artystyczna
3. malarska kreacja obrazu
4. projektowanie graficzne
5. rysunek autonomiczny
6. rzeźbiarskie kształtowanie przestrzeni

14 edukacja techniczno-informatyczna —

15 ekonofizyka —

16 etnologia

1. antropologia stosowana i studia kulturowe
2. dziedzictwo kulturowe w sektorze kreatywnym
3. ekologia kulturowa
4. etnologiczno-antropologiczna

17 filologia 

1. języki stosowane: język francuski i język angielski z programem 
tłumaczeniowym

2. języki stosowane: język francuski i język angielski z programem 
tłumaczeniowym z językiem biznesu

3. języki stosowane: język włoski i język angielski z programem 
tłumaczeniowym

4. języki stosowane: język hiszpański i język portugalski z progra-
mem tłumaczeniowym

5. filologia romańska
6. język francuski z programem tłumaczeniowym
7. język francuski z programem tłumaczenia specjalistycznego 

i wspomaganego komputerowo
8. język włoski z programem tłumaczeniowym
9. filologia włoska
10. język hiszpański z programem tłumaczeniowym
11. rosjoznawstwo
12. język rosyjski w mediach i komunikacji społecznej
13. język rosyjski — program język biznesu
14. język rosyjski — program tłumaczeniowy

18 filologia angielska

1. amerykanistyka dla komunikacji międzykulturowej i dyplomacji 
(specjalność w języku angielskim)

2. język angielski w przestrzeni wirtualnej
3. język biznesu
4. nauczycielska
5. nauczycielska z informatyką
6. nauczycielska z językiem niemieckim
7. kultura i literatura angielskiego obszaru językowego
8. kultura — media — translacja
9. projektowanie rozrywki interaktywnej oraz lokalizacja gier i opro-

gramowania (SpriNt-Write)
10. projektowanie rozrywki interaktywnej (SpriNt-Write ii)
11. tłumaczeniowa
12. tłumaczeniowa z językiem arabskim
13. tłumaczeniowa z językiem chińskim
14. tłumaczeniowa z językami indii
15. tłumaczeniowa z językiem japońskim
16. tłumaczeniowa z językiem niemieckim

19 filologia germańska

1. język niemiecki od podstaw
2. język szwedzki
3. nauczycielska
4. nauczycielska z językiem szwedzkim
5. kultura i literatura niemieckiego obszaru językowego
6. tłumaczeniowa w zakresie języków specjalistycznych
7. tłumaczeniowa w zakresie języka prawniczego i ekonomicznego
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Lp. Kierunek Specjalności

20 filologia klasyczna
1. filologia grecka
2. filologia łacińska
3. filologia grecka i łacińska

21 filologia polska

1. dyskurs publiczny
2. dziennikarstwo i komunikacja kulturowa
3. edytorstwo i redakcja tekstu
4. geokrytyka
5. komunikacja społeczna
6. lingwistyczno-kulturowa z literaturą środkowoeuropejską
7. literaturoznawstwo
8. nauczanie polonistyczne wśród cudzoziemców
9. nauczycielska
10. nauczycielska z logopedią

22 filologia słowiańska

1. komunikacja międzykulturowa Słowian południowych 
i Zachodnich

2. językowo-kulturowa
3. ogólnofilologiczna
4. przekład w komunikacji międzykulturowej

23 filozofia

1. etyka społeczna 
2. etyka stosowana 
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 

24 fizyka

1. doświadczalna
2. fizyka nanoukładów i kwantowe techniki informatyczne
3. fizyka ogólna
4. fizyka teoretyczna
5. nanofizyka i materiały mezoskopowe — modelowanie i zastoso-

wanie NM3A (studia polsko-francuskie w języku angielskim)
6. nauczycielska fizyka z informatyką
7. theoretical physics (studia w języku angielskim)

25 fizyka medyczna

1. dozymetria kliniczna 
2. elektroradiologia 
3. optyka w medycynie 
4. dozymetria i terapia onkologiczna
5. diagnostyka i obrazowanie medyczne

26 fizyka techniczna
1. energetyka jądrowa
2. modelowanie komputerowe
3. nowoczesne materiały i techniki pomiarowe

27 geofizyka —

28 geografia

1. eksploracja obszarów polarnych i górskich
2. geografia społeczno-ekonomiczna
3. geograficzne systemy informacyjne — GiS
4. gospodarka turystyczna
5. hydroklimatologia
6. nauczycielska: nauczyciel przyrody w szkole podstawowej
7. rekonstrukcja środowiska geograficznego
8. turystyka międzynarodowa
9. zagospodarowanie przestrzenne
10. zintegrowane gospodarowanie środowiskiem
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Lp. Kierunek Specjalności

29 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

30 geologia stosowana —

31 grafika 1. grafika wydawnicza i artystyczna
2. komunikacja wizualna i grafika artystyczna

32 historia

1. administracyjno-samorządowa
2. archiwalna i zarządzanie dokumentacją
3. dokumentacja dziedzictwa kulturowego
4. nauczycielska

33 historia sztuki —

34 informacja naukowa i bibliotekoznawstwo —

35 informacja w instytucjach e-społeczeństwa —

36

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 wi-

zualizacja w bioinformatyce (studia w języku angielskim)
4. programista gier komputerowych — studia inżynierskie

37 informatyka stosowana —

38 inżynieria biomedyczna 1. informatyka medyczna

39
inżynieria materiałowa 
materials science and engineering
(studia w języku angielskim)

1. biomateriały 
2. nauka o materiałach
3. materiały funkcjonalne
4. recykling materiałów inżynierskich

40 inżynieria zagrożeń środowiskowych —

41 komunikacja promocyjna i kryzysowa

1. doradztwo wizerunkowe i rzecznikostwo
2. komunikacja promocyjna
3. negocjacje kryzysowe
4. poradnictwo logopedyczne
5. rzecznik prasowy

42 kognitywistyka —

43 kulturoznawstwo

1. estetyka miasta
2. filmoznawstwo i wiedza o mediach
3. komunikacja kulturowa
4. kultura literacka
5. przestrzenie kultury
6. teatrologia
7. teoria i antropologia kultury

44 kultury mediów

1. nowe media
2. komunikacja medialna
3. kultury wizualne
4. estetyka wizualności
5. publicystyka nowomedialna
6. widowiska kulturowe

45 malarstwo i projekty interdyscyplinarne
—
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46 matematyka

1. matematyczne metody informatyki
2. matematyka w finansach i ekonomii 
3. modelowanie matematyczne 
4. nauczycielska — iii i iV etap edukacyjny
5. nauczycielska — nauczanie matematyki i zajęć komputerowych
6. teoretyczna
7. biomatematyka
8. matematyka przemysłowa

47 mechatronika 1. projektowanie wspomagane komputerowo

48 mediteranistyka —

49 międzynarodowe studia polskie

1. doradztwo kulturowe
2. publicystyka kulturowa
3. translatoryka
4. kultura i komunikacja w biznesie
5. kultura i komunikacja w turystyce
6. kultura i komunikacja w dyplomacji

50 nauki o rodzinie
1. mediator i asystent rodziny
2. opiekun osoby starszej i osoby niepełnosprawnej
3. poradnictwo małżeńskie i rodzinne

51 ochrona środowiska 
kierunek międzywydziałowy

1. fizykochemiczne metody w ochronie środowiska
2. geoekologia
3. monitoring i zarządzanie środowiskiem
4. nowoczesne metody instrumentalne

52 oligofrenopedagogika z arteterapią —

53 organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej —

54

pedagogika
Wydział pedagogiki i psychologii

1. edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne 
2. pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
3. pedagogika resocjalizacyjna z penitencjarystyką
4. pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną 
5. pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią
6. pedagogika rewalidacyjna
7. pedagogika zdrowia
8. promocja zdrowia z profilaktyką uzależnień

pedagogika
Wydział etnologii i Nauk o edukacji

1. animacja społeczno-kulturalna z turystyką kulturalną
2. doradztwo zawodowe i edukacja z socjoterapią
3. pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną
4. pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z asystentem rodziny
5. pedagogika społeczna z geragogiką
6. pedagogika społeczna z socjoterapią
7. resocjalizacja z edukacją międzykulturową
8. terapia pedagogiczna i asystent osoby niepełnosprawnej
9. wychowanie przedszkolne z wczesnym wspomaganiem rozwoju 
dziecka
10. zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i terapia pedagogiczna
11. zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie 
przedszkolne
12. zintegrowana edukacja wczesnoszkolna z metodyką edukacji na 
odległość

55 pedagogika specjalna 1. edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
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56 politologia

1. integracja europejska
2. komunikacja społeczna i dziennikarstwo 
3. polityka społeczna
4. samorządowa
5. usługi społeczne w politykach publicznych
6. współczesne stosunki międzynarodowe
7. administracja publiczna

57 praca socjalna
1. europejskie studia pracy socjalnej i ekonomii społecznej 
2. mediacje i negocjacje
3. praca socjalna w środowisku

58 prawo —

59
projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej
games and virtual reality design 
(studia w języku angielskim)

1. grafika komputerowa gier
2. dźwięk w grach

60 przedsiębiorczość —

61 psychologia —

62 realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego 
i fotografia

—

63 reżyseria —

64 socjologia

1. komunikacja społeczna
2. organizowanie społeczności lokalnej
3. socjologia miasta i regionu
4. socjologia (ogólna)
5. socjologia organizacji i zarządzania
6. socjologia reklamy i komunikacja społeczna
7. studia miejskie
8. wiedza o współczesnym społeczeństwie
9. kariery europejskie w administracji i biznesie
10. komunikacja personalna w organizacji

65 stosowane nauki społeczne —

66 studia śląskie —

67 sztuka pisania —

68 technologia chemiczna 1. technologia nieorganiczna i organiczna
2. zielona chemia i czyste technologie

69 teologia

1. teologia nauczycielska
2. teologia ogólna
3. teologia pastoralna
4. teologia w kulturze

70 turystyka historyczna —

71 zarządzanie —

indywidualne studia międzyobszarowe

studia regionalne likwidacja kierunku
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 Kadencja 2012–2016 to trudny czas zmieniających się regulacji prawnych dotyczących obszaru szkolnictwa wyższego, 
nowego sposobu i warunków realizacji dydaktyki w Uczelni, zdefiniowania programów studiów i sylwetki absolwenta 
poprzez określenie zamierzonych efektów kształcenia zgodnych z Krajowymi ramami Kwalifikacji, wprowadzenia sys-
temowych i instytucjonalnych sposobów zapewnienia jakości kształcenia.
 efektem autonomii Uczelni i uwolnienia możliwości tworzenia kierunków studiów był ponad 30% wzrost oferty 
edukacyjnej w Uniwersytecie śląskim. W okresie ostatnich czterech lat utworzono 18 nowych kierunków studiów, które 
powstały w oparciu o zapotrzebowanie pracodawców w regionie oraz na podstawie oryginalnych, unikatowych kon-
cepcji programowych; 7 kierunków studiów powstało na podstawie uzyskanych decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego uprawnień do ich prowadzenia. Utworzonych zostało ponad 50 nowych specjalności dających absolwentom 
określone kompetencje lub stanowiących pogłębienie ukierunkowanej wiedzy w ramach kierunku. 
 W czasach coraz mocniej odczuwalnego niżu demograficznego Uniwersytet śląski stara się przyciągnąć kandydatów 
na studia różnorodnością kierunków badawczych i kształcenia.

WYKRES 1
Graficzne przedstawienie liczby kierunków i specjalności oraz liczby studentów 

w Uniwersytecie Śląskim w latach akademickich 2000/2001–2015/2016
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TABELA 2
Liczba kierunków i specjalności oraz liczba studentów 

w Uniwersytecie Śląskim w latach akademickich 2000/2001–2015/2016

Lp. rok akademicki Liczba kierunków Liczba specjalności Liczba studentów
1 2000/2001 27 + 2 międzywydziałowe 75 39 452
2 2001/2002 31 + 2 międzywydziałowe 83 40 493
3 2002/2003 31 + 2 międzywydziałowe 91 41 134
4 2003/2004 32 + 2 międzywydziałowe 92 41 497
5 2004/2005 32 + 2 międzywydziałowe 94 41 056
6 2005/2006 32 + 2 międzywydziałowe 93 39 376
7 2006/2007 32 + 2 międzywydziałowe 83 37 363
8 2007/2008 33 + 2 międzywydziałowe 94 35 161
9 2008/2009 36 + 2 międzywydziałowe 97 33 062
10 2009/2010 39 + 2 międzywydziałowe 110 32 609
11 2010/2011 40 + 2 międzywydziałowe 115 + 4 w jęz. ang. 32 268
12 2011/2012 45 + 2 międzywydziałowe 128 + 5 w jęz. ang. 29 994
13 2012/2013 51 + 2 międzywydziałowe 176 + 6 w jęz. ang. 29 058
14 2013/2014 57 + 2 międzywydziałowe 194 + 6 w jęz. ang. 26 908
15 2014/2015 65 + 1 międzyobszarowy + 1 w języku 

angielskim
213 + 6 w jęz. ang. 25 390

16 2015/2016 68 + 1 międzyobszarowy + 3 w języku 
angielskim

223 + 11 w jęz. ang. 24 484

 W związku z nowelizacją ustawy — prawo o szkolnictwie wyższym oraz zmianami rozporządzenia w sprawie 
warunków prowadzenia studiów, kilkakrotnie modyfikowano w Uczelni założenia Wytycznych dla rad podstawowych 
jednostek organizacyjnych w zakresie planów i programów studiów, tak aby przyjęte rozwiązania były jak najbardziej 
opcjonalne i elastyczne, a jednocześnie spełniały wymagania stosownych uregulowań prawnych. Zorganizowano 
studentom możliwość realizacji wynikających z planu studiów zajęć na poziomie ogólnouczelnianym. Dostosowano 
do nowych rozwiązań także tryb i zasady tworzenia i likwidacji specjalności w ramach kierunków studiów. W ramach 
ujednolicenia prowadzonej dydaktyki w zakresie kształcenia językowego określono obowiązkową liczbę godzin lek-
toratów na poszczególnych poziomach studiów oraz wprowadzono tzw. pasma językowe. to rozwiązanie okazało się 
być funkcjonalne i usprawniło organizację zajęć z języków obcych oraz poprawiło mobilność studentów na zajęciach 
lektoratowych. 
 Na skutek nowelizacji przepisów ustawy dwukrotnie zmianie uległy postanowienia regulaminu studiów w taki 
sposób, aby nie tylko był on zgodny z przepisami prawa, ale także by gwarantował lepszą ochronę praw studenta. 
Z uwagi na brak jednoznaczności w kwestii ustalania odpłatności za studia, wypracowano w Uczelni nowe rozwiązania 
dotyczące zasad studiowania w trybie studiów równoległych oraz zasad korzystania przez studentów z dodatkowych 
zajęć nieobjętych programem studiów. 
 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 
2015/2016 polska Komisja Akredytacyjna (pKA) dokonała kontroli instytucjonalnej na Wydziale Biologii i Ochrony 
środowiska oraz na Wydziale Nauk o Ziemi i wydała ocenę pozytywną, stwierdzając, że Wydziały te realizują strategię 
rozwoju jednostki spójną ze strategią rozwoju Uczelni, spełniają 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 ww. Wydziałów spełnia 
przyjęte przez pKA kryteria jakościowe.
 Oceną pozytywną z wcześniejszych wizytacji instytucjonalnej mogą poszczycić się Wydziały: Matematyki, Fizyki 
i chemii, Nauk Społecznych, Filologiczny oraz radia i telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego. 
 pozytywną ocenę z wizytacji programowej uzyskały w tym roku akademickim kierunki: edukacja artystyczna w za-
kresie sztuki muzycznej, etnologia oraz pedagogika (Wydział etnologii i Nauk o edukacji).
 Aktualnie pozytywną akredytację programową pKA posiada 36 kierunków studiów prowadzonych w Uniwersytecie 
śląskim, w tym dwa uzyskały oceną wyróżniającą: specjalność angielska na kierunku filologia oraz edukacja artystyczna 
w zakresie sztuk plastycznych — dane zawiera tabela nr 3. 
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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
6 edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej pozytywna 2020/2021
7 edukacja techniczno-informatyczna pozytywna 2017/2018
8 etnologia pozytywna 2020/2021
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 geofizyka pozytywna 2019/2020
15 geografia pozytywna 2014/2015
16 geologia pozytywna 2015/2016
17 grafika pozytywna 2016/2017
18 historia pozytywna 2012/2013
19 informacja naukowa i bibliotekoznawstwo pozytywna 2012/2013

20 informatyka
Wydział informatyki i Nauki o Materiałach pozytywna 2021/2022

21 informatyka
Wydział Matematyki, Fizyki i chemii pozytywna 2014/2015

22 inżynieria materiałowa pozytywna 2019/2020
23 kulturoznawstwo pozytywna 2013/2014
24 matematyka pozytywna 2014/2015
25 ochrona środowiska pozytywna 2014/2015
26 organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej pozytywna 2013/2014

27 pedagogika
Wydział etnologii i Nauk o edukacji pozytywna 2020/2021

28 pedagogika
Wydział pedagogiki i psychologii pozytywna 2015/2016

29 politologia pozytywna 2010/2011
30 prawo pozytywna 2016/2017
31 psychologia pozytywna 2015/2016
32 realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia pozytywna 2013/2014
33 reżyseria pozytywna 2013/2014
34 socjologia pozytywna 2016/2017
35 teologia pozytywna 2015/2016
36 zarządzanie pozytywna 2012/2013
37 Wydział Biologii i Ochrony środowiska pozytywna 2021/2022
38 Wydział Filologiczny pozytywna 2018/2019
39 Wydział Matematyki, Fizyki i chemii pozytywna 2017/2018
40 Wydział Nauk o Ziemi pozytywna 2021/2022
41 Wydział Nauk Społecznych pozytywna 2018/2019
42 Wydział radia i telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego pozytywna 2019/2020

TABELA 3
Kierunki akredytowane przez Polską Komisję Akredytacyjną (PKA)
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 Do przeprowadzanej przez Uniwersytecką Komisję Akredytacyjną (UKA) akredytacji zgłosiło się dotychczas  
17 prowadzonych w Uczelni kierunków studiów i wszystkie uzyskały pozytywne oceny jakości kształcenia. Zauważalny 
jest brak zainteresowania uniwersyteckich jednostek dydaktycznych zgłaszaniem prowadzonych przez nie kierunków 
studiów do tej dobrowolnej formy oceny. Ważną na rok akademicki 2015/2016 akredytację UKA miały 2 kierunki stu-
diów — tabela nr 4. 

TABELA 4
Kierunki akredytowane przez Uniwersytecką Komisję Akredytacyjną (UKA)

Lp. Kierunek Akredytacja UKA
1 historia 16 kwietnia 2011 na 5 lat
2 teologia 16 czerwca 2011 na 5 lat

 Międzynarodową akredytacją UKA może poszczycić się wyłącznie kierunek chemia:
 – european chemistry thematic Network i UKA eurobachelor Label — na okres 5 lat,
 – european chemistry thematic Network i UKA euromaster Label — na okres 5 lat.

 Uniwersytet śląski kształci w ramach dwunastu wydziałów i ogólnouczelnianych jednostek dydaktycznych ogółem 
25 781 studentów i doktorantów, w tym 662 cudzoziemców, na wszystkich kierunkach, poziomach i formach studiów. 
Zgodnie z wykazanymi przez Uczelnię danymi sprawozdawczymi w Uniwersytecie śląskim studiuje na studiach stacjo-
narnych (bez cudzoziemców) 18 571 osób, a 5 291 na studiach niestacjonarnych. Na studiach doktoranckich kształci 
się 1 297 doktorantów, w tym 40 cudzoziemców.
 Na liście studentów mamy 622 cudzoziemców, z czego najliczniejszą grupę stanowią studenci z Ukrainy, Białorusi, 
czech, rosji i Kazachstanu. cudzoziemcy najczęściej wybierają studia na kierunkach: neofilologicznych, międzynarodo-
wych studiach polskich, politologii, dziennikarstwie i komunikacji społecznej, socjologii, organizacji produkcji filmowej 
i telewizyjnej, filologii polskiej oraz przedsiębiorczości.
 Zamieszczone poniżej wykresy obrazują zachodzące w Uniwersytecie śląskim zmiany w liczbach studentów sta-
cjonarnych i niestacjonarnych w latach akademickich 2008/2009, 2012/2013 i 2015/2016.
 Wykres nr 2 przedstawia liczbę studentów kształcących się w Uniwersytecie śląskim na studiach stacjonarnych 
i niestacjonarnych w latach akademickich 2008/2009, 2012/2013 i 2015/2016 (bez cudzoziemców).

WYKRES 2
Liczba studentów Uniwersytetu Śląskiego w latach akademickich

2008/2009, 2012/2013 i 2015/2016
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WYKRES 3
Proporcje liczby studentów studiów stacjonarnych do liczby studentów studiów niestacjonarnych 

w roku akademickim 2015/2016 

Lp. Wyszczególnienie 2008/2009 2012/2013 2015/2016

1
Liczba studentów ogółem 33 136 100% 29 258 100% 24 484 100%
w tym: cudzoziemców 74 0,22% 200 0,68% 622 2,54%

2
na studiach stacjonarnych 18 885 56,99% 20 406 69,75% 19 185 78,36%
w tym: cudzoziemców 67 0,35% 188 0,92% 614 3,20%

3
na studiach niestacjonarnych 14 251 43,01% 8 852 30,25% 5 299 21,64%
w tym: cudzoziemców 7 0,05% 12 0,14% 8 0,15%

 W roku akademickim 2015/2016 studenci studiów niestacjonarnych stanowią 21,64% ogółu studentów Uniwersy-
tetu (w roku akademickim 2012/13 stanowili 30,25% ogółu studentów) — dane zawierają tabela nr 5 i wykres nr 3.

TABELA 5
Liczba studentów studiów stacjonarnych do liczby studentów studiów niestacjonarnych 

w Uniwersytecie Śląskim w latach akademickich 2008/2009, 2012/2013 i 2015/2016

 Dane w tabeli nr 6 obrazują liczbę studentów studiujących na poszczególnych wydziałach i w pozostałych jed-
nostkach dydaktycznych w latach akademickich 2008/2009, 2012/2013 i 2015/2016 (bez cudzoziemców).
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TABELA 6
Liczba studentów Uniwersytetu Śląskiego w latach akademickich 

2008/2009, 2012/2013 i 2015/2016

Lp. Wydział/Jednostka

2008/2009 2012/2013 2015/2016

Studia
stacjo-
narne

Studia
niesta-

cjonarne
Razem

Studia
stacjo-
narne

Studia
niesta-

cjonarne
Razem

Studia
stacjo-
narne

Studia
niesta-

cjonarne
Razem

1 Matematyki, Fizyki i chemii 1 561 128 1 689 1 768 107 1 875 1 339 42 1 381
2 prawa i Administracji 1 543 4 702 6 245 1 752 3 417 5 169 2 446 2 417 4 863
3 Nauk Społecznych 3 223 3 358 6 581 3 422 1 230 4 652 3 186 549 3 735
4 Filologiczny 4 968 1 500 6 468 5 328 1 076 6 404 4 853 557 5 410
5 Nauk o Ziemi 971 243 1 214 1 053 98 1 151 856 8 864

6 Biologii i Ochrony 
środowiska 1 312 76 1 388 1 080 0 1 080 682 0 682

7 pedagogiki i psychologii 1 265 2 075 3 340 1 546 1 357 2 903 1 795 702 2 497

8 informatyki i Nauki 
o Materiałach 921 366 1 287 1 112 264 1 376 1 205 308 1 513

9 radia i telewizji im. 
K. Kieślowskiego 213 344 557 297 454 751 291 263 554

10 teologiczny 571 152 723 599 100 699 408 111 519
11 Artystyczny 520 308 828 468 43 511 473 0 473
12 etnologii i Nauk o edukacji 1 246 918 2 164 1 302 628 1 930 665 323 988

13 Międzynarodowa Szkoła 
Nauk politycznych 65 0 65 9 0 9 0 0 0

14 MiSH 135 0 135 129 0 129 0 0 0
15 MiSM-p 31 0 31 32 0 32 0 0 0

16 śląska Międzynarodowa 
Szkoła Handlowa 43 0 43 45 0 45 0 0 0

17 Kolegium iSM 0 0 0 0 0 0 159 0 159
18 Szkoła Zarządzania 230 74 304 276 66 342 213 11 224
Razem 18 818 14 244 33 062 20 218 8 840 29 058 18 571 5 291 23 862

Rekrutacja

 Dla kandydatów na studia na rok akademicki 2015/2016 Uniwersytet śląski przygotował 16 419 miejsc, w tym: na 
studiach stacjonarnych 10 233 i na studiach niestacjonarnych 6 186.
 Dynamikę wzrostu limitów miejsc w zestawieniu z liczbą kierunków i specjalności studiów, w rozbiciu na formy 
prowadzonych studiów w latach akademickich 2008/2009, 2012/2013 i 2015/2016 obrazuje tabela nr 7.

TABELA 7
Limity miejsc na studia w Uniwersytecie Śląskim w latach akademickich 

2008/2009, 2012/2013 i 2015/2016

Lp. Rok akademicki Liczba 
kierunków/specjalności

Limit
Razemstudia

stacjonarne
studia 

niestacjonarne
1 2008/2009 38/97   6 936 7 460 14 396
2 2012/2013 53/176 10 264 7 562 17 826
3 2015/2016 71/234   9 935 5 989 15 924
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 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 już studia licencjackie.
 Wykres nr 4 obrazuje limity przyjęć w rozbiciu na poszczególne poziomy studiów, w roku akademickim 2015/2016.

WYKRES 4
Limity przyjęć na studia w roku akademickim 2015/2016

 W Uniwersytecie śląskim wszystkie kierunki, poziomy i formy studiów objęte są elektronicznym systemem interne-
towej rejestracji Kandydatów (irK), z wyjątkiem studiów podyplomowych i kursów dokształcających. W systemie irK, 
wg stanu na 12 listopada 2015 r., liczba zapisów wynosiła 22 605 kandydatów, w tym: 19 131 na studia stacjonarne  
i 3 474 na studia niestacjonarne. 
 O przyjęcie na studia stacjonarne ubiegało się 19 131 kandydatów, spośród których przyjęto na i rok studiów 
pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie 5 353, na studia drugiego stopnia 2 426 osoby. Do postępo-
wania kwalifikacyjnego na studia niestacjonarne zgłosiło się 3 474 kandydatów, z czego przyjęto na studia jednolite 
magisterskie i pierwszego stopnia 1 055, natomiast na studia drugiego stopnia 726 osób.
 Dla usprawnienia procesu rekrutacji i prowadzonych przez wydziałowe komisje rekrutacyjne postępowań, Uni-
wersytet śląski zaimportował wyniki egzaminów maturalnych z Krajowego rejestru Maturzystów (KreM) dla tych 
maturzystów, którzy wyrazili na to zgodę. import danych z KreM zdecydowanie usprawnia 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 z KreM pobrane zostały dla  
16 080 kandydatów na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie, co stanowiło ok. 97% ogółu zarejestrowanych 
na te formy studiów. pozostali kandydaci stanowiący 3% zarejestrowanych musieli złożyć świadectwa w wydziałowych 
komisjach rekrutacyjnych. 
 Do postępowań kwalifikacyjnych na studia w Uniwersytecie śląskim przystępowali zarówno tegoroczni maturzyści, 
jak i legitymujący się nową maturą maturzyści z lat ubiegłych. Do rekrutacji na studia pierwszego stopnia i jednolite 
magisterskie przystąpiło:

 – 463 osób legitymujących się starą maturą, 
 – 466 osób z maturą zagraniczną,
 – 128 osoby z maturą międzynarodową.
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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. 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 na rok akademicki 2015/2016 
obejmują 42 olimpiady przedmiotowe oraz 22 konkursy o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym; 37 pro-
wadzonych w Uniwersytecie śląskim kierunków studiów przyjmuje finalistów i laureatów olimpiad. Dla kandydatów 
przystępujących do postępowania rekrutacyjnego i korzystających z powyższych uprawnień ustalona została, po raz 
kolejny, opłata rekrutacyjna w wysokości 1 zł. 
 Uniwersytet śląski ponownie przygotował dla finalistów i laureatów olimpiad specjalną ofertę „Vip”. Olimpijczyk, 
który zdecydował się na studia w Uniwersytecie śląskim, mógł liczyć na szereg przywilejów przeznaczonych tylko dla 
najzdolniejszych kandydatów, w tym na fachową pomoc doradcy zawodowego z centrum Obsługi Studentów, a także 
na indywidualne porady pracownika Działu Kształcenia. Dzięki specjalnej ofercie Biblioteki Uniwersytetu śląskiego 
olimpijczyk uzyskał dostęp do zbiorów elektronicznych Biblioteki, do warsztatów dzięki którym z większą swobodą 
mógł poruszać się w środowisku wydziałowych bibliotek i czytelni specjalistycznych. Do wszechstronnej pomocy 
olimpijczykom wyznaczeni zostali konsultanci, którzy pomagali w przygotowaniu bibliografii i zbieraniu materiałów 
na interesujący kandydatów temat. Olimpijczycy mieli również do dyspozycji tutorów wydziałowych, czyli uczonych, 
którzy wprowadzali kandydata w życie społeczności akademickiej danego wydziału. tutor wydziałowy pomagał w spo-
rządzeniu niezbędnej listy lektur, w kontakcie olimpijczyka z innymi pracownikami wydziału, zapraszał na ciekawy 
wykład, konferencję lub sesję naukową. Zgodnie z obowiązującym regulaminem studiów olimpijczycy mają prawo do 
ubiegania się o przyznanie indywidualnego toku studiów (itS) od momentu rozpoczęcia studiów.
 W tym roku naszą Uczelnię wybrało 13 olimpijczyków i 10 laureatów konkursów (w roku ubiegłym przyjęliśmy 20 
olimpijczyków).
 W systemie irK najwięcej zapisów dokonali kandydaci na Wydział Filologiczny: na 212 proponowanych w ramach 
rekrutacji programów studiów — ponad 6 233 zapisów, w tym 5 405 opłaconych oraz na Wydział Nauk Społecznych: 
na 67 programów studiów — 4 076 zapisów, w tym 3 492 opłacone. Kolejne wydziały cieszące się dużym zaintereso-
waniem kandydatów to: Wydział pedagogiki i psychologii oraz Wydział prawa i Administracji.
Jak co roku powołany został Zespół internetowej rejestracji Kandydatów, który czuwał nad prawidłowością funkcjono-
wania systemu irK. Wszystkie informacje dla kandydatów były na bieżąco zamieszczane na stronie internetowej rekru-
tacji. 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 kan-
dydatom na około 3 200 e-maili i niezliczoną liczbę telefonów. przez cały okres rekrutacji pracownicy Działu Kształcenia 
prowadzili w budynku rektoratu punkt konsultacyjny dla kandydatów na studia i pomagali im w zrozumieniu kryteriów 
kwalifikacji na poszczególne kierunki. W tym roku z informacji o ofercie dydaktycznej oraz bezpośrednio z możliwości 
rejestracji na wybrane kierunki studiów kandydaci mogli skorzystać także w mobilnym punkcie rekrutacyjnym. 
 W roku akademickim 2015/2016 największym zainteresowaniem kandydatów cieszyły się kierunki studiów stacjo-
narnych wymienione w tabeli nr 8.
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TABELA 8
Zainteresowanie kandydatów kierunkami studiów stacjonarnych w roku akademickim 2015/2016

Lp. Kierunek/specjalność Liczba kandydatów na 1 miejsce
1 realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia 11,25

2 filologia angielska 
specjalność: tłumaczeniowa z językiem japońskim 7,48

3 reżyseria 7,13

4 filologia angielska 
specjalność: język biznesu 6,32

5 filologia angielska 
specjalność: kultura — media — translacja 5,60

6 psychologia 5,53

7
filologia angielska 
specjalność: tłumaczeniowa z językiem niemieckim 
(wymagana znajomość języka niemieckiego na poziomie A1 — A2)

5,00

8 projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej 
specjalność: grafika komputerowa gier 4,47

9 prawo 4,22
10 bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe 4,17

11 filologia angielska 
specjalność: tłumaczeniowa z językiem chińskim 4,08

12 filologia germańska 
specjalność: język szwedzki 4,08

 potwierdzeniem trafności rozpoznania oczekiwań kandydatów było ich zainteresowanie nowymi kierunkami i spe-
cjalnościami studiów — dane zawiera tabela nr 9.

TABELA 9
Zainteresowanie kandydatów nowymi kierunkami studiów w roku akademickim 2015/2016

Lp. Wydział Kierunek/specjalność Poziom kształcenia
Liczba kan-
dydatów na 

1 miejsce

1 Filologiczny filologia germańska 
specjalność: język szwedzki i stopnia 4,08

2 Filologiczny filologia germańska 
specjalność: język niemiecki od podstaw i stopnia 2,96

3 Filologiczny
filologia angielska 
specjalność: amerykanistyka dla komunikacji międzykul-
turowej i dyplomacji

ii stopnia 2,45

4 Nauk o Ziemi inżynieria zagrożeń środowiskowych i stopnia 2,26
5 Filologiczny kognitywistyka i stopnia 1,92

6 Nauk Społecznych socjologia
specjalność: komunikacja personalna w organizacji ii stopnia 1,26
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 Wykresy nr 5 i 6 obrazują liczby kandydatów przyjętych na studia stacjonarne i niestacjonarne w latach akademic-
kich 2008/2009, 2012/2013 i 2015/2016.

WYKRES 5
Liczba kandydatów przyjętych na I rok studiów stacjonarnych 

w latach akademickich 2008/2009, 2012/2013 i 2015/2016

WYKRES 6
Liczba kandydatów przyjętych na I rok studiów niestacjonarnych 

w latach akademickich 2008/2009, 2012/2013 i 2015/2016

 Od powstania Uniwersytetu śląskiego w Katowicach w 1968 roku jego mury opuściło już 192 041 absolwentów. 
W minionym roku akademickim 2014/2015 studia ukończyło kolejnych 6 310 absolwentów, w tym 2 901 uzyskało tytuł 
licencjata, a 3 409 tytuł magistra.
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Studia doktoranckie

 Osobom o ukształtowanych już zainteresowaniach naukowych Uniwersytet śląski proponuje studia doktoranckie 
w zakresie nauk: biologicznych, humanistycznych (filozofia, historia, językoznawstwo, literaturoznawstwo, bibliologia 
i informatologia, kulturoznawstwo), społecznych (nauki o polityce, socjologia, pedagogika, psychologia), chemicznych, 
fizycznych, matematycznych, o Ziemi, prawnych, technicznych, teologicznych oraz sztuk plastycznych. Od roku akade-
mickiego 2014/2015 działają środowiskowe interdyscyplinarne Studia polarne przy Wydziale Nauk o Ziemi. Studia te 
prowadzone są przez centrum Studiów polarnych, które tworzą Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu śląskiego ( jednostka 
wiodąca), instytut Geofizyki pAN oraz instytut Oceanologii pAN. Kandydaci na prowadzone w Uś studia doktoranckie 
na rok akademicki 2015/2016, już po raz trzeci, rejestrowali się w systemie irK. Wg systemu do rekrutacji zgłosiło się 
376 kandydatów na studia stacjonarne i 161 na studia niestacjonarne. Studia na i roku podjęło 345 doktorantów, w tym 
16 cudzoziemców.
 Na studiach doktoranckich kształci się w Uniwersytecie śląskim, wg stanu ze stycznia 2016 r., 1 297 doktorantów, 
w tym: 917 na studiach stacjonarnych i 380 na studiach niestacjonarnych.

TABELA 10
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: 
Advanced Methods in Biotechnology and Biodiversity (studia w języku angielskim)
Wydział Filologiczny — studia doktoranckie w zakresie nauk humanistycznych:

• językoznawstwo
• literaturoznawstwo
• bibliologia i informatologia
• kulturoznawstwo

Wydział Matematyki, Fizyki i chemii — instytut Fizyki im. Augusta chełkowskiego 
— studia doktoranckie w zakresie nauk fizycznych: fizyka
— studia doktoranckie w zakresie nauk fizycznych w języku angielskim: PhD in Physics
Wydział Matematyki, Fizyki i chemii — instytut Matematyki
— studia doktoranckie w zakresie nauk matematycznych: matematyka
Wydział Matematyki, Fizyki i chemii — instytut chemii
— studia doktoranckie w zakresie nauk chemicznych: chemia
centrum Studiów polarnych (KNOW): Wydział Nauk o Ziemi Uś, instytut Geofizyki pAN oraz instytut Oceanologii pAN — śro-
dowiskowe interdyscyplinarne Studia polarne przy Wydziale Nauk o Ziemi — studia doktoranckie w zakresie nauk o Ziemi:

• geografia
• geologia
• geofizyka
• oceanologia

Wydział Nauk o Ziemi — studia doktoranckie w zakresie nauk o Ziemi:
• geografia
• geologia 

Wydział Nauk Społecznych — studia doktoranckie w zakresie nauk humanistycznych i społecznych:
• filozofia 
• historia 
• nauki o polityce 
• socjologia 

Wydział pedagogiki i psychologii — studia doktoranckie w zakresie nauk społecznych:
• 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 

— studia doktoranckie w zakresie nauk technicznych w języku angielskim: Materials Science and Engineering
Wydział teologiczny — studia doktoranckie w zakresie nauk teologicznych: teologia
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 Kształtowanie się liczby doktorantów na studiach doktoranckich w latach akademickich 2008/2009, 2012/2013 
i 2015/2016 obrazuje tabela nr 11.

TABELA 11
Liczba doktorantów na studiach doktoranckich 

w latach akademickich 2008/2009, 2012/2013 i 2015/2016

Lp. Rok akademicki Liczba doktorantów
1 2008/2009 1 240
2 2012/2013 1 435
3 2015/2016 1 297

 Kolejny rok działa Komisja ds. studiów doktoranckich, do zadań której należy ujednolicenie procedur w zakresie 
prowadzenia studiów doktoranckich, w tym: monitorowanie programów studiów doktoranckich, sporządzanie wy-
tycznych w tym zakresie, ewaluacja zasad oceniania doktorantów oraz weryfikacji efektów ich kształcenia, określenie 
metod wsparcia doktorantów w celu skutecznej realizacji przewodów doktorskich. Komisja na bieżąco pracuje nad 
sposobem organizacji studiów doktoranckich oraz wypracowaniem procedur funkcjonowania systemu zapewniania 
jakości kształcenia.

Studia podyplomowe

 W ofercie Uniwersytetu śląskiego są także liczne studia podyplomowe i kursy dokształcające. propozycja ta corocznie 
ulega zmianie ze względu na deklarowane zainteresowania kandydatów, ale także z uwagi na oczekiwania przyszłych 
pracodawców. Jest to forma kształcenia szczególnie atrakcyjna dla osób, które chcą uzupełnić lub ukierunkować po-
siadane już wykształcenie. rekrutacja przeprowadzana jest dwa razy w roku: w semestrach letnim i zimowym. Oferta 
studiów podyplomowych w Uczelni na rok akademicki 2015/2016 obejmuje 75 kierunków, w tym 9 nowych, z czego 
jeden współfinansowany z funduszy norweskich. także Studium praktycznej Nauki Języków Obcych proponuje otwartą 
ofertę dokształcających kursów językowych na różnych poziomach zaawansowania. Atrakcyjną ofertę studiów pody-
plomowych posiadają Wydziały: Filologiczny, Nauk Społecznych, prawa i Administracji oraz pedagogiki i psychologii.
 W roku akademickim 2015/2016 w Uniwersytecie śląskim kształci się 1 614 słuchaczy studiów podyplomowych. 
Najwięcej słuchaczy podjęło studia w zakresie Logopedii i Medialnej emisji Głosu, edukacji Wczesnoszkolnej i Wy-
chowania przedszkolnego, Nauczania Kultury polskiej i Języka polskiego jako Obcego, Oligofrenopedagogiki, prawa 
w ochronie zdrowia, terapii pedagogicznej i rewalidacja Dziecka ze Specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz Ad-
ministracji i Zarządzania. 
 W bieżącym roku akademickim uruchomiono pierwsze edycje następujących studiów podyplomowych i kursów:
1. Wydział Nauk Społecznych:
 • Studia podyplomowe Społeczeństwo prosumenckie — prosumencka energetyka,
 • podyplomowe Historyczne Studia śląskoznawcze. 
2. Wydział etnologii i Nauki o edukacji:
 • Studia podyplomowe resocjalizacja z interwencją kryzysową.
3. Wydział Matematyki, Fizyki i chemii:
 • Studia podyplomowe „Optometria”,
 • podyplomowe Studia Kwalifikacyjne „informatyka na iii i iV etapie edukacyjnym”.
4. Wydział Filologiczny:
 • transl@tor: technologie informatyczne wspomagające tłumaczenie,
 • Studia podyplomowe Nauczanie Języków Obcych w Wychowaniu przedszkolnym i edukacji Wczesnoszkolnej.
5. Wydział prawa i Administracji:
 • Studia podyplomowe Zamówienia publiczne i partnerstwo publiczno-prywatne.
6. Wydział Nauk o Ziemi:
 • Zastosowanie współczesnych metod hydrologii w inżynierii, gospodarce wodnej i ochronie przeciwpowodziowej.
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 Liczbę słuchaczy studiów podyplomowych w latach akademickich 2008/2009, 2012/2013 i 2015/2016 obrazuje 
tabela nr 12.

TABELA 12
Słuchacze studiów podyplomowych w latach akademickich 2008/2009, 2012/2013 i 2015/2016

Lp. Rok akademicki Liczba słuchaczy
1 2008/2009 3 072
2 2012/2013 2 195
3 2015/2016 1 614

 Uniwersytet śląski stale wzbogaca swoją ofertę studiów podyplomowych i uruchamia nowe studia stanowiące 
szybką reakcję na zapotrzebowanie rynku pracy. Likwidowane są natomiast studia, na które wygasło już zainteresowanie 
słuchaczy. W roku akademickim 2015/2016 zlikwidowano 16 edycji studiów. Od 2014 r. działa także Komisja ds. studiów 
podyplomowych, której głównym zadaniem jest troska o wszystkie aspekty funkcjonowania studiów podyplomowych 
w Uniwersytecie śląskim. W szczególności Komisja współdziała w kreowaniu polityki kształcenia, tworzeniu i opinio-
waniu projektów wewnętrznych aktów prawnych regulujących zakres funkcjonowania studiów podyplomowych oraz 
podejmowaniu działań na rzecz zapewnienia wysokiej jakości kształcenia na studiach podyplomowych. 

* * *

 Wdrożenie Krajowych ram Kwalifikacji wiąże się z oczekiwaniami dotyczącymi przejrzystości i uznawalności wy-
kształcenia, a tym samym zwiększenia 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 uni-
wersytetach. Z programu mogą korzystać studenci zarówno jednolitych, jak i dwustopniowych studiów prowadzonych 
w formie stacjonarnej i niestacjonarnej. Uniwersytet w roku akademickim 2015/2016 skierował na studia w ramach 
programu MOSt 40 studentów (zakwalifikowani w semestrze zimowym 27, w semestrze letnim — 13), w tym najlicz-
niejsze grono stanowią studenci kierunków: prawo, pedagogika, filologia rosyjska i psychologia. W ramach MOSt na 
studia prowadzone w Uniwersytecie śląskim skierowanych zostało 24 studentów z innych uniwersytetów (15 osób 
w semestrze zimowym i 9 osób w semestrze letnim). rekrutacja studentów zainteresowanych uczestnictwem w pro-
gramie odbywa się za pomocą systemu rejestracji elektronicznej. 
 program MOSt umożliwia także wymianę doktorantów. program wymiany dla uczestników studiów doktoranckich 
może być realizowany poprzez uczestniczenie doktorantów w zajęciach przewidzianych w programie studiów dokto-
ranckich, 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 roku akademickim 2015/2016 w ramach programu część studiów na innych uczelniach odbywa dwóch 
doktorantów Uś.

 W ramach programu Stypendialnego rządu rzeczypospolitej polskiej im. Konstantego Kalinowskiego, przeznaczo-
nego dla studentów relegowanych z uczelni białoruskich, w Uniwersytecie śląskim studiuje 12 stypendystów programu. 
Stypendyści wybierają studia na kierunkach: przedsiębiorczość, międzynarodowe studia polskie, informatyka, fizyka, 
organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej oraz turystyka historyczna. W bieżącym roku akademickim, w ramach 
programu, kolejnych 5 stypendystów podjęło studia w naszej Uczelni. Od początku funkcjonowania programu, tj. od 
roku 2006 studia w Uś podjęło 30 stypendystów — tytuł licencjata uzyskało siedmioro absolwentów, a dwóch tytuł 
magistra.
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System Zapewniania Jakości Kształcenia 
i wdrażanie Krajowych Ram Kwalifikacji

 W ramach działań podejmowanych w Uniwersytecie śląskim w 2015 r. w zakresie zapewniania i doskonalenia jakości 
kształcenia, z uwzględnieniem wdrażania Krajowych ram Kwalifikacji, można wyróżnić trzy zasadnicze obszary:
1. Działania normatywno-organizacyjne
 W roku akademickim 2014/2015 System Zapewniania Jakości Kształcenia (SZJK) w Uniwersytecie śląskim pozostawał 
w pełni wdrożony we wszystkich jednostkach organizacyjnych prowadzących kształcenie w odniesieniu do studiów i i ii 
stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich. Kontynuowane były prace nad pełniejszym objęciem przez System 
studiów doktoranckich i podyplomowych oraz nad doskonaleniem poszczególnych procedur w ramach Systemu. 
 realizację zadań SZJK na szczeblu Uczelni koordynował Uczelniany Zespół ds. Jakości Kształcenia, któremu prze-
wodniczył pełnomocnik rektora ds. Jakości Kształcenia dr hab. Alfred czogała.
 W 2015 roku Zespół spotykał się na 8 zebraniach, które odbyły się w dniach: 12 stycznia, 2 marca, 20 kwietnia,  
25 maja, 8 czerwca, 5 października, 9 listopada i 14 grudnia.
 Główne prace podjęte przez UZJK w 2015 roku, to:

a. przygotowanie i wdrożenie nowej procedury ankietowania, skanowania i opracowywania wyników Ankiety 
oceny pracy nauczyciela akademickiego,

b. analiza wyników Ankiety oceny poziomu satysfakcji osób kończących studia pierwszego stopnia na Uniwer-
sytecie śląskim,

c. opracowanie kwestionariusza Ankiety oceny poziomu satysfakcji osób kończących studia drugiego stopnia 
na Uniwersytecie śląskim oraz kwestionariusza Ankiety oceny poziomu satysfakcji osób kończących jednolite 
studia magisterskie na Uniwersytecie śląskim,

d. opracowanie procedury wprowadzania prac dyplomowych do Archiwum prac Dyplomowych,
e. opracowanie zasad polityki antyplagiatowej w Uniwersytecie śląskim oraz procedur określających działanie 

systemu antyplagiatowego,
f. przygotowanie wytycznych do raportu z oceny własnej jednostki w zakresie jakości kształcenia,
g. analiza wyników prac, powołanej przez UZJK, Komisji ds. oceny wyników egzaminu końcowego z języka obcego,
h. analiza wyników Ankiety oceny pracy nauczyciela akademickiego,
i. opracowanie wzorcowego zestawu procedur dla systemu zapewniania jakości kształcenia na studiach 

podyplomowych,
j. przygotowanie projektu dokumentu: polityka zapewniania jakości kształcenia na Uniwersytecie śląskim,
k. opracowanie corocznego raportu z oceny jakości kształcenia na Uniwersytecie śląskim oraz przygotowanie 

propozycji działań doskonalących proces kształcenia.
 We wszystkich podstawowych jednostkach organizacyjnych Uczelni, a także w Studium Wychowania Fizycznego 
i Sportu oraz Studium praktycznej Nauki Języków Obcych działały Wydziałowe Zespoły ds. Jakości Kształcenia (WZJK). 
W Kolegium indywidualnych Studiów Międzyobszarowych, z uwagi na specyfikę jednostki, zapewnianiem jakości kształ-
cenia zajmuje się bezpośrednio Dyrekcja Kolegium iSM. W większości jednostek funkcjonowały ponadto Kierunkowe 
Zespoły Zapewniania Jakości Kształcenia (KZZJK) dla wszystkich kierunków studiów, w tym nowo utworzonych. Wyjątkami 
były Wydział prawa i Administracji, Wydział radia i telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego, Wydział teologiczny oraz 
Szkoła Zarządzania, gdzie ze względu na specyfikę jednostek, za zgodą rektora, funkcje i zadania KZZJK wypełniały 
WZJK.
 Na poziomie ogólnouczelnianym działania projakościowe koordynował Uczelniany Zespół ds. Jakości Kształcenia 
(UZJK), który współpracował z następującymi organami kolegialnymi zajmującymi się kształceniem:

a. senacka Komisja ds. Kształcenia,
b. Zespół ds. Wdrażania Krajowych ram Kwalifikacji, 
c. Komisja ds. studiów doktoranckich,
d. Komisja ds. studiów podyplomowych.

 Na mocy pisma okólnego nr 9 rektora Uniwersytetu śląskiego z dnia 24 września 2014 roku została powołana 
Komisja ds. studiów podyplomowych, będąca organem opiniodawczo-doradczym rektora. Zadaniem Komisji jest troska 
o wszystkie aspekty funkcjonowania studiów podyplomowych w Uniwersytecie śląskim, a w szczególności:

 – współudział w kreowaniu polityki kształcenia na studiach podyplomowych w Uniwersytecie śląskim oraz promocji 
studiów podyplomowych,

 – tworzenie i opiniowanie projektów wewnętrznych aktów prawnych Uniwersytetu śląskiego regulujących funkcjo-
nowanie studiów podyplomowych,

 – podejmowanie działań na rzecz zapewniania wysokiej jakości kształcenia na studiach podyplomowych we współ-
pracy z Uczelnianym Zespołem ds. Jakości Kształcenia.
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 – przewodniczącą Komisji została dr hab. irena pilch z Wydziału pedagogiki i psychologii, a w jej składzie znaleźli 
się wskazani kierownicy studiów podyplomowych kształcących największą liczbę słuchaczy. członkowie Komisji 
zobowiązani są pozostawać w stałym kontakcie z kierownikami studiów podyplomowych w swoich jednostkach, 
zapewniając tym samym sprawny, dwustronny przepływ informacji pomiędzy Komisją i kierownikami.

2. Działania na rzecz propagowania kultury jakości kształcenia w Uniwersytecie Śląskim
 W roku akademickim 2014/2015 odbyło się w Uczelni kolejne Ogólnouczelniane seminarium na temat Krajowych 
ram Kwalifikacji oraz Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie śląskim (26 czerwca 2015 r.), którego 
program obejmował:
• nowe kryteria oceny programowej i instytucjonalnej polskiej Komisji Akredytacyjnej (wprowadzone w nowym 

Statucie pKA z 23 lutego 2015 r.),
• planowane zmiany w Systemie Zapewniania Jakości Kształcenia,
• prezentacja systemu elektronicznych sylabusów oraz internetowego informatora Karty kierunku,
• prezentacja koncepcji wdrożenia systemu antyplagiatowego oraz informacje nt. elektronicznego Archiwum pracy 

Dyplomowych,
• nowe propozycje działań w zakresie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym — prezentacja Biura 

Współpracy z Gospodarką oraz Biura Karier.
 przeprowadzono również szereg szkoleń dla nauczycieli akademickich nt. działania SZJK w kontekście akredytacji 
programowej oraz instytucjonalnej pKA: 20 października 2014 r. — Wydział Biologii i Ochrony środowiska, 21 paź-
dziernika — Wydział informatyki i Nauki o Materiałach (część sosnowiecka), 4 listopada — Wydział informatyki i Nauki 
o Materiałach (część chorzowska) oraz 12 maja 2015 r. — Wydział prawa i Administracji.
 pełnomocnik rektora ds. Jakości Kształcenia uczestniczył również w i Ogólnopolskim Spotkaniu pełnomocników 
rektorów ds. Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Marii curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz w ii Ogólnopolskim Spotkaniu 
pełnomocników rektorów ds. Jakości Kształcenia na Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisław Staszica w Krakowie.
3. Działania bezpośrednie na rzecz zapewniania jakości kształcenia w Uniwersytecie Śląskim

3.1  Ocena poziomu satysfakcji studentów z procesu kształcenia
 W roku akademickim 2014/2015 zostały sfinalizowane prace nad nowym systemem ankietowania zajęć dydak-
tycznych, czego efektem było wydanie Zarządzenia nr 85 rektora Uniwersytetu śląskiego z dnia 16 czerwca 2015 r. 
w sprawie ankiety oceny pracy nauczyciela akademickiego. Biorąc pod uwagę doświadczenia własne Uś, wnioski płynące 
z konsultacji z innymi uczelniami wyższymi, a także stanowisko studentów, zadecydowano o dalszym prowadzeniu 
ewaluacji z wykorzystaniem papierowych kwestionariuszy i niezastępowaniu ich systemem elektronicznym. Głównym 
argumentem była troska o zapewnienie właściwej zwrotności ankiety, jako że jej wyniki mają bezpośredni wpływ m.in. 
na ocenę okresową nauczycieli akademickich. 
 Wdrożono nowy kwestionariusz ankiety, który został opracowany przez dr Agatę Zygmunt i dr. Andrzeja Górnego 
z instytutu Socjologii Uś we współpracy z Biurem ds. Jakości Kształcenia oraz Uczelnianym Zespołem ds. Jakości Kształ-
cenia. Biuro ds. Jakości Kształcenia zostało wyposażone w dwa nowe skanery, dzięki czemu przejęło w pełni obowiązek 
skanowania kwestionariuszy z całej Uczelni. 
 Dzięki wysiłkom Działu informatycznej Obsługi toku Studiów powstał system do gromadzenia, przetwarzania 
i udostępniania wyników ankiety. Zbiorcze, statystyczne opracowania wyników ankiety są jawne. Nauczyciele akade-
miccy mają dostęp do swoich indywidualnych wyników oraz skanów kwestionariuszy, na których studenci zamieścili 
odpowiedź na pytanie otwarte za pośrednictwem strony www.diotsapps.us.edu.pl po zalogowaniu. poza tym, stosownie 
do postanowień Zarządzenia 85/2015, informacje o indywidualnych wynikach otrzymują bezpośredni przełożeni osób 
ocenianych, osoby i organy odpowiedzialne za zapewnianie jakości kształcenia w jednostce, w której osoba oceniana 
jest zatrudniona lub w której realizowała zajęcia, a także rektor i wskazane przez niego organy lub osoby. Udostępnienie 
wyników ww. osobom odbywa się za pośrednictwem dziekanów wydziałów jako dyspozytariuszy danych osobowych.
 W związku z powyższym w roku akademickim 2014/2015 ocena poziomu satysfakcji studentów z procesu kształ-
cenia była prowadzona na dwa sposoby: 

a. w semestrze zimowym odbywała się z wykorzystaniem ogólnouczelnianej ankiety wprowadzonej Zarządzeniem 
nr 44/2009 rektora Uniwersytetu śląskiego z dnia 4 czerwca 2009 r. w sprawie ankiety oceny zajęć dydaktycz-
nych, z zastosowaniem procedur wypracowanych przez jednostki w roku 2009,

b. w semestrze letnim odbywała się z wykorzystaniem ogólnouczelnianej ankiety wprowadzonej Zarządzeniem nr 
85 rektora Uniwersytetu śląskiego z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie ankiety oceny pracy nauczyciela aka-
demickiego, z zastosowaniem procedur wypracowanych w roku 2015, z wyjątkiem Wydziału Biologii i Ochrony 
środowiska oraz instytutu chemii, gdzie po raz ostatni zastosowane zostały wydziałowe wzory ankiet.

 Obsługa procesu ankietyzacji na poziomie uczelnianym prowadzona była przez Biuro ds. Jakości Kształcenia. 
 respondenci wypełnili ponad 12 tysięcy kwestionariuszy ankiety w semestrze zimowym i ponad 24 tysiące w se-
mestrze letnim. Odpowiedzieli na pytania dotyczące prawie 1 700 zajęć dydaktycznych. średnia ocen ankietowanych 
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zajęć w Uniwersytecie śląskim wyniosła 4,47 w semestrze zimowym i 4,38 w semestrze letnim (w skali od 1–5), co 
można uznać za wynik pozytywny. Szczegółowe zestawienia wyników ankiety, odrębnie dla obu semestrów, prezentują 
tabele nr 13 i 14.

TABELA 13
Proces ankietyzacji — semestr zimowy roku akademickiego 2014/2015

Lp. Wyszczególnienie Wa WeiNoe WF WIiNom WMFiCh WNoz WNS WPiP WT SZ UŚ

1 Liczba 
ankietowanych 81 39 174 100 88 39 105 15 19 3 663

2 Liczba ankiet 767 962 3206 1159 1067 758 3436 411 301 110 12 177

3 średnio ankiet na 
pracownika 9,47 24,67 18,43 11,59 12,13 19,44 32,72 27,4 15,84 36,67 18,37

4 średnia ocen 4,57 4,35 4,50 4,50 4,46 4,39 4,47 4,50 4,66 4,25 4,47
5 Organizacja zajęć 4,46 4,31 4,43 4,49 4,42 4,39 4,40 4,36 4,56 4,15 4,40
6 Komunikatywność 4,44 4,31 4,50 4,44 4,37 4,33 4,47 4,43 4,55 4,29 4,41
7 interaktywność 4,35 4,26 4,46 4,39 4,34 4,31 4,38 4,43 4,55 4,11 4,36

8 terminowość 
i dostępność 4,59 4,44 4,03 4,66 4,57 4,57 4,50 4,76 4,78 4,08 4,50

9 Kryteria oceny 4,72 4,32 4,44 4,47 4,43 4,21 4,47 4,46 4,74 4,37 4,46

10 postawa wobec 
studenta 4,84 4,46 4,60 4,57 4,63 4,55 4,61 4,57 4,77 4,5 4,61

11 twoja obecność 
na zajęciach 4,36 4,63 4,67 4,74 4,78 4,65 4,62 4,88 4,86 4,35 4,65
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 Odbywały się także hospitacje, które objęły przede wszystkim pracowników uzyskujących najniższe wyniki w ba-
daniach ankietowych oraz młodszych pracowników naukowych hospitowanych przez ich przełożonych.
 3.2 Ocena poziomu satysfakcji osób kończących studia i stopnia
 W roku akademickim 2014/2015 po raz pierwszy uruchomiono Ankietę poziomu satysfakcji osób kończących studia, 
zarówno dla studiów i i ii stopnia, studiów inżynierskich, jak i studiów jednolitych magisterskich. Forma i zakres pytań 
obowiązującego do tej pory formularza zostały przedyskutowane, udoskonalone, a także dostosowane do potrzeb 
poszczególnych poziomów. prace nad udoskonaleniem kwestionariusza toczyły się w trakcie posiedzeń Uczelnianego 
Zespołu ds. Jakości Kształcenia oraz podczas konsultacji z ekspertem dr Agatą Zygmunt z instytutu Socjologii Uś. 
Ankieta została przeprowadzona w formie elektronicznej za pomocą systemu Ankieter. 
 Badania dla poszczególnych poziomów odbyły się w dniach:
 • studia i stopnia: 25.06.2015–30.10.2015,
 • studia inżynierskie: 27.01.2015–31.03.2015,
 • studia ii stopnia: 25.06.2015–30.10.2015,
 • jednolite magisterskie: 25.06.2015–30.10.2015.
 Na ankietę odpowiedziało łącznie 561 respondentów (przy możliwej liczbie 6 487 absolwentów, co dało zwrotność 
na poziomie 11,6%), z czego:
 • na studiach i stopnia — 293 (w tym 30 niestacjonarnych),
 • studiach inżynierskich — 31 ( w tym 2 niestacjonarnych), 
 • studiach ii stopnia — 170 (w tym 38 niestacjonarnych), 
 • studiach jednolitych magisterskich — 67 (w tym 24 niestacjonarnych). 
 Szczegółowe wyniki ankiet zostały przekazane władzom poszczególnych jednostek; w tym miejscu prezentujemy 
jedynie niektóre z nich:

a. respondenci podczas badania wskazywali jako atuty Uniwersytetu śląskiego dużą ofertę kierunków i specjal-
ności, fachową kadrę, dobry dojazd i lokalizację wydziałów (centra miast). Ankietowani wskazywali również na 
wysoki poziom kształcenia oraz otwartość wobec studentów, przez co rozumieli przyznawanie stypendiów, 
program erasmus czy udzielanie godzin rektorskich i dziekańskich. Absolwenci zapamiętali również szeroki 
wachlarz wydarzeń, organizowanych konferencji, dużą liczbę kół naukowych, a także Juwenalia i inne studenc-
kie imprezy o charakterze rozrywkowym. Jako mocny atut Uniwersytetu śląskiego wskazywano jego renomę, 
prestiż i pozycję najważniejszej uczelni na (Górnym) śląsku,

b. respondenci jako mankamenty Uniwersytetu śląskiego wskazywali biurokrację oraz archaiczność niektórych 
przepisów. przeszkadzała im wadliwość systemu USOSweb czy godziny pracy dziekanatów. respondenci 
wskazywali na małą liczbę zajęć praktycznych, małą liczbę kierunków technicznych, na problem nieotwierania 
kierunków na studiach ii stopnia i niemożliwości kontynuacji nauki czy brak języka obcego specjalistycznego. 
Dla części ankietowanych mankamentami Uniwersytetu były oddalone od centrum miasta akademiki czy brak 
miejsc parkingowych przy budynkach uniwersyteckich. 

TABELA 15
Badania ankietowe — atuty i mankamenty Uniwersytetu Śląskiego

Atuty Mankamenty 

 – renoma, prestiż, pozycja najważniejszej uczelni 
w regionie,

 – duża oferta kierunków i specjalności,
 – wysoki poziom kształcenia, fachowa kadra,
 – dobry dojazd, lokalizacja wydziałów,
 – otwartość wobec studentów, przyznawanie godzin 

rektorskich i dziekańskich,
 – program erasmus, stypendia,
 – wydarzenia, konferencje, koła naukowe,
 – Juwenalia i inne imprezy studenckie.

 – biurokracja, archaiczność niektórych przepisów,
 – wadliwość działania systemu USOSweb,
 – godziny pracy dziekanatów,
 – niska liczba kierunków technicznych i zajęć 

praktycznych,
 – niemożliwość kontynuowania nauki na danym kie-

runku (nieotwieranie kierunku ii stopnia),
 – brak języka obcego specjalistycznego,
 – oddalone od centrum miasta akademiki,
 – brak miejsc parkingowych przy wydziałach.

 przeszło 80% absolwentów studiów i stopnia zadeklarowało chęć kontynuowania nauki, a 35% podjęcia pracy 
zawodowej; jedynie 3% ankietowanych wyraziło zainteresowanie nauką na studiach podyplomowych, zaś ¼ zamierza 
podjąć inne działania.
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WYKRES 7
Badania ankietowe — planowane działania po ukończeniu studiów I stopnia

 przeszło połowa absolwentów studiów i stopnia, która zdecydowała się dalej studiować po ukończonym poziomie, 
chciałaby kontynuować na studiach ii stopnia kierunek, który właśnie ukończyła. Ok. 15% respondentów deklaruje 
wolę kontynuacji studiów na Uniwersytecie śląskim, ale na innym kierunku, zaś 3% badanych pragnie kontynuować 
naukę na danym kierunku, ale na innej uczelni. 

WYKRES 8
Badania ankietowe — kontynuacja studiów

 Absolwenci, którzy postanowili kontynuować naukę na innej uczelni, jako główne powody podjęcia decyzji podawali:
• chęć studiowania bliżej miejsca zamieszkania w celu minimalizacji kosztów dojazdu,
• chęć sprawdzenia jak studiuje się na innej uczelni,
• chęć uzyskania dyplomu bardziej prestiżowej uczelni. 
 Absolwenci studiów i stopnia, którzy zamierzają kontynuować studia w Uniwersytecie śląskim, ale na innym kie-
runku, wśród głównych powodów swojej decyzji wymieniali zmianę zainteresowań, brak perspektyw zawodowych czy 
nieodpowiadającą atmosferę studiowania. część respondentów uważała także, że kierunek, który ukończyli okazał się 
mało interesujący ze względu na treść programu kształcenia lub, że program studiów ii stopnia wydawał się im zbyt 
podobny.
 3.3 Badania jakości kształcenia w ramach zajęć z lektoratów z języków obcych 
 W ramach prac nad poprawą jakości kształcenia języków obcych, Uczelniany Zespół ds. Jakości Kształcenia powołał 
Komisję ds. Oceny Wyników egzaminu Końcowego z Języka Obcego, która pracowała pod przewodnictwem prof. dr 
hab. Danuty Gabryś-Barker, pełnomocnika rektora ds. Nauczania Języków Obcych w Uniwersytecie śląskim. W ramach 
działania Komisji opracowano ankietę dotyczącą zajęć z języka obcego (lektorat) oraz ankietę satysfakcji lektora. 
 Ankietę dotyczącą zajęć z języka obcego przeprowadzono na próbie 498 studentów. przeszło 70% ankietowanych 
wyraziło zadowolenie z organizacji lektoratów, zaś ponad 90% pozytywnie oceniło dydaktykę (w tym prowadzenie 
zajęć, egzamin, postawę, terminowość i dostępność wykładowców). W ramach wniosków zaproponowano zmiany 
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w zakresie zwiększenia liczby godzin i częstotliwości lektoratów, zmniejszenia liczebności grup ćwiczeniowych czy 
bardziej sprzyjający studentowi system rejestracji na lektoraty. podkreślono również konieczność lepszego dostępu 
do sprzętu dydaktycznego w salach wykładowych oraz do książek w bibliotece. 
 Na ankietę satysfakcji lektora odpowiedziało 50 respondentów. Ankietowani wyrazili zadowolenie ze współpracy ze 
Studium praktycznej Nauki Języków Obcych (w tym pracy administracji), dostępności informacji i organizacji egzaminu 
końcowego. respondenci wskazywali natomiast na problem długości trwania lektoratu (niedostateczna liczba godzin, 
zbyt duży materiał językowy), liczebność grup czy dostęp do sprzętu audiowizualnego. Ankietowani wskazywali na brak 
możliwości awansu, zbyt rozrośniętą biurokrację i niesprawną rejestrację na lektoraty. Sugerowano również zwiększenie 
liczby grup na poziomie A2.
 3.4 Ocena jakości kształcenia w Uniwersytecie śląskim w roku akademickim 2014/2015
 Wydziałowe Zespoły ds. Jakości Kształcenia przeprowadziły szereg analiz przewidzianych w wewnętrznych systemach 
zapewniania jakości kształcenia, 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 oraz wyników ankiety oceny zajęć dydaktycznych 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 Uniwersytecie śląskim w roku akademickim 2014/15, która 
została przedstawiona Senatowi Uś 22 marca 2016 r. równolegle z oceną, stosownie do § 4 ust. 3 pkt. 2 Uchwały nr 
126 Senatu z dnia 24 kwietnia 2012 roku w sprawie Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia na Uniwersytecie śląskim, 
Uczelniany Zespół ds. Jakości Kształcenia przyjął rekomendacje działań doskonalących proces kształcenia na Uniwer-
sytecie śląskim, które zostały przekazane rektorowi Uś.
 3.5 Ocena efektów kształcenia na kierunkach studiów prowadzonych w roku akademickim 2014/2015
 W oparciu o opracowany przez Uczelniany Zespół ds. Jakości Kształcenia formularz oceny efektów kształcenia na 
kierunku w roku akademickim zostały opracowane i przyjęte przez właściwe rady wydziałów oceny efektów kształcenia 
dla wszystkich kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich prowadzo-
nych na Uniwersytecie śląskim. tym samym wszystkie kierunki wywiązały się z obowiązku wynikającego z § 11 ust. 2 
rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 roku w sprawie warunków prowa-
dzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia. przeprowadzone analizy były również podstawą do 
opracowania szeregu propozycji zmian doskonalących programy kształcenia poszczególnych kierunków studiów.
 3.6 tworzenie i doskonalenie programów kształcenia
 Zgodnie z przyjętą w Uczelni procedurą tworzenia nowych kierunków i specjalności opracowane w jednostkach 
propozycje były opiniowane przez Zespół ds. Wdrażania Krajowych ram Kwalifikacji. W tym celu Zespół KrK powołał 
dziewięć Zespołów Opiniujących, liczących łącznie trzydziestu pięciu członków, które współpracowały z autorami pro-
gramów w celu ich udoskonalenia oraz przygotowywały sprawozdania dla senackiej Komisji ds. Kształcenia. Zespoły 
Opiniujące zaopiniowały programy następujących kierunków i form studiów:
• antropologia języka i komunikacji (studia stacjonarne ii stopnia na Wydziale Filologicznym) — uruchomiony od 

1.10.2015 r.,
• doradztwo filozoficzne i coaching (studia stacjonarne ii stopnia na Wydziale Nauk Społecznych) — uruchomiony 

od 1.10.2015 r.,
• geologia stosowana (studia stacjonarne i stopnia inżynierskie na Wydziale Nauk o Ziemi) — uruchomiony od 

1.10.2015 r.,
• inżynieria biomedyczna (studia stacjonarne ii stopnia na Wydziale informatyki i Nauki o Materiałach) — urucho-

miony od 18.02.2016 r.,
• inżynieria zagrożeń środowiskowych (studia stacjonarne i stopnia inżynierskie na Wydziale Nauk o Ziemi) — uru-

chomiony od 1.10.2015 r.,
• kognitywistyka (studia stacjonarne i niestacjonarne i stopnia na Wydziale Nauk Społecznych we współpracy z Wy-

działem Biologii i Ochrony środowiska) — uruchomiony od 1.10.2015 r.,
• malarstwo i projekty interdyscyplinarne (studia stacjonarne i i ii stopnia na Wydziale Artystycznym) — uruchomiony 

od 1.10.2015 r.,
• studia śląskie (studia stacjonarne i niestacjonarne ii stopnia na Wydziale Filologicznym) — uruchomiony od 

1.10.2015 r.,
• zarządzanie zasobami ludzkimi (studia stacjonarne i stopnia na Wydziale pedagogiki i psychologii) — zostanie 

uruchomiony od 1.10.2016 r.
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 Opinie Zespołu zostały przedstawione Komisji ds. Kształcenia, która rekomendowała Senatowi Uś utworzenie wyżej 
wymienionych kierunków.
 równolegle prowadzone były prace nad doskonaleniem efektów kształcenia prowadzonych kierunków studiów 
(szczegółowe informacje znajdują się w sprawozdaniu z prac senackiej Komisji ds. Kształcenia) oraz doskonaleniem 
ich programów kształcenia, za co odpowiadały rady wydziałów.

B/ Sprawy studenckie

Pomoc materialna dla studentów

 pomoc materialna przeznaczona dla studentów Uniwersytetu śląskiego, pochodząca ze środków budżetu państwa, 
obejmowała w 2015 r. następujące świadczenia:

 – stypendium socjalne,
 – stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,
 – zapomogę, 
 – stypendium rektora dla najlepszego studenta,
 – stypendium ministra za wybitne osiągnięcia.

 świadczenia te funkcjonują od roku 2011, kiedy to nowelizacja ustawy — prawo o szkolnictwie wyższym wpro-
wadziła liczne 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 i na wyżywienie. 
 Stypendium socjalne, uzależnione od sytuacji materialnej studenta, pozostało w zasadzie bez zmian, z tą różnicą, 
że jego wysokość została zwiększona z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom stu-
dencki, jeśli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu 
utrudniał studiowanie. podwyższenie to w praktyce zastąpiło dawne stypendium mieszkaniowe. świadczenie w formie 
stypendium specjalnego dla studentów niepełnosprawnych pozostało praktycznie bez zmian. Kolejne zmiany nastąpiły 
również w zasadach przyznawania zapomóg. Zmieniła się również proporcja podziału funduszu pomocy materialnej 
dla studentów w zakresie świadczeń o charakterze socjalnym w stosunku do świadczeń o charakterze naukowym, 
która w 2008 r. wynosiła jeszcze 50% do 50%, zaś od 2011 r. kształtuje się następująco: 60% na świadczenia socjalne, 
tj. stypendia socjalne i zapomogi oraz do 40% na stypendia rektora dla najlepszego studenta.
 W roku 2008 liczba stypendiów socjalnych wynosiła 2 687, w 2012 r. zmniejszyła się do 2 281, zaś w 2015 r. nastąpiło 
dalsze zmniejszenie do 2 013. Spadki liczby stypendystów mają bezpośredni związek ze zmniejszającą się w tych latach 
liczbą studentów. Wysokość stypendiów uzależniona jest od progów dochodowych osiąganych w rodzinie studenta. 
W październiku 2008 roku wysokość stypendiów socjalnych ustalono w przedziale kwot od 100 zł do 600 zł, w 2012 
r. od 280 zł do 880 zł, zaś w 2015 r. od 230 zł do 930 zł. Jak widać, wysokość świadczeń systematycznie wzrastała. 
Ustawowo regulowana kwota dochodu uprawniająca do stypendium socjalnego w porównywanych latach również 
wzrastała i wynosiła odpowiednio: w 2008 roku — 572 zł, w 2012 r. — 782 zł, zaś w 2015 r. — 895 zł.
 W roku 2008 wszyscy studenci otrzymujący stypendium socjalne mogli również otrzymać stypendium na wyży-
wienie, z czego skorzystało 2 687 osób. Kwota stypendium wynosiła dla wszystkich uprawnionych 150 zł. świadczenie 
to zostało ustawowo zniesione w roku 2011. 
 Stypendium mieszkaniowe w 2008 r. otrzymało 578 studentów, a jego wysokość wynosiła 255 zł. świadczenie to 
od 2011 roku przybrało formę zwiększenia stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania w DS uczelni lub na kwate-
rze i zostało nazwane dodatkiem mieszkaniowym. Dodatek przysługuje wyłącznie zamiejscowym studentom studiów 
stacjonarnych. Wysokość dodatku, w zależności od ceny i standardu akademików, wynosiła odpowiednio: w 2012 r. 
228 zł lub 330 zł miesięcznie, zaś w 2015 r. 249 zł lub 351 zł. W zakresie tego świadczenia widoczny jest również syste-
matyczny wzrost jego wysokości w porównywanych latach. Dodatki mieszkaniowe dla studentów, którzy zamieszkiwali 
na kwaterze w porównywanym okresie nie uległy zmianie i wynosiły 60 zł miesięcznie. 
 Stypendium specjalne przeznaczone dla studentów niepełnosprawnych nie zmieniło w porównywanym okresie 
swojej formy, przeznaczenia i zasad przyznawania. W roku 2008 otrzymywało je 396 studentów, po czym w 2012 roku 
ich liczba wzrosła do 456, zaś w roku 2015 zmniejszyła się do 369. Wysokość stypendium zależała od stopnia niepełno-
sprawności i wynosiła odpowiednio: w 2008 r. — 250, 300 i 350 zł, w 2012 r. — 350, 450 i 550, zaś w roku 2015 — 350, 
400 i 450 zł.
 Stypendium za wyniki w nauce, które funkcjonowało jeszcze w roku 2008, otrzymywało 18% studentów od ii roku 
studiów, którzy uzyskali za ostatni rok studiów najwyższą średnią ocen. Liczba stypendystów wynosiła wówczas 4 607 
osób. Wysokość świadczenia w zależności od średniej ocen kształtowała się w przedziale kwot od 220 zł do 320 zł. 
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W tym samym roku studenci posiadający wybitne osiągnięcia sportowe mogli uzyskać również stypendium za wyniki 
w sporcie. świadczenie to w 2008 r. otrzymało 98 studentów, a jego wysokość w zależności od jednej z trzech kategorii 
osiągnięć sportowych wynosiła odpowiednio 100, 150 i 250 zł. 
 Wspomniana reforma przepisów prawa o szkolnictwie wyższym z 2011 r. najwięcej zmian przyniosła w zakresie sty-
pendiów zależnych od wyników w nauce. Zastąpiło je stypendium rektora dla najlepszego studenta. Znacząco zmieniły 
się zasady, sposób przyznawania oraz liczba uprawnionych, która od tego czasu nie może przekroczyć 10% studentów 
danego kierunku. Stypendium rektora mogą otrzymać studenci, którzy uzyskają na swoim kierunku: najlepszą średnią 
ocen, osiągnięcia w nauce, sporcie lub artystyczne. W związku z tym stypendium rektora dla najlepszego studenta 
w 2012 r. otrzymało 1 538 studentów, którzy znaleźli się w grupie 5% studentów danego kierunku, którzy uzyskali 
w rankingu najwyższą liczbę punktów odpowiednio za średnią ocen lub osiągnięcia naukowe, sportowe, artystyczne. 
Kwota stypendium wynosiła 520 zł. W roku 2015 stypendium rektora w wysokości 580 zł otrzymało 1 609 studentów 
stanowiących 6% najlepszych na liście rankingowej.
 Zapomoga jako jednorazowe świadczenie dla studenta, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej 
sytuacji materialnej, również zmieniło swój charakter od 2011 roku. Nastąpiło ścisłe powiązanie zdarzenia losowego 
z czasowym pogorszeniem sytuacji materialnej. ponadto, od tego czasu student może otrzymać zapomogę tylko dwu-
krotnie w roku akademickim. powyższe zmiany wpłynęły znacząco na liczbę zapomóg w porównywanych latach. W roku 
2008 przyznano studentom 579 zapomóg, w 2012 — 77, zaś w 2015 już tylko 56. Wysokość świadczenia wynosiła 
odpowiednio w 2008 r. na poziomie dziekana wydziału do 200 zł, podwyższenie przez rektora na wniosek dziekana 
w uzasadnionych przypadkach do 500 zł. Od 2012 r. kwoty zapomóg uległy podwyższeniu i wynosiły do roku 2015: 
dziekan do 300 zł, podwyższenie przez rektora do 1 000 zł.
 Stypendium ministra, przyznawane w roku 2008 na zasadach wówczas obowiązującego rozporządzenia, za osiągnię-
cia w nauce otrzymało 57, zaś za wybitne osiągnięcia w sporcie 3 studentów Uś. W roku 2012 zmieniły się zasadniczo 
zasady przyznawania tych stypendiów, co reguluje odpowiednie rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 
Dotychczasowe stypendia ministra za osiągnięcia naukowe lub wybitne osiągnięcia sportowe zostały zastąpione jed-
nym stypendium za wybitne osiągnięcia. Nowe przepisy znacznie zaostrzyły kryteria przyznawania świadczenia oraz 
istotnie ograniczyły liczbę beneficjentów. podwyższeniu uległa miesięczna kwota świadczenia z 1 300 zł do 1 400 zł. 
Stypendium jest odtąd wypłacane jednorazowo w pełnej kwocie, a nie co miesiąc. W 2012 r. stypendium ministra za 
osiągnięcia w nauce otrzymało 22 studentów Uś w kwocie 14 000 zł, zaś w 2015 r. stypendium otrzymało 30 studen-
tów w kwocie 15 000 zł. Wyniki w latach 2012 i 2015, pomimo iż liczbowo gorsze niż w roku 2008, głównie z uwagi 
na wspomniane zmiany w zakresie zasad przyznawania, pozwoliły Uniwersytetowi śląskiemu utrzymać się w ścisłej 
czołówce krajowych uczelni.
 przytoczone powyżej informacje obrazuje tabela nr 16 zawierająca dane o liczbie studentów oraz liczbie świadczeń 
pomocy materialnej, przyznanych studentom w latach 2008, 2012 i 2015.

TABELA 16
Świadczenia pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Śląskiego

w latach 2008, 2012 i 2015 wg danych dla GUS (stan na 30 listopada)

Lp.
Rodzaj świadczenia 2008 2012 2015
Liczba studentów 33 062 24 901 23 368

1 stypendium socjalne 2 687 2 281 2 013
2 stypendium na wyżywienie 2 687 — —
3 stypendium mieszkaniowe 578 — —
4 stypendium specjalne dla studentów niepełnosprawnych 396 456 369
5 stypendium za wyniki w nauce 4 607 — —
6 stypendium za wyniki w sporcie 98 — —
7 stypendium rektora dla najlepszego studenta — 1 538 1 609
8 zapomogi (otrzymywane w poprzednim roku akademickim) 479 77 56
9 stypendium ministra za osiągnięcia w nauce 57 — —
10 stypendium ministra za osiągnięcia w sporcie 3 — —
11 stypendium ministra za wybitne osiągnięcia — 22 30
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Pomoc materialna dla doktorantów

 pomoc materialna przeznaczona dla doktorantów Uniwersytetu śląskiego, pochodząca ze środków budżetu pań-
stwa, obejmuje następujące świadczenia:
• stypendium socjalne,
• zapomogę, 
• stypendium dla najlepszych doktorantów,
• stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,
• stypendium ministra za wybitne osiągnięcia.
 Możliwość otrzymywania przez doktorantów pomocy materialnej wprowadziła ustawa — prawo o szkolnictwie 
wyższym z roku 2005. W 2006 roku w życie wszedł kolejny akt prawny, regulujący m.in. sprawy pomocy materialnej, 
mianowicie rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów doktoranckich prowadzonych 
przez jednostki organizacyjne uczelni. precyzowało ono sposób przyznawania i wypłacania świadczeń dla doktorantów. 
W ślad za tymi aktami, w 2007 roku władze Uczelni, w porozumieniu z tymczasowymi władzami samorządu dokto-
rantów, wprowadziły regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla 
doktorantów Uniwersytetu śląskiego. Wypłata pierwszych świadczeń nastąpiła (z wyrównaniem) w sierpniu 2007 roku. 
Obejmowała stypendia socjalne, na wyżywienie, mieszkaniowe, specjalne oraz zapomogi.
 W październiku 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy — prawo o szkolnictwie 
wyższym. Nowelizacja ta wprowadziła zmiany w rodzajach świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów. Dotych-
czasowe stypendium za wyniki w nauce zostało zastąpione nowym świadczeniem — stypendium dla najlepszych 
doktorantów. Może je 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 usunięto stypendium na wyżywienie oraz stypendium mieszkaniowe. W zamian zaistniała 
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 przysługuje doktorantowi z tytułu niepełnosprawności, potwierdzonej orzeczeniem właściwego 
organu. Natomiast zapomogę może otrzymać doktorant, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej 
sytuacji materialnej. 
 Od października 2011 r. znowelizowaniu uległ również art. 103 ust. 3 ustawy — prawo o szkolnictwie wyższym: 
„Dotacja przeznaczona na pomoc materialną dla doktorantów nie może być mniejsza niż wynika to z proporcji liczby 
doktorantów do liczby studentów oraz nie większa niż 6% wysokości dotacji”. Wcześniej odpis dla doktorantów mógł 
wynosić do 3% z dotacji. przełożyło się to na zwiększenie kwoty jaką można było wydać na poszczególne rodzaje 
świadczeń pomocy materialnej. 
 Kwota dochodu na osobę w rodzinie doktoranta uprawniająca do stypendium socjalnego ustalona została w 2008 
r. w maksymalnej możliwej wysokości 572 zł netto. W 2012 r. kwota ta wynosiła 782 zł netto, natomiast w roku 2015 
było to 895 zł netto. 
 Kwoty o jakich mowa ustalane są w oparciu o art. 179 ust. 3 ustawy — prawo o szkolnictwie wyższym. Zgodnie 
z nim wysokość dochodu na osobę w rodzinie doktoranta nie może być niższa niż 1,30 kwoty, o której mowa w art. 8 
ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej oraz wyższa niż 1,30 sumy kwot określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 
3 ustawy o świadczeniach rodzinnych. W poszczególnych latach kwoty te były systematycznie zwiększane. 
 Wysokość stypendiów socjalnych jest uzależniona od progów dochodu osiąganych w rodzinie doktoranta. W paź-
dzierniku 2008 r. były one ustalone w przedziale kwot od 174 zł do 435 zł. Wysokości te ustalono zgodnie z dyspozycją 
§ 11 rozporządzenia MNiSW z 19 grudnia 2006 r. w sprawie studiów doktoranckich prowadzonych przez jednostki 
organizacyjne uczelni stanowiącego, iż wysokość każdego ze świadczeń pomocy materialnej nie mogła być niższa niż 
10% i wyższa niż 25% minimalnego wynagrodzenia zasadniczego asystenta ustalonego w przepisach o wynagradzaniu 
nauczycieli akademickich. rozporządzenie to obowiązywało do października 2011 r. Od tego czasu nie obowiązują już 
kryteria procentowe minimalnej i maksymalnej wysokości każdego ze świadczeń pomocy materialnej.
 Każda osoba, która uzyskała stypendium socjalne, otrzymała również w 2008 r. stypendium na wyżywienie w wy-
sokości 174 zł. Liczba osób pobierających stypendium socjalne oraz na wyżywienie wynosiła 26. 
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 W październiku 2012 r. wysokości stypendiów socjalnych ustalono w przedziale kwot od 900 zł do 300 zł. Liczba 
przyznanych stypendiów socjalnych wyniosła 63. W 2015 r. kwoty te wynosiły od 950 zł do 250 zł, a ich liczba to 68.
 W 2008 r. wysokość stypendium mieszkaniowego w zależności od ceny i standardu akademików wynosiła 195 zł 
lub 255 zł miesięcznie. Stypendia mieszkaniowe dla doktorantów, którzy zamieszkiwali na kwaterze wynosiły 174 zł 
miesięcznie.
 W 2012 r. wysokość dodatków mieszkaniowych w zależności od ceny i standardu akademików wynosiła odpowied-
nio 330 lub 228 zł miesięcznie. Dodatki mieszkaniowe dla doktorantów, którzy zamieszkiwali na kwaterze wyniosły 
60 zł. Wysokość dodatków w 2015 r. wzrosła i wynosiła odpowiednio 351 zł lub 249 zł. Dodatek mieszkaniowy dla 
doktorantów mieszkających na kwaterze pozostał bez zmian i wynosił 60 zł.
 W 2008 r. stypendium specjalne przeznaczone dla doktorantów niepełnosprawnych otrzymało 25 osób. Wysokość 
stypendiów specjalnych wynosiła odpowiednio do stopnia niepełnosprawności 250, 300 i 350 zł.
 W 2012 r. stypendium specjalne otrzymało 26 doktorantów, ich wysokość wzrosła i wynosiła odpowiednio 350, 450 
oraz 550 zł. W 2015 r. stypendium specjalne otrzymało 37 doktorantów, a ich wysokość wynosiła 450, 350 oraz 250 zł. 
 W 2008 r. stypendium za wyniki w nauce otrzymało 122 doktorantów, którzy znaleźli się w 10% uprawnionych 
doktorantów rozpoczynających rok akademicki 2008/2009. Wysokość tego stypendium wynosiła 300 zł. 
 Stypendium dla najlepszych doktorantów otrzymało w 2012 r. 113 osób, które znalazły się w grupie 7% liczby 
doktorantów rozpoczynających rok akademicki 2012/2013. Wysokość tego stypendium wynosiła 770 zł. W 2015 r. 
stypendium dla najlepszych doktorantów pobrało 135 osób, które znalazły się w grupie 8% liczby doktorantów roz-
poczynających rok akademicki 2015/2016. Wysokość tego świadczenia wynosiła 700 zł. 
 W 2008 r. zapomogi przyznano 23 osobom. Dziekan mógł przyznać zapomogę w kwocie do 200 zł, zaś rektor na 
wniosek dziekana w uzasadnionych przypadkach mógł podwyższyć ją do 435 zł. 
 Liczba zapomóg w 2012 r. wynosiła 10. Wysokość zapomogi przyznanej przez dziekana wynosiła 300 zł, rektor na 
wniosek dziekana w uzasadnionych przypadkach mógł podwyższyć tę kwotę do 1 000 zł. W 2015 r. liczba zapomóg 
wynosiła 5, kwoty pozostały bez zmian od 300 zł do 1 000 zł. Zaobserwowany spadek liczby zapomóg może wynikać 
z istotnych zmian zasad przyznawania tego świadczenia. Obecnie zaistniałe zdarzenie losowe musi być przyczyną 
czasowego pogorszenia sytuacji materialnej doktoranta. 
 Zgodnie ze znowelizowaną w 2011 r. ustawą — prawo o szkolnictwie wyższym, począwszy od października 2012 
r. doktoranci mogą ubiegać się o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia. Stypendium na dany rok 
akademicki może być przyznane doktorantowi, który zaliczył rok studiów doktoranckich w poprzednim roku akade-
mickim i uzyskał w danym roku akademickim wpis na kolejny rok studiów doktoranckich przewidziany w programie 
tych studiów oraz uzyskał w okresie studiów doktoranckich: wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane 
z dziedziną nauki i dyscypliną naukową albo dziedziną sztuki i dyscypliną artystyczną, w których zostały utworzone 
odbywane przez niego studia doktoranckie lub wybitne osiągnięcia w sporcie.
 Stypendia ministra są przyznawane na rok akademicki, a ich wypłata następuje jednorazowo. Stypendium ministra 
za wybitne osiągnięcia otrzymało w 2012 r. 8 doktorantów — wysokość stypendium ministra wynosiła 22 tys. zł; w 2015 
r. stypendium to otrzymało 4 doktorantów, a jego wysokość wynosiła 25 tys. zł. 
 przytoczone informacje obrazuje tabela nr 17 zawierająca dane liczbowe o świadczeniach pomocy materialnej 
przyznanych doktorantom w latach 2008, 2012 i 2015.

TABELA 17
Świadczenia pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Śląskiego 

w latach 2008, 2012 i 2015 wg danych dla GUS (stan na 30 listopada)

Lp.
Rodzaj świadczenia 2008 2012 2015
Liczba doktorantów 1 221 1 435 1 297

1 stypendia socjalne 26 63 68
2 stypendium na wyżywienie 26 — —
3 stypendium mieszkaniowe 3 — —
4 stypendium specjalne dla doktorantów niepełnosprawnych 25 26
5 stypendium za wyniki w nauce 122 — —
6 stypendium dla najlepszych doktorantów — 113 135
7 zapomogi (otrzymywane w poprzednim roku akademickim) 23 10 5
8 stypendium ministra za wybitne osiągnięcia — 8 4
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Domy studenckie

 Uniwersytet śląski dysponował w 2008 roku 2 786 miejscami w 10 domach studenckich. Zmniejszenie liczby miejsc 
w domach studenckich Uczelni w latach porównawczych zostało spowodowane czasowym wyłączeniem miejsc z po-
wodu remontu (2012 r.), a przede wszystkim utworzeniem dodatkowych pokoi jednoosobowych w osiedlach akade-
mickich w Katowicach-Ligocie i cieszynie (2015 r.). Dobre wykorzystanie miejsc utrzymało się w osiedlach akademickich 
w Katowicach i Sosnowcu. Jest to efekt dużej liczby cudzoziemców przybywających do nas w ramach programów 
międzynarodowych erasmus+ oraz spoza Ue (przede wszystkim studentów z Ukrainy, Białorusi, Gruzji, Kazachstanu 
i chin), a także przyjęcia do DS studentów z innych uczelni naszego regionu. Wykazana w tabeli nr 18 zwiększona liczba 
wolnych miejsc w domach studenckich jest wynikiem spadku liczby osób zakwaterowanych w Osiedlu Akademickim 
w cieszynie, a nade wszystko zmniejszającą się ogólną liczbą studentów. Należy zauważyć, iż pojawiające się wolne 
miejsca udaje się udostępnić grupom, uczestnikom konferencji i festiwali, a wpływy gościnne utrzymują się na zbliżo-
nym poziomie, co pokazują lata 2012 i 2015. Najwięcej wynajmów odnotowano w Osiedlu Akademickim w cieszynie. 

TABELA 18
Domy studenckie Uniwersytetu Śląskiego w latach 2008, 2012 i 2015

Lp. Wyszczególnienie 2008 2012 2015
1 liczba domów studenckich 10 10 10
2 liczba miejsc ogółem* 2 786 2 702 2 670
3 liczba miejsc wolnych** 170 181 392
4 liczba pokoi 1-osobowych 297 309 380
5 wpływy z wynajmów gościnnych** 473 386,60 801 621,76 752 414,90

* według danych dla GUS (stan na 30 listopada 2008 r., 2012 r. i 2015 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 i doktorantów, niepodlega-
jących 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 
i osób posiadających Kartę polaka (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.
 Liczbę ubezpieczonych studentów i doktorantów oraz koszty poniesione na ten cel przedstawia tabela nr 19.

TABELA 19
Liczba zawartych ubezpieczeń dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Śląskiego 

oraz poniesionych kosztów w latach 2008, 2012 i 2015

Lp. Rok Liczba ubezpieczeń zdrowotnych 
studentów i doktorantów Koszty

1 2008 325 147 306,60 zł
2 2012 662 371 779,20 zł
3 2015 797 447 829,20 zł
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 W porównaniu z rokiem 2008, w roku 2012 nastąpił ponaddwukrotny wzrost liczby ubezpieczonych studentów 
i doktorantów, a porównując rok 2012 z rokiem 2015 można zaobserwować dalszy wzrost liczby zgłaszanych do 
ubezpieczenia zdrowotnego studentów i doktorantów o ok. 20%. 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 w Kolegium indywidualnych Studiów 
Międzyobszarowych. W 2015 r. badania takie były wykonywane przez wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego 
przychodnie (zawarte umowy obowiązują do końca 2016 r.):
 a. w Katowicach — przychodnia „AGMeD” Sp. z o.o., 
 b. w Sosnowcu — przychodnia „MiLOWice” Sp. z o.o.,
 c. w cieszynie — Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Ubezpieczalnia” Sp.j.
 Liczbę badanych osób oraz koszty poniesione na ten cel w latach 2008, 2012 i 2015 przedstawia tabela nr 20.

TABELA 20
Liczba badań medycznych i poniesionych kosztów w latach 2008, 2012 i 2015

Lp. Rok Kandydaci Studenci Doktoranci Razem wszyscy badani Koszty
1 2008 1 002 188 14 1 204 44 706,00 zł
2 2012 1 028 239 42 1 309 31 442,22 zł
3 2015 876 75 109 1 060 42 780,00 zł

 Jak wynika z zestawienia w roku 2012, w porównaniu z 2008 r., nastąpił wzrost liczby badanych kandydatów, stu-
dentów i doktorantów, przy jednoczesnym spadku kosztów poniesionych na te badania. porównując rok 2012 z rokiem 
2015 można zauważyć sytuację odwrotną. tendencja ta ma związek przede wszystkim z cenami jakie kształtują się na 
rynku. Koszty badań z zakresu medycyny pracy są refundowane z budżetu samorządu Województwa śląskiego, za 
pośrednictwem Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny pracy w Katowicach.
 W 2015 roku w zakresie medycyny pracy zostało zbadanych 92 studentów i doktorantów, będących uczestnikami 
projektów. środki na ten cel, w kwocie 4 972,00 zł, pochodziły z projektów. 

Działania na rzecz studentów i doktorantów

 centrum Obsługi Studentów z roku na rok rozwija działania, których celem jest wsparcie i pomoc, kierowane do 
studentów i doktorantów. centrum kładzie silny nacisk na przedsięwzięcia realizowane w ciągu roku; należą do nich: Dni 
Adaptacyjne, projekt Kalendarza akademickiego, Konkurs Wyróżnień rektora Uś, impreza „the Voice of Uś” — prze-
gląd talentów w ramach obchodów Dnia Studenta oraz Noce planszówek — rozgrywki, które odbyły się w Katowicach 
i w cieszynie.
 Do nowych działań zrealizowanych w 2015 roku należy projekt i druk broszury informacyjnej „Opowieści doktora 
primo”, skierowanej do kandydatów na studia w Uniwersytecie śląskim. W lekkiej formie oprowadza ona czytelnika po 
Uniwersytecie śląskim, na jej stronach kandydat znajdzie ciekawe informacje o ważnych aspektach życia studenckiego, 
a także o rozmaitych przedsięwzięciach, dedykowanych społeczności studenckiej. przewodnik ułatwia odnalezienie się 
w przestrzeni Uczelni, zawiera szereg informacji o organizacji studiów, sprawach socjalno-bytowych itp. przewodnik 
był wydrukowany w nakładzie 10 tys. egzemplarzy i dystrybuowany na początku czerwca 2015 r. 
 Jak co roku, dużym zainteresowaniem cieszyły się Dni Adaptacyjne przeprowadzone na wszystkich wydziałach 
Uczelni. W 2015 roku uczestniczyło w nich ok. 8 tys. studentów-pierwszoroczniaków. Każdy nowo przyjęty student 
otrzymał egzemplarz kolejnego wydania plannera akademickiego. Studenci zostali zapoznani m.in. z regulaminem 
studiów oraz ze swoimi prawami i obowiązkami. Omówiono także strukturę Uczelni i poszczególnych jej wydziałów. 
Ważną informacją było, gdzie można szukać wsparcia w rozwoju osobistym oraz w rozpoczęciu kariery zawodowej. 
Dodatkowo studenci uzyskali wiedzę o programach wymiany erasmus i MOSt. 
 centrum podpisało i zrealizowało kilka umów sponsorskich, barterowych oraz umów o współpracy z firmami 
zewnętrznymi. W ramach umów sponsorskich pozyskane zostały środki finansowe w kwocie 40 tys. zł, natomiast 
w ramach umów o współpracę i barterowych wycena świadczonych usług została określona na 20 tys. zł. pozostałe 
umowy posiadały zakres warunków, w ramach których pozyskano ciekawe i atrakcyjne nagrody, kupony, bilety czy 
pakiety medyczne dla studentów i słuchaczy Uniwersytetu trzeciego Wieku. 



86

 W roku 2015, po raz siódmy, zostały przyznane wyróżnienia rektora dla studentów i doktorantów wykazujących 
największą aktywność i osiągnięcia na polu naukowym, społecznym, kulturalnym i artystycznym. Docenione zostały 
także osoby, których działalność na polu inicjowania i wspierania życia studenckiego okazała się znacząca. Wyróżnie-
nia otrzymało 35 studentów, doktorantów i słuchaczy Uniwersytetu trzeciego Wieku, a także Uniwersytetu śląskiego 
Dzieci i Uniwersytetu śląskiego Młodzieży. imienne listy gratulacyjne i nagrody od sponsorów zostały wręczone na 
uroczystej gali.
 centrum Obsługi Studentów świadczy pomoc dla społeczności studenckiej również na co dzień, poprzez liczne 
porady bezpośrednie, telefoniczne i e-mailowe. cOS prowadzi także obsługę postępowań wyjaśniających i dyscypli-
narnych, prowadzonych przez rzeczników dyscyplinarnych oraz komisje dyscyplinarne dwóch instancji, odrębne dla 
studentów i doktorantów. realizowano przygotowywanie rozpraw (ustalanie terminów, kompletowanie składów orzeka-
jących, wysyłkę wezwań, zawiadomień i orzeczeń) oraz ich protokołowanie, współpracę z rzecznikami dyscyplinarnymi 
(ustalanie terminów przesłuchań, wysyłkę wezwań do obwinionych), przygotowywanie zawiadomień, postanowień 
i decyzji administracyjnych rektora w sprawie zawieszenia w prawach studenta/doktoranta. Współpracowano z radcami 
prawnymi Uniwersytetu w przygotowywaniu zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, poprzez komple-
towanie i uwierzytelnianie dokumentów oraz udzielano pomocy w organizowaniu obiegu wezwań, nadchodzących 
z policji, prokuratury i sądów.
 W 2015 roku kontynuował działalność rzecznik praw Studenta i Doktoranta, udzielający wsparcia osobom zgła-
szającym naruszenia ich praw.

Działalność studencka

 W roku 2015 r. zarejestrowano 25 nowych uczelnianych organizacji studenckich:
1. Studenckie Koło „Libretto”.
2. Studenckie Koło Młodych pedagogów.
3. Koło Naukowe Badań nad Osobowością i procesami Utajonymi.
4. Magazyn Studentów Uniwersytetu śląskiego „Suplement”.
5. Studenckie Koło Naukowe inżynierii Biomedycznej „in Bio”.
6. Koło Naukowe prawa Medycznego.
7. Koło Naukowe „prawo i Bioetyka”.
8. Koło Naukowe psychologii Zachowań Nieetycznych.
9. Koło Naukowe „Syntax error”.
10. Koło Naukowe prawa pracy „Opus per Laborem”.
11. FASt Asia.
12. Koło Naukowe polonistów: Grupa Literacka „Kameleon”.
13. Koło Naukowe „change”.
14. Koło Naukowe Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
15. Studenckie Koło Naukowe Zrównoważonego rozwoju „Saxum”.
16. Mediteranistyczne Koło Naukowe.
17. Studenckie Koło turystyki Motocyklowej.
18. Koło Naukowe prawa Sportowego Uś.
19. Studenckie Koło Naukowe „transla”.
20. Stowarzyszenie Badań nad Umysłem „Somnum”.
21. „Above everything”.
22. Frenetyczna Uniwersytecka Ludyczna Laboratoryjna Międzyobszarowa Asocjacja Naukowo-Artystyczna.
23. Koło Naukowe Witrażu i Szkła Artystycznego LUX.
24. Koło Naukowe Kryminologii.
25. Koło Antydyskryminacyjne — tytanida.

 Łączna liczba zarejestrowanych uczelnianych organizacji studenckich i doktoranckich wynosi blisko 300. środki 
przeznaczone w roku 2015 przez władze Uczelni na działalność realizowaną przez organy samorządu studenckiego 
i doktoranckiego oraz organizacje studenckie i doktoranckie wyniosły 450 tys. zł. Zostały one spożytkowane na przed-
sięwzięcia UrSS, m.in. na Juwenalia śląskie i Studencki Festiwal Nauki oraz na liczne projekty kół oraz samorządów 
studenckich i doktoranckich.
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TABELA 21
Liczba zarejestrowanych w Uniwersytecie Śląskim organizacji studenckich i doktoranckich

w latach 2008, 2012 i 2015

TABELA 22
Dotacja Uczelni na działalność organizacji studenckich i organów samorządu studenckiego

2008 2012 2015
165 220 291

2008 2012 2015
351 610 zł 500 000 zł 450 000 zł

Działania 2008 2012 2015
Szacunkowa liczba konsultacji w formie indywidualnego wsparcia psychologicznego — 650 1 300

 W ramach środków na działalność studencką i doktorancką, pozostających w dyspozycji prorektora ds. Kształcenia 
i Studentów, zostało dofinansowanych 14 projektów w kwocie 13 723,67 zł. realizacja projektów dotyczyła zorganizo-
wania przez studentów i doktorantów takich wydarzeń naukowych jak: organizacja konferencji, warsztatów, wydanie 
publikacji pokonferencyjnej, udział w zjazdach oraz konkursach.

Wsparcie i pomoc psychologiczna

 indywidualna pomoc psychologiczna dla studentów i doktorantów realizowana jest w centrum Obsługi Studentów 
od 2009 roku, jednak jej zakres stale poszerza się, głównie ze względu na szybko rosnące zainteresowanie usługą. 
przykładowo: w 2009 roku z konsultacji indywidualnych skorzystało 26 studentów, w roku 2012 około 650 studentów, 
natomiast w 2015 roku udzielono już blisko 1 300 konsultacji, przy czym wielu studentów i doktorantów korzystało 
z wielokrotnej pomocy w dłuższym okresie czasu.

TABELA 23
Indywidualne wsparcie psychologiczne — liczba konsultacji w latach 2008, 2012 i 2015

 W wyjątkowych sytuacjach studenci prosili również o pomoc wyłącznie w formie elektronicznej.
 Już w roku 2010 rozpoczęto działania na rzecz promocji pomocy psychologicznej oraz edukacji psychologicznej, 
poprzez utworzenie internetowej zakładki http://student.us.edu.pl/edukacja-psychologiczna, w której zamieszczono 
kilka artykułów poruszających kwestie typowych problemów z jakimi zmagają się studenci. W 2011 roku podjęto dzia-
łania w kierunku utworzenia odrębnego portalu uniwersyteckiego mającego na celu wspieranie studentów w rozwoju 
osobistym, głównie poprzez psychoedukację na temat funkcjonowania psychicznego człowieka oraz rozwoju zabu-
rzeń psychicznych i przeciwdziałania im. redakcję tworzącą portal stanowili głównie studenci i pracownicy Wydziału 
pedagogiki i psychologii. W maju 2012 r. nastąpiło oficjalne otwarcie Studenckiego Serwisu rozwoju „Więc Jestem!”, 
wydawanego jako dziennik internetowy. 
 Z uwagi na rosnące zapotrzebowanie na pomoc psychologiczną, od początku 2013 roku wsparcie psychologiczne 
udzielane jest w Katowicach przez dwóch psychologów, a studenci mają możliwość praktycznie codziennego korzystania 
z usługi. podobną ofertę, choć z konieczności w mniejszym zakresie (2–3 dni w miesiącu), wprowadzono od roku 2013 
także w cieszyńskim ośrodku Uś. również od 2013 roku podejmowane są w indywidualnych przypadkach działania 
z zakresu psychologicznej interwencji kryzysowej, przy czym w wyjątkowych sytuacjach konieczne było nawiązanie 
kontaktu z rodziną i powiadomienie odpowiednich służb pomocy medycznej oraz władz Uniwersytetu o zaistniałym 
zagrożeniu. 
 Zainteresowanie wsparciem psychologicznym wzrasta wśród pracowników Uniwersytetu, przede wszystkim dzie-
kanów, którzy w ciągu ubiegłych lat co najmniej kilkanaście razy zgłaszali specyficzne trudności w kontakcie ze stu-
dentami przejawiającymi problemy natury osobistej, a także prosili o wskazówki do pracy dydaktycznej. W odpowiedzi 
na sygnalizowane potrzeby co kilka miesięcy prowadzone są przez psychologów i specjalistów z zakresu komunikacji, 
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zatrudnionych w centrum Obsługi Studentów, szkolenia dla pracowników naukowo-dydaktycznych i administracyjnych 
dotyczące kontaktu z osobą z zaburzeniami psychicznymi. 
 Od roku akademickiego 2012/2013 pracownicy centrum Obsługi Studentów przeprowadzili już trzy edycje kam-
panii na rzecz ochrony i promocji zdrowia psychicznego pod nazwą „co nas spina?”. pierwsza edycja kampanii „co 
nas spina? — studencie zadbaj o swoją psychikę!” została objęta honorowym patronatem Marszałka Województwa 
śląskiego oraz prezydenta Miasta Katowice; w ramach prowadzonej kampanii społecznej przeprowadzono m.in. cykl 
warsztatów tanecznych oraz pokazy filmowe z prelekcją zaproszonych gości specjalistów. Druga edycja kampanii 
prowadzona w roku akademickim 2013/2014 pod nazwą „co nas spina? — kampania profilaktyczno-informacyjna” 
także objęta zostałą honorowym patronatem prezydenta Miasta Katowice. centrum Obsługi Studentów, wspólnie ze 
Stowarzyszeniem śląska Kawiarnia Naukowa, otrzymało wówczas dofinansowanie w wysokości 35 200 zł w ramach 
zadania publicznego pt. „Ochrona i promocja zdrowia psychicznego” na realizację dwóch projektów dla studentów Uś. 
W ramach kampanii powstało kilkadziesiąt artykułów, filmów, audycji oraz nagrań audio i wideo dostępnych na stronach 
internetowych. przeprowadzono warsztaty i szkolenia dotyczące zarówno radzenia sobie ze stresem, jak i dotyczące 
poszczególnych zaburzeń; prowadzono warsztaty z zakresu kontaktu z osobą zaburzoną psychicznie oraz radzenia 
sobie ze stresem. Na podstawie działań przeprowadzonych w ramach kampanii opracowano publikację w nakładzie  
2 500 egz. pt. „poradnik dla studentów i pracowników Uniwersytetu śląskiego — savoir-vivre wobec osób zaburzonych 
psychicznie”. Kampania dotarła do około 53 tys. odbiorców. Drugim przedsięwzięciem, dofinansowanym w roku 2013 
przez Urząd Marszałkowski, był projekt pn. „Studencka Kawiarnia Możliwości — myślę więc jestem”, którego głównym 
celem było rozwijanie kompetencji miękkich wśród studentów ze śląska. W ramach projektu przeprowadzono szereg 
warsztatów oraz działalność informacyjną w postaci artykułów i poradników do samodzielnego rozwoju. 
 trzecią edycję kampanii przeprowadzono w roku akademickim 2014/2015. centrum Obsługi Studentów, we współ-
pracy ze Stowarzyszeniem na rzecz wspomagania osób z niepełnosprawnością i ich otoczenia „razem”, otrzymało 
dofinansowanie w wysokości 22 400 zł w ramach zadania publicznego pn. „Ochrona i promocja zdrowia psychicznego” 
 W ramach kampanii „co nas spina? — kampania na rzecz ochrony zdrowia psychicznego studentów” (iii edycja) 
powstało kilkadziesiąt artykułów, filmów, audycji oraz nagrań audio i wideo dostępnych na stronach internetowych. 
przeprowadzono warsztaty i szkolenia dotyczące zarówno radzenia sobie ze stresem, jak i dotyczące poszczególnych 
zaburzeń. Kampania dotarła do około 162 tys. odbiorców. W czasie kampanii przeprowadzono także badanie stanu 
zdrowia psychicznego studentów i doktorantów Uś. W badaniu wzięło udział 3 283 studentów, a szczegółowe wyniki 
opublikowane zostały w oficjalnym raporcie.
 W roku 2015 we współpracy z Fundacją Samorządu Studenckiego Uniwersytetu śląskiego „paideia” pracownicy 
centrum Obsługi Studentów przeprowadzili projekt pn. „Kopalnia Możliwości — Odkryj Swój potencjał”, na który uzy-
skano dofinansowanie w wysokości 10 000 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa śląskiego w ramach zadania 
publicznego pn. „Ochrona i promocja zdrowia psychicznego”. projekt ten dał szansę udziału studentom w gruntownych 
programach szkoleniowych mających na celu zwiększenie kompetencji interpersonalnych i możliwość ich przetestowania 
w praktycznych działaniach inicjowanych przez grupy warsztatowe. W ramach „Kopalni” studenci mogli wybrać jeden 
z czterech programów rozwojowych: Motywacja i organizowanie siebie w czasie, radzenie sobie ze stresem i silnymi 
emocjami, Stosowanie technik szybkiego i efektywnego uczenia się, Asertywność i komunikacja interpersonalna. 
Obecnie prowadzone są prace mające na celu przeprowadzenie czwartej edycji kampanii „co nas spina?”.

Serwisy internetowe

 W maju 2012 roku nastąpiło oficjalne otwarcie Studenckiego Serwisu rozwoju „Więc Jestem!”. Od tego momentu 
do końca roku 2015 Serwis przyciągnął 1 099 614 użytkowników z ośrodków akademickich z całego kraju. Jest to 
medium cieszące się bardzo dużą popularnością, m.in. w Katowicach, Warszawie, Krakowie, poznaniu czy Wrocławiu. 
W skład redakcji serwisu wchodzą m.in. pracownicy Wydziału pedagogiki i psychologii, studenci psychologii oraz 
innych kierunków humanistycznych. proponowane treści dotyczą różnych sfer rozwoju młodych ludzi i instytucji po-
mocowych, ze szczególnym ukierunkowaniem na możliwości ochrony zdrowia psychicznego. Oprócz prezentowania 
treści dostosowanych do studentów (studia, myślenie, odczuwanie, problemy, twórczość, praca, przebywanie wśród 
ludzi), prezentowane są tam również informacje na temat wsparcia oferowanego na uczelni oraz w regionie (pomoc 
psychologiczna, socjalna, prawna). Młodzi autorzy mają możliwość opublikowania na łamach Serwisu zarówno tek-
stów popularno-naukowych, jak i felietonów, czy też twórczości artystycznej (m.in. poezja, opowiadania, muzyka, film 
i fotografia). Serwis jest też medium promującym osiągnięcia studentów i pracowników Uś — w dziale „Osobowości 
Uś” prezentowane są sylwetki najciekawszych ludzi Uniwersytetu. ciekawym i pożytecznym (ze względu na integrujący 
charakter) elementem serwisu jest pole „Słup ogłoszeniowy”, gdzie prezentowane są informacje na temat inicjatyw 
studenckich podejmowanych w Uś.
 portal „Więc Jestem!” zajmuje się również organizacją i współorganizacją różnych wydarzeń naukowych i kulturalnych, 
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m.in. szkoleń, warsztatów, pokazów filmowych, a także promocją interesujących, bezpłatnych wydarzeń kierowanych 
do studentów organizowanych na terenie śląska i okolic. często zdarza się, iż organizatorzy warsztatów, szkoleń, kon-
ferencji, targów czy też wydarzeń kulturalnych proszą o patronat medialny portalu.
 istotnym segmentem działalności informacyjnej Uniwersytetu jest strona www.student.us.edu.pl, redagowana 
przez centrum Obsługi Studentów. Stale aktualizowane, kierowane do studentów i doktorantów wiadomości, doty-
czące m.in. pomocy materialnej, działalności naukowej, konkursów i programów stypendialnych, stanowią przydatne 
rozwinięcie głównego serwisu informacyjnego Uś. co tydzień pracownicy cOS wysyłają również newsletter do osób 
zarejestrowanych w bazie elektronicznej. Zainteresowani studenci i inni członkowie społeczności Uś otrzymują w nim 
informacje dotyczące ważnych zmian, nowości oraz inicjatyw społeczności akademickiej.

Działania podejmowane na rzecz osób niepełnosprawnych

 W 2015 r. Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych kontynuowało zadania podjęte w latach wcześniejszych, a także 
inicjowało nowe przedsięwzięcia, zmierzające do polepszenia jakości funkcjonowania osób niepełnosprawnych (ON) 
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 organizowanych przez Biuro ds. 
Osób Niepełnosprawnych,

 – pomoc osobom niepełnosprawnym podczas internetowej rejestracji Kandydatów i procesu rekrutacji na studia w Uś,
 – 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 ON,
 – 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 efektywne wykorzystanie dotacji:

 – zatrudnienie tłumaczy języka migowego dla niesłyszących studentów (1 tłumacz),
 – zatrudnienie asystentów pomagających studentom niepełnosprawnym w dotarciu na zajęcia i pomoc w aktywnym 

uczestniczeniu w życiu uniwersyteckim (77 umów o realizację zadań asystenta studenta niepełnosprawnego),
 – organizacja opracowywania w formie alternatywnej pomocy naukowych — skanowanie książek i materiałów na-

ukowych dla osób z dysfunkcją wzroku, przepisywanie notatek z plików dźwiękowych do plików tekstowych, druk 
nut w alfabecie brajlowskim.

 prowadzono również akcje, które miały na celu informowanie o korzyściach płynących ze studiowania w Uniwer-
sytecie śląskim, a także promowano inicjatywy przyjazne osobom niepełnosprawnym. W ich ramach zrealizowano 
następujące przedsięwzięcia:

 – moderowano stronę internetową BON tak, że stanowi ona kompletny serwis dla kandydatów i studentów niepeł-
nosprawnych będących członkami społeczności Uniwersytetu śląskiego oraz dla pracowników i studentów, którzy 
na co dzień mają kontakt z osobami z niepełnosprawnością,

 – 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 i dostępnej dla osób niepełnosprawnych,

 – uczestniczono w konferencjach i spotkaniach dotyczących zwiększania dostępności kształcenia osób niepełno-
sprawnych na poziomie wyższym. 

 W lutym 2015 roku miały miejsce „Spotkania z adrenaliną”, czyli wydarzenie mające na celu zmotywować osoby 
z niepełnosprawnością do aktywnego życia społeczno-kulturalnego. Na scenie wystąpili niepełnosprawni studenci 
i absolwenci Uś, którzy opowiadali o studiowaniu na naszej Uczelni pokazując, że wsparcie, które otrzymują umożliwia 
im zdobywanie wykształcenia. Gośćmi Spotkań byli: kabaret „Drzewo a gada”, zespół „032” oraz Mariusz Kałamaga, 
którzy opowiadali o swoich doświadczeniach związanych z niepełnosprawnością. Miesiąc później odbyła się wiosenna 
akcja integracyjna „Wagary z jajem”. Wydarzenie było okazją do wspólnego świętowania przez studentów z niepełno-
sprawnością i bez niepełnosprawności pierwszego Dnia Wiosny i Dnia Wagarowicza. Studenci zmagali się w różnych 
konkurencjach sprawnościowych, co sprzyjało integracji i lepszemu poznaniu się. 
 ii edycja „Spotkań z adrenaliną” odbyła się na początku czerwca 2015 roku. po raz kolejny pokazywaliśmy wszyst-
kim, że osób z niepełnosprawnością nie należy traktować jak „super-bohaterów” czy „wiecznych smutasów”, ale jako 
ludzi, którzy tak jak wszyscy mają plany i marzenia, uczą się, pracują i bawią. Jak zawsze, zachęcaliśmy osoby z nie-
pełnosprawnością, by nie dały się „zepchnąć na margines”, lecz nie zważając na trudności realizowały się w tym, co 
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sprawia im radość. Gościem wydarzenia była piosenkarka Monika Kuszyńska, która opowiadała o zmaganiach z własną 
niepełnosprawnością i o radości z działania.
 W listopadzie 2015 r. do Urzędu Marszałkowskiego został przekazany wniosek o dofinansowanie robót budowlanych 
w obiektach służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych. planowane roboty budowlane dotyczyć będą przebudowy 
sali dydaktyczno-terapeutycznej nr 07 oraz sanitariatów z przystosowaniem dla osób z niepełnosprawnością w bu-
dynku głównym Wydziału etnologii i Nauk o edukacji oraz budowy windy zewnętrznej osobowo-towarowej ogólnie 
dostępnej, z przystosowaniem dla osób z niepełnosprawnością w budynku DSN w cieszynie.
 BON podejmuje także współpracę z organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych. 
instytucje, z którymi współpracujemy to m.in.: pełnomocnik Marszałka Województwa śląskiego ds. Osób Niepełno-
sprawnych, państwowy Fundusz rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Stowarzyszenie przyjaciół „integracja”, Związek 
polskich Kawalerów Maltańskich, Fundacja Widzialni oraz Stowarzyszenie Absurdalny Kabaret.
 Uniwersytet śląski jako wyższa uczelnia może być zwolniony z dokonywania wpłat na państwowy Fundusz reha-
bilitacji Osób Niepełnosprawnych, o których mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych pod warunkiem, iż wskaźnik zatrudnienia ON wyniesie 2%. Ustawa nakłada jednak obowiązek 
składania zarządowi Funduszu informacji miesięcznych i rocznych o zatrudnieniu i kształceniu osób niepełnosprawnych. 
W roku 2015 kontynuowano zatem prowadzenie ewidencji liczby osób niepełnosprawnych studiujących na poszcze-
gólnych wydziałach oraz liczby niepełnosprawnych pracowników zatrudnionych na Uniwersytecie śląskim. ewidencja 
ta była aktualizowana i zgodnie z wymogami przesyłana co miesiąc do pFrON. 
 tabela nr 24 prezentuje liczbę niepełnosprawnych pracowników i studentów Uniwersytetu śląskiego w latach 2008, 
2012 i 2015.

TABELA 24
Liczba osób niepełnosprawnych w Uniwersytecie Śląskim w latach 2008, 2012 i 2015

Lp. Miesiąc
Pracownicy Studenci, uczestnicy studiów doktoranckich, 

słuchacze studiów podyplomowych
2008 2012 2015 2008 2012 2015

1 styczeń brak danych 35 35 455 474 469
2 luty brak danych 34 36 464 462 478
3 marzec brak danych 35 34 465 449 475
4 kwiecień brak danych 35 36 462 446 458
5 maj brak danych 35 36 452 444 453
6 czerwiec brak danych 35 36 438 433 449
7 lipiec brak danych 36 36 407 417 415
8 sierpień brak danych 36 35 381 412 415
9 wrzesień brak danych 36 34 380 415 394
10 październik brak danych 36 35 383 459 419
11 listopad brak danych 29 37 394 488 437
12 grudzień brak danych 30 36 412 497 370

 Graficzną prezentację średniej liczby niepełnosprawnych studentów i doktorantów Uniwersytetu śląskiego na 
poszczególnych wydziałach w latach 2008, 2012 i 2015 przedstawia wykres nr 9.
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WYKRES 9
Liczba niepełnosprawnych studentów i doktorantów Uniwersytetu Śląskiego 

w latach 2008, 2012 i 2015
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WSpÓŁDZiAŁANie UcZeLNi 
Z OtOcZeNieM SpOŁecZNO-GOSpODArcZYM

A/ Współpraca ze szkołami ponadgimnazjalnymi

Spotkania z przedstawicielami szkół ponadgimnazjalnych i wydziałów UŚ 
1. Styczeń 2015

 – spotkanie z nauczycielami iii LO im. Adama Mickiewicza w Katowicach.
2. Maj 2015 

 – uczestniczenie w spotkaniu zorganizowanym przez prorektora ds. Spraw Kształcenia i Studentów prof. dr. hab. 
ryszarda Koziołka z przedstawicielami wydziałów w sprawie współpracy Uś ze szkołami ponadgimnazjalnymi 
– wypracowanie form i metod współpracy.

3. Wrzesień 2015 
 – spotkanie z Dyrektorem iV LO im. gen. Stanisława Maczka w Katowicach,
 – uczestnictwo w spotkaniu z Dyrektorem i liderami zespołów przedmiotowych ii LO im. emilli plater w Sosnowcu 

— wypracowanie planu współpracy,
 – spotkanie z Dyrektorem i nauczycielami X LO im. i.J. paderewskiego w Katowicach — wypracowanie planu 

współpracy,
 – spotkanie z Dyrektorem iii LO im. Adama Mickiewicza w celu doprecyzowania celów współpracy szkoły z Uni-

wersytetem śląskim.
4. październik 2015

 – uczestniczenie w spotkaniu pracowników instytutu Fizyki z nauczycielami fizyki szkół współpracujących z Uś,
 – spotkania z pracownikami Wydziału Biologii i Ochrony środowiska oraz instytutu chemii w sprawie uzgod-

nienia zasad współpracy ze szkołami.
5. Listopad 2015

 – spotkanie z Dyrektorem Zespołu Szkół Ogólnokształcących i technicznych w Wojkowicach oraz Burmistrzem 
Wojkowic w celu uzgodnienia szczegółów współpracy z Uniwersytetem śląskim,

 – organizacja ii Kongresu Dydaktyki polonistycznej — zaproszenie nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych do 
udziału w obradach,

 – zaproszenie nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych do udziału w obradach iii Kongresu Oświaty w Katowicach. 
6. Grudzień 2015

 – spotkanie z Dyrektorem i LO im. Walentego roździeńskiego w Sosnowcu w celu uzgodnienia szczegółów 
dotyczących umowy.
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Współpraca ze szkołami
1. Marzec 2015

 – współorganizacja i udział w iV Maczkowskim Wieczorze Naukowców — wykłady i warsztaty: dr. Andrzeja 
Boczarskiego, dr. Łukasza Dawidowskiego, dr Agnieszki Woszczyk oraz mgr Heleny Jadwiszczok-Molenckiej.

2. Kwiecień 2015
 – współorganizacja Nocy Filmowej w X LO im. i.J. paderewskiego — warsztaty mgr Heleny Jadwiszczok-Molenc-

kiej i mgr. Jana Molenckiego,
 – przekazywanie informacji o wykładach, dyskusjach panelowych oraz seminariach dla młodzieży organizowa-

nych przez instytut Fizyki,
 – przekazywanie informacji o możliwości uczestnictwa w „Nocnych powtórkach do matury”.

3. Maj 2015
 – obserwacja egzaminów maturalnych przez pracowników katedr dydaktycznych różnych wydziałów.

4. czerwiec 2015
 – wykłady w iii LO im. A. Mickiewicza z okazji zakończenia roku szkolnego i Dnia patrona Szkoły.

5. Wrzesień 2015
 – uczestnictwo w uroczystych inauguracjach roku szkolnego w iV LO im. gen. S. Maczka i X LO im. i.J. paderew-

skiego w Katowicach oraz w ii LO im. e. plater w Sosnowcu. 
6. październik 2015

 – wykłady prof. dr hab. ewy Jaskółowej w iV LO im. gen. S. Maczka,
 – zorganizowanie warsztatów z zakresu planowania ścieżki kariery dla i LO im. W. roździeńskiego — prowadze-

nie: pracownicy Biura Karier Uś.
7. Listopad 2015

 – współorganizacja święta patrona Szkoły w iV LO im. gen. S. Maczka,
 – współorganizacja Ogólnopolskiego Dnia praw Dziecka w iV LO im. gen. S. Maczka — wykład dr edyty Widawskiej,
 – organizacja zajęć dla uczniów X LO im. i.J. paderewskiego w laboratoriach instytutu chemii — prowadzenie: 

dr Krzysztof Ćwikiel i doktoranci,
 – organizacja warsztatów filmoznawczych prowadzonych przez dr Justynę Hannę Budzik w X LO im. i.J. pade-

rewskiego (warsztaty odbywają się cyklicznie),
 – zorganizowanie warsztatów z języka włoskiego dla uczniów ii LO im. e. plater — prowadzenie: Adriana Loiodice,
 – zorganizowanie warsztatów językowych z native speakerem w ii LO im. e. plater,
 – zorganizowanie warsztatów z zakresu pracy w grupie dla ii LO im. e. plater — prowadzenie: pracownicy Biura 

Karier Uś,
 – organizacja nauki poloneza dla uczniów ii LO im. e. plater — zespół taneczny Uś,
 – organizacja spotkania młodzieży ii LO im. e. plater z redaktorem Jackiem Filusem z radia Katowice.

8. Grudzień 2015
 – współorganizacja Dnia śląskiego w iV LO im. gen. S. Maczka — wykład dr. hab. prof. Uś Zbigniewa Kadłubka,
 – współorganizacja Dnia Włoskiego w iV LO im. gen. S. Maczka — warsztaty prowadzone przez lektorów języka 

włoskiego,
 – zorganizowanie indywidualnych zajęć dla szczególnie uzdolnionych matematycznie uczniów ii LO im. e. plater 

– prowadzenie: dr Łukasz Dawidowski,
 – zorganizowanie warsztatów z telewizją Uś dla koła dziennikarskiego działającego w ii LO im. e. plater,
 – zorganizowanie warsztatów z języka włoskiego dla uczniów iV LO im. gen. S. Maczka — prowadzenie: Adriana 

Loiodice,
 – zorganizowanie warsztatów z języka angielskiego dla uczniów wybierających maturę na poziomie rozszerzo-

nym — prowadzenie: dr hab. rafał Borysławski.
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B/ Kursy i szkolenia

B.1 centrum Kształcenia Ustawicznego

 centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu śląskiego jest jednostką pozawydziałową prowadzącą działal-
ność edukacyjną. Do zakresu działania centrum należy prowadzenie różnorodnych form dydaktycznych i usługowych 
dla osób w każdym wieku. centrum proponuje edukację nieformalną, wykorzystującą nowoczesne metody dydak-
tyczne i wymykającą się sztywnym ramom. Jednocześnie proponując naszą ofertę wyraźnie zakorzeniamy ją w misji 
Uniwersytetu. 
 centrum Kształcenia Ustawicznego tworzy osiem odrębnych inicjatyw i jednostek edukacyjnych: Uniwersytet śląski 
Dzieci, Uniwersytet śląski Młodzieży, Uniwersytet śląski Maturzystów, Uniwersytet trzeciego Wieku, Uniwersyteckie 
towarzystwo Naukowe oraz Unibot, Uniwersytet śląski dla Nauczycieli, Blok Kształcenia Nauczycielskiego, Akademia 
Dyplomacji. 
 Oprócz tego centrum organizuje szkolenia i kursy oraz współorganizuje program executive Master of Business 
Administration we współpracy z Gdańską Fundacją Kształcenia Menedżerów; ukończono realizację projektu pn. „Uni-
wersytet kompetencji kluczowych w chmurze edukacyjnej” 
1. Uniwersytet Śląski Dzieci 
 Uniwersytet śląski Dzieci to oferta, która ma na celu pokazanie najmłodszym uczniom, że nauka może być zabawą. 
UśD pozwala każdemu dziecku odkryć swój talent, rozwijać i wzbogacać zainteresowania oraz w pełni wykorzystać 
posiadany potencjał intelektualny. Oprócz programów dostosowanych do potrzeb przedszkolaków, uczniów szkół 
podstawowych i gimnazjalistów w ofercie znajdują się także wykłady dla rodziców. 
 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, warsztaty i zajęcia laboratoryjne 
promujące i popularyzujące naukę, sztukę, kulturę i zdrowie.
 Koordynatorem Uniwersytetu śląskiego Dzieci jest dr Jerzy Jarosz.
 W roku 2015 na zajęcia uczęszczało łącznie około 700 studentów. Wzięli oni udział w 54 wykładach plenarnych, 
w 250 seminariach, warsztatach i laboratoriach oraz w 32 rodzinnych seminariach wyjazdowych. rodzice i opiekuno-
wie studentów UśD (około 500) wzięli udział w 23 wykładach poświęconych zagadnieniom rozwoju psychofizycznego 
dzieci i socjologii.
 W ramach UśD działały grupy zainteresowań i grupy twórcze, takie jak:
1.1 chór Uniwersytetu śląskiego Dzieci Gioia, który uświetniał uroczystości inauguracyjne, występował w kościołach, 

koncertował na scenie otwartej podczas Dni Nikiszowca oraz dwukrotnie w Filharmonii śląskiej.
1.2 Mała Akademia teatru i tańca występująca na uroczystościach wewnętrznych Uniwersytetu oraz dwukrotnie w sali 

koncertowej Filharmonii śląskiej, gdzie zaprezentowała dla publiczności otwartej widowisko teatralno-taneczne 
„Alicja po drugiej stronie lustra”. 

1.3 Laboratorium ekspresji Dziecięcej — Modeling i Autokreacja, które przygotowało i zaprezentowało publiczności 
Katowic w sali koncertowej Filharmonii śląskiej, w oprawie choreograficznej „czterech pór roku”, Wielki pokaz 
Mody Dziecięcej i Młodzieżowej; prezentowane były kolekcje firmy MM Dadak, wystąpiła również śląska Orkiestra 
Kameralna.

1.4 Grupa filmowa Animatikon, która przygotowała w 2015 roku dwa filmy fabularne, których premiery uświetniły 
inauguracje roku i zajęć semestralnych UśD.

1.5 Grupa tematyczna roboty na start, kreująca roboty dedykowane założonym zadaniom z wykorzystaniem możliwości 
zestawów Lego Mindstorms eV3.

1.6 cztery grupy językowe doskonalące język angielski na poziomie elementarnym i zaawansowanym.

 W 2015 roku, oprócz spektaklu „Alicja po drugiej stronie lustra” i Wielkiego pokazu Mody Dziecięcej i Młodzieżowej 
w Filharmonii śląskiej, a także koncertów chóru UśD w kościołach, Filharmonii i czasie Dni Nikiszowca, zorganizowano 
obchody Dnia Dziecka (wspólnie z ASp i Fundacją reksio), Dzień indyjski oraz wyjazdy na całodniowe seminaria ro-
dzinne do Krasiejowa, Krakowa i w lasy murckowskie.
 W 2015 roku Uniwersytet śląski Dzieci współpracował z ASp w Katowicach (regularne zajęcia dla studentów UśD 
w ramach programu 5+), z Filharmonią śląską (współpraca w zakresie wspólnej organizacji koncertów chóru Gioia, 
spektakli MAtt i wykładów), z Zespołem tanecznym MAt Flooreski z Klubu im. Jana Kiepury w Sosnowcu (w zakresie 
współpracy przy organizacji spektakli i pokazów tanecznych), z planetarium śląskim (w zakresie organizacji wykładów 
i warsztatów), z firmą Osikowa Dolina (w zakresie organizacji seminariów rodzinnych), z firmą MM Dadak (w zakresie 
organizacji pokazu mody), z Małopolskim Uniwersytetem dla Dzieci oraz z Fundacją reksio.
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 Zakończono i rozliczono program „Mentoring Associates” we współpracy z Uniwersytetem Hawajskim oraz program 
„SiS catalyst” we współpracy z Uniwersytetem w Liverpoolu. Zawieszono również współpracę z Uniwersytetem w Ma-
riborze w Słowenii (do czasu powrotu koordynatora słoweńskiego z urlopu macierzyńskiego). Zakończono program 
współpracy z Ministerstwem edukacji egiptu i Uniwersytetem w Kairze poświęcony rozwojowi modelu uniwersytetów 
dzieci w egipcie i komunikacji naukowej.
 Kontynuowana jest współpraca z Uniwersytetem Wiedeńskim oraz z zespołem centrów eLc Anifadis w Halkidzie 
w Grecji w ramach programu „From Here to there”, a także z europejskim stowarzyszeniem uniwersytetów dzieci eUcU.
Net.
 Złożono również projekt pn. „Developing National Dissemination Models and innovative programmes for chil-
dren’s Universities to Support education System” w ramach programu erasmus+ / cooperation for innovation and the 
exchange of good practices / Strategic partnerships / Strategic partnerships for school education. projekt realizowany 
będzie w partnerstwie z Uniwersytetem w porto, Uniwersytetem w Amsterdamie, Uniwersytetem w reykjaviku, Uni-
wersytetem Wiedeńskim, Uniwersytetem Mersin (turcja) oraz z partnerami tureckimi: the Scientific and technological 
research council of turkey (tUBitAK), the Ministry of National education, Ministry of Family and Social policies, the 
Union of Municipalities of turkey (UMt) (tbc), the Union of chambers and commodity exchanges of turkey (tbc).

2. Uniwersytet Śląski Młodzieży
 Uniwersytet śląski Młodzieży to propozycja dla uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. ce-
lem prowadzonych zajęć jest wzbudzanie w młodzieży ciekawości poznawczej i inspirowanie do odkrywania nowych 
obszarów zainteresowań. Uś Młodzieży ukazuje korzyści, jakie daje wykształcenie uniwersyteckie, a także pomaga 
w planowaniu i rozpoczynaniu własnej drogi do sukcesu zawodowego. Każdy z uczestników otrzymuje indeks studenta 
Uś Młodzieży.
 Kierownikiem Wydziału Mediów i Kultury jest dr Natalia Stępień, natomiast kierownikiem Wydziału teorii 
i Doświadczeń jest dr hab. Armand cholewka. całą inicjatywą Uś Młodzieży koordynuje dr hab. Armand cholewka. 
podstawowym działaniem jest tworzenie seminariów na dwóch wydziałach UśM; w każdym semestrze prowadzonych 
jest 15 warsztatów / laboratoriów oraz wykład inauguracyjny.
 Działania dodatkowe UśM w 2015 roku:

• wykłady w szkołach promujące naukę, w tym wykłady podczas festiwali nauki, np. Nocne Dni pi,
• wykłady w ramach stałej współpracy ze szkołami: m.in. w Gliwicach oraz rudzie śląskiej,
• audycje w radiu Katowice: Młodzi Naukowcy, Szkoła Bardzo Wieczorowa czy też czas na Nas.
• kurs gimnazjalny — 44 godziny zajęć oraz egzamin próbny dla jednej grupy gimnazjalistów,
• współpraca z Gimnazjum w rudzie śląskiej, gdzie prowadzono 13 zajęć dla różnych grup uczniów w danym 

semestrze,
• zajęcia dodatkowe, m.in. kurs nurkowania, zajęcia w zakładzie diagnostyki obrazowej oraz zwiedzanie radia 

Katowice,
• wprowadzono nową inicjatywę — UśM dla Szkół, w ramach której w czasie dwóch dni przeprowadzono kilka 

wykładów dla prawie 160 uczniów.
 Liczba uczestników poszczególnych działań:

• podstawowa działalność w obu semestrach — 60 osób,
• kurs gimnazjalny — 20 osób,
• współpraca z Gimnazjum w rudzie śląskiej — 25 grup po ok. 15 osób,
• zajęcia dodatkowe: 5 grup po ok. 8 osób,
• UśM dla Szkół — 160 osób.
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3. Uniwersytet Śląski Maturzystów 
 Uniwersytet śląski Maturzystów to inicjatywa skierowana do uczniów chcących zdawać maturę. W ramach tej formy 
edukacyjnej prowadzone są warsztaty i wykłady przygotowujące do egzaminu maturalnego oraz warsztaty rozwojowe 
dotyczące świadomego wyboru kierunku studiów i dalszej drogi życia. Z Uś Maturzystów współpracują trenerzy i wy-
kładowcy przeszkoleni w zakresie nowych metod dydaktycznych i zastosowania cyfrowych narzędzi edukacyjnych.
 Działalność Uś Maturzystów koordynuje Dominika Hofman-Kozłowska; w działaniach organizacyjnych wspiera ją 
od 2015 roku rafał Gawlikowski.
 projekty skierowane do maturzystów w 2015 roku to:
3.1 „roczne Kursy Maturalne” (X 2014–iV 2015) — w trakcie 60 godzin (10 godzin w miesiącu) 62 maturzystów brało 

udział w warsztatach z historii, wiedzy o społeczeństwie, matematyki na poziomie podstawowym i rozszerzonym, 
języka angielskiego, języka polskiego i biologii. Warsztaty prowadzone były przy wykorzystaniu metody „odwróconej 
klasy” (uczestnicy otrzymują materiały do zajęć w ramach zamkniętej grupy na Facebooku, tam też przetwarzają 
materiał, na koniec na jego podstawie prowadzone są warsztaty oparte o naukę przez doświadczenie) i gamifikacji. 
Jedne zajęcia w semestrze odbywały się poza murami Uniwersytetu. raz w semestrze zapraszany był na zajęcia 
gość specjalny, który dzielił się z uczestnikami swoją pasją.

3.2 „intensywne Warsztaty Maturalne” (X 2015–iV 2016 ) — kontynuacja projektu „rocznych Kursów Maturalnych” 
pod zmienioną nazwą. W trakcie 60 godzin (10 godzin w miesiącu) 42 maturzystów brało udział w warsztatach 
z chemii, języka polskiego, matematyki podstawowej, matematyki rozszerzonej, historii i biologii.

3.3 „Zimowe powtórki Maturalne” (ii 2015) — 5 dni spotkań z maturzystami podczas ferii zimowych. Każdy dzień 
poświęcony był innemu przedmiotowi: językowi polskiemu, matematyce, językowi angielskiemu, biologii i chemii, 
historii i wiedzy o społeczeństwie; w projekcie wzięły udział 504 osoby.

3.4 „Nocne powtórki Maturalne” (iV 2015) — inicjatywa podzielona na bloki przedmiotowe: matematyczny, przyrod-
niczy i językowy, a każdy z nich trwał 6 godzin (od 18.00 do północy). projekt odbywał się na różnych wydziałach 
Uniwersytetu: w Katowicach, Sosnowcu i chorzowie; wzięło w nim udział 751 maturzystów.

3.5 „Szybkie powtórki Weekendowe” (Xii 2015) — po raz pierwszy szybkie powtórki uruchomiono w grudniu. W wy-
kładach z matematyki i biologii wzięło udział 86 maturzystów.

 W sumie w różnych zajęciach Uś Maturzystów w 2015 roku wzięło udział 1 445 uczestników (1 193 w 2014 roku).
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 Dodatkowo:
• Uś Maturzystów podjął współpracę z osobą odpowiedzialną za część działań organizacyjnych,
• została przebudowana i unowocześniona strona www.maturzysta.us.edu.pl,
• została uspójniona oferta edukacyjna — podział na „intensywne Warsztaty” (małe grupy, długi czas trwania) 

i „Szybkie powtórki” (duże grupy, jednorazowe wydarzenia),
• profil Uś Maturzystów na Facebooku został rozwinięty o nowe konkursy i infografiki,
• zorganizowano 3 konferencje prasowe.

 W ramach działań promocyjnych: 
• przeprowadzono zajęcia w 9 szkołach ponadgimnazjalnych województwa śląskiego,
• rozwieszono plakaty w Katowicach i chorzowie, 
• udział w targach edukacyjnych w Spodku, w ramach których przeprowadzono zajęcia dla ok. 300 maturzystów.

4. Uniwersytet Trzeciego Wieku
 Oferta edukacyjna Uniwersytetu trzeciego Wieku skierowana jest do osób w wieku 50+, które odczuwają potrzebę 
dalszego rozwoju intelektualnego. Słuchacze UtW mają możliwość uczestniczenia nie tylko w wykładach obejmują-
cych wybrane obszary z zakresu różnych dziedzin nauki, ale również w różnych grupach tematycznych i lektoratach 
z języków obcych. Zajęcia są okazją do rozwijania zainteresowań oraz współpracy międzypokoleniowej.
 celem Uniwersytetu trzeciego Wieku jest poprawa jakości życia osób starszych, a więc pobudzanie i utrzymywanie 
aktywności umysłowej, psychicznej i fizycznej oraz pomoc w realizacji zainteresowań i pasji osób, które przeszły na 
emeryturę. celem jest również pobudzanie aktywności społecznej i przeciwdziałanie samotności. Zajęcia na Uniwer-
sytecie trzeciego Wieku włączają się w kształcenie ustawiczne człowieka. Uniwersytet skupia osoby, które przeszły na 
emeryturę lub pobierają rentę. 
 Kierownikiem Uniwersytetu trzeciego Wieku jest dr Helena Hrapkiewicz.
 Uniwersytet trzeciego Wieku Uniwersytetu śląskiego obejmuje trzy grupy: 
 ― w Katowicach — 1 035 osób, 
 ― w Sosnowcu — 500 osób,
 ― w Jastrzębiu Zdroju — 305 osób. 
 podstawowe zajęcia na UtW to wykłady. W roku 2015 wygłoszono 98 wykładów o tematyce ogólnej, 10 wykładów 
z historii sztuki, 16 wykładów z psychologii i 8 wykładów z historii Kościoła. 
 prowadzono również lektoraty z języków obcych: język angielski — 30 grup, język niemiecki — 4 grupy, język 
francuski — 4 grupy. 
 W ramach UtW prowadzone były również zajęcia ruchowe: gimnastyka klasyczna — 10 grup, gimnastyka przy 
muzyce — 2 grupy, gimnastyka w wodzie — 4 grupy, pilates — 5 grup, basen — 4 grupy, nordic walking — 1 grupa, 
tańce europejskie — 4 grupy, tenis stołowy — 2 grupy, badminton — 2 grupy, rehabilitacja — 4 grupy, joga — 4 grupy, 
zumba GOLD — 2 grupy, body balance — 1 grupa; UtW oferuje także zajęcia komputerowe dla 8 grup. 
 W ramach Uniwersytetu trzeciego Wieku funkcjonują: 
4.1  Grupa Historyczna — historia śląska, historia Katowic (40 osób) — udział w comiesięcznych wykładach w Muzeum 

Historii Katowic oraz w regularnych spotkaniach w ipN.
4.2  Grupa Miłośników Słowa (10 osób) — analiza wierszy pisanych przez uczestników, poznawanie twórczości pol-

skich poetów. 
4.3  Grupa Wolontariacka (10 osób) — grupa współpracuje ze świetlicą środowiskową prowadzoną przez Fundację 

dla Ludzi potrzebujących pomocy „GNiAZDO” oraz z przedszkolem w Domu Aniołów Stróżów; grupa prowadzi 
akcję „podaj dalej książkę” — akcja polega na tym, że słuchacze przynoszą książki, które nieodpłatnie przekazują 
innym słuchaczom; grupa prowadzi również porady prawne oraz doraźną pomoc dla słuchaczy potrzebujących 
wsparcia.

4.4  Grupa teatralna (24 osoby + reżyser).
4.5  Grupa Malarstwa (32 osoby) — w roku 2014 zostały zorganizowane trzy wernisaże: wszystkich uczestników 

w ciNiBA i poszczególnych osób w dwóch Bibliotekach Miejskich.
4.6  chór (35 osób). 
4.7  Grupa Digitalizacji zbiorów w Bibliotece śląskiej (8 osób).
4.8  Grupa Decoupage’u (12 osób). 
4.9  Grupa Brydżowa (20 osób) oraz Grupa Szachistów (10 osób) — grupa brydżowa i szachowa brały udział w tur-

niejach organizowanych przez poszczególne UtW w województwie śląskim.
4.10 Klub podróżnika (100 osób) — klub skupia osoby uczestniczące w wycieczkach, współpracuje z Bp „AtUt”, or-

ganizatorem wycieczek dla słuchaczy UtW — w roku 2015 odbyło się 20 wycieczek edukacyjno-turystycznych 
do ciekawych miejsc w całym kraju. 

 UtW stale współpracuje z: radiem Katowice (okolicznościowe wywiady, udział w audycjach na temat osób starszych, 
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w audycji „czy to prawda, że...”); Kinoteatrem rialto i Kinem Helios w Katowicach i Sosnowcu; na podstawie zawar-
tej umowy o współpracy z Ogólnopolską Federacją Uniwersytetów trzeciego Wieku (współpraca polega na udziale 
słuchaczy w konferencjach, szkoleniach, m.in. udział w Ogólnopolskim Kongresie UtW w marcu 2015 r. w Sejmie rp); 
z Urzędem Miasta Katowice (współorganizacja „Dnia Seniora w Mieście Katowice” we wrześniu 2015 r., słuchacze UtW 
są członkami rady Seniorów Miasta Katowice — współorganizowali i uczestniczyli w iV Kongresie „Obywatel Senior” 
w parku śląskim, dr Helena Hrapkiewicz członkiem rady programowej); Sosnowieckim centrum Sztuki Zamek Sielecki, 
Klubem Kiepury i Szkołą Muzyczną w Sosnowcu; Miejską Biblioteką publiczną w Jastrzębiu Zdroju i z przedszkolami 
Jastrzębia Zdroju; Szkołą Wyższą psychologii Społecznej w Katowicach (m.in. udział słuchaczy UtW w spotkaniu z naj-
starszymi studentami na temat oczekiwań społeczności pod adresem psychologów). 

 Dodatkowo UtW zaangażowało się w następujące przedsięwzięcia: wystawa prezentująca działalność UtW Uś 
(Warszawa i inne miejscowości w kraju); udział w Ogólnopolskim parlamencie Seniorów (październik 2015 r. w Sej-
mie rp); udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Sportowej UtW w Łazach (maj 2015); współorganizacja i uczestnictwo 
w Nordaliach (październik 2015); Koncert Noworoczny w Filharmonii śląskiej zorganizowany przez instytucję Kultury 
Silesia (styczeń 2015); spotkania kolędowe i okolicznościowe spotkania związane z Dniem Kobiet (styczeń, marzec 
2015); występ Grupy tanecznej i Grupy teatralnej w pałacu Młodzieży (maj 2015); spotkanie długoletnich słuchaczy 
UtW — wykład na temat działalności UtW oraz występ artystyczny; „poznajemy Katowice” — spacery po Katowicach 
pod przewodnictwem słuchaczy: G. Markiewicza i Z. Wieczorek, którzy opracowali trasy spacerów, przekazując uczest-
nikom wiedzę o historii miasta; spacery z przewodnikiem po Jastrzębiu Zdroju; wydanie pisma UtW „Seniorzy” nr 8; 
kształcenie społeczne — spotkanie z przedstawicielem miasta na temat funduszu partycypacyjnego; warsztaty na temat 
„Wartość długiego życia” — dr Zofia Zaorska (listopad 2015); spotkanie z przedstawicielem policji na temat bezpie-
czeństwa osób starszych; zwiedzanie redakcji „Dziennika Zachodniego” i spotkanie z reporterem gazety; zwiedzanie 
siedziby NOSpr (marzec 2015); udział słuchaczy w badaniach naukowych w ramach prac licencjackich i magisterskich 
studentów Uniwersytetu śląskiego i innych katowickich uczelni. 
 Słuchaczki Lucyna Graf, Zofia Kluczna, Joanna Wójcik oraz Krystyna Wiśnioch zostały nagrodzone wyróżnieniem 
rektora dla osób aktywnych na rzecz środowiska i innych osób.
5. Uniwersyteckie Towarzystwo Naukowe
 Uniwersyteckie towarzystwo Naukowe jest propozycją skierowaną do zorganizowanych grup młodzieży szkolnej, 
głównie do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Działalność UtN polega na prowadzeniu zajęć z zakresu zarówno 
nauk ścisłych, jak i humanistycznych. Oferta obejmuje wykłady w Uniwersytecie śląskim, a także w szkołach, zajęcia 
warsztatowe oraz okolicznościowe bloki wykładowe kierowane do dużych grup odbiorców i dostosowane do poziomu 
kształcenia.
 Koordynatorem Uniwersyteckiego towarzystwa Naukowego jest dr Marek Kaczmarzyk.
 W 2015 roku w ramach działalności UtN zorganizowano następujące działania:
5.1 „Wakacyjne Spotkania z Nauką” — półkolonie odbywające się w okresie wakacji; przeprowadzono dwa 5-dniowe 

turnusy, w których udział wzięło 30 dzieci, w wieku 7–14 lat. Zajęcia prowadzone były przez pracowników Uniwer-
sytetu śląskiego i odbywały się na terenie Wydziału Biologii i Ochrony środowiska oraz poza nim, m.in. w parku 
Krajobrazowym cysterskie Kompozycje Krajobrazowe rud Wielkich i w planetarium.

5.2 „Wrześniowe Spotkania z Nauką” (14–26 września 2015) — cykl codziennych 2 godzinnych zajęć odbywających 
się przez dwa ostatnie tygodnie września. Zajęcia były prowadzone przez pracowników Uś dla zorganizowanych 
grup uczniów pod opieką nauczycieli; uczestniczyło w nich około 2 500 uczniów.

5.3 „Wrześniowe Spotkania z Nauką dla Nauczycieli” (14–26 września 2015) — równolegle z zajęciami dla uczniów 
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prowadzone były warsztaty dla nauczycieli dotyczące nowoczesnych technik pracy i eksperymentu dydaktycznego.
5.4 „Zajęcia dla szkół” — w ramach propozycji UtN zajęcia prowadzone były w miarę zgłaszania się zorganizowanych 

grup uczniowskich; w ciągu całego roku 2015 przeprowadzono ponad 30 zajęć różnego typu.
5.5 „Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Neurodydaktyki” (23–25 października 2015) — pierwsza w polsce kon-

ferencja poświęcona zagadnieniom związanym z biologią mózgu, neurodydaktyką, memetyką, neurolingwistyką, 
neurologopedią, psychologią, pedagogiką i dydaktyką ewolucyjną. przez trzy dni trwania konferencji odwiedziło 
nas przeszło 200 uczestników biernych, a wystąpienia i referaty przedstawili m.in.: prof. dr hab. Jacek pyżalski,  
dr Andrzej Augustynek, dr hab. piotr Łaszczyca, dr Marzena Żylińska oraz mgr Małgorzata taraszkiewicz.

6. Unibot 
 Unibot jest projektem robotycznym Uniwersyteckiego towarzystwa Naukowego. Składa się z wykładowców akade-
mickich, członków kół naukowych oraz popularyzatorów nauki, których połączyła chęć stworzenia grupy robotycznej. 
Unibot to entuzjaści robotyki, którzy eksperymentują, testują, analizują, konstruują i programują.
 członkowie projektu Unibot łączą ze sobą różne dziedziny wiedzy, czasem nawet tak odległe, jak informatyka 
i biologia, tworząc wyjątkowo ciekawe oraz zróżnicowane tematycznie zagadnienia i scenariusze zajęć. 
Koordynatorem projektu Unibot jest dr Joanna Guzik.

 rok 2015 był czasem promocji i szerokiego rozpropagowania nowego projektu Uniwersyteckiego towarzystwa 
Naukowego. Odbyły się następujące działania promocyjne: 

• „i starcie o Unibota” — konkurs dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, 
warsztaty promocyjne (21.02.2015),

• stoiska pokazowe w Spodku w Katowicach podczas XVii Ogólnopolskich targów edukacyjnych (4.03.2015) oraz 
podczas intel® extreme Masters (15.03.2015),

• szkolenie dla nauczycieli „podstawy programowania i obsługi systemu LeGO Mindstorms” (15.04.2015),
• sesja zdjęciowa do broszury „Opowieści dr primo. przewodnik po Uniwersytecie śląskim dla studentów pierw-

szego roku” (1.07.2015),
• warsztaty dla nauczycieli podczas iii śląskiego Kongresu Oświaty na Uniwersytecie śląskim (22.09.2015),
• udział w panelu dyskusyjnym „Szkolnictwo a przedsiębiorczość” podczas V europejskiego Kongresu Małych 

i średnich przedsiębiorstw (13.10.2015),
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• warsztaty robotyczne dla Akademii Młodych Biologów „Lykeion” pracowni Biologii i edukacji ekologicznej, 
pałac Młodzieży w Katowicach (14.10.2015),

• rozpoczęcie projektu robotycznego dla Akademii Młodych Biologów „Lykeion” pracowni Biologii i edukacji 
ekologicznej, pałac Młodzieży w Katowicach (21.10.2015),

• udział w Design thinking MeetUp Katowice (24.11.2015).

7. Uniwersytet Śląski dla Nauczycieli
 Uniwersytet śląski dla Nauczycieli to najnowsza inicjatywa centrum Kształcenia Ustawicznego skierowana do na-
uczycieli. Misją tej formy edukacyjnej jest wspieranie i doskonalenie ich umiejętności edukacyjnych. W ofercie jednostki 
znajdują się szkolenia dla rad pedagogicznych oraz warsztaty dla nauczycieli.
 Działania rozpoczęto w maju w 2015 roku organizując warsztaty dla studentów dr. Marka Kaczmarzyka „Dwa mózgi 
w szkole czyli neurobiologiczne podłoże nauczania i wychowania” (Wydział Filologiczny, 27.05.2015).
 W ramach działań promocyjnych uruchomiono nową stronę internetową: nauczyciel.us. edu.pl.
 W 2015 roku przeprowadzono szkolenia dla rad pedagogicznych w następujących placówkach: Gimnazjum nr 3 
w Gliwicach, Szkoła podstawowa nr 43 w Bytomiu, Gimnazjum nr 1 w Knurowie, Zespół Szkolno-przedszkolny w Żernicy 
oraz Zespół Szkolno-przedszkolny w Bestwinie. 
 Wyjątkowym działaniem Uś dla Nauczycieli było szkolenie z zakresu coachingu w edukacji dla 100 dyrektorów 
z powiatu bielskiego (zlecenie Miejskiego Zarządu Oświaty w Bielsku-Białej). 
8. Blok Kształcenia Nauczycielskiego 
 Blok Kształcenia Nauczycielskiego jest propozycją skierowaną do studentów Uniwersytetu śląskiego, którzy w swej 
ofercie edukacyjnej nie mają specjalności nauczycielskiej, a są zainteresowani uzyskaniem uprawnień do wykonywania 
zawodu nauczyciela. 
 Słuchacze BKN, podczas dwóch semestrów, realizują zajęcia z bloku pedagogiczno-psychologicznego, w tym prak-
tykę pedagogiczno-psychologiczną oraz poznają zasady emisji głosu i zasady kultury języka. W kolejnych semestrach 
(dwóch lub jednym — zależnie od wybranego wariantu BKN) uzyskują wiedzę i umiejętności z zakresu odpowiadających 
ich wykształceniu dydaktyk przedmiotowych i praktyk nauczycielskich. 
 Koordynatorem Bloku Kształcenia Nauczycielskiego jest dr Joanna Mateusiak. 
 W roku 2015 uprawnienia nauczycielskie w ramach BKN uzyskali pierwsi absolwenci, którzy przystąpili do pro-
gramu w roku akademickim 2013/2014: 23 studentów Wydziału pedagogiki i psychologii (z kierunku psychologia), 20 
studentów Wydziału Biologii i Ochrony środowiska, a także 3 studentów Wydziału Filologicznego.
 Obok grupy absolwentów kończących program w roku akademickim 2014/2015, zajęcia prowadzone w ramach 
BKN w roku 2015 realizowało 126 studentów (kontynuujących zajęcia w bloku dydaktycznym bądź przystępujących do 
uczestnictwa w modułach pedagogiczno-psychologicznych). Uczestnicy BKN rekrutowali się z następujących jednostek 
Uniwersytetu: Wydziału pedagogiki i psychologii, Wydziału Filologicznego, Wydziału Biologii i Ochrony środowiska 
oraz Wydziału prawa i Administracji. 
 program BKN, znacząco rozszerzając możliwości absolwentów Uś na wymagającym wszechstronności rynku pracy, 
spotyka się z coraz większym zainteresowaniem studentów. W pierwszych dwóch edycjach kursu uruchomionych w roku 
akademickim 2013/2014 uczestniczyli studenci tylko trzech kierunków. W latach 2014/2015 oraz 2015/2016 program 
realizowany był już dla słuchaczy zrekrutowanych z 11 kierunków. Spowodowało to konieczność zainicjowania szeregu 
dodatkowych działań zmierzających do sprawnego funkcjonowania BKN. 
 prace w tym zakresie prowadzone były pod kierunkiem pełnomocnika rektora ds. Kształcenia Nauczycieli prof. dr 
hab. Bernadety Niesporek-Szamburskiej. Do najważniejszych należały: 
• opracowanie pełnej bazy uczestników kursu,
• wypracowanie procedur pozwalających na sprawniejszą organizację zajęć, ich pełną dokumentację i kontrolę 

przebiegu,
• opracowanie regulaminu BKN,
• przygotowanie kompletu materiałów na nowo tworzoną stronę internetową,
• nakreślenie procedur, które mogą być wykorzystywane w kierowaniu uczestników BKN do realizacji modułów 
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dydaktycznych i praktyk nauczycielskich na macierzyste wydziały przy zachowaniu możliwości kontroli zaliczeń 
uzyskiwanych przez tych studentów ( jest to niezbędne do prowadzenia ich dokumentacji w systemie USOS i wy-
kazania uprawnień nauczycielskich w suplemencie dyplomu ukończenia studiów).

9. Akademia Dyplomacji 
 Akademia Dyplomacji jest inicjatywą edukacyjną, która została uruchomiona w październiku 2014 roku. i edycja 
Akademii Dyplomacji trwała od października 2014 roku do czerwca 2015 roku. 
 Oferta skierowana jest do osób zainteresowanych poszerzeniem swojej wiedzy w dziedzinie etykiety dyploma-
tycznej, międzynarodowych stosunków politycznych i gospodarczych oraz polityki zagranicznej, m.in. do polityków, 
urzędników, przedsiębiorców, studentów. Zjazdy odbywają się raz w miesiącu (sobota–niedziela). Słuchacze uczestniczą 
w 80 wykładach oraz warsztatach. 
 Koordynatorem Akademii Dyplomacji jest dr renata Jankowska. 
 program podzielony jest na bloki tematyczne: protokół dyplomatyczny i etykieta menedżera, warsztaty międzyna-
rodowe, warsztaty „Sztuka komunikowania”, kulturowe obrazy świata, spotkanie z ekspertem, specjalistyczne zajęcia 
językowe, wykłady specjalistyczne.
 Do grona wykładowców zostali zaproszeni przedstawiciele m.in. takich instytucji, jak: Ministerstwo Spraw Zagra-
nicznych, Kancelaria prezesa rady Ministrów, centrum Studiów Latynoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego, 
regionalne centrum Biznesu, Konsulat Honorowy republiki Francuskiej w Katowicach, biura poselskie posłów do 
parlamentu europejskiego — dr. Jana Olbrychta i Marka plury.
 projekt Akademii Dyplomacji został objęty patronatem Ambasady Francji w polsce.
 Łącząc wiedzę teoretyczną z praktyką, Słuchacze Akademii Dyplomacji udali się w marcu 2015 roku z wizytą studyjną 
do Warszawy, gdzie mieli okazję zapoznać się z funkcjonowaniem trzech instytucji: Ambasada republiki Francuskiej, 
Sejm rp oraz Kancelaria prezesa rady Ministrów. W trakcie pobytu w Warszawie ze słuchaczami Akademii Dyplomacji 
spotkał się profesor Władysław Bartoszewski, Sekretarz Stanu w Kancelarii prezesa rady Ministrów i pełnomocnik 
prezesa rM ds. Dialogu Międzynarodowego.
 W i edycji Akademii Dyplomacji uczestniczyły 22 osoby.
 W listopadzie 2015 roku ruszyła ii edycja, w której uczestniczą 23 osoby.

10. Program Executive Master of Business Administration
 program executive Master of Business Administration współprowadzony jest z Gdańską Fundacją Kształcenia Mene-
dżerów. program exceutive MBA adresowany jest do kadry zarządzającej na najwyższych stanowiskach menedżerskich. 
 Studia mają charakter międzynarodowy w wymiarze certyfikacji przez światowe organizacje potwierdzające jakość 
kształcenia. instytucją walidującą program jest czołowa francuska szkoła biznesu — Aix-Marseille Graduate School 
of Management. Ukończenie studiów executive MBA jest potwierdzeniem posiadania wiedzy z zakresu zarządzania 
strategicznego i finansowego, statystyki w biznesie, rachunkowości zarządczej, biznesu globalnego.
 ceremonia wręczenia dyplomów absolwentom i edycji odbyła się 4 grudnia 2015 roku. program cieszy się dużym 
prestiżem wśród kadry zarządzającej, dlatego w 2015 roku uruchomiono kolejną jego edycję.
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11. Projekt „Uniwersytet kompetencji kluczowych w chmurze edukacyjnej”
 Ukończono projekt pn. „Uniwersytet kompetencji kluczowych w chmurze edukacyjnej”. projekt realizowany był 
w okresie od 1 września 2014 do 30 czerwca 2015 roku w partnerstwie z Gminą Bobrowniki i skierowany był do 130 
uczniów i 20 nauczycieli szkół podstawowych oraz gimnazjów z terenu Gminy Bobrowniki. Głównym celem projektu 
była realizacja sześciu programów rozwojowych w czterech szkołach podstawowych i dwóch gimnazjach na terenie 
Gminy Bobrowniki w celu podniesienia jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji 
kluczowych z zakresu nauk biologiczno-chemicznych, matematyki i statystyki oraz wzmocnienie szans na rynku pracy 
przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii. 
 W ramach projektu zorganizowano warsztaty matematyczne, warsztaty z przedsiębiorczości, warsztaty przyrodnicze, 
warsztaty z doradztwa zawodowego, warsztaty metodyczne dla nauczycieli z zakresu nowoczesnych metod nauczania 
i wykorzystania narzędzi ict w procesie edukacyjnym, a także opracowano przewodnik metodyczny dla nauczycieli 
w celu promowania i wprowadzania do szkół nowoczesnych metod dydaktycznych i technologii oraz przygotowano 
i wdrożono multimedialną platformę edukacyjną zawierającą multimedialne prezentacje, filmy i materiały edukacyjne 
z zakresu prowadzonych warsztatów. 
 projekt finansowany był z programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany przez Ue w ramach europej-
skiego Funduszu Społecznego.

B.2 Centrum Kształcenia na Odległość

 centrum Kształcenia na Odległość stanowi ogólnouczelnianą jednostkę organizacyjną Uniwersytetu śląskiego 
prowadzącą działalność w zakresie kształcenia elektronicznego oraz wykorzystania do tego celu technologii interne-
towych. Do podstawowych zadań jednostki należą:
1. pomoc w tworzeniu Systemu Kształcenia na Odległość (SKO) w Uniwersytecie śląskim, konfiguracja platformy  

e-nauczania udostępnionej dla jednostek Uś, 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. Organizację 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.
 W roku 2015 centrum koncentrowało się na następujących działaniach ogólnych:

 – prowadzeniu szkoleń z obsługi platformy Moodle dla studentów i wybranych pracowników,
 – aktualizacji oprogramowania serwerów oraz platform do najnowszych stabilnych wersji,
 – poszukiwaniu partnerów do współpracy w obszarze administracji i rozwoju usług cKO,
 – prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych mających na celu rozbudowę platform Moodle oraz systemu kształcenia 

na odległość Uniwersytetu śląskiego,
 – poszukiwaniu nowych rozwiązań sprzętowych i programowych mających na celu poprawę jakości dostarczanych 

usług,
 – wykonywaniu nagrań wideo wykładów i prowadzeniu transmisji on-line,
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 – przeprowadzeniu kolejnej tury szkoleń BHp oraz szkolenia bibliotecznego,
 – udostępnianiu systemu badań ankietowych dla pracowników Uś.

 Działania wykonane w 2015 roku:
 – przeprowadzono zajęcia na podstawie Zarządzenia nr 66/2012 rektora w sprawie zasad prowadzenia w Uniwer-

sytecie śląskim zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (zgłoszono 65 
wniosków),

 – wykonano transmisje on-line na stronach Uś tV z następujących wydarzeń:
 • uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Uś abp. Szczepanowi Wesołemu (16 stycznia 2015 r.),
 • uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Uś prof. rainerowi Waserowi (22 stycznia 2015 r.),
 • seminarium „Nowe media w dydaktyce i glottodydaktyce” (22 kwietnia 2015 r.),
 • iii śląski Kongres Oświaty (21–22 września 2015 r.),
 • XLViii uroczysta inauguracja roku akademickiego (2 października 2015 r.),
 • uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Uś prof. Johnowi Swalesowi (26 października 2015 r.),
 • otwarcie centrum Nauk Stosowanych w chorzowie (17 grudnia 2015 r.),

 – zrealizowano nagrania wideo (nagranie, montaż, publikacja): w sumie 3 wykłady oraz materiały wideo opublikowane 
na Youtube eDU oraz w kursach na stronach wydziałowych — 4 materiały prezentacyjne dla SpNJO,

 – utworzono kolejną grupę samouczków dla początkujących i średniozaawansowanych, które zostały umieszczone 
na stronie www cKO Uś,

 – wdrożono repozytorium materiałów dydaktycznych „eduDrive”,
 – szatę graficzną platform zaktualizowano i dostosowano do nowej wersji Moodle,
 – utworzono elektroniczny formularz zgłaszania zajęć prowadzonych w trybie e-learning — dostępny na każdej 

stronie wydziałowej,
 – pracownicy cKO zostali przeszkoleni z obsługi i konfiguracji stanowiska wideokonferencyjnego ciScO; zostały 

przeprowadzone pierwsze wideokonferencje z wykorzystaniem ww. sprzętu,
 – utworzono kursy szkoleniowe dla pracowników Uś z ochrony danych osobowych dla pracowników Wydziału in-

formatyki i Nauki o Materiałach oraz pracy z USOS,
 – rozbudowano narzędzia do uzyskiwania szczegółowych informacji na temat użytkowników platform mających na 

celu podwyższenie jakości pomocy technicznej,
 – przygotowano moduł do wysyłania globalnych powiadomień dla wybranych grup użytkowników,
 – ujednolicono oprogramowanie silnika bazy danych dla wszystkich platform,
 – na zaproszenie Komisji ds. Kształcenia, członkowie rady cKO brali udział w dyskusjach nad wprowadzeniem ko-

lejnych modułów ogólnouczelnianych.
 planowane zadania cKO:

 – przygotowanie środowiska umożliwiającego tworzenie pełnych kopii zapasowych kursów z poziomu użytkowników 
platform zgodnie z wymaganiami KrK,

 – utworzenie własnych modułów i bloków przygotowanych specjalnie na potrzeby pracowników Uś — integrujących 
elementy wideo z istniejącymi kursami,

 – prace programistyczne mające na celu poprawę bezpieczeństwa i szybkości obsługi studentów w trybie on-line,
 – rozbudowa elektronicznego formularza do zgłaszania zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształ-

cenia na odległość — możliwość przeglądania, tworzenia na podstawie już istniejącego oraz usuwania wniosków,
 – aktualizacja Moodle z wersji 2.x do 3.x,
 – produkcja spotu reklamowego promująca działania cKO.

 Udział w konferencjach i opublikowane referaty:
 – Uniwersytet Wirtualny VU’2015, 24–25 czerwca 2015 r., Warszawa, cOMe Uniwersytet Warszawski,
 – theoretical and practical Aspects of Distance Learning, subtitle: it tools — Good practice of effective Use in edu-

cation — DLcc2015, 12–13 października 2015 r., cieszyn.
 przeprowadzone szkolenia i prezentacje:

 – prezentacja możliwości platformy dla pracowników Wydziału etnologii i Nauk o edukacji,
 – seminarium „Nowe media w dydaktyce i glottodydaktyce” dla Wydziału Filologicznego,
 – pierwsza wideokonferencja z wykorzystaniem dedykowanego sprzętu ciScO — prezentacja platformy Moodle dla 

Wydziału etnologii i Nauk o edukacji,
 – szkolenie dla pracowników Wydziału etnologii i Nauk o edukacji.

Obsługa studentów i pracowników:
 – System OtrS  —  363 zamkniętych zgłoszeń,
 – Skype   —  5 zgłoszeń,
 – GG    —  28 zgłoszenia.
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Statystyki dla 2015 roku:
 – unikatowych gości   — 313 776,
 – liczba wizyt    — 665 201,
 – zarejestrowanych użytkowników — 85 672,
 – aktywnych użytkowników  — 23 999,
 – aktywnych kursów   — 1 340.

B.3 Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

 Studium praktycznej Nauki Języków Obcych odpowiada za nauczanie języków obcych na Uczelni. W roku 2015 
w prowadzonych przez Studium lektoratach uczestniczyło blisko 10 000 studentów studiów stacjonarnych i stopnia 
oraz ponad 800 studentów studiów niestacjonarnych i stopnia. edukacją w ramach lektoratów objętych było także 
ponad 2 500 studentów na studiach ii stopnia oraz ponad 200 studentów na studiach iii stopnia. W ofercie lektoratów 
było, w zależności od programu studiów, pięć języków obcych nowożytnych: angielskiego, niemieckiego, francuskiego, 
hiszpańskiego, rosyjskiego oraz moduł języka klasycznego. Lektorzy prowadzili też zajęcia językowe na Uniwersytecie 
trzeciego Wieku.
 Nauczanie języków obcych na studiach i stopnia odbywało się w ramach tzw. pasm językowych: humanistyczno-
-społecznego, matematyczno-przyrodniczego, neofilologicznego i cieszyńskiego. System pasm, w połączeniu z ujedno-
liceniem podręczników wiodących na poszczególnych poziomach nauczania, pozwala studentom na dużą mobilność, 
swobodę wyboru grupy i lepsze dopasowanie do indywidualnego planu zajęć.
 Studenci i stopnia i jednolitych studiów magisterskich rejestrują się na zajęcia języka obcego za pomocą systemu 
USOS. Kwalifikacja studentów do poszczególnych grup językowych odbywa się na podstawie testu poziomującego 
przeprowadzanego na platformie e-learningowej SpNJO przed rozpoczęciem lektoratu języka obcego.
Kursy dokształcające
 Studium prowadzi także odpłatne kursy językowe. W 2015 roku w ramach kursów dokształcających SpNJO swoje 
kompetencje językowe podnosiło 184 słuchaczy w edycji wiosennej i 140 w edycji jesiennej w zakresie 6 języków: an-
gielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego i rosyjskiego, na różnych poziomach zaawansowania. 
W ofercie kursów znalazły się również kursy języka specjalistycznego — prawniczego, m.in. kurs angielskiego języka 
prawniczego dla aplikantów radcowskich, kurs przygotowujący do egzaminu tOLeS — test of Legal english Skills, czy 
kurs angielskiego języka prawniczego — prawo cywilne i karne. W ramach kursów dokształcających prowadzony był 
także kurs przygotowujący do egzaminu Fce. Kursy dokształcające mają głównie na celu uzupełnienie oferty lektora-
towej SpNJO i skierowane są przede wszystkim do studentów, doktorantów oraz pracowników Uniwersytetu śląskiego, 
stanowiących przeważającą większość uczestników kursów (około 85%). Wyniki ankiet przeprowadzanych pod koniec 
każdego kursu potwierdzają wysoki poziom kształcenia. W przeprowadzanej w każdej edycji ankiecie na pytanie „czy 
zajęcia korzystnie wpłynęły na pani / pana poziom znajomości języka obcego?” prawie 94% słuchaczy odpowiedziało 
„w bardzo dużym stopniu” lub „w dużym stopniu”. 
Egzaminy certyfikujące
 Uniwersytet śląski stwarza wiele możliwości osiągnięcia i doskonalenia biegłości językowej, a także jej poświad-
czenia w formie Akademickiego certyfikatu Znajomości Języka Obcego, który można uzyskać po złożeniu egzaminu 
certyfikującego. Jednostką organizującą egzaminy certyfikujące dla całej społeczności akademickiej oraz wszystkich 
zainteresowanych jest Studium praktycznej Nauki Języków Obcych. Organem kierującym i nadzorującym proces cer-
tyfikacji jest rada Koordynacyjna powoływana przez prorektora ds. kształcenia i studentów. 
 W roku 2015 po raz ósmy zostały przeprowadzone egzaminy certyfikujące, do których przystąpiło ogółem 334 
studentów, z czego 254 studentów uzyskało Akademicki certyfikat Znajomości Języka Obcego. przeprowadzono eg-
zaminy z języka angielskiego (poziom B2 — przystąpiło 268 studentów, poziom c1 — 33 studentów), niemieckiego 
(poziom A2 — 13 studentów, poziom B2 — 10 studentów) oraz francuskiego (poziom A2 — 10 studentów).
 Warto zauważyć, iż od 2008 roku Akademicki certyfikat Znajomości Języka Obcego Uniwersytetu śląskiego uzyskało 
988 studentów.
Kadra Studium 
 W roku 2015 w SpNJO zatrudnionych było 58 pracowników dydaktycznych oraz 2 pracowników administracyjnych.
 Za wybitne osiągnięcia dydaktyczne i realizację zadań w zakresie zapewniania wysokiej jakości kształcenia w SpNJO, 
nauczyciele akademiccy Studium praktycznej Nauki Języków Obcych zostali uhonorowani nagrodami rektorskimi za 
miniony rok. Nagrodę zespołową i stopnia za realizację spójnych kompleksowych działań w zakresie zapewniania 
wysokiej jakości nauczania języków obcych otrzymały 3 osoby, nagrodę zespołową ii stopnia za realizację działań po-
szerzających i popularyzujących działalność jednostki otrzymało 7 osób, a nagrodę zespołową iii stopnia za realizację 
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zadań wspomagających główne działania jednostki w zakresie jakości kształcenia otrzymało 9 osób.
Jakość kształcenia
 Zapewnianie wysokiej jakości kształcenia jest priorytetowym zadaniem Studium praktycznej Nauki Języków Obcych. 
W roku 2015 swoją działalność kontynuował Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia, wspierany przez 4 Zespoły 
pomocnicze: ds. analizy modułów kształcenia i sylabusów, ds. narzędzi weryfikacji efektów kształcenia, ds. monitoro-
wania efektów kształcenia oraz ds. e-learningu. 
 realizowany w Studium praktycznej Nauki Języków Obcych Wzór Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w SpNJO 
przewiduje weryfikację efektów kształcenia, której istotnym elementem jest analiza sylabusów i modułów.
 Zespół przeprowadził analizę wszystkich sylabusów sporządzonych przez każdego pracownika (analiza całościowa), 
co semestr monitorował stopień realizacji efektów kształcenia na podstawie raportów pracowników. Niezbędne mo-
dyfikacje zostały ujęte w opracowanym przez Zespół pomocniczy WZJK nowym Wzorze Sylabusa. Wzór, dostępny dla 
pracowników w wewnętrznym serwisie internetowym, służy lepszemu opracowywaniu treści indywidualnych sylabusów 
w pełni zgodnym z opisem modułu. W ramach prowadzonych działań dokonano weryfikacji 1 567 sylabusów.
 Do działań innowacyjnych należy zaliczyć założenie i aktualizowanie folderów umieszczonych na stronie jednostki, 
zawierających zweryfikowane sylabusy skatalogowane imiennie i wydziałowo na rok akademicki 2015/2016 dla lepszej 
dystrybucji tych podstawowych dokumentów. 
 Zespół pomocniczy ds. analizy narzędzi weryfikacji efektów kształcenia prowadził selektywną kontrolę narzędzi 
weryfikacji stosowanych w ramach modułu „język obcy”.
 rok 2015 był pierwszym, w którym studenci zdawali egzamin kończący lektorat języka obcego według nowych 
zasad, tj. w oparciu o format egzaminu końcowego, opracowany przez Zespół pomocniczy ds. opracowania narzędzi 
weryfikacji efektów kształcenia. Analizie poddano wszystkie testy egzaminacyjne, łącznie w 125 grupach. 
 po przeprowadzeniu egzaminów Komisja ds. Oceny Wyników egzaminu Końcowego z Języka Obcego pod prze-
wodnictwem prof. dr hab. Danuty Gabryś-Barker, pełnomocnika rektora ds. Nauczania Języków Obcych w Uś dokonała 
dokładnej analizy procesu przygotowawczego oraz wyników egzaminów kończących lektorat.
 Komisja zapoznała się z materiałami dotyczącymi egzaminów końcowych, przygotowanymi przez SpNJO w roku 
sprawozdawczym 2014/2015: regulaminem, Formatem egzaminu, Kryteriami oceny wypowiedzi ustnej i pisemnej 
oraz Wzorem arkusza egzaminacyjnego dla poszczególnych języków i poziomów biegłości językowej. Komisja zwery-
fikowała również zawartość opracowanych przez lektorów modułów e-learningowych przeznaczonych dla studentów 
przygotowujących się do egzaminu kończącego lektorat (w tym testów próbnych w postaci interaktywnych quizów 
z informacją zwrotną i wskazówkami dla uczącego się). Wśród 1/5 wszystkich studentów przystępujących do egzaminu 
kończącego lektorat przeprowadzono ankietę satysfakcji studentów z zajęć lektoratowych oraz ankietę dla lektorów 
oceniającą system funkcjonowania lektoratów i organizacji egzaminów końcowych. Wyniki ankiet studenckich wskazują 
na duży stopień zadowolenia z organizacji lektoratów (70–80%) oraz z procesu dydaktycznego (>90% — egzamin, 
prowadzenie zajęć, postawa, terminowość i dostępność wykładowców).
 Komisja opracowała szczegółowe zestawienie wyników egzaminów końcowych z lektoratów według pasm w roku 
akademickim 2014/2015. Wyniki świadczą o osiągnięciu przez znaczącą większość studentów dobrego lub bardzo 
dobrego poziomu kompetencji językowych.

WYKRES 1
Zbiorcze wyniki egzaminów końcowych z lektoratów wg pasm językowych 

w roku akademickim 2014/2015 (dane z czerwca 2015 r.)
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 Wysoka jakość kształcenia znalazła również potwierdzenie w wynikach przeprowadzonej ankiety oceny zajęć dy-
daktycznych dokonanej przez 1 643 studentów. Około 2/3 ogółu pracowników (61%) uzyskało ocenę równą lub wyższą 
niż średnia całej jednostki, czyli ponad 4,39.
E-learning 
 pracownicy SpNJO w 2015 roku stosowali w pracy dydaktycznej metody i techniki kształcenia na odległość, wyko-
rzystując własną platformę e-learningową Moodle (http://el.us.edu.pl/spnjo). Lektorzy wykorzystywali m.in. następujące 
zasoby dostępne na platformie:

 – autorskie kursy e-learningowe, nowe lub istniejące, poszerzane i aktualizowane w 2015 roku, wspierające lektorat 
na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w zakresie języka obcego ogólnego i specjalistycznego,

 – ogólnodostępne kursy e-learningowe w zakresie nauki języków obcych opracowane w ramach projektu pn. 
„UpGOW — Uniwersytet partnerem Gospodarki Opartej na Wiedzy” realizowanego w Uczelni w latach 2008–2014 
jako uzupełnienie lektoratu i pracy własnej studentów,

 – kursy e-learningowe dla studentów przygotowujących się do egzaminów kończących lektorat na poszczególnych 
poziomach zawierające informacje, kompendia, linki, kryteria oceny, zagadnienia oraz modelowy test egzaminacyjny 
w formie interaktywnego quizu ze wskazówkami, podpowiedziami i informacjami zwrotnymi,

 – kurs e-learningowy „practice Makes perfect” będący zbiorem interaktywnych ćwiczeń z języka angielskiego na 
poziomach poniżej B2, którego celem jest zapewnienie wsparcia dla studentów w ich pracy własnej,

 – moduły e-learningowe przygotowane i prowadzone dla uczestników studenckich kół naukowych języka obcego 
specjalistycznego pod opieką lektorów SpNJO.

 W 2015 roku na platformę e-learningową Moodle SpNJO zostały także wprowadzone kolejne moduły e-learningowe 
zawierające przykładowe testy egzaminacyjne do egzaminów certyfikujących przeprowadzanych przez Studium.
 pracownicy SpNJO korzystali też z platformy w celu usprawnienia organizacji pracy. Wykorzystywali w tym celu 
kurs organizacyjno-szkoleniowy KOS: wewnętrzny serwis dla pracowników, zawierający wszelkie niezbędne przepisy, 
regulaminy, procedury, formularze, pełne kalendarium wszelkich istotnych wydarzeń, nadchodzących konferencji 
i szkoleń, a także relacje z już odbytych. Forum w tym serwisie stanowi dla lektorów miejsce wymiany doświadczeń 
i uwag.
Wykorzystanie mediów internetowych
 Studium posiada własna stronę internetową, która jest na bieżąco aktualizowana, zawiera informacje i odnośniki 
dotyczące wszystkich form działalności Studium: dyżury, sylabusy, harmonogramy, kursy, egzaminy, szkolenia, konferen-
cje, kontakt z lektorem itp. W 2015 roku strona została rozbudowana i rozpoczęto też prace nad jej angielskojęzyczną 
wersją.
 W roku sprawozdawczym, w celu zapewnienia większej przejrzystości, stworzono również trzy dodatkowe strony 
internetowe: kursyspnjo.us.edu.pl, certyfikatyspnjo.us.edu.pl oraz konferencjaspnjo.us.edu.pl, zawierające wszelkie 
szczegółowe informacje dotyczące tych sfer działalności Studium.
 W 2015 roku SpNJO stworzyło także własny, aktywnie prowadzony profil na Facebooku, dokumentujący wszelkie 
ciekawe wydarzenia, a także zawierający następujące stałe cykle.
Konferencje, szkolenia i warsztaty
 W 2015 roku pracownicy Studium występowali z referatami na konferencjach krajowych i zagranicznych. Łącznie 
wygłosili 10 referatów, w tym m.in.: 

 – dr Maria Stec w pradze podczas konferencji Wei education and Humanities european Academic conference: „eLt 
materials for very young learners” oraz w Londynie podczas konferencji Lice London international conference 
on education: „Selection, implementation and evaluation of eLt materials for very young learners. A teacher’s 
perspective”,

 – mgr ryszard Kalamarz na konferencji w Krakowie „przyszłość nauczania języków obcych na uczelniach wyższych”: 
„Uczelniana platforma: teraźniejszość i (najbliższa) przyszłość nauczania języków na uczelniach wyższych” oraz 
na konferencji w cieszynie „theoretical and practical Aspects of Distance Learning: it tools — Good practice of 
effective Use in education, „Assessment in VLe Supported Foreign Language Learning”,

 – dr Bożena czekańska-Mirek na konferencji w Katowicach „Języki specjalistyczne w badaniach i praktyce: doświad-
czenia, horyzonty, wyzwania”: „Specjalista czy omnibus? refleksja nad rolą lektora języka obcego”,

 – mgr Joanna Sołtysik na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej w Katowicach „Koncepcja harmonii w twórczości 
Arystoksenosa”.

 W roku sprawozdawczym pracownicy SpNJO uczestniczyli w 35 międzynarodowych i krajowych konferencjach 
i warsztatach, m.in. w: konferencji Wei education and Humanities european Academic conference w pradze, kon-
ferencji Lice London international conference on education w Londynie (członkiem Komitetu Naukowego była dr 
Maria Stec z SpNJO), Kongresie Języków Obcych pASe w Warszawie, 24. Międzynarodowej Konferencji Stowarzysze-
nia Nauczycieli Języka Angielskiego iAteFL „Jakość w kształceniu językowym w różnych kontekstach edukacyjnych” 
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w Krakowie, konferencji „theoretical and practical Aspects of Distance Learning: it tools — Good practice of effective 
Use in education” w cieszynie (Uś), konferencji „the past for the Future — loneliness and depression of the elderly 6th 
interdisciplinary conference (eU project: Building bridges between senior citizens and students in the elderly care in 
the eU)” w cieszynie (Uś), konferencji „Języki obce — mniej obce?” w Ustroniu (politechnika śląska), konferencji „Języki 
specjalistyczne w badaniach i praktyce” w Katowicach (Uniwersytet ekonomiczny), konferencji „przyszłość nauczania 
języków obcych na uczelniach wyższych” w Krakowie (Uniwersytet ekonomiczny).
 W 2015 roku Studium praktycznej Nauki Języków Obcych regularnie organizowało szkolenia i warsztaty własne 
oraz we współpracy z wydawnictwami, dotyczące różnorodnych aspektów nauczania języków obcych, jak na przykład 
szkolenie metodyczne „Mindfulness and language teaching in the 21st century” oraz „Learning english, learning life 
— on the power of stories” zorganizowane w siedzibie SpNJO wraz z Wydawnictwem Macmillan, czy też warsztaty 
„tłumaczenie wsparte komputerowo z wykorzystaniem programu memoQ”.
 pracownicy Studium prowadzili również warsztaty i szkolenia w innych instytucjach. We wrześniu 2015 roku mgr 
Katarzyna Kiszka, mgr Katarzyna Banaś-Sieradzka, mgr Agata Adamczyk-Gzara i mgr Jerzy Gzara poprowadzili szkole-
nie dla kandydatów na egzaminatorów w egzaminach certyfikujących Uś zorganizowane przez Wojewódzki Ośrodek 
Metodyczny w Katowicach. Na przełomie lutego i marca 2015 roku w Warszawie mgr Katarzyna Kiszka poprowadziła 
trzy szkolenia metodyczne w ramach programu english teaching stworzonego przez polsko-Amerykańską Fundację 
Wolności: „internet based teaching and learning”, „Films, pictures? — Let’s get visual” i „How to develop reading skills?”.
 pracownicy SpNJO niejednokrotnie uczestniczyli w konferencjach organizowanych przez poszczególne jednostki 
Uś jako tłumacze czy moderatorzy.
 W roku 2015 rozpoczęto też przygotowania do organizowanej przez SpNJO międzynarodowej konferencji na-
ukowo-dydaktycznej „teoretyczne i praktyczne aspekty oceniania w nauczaniu języków obcych i pomiaru biegłości 
językowej.” 
Publikacje
 publikacje pracowników SpNJO w roku 2015 obejmują następujące pozycje:

 – Kalamarz, r., Uczelniana platforma — teraźniejszość i (najbliższa) przyszłość nauczania języków na uczelniach 
wyższych w: M. Srebro, e. typek, L. Zielińska (red.), przyszłość nauczania języków obcych na uczelniach wyższych, 
Fundacja Uniwersytetu ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2015,

 – Kalamarz, r., Assessment in VLe Supported Foreign Language Learning, international Journal of research in  
e-learning, 2015, Vol. 1, No. 1, s. 77–95,

 – Stec, M., evaluation of eLt materials for young learners: course-books as cultural artefacts. in: Akbarov, A. (ed.) the 
practice of Foreign Language teaching. theories and Applications. cambridge: cambridge Scholars publishing, 
2015, pp. 517–527,

 – Stec, M., personality traits of Foreign Language teachers for Young Learners (co-author Anna Studencka) in: 
Akbarov, A. (ed.) the practice of Foreign Language teaching. theories and Applications. cambridge: cambridge 
Scholars publishing, 2015, pp. 351–362,

 – Stec, M., „Selection, implementation and evaluation of eLt materials for very young learners. A teacher’s perspec-
tive”, in the international Journal for cross-Disciplinary Subjects in education (iJcDSe), 2015, Volume 7, issue 3, 
iSSN 2042 6364 (Online), http://infonomics-society.ie/ijcdse/.

Działania na rzecz promocji nauki języków obcych
 W 2015 roku pracownicy SpNJO podejmowali różnorodne działania mające na celu popularyzację nauki języków 
obcych wśród społeczności akademickiej Uś, a także poza Uniwersytetem. 
 W kwietniu 2015 roku Studium wzięło udział w Xi Festiwalu Nauki, organizując stoisko SpNJO podczas Jarmarku 
Wiedzy, na którym promowana była nauka języków obcych i przedstawiana oferta dydaktyczna Uniwersytetu śląskiego. 
Lektorzy przekonywali uczestników o konieczności znajomości języków obcych w dzisiejszych realiach rynkowych, 
a także zorganizowali konkurs wiedzy o krajach angielskiego obszaru językowego z cennymi nagrodami.
 13 października 2015 roku pracownicy SpNJO przeprowadzili w Galerii Katowickiej warsztaty „Złoty pociąg do wiedzy 
językowej” w ramach projektu „Wyższy poziom”. Warsztaty obejmowały konsultacje dla rodziców dotyczące wsparcia 
dzieci w nauce języka obcego, konsultacje dotyczące egzaminów certyfikujących, prelekcję na temat wykorzystania 
popkultury w dydaktyce języka obcego, prezentację zastosowania piosenki w nauczaniu języków obcych oraz quizy 
z zakresu pop kultury.
 W ramach popularyzowania oferty kursów i egzaminów certyfikujących prowadzonych przez Studium, w 2015 roku 
pracownicy towarzyszyli Działowi informacji i promocji w wizytach w liceach katowickich w ramach Dni Otwartych: w LO 
im. Adama Mickiewicza oraz w LO im. gen. Stanisława Maczka. Zapoznali uczniów z systemem nauki języka obcego 
w ramach lektoratu, a także zaproponowali skorzystanie z bogatej, ogólnodostępnej oferty kursowej Studium; ponadto 
pracownicy odwiedzili także kilka innych szkół średnich w Katowicach.
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Współpraca z jednostkami UŚ oraz innymi instytucjami 
 Lektorzy SpNJO współpracują z innymi jednostkami Uniwersytetu śląskiego wykonując tłumaczenia na zlecenie 
wydawnictw wydziałowych i uczelnianych, Działu Kształcenia oraz pracowników naukowych Uś.
 Dwóch pracowników Studium w roku 2015 brało udział w międzynarodowym projekcie „irNet international re-
search Network for study and development of new tools and methods for advanced pedagogical science in the field 
of ict instruments, e-learning and intercultural competences (2014–2017)”, m.in. jako tłumacze tekstów akademickich 
i tłumacze konsekutywni.
 trzech pracowników SpNJO w roku akademickim 2014/2015 oraz 2015/2016 prowadziło cykl zajęć z języka an-
gielskiego dla pracowników i doktorantów Wydziału Nauk o Ziemi w ramach podnoszenia kwalifikacji kadry naukowej 
Wydziału finansowanego ze środków projakościowych Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW) otrzyma-
nych przez centrum Studiów polarnych na lata 2014–2018.
 W roku sprawozdawczym działalność kontynuowały trzy koła naukowe języka obcego specjalistycznego, których 
opiekunami byli pracownicy Studium, prowadzone na Wydziale prawa i Administracji. 
 W czerwcu 2015 roku pracownik SpNJO został opiekunem studenckiego koła miłośników antyku „quodlibet” na 
Wydziale Filologicznym. 
 Lektorzy języka łacińskiego propagowali kulturę i sztukę antyczną oraz język łaciński organizując na Uczelni i poza 
nią szereg prezentacji, warsztatów oraz cykli spotkań, jak np.: cykl prezentacji studenckich „Unitas in Varietate”, „pod-
bój europy przez rzymian”, „ciceronis sententiae de philosophia selectae”, „Kolędowanie z łaciną”, warsztaty łacińskie 
„Familiada rzymska”, a także wydarzenia ogólnodostępne, jak np. otwarty cykl spotkań „colloquia Latina”, warsztaty 
łaciny mówionej czy cotygodniowe spotkania „Latinitas Viva”.
 Dr Maria Stec, jako ekspert MeN z ramienia Uniwersytetu śląskiego, przygotowała dla Ministerstwa edukacji Na-
rodowej 3 recenzje metodyczno-dydaktyczne podręczników do nauki języka angielskiego.
 Mgr Agata cienciała była redaktorem językowym dwóch czasopism naukowych: „edukacja Międzykulturowa” oraz 
„problemy edukacji, rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych” (Wydawnictwo Uś), a mgr ryszard Kalamarz 
w czasopiśmie „international Journal of research in e-learning.”
 Mgr ryszard Kalamarz uczestniczył w zespole redakcyjnym monografii e. Smyrnova-trybulska (red.), „it tools – 
Good practice of effective Use in education”, Uś Katowice–cieszyn 2015.
 Mgr Agata cienciała wykonała liczne tłumaczenia na język angielski dla Wydziału etnologii i Nauk o edukacji, w tym 
tłumaczenie publikacji zwartej intercultural education — concepts, practice, problems (some cases from poland). eds: 
H. Kyuchukov, t. Lewowicki, e. Ogrodzka-Mazur. Munich, 2015. LiNcOM Academic publishers.
 Mgr Agata Adamczyk-Gzara dokonała tłumaczenia licznych publikacji z zakresu nauk prawnych na język francuski, 
m.in.: „Międzynarodowe prawo prywatne i niematerialne”, „Szczególny charakter spółek z udziałem kapitału publicz-
nego”, „przeznaczenie i ochrona terenów wiejskich”.
 Dr Aleksandra Golik-prus wykonała tłumaczenie z języka łacińskiego libretta do opery W.A. Mozarta „Apollo i Hia-
cynt”, a także tłumaczenia fragmentów „Dziennika podróży” B. Wąsowskiego na potrzeby Biblioteki Jagiellońskiej.
 Mgr iwona Wojtala przetłumaczyła na język angielski iV część cyklu „industriae theatrum ex Silesia”: tomasz 
Grygiel, Andrzej J. Wójcik, Bartholdi i Gravier — francuskie konteksty dzieł sztuki związanych z przemysłem XiX i XX 
wieku w województwie śląskim, Dąbrowa Górnicza 2015, towarzystwo przyjaciół Dąbrowy Górniczej, Muzeum Miejskie 
Sztygarka.
 Mgr izabela Olkuska dokonywała korekty artykułów publikowanych w międzynarodowym kwartalniku naukowym 
„the New educational review”.
 W 2015 roku Studium nawiązało ścisłą współpracę z Wojewódzkim Ośrodkiem Metodycznym w Katowicach w za-
kresie organizacji i promocji różnych wydarzeń.

B.4 Studium Intensywnej Nauki Języka Angielskiego

Kursy języka angielskiego
 – kursy w ramach pensum nauczycieli dla szerokiej publiczności oraz pracowników i doktorantów Uniwersytetu 

śląskiego (zniżki na wszystkie kursy), 
 – kursy dodatkowe, komercyjne dla młodzieży i dorosłych po maturze, przygotowujące finalnie do egzaminów 

cambridge, prowadzone na różnych stopniach zaawansowania,
 – kursy młodzieżowe i studenckie, przygotowujące do egzaminu Fce i cAe, cpe, ieLtS, w tym: kursy intensywne 

sobotnio-niedzielne, kursy dla lekarzy, prawników i naukowców,



109

 – intensywne kursy podczas szkoły letniej w lipcu,
 – zapisy na egzaminy (wszystkie poziomy zaawansowania) w porozumieniu z the British council i University of 

cambridge,
 – zmieniająca się liczba studentów na kursach i egzaminach cambridge.

Kadra Studium
 – kadra Studium składa się z wysoko wykwalifikowanych lektorów, wykładowców i starszych wykładowców 

uniwersyteckich,
 – praca nauczycieli jest kontrolowana w formie hospitacji i późniejszego omówienia wspólnie z kierownikiem Studium,
 – nauczyciele Studium doskonalą swoje kwalifikacje uczestnicząc w licznych konferencjach i warsztatach oraz semi-

nariach: corocznie odbywają się konferencje metodyczne iAteFL (Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Angielskiego) 
oraz konferencje pASe. Nauczyciele brali również udział w wielu szkoleniach organizowanych przez the British 
council, pASe i iAteFL oraz warsztatach metodycznych organizowanych przez różne wydawnictwa w Katowicach.

Finanse
 – Studium od wielu lat jest jednostką samofinansującą się — w roku 2015 całość kosztów funkcjonowania Studium, 

w tym: płace pracowników etatowych, koszty utrzymania pomieszczeń i inne koszty dodatkowe zostały pokryte 
ze źródeł własnych, tj. z opłat uczestników kursów,

 – z zysków za kursy dodatkowe pokryto koszty materiałów, środków trwałych, środków dydaktycznych, urządzeń 
biurowych i inne.

Egzaminy Cambridge
 – trzy razy w roku: w marcu, czerwcu oraz w grudniu przeprowadzane są egzaminy Fce, cAe, cpe — cambridge, 

które są nadal popularnym egzaminem wśród uczniów, studentów i osób dorosłych podnoszących kwalifikacje; 
wprowadzono również komputerowe egzaminy na żądanie szkoły zgłaszającej grupę; wyższy stopień (cAe) daje 
uprawnienia do uczenia w szkole,

 – Studium jest jednym z największych ośrodków w polsce przeprowadzających egzaminy i przygotowujących kadrę 
egzaminatorów, 

 – z roku na rok zwiększa się liczba kandydatów przystępujących do egzaminów — następuje jednak ich dywersyfi-
kacja: większa popularność egzaminu pet, Ket i Bec, iLec oraz ieLtS. 

Współpraca z The British Council
 – Studium jest centrum egzaminacyjnym the British council oraz Autoryzowanym centrum egzaminacyjnym cam-

bridge eSOL,
 – Studium ściśle współpracuje z the British council poland oraz centrum egzaminów cambridge (ceLA). 

Prognozy 
 – kontynuowanie najwyższej jakości usług w dotychczasowym zakresie,
 – poszerzenie oferty Studium o nowe kursy, np. Business english, Angielski dla celów Akademickich, Angielski w me-

dycynie, kursy dla młodzieży i inne, 
 – rozpropagowanie oferty zwłaszcza na wydziałach, jak i w prasie lokalnej, na FB oraz w internecie, 
 – opracowanie profesjonalnych materiałów promocyjnych w postaci broszur, plakatów, itp.
 – dalsze inwestowanie w rozwój SiNJA w oparciu o własne dochody, tak, by zapewnić najwyższą jakość nauczania, 
 – kontynuowanie ścisłej współpracy z władzami Uniwersytetu śląskiego, centrum egzaminacyjnym cambridge oraz 

z the British council w Warszawie. 
Statystyka za 2015 rok
a. liczba kursantów

 – i semestr — 280 osób (w tym 70 osób to pracownicy i doktoranci Uś); w pierwszym semestrze uczestniczyło 
o 80 osób więcej niż w roku 2014, 

 – ii semestr — 230 osób (w tym 65 osób to pracownicy i doktoranci Uś); analogicznie o 50 osób więcej uczest-
niczyło w kursach niż w roku 2014, 

b. przychody
 • wpływy z kursów  —  251 647,00 zł, 
 • dotacja z MNiSW  —  105 786,00 zł.

  razem przychody:   357 433,00 zł.
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c/ Uniwersytet śląski i absolwenci

C.1 Współpraca z absolwentami

 Uniwersytet śląski prowadzi wiele działań skierowanych do absolwentów Uczelni (również z ich z udziałem). Od 2008 
roku systematycznie wzrasta liczba narzędzi oraz kanałów promocyjnych w tym zakresie. Społeczność absolwentów 
liczy obecnie 238 493 osób (stan na 30 listopada 2015 roku: 192 041 to absolwenci studiów stacjonarnych i niestacjo-
narnych, a 46 452 — absolwenci studiów podyplomowych). W celu budowania i utrzymywania relacji Uniwersytetu 
z absolwentami, są prowadzone serwisy informacyjne oraz działania promocyjne, a także organizowane wydarzenia. 
poza tym absolwenci są zapraszani na uroczystości akademickie. 
 Od 2009 roku prowadzony jest serwis internetowy www.absolwent.us.edu.pl zawierający informacje o wydarze-
niach, akcjach oraz inicjatywach Uniwersytetu śląskiego związanych z absolwentami lub do nich skierowanych. Na 
podstawie Zarządzenia nr 22/2012 rektora powstała Baza Absolwentów Uniwersytetu śląskiego. rejestracja w bazie 
daje możliwość otrzymywania informacji na temat bieżących wydarzeń z życia Uczelni, oferty edukacyjnej skierowanej 
do absolwentów oraz zaproszeń do uczestnictwa w projektach badawczych, takich jak badanie losów zawodowych 
absolwentów, jakości kształcenia i wielu innych. W 2011 roku zostało założone konto mailowe: absolwent@us.edu.pl, 
które służy do komunikacji z absolwentami. Z tego adresu za pomocą serwisu sare.pl od 2013 roku rozsyłany jest new-
sletter z wiadomościami na temat konferencji, szkoleń, konkursów i wydarzeń skierowanych do absolwentów. W 2015 
roku newsletter był wysyłany 1–2 razy w tygodniu do bazy ok. 16 000 odbiorców. Od 2014 roku Dział informacji i pro-
mocji przygotowuje specjalną linię gadżetów dla absolwentów, która jest wręczana jako upominki na uroczystościach 
akademickich oraz innych wydarzeniach z udziałem absolwentów. W 2015 roku wyprodukowano elegancki długopis, 
notatnik oraz ściereczki do okularów. 
 W 2015 roku w serwisie www.absolwent.us.edu.pl stworzono nową zakładkę o nazwie „Nasi Absolwenci”, w której 
prezentowane są sylwetki absolwentów Uniwersytetu śląskiego odnoszących sukcesy w sferze polityki, administracji, 
edukacji, sztuki, kultury oraz biznesu.
 Od grudnia 2012 roku Uniwersytet śląski organizuje plebiscyt „Absolwent z pasją”, promujący absolwentów 
wszystkich roczników za wyróżniające ich pasje. W każdej edycji przez 10 miesięcy z nadesłanych zgłoszeń komisja 
plebiscytowa wyłania Absolwenta Miesiąca. po wyłonieniu ostatniego Absolwenta października uruchomiane jest 
głosowanie on-line, w którym swój głos oddają wszyscy zainteresowani. Na podstawie oddanych głosów komisja 
plebiscytowa wyróżnia jednego z absolwentów tytułem „Absolwenta z pasją roku”. Wręczenie nagrody następuje 
podczas uroczystości wręczenia dyplomów najlepszym absolwentom jesienią danego roku. W 2015 roku, w trzeciej 
edycji, plebiscytu wyróżnieni zostali: Dominika pawlak, robert Garstka, Mikołaj Wicher, tomasz Bolik, Adam Adamczyk, 
Marcin Staszewski, paweł Bajtlik, Daniel czornyj, Anna Ginał oraz piotr czarnota. tytuł „Absolwenta z pasją 2015 roku” 
otrzymał paweł Bajtlik – absolwent Wydziału etnologii i Nauk o edukacji, animator wydarzeń sportowych i kulturalnych. 
co roku wszyscy laureaci są nagradzani licznymi upominkami oraz nagrodami od sponsorów, a od 2014 roku zwycięzcy 
są uhonorowywani statuetką autorstwa dr hab. Katarzyny pyki z Wydziału Artystycznego Uniwersytetu śląskiego. ple-
biscyt jest objęty patronatem medialnym tVp Katowice, polskiego radia Katowice oraz „Gazety Wyborczej”.
 interesujący i wyróżniający absolwenci w 2015 roku byli również promowani w ramach kampanii na Facebooku 
„Wiele twarzy. Jeden Uniwersytet, czyli poznaj Uś i daj się poznać”. Zaprezentowano sylwetki następujących osób: Łu-
kasz Lamża, Łukasz Smacki,  Monika Gwóźdź, Anna Malacina-Karpiel, przemysław Fabjański, Kuba Nagórski, radosław 
tarczoń, Michał Kłosiński, paweł Wąsowicz oraz Anna Wandzel. 
 Ważnym obszarem działalności Uniwersytetu, którego promocja jest kierowana m.in. do absolwentów są studia 
podyplomowe. pełna oferta studiów jest prezentowana w serwisie  www.podyplomowe.us.edu.pl; co roku wydawana jest 
specjalna broszura informacyjna. W 2015 roku przeprowadzona została kampania promująca kierunki podyplomowe 
na Facebooku (od kwietnia do października opublikowano 44 posty), wyemitowano reklamy w mediach regionalnych 
(„Gazeta Wyborcza”, „Dziennik Zachodni”, „Metrocafe”). W 2014 roku została powołana Komisja ds. studiów podyplo-
mowych, z którą Dział informacji i promocji stale współpracuje. Dla lepszej komunikacji został opracowany dokument 
z opisem możliwości promocji kierunków podyplomowych przez Dział. telewizja internetowa Uniwersytetu śląskiego 
zrealizowała materiały wideo promujące następujące kierunki podyplomowe: arteterapia, optometria, prawo i proces 
karny — współczesne problemy praktyczne, społeczeństwo prosumenckie — prosumencka energetyka, transl@tor: 
technologie informatyczne wspomagające tłumaczenie.
 Absolwenci Uniwersytetu śląskiego są co roku zapraszani na imprezy im dedykowane oraz na najważniejsze 
wydarzenia akademickie. Należą do nich: uroczysty bal charytatywny „Bal z różą”, Majówka z Uniwersytetem śląskim 
oraz wręczenie dyplomów najlepszym absolwentom mijającego roku akademickiego. Od 2012 roku na terenie osie-
dla akademickiego Katowice-Ligota, we współpracy ze Stowarzyszeniem Absolwentów Uniwersytetu śląskiego, jest 
organizowany piknik Absolwentów. 
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 W 2015 roku dla całej społeczności akademickiej, ze szczególnym uwzględnieniem absolwentów, było organizo-
wanych wiele wydarzeń:

 – uroczysty bal charytatywny „Bal z różą” w Dworku pod Lipami w Katowicach (31 stycznia 2015 roku) zorganizowany 
we współpracy ze Stowarzyszeniem Absolwentów Uś i Fundacją „Uśmiech Dzieciom”; podczas balu przeprowadzona 
została aukcja charytatywna dzieł artystów z Uniwersytetu śląskiego — dochód został przeznaczony na leczenie 
i rehabilitację podopiecznych Fundacji „Uśmiech Dzieciom”,

 – akcja społeczna „Uświadamiamy: Zmień się na lata!” w kampusie Uniwersytetu śląskiego (18 maja 2015 roku) 
zorganizowana we współpracy ze Szpitalem Zakonu Bonifratrów pw. Aniołów Stróżów w Katowicach. Jej celem 
było poszerzenie wiedzy o zdrowiu i aktywnym stylu życia członków społeczności Uniwersytetu śląskiego. przed-
sięwzięciu przyświecała idea wyrobienia w absolwentach, studentach i pracownikach Uś nawyku wykonywania 
badań lekarskich, komponowania pełnowartościowych posiłków i uprawiania sportu. W programie znalazły się 
wydarzenia edukacyjne, sportowe, rekreacyjne oraz porady dietetyka i rehabilitanta,

 – Majówka z Uniwersytetem śląskim i iV piknik Absolwentów Uś na osiedlu akademickim Katowice-Ligota (29 maja 
2015 roku) — tematem przewodnim wydarzenia było szeroko rozumiane bezpieczeństwo. program współtworzyli: 
Stowarzyszenie Absolwentów Uś, izba celna w Katowicach, Szkoła policji w Katowicach, Komenda Wojewódzka 
policji w Katowicach, Komenda Miejska państwowej Straży pożarnej w Katowicach, pZU SA, przychodnia center-
Med oraz organizacje studenckie; w programie znalazły się: koncerty zespołów absolwentów Uniwersytetu (m.in. 
clumsy Warlocks, rezerwa, 032), pokazy, wystawa dyplomów z projektowania graficznego absolwentów Wydziału 
Artystycznego, strefa dla dzieci oraz strefa, której celem było propagowanie wiedzy na temat bezpieczeństwa,

 – „KONcertujemy wakacyjnie z Uś” w klubie muzycznym prokultura w Katowicach (6 lipca 2015 r.) z udziałem ze-
społów absolwentów Uniwersytetu śląskiego (Lost in Dust, tajna Lista),

 – wystawa prac absolwentki i doktorantki Wydziału Artystycznego Uniwersytetu śląskiego iwony cichy pt. „plakat” 
w Galerii Katowickiej w ramach projektu „Wyższy poziom” (28.07.–21.08.2015 roku) — na ekspozycję złożyły się 
plakaty stworzone w latach 2008–2015, które są przeglądem dotychczasowej twórczości iwony cichy. Wystawa 
prezentowała plakaty ekologiczne oraz społeczno-polityczne i kulturalne. W tej ostatniej kategorii dużą grupę 
stanowią plakaty muzyczne, a przede wszystkim jazzowe powstałe w związku z Międzynarodowym Festiwalem 
„Jazz w ruinach”,

 – ii edycja „Bieg(z)Usiem pod egidą” w parku śląskim (10 października 2015 roku) — to wspólna inicjatywa Działu 
informacji i promocji oraz partnerów. trasa biegu na dystansie 4,7 km (z okazji 47. urodzin Uniwersytetu śląskiego) 
była przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych i amatorów nordic walkingu; zwycięzcy biegu zostali 
wyłonieni na podstawie elektronicznego pomiaru czasu w dziewięciu kategoriach: indywidualna mężczyzn w wieku 
18−35 lat, indywidualna mężczyzn w wieku 35−50 lat, indywidualna mężczyzn powyżej 50. roku życia, indywidualna 
kobiet w wieku 18−35 lat, indywidualna kobiet w wieku 35−50 lat, indywidualna kobiet powyżej 50. roku życia, 
osoby niepełnosprawne kategoria open, indywidualna mężczyzn w kategorii nordic walking oraz indywidualna 
kobiet w kategorii nordic walking. trzy pierwsze osoby w każdej kategorii zostały nagrodzone. Wydarzenie zostało 
objęte honorowym patronatem prezydenta chorzowa,

 – uroczystość wręczenia dyplomów najlepszym absolwentom oraz nagrody w plebiscycie „Absolwent z pasją” 
w auli im. Kazimierza Lepszego (30 listopada 2015 roku) — wyróżnieni absolwenci zostali wybrani przez władze 
poszczególnych jednostek Uniwersytetu: dziekanów wydziałów, dyrektora Kolegium indywidualnych Studiów Mię-
dzyobszarowych oraz dyrektora Szkoły Zarządzania. Absolwenci zostali wyróżnieni m.in. za: bardzo wysoką średnią 
ocen z całego okresu studiów, celującą lub bardzo dobrą ocenę na dyplomie, osiągnięcia naukowe lub artystyczne. 
Wielu z nich to stypendyści. Najlepsi absolwenci otrzymali dyplomy, listy gratulacyjne oraz zestawy upominków,

 – wystawa „Dyplomy 2014: projektowanie graficzne” — ekspozycję stanowił wybór najlepszych prac dyplomowych 
z zakresu projektowania graficznego zrealizowanych w 2014 roku w Zakładzie projektowania Graficznego instytutu 
Sztuki Uś w cieszynie. Kuratorem wystawy był dr hab. tomasz Kipka. Wystawa jest dostępna w wersji elektronicznej 
na stronie: www.absolwent.us.edu.pl/wystawa-dyplomy-2014-projektowanie-graficzne-online, była prezentowana 
m.in. na deptaku Bankowa, w pałacu Młodzieży w Katowicach, w Bibliotece śląskiej, na lotnisku w pyrzowicach 
oraz w Galerii Katowickiej,

 – wystawa „Dyplomy 2015: projektowanie graficzne” (od listopada 2015 roku) — wybór najlepszych prac dy-
plomowych zrealizowanych w 2015 r. w Zakładzie projektowania Graficznego instytutu Sztuki — promo-
torami prezentowanych dyplomów są: dr hab. tomasz Kipka (kurator wystawy), dr hab. Stefan Lechwar, 
dr hab. Łukasz Kliś i dr hab. Sebastian Kubica. Wystawa jest dostępna w wersji elektronicznej na stronie:  
www. absolwent.us.edu.pl/wystawa-dyplomy-2015-projektowanie-graficzne, była prezentowana na deptaku Ban-
kowa oraz w pałacu Młodzieży w Katowicach.
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C.2 Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu Śląskiego

 Wzorem lat ubiegłych Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu śląskiego kontynuowało w 2015 roku współpracę 
z władzami Uniwersytetu poprzez udział w najważniejszych wydarzeniach odbywających się na Uczelni oraz ścisłą 
współpracę z przedstawicielami Uniwersytetu. Stowarzyszenie jest niezmiennie zaangażowane w życie Uniwersytetu 
i otwarte na nowych członków oraz ich inicjatywy.
 przedstawiciele Stowarzyszenia brali udział m.in. w następujących wydarzeniach:

 – uroczysty bal charytatywny „Bal z różą” zorganizowany 31 stycznia 2015 roku przez Uniwersytet śląski, Fundację 
„Uśmiech Dzieciom” oraz Stowarzyszenie Absolwentów Uś,

 – Majówka z Uniwersytetem śląskim i iV piknik Absolwentów Uś, które odbyły się 29 maja 2015 r. na terenie osiedla 
akademickiego Katowice-Ligota,

 – XXViii Międzynarodowy Studencki Festiwal Folklorystyczny — rozpoczął się 21 sierpnia 2015 r. na rynku w cie-
szynie, koncert finałowy odbył się 28 sierpnia 2015 w chorzowskim centrum Kultury, natomiast 29 sierpnia 2015 
w Sosnowcu miał miejsce koncert galowy; gospodarzem Festiwalu był Studencki Zespół pieśni i tańca „Katowice” 
Uniwersytetu śląskiego. Festiwal organizowany jest od 1979 r.; jako jedna z 300 światowych imprez folklorystycz-
nych, od wielu lat figuruje w kalendarzu ciOFF — Międzynarodowej rady Organizatorów Festiwali Folkloru i Sztuki 
tradycyjnej, działającej pod auspicjami UNeScO. Spośród innych wydarzeń o takim charakterze wyróżnia go fakt, 
że jako jedyny przygotowywany jest przez środowisko akademickie. podczas wieloletniej historii MSFF, miasta 
śląska, Zagłębia i podbeskidzia odwiedziło ponad 230 zespołów,

 – 47. urodziny Uniwersytetu śląskiego, 9 czerwca 2015 r.; w trakcie uroczystości odsłonięte zostały odciski dłoni prof. 
zw. dr. hab. tadeusza Sławka, dr. hab. Macieja pieprzycy i dr Magdaleny piekorz w Uniwersyteckiej Alei Gwiazd,

 – XLViii inauguracja roku akademickiego 2014/2015, która odbyła się 2 października 2015 r. w Auli Wydziału teo-
logicznego Uś, 

 – uroczystość wręczenia dyplomów najlepszym absolwentom roku akademickiego 2014/2015 oraz nagrody w ple-
biscycie „Absolwent z pasją”, która odbyła się 30 listopada 2015 roku w auli im. Kazimierza Lepszego; wyróżnieni 
absolwenci zostali uhonorowani m.in. listami rekomendacyjnymi prezesa Stowarzyszenia Absolwentów Uś.

 W 2015 roku do Stowarzyszenia Absolwentów Uś przystąpiło 5 członków zwyczajnych. 
 Łącznie Stowarzyszenie liczy: 
• 94 członków zwyczajnych,
• 2 członków zbiorowych: Akademicki Klub turystyczny „Gronie” im. J. Kalinowskiego (70 członków) oraz Stowarzy-

szenie trzydziestoletnich Absolwentów prawa Uniwersytetu śląskiego (57 członków),
• 5 członków honorowych: prof. zw. dr hab. Maksymilian pazdan (rektor Uniwersytetu śląskiego w latach 1990–1996), 

prof. zw. dr hab. tadeusz Sławek (rektor Uniwersytetu śląskiego w latach 1996–2002), prof. zw. dr hab. Janusz  
Janeczek (rektor Uniwersytetu śląskiego w latach 2002–2008), prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś (rektor Uniwersytetu 
śląskiego) oraz prof. zw. dr hab. inż. Jerzy Buzek (premier rp w latach 1997–2001, przewodniczący parlamentu 
europejskiego w latach 2009–2012, doktor honoris causa Uś, poseł do parlamentu europejskiego).

 Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia Absolwentów Uś  odbyło się  13 marca 2015 roku w siedzibie Sto-
warzyszenia w Katowicach. przewodniczącą Walnego Zgromadzenia członków została wybrana Halina Bieda. W toku 
posiedzenia Zgromadzenie przyjęło: Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2014, Sprawozdanie finansowe, 
Sprawozdanie Komisji rewizyjnej oraz plan działań na 2015 rok i Założenia do budżetu. 
 inne działania podejmowane przez Stowarzyszenie Absolwentów Uś w 2015 roku:

 – udział członków Stowarzyszenia w V europejskim Kongresie Mśp jako wkład w rozwój najważniejszego sektora 
gospodarczego,

 – współdziałanie Stowarzyszenia z Uniwersytetem śląskim służące zmianom związanym z tworzeniem modelu współ-
pracy uczelni z samorządem terytorialnym i samorządem gospodarczym na rzecz rozwoju regionu, makroregionu 
południowego i kraju w celu zwiększenia konkurencyjności w zjednoczonej europie i gospodarce światowej,

 – aktualizacja strony internetowej Stowarzyszenia, mailowy obieg informacji.
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C.3 Stowarzyszenie Przyjaciół Uniwersytetu Śląskiego

 W ramach działalności statutowej, Stowarzyszenie przyjaciół Uniwersytetu śląskiego zorganizowało lub współor-
ganizowało w 2015 roku następujące wydarzenia/zadania:

 – partner sesji naukowej „W kręgu Medei: Obcy — inny — Swój” (wrzesień 2015 r.), jedenastej w ramach projektu 
pn. „Medium Mundi” — projekt realizowany jest w partnerstwie z Miejskim Domem Kultury „Batory” w chorzowie, 
a w roku 2015 także z Muzeum w chorzowie. Sesja i książka o takim samym tytule (planowane wydanie: wrze-
sień 2016) poświęcone są interdyscyplinarnej refleksji o przekraczaniu granic, definicji obcego, innego i swojego 
w kulturze, ale także zakorzenieniu w nas mitu Medei. projekt gromadzi pracowników Uniwersytetu śląskiego 
reprezentujących różne wydziały, a także gości z innych ośrodków naukowych w kraju i jest ściśle związany z pro-
mocją Uniwersytetu śląskiego,

 – partner w wydaniu książki pt. „przyjaźń”, Medium Mundi 10, red. Jacek Kurek, Krzysztof Maliszewski, chorzów 2015,
 – SpUś uczestniczył jako partner w organizacji naukowych wykładów i wydarzeń o charakterze kulturalnym i nauko-

wym, organizowanych przez Stowarzyszenie Humanistyczne: europa, śląsk, świat Najmniejszy,
 – współorganizacja seminarium „Spotkania z Muzami »Artur Starczewski w nauce/sztuce«” (23 lutego 2015) w Auli 

im. Kazimierza Lepszego. Seminarium odbyło się pod patronatem rektora Uś. 
W spotkaniu uczestniczyli: prorektor ds. Nauki i Współpracy z Gospodarką prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk oraz 
Dziekan Wydziału Artystycznego prof. zw. dr hab. Małgorzata Łuszczak. 
Wykłady wygłosili: prof. zw. dr hab. tadeusz Sławek z Katedry Literatury porównawczej Wydziału Filologicznego 
pt. „rozmowa rysunkiem”, prof. zw. dr hab. Witold Jacyków, Kierownik Zakładu teorii Sztuki i Fotografii Artystycz-
nej Wydziału Artystycznego pt. „Fotografia a mleko matki — inicjacje fotograficzne w XXi wieku”, dr Jacek Kurek, 
prezes Stowarzyszenia przyjaciół Uniwersytetu śląskiego pt. „cztery kolory”,

 – współwydanie katalogu poświęconego twórczości prof. Artura Starczewskiego: „Artur Starczewski in memoriam / 
plakaty”, red. t. Kipka, 2015.



114

D/ Współpraca z pracodawcami

 W 2015 roku działalność Biura Karier koncentrowała się na następujących obszarach:
1. Działalność informacyjna.
2. Działalność edukacyjna i doradcza.
3. Współpraca z pracodawcami.
4. Absolwenci Uś.
5. Badania rynku pracy i raporty.
6. realizacja projektów.

1. Działalność informacyjna
 Działalność informacyjna Biura Karier polega przede wszystkim na przekazywaniu studentom i absolwentom in-
formacji o rynku pracy i jego możliwościach:

a. aprowadzenie strony www Biura Karier: www.bk.us.edu.pl — strona internetowa jest jednym z głównych narzędzi 
służących kontaktom z klientami Biura; zamieszczane są na niej informacje dotyczące konkursów organizo-
wanych przez pracodawców, staży, szkoleń, a także spotkań rekrutacyjnych z przedstawicielami firm. Stronę 
Biura Karier miesięcznie odwiedza średnio 6 000 osób. publikowane są na niej także materiały informacyjne dla 
studentów i absolwentów, m.in. w wyniku współpracy z portalem Monster polska publikowane były artykuły, 
których autorami są specjaliści tej firmy,

b. prowadzenie profilu Biura Karier na www.facebook.com/biurokarier,
c. prowadzenie profilu Biura Karier na portalu społecznościowym twitter,
d. serwis biurokarier.edu.pl — serwis funkcjonuje od stycznia 2013 roku i został utworzony wspólnie przez Uni-

wersytet Warszawski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w toruniu, Uniwersytet Opolski i Uniwersytet rzeszowski; 
w 2014 roku do serwisu dołączył Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie oraz Uniwersytet przyrodniczo-
-Humanistyczny w Siedlcach, natomiast odszedł Uniwersytet rzeszowski.
Serwis 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, natomiast studenci i ab-
solwenci mają możliwość zamieszczenia w bazie swojego cV, przeglądania ofert pracy i odpowiadania na nie 
za pośrednictwem bazy oraz zintegrowania swojego konta z wynikami w nauce gromadzonymi w USOSweb. 
Dzięki serwisowi zasięg ofert zamieszczanych w Biurze znacznie się rozszerzył, jak również dostęp pracodawców 
do studentów i absolwentów jest większy (dzięki wspólnej bazie danych uczelni biorących udział w projekcie); 
wpłynęło to znacząco na jakość obsługi pracodawców,
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e. Newsletter — regularnie (raz w tygodniu) osoby zarejestrowane w serwisie biurokarier.edu.pl otrzymują new-
sletter z bieżącymi informacjami dotyczącymi najciekawszych wydarzeń i propozycji pracodawców.

2. Działalność edukacyjna i doradcza
 Działalność edukacyjna i doradcza ma na celu wyposażenie studentów i absolwentów w wiedzę i umiejętności 
niezbędne dla sprawnego poruszania się na rynku pracy, funkcjonowania w środowisku pracy oraz rozwijania swoich 
kompetencji zawodowych. W tym celu prowadzone były rozmowy doradcze, szkolenia, kursy i warsztaty:

a. rozmowy doradcze — w 2015 roku Biuro Karier dysponowało doradcą zawodowym, będącym jednocześnie 
coachem kariery, stąd też wprowadzono do oferty Biura coaching kariery. 
W bezpośrednich, indywidualnych rozmowach z doradcą (w odróżnieniu od kontaktu np. mailowego, czy też 
zajęć grupowych) wzięło udział 107 osób — w sumie przeprowadzono 175 godzin rozmów doradczych; roz-
mowy dotyczyły głównie: wyboru kierunku dalszego kształcenia, sposobów poszukiwania pracy, przygotowania 
dokumentów aplikacyjnych, przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej, zaplanowania ścieżki kariery. 7 osób 
biorących udział w spotkaniu wzięło udział w testach kompetencji zawodowych, natomiast 7 osób wzięło udział 
w próbnej rozmowie kwalifikacyjnej,

b. szkolenia, kursy i konferencje zorganizowane samodzielnie przez Biuro Karier (BK) lub we współpracy — 59 
szkoleń:

• corporate readiness certificate — kurs realizowany przez przedstawicieli firm: iBM, iNG Bank śląski SA, iNG 
Services polska,

• Kariera przyszłego milionera: cV & rozmowa kwalifikacyjna — prowadzenie: BK,
• Kariera przyszłego milionera: praca na etacie & własny biznes — prowadzenie: BK,
• Ona w biznesie: Jak zdobyć atrakcyjną pracę? — prowadzenie: BK,
• capgemini challenge: customer care — capgemini,
• Budowanie własnej marki — Antal international,
• protokół dyplomatyczny — regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Katowicach,
• Odstresowalnia czyli warsztat radzenia sobie ze stresem — Grupa Warta,
• szkolenia dla wolontariuszy w punktach pomocy ofiarom przestępstw — Komenda Wojewódzka policji 

w Katowiach,
• Komunikacja w biznesie — capgemini,
• twój czas — capgemini,
• porywające wystąpienia publiczne — BK,
• poza schematem czyli jak twórczo rozwiązywać problemy — BK Uś,
• szkolenie „Dziennikarstwo telewizyjne” — Alicja Waliszewska, polsat News,
• improwizacja w miejscu pracy — Krzysztof Antczak, Leden,
• Asessment i Development centre — tesco polska,
• Bezpieczna praca za granicą — Komenda Wojewódzka policji w Katowicach,
• Akcja sesja: Jak radzić sobie ze stresem — capgemini,
• przemawianie & efektywne techniki komunikacyjne — Be-prO,
• personal branding i kierowanie zespołem — BK,
• ABc inteligencji emocjonalnej — BK,
• Lider doskonały — czyli jak przewodzić zespołom — Akademia rozwoju Kariery, BK,
• Sztuka tworzenia wizerunku, czyli jak pewnością siebie pomóc sobie w karierze — Akademia rozwoju Kariery, BK,
• presentation in english — Akademia rozwoju Kariery, BK,
• efektywna komunikacja — Akademia rozwoju Kariery, BK,
• Którędy do sukcesu? — Laboratorium kariery, BK,
• efektywność osobista — Akademia rozwoju Kariery, BK,
• Jak urealnić i wdrażać swoje cele w życiu? — Akademia rozwoju Kariery, BK,
• Moja kariera naukowa — Laboratorium Kariery, BK,
• Koncepcyjna matryca kariery — Laboratorium Kariery,
• Moja kariera biznesowa — Laboratorium Kariery, BK,
• Jak efektywnie poszukiwać pracy — BK,
• różnorodność międzykulturowa w korporacji — capgemini,
• Komunikacja w biznesie — capgemini,
• Jak stać się specjalistą w obsłudze klienta? — capgemini, 
• szkolenie „profesjonalny makijaż biznesowy” — Sephora,
• Język angielski w finansach — capgemini,
• Odstresowalnia czyli warsztat radzenia sobie ze stresem — Grupa Warta,
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• Animator czasu wolnego — Animator center,
• Asertywność w życiu osobistym i zawodowym — NGA Hr,
• Negocjacje — Nationale Nederlanden,
• twój czas — capgemini,
• profesjonalne dokumenty aplikacyjne — BK,
• Jak już podczas studiów pracować na swój sukces zawodowy? — BK,
• personal branding — BK,
• wtorkowe szkolenia: cV, LM i rozmowa kwalifikacyjna (łącznie 8 szkoleń) — BK,
• wykłady/szkolenia dla licealistów z planowania kariery (łącznie 5 spotkań) — BK,
c. publikacja „przewodnika po praktykach, stażach i programach rozwoju na rok 2015/2016” — przewodnik zawiera 

część poradnikową, służącą studentom i absolwentom Uś do planowania działań w karierze zawodowej oraz 
część poświęconą najciekawszym praktykom, stażom i programom rozwojowym skierowanym do studentów 
i absolwentów Uś w 2015 roku; informacje zostały podzielone na branże, co ułatwia ich przeszukiwanie,

d. w 2015 roku Uniwersytet śląski został wpisany do rejestru agencji zatrudnienia (prowadzonego przez Marszałka 
Województwa śląskiego), której zadania realizuje za pośrednictwem Biura Karier,

e. w 2015 roku wprowadzono szkolenia realizowane cyklicznie, nie wymagające zapisów, z zakresu przygotowania 
dokumentów aplikacyjnych oraz rozmowy kwalifikacyjnej; szkolenia odbywają się co drugi wtorek w siedzibie 
Biura Karier.

3. Współpraca z pracodawcami
 Biuro Karier prowadzi bliską współpracę, m.in. z następującymi pracodawcami: capgemini, iBM, iNG Bank śląski SA, 
iNG Services polska, philip Morris, pwc, Mars, Danone, comarch, Shell, ernst & Young, tauron, euro-centrum, Grupa 
Żywiec, Future processing, Komenda Wojewódzka policji w Katowicach.
 W 2015 roku Biuro Karier zaangażowane było w promocję wydarzeń lub organizację spotkań z następującymi 
pracodawcami: iBM, capgemini, pwc, Grupa Żywiec, Hire right, infosys, citi, Skanska, iNG Bank śląski SA, iNG Services 
polska, possible, LiDL, tesco polska, Kroll Ontrack, KpMG, MArS, Future processing, polsat, tVN, Narodowe centrum 
Kultury — program „Staże w instytucjach kultury”, Nestlé — program Letnich praktyk z Nestlé oraz technology engine-
ering Development programme, KGHM polska Miedź SA — program stażowy „Kopalnia talentów”, Komisja europejska, 
NAtO, ONZ, Deloitte, Microsoft, Google i inne. 
4. Absolwenci UŚ
 Biuro Karier utrzymuje kontakt z absolwentami Uniwersytetu śląskiego — w tym zakresie realizowane są badania 
losów zawodowych absolwentów, corocznie kierowane do osób, które ukończyły Uś 1 rok, trzy i pięć lat wcześniej. 
ponadto gromadzone są informacje skierowane do tej grupy: oferty pracy, staży, szkoleń, kursów, konferencji, studiów 
podyplomowych i rozpowszechniane wśród absolwentów zarejestrowanych w systemie biurokarier.edu.pl.
5. Badania rynku pracy i raporty
a. Badanie losów zawodowych absolwentów roku akademickiego 2012/2013 (po roku od ukończenia studiów),
b. Badanie losów zawodowych absolwentów roku akademickiego 2010/2011 (po trzech latach od ukończenia studiów),
c. raport z ofert pracy i praktyk zamieszczonych w Biurze Karier Uś w 2014 roku,
d. Oczekiwania pracodawców wobec absolwentów Uniwersytetu śląskiego 2015.
6. Realizacja projektów
 W 2015 roku realizowano projekt pn. „Kompetentny informatyk — rozwój kompetencji przyszłych specjalistów it” — 
projekt realizowany wspólnie z instytutem informatyki. Jego celem było wyposażenie studentów kierunku informatyka 
w kompetencje i umiejętności poszukiwane przez pracodawców. W ramach projektu zrealizowano: szkolenia z zakresu 
umiejętności psychospołecznych, szkolenia specjalistyczne, grę strategiczną z zakresu przedsiębiorczości oraz staże.
7. Działalność na rzecz środowiska akademickiego i akademickich biur karier
a. w 2015 roku Biuro Karier kontynuowało przewodniczenie nieformalnej sieci Forum śląskich Biur Karier, którego 

celem jest praca na rzecz studentów i absolwentów poszukujących zatrudnienia, dbanie o wizerunek akademickich 
biur karier, wpływanie poprzez swe działania na lokalny rynek pracy,

b. Biuro Karier Uniwersytetu śląskiego zainicjowało powołanie Komisji ds. ABK przy KrASp. Komisja została powołana 
decyzją prezydium KrASp w dniu 26 października 2015 roku. przewodniczącą Komisji wybrano Kierownika Biura 
Karier Uś. celem Komisji jest wspieranie i rozwijanie współpracy między środowiskiem akademickim a rynkiem 
pracy, działania zmierzające do doskonalenia ABK w polsce, a także wpływanie na zmiany legislacyjne korzystne 
dla młodych ludzi wchodzących na rynek pracy.
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8. Statystyki

TABELA 1
Statystyki działalności informacyjnej, edukacyjnej i doradczej oraz współpracy z pracodawcami 

w latach 2008, 2012 i 2015

Lp. Rodzaj wskaźnika 2008 
ilość

2012 
ilość

2015 
ilość

1 Liczba ofert pracy * 670 1 151 2 031
2 Liczba ofert praktyk* 126 191 370
3 Liczba ofert pracy ** brak danych*** brak danych*** 9 518
4 Liczba ofert praktyk** brak danych*** brak danych*** 3 959
5 Liczba rozmów doradczych (godzin) 127 160**** 175
6 Liczba osób uczestniczących w rozmowach 

doradczych
44 97**** 107

7 Liczba uczestników szkoleń 178 905**** 828

*  liczba odnosi się do ofert zamieszczonych przez firmy będące pod opieką Biura Karier Uś,
**  liczba odnosi się do ofert zamieszczonych przez firmy będące pod opieką wszystkich biur karier współpracujących 

w projekcie,
***  BK Uś rozpoczęło korzystanie ze wspólnego serwisu w 2013 roku,
**** liczba, poza usługami realizowanymi bezpośrednio w BK, zawiera także rozmowy doradcze realizowane w ramach 

projektów: UpGOW, Kreator innowacyjności oraz przedsiębiorczość akademicka na StArt.
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E/ Promocja Uniwersytetu i współpraca z mediami

E.1 Promocja Uniwersytetu

 Na całokształt działań promocyjnych składają się przedsięwzięcia wykorzystujące różnorodne narzędzia marketin-
gowe w celu przybliżenia poszczególnym grupom odbiorców wiedzy na temat zalet Uczelni: jej dynamicznego rozwoju 
i oferowanych możliwości. przekaz kierowany jest do różnych grup odbiorców: kandydatów na studia, ich rodziców 
oraz nauczycieli, studentów, doktorantów, absolwentów, naukowców, przedstawicieli środków masowego przekazu, 
podmiotów otoczenia biznesowego, władz państwowych i samorządowych oraz innych instytucji. 
Działania promocyjne
 przykładając szczególną uwagę do pozyskania kandydatów na studia, Uczelnia prowadzi różnorodne działania 
promocyjne:
1. Serwis „Uniwersytet dla szkół” to specjalna strona internetowa (od 2010 r.) skierowana do maturzystów oraz uczniów 

klas 1 i 2 szkół ponadgimnazjalnych: www.dlaszkol.us.edu.pl, która oferuje internetowe wydanie poradnika dla 
ucznia, informuje o wszelkich wydarzeniach organizowanych przez Uczelnię skierowanych do uczniów, umożliwia 
internetową rejestrację na liczne warsztaty i kursy dla maturzystów organizowane przez Dział informacji i promocji 
(zajmujący się na bieżąco aktualizacją strony internetowej), centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Biuro Karier. 

2. Od 2008 r. są wydawane ulotki, materiały informacyjno-promocyjne prezentujące ofertę edukacyjną wraz z opi-
sem charakteru studiów. W roku 2015 w ramach kampanii promocyjnej „Jeden Uniwersytet” koncentrowano 
się na perspektywach zawodowych. W bezpośrednich spotkaniach z kandydatami zwrócono uwagę na coraz 
częściej pojawiające się pytanie o przyszłość zawodową. Każdy wydział miał możliwość promowania się poprzez 
zainteresowania swoich studentów, absolwentów czy pracowników. Ulotki od 2012 r. są regularnie przekazywane 
pracownikom szkolnych bibliotek, szkołom dla doradców zawodowych, pedagogów oraz dyrektorów; w 2015 r. 
materiały wysłano do ponad 400 tego typu placówek.
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3. W latach 2008–2015 wykupiony został czas antenowy w następujących rozgłośniach radiowych: Antyradio, radio 
planeta Bielsko, rMFMAXXX, eska śląsk, Kielce, Opole oraz Beskidy.

4. Od 2012 r. systematycznie wzrasta liczba wykupionych banerów reklamowych w internecie, prezentacji o Uczelni 
w portalach skierowanych do maturzystów, którzy poszukują ciekawej oferty edukacyjnej, m.in. w: perspektywy.pl, 
pomaturze.pl, studentnews.pl, uczelnie.pl, opinieouczelniach.pl, kierunkistudiów.pl oraz portalach informacyjnych, 
m.in. w: infokatowice.pl, gazeta.pl, mmsilesia.pl. 

5. Od 2010 r., raz w roku, jest wysyłany specjalny mailing do maturzystów (30 000 adresów) z ofertą edukacyjną Uś 
oraz informacjami dotyczącymi procesu rekrutacji. Od 2012 r. przeprowadzane są kampanie reklamowe w ogólno-
polskich i regionalnych tytułach prasowych, m.in. w: „Gazecie Wyborczej”, „Dzienniku Zachodnim”, „Nasze Miasto” 
i „Metro”; od 2013 r. wydawany jest specjalny 8-stronicowy dodatek do „Gazety Wyborczej” z ofertą Uś, który 
dystrybuowany był w województwach: śląskim, małopolskim, opolskim, świętokrzyskim oraz łódzkim. 

6. Od 2008 r. wzrasta udział Uczelni w targach edukacyjnych; w 2015 r. było ich ponad 30, m.in. w: śląskim, Krakow-
skim, Łódzkim, Opolskim i podkarpackim Salonie Maturzystów, targach edukacyjnych powiatu Mikołowskiego, 
powiatowej Giełdzie Szkół Wyższych w Żywcu, targach edukacyjnych powiatu cieszyńskiego, pszczyńskich tar-
gach edukacyjnych, targach edukacyjnych powiatu Bielskiego, powiatowych targach Akademickich w Oświęcimiu, 
targach edukacyjnych w Bytomiu, targach edukacji w Ośrodku Kultury „Andaluzja” w piekarach śląskich, targach 
edukacyjnych w czechowicach-Dziedzicach, targach edukacyjnych w radomsku oraz Zabrzańskich targach edukacji.

7. Od 2010 r. przeprowadzane są prezentacje oferty edukacyjnej w szkołach ponadgimnazjalnych; w 2015 r. było ich 
ponad 50, m.in. w: i Liceum Ogólnokształcącym im. W. roździeńskiego w Sosnowcu, X Liceum Ogólnokształcącym 
w Zabrzu, XiV Liceum Ogólnokształcącym im. mjr. H. Sucharskiego w Katowicach, Zespole Szkół Ogólnokształ-
cących nr 14 w Zabrzu, iV Liceum Ogólnokształcącym im. gen. S. Maczka w Katowicach, iii Liceum Ogólnokształ-
cącym im. A. Mickiewicza w Katowicach, i Liceum Ogólnokształcącym im. J. Słowackiego w chorzowie, ii Liceum 
Ogólnokształcącym im. r. traugutta w częstochowie, Liceum Ogólnokształcącym towarzystwa Szkolnego im. 
Mikołaja reja w Bielsku-Białej, Zespole Szkół technicznych i Ogólnokształcących „Meritum” im. p. Kołodzieja 
w Siemianowicach śląskich, ii Liceum Ogólnokształcącym im. e. plater w Sosnowcu, X Liceum Ogólnokształcącym  
im. i.J. paderewskiego w Katowicach.

8. W 2012 r. Uniwersytet podjął współpracę z liceami, tworząc klasy uniwersyteckie oraz Szkoły Uniwersyteckie z: 
• „Uniwersyteckim iii Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza pod patronatem Uniwersytetu ślą-

skiego w Katowicach”, 
• „Uniwersyteckim iV Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Stanisława Maczka pod patronatem Uniwersytetu 

śląskiego w Katowicach”, 
• ii Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Batorego w chorzowie — Klasa Uniwersytetu śląskiego o profilu 

prawniczym.
 W 2015 r. Uniwersytet nawiązał współpracę z kolejnymi liceami: 

• „Uniwersyteckim ii Liceum Ogólnokształcącym im. emilii plater w Sosnowcu”,
• „Akademickim X LO im. i.J. paderewskiego w Katowicach”.

9. Uniwersytet śląski zorganizował wydarzenia skierowane do uczniów szkół ponadgimnazjalnych w celu pogłębienia 
skuteczności promocji rekrutacji w 2012 r.; były to: 
• „Studenci Uczniom” — inicjatywa, w której studenci dzielili się swoimi pasjami i zainteresowaniami naukowymi 

z młodzieżą szkół ponadgimnazjalnych; udział w projekcie dawał możliwość zdobycia cennego doświadczenia, 
prezentacji działalności swojego koła oraz promocji kierunku studiów,

• Festiwale nauki w szkołach ponadgimnazjalnych w regionie — Koła Naukowe Uniwersytetu śląskiego przygo-
towywały warsztaty naukowe, które były zaprezentowane wraz z ofertą edukacyjną Uniwersytetu,

• „Gala śląskich Asów” — podczas uroczystości uhonorowani zostali listami gratulacyjnymi rektora Uś najzdol-
niejsi uczniowie szkół ponadgimnazjalnych województwa śląskiego; wśród wyróżnionych znaleźli się uczniowie, 
którzy odnieśli sukcesy na olimpiadach i w konkursach przedmiotowych.

10. W 2015 r. organizowane były następujące wydarzenia:
 – „Latający Uniwersytet śląski” — w drugiej połowie marca 2015 r. ruszyła edukacyjna inicjatywa Uniwersytetu ślą-

skiego skierowana do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjalnych i podstawowych. W ramach „Latającego 
Uniwersytetu śląskiego” wykładowcy z Uczelni i trenerzy Uniwersytetu śląskiego Maturzystów przygotowywali no-
woczesne zajęcia dostosowane do potrzeb uczniów na poszczególnych etapach kształcenia. podczas spotkań z na-
ukowcami Uś młodzi adepci nauki mieli okazję przekonać się, że nauka może być fascynującą przygodą rozwijającą 
zainteresowania i pasje. Wszystkie zajęcia były konstruowane w oparciu o najefektywniejsze metody edukacyjne: 
mapy myśli, zastosowanie rozwiązań multimedialnych, naukę przez doświadczenie, „odwróconą klasę”, gamifikację 
i techniki ułatwiające zapamiętywanie. ponadto maturzystom cennych wskazówek udzielali dydaktycy-praktycy 
z Uniwersytetu śląskiego współpracujący m.in. z Okręgową Komisją egzaminacyjną. Wykłady i interaktywne pokazy 



120

„Latającego Uniwersytetu śląskiego” odbyły się w szkołach województwa łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, 
świętokrzyskiego oraz śląskiego. „Latający Uniwersytet śląski” odwiedził następujące szkoły:
• i Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu (woj. małopolskie),
• i Liceum Ogólnokształcące im. Feliksa Fabianiego w radomsku (woj. łódzkie),
• i Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Kędzierzynie-Koźlu (woj. opolskie),
• Miejski Zespół Szkół w porębie (woj. śląskie),
• Zespół Szkół ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem (woj. opolskie),
• Gimnazjum im. czesława Niemena w Korfantowie (woj. opolskie),
• ii Liceum Ogólnokształcące im. K.K. Baczyńskiego w chrzanowie (woj. małopolskie),
• Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-curie w Skawinie (woj. małopolskie),
• iX Liceum Ogólnokształcące im. cypriana K. Norwida w częstochowie (woj. śląskie),

 – „Maturzysto, nie wpadniesz w maliny, mamy na szczęście koniczyny!” — akcja wspierająca maturzystów; podczas 
pierwszego tygodnia matur przed liceami uniwersyteckimi zagościła maskotka Uniwersytetu śląskiego — USiołek, 
który rozdawał abiturientom czterolistną koniczynę, mającą przynieść szczęście na egzaminie dojrzałości. przed-
stawiciele Uniwersytetu śląskiego odwiedzili również uczniów z częstochowy, Bielska-Białej i Żywca,

 – „rekrutacja-integracja” — 20 maja 2015 r. odbyła się akcja, której celem była promocja rekrutacji kandydatów na 
studia na Uniwersytecie śląskim, a także informowanie o przebiegu jej poszczególnych etapów: 
• na ul. Mariackiej ustawiony został mobilny punkt informacji i rejestracji kandydatów, gdzie kandydaci mieli 

możliwość zarejestrowania się w systemie irK; była też okazja do zapoznania się z ofertą studiów stacjonarnych, 
niestacjonarnych, doktoranckich oraz podyplomowych prowadzonych na Uniwersytecie śląskim,

• w ramach akcji w Strefie Kandydata prowadzone były konkursy z nagrodami; dla odwiedzających rozstawione 
zostały wygodne pufy, można także było zagrać ze znajomymi w gry planszowe,

• dodatkową atrakcją wydarzenia był punkt coachingowy, w którym dr Agnieszka Woszczyk — Zastępca Dy-
rektora instytutu Filozofii Uś i Kierownik Kwalifikacyjnych Studiów podyplomowych coaching Strategiczny 
poprowadziła sesje coachingowe dla wszystkich zainteresowanych osób,

• przez cały czas trwania internetowej rekrutacji na studia na Uniwersytecie śląskim w specjalnie zaaranżowanym 
pokoju można było spróbować swoich sił w rozwiązywaniu zagadek w grze typu the real escape room „take 
a break”,

 – „Wyższy poziom” — w czerwcu 2015 r. Uniwersytet śląski w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego rozpoczął 
współpracę z Galerią Katowicką. W wyniku współpracy Uniwersytet zorganizował liczne wydarzenia wspierające 
rekrutację na studia w miejscu nietypowym, będącym jednocześnie dużym skupiskiem młodych ludzi, czyli poten-
cjalnych kandydatów na studia. W ramach projektu odbyły się m.in. warsztaty „poczuj się jak prezenter telewizyjny!”, 
„F(oto)historia, „Folk-eko-torby. Zrób to sam”, zajęcia z pilates Dance, wystawa „D’14: projektowanie graficzne” 
i całodziennie wydarzenia „przymierzalnia kariery” i „Strefa Aktywności on tour”. Wydarzenia w sposób niestan-
dardowy promowały Uczelnię i ukazywały jej różnorodność,

 – „KONcertujemy wakacyjnie z Uś” — 6 lipca 2015 r. na zakończenie rekrutacji odbył się koncert,
 – Akcja promocyjna na lotnisku — 20 sierpnia 2015 r. w terminalu A dla klientów Katowice Airport w pyrzowicach 

zorganizowana była strefa Uniwersytetu śląskiego, w której można było zapoznać się z ofertą edukacyjną Uczelni, 
odpocząć w strefie relaksu lub zagrać w grę planszową. W podróż można było zabrać ze sobą książki zgromadzone 
w ramach akcji bookcrossingowej zorganizowanej na Uniwersytecie śląskim; wydarzeniu towarzyszyła również 
wystawa pt. „Dyplomy 2014: projektowanie graficzne”,

 – „śniadanie Mistrzów” — 16 września 2015 r. na Wydziale prawa i Administracji odbyło się spotkanie z najzdolniejszą 
młodzieżą województwa śląskiego, laureatami olimpiad przedmiotowych w roku szkolnym 2014/2015. Spotkanie 
odbyło się pod hasłem „Azymut na wiedzę”; wszystkim wyróżnionym uczniom zostały wręczone listy gratulacyjne,

 – śląski Kongres Oświaty — współorganizacja iii śląskiego Kongresu Oświaty „twórcza szkoła — twórczy nauczyciel 
— twórczy uczeń”, wspólnego przedsięwzięcia rektora Uniwersytetu śląskiego oraz śląskiego Kuratora Oświaty. 
śląski Kongres Oświaty dedykowany był dyrektorom oraz wicedyrektorom przedszkoli, szkół i placówek edukacyj-
nych, a także nauczycielom, pedagogom i psychologom. Uczestnicy wydarzenia mieli możliwość udziału w licznych 
panelach dyskusyjnych; w wydarzeniu brało udział 4 848 uczestników.

 – Gala laureatów wojewódzkich konkursów przedmiotowych — współorganizacja wydarzenia przez Uniwersytet ślą-
ski; w 15 galach laureatów wojewódzkich konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kuratorium Oświaty 
w Katowicach brali udział pracownicy naukowi Uniwersytetu wygłaszając wykłady dla laureatów; wręczono 2 000 
listów gratulacyjnych rektora. podczas wydarzeń uczestnicy mogli zapoznać się z ofertą edukacyjną Uniwersytetu 
śląskiego,

 – „Kampania promocyjna na rzecz kierunków matematycznych, przyrodniczych i technicznych” — 18 września 
2015 r. na Wydziale Matematyki, Fizyki i chemii odbyło się spotkanie, którego celem była promocja kierunków 
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matematycznych, przyrodniczych i technicznych wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Wydarzenie reali-
zowane było przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Uniwersytet śląski,

 – Fanpage Uniwersytetu śląskiego — w 2015 r. zostały uruchomione dwa nowe fanpage’e Uniwersytetu śląskiego 
na portalu Facebook: 
• 14 lutego uruchomiono fanpage „Błędy i owędy”, który poświęcony jest szeroko rozumianej poprawności 

językowej. Na fanpage’u znaleźć można wpisy dotyczące poprawności językowej i ciekawostki związane z ję-
zykiem polskim; dodatkowo w weekendy są publikowane pytania kwizowe (zasięg tygodniowy 12 tys., łączna 
liczba polubień ponad 10 000), 

• w maju uruchomiono fanpage z myślą o przyszłych studentach „rekrutacja Uś”. Strona, na której przyszli stu-
denci mogą znaleźć bieżące informacje na temat rekrutacji oraz zadawać pytania, dostępna jest pod adresem: 
https://www.facebook.com/ /rekrutacjaUniwersytetSlaski,

 – „porady Językowe” — Uniwersytet śląski we współpracy z „Dziennikiem Zachodnim” wydał cykl porad językowych. 
Artykuły były przygotowywane przez mgr emilię czarnotę, doktorantkę w Katedrze Dydaktyki Języka i Literatury 
polskiej Uś, ukazywały się co środę na łamach „Dziennika Zachodniego”. porady językowe dotyczyły najczęściej 
popełnianych błędów oraz zjawisk zachodzących we współczesnej polszczyźnie. Artykuły dedykowano maturzystom 
i przygotowywane były pod kątem egzaminu maturalnego z języka polskiego. cykl porad językowych związany 
był z fanpage’em Uniwersytetu śląskiego „Błędy i owędy” i stanowił jego uzupełnienie,

 – Blog naukowy „ekskursja” — w czerwcu 2015 r. powstał blog naukowy Uniwersytetu śląskiego „ekskursja” dostępny 
pod adresem: www.ekskursja.us.edu.pl. Na blogu opisywane są najnowsze odkrycia naukowe pracowników i dok-
torantów Uś, czytelnicy mogą również poznać losy naszych absolwentów oraz ciekawe sposoby na studiowanie; 
opisywane są możliwości, jakie stają przed tymi, którzy zechcą się związać z naszą Uczelnią.

Uroczystości i wydarzenia
 rok 2015 obfitował w uroczystości oraz liczne wydarzenia akademickie — nie zabrakło wpisanych na stałe do 
kalendarza wydarzeń, takich jak: 

 – uroczysty koncert akademicki z okazji święta Uniwersytetu, inauguracja roku akademickiego 2015/2016, Majówka 
z Uniwersytetem śląskim i iV piknik Absolwentów Uś, uroczystość wręczenia dyplomów Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego najlepszym studentom i doktorantom Uś, „śląski Salon Maturzystów”, uroczystość wręczenia dyplomów 
najlepszym absolwentom Uś, wieczór wigilijny, akcja „Uniwersytet pomaga” — zbiórka darów dla schroniska dla 
bezdomnych zwierząt,

 – Uniwersytet śląski uhonorował dotychczas najwyższą godnością akademicką — tytułem doktora honoris causa 
54 osoby; w roku 2015 byli to: Arcybiskup Szczepan Wesoły, profesor rainer Waser, Ksiądz profesor Michał Heller 
(pierwsza promocja wnioskowana przez trzy wydziały: Matematyki, Fizyki i chemii, Nauk Społecznych i teologiczny) 
oraz profesor John M. Swales, 

 – w 2015 r. kontynuowano działania mające na celu promocję zdrowia: „Uświadamiamy: Zmień się na lata!”, która 
propaguje zdrowy styl życia, właściwe odżywanie oraz regularne korzystanie z badań profilaktycznych i rehabilitacji 
— akcja zorganizowana została we współpracy ze Szpitalem Zakonu Bonifratrów pw. Aniołów Stróżów w Katowicach; 
„Bieg(z)USiem pod egidą”; kontynuowano również współpracę z Fundacją Bankową im. Leopolda Kronenberga 
przy wspólnej akcji Uniwersytetu śląskiego, regionalnego centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach, 
Służby celnej w Katowicach oraz Sanepidu pn. „Bezpieczne wakacje z WampirUś” — podczas wydarzenia można 
było oddać krew oraz poszerzyć swoją wiedzę na temat niebezpieczeństw czyhających na turystów w podróży,

 – w marcu 2015 r. odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę gmachu centrum Nauk 
Stosowanych (cNS) — ii etapu śląskiego Międzyuczelnianego centrum edukacji i Badań interdyscyplinarnych 
w chorzowie, a w grudniu odbyło się jego otwarcie, 

 – dużą atrakcją był koncert University of the philippines Manila chorale, z którym współpracę nawiązał chór Uni-
wersytetu śląskiego „Harmonia”, 

 – dzięki współpracy z firmą Only1 Fight corporation Ltd. w maju 2015 r. zorganizowano tydzień Kultur Wschodu 
połączony z Międzynarodową Galą Walk Wschodnich Only1; w różnych miejscach Katowic miały miejsce takie 
wydarzenia jak: wykłady popularyzujące wiedzę o chinach, pokazy kaligrafii oraz parzenia herbaty, lekcje języka 
chińskiego i koreańskiego, warsztaty kulinarne oraz happening na placu Kwiatowym w Katowicach, 

 – w październiku zorganizowano, po raz pierwszy, światowy Dzień przedsiębiorczości Kobiet, którego organizatorami 
byli Urząd Marszałkowski Województwa śląskiego oraz Uniwersytet śląski; wydarzenie odbyło się w ramach świa-
towego tygodnia przedsiębiorczości i wzięli w nim udział wykładowcy oraz przedstawiciele świata gospodarczego, 
którzy zajmują się przedsiębiorczością i rozwojem zawodowym kobiet. 
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Biuro Prasowe
 Głównym celem działalności Biura prasowego jest kreowanie i utrzymywanie pozytywnego wizerunku Uniwersytetu 
śląskiego poprzez przekaz informacji o podstawowych atutach Uczelni: otwartości i nowoczesności, szerokiej ofercie 
edukacyjnej, potencjale naukowym, edukacyjnym i kulturowym. 
 Niezmiennie ważną rolę w strategii promocyjnej Uczelni odgrywa serwis internetowy Uniwersytetu śląskiego: 
www.us.edu.pl, który jest nie tylko wizytówką Uczelni, ale pełni także rolę platformy komunikacyjnej, informującej 
o wydarzeniach i przedsięwzięciach realizowanych przez Uniwersytet. Serwis jest źródłem wiedzy na temat działalności 
naukowej i badawczej oraz współpracy z uczelniami, jednostkami badawczymi i przedsiębiorstwami z kraju i zagranicy, 
informuje także o sukcesach odnoszonych przez naukowców, doktorantów, studentów i absolwentów oraz o konkur-
sach, stypendiach, imprezach kulturalnych, konferencjach, seminariach i wykładach otwartych. 
 Na przestrzeni lat serwis internetowy ulegał ciągłym przeobrażeniom: od zmian szaty graficznej do reorganizacji 
treści i jej układu. tworzone były nowe mechanizmy i udoskonalane dotychczasowe (od zmiany poszczególnych me-
chanizmów np. fotoreportaży, książki teleadresowej do zmiany struktury serwisu) — przebudowy miały na celu pod-
noszenie jakości i funkcjonalności strony Uniwersytetu śląskiego, w celu stworzenia sprawnego narzędzia komunikacji, 
zarówno w zakresie wymiany informacji, jak i promocji uniwersyteckich działań. Serwis główny modernizowany był 
w 2009 i 2010 pod kątem szaty graficznej oraz struktury menu, a także na przełomie 2013 i 2014 roku. Zmianie uległa 
również szata graficzna kolejnych podstron oraz poszczególnych serwisów tematycznych. W 2015 roku poprawiono 
funkcjonalność niektórych podstron i serwisów (np. Strefy Naukowca, w której pracownicy naukowi mogą znaleźć 
przydatne informacje z różnych działów zgromadzone i scalone w jednym miejscu), tworzone były również serwisy 
i podstrony tematyczne, takie jak: podstrona wideokonferencji (wykonanie zdjęć oraz przygotowanie grafiki do strony), 
strona rajdu różnorodności czy śląskiego Kongresu Oświaty. prowadzone były również prace związane z dostosowa-
niem treści i osadzania grafik, w sposób dogodny dla osób z dysfunkcjami; edytorzy serwisów uczestniczyli również 
w szkoleniu dotyczącym dostępności serwisów internetowych dla osób niepełnosprawnych. Na bieżąco prowadzono 
aktualizację danych dotyczących Uczelni (fakty i liczby, doktorzy honoris causa i profesorowie honorowi Uś, zmarli, 
kalendarium). Stałemu monitoringowi podlegała także baza zawierająca spis serwisów zewnętrznych zawierających 
informacje o Uczelni. 
 Na potrzeby przedsięwzięć organizowanych przez Uniwersytet śląski, prowadzono akcje i kampanie informacyjne 
m.in. na temat:

• rekrutacji i oferty dydaktycznej Uniwersytetu śląskiego — akcja promocyjna, 
• „rekrutacja-integracja!” czy gra typu the real escape room „take a break”, 
• ABSL Academy w Katowicach,
• studiów menedżerskich executive MBA dla sektora lotniczego, 
• inicjatywy Szkoła prawa USA, 
• śląskiego Kongresu Oświaty, 
• Akademickiego centrum Sukcesu — AkceS, 
• Międzynarodowego centrum postępu Społecznego, 
• programu biznesowego Master of Business Administration, 
• Akademii Dyplomacji, 
• V europejskiego Kongresu Małych i średnich przedsiębiorstw, którego Uniwersytet śląski był współorganizatorem, 
• Dnia Młodego Naukowca, 
• „Latającego Uniwersytetu śląskiego”,
• tygodnia Kultur Wschodu z Katowic do pekinu, 
• uruchomienia dwóch kolejnych żłobków, 
• ii Kongresu Dydaktyki polonistycznej, 
• akcji społecznej „Uświadamiamy: Zmień się na lata!”, 
• projektu „Wyższy poziom”, 
• ważnych wydarzeń akademickich, takich jak: obchody święta Uniwersytetu śląskiego czy nadanie godności 

doktora honoris causa, 
• współpracy dydaktycznej z liceami, 
• przeprowadzono czat na temat Studenckiej Strefy Aktywności, 
• zorganizowano flash mob z okazji 150. rocznicy przyznania Katowicom praw miejskich. 

 Ważnie wydarzenia związane z życiem Uczelni były dokumentowane w formie fotoreportaży; w 2008 roku ich liczba 
wynosiła 127, a w kolejnych latach systematycznie wzrastała; w 2015 roku wykonano 336 fotoreportaży, co oznacza, 
że w porównaniu do 2008 roku ich liczba wzrosła prawie trzykrotnie. 
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WYKRES 2
Fotoreportaże dokumentujące uniwersyteckie wydarzenia

w latach 2008, 2012 i 2015

 W ramach promocji Uczelni zrealizowano też szereg działań wpływających na jej wizerunek: 
• realizacja sesji fotograficznych, m.in.: na potrzeby pracowników Uś (w tym zdjęcia portretowe), zdjęcia katowic-

kiego kampusu z dachu, sesja ze studentami zagranicznymi, sesja z udziałem członków telewizji internetowej Uś, 
opracowanie zdjęć z sesji fotograficznej w cieszyńskim kampusie,

• zakup pakietu fotografii z banku zdjęć na potrzeby realizacji działań promocyjnych i informacyjnych, 
• przygotowanie projektów graficznych plakatów, ulotek, zaproszeń, tablic, dyplomów itp., 
• tworzenie tematycznych grafik przeznaczonych na stronę internetową oraz wykorzystywanych w mediach spo-

łecznościowych (np. studia menedżerskie executive MBA dla sektora lotniczego, Dzień Młodego Naukowca, akcja 
społeczna „Uświadamiamy: Zmień się na lata!”). 

Portale społecznościowe
 portale społecznościowe są miejscem bezpośredniego kontaktu ze studentami, potencjalnymi kandydatami, 
absolwentami, doktorantami oraz pracownikami i odgrywają istotną rolę w strategii promocyjnej. Grupę serwisów 
społecznościowych, za pomocą których Uczelnia komunikuje się z odbiorcami stanowią portale: Facebook, twitter, 
instagram, issuu, Google+, Youtube oraz Linkedin. realizowana w stosunku do nich strategia rozwoju, uwzględniająca 
podział komunikatów skierowanych do poszczególnych grup odbiorców, przyniosła wymierne korzyści w postaci wzro-
stu liczby fanów, polubień, udostępnień informacji, a także aktywności użytkowników oraz zasięgu postów i wpisów. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na portal społecznościowy Facebook: 

• liczba polubień w 2015 roku: 4 108 (wzrost z 15 705 do 19 818),
• średni zasięg postów: 9 315 osób (dla porównania w 2014 roku: 4 748 osób),
• średnia liczba komentarzy postów: 10 (dla porównania w 2014 roku: 6),
• średnia liczba udostępnień postów: 10 (dla porównania w 2014 roku: 6),
• największy zasięg postu w 2015 roku: 28 000 odbiorców,
• największa liczba reakcji na post: 407, 
• najwięcej komentarzy: 104, 
• najwięcej udostępnień: 155,
• najwięcej odbiorców spoza granic polski: Anglia i Niemcy,
• najwięcej odbiorców spoza województwa śląskiego: Wrocław i Kraków. 

 Na Facebooku prowadzono akcje informacyjne związane z rekrutacją, m.in. kontynuowany był cykl postów „czy 
wiesz, że…” promujących kierunki studiów oraz akcje wizerunkowe, np. „Złap kontakt z Uś” czy cykl postów iii edycji 
kampanii „Wiele twarzy. Jeden Uniwersytet”. prezentacja informacji o Uczelni i jej ofercie edukacyjnej realizowana była 
w sposób zachęcający do interakcji. Utworzona została grupa dla administratorów mediów społecznościowych Uniwer-
sytetu śląskiego, która na chwilę obecną liczy 168 członków. Stworzony został również spis 150 aktywnych fanpage’y 
Uczelni, który został udostępniony na profilu Uczelni na Facebooku. 
 Statystki dla wybranych portali społecznościowych w latach 2012 i 2015 przedstawiają wykresy nr 3–5. 
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WYKRES 3
Statystyki dla portalu Facebook w latach 2012 i 2015

 Dane dotyczące kanału Youtube, od uruchomienia w 2010 roku do końca 2015 roku, przedstawiają się następująco:
 • 271 filmów e-learningowych, 
 • 1 739 467 wyświetleń,
 • 4 543 widzów. 

WYKRES 4
Statystyki dla portalu YouTube w latach 2012 i 2015 — liczba wyświetleń

WYKRES 5
Statystyki dla portalu YouTube w latach 2012 i 2015 — liczba subskrypcji
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 Serwis internetowy Uniwersytetu śląskiego stanowi ważne źródło informacji dla społeczności akademickiej, jak 
również dla otoczenia zewnętrznego. Wzrasta liczba informacji nadsyłanych na adresy: wiadomosci@us.edu.pl oraz 
info@us.edu.pl, a tym samym liczba publikowanych na ich podstawie wiadomości w serwisie WWW. W 2015 roku 
obsłużono 13 649 zgłoszeń, co oznacza, że średnio w ciągu jednego dnia roboczego obsłużono 54 zgłoszenia. Liczbę 
zgłoszeń w poszczególnych latach ilustruje wykres nr 6. 

WYKRES 6
Statystyki dla serwisu internetowego UŚ w latach 2008, 2012 i 2015

Rankingi
 pozycję Uniwersytetu śląskiego w polsce i na świecie odzwierciedlają lokaty w rankingach uczelni:
• w 2015 roku Uniwersytet śląski zajął 7. miejsce wśród uniwersytetów w polsce w rankingu Szkół Wyższych „per-

spektywy 2015”,
• w międzynarodowym rankingu — „times Higher education” (World University rankings 2015–2016) opubliko-

wanym w 2015 roku Uniwersytet śląski znalazł się na liście najlepszych uczelni na świecie, stworzonej w oparciu 
o pięć wskaźników — nauczanie, badania, cytowanie, umiędzynarodowienie, transfer wiedzy; w zestawieniu ujętych 
zostało również sześć innych szkół wyższych z polski,

• w rankingu tOp 2000 Universities by Google Scholar citations (www.webometrics.info), w którym pod uwagę brana 
była liczba cytowań prac naukowych zarejestrowanych na indywidualnych profilach Google Scholar, Uniwersytet 
śląski uplasował się na 1262. pozycji wśród ponad 2 tys. uczelni na świecie i na 10. miejscu wśród 24 uczelni pol-
skich (pierwsza edycja, grudzień 2015),

• w rankingu uczelni cWUr — the center for World University rankings w 2015 roku Uniwersytet śląski zajął 964. 
miejsce w zestawieniu międzynarodowym i 9. miejsce wśród polskich uczelni,

• w światowym rankingu UrAp (University ranking by Academic performance) Uniwersytet śląski zajął 829. miejsce 
w zestawieniu uczelni z całego świata i znalazł się na 10. pozycji w rankingu polskich szkół wyższych,

• w rankingu Webometrics (www.webometrics.info) Uniwersytet śląski zajmuje 710. miejsce wśród 11 999 uczelni 
na świecie i 9. miejsce wśród krajowych placówek,

• Uczelnia od pierwszej edycji, tj. od 2014 roku bierze udział w projekcie U Multirank.

Telewizja Internetowa Uniwersytetu Śląskiego
 telewizja internetowa Uniwersytetu śląskiego prezentuje wydarzenia organizowane w ramach Uczelni i przekazuje 
treści edukacyjne; jednocześnie zajmuje się promowaniem Uniwersytetu w ramach istotnych dla jego rozwoju grup 
docelowych: kandydatów na studia, absolwentów, przedstawicieli biznesu. telewizja Uś realizuje również działania 
związane z komunikacją wewnętrzną w ramach środowiska akademickiego. istotnym elementem funkcjonowania Uś tV 
jest także przygotowywanie transmisji on-line z wydarzeń akademickich: koncertów, uroczystości nadania doktoratów 
honorowych, wykładów specjalnych, itp. 
 Wśród działań podjętych przez Uś tV należy wyróżnić:
• przygotowanie programów cyklicznych przeznaczonych dla studentów (np.: „Kociołek studencki” czy „informacje 

Uś tV”),
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• realizacja popularnonaukowego cyklu opisującego zjawiska oraz wydarzenia „czy wiesz że”,
• realizacja nagrań licznych konferencji i wydarzeń o charakterze naukowym i popularnonaukowym, m.in.: „Woman 

at the top”, ii Kongres Dydaktyki polonistycznej oraz „Debata o bezpieczeństwie”,
• zapewnienie współpracownikom Uś tV dostępu do najnowszych programów do edycji obrazu — studenci w trakcie 

pracy w Uś tV mają możliwość korzystania z programów: Apple Final cut, Adobe premiere, Adobe After effects 
i red Giant Magic Bullet oraz pracy na sprzęcie komputerowym iMac,

• dostęp do wybranych nowych technik związanych z przygotowywaniem materiałów filmowych, m.in. wykorzystanie 
tzw. slide’u kamerowego czy realizacja materiałów z użyciem aparatów typu DSLr,

• organizacja szkoleń — szkolenia dla uczniów szkół podstawowych, ponadgimnazjalnych, a także dla studentów 
oraz pracowników Uś,

• nawiązanie współpracy z radiem egida oraz Magazynem Studentów „Suplement” w sprawie realizacji materiałów 
promocyjnych na potrzeby Uczelni — współpraca wiąże się z działalnością pełnomocnika rektora ds. Mediów 
Akademickich,

• realizowanie polityki związanej z funkcjonowaniem fanpage’a Uś tV (średnio ok. 10 tys. użytkowników tygodniowo),
• realizacja materiałów na potrzeby szkoleń i dni adaptacyjnych dla studentów i roku studiów — cykl materiałów 

„Dr primo”,
• realizacja materiałów dla największych światowych korporacji, m.in.: iBM, cooper Standard, pwc, capgemini, Uni-

lever w ramach współpracy z Akademią ABSL,
• realizacja materiałów w ramach programu „Nowoczesne Zarządzanie Biznesem” dla Związku Banków polskich,
• realizacja materiałów dla Szpitala Zakonu Bonifratrów pw. Aniołów Stróżów w Katowicach (cykliczne akcje 

prozdrowotne),
• realizacja materiałów dla pZU, Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menadżerów,
• przygotowywanie cyklicznych materiałów i relacji dot. drużyny Futsalu AZS Uś Katowice (rozgrywki na poziomie 

ekstraklasy),
• cykliczny udział Uś tV w ramach intel® extreme Masters; także organizacja stoiska wystawowego Uś oraz pa-

nelu dyskusyjnego pomiędzy firmami it, a naukowcami Uś zajmującymi się zagadnieniami związanymi z grami 
komputerowymi,

• współpraca z organizatorami festiwali Mayday oraz rawa Blues,
• realizacja materiałów promujących konferencje i inne wydarzenia związane z działalnością Uniwersytetu śląskiego,
• realizacja transmisji oraz nagrań w ramach śląskiego Kongresu Oświaty,
• materiały promocyjne dla wybranych kierunków podyplomowych, m.in.: Studia Miejskie, translator, Arteterapia, 

Kariery europejskie w Administracji i Biznesie, Optometria, Bezpieczeństwo wewnętrzne, Kolegium iSM, itp.,
• realizacja materiałów z zakresu nauki języka polskiego dla obcokrajowców na potrzeby Szkoły Języka i Kultury 

polskiej; materiały przekazano Ambasadzie Brazylii,
• realizacja nagrań na potrzeby Zakładu Germanistyki Wydziału Filologicznego w ramach realizacji projektu doty-

czącego nowatorskich metod nauki języka niemieckiego w przedszkolach,
• realizacja materiałów w ramach plebiscytu „Absolwent z pasją”,
• realizacja materiałów z inauguracji roku szkolnego w liceach akademickich.
 W skład zespołu redakcyjnego Uś tV wchodzi 4 studentów zatrudnionych na umowę-zlecenie, a także 15 studen-
tów realizujących swoje zadania na zasadzie wolontariatu. 
 Dane dotyczące oglądalności Uś tV w 2015 roku:

 – 230 tys. wyświetleń kanału Youtube,
 – 367 stałych subskrypcji,
 – 392 materiały opublikowane w 2015 roku (w sumie 1 048 materiałów przygotowanych od czerwca 2011 r., w tym 

810 opublikowanych na Facebooku),
 – średni zasięg postów fanpage’a w ciągu tygodnia: ok. 10 tysięcy (peaki na poziomie ok. 45 tysięcy),
 – 3 158 użytkowników lajkujących fanpage Uś tV na FB (średni przyrost na poziomie ok. 12 użytkowników tygodniowo),
 – realizacja 7 transmisji on-line w 2015 r. (39 od 2011 r.).

 W 2008 roku telewizja internetowa Uniwersytetu śląskiego nie funkcjonowała, zaś w grudniu 2012 r. powstał kanał 
Youtube; ok. 250 materiałów opublikowano w ramach strony Uś tV (w tym ok. 35 w ramach fanpage Uś tV na FB) 
— średni zasięg postów fanpage’a w ciągu tygodnia wynosił ok. 2 tysięcy (peaki na poziomie ok. 5 tysięcy), było 500 
użytkowników lajkujących fanpage Uś tV na FB oraz zrealizowano 14 transmisji on-line w 2012 r.
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Gazeta Uniwersytecka UŚ
 W każdym roku akademickim „Gazeta Uniwersytecka Uś” opracowywała i publikowała 10 numerów bieżących 
ukazujących się od października do lipca oraz numery specjalne, tzw. promocyjne ( jeden numer w każdym roku 
akademickim, począwszy od 2010 r.). Każdego roku „Gazeta Uniwersytecka Uś” była patronem medialnym licznych 
imprez kulturalnych, konferencji naukowych i wydarzeń regionalnych. W latach 2009–2012 „Gazeta Uniwersytecka Uś” 
opublikowała pięć „raportów Senackiej Komisji Historycznej Uniwersytetu śląskiego”.
 W 2010 r. wprowadzono pełny kolor do „Gazety Uniwersyteckiej Uś” (2010 182 [2] listopad).
 W 2011 r. wprowadzono nowy layout w „Gazecie Uniwersyteckiej Uś”; autorem projektu był dr hab. Łukasz Kliś 
z Wydziału Artystycznego Uniwersytetu śląskiego.
 W roku akademickim 2011/2012 ukazał się numer specjalny jubileuszowy poświęcony 20-leciu „Gazety Uniwersy-
teckiej Uś”.
 W roku 2012 „Gazeta Uniwersytecka Uś” współredagowała ogólnopolski numer specjalny z okazji XX Spotkań 
redaktorów Gazet Akademickich (wraz z „Wiadomościami Uczelnianymi” politechniki Opolskiej).
 W 2012 roku „Gazeta Uniwersytecka Uś” została nominowana do konkursu serwisu Nauka w polsce polskiej Agencji 
prasowej „popularyzator Nauki 2012”.
 W 2013 roku „Gazeta Uniwersytecka Uś” wraz z „Ue Forum”, pismem Uniwersytetu ekonomicznego w Katowicach, 
była współorganizatorem XXi Konferencji redaktorów Gazet Akademickich (3–6 września 2013 roku).
 W maju 2014 roku „Gazeta Uniwersytecka Uś” wraz z Biurem Współpracy z Gospodarką rozpoczęła prace nad no-
wym projektem — portalem naukowym przystanek Nauka. prace projektowe i budowa portalu trwały do października 
2014 roku, w listopadzie rozpoczął się etap testowy projektu. W 2015 r. kontynuowano wspólnie z centrum ds. Badań 
Naukowych i Współpracy z Gospodarką prace nad portalem; portal przystanek Nauka został oficjalnie uruchomiony 
2 lutego 2015 roku.
 W 2015 roku kontynuowano także obsługę profilu na Facebooku dla projektu przystanek Nauka. Na profilu co-
dziennie zamieszczano krótkie artykuły o charakterze popularnonaukowym, ciekawostki ze świata nauki, materiały 
promujące badania naukowe Uniwersytetu śląskiego oraz osiągnięcia naukowe studentów, doktorantów i naukowców 
naszej Uczelni. 
 portal przystanek Nauka został wyróżniony w konkursie „popularyzator Nauki 2015” w kategorii nauka w internecie. 
Wręczenie nagród odbyło się 17 grudnia 2015 roku podczas uroczystej gali w siedzibie Ministerstwa Nauki i Szkol-
nictwa Wyższego w Warszawie; organizatorami konkursu byli: serwis Nauka w polsce polskiej Agencji prasowej oraz 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 W 2015 roku ukazało się drukiem 10 numerów bieżących oraz 1 numer specjalny, tzw. numer promocyjny (wrzesień 
2015).
 Działania redakcji „Gazety” obejmowały: 

• zadania związane z przygotowaniem, drukiem i dystrybucją poszczególnych numerów „Gazety” (zbieranie 
materiałów, pisanie artykułów, tworzenie makiet, wykonywanie zdjęć, adjustacja i korekta tekstów, dystrybucja 
gazet — wewnętrzna [ jednostki Uś] i zewnętrzna [wysyłka do bibliotek, innych uczelni i instytucji kultury]), 

• obsługa adresu e-mail: gazeta@us.edu.pl, 
• prowadzenie profilu „Gazety” na portalu społecznościowym Facebook oraz prace poprawiające funkcjonalność 

i wygląd strony internetowej: www.gu.us.edu.pl, 
• współpraca z innymi pismami akademickimi oraz portalami popularnonaukowymi (wymiana zdjęć, artykułów), 
• digitalizacja materiałów archiwalnych, 
• pomoc w redagowaniu wiadomości na potrzeby Biura prasowego oraz obsługa fotograficzna wydarzeń uniwer-

syteckich na potrzeby Działu informacji i promocji (przygotowywanie fotoreportaży na stronę internetową Uś). 
 Do końca 2015 roku kontynuowany był druk „Gazety” w Drukarni Archidiecezjalnej w Katowicach.
 W 2015 roku „Gazeta Uniwersytecka Uś” była patronem medialnym licznych imprez kulturalnych, konferencji na-
ukowych i wydarzeń regionalnych, w tym m.in.: święto Liczby pi (marzec 2015), Węgiel Film Festiwal (kwiecień 2015), 
Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna „Logopedia w teorii i praktyce” (30 maja 2015), 26. europejskie Warsz-
taty Dentrologiczne (sierpień/wrzesień 2015), Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna „Współczesne tendencje 
w diagnozie i terapii logopedycznej” (10 października 2015), Międzynarodowa Konferencja „praca — Konsumpcja — 
przedsiębiorczość. świadomość ekonomiczna młodego pokolenia państw Grupy Wyszehradzkiej” (4 listopada 2015) 
oraz iii Międzynarodowe Seminarium Naukowe „Dwujęzyczność, wielojęzyczność, wielokulturowość — teoria i praktyka”  
(16 listopada 2015).
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E.2 Współpraca z mediami

 Według badań prowadzonych przez firmę press Service Monitoring Mediów, w roku 2015 Uniwersytet śląski po-
nownie znalazł się w czołówce polskich uczelni wyższych pod względem wzmianek w mediach, zarówno internetowych, 
jak i w radiu, telewizji oraz w prasie.
 ten dobry wynik jest w dużej mierze wynikiem aktywności naukowców Uniwersytetu śląskiego, którzy bardzo często 
gościli w różnych mediach jako eksperci w swoich dziedzinach. pracownicy Uś najczęściej zapraszani byli do wypo-
wiedzi na żywo w takich stacjach, jak: tVN24, polsat NeWS, tVp info, tVp Katowice (program Gość Aktualności), tVS, 
Superstacja, radio Katowice (programy publicystyczne oraz program poranny Kawa na Ławę), polskie radio pr1, polskie 
radio 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 polskie redakcje, a szczególnie 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 czę-
sto wypowiedzi na łamach „rzeczpospolitej” czy „Dziennika Gazety prawnej” dotyczyły spraw związanych z tematyką 
sektora szkolnictwa wyższego.
 Dobry skutek przyniosło również współdziałanie w zakresie wypowiedzi eksperckich z telewizją internetową 
Uniwersytetu śląskiego. Materiały wcześniej przygotowane przez Uś tV rozsyłane były do różnych redakcji i chętnie 
wykorzystywane przez dziennikarzy w materiałach redakcyjnych.
 regularna współpraca była realizowana z branżowym czasopismem „Forum Akademickie”, które zamieszczało 
artykuły dotyczące wydarzeń na Uniwersytecie śląskim oraz osiągnięć naszych naukowców.
 W każdym miesiącu odbywało się kilka konferencji oraz briefingów prasowych związanych z działalnością Uniwer-
sytetu śląskiego. Spotkania dla prasy dotyczyły wydarzeń, których Uczelnia była organizatorem, spraw dydaktycznych, 
wypowiedzi ekspertów Uś oraz osiągnięć naukowych; spotkania promujące naukę realizowane były pod nazwą „Uni-
wersyteckie Spotkania z Nauką”.
 praktycznie każde większe wydarzenie związane z działalnością Uczelni było promowane także za pomocą patro-
natów medialnych udzielanych w większości przez redakcje lokalne, ale także w przypadku niektórych wydarzeń przez 
media ogólnopolskie.
 rzecznik prasowy Uniwersytetu śląskiego codziennie przygotowywał przegląd prasy zorientowany na artykuły 
dotyczące sektora szkolnictwa wyższego, który pocztą elektroniczną rozsyłany był do władz Uczelni, wydziałów oraz 
instytutów.
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WSpÓŁprAcA MiĘDZYNArODOWA

 Aktywność międzynarodowa Uniwersytetu śląskiego obejmowała w 2015 roku następujące obszary:
1. program edukacyjny erasmus+ KA1 He — akcja 1: mobilność edukacyjna, sektor: szkolnictwo wyższe.
2. Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy.
3. Wymiana osobowa z zagranicą:
 3.1. Wyjazdy zagraniczne.
 3.2. przyjazdy gości zagranicznych.
4. Współpraca w ramach umów bilateralnych.
5. Międzynarodowe organizacje akademickie.
6. rekrutacja na studia kandydatów z zagranicy.
7. promocja zagraniczna Uniwersytetu.
8. rankingi międzynarodowe.
9. Działania wspierające umiędzynarodowienie.
10. Działalność informacyjna.

1. Program edukacyjny Erasmus+ KA1 HE
 rok akademicki 2014/2015 był pierwszym rokiem funkcjonowania nowego programu edukacyjnego Unii europej-
skiej „erasmus+”. Działania realizowane wcześniej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning 
programme) / erasmus” (LLp/erasmus) zostały przeniesione do akcji 1 programu erasmus+, czyli do akcji mobilności 
edukacyjnej, sektor: szkolnictwo wyższe — erasmus+ KA1 He. Akcja ta nadal obejmuje wyjazdy i przyjazdy studentów 
w celu odbycia części studiów lub zrealizowania praktyki oraz wyjazdy i przyjazdy pracowników uczelni w celu prze-
prowadzenia zajęć dydaktycznych lub uczestnictwa w szkoleniu. Działania powyższe prowadzone są nadal w oparciu 
o Kartę erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego (erasmus charter for Higher education) oraz — w przypadku wymiany 
studentów w celu realizacji części studiów i wymiany dydaktycznej pracowników — umowy dwustronne z zagranicznymi 
instytucjami partnerskimi. Karta erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego stanowi podstawowy dokument dopuszczający 
uczelnie wyższe, zlokalizowane w krajach uczestniczących w programie erasmus+, do udziału w programie i określa-
jący jego podstawowe zasady. Karta ta nadawana jest przez Komisję europejską. Umowy dwustronne z zagranicznymi 
partnerami, podpisane w ramach programu erasmus+ KA1 He, definiują zakres współpracy, zarówno w odniesieniu 
do dziedzin akademickich, jak i maksymalnej, możliwej do zrealizowania liczby mobilności. 
 W 2015 roku akcja 1 programu erasmus+ w sektorze szkolnictwa wyższego została rozszerzona na kraje nie 
uczestniczące w programie, określane jako kraje partnerskie (partner countries); kraje uczestniczące w programie zo-
stały określone mianem krajów programu (programme countries). Współpraca pomiędzy krajami programu przyjęła 
nazwę akcji 103 (KA103), natomiast współpraca pomiędzy uczelnią z kraju programu i uczelniami z krajów partnerskich 
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określana jest jako akcja 107 (KA107). Łącznie, w roku akademickim 2014/2015, Uniwersytet śląski dysponował umo-
wami dwustronnymi z 303 uczelniami partnerskimi w 28 krajach programu. W roku akademickim 2015/2016 Uniwer-
sytet uzyskał możliwość współpracy z 29 uczelniami z 15 krajów partnerskich i jest jedną z tych polskich uczelni, które 
uzyskały możliwość współpracy ze wszystkimi uczelniami i krajami partnerskimi wymienionymi w złożonych przez nie 
wnioskach. Ze względu na opóźnienia w uruchomieniu akcji KA107, mobilności w ramach tego działania realizowane są 
w semestrze letnim roku akademickiego 2015/2016 lub są przewidziane do realizacji w roku akademickim 2016/2017. 
Łącznie, w roku akademickim 2015/2016, liczba uczelni partnerskich Uniwersytetu śląskiego wzrosła do 390, a liczba 
umów dwustronnych zawartych w ramach programu erasmus+ do 609.
 Od roku akademickiego 2014/2015 uruchomiona została także akcja dofinansowania części mobilności studentów 
(wyjazdy studentów niepełnosprawnych oraz wyjazdy studentów w trudnej sytuacji materialnej, realizowane w celu 
odbycia części studiów) w akcji KA103 ze środków programu Operacyjnego Wiedza edukacja rozwój (pO Wer). Uni-
wersytet śląski nadal uczestniczy także w mobilności akademickiej realizowanej w ramach Funduszu Stypendialnego 
i Szkoleniowego (FSS). W ramach tego działania Uniwersytet śląski w 2015 roku współpracował z 4 instytucjami part-
nerskimi (2 w Norwegii i 2 w islandii).
 Łącznie, działania realizowane uprzednio w ramach jednej akcji programu LLp/erasmus, w 2015 roku realizowane 
były w 3 odrębnych programach, z których każdy wymagał własnej, odrębnej i pełnej obsługi administracyjnej, a więk-
szość wyjazdów wymagała jednoczesnego ujmowania w 2 programach równolegle. Współpraca z krajami partnerskimi 
(KA107) jest nowym, odrębnym działaniem, z własną procedurą i obsługą administracyjną, znacznie różniącą się od 
współpracy z krajami programu (KA103), czyli działań realizowanych uprzednio w ramach LLp/erasmus.
 pomimo utrudnień związanych z gruntowną restrukturyzacją programu, jak również z nierozwiązanymi problemami 
podatkowymi, realizacja programu erasmus+ KA1 He w 2015 roku w Uniwersytecie śląskim przebiegała poprawnie. 
 Łącznie, Uniwersytet śląski uzyskał w roku akademickim 2014/2015 w ramach akcji KA103 1 046 300 euro. W ramach 
dofinansowania mobilności edukacyjnej z funduszy pO Wer Uniwersytet otrzymał na tenże rok akademicki 285 000 
zł. Z przyznanej początkowo kwoty 434 180 zł, zwiększonej następnie do 545 180 zł, 260 180 zł zostało na wniosek 
Narodowej Agencji programu erasmus+ przeniesione do wykorzystania w roku akademickim 2015/2016. 
 Na rok akademicki 2015/2016 Uniwersytet śląski otrzymał 955 160 euro w ramach akcji KA103 erasmus+, 441 834 
zł w ramach akcji dofinansowania części mobilności studentów (wyjazdy studentów niepełnosprawnych oraz wyjazdy 
studentów w trudnej sytuacji materialnej, realizowane w celu odbycia części studiów) w akcji KA103 ze środków programu 
Operacyjnego Wiedza edukacja rozwój (pO Wer) oraz 314 190 euro w ramach akcji KA107. Łącznie, dofinansowanie 
na działania w ramach erasmus+ oraz erasmus+ / pO Wer wyniesie około 1 379 000 euro, czyli ponad 5 500 000 zł.
 Łącznie, Uniwersytet śląski otrzymał na realizację mobilności w ramach programu erasmus 3 525 000 euro w latach 
2008–2012 oraz 4 629 000 euro w latach 2012–2016, wobec kwoty 3 162 000 euro otrzymanych w latach 1998–2008.
 Od roku akademickiego 2014/2015 nastąpiło znaczące ograniczenie elastyczności programu. Największe znaczenie 
ma wprowadzenie sztywnych stawek dofinansowania oraz zakaz ewentualnej wypłaty dofinansowania po zakończeniu 
pobytu. W połączeniu z brakiem zwolnienia dofinansowania programu erasmus+ z opodatkowania podatkiem docho-
dowym od osób fizycznych, który to problem został rozwiązany dopiero pod koniec roku akademickiego 2014/2015, 
a w przypadku współpracy z krajami partnerskimi nadal nie jest rozwiązany w pełni, spowodowało to spadek zaintere-
sowania programem i zmniejszenie liczby wyjazdów. Uniwersytet śląski jako pierwsza uczelnia w kraju zidentyfikował 
problem związany z podatkami i podjął działania zmierzające do jego rozwiązania, w tym zwrócił się do Konferencji 
rektorów Akademickich Szkół polskich z prośbą o interwencję. Zaangażowanie KrASp pozwoliło właściwie ocenić 
skalę problemu i zagrożenia wynikającego z braku przyjęcia, z odpowiednim wyprzedzeniem, właściwych uregulowań 
prawnych.
 Dane porównawcze dotyczące realizacji programu Lpp/erasmus oraz erasmus+ KA1 He w latach 2007/2008– 
–2015/2016 zawierają nr tabele 1–5 oraz wykresy 1–6.
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WYKRES 1
Program LLP/Erasmus oraz Erasmus+ KA1 HE w latach akademickich 2007/2008–2015/2016

— liczba umów bilateralnych oraz liczba uczelni partnerskich

WYKRES 2
Program LLP/Erasmus oraz Erasmus+ KA1 HE (w tym: PO WER i FSS) 

w latach akademickich 2007/2008–2015/2016 — wykorzystane środki finansowe (w tys. euro)

*2015/2016 — według stanu na 15.04.2016 r., ostateczne dane dostępne po rozliczeniu projektu

*2015/2016 — według stanu na 15.04.2016 r., ostateczne dane dostępne po rozliczeniu projektu
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TABELA 1
Program LLP/Erasmus oraz Erasmus+ KA1 HE (w tym: PO WER i FSS) 

w latach akademickich 2007/2008–2015/2016 — liczba umów bilateralnych, 
uczelni partnerskich oraz wykorzystane środki finansowe (w tys. euro) 

Lp. Rok Rok akademicki Liczba umów 
bilateralnych

Liczba uczelni 
partnerskich

Wykorzystane środki 
finansowe

1
2008

2007/2008 234 160 770 000 euro
2008/2009 259 182 827 000 euro

2
2012

2011/2012 396 244 961 000 euro
2012/2013 412 257 1 017 000 euro

3
2015

2014/2015 511 303 1 160 000 euro
2015/2016* 609 390 1 379 000 euro

* 2015/2016 — według stanu na 15.04.2016 r., ostateczne dane dostępne po rozliczeniu projektu

 Od roku akademickiego 2007/2008, który jak dotąd był dla Uniwersytetu śląskiego rekordowy pod względem 
liczby wyjazdów studentów w celu realizacji części studiów w zagranicznych uczelniach partnerskich, liczba ta stop-
niowo maleje. Odwrócenie tego trendu nastąpiło dwukrotnie: w roku akademickim 2011/2012 oraz — z większym 
natężeniem — w roku akademickim 2013/2014. rok akademicki 2013/2014 był ostatnim rokiem realizacji programu 
LLp/erasmus i wobec utrzymującej się w tamtym czasie niepewności co do dalszych losów i kształtu programu, fakt 
ten mógł w istotny sposób wpłynąć na zwiększenie liczby wyjazdów.
 Od roku akademickiego 2007/2008 daje się zauważyć spadek tempa wzrostu liczby wyjazdów polskich studentów. 
W roku akademickim 2013/2014 po raz pierwszy od początku funkcjonowania programu w polsce, tj. od roku aka-
demickiego 1998/1999, liczba wyjazdów polskich studentów była mniejsza niż w poprzedzającym roku akademickim. 
Natomiast liczba polskich uczelni uczestniczących w programie stale rośnie.
 W roku akademickim 2014/2015 studia w ramach programu erasmus+ podjęło w Uniwersytecie śląskim 118 stu-
dentów zagranicznych. W roku akademickim 2015/2016 — 172 studentów, co jest najlepszym rezultatem od początku 
funkcjonowania programu, z uwzględnieniem jego poprzednich edycji. Od roku akademickiego 2010/2011 Uniwersytet 
notuje wzrost liczby przyjazdów. Łącznie, od roku akademickiego 1998/1999, w Uniwersytecie śląskim studia podjęło 
w ramach kolejnych edycji programu erasmus 1 037 studentów zagranicznych, z czego 786 w latach 2008–2016 (od-
powiednio: 259 w latach 2008/2009–2011/2012 oraz 527 w latach 2012/2013–2015/2016).

Fot. 1. Zagraniczni studenci programu erasmus+, wyjazd integracyjny, Zakopane, grudzień 2015. 
Fot. roman Łuszczki.
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TABELA 2
Program LLP/Erasmus oraz Erasmus+ KA1 HE w latach akademickich 2007/2008–2015/2016 

— wymiana studentów (liczba wyjazdów i przyjazdów na studia)

Lp. Rok Rok akademicki Liczba wyjazdów
(studia)

Liczba przyjazdów
(studia)

Proporcja wyjazdów
do przyjazdów*

1 2008
2007/2008 298 37 8,05:1
2008/2009 275 59 4,66:1

2 2012
2011/2012 270 91 2,96:1
2012/2013 217 116 1,87:1

3 2015
2014/2015 199 118 1,68:1
2015/2016** 199 172 1,15:1

Lp. Rok Rok akademicki
Wyjazdy dydaktyczne

(liczba i poziom realizacji 
planów)

Wyjazdy szkoleniowe
(liczba i poziom realizacji 

planów)

1 2008
2007/2008 93 (127%) 8 (80%)
2008/2009 130 (130%) 40 (115%)

2 2012
2011/2012 168 (112%) 57 (129%)
2012/2013 185 (130%) 74 (161%)

3 2015
2014/2015 131 (79%) 45 (80%)
2015/2016* 112 (69%) 46 (55%)

* należy dążyć do pełnej równowagi wyjazdów i przyjazdów (1:1)
** 2015/2016 — według stanu na 15.04.2016 r., ostateczne dane dostępne po rozliczeniu projektu

 pracownicy naukowi Uniwersytetu zrealizowali w roku akademickim 2014/2015 łącznie 131 wyjazdów dydaktycznych 
do uczelni partnerskich, wobec 203 wyjazdów w roku akademickim 2013/2014. Brak rozwiązania kwestii podatkowej 
praktycznie uniemożliwił realizację wyjazdów tego typu w semestrze zimowym 2014/2015. W roku akademickim 
2015/2016, do 15.04.2016 r. zrealizowanych zostało 112 wyjazdów dydaktycznych, co stanowi 69% zakładanej na ten 
rok liczby. W przeciwieństwie do poprzednich, analizowanych lat akademickich: 2007/2008, 2008/2009, 2011/2012, 
2012/2013 i 2013/2014, poziom realizacji wyjazdów tego typu w roku 2015/2016, podobnie jak w 2014/2015, nie 
przekroczy 100% planowanej, minimalnej ich liczby. Jednak w porównaniu do roku akademickiego 2014/2015, sytuacja 
uległa znacznej poprawie. 
 Łącznie, w latach 1998–2016 w Uniwersytecie śląskim zrealizowano 1 682 wyjazdy dydaktyczne pracowników, 
512 wyjazdów szkoleniowych oraz 395 wizyt dydaktycznych gości zagranicznych, z czego w latach 2008–2012 oraz 
2012–2016 odpowiednio: 587 wyjazdów dydaktycznych pracowników, 235 wyjazdów szkoleniowych oraz 122 wizyty 
dydaktyczne i 631 wyjazdów dydaktycznych pracowników, 269 wyjazdów szkoleniowych oraz 193 wizyty dydaktyczne 
wobec 464 wyjazdów dydaktycznych, 8 wyjazdów szkoleniowych i 80 wizyt dydaktycznych w okresie 1998–2008.

TABELA 3
Program LLP/Erasmus oraz Erasmus+ KA1 HE w latach akademickich 2007/2008–2015/2016 

— liczba wyjazdów dydaktycznych i szkoleniowych oraz procentowy poziom realizacji planów

* 2015/2016 — według stanu na 15.04.2016 r., ostateczne dane dostępne po rozliczeniu projektu
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TABELA 4
Program LLP/Erasmus oraz Erasmus+ KA1 HE w latach akademickich 2007/2008–2015/2016 

— wymiana pracowników naukowych i studentów (liczba wyjazdów i przyjazdów) 

TABELA 5
Program LLP/Erasmus oraz Erasmus+ KA1 HE w latach akademickich 2007/2008–2015/2016 
— wymiana pracowników naukowych i studentów (procentowy poziom realizacji planów)

WYKRES 3
Program LLP/Erasmus oraz Erasmus+ KA1 HE w latach akademickich 2007/2008–2015/2016 

— liczba wyjazdów i przyjazdów pracowników 

Lp. Rok Rok akademicki Wyjazdy 
dydaktyczne

Wyjazdy 
szkoleniowe

Wyjazdy
na studia

Wyjazdy
na praktykę

Przyjazdy
na studia

1 2008
2007/2008 93 8 298 20 37
2008/2009 130 40 275 73 59

2 2012
2011/2012 168 57 270 57 91
2012/2013 185 74 217 71 116

3 2015
2014/2015 131 45 199 58 118
2015/2016* 112 46 199 19 172

Lp. Rok Rok akademicki SMS – wyjazdy
na studia

SMP – wyjazdy
na praktykę

STA – wyjazdy
dydaktyczne

STT – wyjazdy
szkoleniowe

1 2008
2007/2008 98% 154% 127% 80%
2008/2009 87% 107% 130% 115%

2 2012
2011/2012 96% 100% 112% 129%
2012/2013 81% 71% 130% 161%

3 2015
2014/2015 78% 100% 79% 80%
2015/2016* 87% 32% 69% 55%

* 2015/2016 — według stanu na 15.04.2016 r., ostateczne dane dostępne po rozliczeniu projektu

* 2015/2016 — według stanu na 15.04.2016 r., ostateczne dane dostępne po rozliczeniu projektu

* 2015/2016 — według stanu na 15.04.2016 r., ostateczne dane dostępne po rozliczeniu projektu
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WYKRES 4
Program LLP/Erasmus oraz Erasmus+ KA1 HE w latach akademickich 2007/2008–2015/2016 

— liczba wyjazdów i przyjazdów studentów

WYKRES 5
Program LLP/Erasmus oraz Erasmus+ KA1 HE w latach akademickich 2007/2008–2015/2016 

— wyjazdy studentów (procentowa realizacja planów) 

*2015/2016 — według stanu na 15.04.2016 r., ostateczne dane dostępne po rozliczeniu projektu

*2015/2016 — według stanu na 15.04.2016 r., ostateczne dane dostępne po rozliczeniu projektu
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WYKRES 6
Program LLP/Erasmus oraz Erasmus+ KA1 HE w latach akademickich 2007/2008–2015/2016 

— wyjazdy pracowników (procentowa realizacja planów)

*2015/2016 — według stanu na 15.04.2016 r., ostateczne dane dostępne po rozliczeniu projektu

* 2015/2016 — według stanu na 15.04.2016 r., ostateczne dane dostępne po rozliczeniu projektu

2. Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy
 Od roku akademickiego 2013/2014 realizowana jest przez Uniwersytet śląski Mobilność Akademicka Studentów 
i pracowników Uczelni w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego — FSS. Jest to inicjatywa wspierająca współ-
pracę edukacyjną pomiędzy polską a krajami — darczyńcami: Norwegią, islandią oraz Liechtensteinem, której celem jest 
zwiększenie spójności społecznej i ekonomicznej w ramach europejskiego Obszaru Gospodarczego w zakresie edukacji. 
Wymiana studentów i pracowników w tym programie realizowana jest na zasadach programu erasmus. Uniwersytet 
śląski współpracuje w ramach Mobilności Akademickiej — FSS z instytucjami partnerskimi z islandii i Norwegii.

TABELA 6
Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy (FSS) — Mobilność Akademicka Studentów i Pracowników Uczelni 

w latach akademickich 2013/2014–2015/2016

Lp. Rok 
akademicki Budżet (zł)

Liczba 
wyjazdów 
studentów

Liczba 
przyjazdów 
studentów

Liczba 
wyjazdów 

pracowników

Liczba 
przyjazdów 

pracowników

Liczba 
instytucji 

partnerskich
1 2013/2014 105 110,35 3 1 3 2 2
2 2014/2015 233 773,80 8 1 5 4 3
3 2015/2016* 459 003,78 12 2 6 5 4

3. Wymiana osobowa z zagranicą
 Biuro Międzynarodowej Mobilności prowadzi obsługę pracowników i studentów wyjeżdżających za granicę oraz 
gości z zagranicy przyjeżdżających do Uniwersytetu śląskiego.
3.1 Wyjazdy zagraniczne
 W 2015 roku zanotowano 2 556 wyjazdów za granicę do 68 krajów świata. Największą liczbę wyjazdów odnotowano 
do czech — 452, Niemiec — 283, Włoch — 192, Słowacji — 179, Francji — 143 oraz Wielkiej Brytanii — 109. Liczba 
wyjazdów w zależności od ich celu przedstawia się następująco:

• udział w konferencji — 891,
• studia — 360,



137

• dydaktyka — 204,
• prowadzenie badań — 393,
• staże i kursy językowe — 262,
• inne — 446.

WYKRES 7
Liczba wyjazdów zagranicznych w roku 2015 w podziale na kraje docelowe 

3.2 przyjazdy gości zagranicznych
 W roku 2015 odnotowano 2 374 przyjazdy cudzoziemców z 79 krajów świata. Najwięcej gości zagranicznych 
przyjechało z Ukrainy — 705, Hiszpanii — 240, turcji — 191, Włoch — 135 oraz Białorusi — 107. Liczba przyjazdów 
w zależności od celu przedstawia się następująco:

• praktyki i kursy językowe — 1 248,
• studia — 828,
• dydaktyka — 23,
• udział w konferencji — 131,
• prowadzenie badań — 75,
• zatrudnienie — 29,
• inne — 40.

WYKRES 8
Liczba przyjazdów gości zagranicznych w roku 2015 w podziale na państwa pochodzenia

 tabele nr 7–9 oraz wykresy nr 9–11 zawierają dane porównawcze wymiany osobowej z zagranicą w latach 2008, 
2012 i 2015.
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TABELA 7
Liczba wyjazdów zagranicznych oraz liczba przyjazdów z zagranicy pracowników i studentów 

w latach 2008, 2012 i 2015 w podziale na jednostki Uniwersytetu Śląskiego

WYKRES 9
Wymiana osobowa w latach 2008, 2012 i 2015 — liczba przyjazdów i wyjazdów

Lp. Wydział/Jednostka
Liczba wyjazdów Liczba przyjazdów

2008 2012 2015 2008 2012 2015
1 Wydział Artystyczny 117 144 186 2 12 27
2 Wydział Biologii i Ochrony środowiska 120 102 146 36 16 49
3 Wydział etnologii i Nauk o edukacji 45 67 120 0 59 51
4 Wydział Filologiczny 521 743 671 63 428 397
5 Wydział informatyki i Nauki 

o Materiałach
73 133 112 11 35 55

6 Wydział Matematyki, Fizyki i chemii 415 425 394 58 45 132
7 Wydział Nauk o Ziemi 185 180 233 49 20 83
8 Wydział Nauk Społecznych 180 165 147 47 102 227
9 Wydział pedagogiki i psychologii 102 107 115 7 23 26
10 Wydział prawa i Administracji 134 109 171 5 38 110
11 Wydział radia i telewizji  

im. K. Kieślowskiego
14 13 15 0 7 26

12 Wydział teologiczny 14 19 43 0 2 13
13 inne jednostki 225 293 203 686 666 1 178

Razem 2 145 2 500  2 556 964 1 453 2 374

 rozwój współpracy międzynarodowej pozwala na umocnienie pozycji Uczelni, jednak pociąga za sobą zarówno 
koszty związane z podejmowaniem gości zagranicznych, jak i te związane z zagranicznymi wyjazdami pracowników 
Uniwersytetu. Można zaobserwować, że między poszczególnymi wydziałami oraz innymi jednostkami Uniwersytetu 
śląskiego istnieją znaczne różnice w strukturze i intensywności wymiany międzynarodowej. Znajduje to również od-
zwierciedlenie w kosztach wymiany w poszczególnych jednostkach Uczelni w latach 2008, 2012 i 2015.



139

TABELA 8
Koszty wymiany osobowej w latach 2008, 2012 i 2015

(bez stypendiów programu LLP/Erasmus oraz Erasmus+ KA1 HE)

WYKRES 10
Koszty wymiany osobowej w latach 2008, 2012 i 2015

(bez stypendiów programu LLP/Erasmus oraz Erasmus+ KA1 HE)

Lp. Wydział/
Jednostka

Koszty zagranicznej wymiany osobowej (w zł)
2008 2012 2015

wyjazdy przyjazdy Razem wyjazdy przyjazdy Razem wyjazdy przyjazdy Razem
1 Wydział 

Artystyczny
116 050 0 116 050 208 424 0 208 424 215 299 0 215 299

2 Wydział Biologii 
i Ochrony 
środowiska

143 105 35 648 178 753 247 365 8 093 255 458 670 510 29 555 700 065

3 Wydział etnologii 
i Nauk o edukacji

68 690 0 68 690 48 672 936 49 608 97 299 1 839 99 138

4 Wydział 
Filologiczny

476 459 18 381 494 840 988 822 24 700 1 013 522 974 982 61 178 1 036 160

5 Wydział infor-
matyki i Nauki 
o Materiałach

182 631 4 541 187 172 353 947 10 176 364 123 464 630 90 464 720

6 Wydział Mate-
matyki, Fizyki 
i chemii

929 501 16 431 945 932 1 318 066 39 764 1 357 830 1 905 467 55 298 1 960 765

7 Wydział Nauk 
o Ziemi

504 539 12 351 516 890 576 452 4 180 580 632 886 011 74 088 960 099

8 Wydział Nauk 
Społecznych

106 968 9 438 116 406 172 958 26 384 199 342 139 165 10 859 150 024

9 Wydział pedago-
giki i psychologii

63 321 226 63 547 98 147 808 98 955 140 235 0 140 235

10 Wydział prawa 
i Administracji

80 421 2 236 82 657 190 687 3 568 194 255 360 494 34 175 394 669

11 Wydział radia 
i telewizji im.  
K. Kieślowskiego

1 145 571 1 716 12 547 0 12 547 20 785 0 20 785

12 Wydział 
teologiczny

34 470 0 34 470 33 996 0 33 996 45 064 5 440 50 504

13 inne jednostki 195 744 39 297 235 041 390 186 19 720 409 906 384 363 14 181 398 544
Razem 2 903 044 139 120 3 042 164 4 640 269 138 329 4 778 598 6 304 304 286 703 6 591 007
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 Uwzględniając stypendia wypłacane w ramach programu erasmus+ na wyjazdy zagraniczne studentów i nauczy-
cieli akademickich, programy międzynarodowe (środki Unii europejskiej), fundusze strukturalne stanowią największe 
źródło finansowania wyjazdów zagranicznych — 47%. W ramach tej kategorii największym źródłem finansowania 
jest program erasmus+, z którego wydatkowano na pokrycie wyjazdów studentów i kadry w 2015 roku 2 746 231 zł. 
Kolejnym dużym źródłem finansowania są granty krajowe — 19% i środki na działalność statutową, które stanowią 
prawie 18%.

WYKRES 11
Koszty zagranicznej wymiany osobowej w 2015 roku 

w podziale procentowym na źródła finansowania i z uwzględnieniem programu Erasmus+

TABELA 9
Koszty zagranicznej wymiany osobowej w latach 2008, 2012 i 2015

z uwzględnieniem programu Erasmus+ (w zł)

Lp. Źródło finansowania
Koszty wyjazdów Koszty przyjęcia gości Koszty wymiany osobowej

2008 2012 2015 2008 2012 2015 2008 2012 2015
1 środki budżetowe 

Uczelni / Dopłata 
rektora

428 883 291 788 182 200 41 798 36 222 45 281 470 681 328 010 227 481

2 Działalność statutowa 853 318 1 476 645 1 676 218 25 158 35 635 37 772 878 477 1 512 280 1 713 991
3 Granty krajowe 415 951 1 253 627 1 686 174 1 750 36 742 41 561 417 700 1 290 369 1 727 735
4 Badania własne 696 018 564 807 0 946 0 0 696 964 564 807 0
5 Młodzi badacze 0 0 573 650 0 0 0 0 0 573 650
6 Dochody własne 0 381 574 249 221 0 25 251 74 648 0 406 825 323 868
7 środki międzynarodowe

i fundusze strukturalne 2 094 063 4 761 631 4 394 409 7 134 4 480 19 507 2 101 197 4 766 111 4 413 916

8 inne środki 171 853 38 321 288 661 62 332 0 67 934 234 186 38 321 356 595
Razem 4 660 086 8 768 393 9 050 533 139 118 138 330 286 703 4 799 205 8 906 723 9 337 236

4. Współpraca w ramach umów bilateralnych
 Uniwersytet śląski zawarł ogółem 171 umów bilateralnych o współpracy naukowo-badawczej i dydaktycznej 
z instytucjami i uniwersytetami z 43 krajów świata. W latach 2008–2015 aktywność międzynarodowa Uczelni bardzo 
wzrosła. W latach tych zawarto 105 nowych umów o współpracy, z czego w 2015 roku zawarto 24 umowy.
 Umowy o współpracy naukowo-badawczej i dydaktycznej zawarte w 2015 roku:
1. Umowa o współpracy z Międzynarodowym Uniwersytetem Kaukaskim w tbilisi, Gruzja.
2. Umowa o współpracy z piatigorskim państwowym Uniwersytetem Lingwistycznym, rosja.
3. Umowa o współpracy z połtawskim Narodowym Uniwersytetem technicznym im. Jurija Kondratiuka, Ukraina.
4. Umowa o współpracy z instytutem Nauk politycznych w Lille, Francja.
5. porozumienie o współpracy z Wydziałem Humanistycznym Uniwersytetu w Ostrawie, czechy.
6. przedłużenie umowy ze Stowarzyszeniem GiS Forum (Geographic information System), chorwacja.
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7. porozumienie o współpracy z Kazakh State Women’s teacher training University, Ałmaty, Kazachstan.
8. Umowa o współpracy z chmielnickim Uniwersytetem Narodowym, Ukraina.
9. porozumienie o wymianie akademickiej i współpracy z tokijskim Uniwersytetem Studiów Międzynarodowych, 

Japonia.
10. Umowa o współpracy z instytutem Językoznawczym Słowackiej Akademii Nauk, Słowacja.
11. Umowa o współpracy naukowej, dydaktycznej i kulturalnej z centro Universitário de União da Vitória (UNiUV), 

Brazylia.
12. Aneks do umowy z Białoruskim Uniwersytetem państwowym w Mińsku, Białoruś.
13. porozumienie o współpracy z Narodowym Uniwersytetem Mongolskim, Ułan Bator, Mongolia.
14. Umowa patronacka z polsko-irlandzkim Stowarzyszeniem edukacyjnym, irlandia.
15. porozumienie z Uniwersytetem w Stambule, turcja.
16. porozumienie o współpracy z Moskiewskim państwowym Uniwersytetem pedagogicznym, rosja.
17. Umowa wdrożenia wspólnego programu studiów z Wydziałem Artystycznym Uniwersytetu w Ostrawie, czechy.
18. Umowa o współpracy z europejską Organizacją Badań Jądrowych cerN, Genewa, Szwajcaria.
19. List intencyjny w sprawie współpracy z Uniwersytetem w Baltimore, Maryland, USA.
20. Umowa o międzynarodowej współpracy akademickiej z Université du Maine, Le Mans, Francja.
21. Umowa dotycząca programu wymiany akademickiej z Uniwersytetem Alberta, edmonton, Kanada.
22. Umowa o współpracy z: Masarykova univerzita v Brně (czechy), Univerzita sv. cyrila a Metoda v trnave (Słowa-

cja) i Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre (Słowacja) dotyczącej wspólnych studiów magisterskich na kierunku 
etnologia.

23. Umowa o współpracy z Muzeum romskiej Kultury w Brnie, czechy.
24. porozumienie o współpracy w zakresie studiów prawniczych z Wydziałem prawa Loyola University, Nowy Orlean, 

Luizjana, USA.

Fot. 2. podpisanie umowy z chongqing Jiaotong University. Umowę sygnowali prorektor Uniwersytetu śląskiego 
dr hab. prof. Uś Mirosław Nakonieczny oraz prof. Wang Zhixiang — prorektor chongqing Jiaotong University. 

Fot. Biuro prasowe Uś.
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5. Międzynarodowe organizacje akademickie
 Uniwersytet śląski jest członkiem wielu międzynarodowych organizacji, w tym m.in.:
 • eUA — european University Association, Genewa, Szwajcaria,
 • eUpeN — european physics education Network, Gent, Belgia,
 • eLFA — european Law Faculties Association, Leuven, Belgia,
 • AUF — Agence Universitaire de la Francophonie, Montreal, Quebec, Kanada,
 • eASSW — european Association of Schools of Social Work, Belgia,
 • eUNiS — european University information System, paryż, Francja,
 • epSO — european plant Science Organization, Bruksela, Belgia,
 • cerN — Organisation européennee pour la recherche Nucléaire, Genewa, Szwajcaria,
 • ectN — european chemistry thematic Network, Bruksela, Belgia.

6. Rekrutacja na studia kandydatów z zagranicy
 Biuro rekrutacji Studentów Międzynarodowych, które powołano 1 listopada 2011 roku, prowadzi kompleksową 
obsługę cudzoziemców zainteresowanych podjęciem pełnych lub częściowych form kształcenia w Uniwersytecie śląskim. 
Jednostka udziela informacji na temat oferty edukacyjnej Uczelni oraz kryteriów rekrutacji obowiązujących kandydatów 
na studia z zagranicy, a także prowadzi działania związane z promocją Uniwersytetu śląskiego poza granicami kraju.
 Dane dotyczące liczby studentów-cudzoziemców w Uniwersytecie śląskim w latach 2008, 2012 i 2015 zawierają 
tabela nr 10 i wykres nr 12.

TABELA 10 
Liczba studentów-cudzoziemców w Uniwersytecie Śląskim w latach 2008, 2012 i 2015

(na podstawie danych przekazanych do GUS)

Lp. Studenci-cudzoziemcy 2008 2012 2015
1 Studenci-cudzoziemcy ogółem 74 200 662
2 Studenci-cudzoziemcy na i roku studiów 32 92 227

WYKRES 12
Liczba studentów-cudzoziemców w Uniwersytecie Śląskim w latach 2008, 2012 i 2015
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 W roku 2015 działania prowadzone przez Biuro obejmowały:
6.1 rekrutację kandydatów z zagranicy na studia pełne, w tym:

 – kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich,
 – kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia na zasadach odpłatności,
 – stypendystów rządu rzeczypospolitej polskiej oraz stypendystów strony wysyłającej,
 – kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia w ramach Uchwały nr 291 Senatu Uniwersytetu śląskiego 

z dnia 27 maja 2014 r. 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 2015/2016 (z późn. zm).

 rekrutacja prowadzona była za pośrednictwem systemu irK (internetowa rejestracja Kandydatów). Kandydaci 
mogli kontaktować się z Biurem rekrutacji Studentów Międzynarodowych używając adresu mailowego: admission@
us.edu.pl oraz za pośrednictwem anglojęzycznej strony Uniwersytetu śląskiego na portalu Facebook (https://fb.com/
UniversityofSilesiainKatowice), jak i rosyjskojęzycznej strony Uniwersytetu śląskiego w portalu społecznościowym 
VKontakte (vk.com/us_edu_pl). Ogółem wsparciem objęto około 600 kandydatów na studia z zagranicy.
 W tym roku, po raz drugi, przeprowadzono egzaminy z języka polskiego on-line (testy oraz rozmowy). egzaminy 
przygotowali pracownicy Szkoły Języka i Kultury polskiej Uś — jednostki specjalizującej się w kształceniu cudzoziem-
ców; w egzaminie wzięło udział 300 kandydatów na studia.
6.2 Wsparcie kandydatów na studia z zagranicy w procesie aplikowania o przyjęcie na pełne i częściowe formy kształ-
cenia w Uś, w tym:

 – obsługa e-maila: admission@us.edu.pl (liczba zapytań: 2 382),
 – obsługa rosyjskojęzycznego profilu Uś na portalu społecznościowym VKontakte (liczba gości: 29 145, liczba 

odsłon: 92 056),
 – organizacja tygodnia adaptacyjnego dla obcokrajowców rozpoczynających studia 1 października 2015 r. (150 

osób).
6.3 Działania mające na celu pozyskiwanie kandydatów na studia z zagranicy:

a. udział w targach edukacyjnych i misjach edukacyjnych za granicą:
 – targi edukacyjne „edukacja i Kariera”, Mińsk, Białoruś (19–21 lutego 2015 r.),
 – targi edukacyjne „Salão do estudante”, São paolo, Brasilia i Kurytyba, Brazylia (14–26 marca 2015 r.),
 – targi edukacyjne „edukacja i Kariera”, Kijów, Ukraina (16–18 listopada 2015 r.).

b. organizacja i współorganizacja zorganizowanych wizyt kandydatów na studia z zagranicy oraz studentów 
uczelni partnerskich:
 – „Study tours to poland”, Fundacja rozwoju świętochłowic — spotkania z grupami studentów z Ukrainy, 

Białorusi i Mołdawii: 22 kwietnia i 18 listopada 2015 r.,
 – spotkania z kandydatami na studia z Ukrainy, organizacja StUDiX — 13 marca i 30 listopada 2015 r.,
 – spotkania z grupami studentów z Gruzji we współpracy z Ambasadą rp w tbilisi, 25 września i 1 paździer-

nika 2015 r.
 Ogółem przyjęto blisko 200 osób.

7. Promocja zagraniczna Uniwersytetu
 W roku 2015 działania mające na celu promocję Uniwersytetu śląskiego za granicą obejmowały:
7.1 Udział w międzynarodowych targach edukacyjnych, konferencjach branżowych oraz tzw. „misjach edukacyjnych”, 

a także wsparcie udziału pracowników Uś w ww. wydarzeniach:
• międzynarodowe targi edukacyjne (Białoruś, Brazylia, Ukraina),
• konferencje branżowe:

 » erasmus coordinators conference and GO-exchange education Fair 2015: erAcON 2015, porto, portugalia,
 » european Association of international education: eAie 2015, Glasgow, Szkocja,

• organizacja i obsługa międzynarodowych działań ogólnouczelnianych mających na celu promocję Uniwersytetu:
 » Wieczór kolęd ukraińskich, 18 stycznia 2015 r.,
 » Dzień campus France w polsce — Studia we Francji, 3 listopada 2015 roku.

7.2 rozbudowa serwisu admission.us.edu.pl, skierowanego do kandydatów na studia z zagranicy, poprzez stworzenie 
nowych wersji językowych.
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Fot. 3. Wielojęzyczny serwis www.admission.us.edu.pl dedykowany kandydatom na studia z zagranicy.

7.3 Obsługa stron: 
 • www.english.us.edu.pl,
 • www.fss.us.edu.pl, 
 • www.erasmus.us.edu.pl, 
 • www.admission.us.edu.pl, 
 • www.dwz.us.edu.pl.
7.4 Obsługa rosyjskojęzycznego profilu Uś na portalu społecznościowym VKontakte.
7.5 Obsługa profilu Uś na anglojęzycznym portalu społecznościowym Facebook.
7.6 tworzenie materiałów informacyjno-promocyjnych w językach obcych, w tym w języku angielskim, rosyjskim 

i ukraińskim.
7.7. Obsługa zagranicznych portali, na których Uś posiada profil. 
7.8 Kontakty z mediami zagranicznymi, przede wszystkim na Ukrainie.

8. Rankingi międzynarodowe
 Uniwersytet śląski uczestniczy w następujących rankingach międzynarodowych:
8.1 Academic ranking of World Universities, tzw. „ranking szanghajski”:

• udział od 2009 roku,
• profil Uniwersytetu śląskiego na portalu rankingowym: www.shanghairanking.com/ /World-University-ran-

kings/University-of-Silesia.html,
• pozycja Uś w rankingu: poza pierwszą pięćsetką (poza “top 500”).

8.2 Webometrics ranking of World Universities:
 • udział od 2011 roku,
 • pozycja Uś na świecie w edycji styczniowej rankingu: 2012 rok — 592, 2015 rok — 700.
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WYKRES 13
Pozycja Uniwersytetu Śląskiego w Webometrics Ranking of World Universities

w latach 2011-2015 

8.3 U Multirank:
• udział od 2014 roku, tj. od zainicjowania projektu przez Komisję europejską,
• twórcy U Multirank podkreślają, że nie jest to ranking w tradycyjnym tego słowa znaczeniu, to raczej „porów-

nywarka” instytucji, innowacyjne narzędzie, dzięki któremu każdy użytkownik może stworzyć ranking uczelni 
pod kątem własnych potrzeb edukacyjnych lub naukowych,

• profil Uniwersytetu śląskiego („University of Silesia in Katowice”) na portalu projektu:  
http://www.umultirank.org (w zakładce: „At a glance” należy wpisać w pole: „Search for a university by name” 
nazwę: „University of Silesia in Katowice”),

WYKRES 14
Wyniki Uniwersytetu Śląskiego w rankingu U Multirank w 2015 roku

(dane za rok kalendarzowy 2014 lub rok akademicki 2014/2015)

• pozycja Uś nie jest ustalona odgórnie przez twórców rankingu; wyniki są zależne od indywidualnych preferencji 
użytkownika portalu U Multirank (możliwe jest porównanie instytucji w zakresie poszczególnych kryteriów, 
jednak nie jest możliwe określenie konkretnej pozycji instytucji szkolnictwa wyższego na liście rankingowej).

8.4 times Higher education World University rankings:
• udział od 2015 roku,
• ranking, zapoczątkowany w 2004 roku, jest jednym z najbardziej prestiżowych rankingów świata,
• obecnie w rankingu sklasyfikowanych jest zaledwie 7 polskich uczelni, w tym Uś,
• profil Uniwersytetu śląskiego: 

https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/university-silesia-katowice,
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• pozycja Uś: w przedziale 601–800, podobnie, jak 5 innych polskich uczelni: Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uni-
wersytetu im. Adama Mickiewicza w poznaniu, Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, 
politechniki Warszawskiej i politechniki Gdańskiej.

9. Działania wspierające umiędzynarodowienie 
 Dział Współpracy z Zagranicą prowadzi liczne działania wspierające umiędzynarodowienie Uniwersytetu śląskiego. 
W roku 2015 szczególnie ważne było przeprowadzenie pierwszej edycji konkursu „Lider umiędzynarodowienia Uś” 
oraz realizacja projektu mającego na celu stworzenie interaktywnej platformy do nauki języka i kultury polskiej dla 
cudzoziemców.
9.1 Lider umiędzynarodowienia Uś
 celem konkursu „Lider umiędzynarodowienia Uś”, nad którym patronat objął rektor Uś, było wyłonienie spośród 
nauczycieli akademickich Uniwersytetu śląskiego osoby, która poprzez swoje działania w znaczącym stopniu przyczy-
niła się do umiędzynarodowienia Uczelni oraz jej promocji w wymiarze międzynarodowym. Zgodnie z regulaminem, 
laureatem konkursu „Lider umiędzynarodowienia Uś” mógł zostać nauczyciel akademicki, który w szczególności:

• swoimi działaniami przyczynił się do wzrostu mobilności studentów (wyjazdy za granicę studentów Uś oraz 
przyjazdy studentów z zagranicy na studia częściowe i pełne w Uniwersytecie śląskim),

• swoimi działaniami przyczynił się do wzrostu mobilności nauczycieli akademickich (wyjazdy i przyjazdy z za-
granicy w celach dydaktycznych, badawczych, szkoleniowych),

• uczestniczył w międzynarodowej współpracy edukacyjnej (opracowywanie wspólnych programów studiów, 
wymiana doświadczeń i dobrych praktyk).

 Konkurs został przeprowadzony w dwóch kategoriach: samodzielny pracownik naukowy oraz młodszy pracownik 
naukowy. W pierwszej edycji konkursu zwyciężyły:

• prof. dr hab. Jolanta tambor — Dyrektor Szkoły Języka i Kultury polskiej, pełnomocnik rektora ds. studentów 
zagranicznych w Uniwersytecie śląskim — w kategorii samodzielny pracownik naukowy,

• dr cecylia tatoj z Zakładu Hispanistyki — w kategorii młodszy pracownik naukowy.
9.2 interaktywna platforma do nauki języka i kultury polskiej dla cudzoziemców
 W roku 2015 Biuro rekrutacji Studentów Międzynarodowych we współpracy ze Szkołą Języka i Kultury polskiej 
realizowało zadanie w ramach projektu systemowego MNiSW pn. „Wsparcie zarządzania procesem rekrutacji studentów 
z zagranicy w polskich uczelniach”. projekt realizowano w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki — Działanie 
4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o klu-
czowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy. realizowana w Uniwersytecie śląskim część projektu systemo-
wego nosiła tytuł „polskie atrakcyjne studiowanie. Kulturowo-językowa interaktywna platforma dla cudzoziemców”. 
W wyniku realizacji projektu stworzono interaktywną platformę do nauki języka i kultury polskiej dla cudzoziemców. 
projekt przyczynił się również do zwiększenia liczby studentów z zagranicy studiujących w Uniwersytecie śląskim.

Fot. 4. platforma do nauki języka i kultury polskiej dla cudzoziemców 
— www.polskionline.us.edu.pl. 
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 Wśród działań wspierających umiędzynarodowienie Uniwersytetu śląskiego należy również wymienić aktywność 
Uczelni w regionalnych i krajowych organizacjach zrzeszających uczelnie. Uniwersytet śląski jest m.in. członkiem Kon-
sorcjum śląskich Uczelni publicznych oraz irOs Forum.
9.3 Konsorcjum śląskich Uczelni publicznych 
 W latach 2014–2016 Uniwersytet śląski pozostaje liderem, powołanego w 2010 roku, Konsorcjum śląskich Uczelni 
publicznych (Silesian Universities Network). celem Konsorcjum jest promocja śląskiego szkolnictwa wyższego w regio-
nie, na obszarze polski i poza jej granicami oraz wzajemna pomoc i wymiana informacji. W skład Konsorcjum wchodzi  
9 śląskich uczelni: Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, Akademia Sztuk pięknych w Katowi-
cach, 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. prace prowadzone w ramach Konsorcjum ogniskują 
się wokół 3 celów strategicznych:

• integracja działań związanych z promocją kształcenia w uczelniach Konsorcjum, zmierzających do poprawy 
stopnia internacjonalizacji tych uczelni,

• integracja programów obsługi socjalnej studentów-obcokrajowców, w tym programów przybliżających kul-
turę regionu, obejmujących studentów podejmujących pełny tok studiów oraz 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 społeczności regionu.

9.4 irOs Forum
 irOs Forum to sieć Działów Współpracy z Zagranicą polskich uczelni publicznych, utworzona w 2008 roku w wyniku 
inicjatywy kierowników Działów Współpracy z Zagranicą i koordynatorów programu erasmus. irOs Forum zrzesza 20 
uczelni członkowskich i zostało powołane 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.

10. Działalność informacyjna
 celem działalności informacyjnej jest upowszechnianie wśród społeczności akademickiej wiedzy na temat możliwości 
współpracy z zagranicą, informowanie o stypendiach na wyjazdy zagraniczne, konferencjach międzynarodowych, itd. 
 W roku 2015 podjęto następujące działania:

 – aktualizacja strony www.dwz.us.edu.pl — informacje dotyczące wyjazdów zagranicznych, stypendiów, konferencji 
międzynarodowych,

 – aktualizacja strony programu erasmus+ KA1 He: www.erasmus.us.edu.pl w języku polskim i języku angielskim — 
informacje dla studentów i nauczycieli akademickich,

 – uruchomienie strony poświęconej Mobilności Akademickiej Studentów i pracowników Uczelni w ramach Funduszu 
Stypendialnego i Szkoleniowego: www.fss.us.edu.pl,

 – aktualizacja strony www.english.us.edu.pl w języku angielskim — informacje na temat działalności Uś,
 – rozbudowa serwisu www.admission.us.edu.pl poprzez dodanie kolejnych języków; serwis dla kandydatów na studia 

z zagranicy zawiera informacje w 9 językach: polskim, angielskim, gruzińskim, portugalskim, rosyjskim, ukraińskim, 
chińskim, greckim oraz ormiańskim,

 – przygotowanie lub aktualizacja publikacji w ramach programu erasmus+ KA1 He: 
• 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,
• Guide for incoming students.
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KADrY UcZeLNi
i SprAWY prAcOWNicZe

A/ Kadry Uczelni

 Zatrudnienie w Uczelni na dzień 31 grudnia 2015 roku (w przeliczeniu na etaty) wynosiło 3 177,10 etatu. W stosunku 
do roku ubiegłego nastąpił więc spadek zatrudnienia o 13,70 etatu. 
 Nauczyciele akademiccy (wg stanu na dzień 31.12.2015 r.) zajmowali 1 912,20 etatu (spadek zatrudnienia w sto-
sunku do roku ubiegłego o 3,20 etatu) i stanowili 60,19% ogółu zatrudnionych.
 pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi zajmowali 1 264,90 etatu (spadek zatrudnienia o 10,50 etatów) 
i stanowili na dzień 31 grudnia 2015 roku — 39,81% ogółu zatrudnionych. 
 Dla porównania, w 2008 roku proporcja nauczycieli akademickich do pozostałych pracowników wynosiła  
59,97% : 40,03%, a w roku 2012 — 59,31% : 40,69%. 
 Stan zatrudnienia w osobach, na koniec grudnia 2015 r., wynosił 3 350 i obejmował 2 045 nauczycieli akademickich 
oraz 1 305 pozostałych pracowników Uczelni. W 2008 roku — 2 013 nauczycieli akademickich oraz 1 320 pozostałych 
pracowników Uczelni, a w 2012 roku — 2 028 nauczycieli akademickich i 1 363 pracowników niebędących nauczycielami 
akademickimi.
 Strukturę zatrudnienia w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Uczelni przedstawia tabela nr 2, „naukową” 
składową algorytmu za rok 2015 obrazuje tabela nr 3, natomiast tabela nr 4 przedstawia zatrudnienie w latach 2008, 
2012 i 2015 w przeliczeniu na pełne etaty i w osobach.

Nauczyciele akademiccy

 Zatrudnienie nauczycieli akademickich w 2015 roku, w porównaniu z rokiem ubiegłym, spadło o 3,20 etatu  
(wg stanu na dzień 31.12.2015 r.) i rozkładało się następująco:

 – pracownicy naukowo-dydaktyczni — 1 572,80 et.,
 – pracownicy dydaktyczni — 309,15 et.,
 – pracownicy naukowi — 22,25 et.,
 – bibliotekarze dyplomowani — 8,00 et.

 W 2015 r. nastąpił spadek zatrudnienia wśród pracowników naukowo-dydaktycznych (o 1,55 et.), spadek zatrud-
nienia w grupie pracowników dydaktycznych (o 6,40 et.) oraz wzrost zatrudnienia w grupie pracowników naukowych 
(o 4,75 et.). Grupę pracowników naukowych stanowią głównie osoby zatrudnione dla realizacji projektów, których wy-
nagrodzenie (wraz z kosztami pracodawcy) w całości finansowane jest z kosztów bezpośrednich projektów. W grupie 
bibliotekarzy dyplomowanych zatrudnienie nie uległo zmianie.
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 W grudniu 2015 r. w Uczelni zatrudnionych było 1 779 nauczycieli akademickich w pełnym wymiarze czasu pracy 
oraz 266 osób w niepełnym wymiarze czasu pracy. Nastąpił spadek zatrudnienia wśród pełnozatrudnionych (o 4 osoby) 
oraz wzrost zatrudnienia wśród niepełnozatrudnionych (o 5 osób).
 Stan zatrudnienia nauczycieli akademickich przedstawiają (w różnych ujęciach) tabele nr 5 oraz 6.
 Wśród nauczycieli akademickich zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, w stosunku do roku ubiegłego, 
nastąpił spadek zatrudnienia na stanowisku profesora zwyczajnego (o 1,00 et.) oraz spadek na stanowisku profesora 
nadzwyczajnego (o 26,00 et.). Zatrudnienie na stanowisku profesora wizytującego utrzymuje się na tym samym po-
ziomie. O 12,00 et. nastąpił wzrost zatrudnienia na stanowisku adiunkta. 
 Na koniec grudnia 2015 r. aż 395,50 et. zajmowali adiunkci posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego, 
a 2,00 et. adiunkci posiadający tytuł naukowy profesora. Duża grupa osób zatrudnionych na stanowisku asystenta po-
siadała stopień naukowy doktora (na koniec 2015 r. — 49,50 et.). Dla porównania: na koniec grudnia 2012 r. adiunkci 
posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego zajmowali 199,25 et., a asystenci posiadający stopień naukowy 
doktora — 40,25 et., natomiast w 2008 roku adiunkci posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego zajmowali 
160,75 et., 1,00 et. osoba posiadająca tytuł naukowy profesora, a asystenci posiadający stopień naukowy doktora — 
33,25 et.
 W okresie od 1 maja 2015 roku do 30 kwietnia 2016 roku nominacje na stanowisko profesora zwyczajnego 
otrzymały dwie osoby: prof. dr hab. inż. Stanisław Krompiec z Wydziału Matematyki, Fizyki i chemii oraz prof. dr hab. 
Andrzej Noras z Wydziału Nauk Społecznych. Dla porównania, w analogicznym okresie, tj. od 1 maja 2014 roku do 30 
kwietnia 2015 roku nominacje na stanowisko profesora zwyczajnego uzyskało siedem osób, od 1 maja 2012 roku do 
30 kwietnia 2013 pięć osób, a od 1 maja 2008 roku do 30 kwietnia 2009 siedem osób.
 W okresie od 1 maja 2015 roku do 30 kwietnia 2016 roku dziewiętnaście osób uzyskało tytuł naukowy profesora: 
prof. dr hab. Maria Jaworska z Wydziału Matematyki, Fizyki i chemii, prof. dr hab. Bernadetta Fuchs, prof. dr hab. Anna 
Łabno, prof. dr hab. Andrzej Matan, prof. dr hab. Barbara Mikołajczyk oraz prof. dr hab. ewa rott-pietrzyk z Wydziału 
prawa i Administracji, prof. dr hab. Sylwester Wróbel z Wydziału Nauk Społecznych, prof. dr hab. Barbara Gutkowska, 
prof. dr hab. ryszard Koziołek, prof. dr hab. Andrzej Łyda, prof. dr hab. ewa Miczka, prof. dr hab. Bernadeta Niesporek-
-Szamburska, prof. dr hab. Joanna Sobczyk, prof. dr hab. Jolanta tambor oraz prof. dr hab. Bogdan Zeler z Wydziału 
Filologicznego, prof. dr hab. Mariusz pietruszka z Wydziału Biologii i Ochrony środowiska, prof. dr hab. Stanisław czaja 
z Wydziału Nauk o Ziemi, prof. dr hab. Katarzyna Krasoń z Wydziału pedagogiki i psychologii oraz prof. dr hab. Andrzej 
Żądło z Wydziału teologicznego.
 Dla porównania, w analogicznym okresie, tj. od 1 maja 2014 roku do 30 kwietnia 2015 roku tytuł naukowy profesora 
otrzymało trzydzieści osób, od 1 maja 2012 roku do 30 kwietnia 2013 roku trzynaście osób, a od 1 maja 2008 roku do 
30 kwietnia 2009 roku tytuł naukowy profesora otrzymało siedemnaście osób.

Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi 

 Na dzień 31 grudnia 2015 roku 1 305 osób niebędących nauczycielami akademickimi zajmowało 1 264,90 etatu.
 Grupę tę tworzą:

 – pracownicy naukowo-techniczni — 56,00 etatu (wzrost zatrudnienia o 2,75 et.),
 – pracownicy inżynieryjno-techniczni i informatycy — 228,15 etatu (spadek zatrudnienia o 0,50 et.), w tym informa-

tycy — 74,50 etatu (wzrost zatrudnienia o 3,25 et.),
 – pracownicy biblioteczni — 151,00 etatu (spadek o 1,00 et.),
 – pracownicy administracyjni i ekonomiczni — 616,50 etatu (spadek zatrudnienia o 6,50 et.),
 – pracownicy obsługi, robotnicy i kierowcy — 187,50 etatu (spadek zatrudnienia o 5,50 et.),
 – pracownicy działalności wydawniczej i poligraficznej — 25,75 etatu (wzrost o 0,25 et.).

 
 Na koniec grudnia 2015 r. z kosztów bezpośrednich projektów opłacanych było łącznie 13,75 etatów, z czego 8,00 
et. w administracji ogólnouczelnianej, a pozostałe 5,75 et. na wydziałach i w jednostkach niebędących wydziałami. 
 Z kosztów pośrednich projektów opłacanych było łącznie 7,32 et., z czego 6,82 et. uruchomionych zostało w ad-
ministracji ogólnouczelnianej.
 Na Wydziale Nauk o Ziemi w centrum Studiów polarnych (KNOW) 3,00 et. finansowane są z dotacji projakościowej, 
a 0,75 et. ze środków polskiego Konsorcjum polarnego.
 Dane dotyczące finansowania etatów z kosztów bezpośrednich i pośrednich projektów w latach 2008, 2012 i 2015 
zawiera tabela nr 1.
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TABELA 1
Etaty finansowane z kosztów bezpośrednich i pośrednich projektów w latach 2008, 2012 i 2015

Lp.
Nazwa projektu 

Stan na
31.12.2008

Stan na
31.12.2012

Stan na
31.12.2015A/ Etaty finansowane z kosztów bezpośred-

nich projektów
1 UpGOW 2,00 8,25 —
2 START — 3,00 —
3 Matematyka podstawą sukcesu — 0,50 —
4 ZiZOZap — 3,50 —
5 DoktoriS — 1,50 —
6 Nauka dla gospodarki — 4,00 —
7 eKO-StAŻ — 1,50 —
8 icSe — 1,50 —
9 UStuś — 1,00 —
10 ZLAB — 2,50 —
11 informatyka inżynierska — 0,50 0,50
12 SGp-WSL — 0,50 —
13 tWiNG — 0,40 —
14 NOJAK — — 0,50
15 PAAD — — 5,00
16 GeoriSKS — — 0,50
17 projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej — — 2,00
18 ekologia kulturowa — — 0,50
19 erasmus — Mobilność szkoły wyższej — — 1,00
20 prOS — — 1,00
21 LAG — — 1,00
22 Matematyka kodem nowoczesności — 0,50 —
23 iSS-eWAtUS — — 0,75
24 icSe4school — — 0,50
25 OpenDreamKit — — 0,50

Razem 2,00 29,15 13,75
B/ Etaty finansowane z kosztów pośred-
nich projektów — 3,00 7,32

1 KNOW — — 3,00
2 polskie Konsorcjum polarne — — 0,75

 Wśród pracowników Uczelni najliczniejszą grupę, bo 29,28% ogółu zatrudnionych stanowią osoby w przedziale 
wiekowym od 36 do 45 lat, a 24,84% ogółu zatrudnionych stanowią osoby w przedziale wiekowym do 35. roku życia. 
W roku 2008 najliczniejszą grupę, bo 29,19% ogółu zatrudnionych stanowiły osoby w przedziale wiekowym do 35. roku 
życia, a w 2012 roku w przedziale wiekowym od 36 do 45 lat — 27,37%. Wśród samodzielnych pracowników nauko-
wych najwięcej osób znajduje się w przedziale wiekowym od 56 do 65 lat (34,68% ogółu samodzielnych pracowników), 
a w przedziale od 46. do 55. roku życia — 31,61%. W roku 2008 najliczniejszą grupę, bo 43,24% ogółu zatrudnionych 
stanowiły osoby w przedziale wiekowym od 56 do 65 lat, podobnie jak w roku 2012 — 42,78%.
 Zatrudnienie wg grup wiekowych na dzień 31.12.2015 r. (wraz z porównaniem lat 2008 i 2012) ilustrują tabele nr 
7 i 8, zatrudnienie w latach 2008, 2012 i 2015 w przeliczeniu na pełne etaty przedstawia tabela nr 9, natomiast tabela 
nr 10 obrazuje zatrudnienie na wydziałach (na koniec grudnia 2015 r.) z uwzględnieniem stosunku pracowników nie-
będących nauczycielami do nauczycieli akademickich i z uwzględnieniem informacji o liczbie studentów. Szczegółowe 
informacje dotyczące zatrudnienia pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w poszczególnych jednost-
kach organizacyjnych Uczelni zawierają tabele nr 11 i 12.
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 W styczniu 2016 r. minął już czternasty rok funkcjonowania w Uczelni pracowniczego programu emerytalnego. 
Według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. do ppe należało 1 106 uczestników (953 pracowników i 153 byłych pracow-
ników), co w porównaniu z rokiem 2012 daje o 32 uczestników więcej, natomiast w zestawieniu z rokiem 2008 o 15 
uczestników więcej. W ciągu 2015 roku 31 osobom wypłacono środki zgromadzone w ppe (w latach 2008 i 2012 — 30 
osobom) oraz dokonano 1 wypłaty transferowej na iKe (w roku 2012 — 2 wypłaty transferowe na iKe). W sumie od 
początku istnienia programu do 31 grudnia 2015 r. z programu wypłacono środki 363 uczestnikom.

Zmarli pracownicy Uczelni

W ostatnim czasie z grona pracowników Uczelni odeszli na zawsze:

śp. Agnieszka Gawęda, śp. mgr inż. Michał Górny, śp. dr Bożena Klama, śp. mgr Karol
Muth, śp. dr Adam Roter, śp. prof. zw. dr hab. Antoni Witosz, śp. dr Marcin Wrona

Cześć Ich Pamięci
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TABELA 2
Struktura zatrudnienia w poszczególnych jednostkach Uczelni w przeliczeniu na etaty oraz w osobach

(stan na 31 grudnia 2015 roku)

Lp. Wydział/Jednostka
Nauczyciele
akademiccy

Pracownicy
niebędący

nauczycielami
akademickimi

Razem Struktura w %

etaty osoby etaty osoby etaty osoby etaty osoby

1 Wydział Biologii 
i Ochrony środowiska 139,500 140 83,500 86 223,000 226 7,019 6,746

2 Wydział Filologiczny 455,750 504 107,750 112 563,500 616 17,736 18,388

3 Wydział Matematyki, 
Fizyki i chemii 230,000 246 86,000 89 316,000 335 9,946 10,000

4 Wydział Nauk o Ziemi 136,150 141 84,250 88 220,400 229 6,937 6,836

5 Wydział Nauk 
Społecznych 199,000 212 45,000 45 244,000 257 7,680 7,672

6 Wydział pedagogiki 
i psychologii 146,500 155 42,500 43 189,000 198 5,949 5,910

7 Wydział prawa 
i Administracji 114,250 127 47,000 48 161,250 175 5,076 5,224

8 Wydział informatyki 
i Nauki o Materiałach 121,500 131 64,500 68 186,000 199 5,855 5,940

9
Wydział radia  
i telewizji im.  
K. Kieślowskiego

29,000 30 16,000 17 45,000 47 1,416 1,403

10 Wydział teologiczny 44,000 50 9,000 10 53,000 60 1,668 1,791

11 Wydział etnologii 
i Nauk o edukacji 85,900 88 22,000 22 107,900 110 3,396 3,284

12 Wydział Artystyczny 107,650 113 17,000 20 124,650 133 3,923 3,970
13 SpNJO 53,500 55 2,000 2 55,500 57 1,747 1,701
14 SWFiS 24,000 24 5,150 6 29,150 30 0,918 0,896

15 Szkoła Języka i Kul-
tury polskiej 8,250 10 2,000 2 10,250 12 0,323 0,358

16 Szkoła Zarządzania 9,000 10 4,500 5 13,500 15 0,425 0,448
17 Kolegium iSM — — 1,000 2 1,000 2 0,031 0,060
18 ciNiBA — — 10,750 11 10,750 11 0,338 0,328
19 SiNJA 4,250 5 1,250 2 5,500 7 0,173 0,209

20 centr. Studiów nad 
człow. i środ. — — 1,000 1 1,000 1 0,031 0,030

21 śMceiBi — — 5,000 5 5,000 5 0,157 0,149

22 centrum Kształcenia 
na Odległość — — 2,750 3 2,750 3 0,087 0,090

23 centrum Kształcenia 
Ustawicznego — — 3,500 4 3,500 4 0,110 0,119

24 Wydawnictwo — — 31,750 32 31,750 32 1,000 0,955
25 Kampus w chorzowie — — 9,000 9 9,000 9 0,283 0,269

26 Administracja 
ogólnouczelniana — — 440,500 452 440,500 452 13,865 13,493

27 Biblioteka Uś 4,000 4 90,000 90 94,000 94 2,959 2,806

28 Adm. Międzywydz. 
w cieszynie — — 30,250 31 30,250 31 0,952 0,925

Razem 1 912,200 2 045 1 264,900 1 305 3 177,100 3 350 100 100
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TABELA 5
Nauczyciele akademiccy w podstawowych jednostkach organizacyjnych Uczelni 

(w przeliczeniu na etaty i osoby) — stan na 31 grudnia 2015 roku

Lp. Wydział Stopień/Tytuł Stanowisko Etaty Osoby

1 Biologii i Ochrony środowiska

prof.
profesor zwyczajny 4,00 4
profesor nadzwyczajny 13,00 13
razem 17,00 17

dr hab. 
profesor nadzwyczajny 6,00 6
adiunkt 33,00 33
razem 39,00 39

dr 

st. wykładowca 8,50 9
asystent 8,00 8
adiunkt 47,00 47
razem 63,50 64

mgr
asystent 20,00 20
razem 20,00 20

Razem Wydział 139,50 140

2 Filologiczny 

prof.
profesor zwyczajny 26,00 26
profesor nadzwyczajny 35,00 35
razem 61,00 61

dr hab.

profesor nadzwyczajny 22,50 23
adiunkt 81,00 81
st. wykładowca 4,00 4
razem 107,50 108

dr

wykładowca 0,25 1
st. wykładowca 31,50 38
lektor 1,50 2
asystent 14,50 18
adiunkt 177,00 180
razem 224,75 239

mgr

wykładowca 17,25 22
st. wykładowca 1,00 1
lektor 14,00 22
asystent 29,75 50
razem 62,00 95
wykładowca 0,50 1
razem 0,50 1

Razem Wydział 455,75 504

3 Matematyki, Fizyki i chemii

prof.
profesor zwyczajny 23,50 25
profesor nadzwyczajny 24,50 25
razem 48,00 50

dr hab. 

profesor nadzwyczajny 8,00 8
adiunkt 53,50 54
st. wykładowca 1,00 1
razem 62,50 63

dr 

st. wykładowca 27,50 30
wykładowca 1,00 1
asystent 13,50 16
adiunkt 67,00 69
razem 109,00 116
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Lp. Wydział Stopień/Tytuł Stanowisko Etaty Osoby

3 Matematyki, Fizyki i chemii
mgr

asystent 8,00 13
wykładowca 2,50 4
razem 10,50 17

Razem Wydział 230,00 246

4 Nauk o Ziemi

prof.

profesor zwyczajny 5,50 6
profesor nadzwyczajny 10,00 10
adiunkt 1,00 1
razem 16,50 17

dr hab. 
profesor nadzwyczajny 6,50 7
adiunkt 37,00 37
razem 43,50 44

dr 

st. wykładowca 25,65 27
adiunkt 43,00 43
asystent 4,00 4
razem 72,65 74

mgr
asystent 3,50 6
razem 3,50 6

Razem Wydział 136,15 141

5 Nauk Społecznych

prof.
profesor zwyczajny 10,00 10
profesor nadzwyczajny 10,00 10
razem 20,00 20

dr hab. 

profesor nadzwyczajny 9,00 9
adiunkt 50,00 50
st. wykładowca 1,00 1
razem 60,00 60

dr 

st. wykładowca 29,50 33
asystent 1,00 1
adiunkt 68,00 69
wykładowca 1,00 1
razem 99,50 104

mgr
wykładowca 1,00 1
asystent 18,50 27
razem 19,50 28

Razem Wydział 199,00 212

6 pedagogiki i psychologii

prof.
profesor zwyczajny 3,00 3
profesor nadzwyczajny 4,00 4
razem 7,00 7

dr hab.
adiunkt 25,00 25
razem 25,00 25

dr 

st. wykładowca 14,00 15
adiunkt 60,00 60
asystent 2,50 3
razem 76,50 78

mgr
wykładowca 1,50 2
asystent 36,50 43
razem 38,00 45

Razem Wydział 146,50 155
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Lp. Wydział Stopień/Tytuł Stanowisko Etaty Osoby

7 prawa i Administracji

prof.

profesor zwyczajny 9,50 10
profesor nadzwyczajny 11,00 11
profesor wizytujący 1,00 1
adiunkt 1,00 1
razem 22,50 23

dr hab.
profesor nadzwyczajny 5,00 5
adiunkt 29,00 29
razem 34,00 34

dr 
st. wykładowca 2,00 3
adiunkt 43,75 47
razem 45,75 50

mgr
asystent 12,00 20
razem 12,00 20

Razem Wydział 114,25 127

8 informatyki i Nauki o Materiałach

prof.
profesor zwyczajny 1,00 1
profesor nadzwyczajny 7,00 7
razem 8,00 8

dr hab. 
profesor nadzwyczajny 4,00 4
adiunkt 20,50 21
razem 24,50 25

dr 
st. wykładowca 13,00 15
adiunkt 54,50 55
razem 67,50 70

mgr
wykładowca 3,00 3
asystent 18,50 25
razem 21,50 28

Razem Wydział 121,50 131

9 radia i telewizji im. K. Kieślowskiego

prof.
profesor zwyczajny 3,00 3
profesor nadzwyczajny 3,00 3
razem 6,00 6

dr hab. 
profesor nadzwyczajny 3,00 3
adiunkt 10,00 10
razem 13,00 13

dr 
st. wykładowca 1,00 1
adiunkt 7,00 7
razem 8,00 8

mgr
st. wykładowca 1,00 1
asystent 1,00 2
razem 2,00 3

Razem Wydział 29,00 30

10 teologiczny

prof.
profesor zwyczajny 3,00 3
profesor nadzwyczajny 6,00 6
razem 9,00 9

dr hab. 
profesor nadzwyczajny 3,00 3
adiunkt 8,00 8
razem 11,00 11
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Lp. Wydział Stopień/Tytuł Stanowisko Etaty Osoby

10 teologiczny

dr

st. wykładowca 2,75 3
adiunkt 13,50 16
st. kustosz dyplom. 1,00 1
razem 17,25 20

mgr

asystent 3,75 7
adiunkt biblioteczny 1,00 1
asystent biblioteczny 2,00 2
razem 6,75 10

Razem Wydział 44,00 50

11 Artystyczny

prof.
profesor zwyczajny 7,00 7
profesor nadzwyczajny 11,00 11
razem 18,00 18

dr hab.
adiunkt 34,50 35
razem 34,50 35

dr 

st. wykładowca 1,50 2
asystent 2,00 2
adiunkt 33,00 33
razem 36,50 37

mgr
wykładowca 4,00 5
asystent 14,65 18
razem 18,65 23

Razem Wydział 107,65 113

12 etnologii i Nauk o edukacji

prof.
profesor zwyczajny 2,00 2
profesor nadzwyczajny 2,00 2
razem 4,00 4

dr hab. 
profesor nadzwyczajny 4,00 4
adiunkt 14,00 14
razem 18,00 18

dr

st. wykładowca 3,75 5
asystent 4,00 4
adiunkt 37,75 38
razem 45,50 47

mgr

wykładowca 2,00 2
st. wykładowca 1,00 1
asystent 15,40 16
razem 18,40 19

Razem Wydział 85,90 88
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TABELA 6
Pełnozatrudnieni nauczyciele akademiccy według zajmowanych stanowisk w latach 2008, 2012 i 2015

TABELA 7
Stan zatrudnienia (w osobach) wg grup wiekowych w latach 2008, 2012 i 2015 

(wszyscy pracownicy Uczelni)

Lp. Wyszczególnienie
Stan na 31.12.2008 Stan na 31.12.2012 Stan na 31.12.2015

etaty struktura 
w % etaty struktura 

w % etaty struktura 
w %

1 adiunkt

dr 859 48,50 771 51,99 646 36,31
dr hab. 159 8,98 198 13,35 394 22,15
prof. 1 0,06 — — 2 0,11
razem 1 019 57,54 969 65,34 1 042 58,57

2 asystent
dr 23 1,30 32 2,16 43 2,42
mgr 72 4,07 106 7,15 116 6,52
razem 95 5,36 138 9,31 159 8,94

3 docent razem 5 0,28 — — — —

4 profesor 
nadzwyczajny

dr 1 0,06 — — 2 0,11
dr hab. 135 7,62 169 11,40 70 3,93
prof. 98 5,53 111 7,48 136 7,65
razem 234 13,21 280 18,88 208 11,69

5
profesor 
wizytujący

dr hab. 2 0,11 1 0,07 — —
prof. 3 0,17 2 0,13 1 0,06
razem 5 0,28 3 0,20 1 0,06

6 profesor 
zwyczajny razem 88 4,97 93 6,27 96 5,40

7 pracownicy 
naukowo-dydaktyczni 1 446 81,65 1 473 82,34 1 487 83,59

8 pracownicy naukowi 3 0,17 10 0,56 19 1,07
9 pracownicy dydaktyczni 313 17,67 299 16,71 265 14,90

10 Dyplomowani 
bibliotekarze 9 0,51 7 0,39 8 0,44

Razem 1 771 100 1 789 100 1 779 100

Wyszczególnione w tabeli stanowiska należą do grupy pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych 
(1+2+3+4+5+6=7+8)

Lp. Grupa wiekowa
Stan na 31.12.2008 Stan na 31.12.2012 Stan na 31.12.2015

osoby struktura w % osoby struktura w % osoby struktura w %
1 do 35 lat 973 29,19 904 26,66 832 24,84
2 36–45 lat 848 25,44 928 27,37 981 29,28
3 46–55 lat 861 25,83 799 23,56 735 21,94
4 56–65 lat 561 16,83 661 19,49 680 20,30
5 66–70 lat 71 2,13 78 2,30 108 3,22
6 od 71 lat 19 0,57 21 0,62 14 0,42

Razem 3 333 100,00 3 391 100,00 3 350 100,00



160

TABELA 8
Stan zatrudnienia samodzielnych pracowników naukowych 

(tj. osób posiadających co najmniej stopień naukowy dr. hab.) 
według grup wiekowych w latach 2008, 2012 i 2015

TABELA 9
Zatrudnienie w latach 2008, 2012 i 2015 w przeliczeniu na pełne etaty

Lp. Grupa wiekowa
Stan na 31.12.2008 Stan na 31.12.2012 Stan na 31.12.2015

osoby struktura w % osoby struktura w % osoby struktura w %
1 do 35 lat 1 0,19 0 0,00 5 0,70
2 36–45 lat 40 7,72 85 14,43 142 19,86
3 46–55 lat 176 33,98 174 29,54 226 31,61
4 56–65 lat 224 43,24 252 42,78 248 34,68
5 66–70 lat 61 11,78 57 9,68 81 11,33
6 od 71 lat 16 3,09 21 3,57 13 1,82

Razem 518 100,00 589 100,00 715 100,00

Lp. Wyszczególnienie
Stan na 31 grudnia Struktura w %

2008 2012 2015 2008 2012 2015
1 Nauczyciele akademiccy 1 903,60 1 913,35 1 912,20 59,97 59,31 60,19
2 pracownicy 

naukowo-dydaktyczni 1 539,30 1 560,00 1 572,80 48,49 48,36 49,50

3 pracownicy dydaktyczni 351,30 326,60 309,15 11,07 10,12 9,73
4 pracownicy naukowi 4,00 19,75 22,25 0,13 0,61 0,70
5 Dyplomowani bibliotekarze 9,00 7,00 8,00 0,28 0,22 0,26
6 pracownicy niebędący 

nauczycielami akademickimi 1 270,55 1 312,80 1 264,90 40,03 40,69 39,81

7 pracownicy 
naukowo-techniczni,
inżynieryjno-techniczni 
i informatycy

293,15 281,65 284,15 9,24 8,73 8,94

8 pracownicy 
naukowo-techniczni 61,00 57,75 56,00 1,92 1,79 1,76

9 pracownicy 
inżynieryjno-techniczni
i informatycy, w tym: 
informatycy

232,15 223,90 228,15 7,32 6,94 7,18

65,50 65,75 74,50 2,06 2,03 2,34

10 pracownicy bibliotek 170,50 165,50 151,00 5,37 5,13 4,75
11 pozostali pracownicy 806,90 865,65 829,75 25,42 26,83 26,12
12 pracownicy administracyjni 562,40 632,65 616,50 17,72 19,61 19,41
13 pracownicy obsługi, robotnicy 

i kierowcy 223,75 210,25 187,50 7,05 6,51 5,90

14 pracownicy działalności 
wydawniczej 20,75 22,75 25,75 0,65 0,71 0,81

Razem 3 174,15 3 226,15 3 177,10 100 100 100
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TABELA 10
Zatrudnienie na wydziałach wg stanu na 31 grudnia 2015 r. (w przeliczeniu na etaty)

z uwzględnieniem stosunku pracowników niebędących nauczycielami do nauczycieli akademickich wraz 
z informacją o liczbie studentów

TABELA 11 
Zatrudnienie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w grupach pracowniczych

wg stanu na 31 grudnia 2015 roku (w przeliczeniu na etaty i w osobach)

Lp. Wydział Nauczyciele
akademiccy

Pracownicy
niebędący

nauczycielami
akademickimi

Proporcja

Studenci 
wg

sprawozdania
GUS 10

1 Biologii i Ochrony środowiska 139,50 83,50 0,598 758
2 Filologiczny 455,75 107,75 0,236 5 631
3 Matematyki, Fizyki i chemii 230,00 86,00 0,373 1 541
4 Nauk o Ziemi 136,15 84,25 0,618 955
5 Nauk Społecznych 199,00 45,00 0,226 3 887
6 pedagogiki i psychologii 146,50 42,50 0,290 2 542
7 prawa i Administracji 114,25 47,00 0,411 5 244
8 informatyki i Nauki  o Materiałach 121,50 64,50 0,530 1 572
9 radia i telewizji im. K. Kieślowskiego 29,00 16,00 0,551 554
10 teologiczny 44,00 9,00 0,204 559
11 etnologii i Nauk o edukacji 85,90 22,00 0,256 988
12 Artystyczny 107,65 17,00 0,157 505

Lp. Wydział/Jednostka Grupy pracownicze Etaty Osoby

1 Wydział Biologii i Ochrony 
środowiska

Administracyjni, ekonomiczni 11,50 12
inżynieryjno-techniczni 41,50 43
Naukowo-techniczni 8,50 9
pracownicy obsługi 9,00 9
robotnicy 11,00 11
informatycy 2,00 2
Razem 83,50 86

2 Wydział Filologiczny

Administracyjni, ekonomiczni 49,00 52
Bibliotekarze 31,00 31
informatycy 3,00 3
inżynieryjno-techniczni 2,00 2
Naukowo-techniczni 1,00 1
pracownicy obsługi 12,75 13
robotnicy 9,00 10
Razem 107,75 112

3 Wydział Matematyki, Fizyki 
i chemii

Administracyjni, ekonomiczni 23,00 23
informatycy 6,00 6
inżynieryjno-techniczni 32,25 34
Naukowo-techniczni 19,75 21
robotnicy 5,00 5
Razem 86,00 89
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Lp. Wydział/Jednostka Grupy pracownicze Etaty Osoby

4 Wydział Nauk o Ziemi

Administracyjni, ekonomiczni 17,75 18
Bibliotekarze 5,00 5
informatycy 3,00 3
inżynieryjno-techniczni 28,25 30
Naukowo-techniczni 16,75 18
pracownicy obsługi 4,50 5
robotnicy 9,00 9
Razem 84,25 88

5 Wydział Nauk Społecznych

Administracyjni, ekonomiczni 25,00 25
Bibliotekarze 11,00 11
informatycy 3,00 3
pracownicy obsługi 4,00 4
robotnicy 2,00 2
Razem 45,00 45

6 Wydział pedagogiki i psychologii

Administracyjni, ekonomiczni 25,00 25
Bibliotekarze 7,00 7
informatycy 1,00 1
inżynieryjno-techniczni 1,00 1
pracownicy obsługi 5,50 6
robotnicy 3,00 3
Razem 42,50 43

7 Wydział prawa i Administracji

Administracyjni, ekonomiczni 26,00 26
Bibliotekarze 10,00 11
informatycy 2,00 2
inżynieryjno-techniczni 1,00 1
pracownicy obsługi 5,00 5
robotnicy 3,00 3
Razem 47,00 48

8 Wydział informatyki i Nauki
o Materiałach

Administracyjni, ekonomiczni 13,50 14
informatycy 4,25 5
inżynieryjno-techniczni 27,50 29
Naukowo-techniczni 8,50 9
pracownicy obsługi 5,75 6
robotnicy 5,00 5
Razem 64,50 68

9 Wydział radia i telewizji  
im. K. Kieślowskiego

Administracyjni, ekonomiczni 5,50 6
Bibliotekarze 1,00 1
inżynieryjno-techniczni 7,00 7
robotnicy 2,00 2
pracownicy obsługi 0,50 1
Razem 16,00 17

10 Wydział teologiczny

Administracyjni, ekonomiczni 5,00 5
Bibliotekarze 3,00 4
informatycy 1,00 1
Razem 9,00 10

11 Wydział etnologii i Nauk 
o edukacji

Administracyjni, ekonomiczni 20,00 20
inżynieryjno-techniczni 2,00 2
Razem 22,00 22
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Lp. Wydział/Jednostka Grupy pracownicze Etaty Osoby

12 Wydział Artystyczny
Administracyjni, ekonomiczni 13,00 15
inżynieryjno-techniczni 4,00 5
Razem 17,00 20

13 centrum Kształcenia 
Ustawicznego

Administracyjni, ekonomiczni 3,50 4
Razem 3,50 4

14 SpNJO
Administracyjni, ekonomiczni 2,00 2
Razem 2,00 2

15 SWFiS

Administracyjni, ekonomiczni 1,00 1
pracownicy obsługi 2,00 2
inżynieryjno-techniczni 2,15 3
Razem 5,15 6

16 Szkoła Języka i Kultury polskiej
Administracyjni, ekonomiczni 2,00 2
Razem 2,00 2

17 Szkoła Zarządzania
Administracyjni, ekonomiczni 3,50 4
Bibliotekarze 1,00 1
Razem 4,50 5

18 Kolegium iSM
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 1,25 2
Razem 1,25 2

21 centrum Studiów nad człowie-
kiem i środowiskiem

Administracyjni, ekonomiczni 1,00 1
Razem 1,00 1

22 śMceiBi
Administracyjni, ekonomiczni 5,00 5
Razem 5,00 5

23 centrum Kształcenia 
na Odległość

informatycy 2,75 3
Razem 2,75 3

24 Wydawnictwo

Administracyjni, ekonomiczni 1,00 1
informatycy 5,00 5
pracownicy działalności wydawniczej 
i poligraf.

25,75 26

Razem 31,75 32

25 Kampus w chorzowie

Administracyjni, ekonomiczni 3,00 3
pracownicy obsługi 1,00 1
inżynieryjno-techniczni 1,00 1
robotnicy 4,00 4
Razem 9,00 9

26
Administracja ogólnouczelniana 
(tzw. „rektorat”) — szczegóły 
zawiera tabela nr 12

Administracyjni, ekonomiczni 322,00 328
informatycy 33,00 33
robotnicy 19,25 20
Kierowcy 9,00 9
pracownicy obsługi 9,00 9
Naukowo-techniczni 1,50 2
Razem 393,75 401



164

Lp. Wydział/Jednostka Grupy pracownicze Etaty Osoby

30 Biblioteka Uś

Administracyjni, ekonomiczni 1,00 1
Bibliotekarze 82,00 82
informatycy 6,00 6
pracownicy obsługi 1,00 1
Razem 90,00 90

31
Dział 
Administracyjno-Gospodarczy
Kampusu cieszyńskiego

Administracyjni, ekonomiczni 6,00 6
inżynieryjno-techniczni 3,00 3
pracownicy obsługi 1,00 1
robotnicy 9,00 9
Kierowcy 1,00 1
informatycy 2,00 2
Razem 22,00 22

32 Ośrodek wypoczynkowy 
w Szczyrku 

Administracyjni, ekonomiczni 1,00 1
pracownicy obsługi 1,00 1
Razem 2,00 2

33 Osiedla Akademickie 
w Katowicach i Sosnowcu

Administracyjni, ekonomiczni 13,50 14
informatycy 0,50 1
pracownicy obsługi 7,75 10
robotnicy 17,00 18
Razem 38,75 43

34 Osiedle Akademickie w cieszynie 
wraz z Zajazdem „Academicus”

Administracyjni, ekonomiczni 5,75 6
pracownicy obsługi 8,50 9
Razem 14,25 15
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TABELA 12
Zatrudnienie w administracji ogólnouczelnianej (tzw. „Rektorat”) wg stanu na 31 grudnia 2015 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 2,00 2
5 Biuro rzeczników patentowych 1,50 2
6 Dyrektor ds. informatyzacji + pion Dyrektora ds. informatyzacji 2,00 2
7 Archiwum 3,00 3
10 centrum Obsługi Studentów 13,50 14
11 Dział Audytu 1,00 1
12 Dział Finansowy 8,00 8
13 Dział informatycznej Obsługi toku Studiów 8,00 8
14 Dział inwentaryzacji 13,00 13
15 Dział Księgowości Głównej 23,00 23
16 Dział Księgowości Majątkowej 8,00 8
17 Dział Kształcenia 13,00 13
18 Dział Administracyjno-Gospodarczy Kampusu Katowickiego 28,00 28
19 Dział ds. Gospodarowania Nieruchomościami 11,00 11
20 centrum ds. Badań Naukowych i Współpracy z Gospodarką

w tym:
 – Dział Nauki
 – Dział Biuro Współpracy z Gospodarką

13,00*

8,00
4,00

13*

8
4

21 Dział Organizacyjno-prawny 8,00 8
22 Dział Spraw Osobowych i Socjalnych 18,00 18
23 Biuro Karier 5,00 5
24 Sekcja Zarządzania infrastrukturą informatyczną 3,00 3
25 Kancelaria Ogólna 5,00 5
26 Dział informacji i promocji 13,00 14
27 Dział Zamówień publicznych 9,00 9
28 Dział Współpracy z Zagranicą 12,00 13
29 Dział Spraw Obronnych i Ochrony 5,25 6
30 Dział Administracji Sieci i Usług Sieciowych 5,00 5
31 Dział Budżetowania i Kontrolingu 8,50 9
32 Dział informatycznych Systemów Zarządzania 14,00 14
33 Dział Kontroli Wewnętrznej 3,00 3
34 Dział Logistyki 45,00 45
35 Dział płac 16,75 17
36 Dział portalu i Serwisu WWW 4,00 4
37 Dział inwestycji i infrastruktury Budowlanej 18,00 18
38 Gabinet rektora 8,75 9
39 inspektorat BHp i Ochrony p-poż. 6,25 7
40 pKZp 1,00 1
41 Sekretariaty Związków Zawodowych 2,00 2
42 Zespół radców prawnych 5,50 7
43 Dział projektów 13,75 14
44 Dział Księgowości projektów 8,00 8
45 Sekcja teletechniczna 4,00 4

Razem 393,75 401
* w tym: Dyrektor centrum ds. Badań Naukowych i Współpracy z Gospodarką
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B/ Sprawy pracownicze

Działalność socjalna

 Działalność socjalna była prowadzona na rzecz pracowników Uczelni, byłych pracowników będących emerytami 
i rencistami Uś oraz członków ich rodzin. Na koniec grudnia 2015 roku uprawnionych do korzystania z Zakładowego 
Funduszu świadczeń Socjalnych było 7 489 osób, tj. o 27 osób więcej niż w roku ubiegłym. W latach poprzednich, tj. 
w 2012 r. uprawionych było 7 427 osób, a w 2008 r. — 7 031 osób.
 Zakres przedmiotowy i podmiotowy działalności socjalnej organizowanej przez Uczelnię oraz szczegółowe zasady 
i warunki korzystania ze świadczeń socjalnych finansowanych ze środków Funduszu określony jest w regulaminie ZFśS, 
a środki w rocznym planie rzeczowo-finansowym uzgodnionym z działającymi w Uczelni związkami zawodowymi.
 Odpis na fundusz socjalny tworzy się w wysokości 6,5% planowanych przez Uczelnię rocznych wynagrodzeń oso-
bowych oraz w wysokości 10% rocznej sumy najniższej emerytury lub renty z roku poprzedniego, ustalonej zgodnie 
z ustawą o emeryturach i rentach z FUS, przypadającej na jedną osobę będącą emerytem lub rencistą.
 Budżet ZFśS na rok 2015 oraz — dla porównania — na rok 2008 i 2012 przedstawia tabela nr 13, natomiast wy-
konanie planu rzeczowo-finansowego (w tych samych latach) obrazuje tabela nr 14.

TABELA 13
Budżet ZFŚS (kwoty w tys. zł) w latach 2008, 2012 i 2015

Lp. Stan środków ZFŚS 2008 2012 2015
1 środki z roku poprzedniego 523,91 854,04 2 248,60
2 Odpis podstawowy 8 290,87 9 030,25 7 223,37
3 Zwiększenie odpisu z tytułu opieki socjalnej nad eme-

rytami i rencistami
837,40 996,15 1 248,43

4 Wpłaty pracowników:
• wpłaty pracowników za korzystanie z ośrodków wy-

poczynkowych i karnetów,
• odsetki od pożyczek mieszkaniowych,
• odsetki bankowe

4 312,24 4 691,40 3 743,03

5 Wartość udzielonych pożyczek mieszkaniowych 
(kwota zablokowana)

4 312,24 4 691,40 3 743,03

Razem 14 203,20 15 801,48 14 710,45
Stan (bez udzielonych pożyczek mieszkaniowych) 9 890,96 11 110,08 10 967,42

Lp. Wydatki z ZFŚS 2008 2012 2015
1 Wypoczynek 6 533,96 6 814,87 6 424,00
2 pomoc rzeczowo-finansowa 1 430,45 2 581,54 2 601,62
3 Działalność sportowo-rekreacyjna, 

kulturalno-oświatowa
oraz imprezy okolicznościowe, 
w tym: wycieczki

527,36

288,85

387,28

237,43

569,56

214,90
4 Umorzenia pożyczek mieszkaniowych 1,39 21,47 0,00
5 Dofinansowanie ośrodków wypoczynkowych 224,76 264,82 138,41

Razem 8 717,92 10 069,98 9 733,59

TABELA 14
Wykonanie planu rzeczowo-finansowego (kwoty w tys. zł) w latach 2008, 2012 i 2015
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Wypoczynek

 Wypoczynek obejmuje wczasy, wczasy „pod gruszą”, wypoczynek dla dzieci i młodzieży (kolonie i obozy letnie) 
oraz wyjazdy profilaktyczno-lecznicze i sanatoria.
 W roku 2015, podobnie jak w latach poprzednich, zdecydowanie najwięcej osób korzystało z wypoczynku organizo-
wanego we własnym zakresie, tj. z wczasów „pod gruszą” — dane porównawcze dla lat: 2008, 2012 i 1015 przedstawia 
tabela nr 15.

TABELA 15
Udział pracowników oraz emerytów i rencistów w wypoczynku 

w latach 2008, 2012 i 2015 (koszty wypoczynku w tys. zł)

Lp. Forma wypoczynku
2008 2012 2015

ilość
osób koszty ilość

osób koszty ilość
osób koszty

1 Obozy i kolonie 47 29,34 66 35,35 47 30,50
2 Dofinansowanie kosztów 

leczenia sanatoryjnego 158 111,29 191 149,53 155 120,27

3 Wczasy „pod gruszą” — 
pracownicy i ich rodziny 4 925 5 869,93 5 163 5 922,44 5 076 5 391,63

4 Wczasy „pod gruszą” — 
emeryci oraz członkowie 
rodzin

1 065 523,40 1 107 707,55 1 160 881,60

Razem 6 195 6 533,96 6 527 6 814,87 6 438 6 424,00

Lp. Forma pomocy
2008 2012 2015

ilość
osób koszty ilość

osób koszty ilość
osób koszty

1 Dofinansowanie 
świąteczne 2 069 360,48 3 190 1 599,80 3 142 1 629,17

2 Zapomogi materialne 
i losowe pracowników 801 717,00 487 563,80 463 511,30

3 Zapomogi materialne 
i losowe emerytów 315 240,71 302 305,30 255 285,20

4 Zapomogi z tytułu uro-
dzenia dziecka 65 61,40 75 66,00 74 64,70

5 Dopłaty do „zielonej 
szkoły” 42 14,23 44 14,93 37 23,28

6 Dofinansowanie do 
wyżywienia dzieci 140 36,63 95 31,71 238 81,87

7 Dofinansowanie do 
opłat za żłobki — 0,00 — 0,00 10 6,10

Razem 3 432 1 430,45 4 193 2 581,54 4 219 2 601,62

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.
 Obok dofinasowania do wyżywienia dzieci w żłobkach i w przedszkolach, w 2015 roku oferta pomocy rodzinie 
została rozszerzona o dofinansowanie opłat za żłobek, kluby dziecięce, nianię i opiekuna dziennego.
 tabela nr 16 przedstawia liczbę osób, które skorzystały z pomocy finansowej w 2015 r. oraz koszty — dane porów-
nawcze dla 2008 i 2012 roku.

TABELA 16
Pomoc rzeczowo-finansowa w latach 2008, 2012 i 2015 (koszty w tys. zł)
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Sport, kultura, turystyka

 Działalność sportowo-rekreacyjna oraz kulturalno-oświatowa organizowana była w postaci różnych form rekreacji 
ruchowej oraz imprez artystycznych, kulturalnych i rozrywkowych.
 W 2015 r. dużym zainteresowaniem cieszyły się wyjazdy na spektakle teatralne i koncerty połączone ze zwiedza-
niem miasta. pracownicy, emeryci oraz członkowie ich rodzin chętnie uczestniczyli również w wyjazdach połączonych 
z rekreacją ruchową na baseny geotermalne oraz na wędrówki po Beskidzie. równie chętnie korzystano z wycieczek 
zagranicznych.
 raz w tygodniu kilkadziesiąt osób korzystało z zajęć na uniwersyteckim basenie prowadzonych przez wykładowców 
ze Studium Wychowania Fizycznego i Sportu. pracownicy Uczelni przez kilka miesięcy w roku uczestniczą w zajęciach 
sportowych korzystając z zakupionych karnetów na siłownię i basen. W 2015 roku z karnetów firmy „OK SYSteM” 
skorzystało 329 pracowników. Z tej formy rekreacji ruchowej korzysta coraz więcej osób; dla porównania: w 2008 r. 
korzystało tylko 88 pracowników, a w roku 2012 znacznie więcej, bo 161 pracowników.
 Na działalność sportowo-rekreacyjną w 2015 r. wydatkowaliśmy kwotę 176,67 tys. zł; dla porównania: w 2012 r. 
kwota ta wynosiła 82,40 tys. zł, a w 2008 r. — 92,78 tys. zł.

Imprezy okolicznościowe

 Na stałe do kalendarza imprez okolicznościowych wpisały się imprezy plenerowe z okazji Dnia Dziecka; z okazji 
Mikołaja dzieci pracowników Uczelni obejrzały przedstawienie w teatrze Lalki i Aktora „Ateneum”. Na ten cel w 2015 
roku wydatkowano kwotę 11,66 tys. zł; dla porównania: 2012 r. wydano 13,45 tys. zł, natomiast w 2008 r. — 10,68 tys. 
zł.
 Na spotkania dla byłych pracowników Uczelni z okazji świąt Wielkiej Nocy i Bożego Narodzenia w 2015 r. wydat-
kowano 57,93 tys. zł; w latach wcześniejszych, ze względu na koszt upominków, kwoty były znacznie wyższe: w 2012 
r. — 54 tys. zł, natomiast w 2008 r. — 134,80 tys. zł.

Ośrodki wypoczynkowe

 Od 2014 r. do dyspozycji pracowników, emerytów oraz członków ich rodzin pozostaje jeden ośrodek wypoczynkowy 
w Szczyrku z 19 miejscami noclegowymi (do 2014 r. Uczelnia dysponowała także ośrodkiem w Bornem Sulinowie). 
 Koszty utrzymania ośrodków wypoczynkowych w latach 2008, 2012 i 2015 przedstawia tabela nr 17.

TABELA 17
Koszty utrzymania ośrodków wypoczynkowych w latach 2008, 2012 i 2015

Lp. Wyszczególnienie
Szczyrk Borne Sulinowo

2008 2012 2015 2008 2012 2015
1 Koszty w tys. zł 87,51 106,71 138,41 137,25 158,11 —
2 przychody w tys. zł 27,86 42,84 38,69 42,38 34,60 —
3 procentowy stopień wykorzystania 

w skali roku 35% 42% 34,85 26,3% 18% —
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Lp. Instytucja kontrolująca
Kontrole/Zalecenia

2008 2012 2015
1 inspektorat BHp i Ochrony p-poż. Uś 41/120 23/41 13/53
2 Sanepid 7/6 14/6 15/4
3 państwowa inspekcja pracy 4/12 3/8 —
4 Komendy rejonowe państwowej 

Straży pożarnej — 5/5 —

Lp. Dom Asystenta
Liczba 

segmentów
(pokoi)

Wykorzystanie
w % — rok 2008

Wykorzystanie 
w % — rok 2012

Wykorzystanie 
w % — rok 2015

1 Dom Asystenta nr 1,
Sosnowiec, ul. Lwowska 4 62 93,5% 99% 99,2%

2 Dom Asystenta nr 2,
Sosnowiec, ul. Lwowska 6 77 88,4% 99% 97,3%

3 Dom Asystenta nr 3, 
Katowice, ul. paderewskiego 32 151 95% 97,5% 95,4%

Domy Asystenta

 W latach 2008–2015 Uczelnia posiadała w Katowicach i Sosnowcu trzy budynki pełniące funkcję Domów Asystenta 
— dane zawiera tabela nr 18.

TABELA 18
Domy Asystenta Uniwersytetu Śląskiego — liczba pokoi i wykorzystanie w latach 2008, 2012 i 2015

 Domy Asystenta uzyskały w 2008 r. ujemny wynik finansowy na łączną kwotę 565 583,97 zł, przy jednoczesnej re-
alizacji prac remontowych na kwotę 800 195,16 zł. W 2012 r. wynik finansowy był dodatni na kwotę 268 061,97 zł, przy 
łącznych nakładach na remonty w kwocie 14 835,54 zł, natomiast rok 2015 zamknięto dodatnim wynikiem finansowym 
na łączną kwotę 314 927,66 zł, przy nakładach remontowych na poziomie 41 931,76 zł.

C/ Ochrona warunków pracy

 W 2015 r. we wszystkich jednostkach Uczelni przeprowadzane były kontrole dotyczące przestrzegania przepi-
sów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej. Kontrole przeprowadzali inspektorzy instytucji 
zewnętrznych, takich jak: państwowa inspekcja pracy, Sanepid, Komendy rejonowe państwowej Straży pożarnej oraz 
pracownicy inspektoratu BHp i Ochrony p-poż. Uniwersytetu śląskiego. 
 Drobne uchybienia wynikłe w trakcie kontroli realizowane były na bieżąco, natomiast na pozostałe wyznaczone 
zostały terminy realizacji na podstawie wydanych zaleceń — dane porównawcze dotyczące przeprowadzonych kontroli 
oraz wydanych zaleceń w latach 2008, 2012 i 2015 przedstawia tabela nr 19.

TABELA 19
Kontrole i zalecenia w latach 2008, 2012 i 2015

 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 2015 r. to wypadki indywidualne powodujące czasową niezdolność do pracy — dane porównawcze dotyczące wy-
padków i chorób zawodowych w latach 2008, 2012 i 2015 zawiera tabela nr 20.
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TABELA 20
Wypadki oraz choroby zawodowe w latach 2008, 2012 i 2015

 Uczelniana Komisja ds. przyznawania lub cofnięcia dodatku specjalnego przysługującego ze względu na charakter 
pracy lub warunki wykonywania pracy, w 2015 roku przyznała 298 dodatków — dane porównawcze dotyczące przy-
znanych dodatków za warunki pracy w latach 2008, 2012 i 2015 zawiera tabela nr 21.

TABELA 21
Dodatki za warunki wykonywania pracy w latach 2008, 2012 i 2015

Lp. Rodzaj
Ilość

2008 2012 2015
1 Wypadki przy pracy / śmiertelny / zbiorowy 14/0/0 19/0/0 10/0/0
2 Wypadki w drodze 4 9 3
3 choroby zawodowe 0 1 1

Lp. Rodzaj szkolenia
Liczba osób

uczestniczących w szkoleniach Uwagi
2008 2012 2015

1 Wstępne 330 266 286 przed rozpoczęciem pracy
2 Okresowe pracowników dydaktycz-

nych, inżynieryjno-technicznych, 
pracodawców i osób kierujących

215 193 34 co 5 lat

3 Szkolenia specjalistyczne (autoklawy) 51 64 10 w miarę potrzeb
4 Szkolenia p-poż. 47 225 84 zapoznanie z instrukcją p-poż.

Lp. Wyszczególnienie 2008 2012 2015
1 Dodatki za warunki wykonywania pracy 280 315 298

 corocznie inspektorat BHp i Ochrony p-poż. aktualizuje karty oceny ryzyka zawodowego tak, aby odpowiadały 
aktualnym zagrożeniom związanym z wykonywaną pracą, spowodowanymi zmianami substancji chemicznych, maszyn, 
urządzeń, elementów wyposażenia stanowisk pracy oraz zmianami organizacyjnymi na poszczególnych wydziałach.
 Jednym z ważniejszych obowiązków inspektoratu jest szkolenie pracowników Uczelni z zakresu bezpieczeństwa 
i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej. Szkolenia takie zapewniają uczestnikom zaznajomienie się z czynnikami 
środowiska pracy, z odpowiednimi środkami i działaniami zapobiegawczymi, z przepisami oraz zasadami bezpieczeń-
stwa i higieny pracy, a także z obowiązkami i odpowiedzialnością w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 pracownicy inspektoratu BHp i Ochrony p-poż. prowadzili całoroczne wsparcie i kierowali organizowaniem szkoleń 
— dane porównawcze dotyczące przeprowadzonych szkoleń w latach 2008, 2012 i 2015 przedstawia tabela nr 22.

TABELA 22
Szkolenia specjalistyczne w latach 2008, 2012 i 2015

 przeprowadzono również ćwiczenia ewakuacyjne na wypadek pożaru w następujących obiektach Uczelni:
a. Wydział Filologiczny

 – ul. Grota roweckiego 5,
 – ul. Żytnia 10,

b. Wydział informatyki i Nauki o Materiałach
 – ul. Żytnia 12

 W 2015 zawarto następujące umowy:
 – z firmą iSt integracja Systemów teletechnicznych Sp. z o.o. na realizację usługi polegającej na wykonaniu 

okresowych przeglądów urządzeń instalacji systemu sygnalizacji pożaru, instalacji oddymiania i dźwiękowego 
systemu ostrzegawczego (DSO) dla obiektów Uś,
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 – z firmą Autoryzowany Zakład instalacji Alarmowych „ALert” Janusz Serafin na okresowe przeglądy systemu 
automatycznych kurtyn dymowych dla centrum informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka,

 – z firmą „NOMA 2” Sp. z o.o. na monitorowanie dwoma niezależnymi torami transmisji (radiową z pollingiem 
i telefoniczną) lokalnego systemu sygnalizacji pożaru dla obiektów w cieszynie: Dom Studenta „Uśka” oraz DSN,

 – z formą „NOMA 2” Sp. z o.o. na monitorowanie dwoma niezależnymi torami transmisji (radiową z pollingiem 
i telefoniczną) lokalnego systemu sygnalizacji pożaru dla Wydziału Nauk o Ziemi,

 – z firmą Biuro Usług Specjalistycznych „Mastif-System” elżbieta Dusik na przeglądy serwisowe polegające na 
okresowej kontroli i konserwacji grawitacyjnego systemu oddymiania, klap p-poż, mechanicznego systemu 
klap odprowadzających dym i ciepło oraz oddzieleń przeciwpożarowych dla centrum informacji Naukowej 
i Biblioteka Akademicka,

 – z firmą Biuro Usług Specjalistycznych „Mastif-System” elżbieta Dusik na remont systemu wykrywania i sygna-
lizacji pożaru w DSN w cieszynie,

 – z firmą MArOMAtiK Mariusz Niezgódka na przegląd przeciwpożarowej instalacji tryskaczowej: sieć tryska-
czowa, centrala tryskaczowa z pompownią przeciwpożarową, serwisu instalacji gaśniczo-gazowej (SUG) oraz 
czyszczenia zbiornika zapasu wody dla centrum informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka,

 – z firmą Zakład Gospodarowania Odpadami eKOrD Wojculewicz i Ledzion Sp.j. na odbiór odpadów. 
 W 2015 roku zlecane były na bieżąco pomiary substancji, preparatów i czynników niebezpiecznych, rakotwórczych 
lub mutagennych w środowisku pracy. Łącznie wykonano 12 pomiarów na stanowiskach pracy na Wydziale Biologii 
i Ochrony środowiska oraz Wydziale informatyki i Nauki o Materiałach. Wskaźniki narażenia mierzonych czynników 
nie przekroczyły dopuszczalnych wartości określonych w rozporządzeniu Ministra pracy i polityki Społecznej z dnia  
6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w śro-
dowisku pracy.
 W 2015 roku przekazano do utylizacji: 10,979 Mg odpadów elektrycznych i elektronicznych, 6,069 Mg odpadów 
chemicznych, 2,533 Mg złomu oraz 0,184 Mg odpadów biologicznych.
 W 2015 roku inspektorat BHp i Ochrony p-poż. sporządził materiały sprawozdawcze:

 – informacja o substancjach chemicznych, ich mieszaninach, czynnikach lub procesach technologicznych o dzia-
łaniu rakotwórczym lub mutagennym — przekazana do państwowej inspekcji Sanitarnej oraz państwowej 
inspekcji pracy,

 – sprawozdanie o warunkach pracy — przekazane do GUS,
 – zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilościach wytworzonych odpadów — przekazane do Wydziału 

Ochrony środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa śląskiego,
 – zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłat — prze-

kazane do Wydziału Ochrony środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa śląskiego.
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iNWeStYcJe BUDOWLANe i reMONtY

A/ inwestycje budowlane

 Działalność inwestycyjna Uniwersytetu śląskiego ma na celu przede wszystkim dążenie do stwarzania możliwie 
optymalnych warunków dla kształcenia oraz prowadzenia działalności naukowo-badawczej.
 Mimo ograniczonych możliwości finansowych — środków własnych i możliwych do osiągnięcia ze źródeł zewnętrz-
nych — udało się skierować, co najmniej dostateczne, środki na priorytetowe kierunki inwestowania.

Inwestycje realizowane
ze środków własnych i pozyskanych (MNiSW, samorządy lokalne)

1. Przebudowa pomieszczeń na potrzeby pracowni Instytutu Chemii w budynku Wydziału Matematyki, Fizyki 
i Chemii przy ul. Bankowej 14

 W 2012 roku Uczelnia podjęła decyzję o konieczności przebudowy pomieszczeń laboratoryjnych i dydaktycznych 
na potrzeby instytutu chemii, dostosowując je do obecnych standardów dydaktycznych i naukowych. W związku z tym, 
w drodze zamówienia publicznego, wyłoniono Wykonawcę usługi na wykonanie prac projektowych, ze środków wła-
snych w wysokości 46 tys. zł. Jednocześnie podjęto działania zmierzające do pozyskania środków na realizację robót 
budowlanych wraz z wyposażeniem z MNiSW. 
 W lutym 2013 roku Decyzją nr 6322/iB/160/2013 MNiSW przyznało Uczelni dotację celową w wysokości 3 955 tys. 
zł na finansowanie w latach 2013–2014 kosztów realizacji inwestycji budowlanej służącej potrzebom badań nauko-
wych lub prac rozwojowych. również w roku 2013, w drodze zamówienia publicznego, wyłoniono Wykonawcę robót 
budowlanych na ich realizacją w ii częściach: 

• część i — przebudowa (modernizacja, adaptacja) pomieszczeń serwerowni na potrzeby pracowni insty-
tutu chemii w budynku Wydziału Matematyki, Fizyki i chemii przy ul. Bankowej 14 z terminem realizacji: 
04.07.2013–22.10.2013,

• część ii — przebudowa (modernizacja, adaptacja) pomieszczeń na potrzeby pracowni instytutu chemii w bu-
dynku Wydziału Matematyki, Fizyki i chemii przy ul. Bankowej 14 z terminem realizacji: 14.05.2014–08.10.2014.

 W październiku 2014 roku zakończono realizację robót budowlanych oraz dostaw wyposażenia, umożliwiając tym 
samym realizację procesu dydaktycznego w zmodernizowanych pomieszczeniach. Na początku roku 2015 dokonano 
rozliczenia pozyskanych środków z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
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2. Budowa nowego obiektu dla Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego
 W marcu 2011 roku rozstrzygnięto konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej nowego 
obiektu. Spośród 39 prac, jakie nadesłano, Sąd Konkursowy ogłosił zwycięzcą firmę projektową Grupa 5 Architekci 
z siedzibą w Warszawie, z którą Uczelnia podjęła negocjacje istotnych warunków umownych. 
 Budynek Wydziału radia i telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego powstanie przy ul. św. pawła 3 na terenie prze-
kazanym przez Miasto Katowice. Szacowany koszt inwestycji pierwotnie wynosił 33 855 tys. zł wraz z wyposażeniem; 
obecnie koszt budowy szacowany jest na około 35 100 tys. zł.
 W lutym 2012 roku złożono w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego wniosek o wprowadzenie do planu 
inwestycji przedmiotowego zadania wraz z programem inwestycji budowlanej finansowanej z części budżetowej 38 
— Szkolnictwo wyższe.
 W marcu 2012 roku podpisano umowę z pracownią projektową oraz rozpoczęto fazę projektowania obiektu. po-
zwolenie na budowę przedmiotowego obiektu jednostka projektowa uzyskała w imieniu Uczelni w maju 2013 roku, 
natomiast w grudniu zakończono fazę projektowania obiektu. ponadto, aby zapobiec ewentualnym problemom na 
etapie realizacji robót budowlanych, Uczelnia podjęła w październiku 2013 roku decyzję o zleceniu koreferatu do do-
kumentacji projektowej, mającego na celu wskazanie ewentualnych błędów czy braków projektowych oraz zgodności 
między poszczególnymi branżami robót. 
 W kwietniu 2014 roku rozpoczęto procedurę udzielenia zamówienia publicznego na usługę pełnienia Nadzoru 
inwestorskiego nad realizacją inwestycji oraz wyłonienie Generalnego Wykonawcy robót budowlanych. przedmiotowe 
procedury zakończono podpisaniem umów z wyłonionymi wykonawcami w lipcu 2014 roku. tym samym rozpoczęto 
realizację przedmiotowej inwestycji. Do końca 2014 roku w ramach robót budowlanych wykonano: palowanie terenu 
pod przyszły budynek, podbicie i wzmocnienie istniejącego budynku oraz zabezpieczenie budynków sąsiadujących 
bezpośrednio z terenem robót budowlanych. W roku 2015 kontynuowano prace budowlane, w ramach których wyko-
nano konstrukcję budynku wraz ze stropami, montaż konstrukcji stalowej, prowadzono roboty murowe, izolacyjne oraz 
dachowe. W ramach robót instalacyjnych rozpoczęto montaż instalacji elektrycznych, niskoprądowych, centralnego 
ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji oraz wodno-kanalizacyjnych. W grupie robót wykończeniowych prowadzono prace 
związane z renowacją ścian budynku istniejącego oraz wykonywano posadzki w nowym obiekcie.
 Zakończenie realizacji inwestycji planowane jest w iV kwartale 2016 roku.

Inwestycje realizowane 
w oparciu o dotacje ze środków Unii Europejskiej

1. Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych (ŚMCEiBI)
 Budowa obiektu centrum została zakończona w listopadzie 2011 roku, a budynek uzyskał pozwolenie na użyt-
kowanie w tym samym miesiącu. W grudniu 2011 roku rozpoczęto fazę wyposażania obiektu. całkowite zakończenie 
realizacji projektu, zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie wraz z aneksami, przypadło na dzień 30 czerwca 2014 
roku. W lipcu 2014 roku Uczelnia złożyła wniosek o płatność końcową. W październiku 2014 roku instytucja Wdrażająca 
(iW) przeprowadziła kontrolę na zakończenie projektu w miejscu realizacji inwestycji, która zakończyła się pomyślnie. 
Następnie trwały prace związane z przygotowaniem protokołów Ot dla instytucji Wdrażającej pOiiś. W marcu 2015 r. 
przekazano do iW komplet protokołów Ot. W lipcu 2015 r. iW zatwierdziła ostatecznie wniosek o płatność końcową. 
W listopadzie 2015 r. iW poinformowała Uczelnię o możliwości uznania podatku VAt poniesionego w projekcie za 
wydatek kwalifikowalny pod warunkiem rezygnacji z komercyjnego wykorzystania infrastruktury. W związku z powyż-
szym Uczelnia wystosowała do iW pismo informujące o rezygnacji z komercjalizacji w projekcie oraz pismo wnoszące 
o uznanie za kwalifikowalne wydatków poniesionych na pokrycie należnego podatku VAt w projekcie. W odpowiedzi 
iW wyraziła zgodę na proponowane zmiany i 30 listopada 2015 r. podpisany został aneks do umowy o dofinansowanie 
zwiększający wydatki kwalifikowalne w projekcie o kwotę 14 189 737,00 zł. Następnie 23 grudnia 2015 r. iW poinfor-
mowała o konieczności złożenia wniosku o płatność za okres od 30.06.2014 do 30.06.2014 r. (ostatni dzień kwalifiko-
wania wydatków w projekcie) na kwotę 14 189 737,00 zł, wraz z dołączeniem kserokopii wszystkich faktur z wydatków 
poniesionych w projekcie (163 szt.) z naniesionymi odręcznymi informacjami o zwiększeniu dofinansowania i nowymi 
kwotami wydatków kwalifikowalnych, co zostało wykonane. po jego akceptacji iW dokona rozliczenia i zwrotu ponie-
sionych przez Uczelnię środków. 

2. Cieszyński Kampus Uniwersytecki: Info-Art
 W roku 2011 Uniwersytet aplikował do regionalnego programu Operacyjnego Województwa śląskiego na lata 
2007–2013 o przyznanie dofinansowania na przedmiotowe zadanie w ramach priorytetu Viii Działania 8.1. całkowity 
koszt zadania: 4 264 917,63 zł, z czego wnioskowana kwota dofinansowania: 1 909 082,47 zł.
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 W sierpniu 2012 roku została podpisana umowa o dofinansowanie projektu. W zakres projektu wchodzi dostosowanie 
3 obiektów dydaktycznych Kampusu w cieszynie dla potrzeb osób niepełnosprawnych: likwidacja barier architekto-
nicznych (ul. Bielska 62) oraz przebudowa i rozbudowa budynku dla Laboratorium nowych mediów (ul. paderewskiego 
13), 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.
 W czerwcu 2013 roku wyłoniono, w drodze przetargu, wykonawcę robót budowlanych oraz podpisano z nim umowę. 
W tym samym czasie rozstrzygnięto postępowanie oraz podpisano umowę o sprawowanie nadzoru autorskiego nad 
realizacją robót dotyczących przebudowy i rozbudowy budynku dla Laboratorium nowych mediów. W kwietniu 2014 
roku zakończono realizację robót budowlanych i przekazano zakres prac do użytkowania. 
 całkowite zakończenie realizacji projektu, zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie projektu wraz z anek-
sami, przypadło na 16 czerwca 2014 roku. W lipcu 2014 r. złożono wniosek o płatność końcową. Uczelnia ocze-
kuje na przeprowadzenie kontroli na zakończenie projektu przez instytucję Zarządzającą rpO WSL. W październiku  
2015 r. instytucja Zarządzająca poinformowała o trwającej kontroli dokumentów na zakończenie realizacji projektu oraz 
zwróciła się z prośbą o przedstawienie dokumentów źródłowych potwierdzających osiągnięcie wskaźników produktu. 
po przekazaniu wymaganych dokumentów, iZ w grudniu 2015 r. poinformowała o zakończeniu kontroli dokumentów. 
Obecnie Uczelnia oczekuje na zatwierdzenie wniosku o płatność końcową oraz wypłatę środków.

3. Centrum Nauk Stosowanych — II etap realizacji ŚMCEiBI
 W kwietniu 2012 roku Ośrodek przetwarzania informacji — iW ogłosił konkurs nr ii dla Działania 13.1. — infra-
struktura szkolnictwa wyższego. Z uwagi na pojawiającą się możliwość uzyskania dofinansowania, Uczelnia podjęła 
działania zmierzające do realizacji ii etapu śląskiego Międzyuczelnianego centrum edukacji i Badań interdyscyplinar-
nych w chorzowie, tj. budowy centrum Nauk Stosowanych.
 Budowa cNS, oprócz wystawienia gmachu, obejmuje również wyposażenie budynku w aparaturę do celów dy-
daktycznych oraz wdrożenie nowoczesnych metod komputerowych pozwalających na zastosowanie ict w dydaktyce. 
Szacunkowy koszt inwestycji to 36 091 tys. zł.
 realizacja inwestycji przyczyni się do utworzenia w sercu aglomeracji górnośląskiej Kampusu Nauk Matematyczno-
-przyrodniczych Uniwersytetu śląskiego.
 W lipcu 2012 roku Uniwersytet śląski złożył wniosek aplikacyjny dla przedmiotowego zadania. W listopadzie  
2012 r. ogłoszona została lista rankingowa projektów rekomendowanych do wsparcia — na tej liście projekt Uczelni 
znalazł się na 10. miejscu jako projekt rezerwowy. Ostatecznie w listopadzie 2013 r. projekt uzyskał status projektu 
podstawowego. W grudniu 2013 r. została zawarta umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-pOiS.13.01-032/12-00. 
 W styczniu 2014 roku rozpoczęto procedurę udzielenia zamówienia publicznego na usługę pełnienia Nadzoru 
inwestorskiego nad realizacją inwestycji oraz wyłonienie Generalnego Wykonawcy robót budowlanych. procedurę 
zakończono podpisaniem umów z wyłonionymi wykonawcami w sierpniu 2014 r. tym samym rozpoczęto realizację 
przedmiotowej inwestycji. Do końca 2014 r. Generalny Wykonawca, na podstawie projektu budowlanego, rozpoczął 
realizację robót budowlanych polegających na posadowieniu nowego obiektu oraz rozpoczął realizację stanu suro-
wego otwartego, opracował również w 40% projekt wykonawczy. W 2015 r. kontynuowano zarówno wykonywanie 
robót budowlanych, w tym instalacyjnych i wykończeniowych, jak i projektów wykonawczych. W efekcie budowa 
obiektu cNS zakończyła się 30 września 2015 r., a roboty budowlane realizowane były w okresie od 04.08.2014 do  
30.09.2015 roku. Obiekt uzyskał pozwolenie na użytkowanie we wrześniu 2015 roku. Następnie przez cały ostatni 
kwartał 2015 r. trwało wyposażanie obiektu w niezbędny sprzęt oraz aparaturę dydaktyczno-naukową. Jedocześnie 
trwały prace związane z przygotowaniem protokołów Ot dla budynku wraz z wyposażeniem. przyjęcie budynku na 
stan środka trwałego nastąpiło w grudniu 2015 roku. 
 W dniu 18 grudnia 2015 r. podpisano aneks do Umowy o dofinansowanie określający końcową kwotę wydatków 
kwalifikowanych w projekcie; kwota ta wynosi 34 673 639,52 zł.
 całkowite zakończenie realizacji projektu, zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie projektu wraz z aneksami, 
przypadło na 31 grudnia 2015 roku. Obecnie Uczelnia złożyła wniosek o płatność końcową, do którego dołączono 
komplet protokołów Ot. po jego zatwierdzeniu nastąpi wypłata środków.

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. 
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W lipcu 2009 roku powstały wstępne założenia, co do funkcjonalności nowego obiektu. centrum Biotechnologii i Bio-
różnorodności 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, labora-
torium wirusologii oraz laboratorium biotechnologii mikroorganizmów. powstała w ramach projektu infrastruktura 
będzie wykorzystywana nie tylko przez jednostki Uniwersytetu śląskiego. centrum Biotechnologii i Bioróżnorodności 
będzie stanowiło platformę wzajemnej współpracy pomiędzy kadrą naukowo-badawczą Uś oraz innymi instytucjami 
i podmiotami gospodarczymi prowadzącymi działalność w dziedzinach biotechnologicznych. 
 W 2011 roku władze Uniwersytetu śląskiego prowadziły rozmowy z władzami Miasta Katowice na temat możliwości 
przekazania na rzecz Uczelni działki na cele budowlane. realizacja projektu — budowa obiektu cBB planowana jest 
w centrum Katowic, w obrębie ulic: św. pawła, Wodnej i Górniczej. Szacowana wartość inwestycji: ok. 100 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 im. Karola Szymanowskiego oraz Akademia 
Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki, 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 lub 
kwartał ulic: św. pawła, Wodna i Górnicza. 
 przewidywana powierzchnia użytkowa Kampusu Międzyuczelnianego to około 28 000 m2. Ulokowanie tam wspól-
nego kompleksu akademickiego dla ok. 1 500 studentów umożliwi nie tylko ożywienie przestrzeni miejskiej, ale także 
integrację środowiska akademickiego stolicy śląska oraz 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 oraz 
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, skwer sportów miejskich i agendę kulturalną oraz z podziemnym parkingiem. Szacowana wartość inwestycji: 
ok. 170 mln zł.

Opis do tabel

 tabela nr 1 przedstawia inwestycje budowlane realizowane w 2015 roku, natomiast tabela nr 2 informuje o źródłach 
finansowania inwestycji, a dane porównawcze dotyczą lat 2008, 2012, 2014 i 2015. 
 Zaangażowanie środków własnych Uniwersytetu jest na poziomie 3% nakładów; należy zauważyć znaczący poziom 
dotacji ze środków unijnych stanowiących aż 67% wydatków poniesionych na inwestycje budowlane w latach 2014–2015, 
a także wysoki udział dotacji MNiSW — 30%, przy zerowym zaangażowaniu środków z dotacji samorządowych.
 W następnych latach udział środków unijnych w całości wydatków na inwestycje budowlane może zacząć znacznie 
spadać z uwagi na zakończenie największych inwestycji budowlanych oraz zakończenie okresu programowania 2007– 
–2013. Natomiast w przyszłości Uczelnia realizować będzie infrastrukturalne zadania inwestycyjne, również dotowane 
ze środków Unii europejskiej (perspektywa finansowa na lata 2014–2020).
 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.
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TABELA 1
Inwestycje budowlane realizowane w 2015 roku 

(dane porównawcze za rok 2014) — nakłady w tys. zł

TABELA 2
Źródła finansowania inwestycji budowlanych w latach 2008, 2012, 2014 i 2015 — nakłady w tys. zł

Lp. Opis inwestycji budowlanej
i jej lokalizacja

Planowane 
efekty rzeczowe

pow. — m2

kub. — m3

2014 2015 Razem

1 przebudowa pomieszczeń na potrzeby pracowni insty-
tutu chemii w budynku Wydziału Matematyki, Fizyki 
i chemii przy ul. Bankowej 14

1 729,0 0,0 1 729,0

2 Budowa nowego obiektu dla Wydziału radia i telewizji 
im. Krzysztofa Kieślowskiego

4 813,69

26 668
3 909,0 10 891,0 14 800,0

3 cieszyński Kampus Uniwersytecki: info-Art 2 431,0 0,0 2 431,0
4 centrum Nauk Stosowanych — ii etap realizacji śMceiBi 

w chorzowie
5 072

21 754
3 199,5 31 440,0 34 639,5

Razem 11 268,5 42 331,0 53 599,5

Lp. Instytucja dotująca 2008 2012 2014 2015
1 MNiSW 1 903,0 750,0 5 603,5 10 564,0
2 środki własne Uniwersytetu śląskiego 11 976,0 13 401,8 1 425,5 327,0
3 Fundusze europejskie 0,0 49 618,7 4 239,5 31 440,0
4 Dotacje samorządów 4 747,0 5 346,0 0,0 0,0

Razem 18 626,0 69 116,5 11 268,5 42 331,0

B/ Remonty obiektów Uczelni

 W ramach środków zatwierdzonych w planie rzeczowo-finansowym Uniwersytetu śląskiego, w 2015 roku wyko-
nano szereg prac remontowych mających na celu utrzymanie składników majątkowych Uczelni we właściwym stanie 
technicznym. pozwoliło to zapobiec degradacji majątku 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 2015 roku prac remontowych obiektów Uś wyniósł 3 990,28 tys. zł, w tym:

 – w obiektach dydaktycznych  –     794,80 tys. zł wraz z kontynuacjami,
 – w obiektach stypendialnych  –  3 195,48 tys. zł wraz z kontynuacjami.

 Ze względu na niewielkie środki finansowe przewidziane na realizację zadań remontowych, w 2015 roku prze-
prowadzono jedynie najniezbędniejsze prace, których konieczność wykonania wynikała z okresowych kontroli stanu 
technicznego oraz z zaleceń organów zewnętrznych. Ww. kwoty zawierają także koszty przygotowania dokumentacji 
projektowej, która była niezbędna dla wykonania zaplanowanych zadań.
 W okresie sprawozdawczym zrealizowano również zadania remontowe związane z wymogami przepisów prawa 
budowlanego oraz nałożone zaleceniami państwowej Straży pożarnej, państwowej inspekcji pracy, Sanepidu i uniwer-
syteckiego 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 prze-
prowadzonych w poszczególnych jednostkach Uniwersytetu śląskiego w 2015 roku oraz kosztów ich realizacji.
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Lp. Wydział/Jednostka Adres Opis robót remontowych Koszty 
robót

1 Wydział Biologii i Ochrony 
środowiska

Katowice, 
ul. Jagiellońska 26–28

Adaptacja sali seminaryjnej na ogólnowy-
działową pracownię bioinformatyki. 11,36

Katowice, 
ul. Bankowa 9

remont po zalaniu toalet i korytarzy; roboty 
malarskie w toaletach; montaż ścianki działo-
wej aluminiowej.

9,36

2 Wydział Filologiczny

Katowice, 
pl. Sejmu śląskiego 1 remont posadzki w magazynie biblioteki. 6,95

Sosnowiec, 
ul. Grota-roweckiego 5 

Naprawa świetlika nad salą rady Wydziału 
wraz z remontem sufitu w pomieszczeniu; 
wymiana płyty elewacyjnej nad wjazdem na 
parking dolny; wymiana wykładziny tekstylnej 
w sali rady Wydziału.

170,85

Sosnowiec, 
ul. Żytnia 10 

Wymiana 7 szt. okien drewnianych; wymiana 
1 szt. okna drewnianego na okno pcV. 14,51

3 Wydział Matematyki, Fizyki 
i chemii

Katowice, 
ul. Bankowa 14

Opracowanie kompletnej dokumentacji 
projektowej na roboty rozbiórkowe ścian 
żelbetowych wewnętrznych, dzielących 
w pomieszczeniach nr 352, 353, 354, 355, 
369, 370, 371 i 372 oraz wykucie otworów 
drzwiowych w ścianach żelbetowych łą-
czących pomieszczenia nr 364, 365 i 366 
w segmencie B – iii piętro; usunięcie skutków 
zalania pomieszczenia nr 405 i auli.

29,63

Katowice, 
ul. Szkolna 9

Naprawa dachu pawilonu technologii insty-
tutu chemii. 1,99

Katowice, 
ul. Uniwersytecka 4 remont korytarzy — V piętro i parter. 55,24

4 Wydział Nauk o Ziemi Sosnowiec, 
ul. Będzińska 60

Wymiana szyby w drzwiach p-poż.; wyko-
nanie nowej instalacji elektrycznej w po-
mieszczeniu nr 1123; wymiana 2 szt. szyb 
w drzwiach p-poż.; dostawa i wymiana uszko-
dzonych 2 szt. szyb na elewacji aluminiowo-
-szklanej, 1 szt. w świetliku oraz wymiana 
uszkodzonych szyb p-poż. rl60 w drzwiach 
— 3 szt.; remont pomieszczeń na XV piętrze 
wraz z robotami elektrycznymi.

60,79

5 Wydział pedagogiki 
i psychologii

Katowice, 
ul. Grażyńskiego 53

roboty naprawcze odchylonego szybu windy 
przy budynku. 118,63

6 Wydział prawa 
i Administracji

Katowice, 
ul. Bankowa 11B

Usługa prowadzenia monitoringu geodezyj-
nego wychyleń budynku; remont kostki bru-
kowej nad rozdzielnią oraz remont elewacji 
od strony rozdzielni; likwidacja zagrzybień 
ścian — wejście do budynku z parkingu/
garażu.

53,67

7 Wydział informatyki i Nauki 
o Materiałach

chorzów, ul. 75. pułku pie-
choty 1A (śMceiBi) remont pomieszczeń nr 34 i 35. 12,99

8 Wydział Artystyczny

cieszyn, ul. Niemcewicza 8
(instytut Sztuki)

remont pomieszczeń nr 7 i pracowni fo-
tografii na pracownię witrażu i pracownie 
litografii.

86,72

cieszyn, ul. Bielska 66
(pracownia fotografii)

Dokończenie remontu pracowni fotografii — 
ułożenie posadzek z wykładzin pcV. 15,63

TABELA 3
Remonty wraz z kontynuacjami w 2015 roku (w tys. zł) — obiekty dydaktyczne
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Lp. Wydział/Jednostka Adres Opis robót remontowych Koszty 
robót

9 Ośrodek Dydaktyczny 
w chorzowie

chorzów, 
ul. 75. pułku piechoty 1A
(DAG)

Malowanie szkód po zalaniu w segmencie B 
— korytarze i i ii piętra oraz pok. nr 203 A. 2,03

10 Administracja 
ogólnouczelniana Katowice, ul. Bankowa 5

Opracowanie kompletnej dokumentacji 
projektowej na likwidację zagrzybienia części 
ścian i sufitu w strefie wejścia głównego, 
wzmocnienia konstrukcji przy rozebranym 
pionie windowym w części piwnicznej oraz 
opracowanie opinii technicznej dotyczącej 
wpływu przerwanych robót budowlanych na 
zachowanie zabytkowego obiektu; likwidacja 
zagrzybienia części ścian i sufitu w strefie 
wejścia głównego oraz wzmocnienie kon-
strukcji przy rozebranym pionie windowym 
w części piwnicznej.

23,94

11 Ośrodek wypoczynkowy Szczyrk, ul. Olimpijska 56 remont piwnic po zalaniu. 13,79
Razem 688,08
12 remonty — kontynuacje 

a. Wydział Biologii i Ochrony 
środowiska

Katowice, 
ul. Jagiellońska 26–28 30,64

b. Wydział Matematyki, Fizyki 
i chemii Katowice, ul. Bankowa 14 69,45

c. Wydział prawa 
i Administracji Katowice, ul. Bankowa 11B 6,63

Razem kontynuacje 106,72
RAZEM REMONTY WRAZ Z KONTYNUACJAMI 794,80

WYKRES 1
Wykorzystanie środków na remonty wraz z kontynuacjami w 2015 roku — obiekty dydaktyczne
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TABELA 4
Remonty wraz z kontynuacjami w 2015 roku (w tys. zł) — obiekty stypendialne (FPMSiD)

Lp. Obiekt Adres Opis robót remontowych Koszty robót

1 Osiedle Akademickie 
Katowice-Ligota

Dom Studenta nr 1 Katowice, 
ul. Studencka 15

remont poziomu kanalizacji sanitar-
nej; kontynuacja wymiany zaworów 
odcinających wodę ciepłą, zimną 
i cyrkulację po stronie prawej wraz 
z opomiarowaniem; remont i wy-
miana obróbek dylatacji na części 
niższej.

42,21

Dom Studenta nr 2 Katowice, 
ul. Studencka 17

remont sanitariatów strona niższa; 
roboty remontowe; remont dachu; 
naprawa instalacji odgromowej.

273,83

Dom Studenta nr 7 Katowice, 
ul. Studencka 16

remont mieszkań w segmencie c; 
remont pionu kuchni i pralni; re-
mont klatek schodowych oraz kuchni 
i pralni w segmencie c.

227,92

2 Osiedle Akademickie 
Sosnowiec

Dom Studenta nr 4 Sosno-
wiec, ul. Lwowska 2

roboty remontowe na klatkach 
schodowych; kompleksowy remont 
parteru.

255,17

3 Osiedle Akademickie cieszyn

Dom Studenta „Uśka” cie-
szyn, ul. Bielska 66

remont kapitalny i piętra obejmujący: 
5 zestawów studenckich, korytarz, 
ogólnie dostępną kuchnię, pracow-
nię, zsyp i instalację odgromową; 
remont kapitalny i piętra obejmujący 
2 zestawy studenckie; rozbudowa 
istniejącej instalacji hydrantowej 
w holu i w części klubu studenckiego 
„panopticum” mieszczącego się w DS 
„Uśka” wraz z uzgodnieniami projektu 
przez rzeczoznawcę ds. p-poż.

715,59

Dom Studenta DSN cieszyn, 
ul. Niemcewicza 8

Malowanie 16 zestawów studenckich 
wraz z remontem 5 natrysków na poz. 
100, 200 i 300; remont pomieszczeń 
nr 407 i 414.

127,44

4 Stołówka cieszyn, ul. Bielska 66 roboty remontowe na klatkach 
schodowych; kompleksowy remont 
parteru.

19,03

Razem 1 661,19
5 remonty — kontynuacje
a OA Katowice 0,00
b OA Sosnowiec 1 053,90
c OA cieszyn 480,39

Razem kontynuacje 1 534,29
RAZEM REMONTY WRAZ Z KONTYNUACJAMI 3 195,48
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WYKRES 2
Wykorzystanie środków na remonty wraz z kontynuacjami w 2015 roku 

— obiekty stypendialne (FPMSiD)

TABELA 5
Remonty obiektów Uniwersytetu Śląskiego wraz z kontynuacjami w 2015 roku (w tys. zł)

— zestawienie ogólne

Lp. Obiekt Koszt
całkowity

Środki
jednostki centralne

A. Obiekty dydaktyczne
1 Wydział Biologii i Ochrony środowiska 51,36 14,73 36,63
2 Wydział Filologiczny 192,31 24,34 167,97
3 Wydział Matematyki, Fizyki i chemii 156,30 25,46 130,84
4 Wydział Nauk o Ziemi 60,79 56,99 3,80
5 Wydział pedagogiki i psychologii 118,63 118,63 0,00
6 Wydział prawa i Administracji 60,30 60,30 0,00
7 Wydział informatyki i Nauki o Materiałach 12,99 12,99 0,00
8 Wydział Artystyczny 102,35 102,35 0,00
9 Ośrodek Dydaktyczny w chorzowie 2,03 2,03 0,00
10 Administracja ogólnouczelniana 23,95 0,00 23,95
11 Ośrodek wypoczynkowy w Szczyrku 13,79 13,79 0,00
Razem obiekty dydaktyczne 794,80 431,61 363,19
B. Obiekty stypendialne
1 OA Katowice 543,96

środki — FpMSiD2 OA Sosnowiec 1 309,07
3 OA cieszyn 1 342,45

Razem obiekty stypendialne 3 195,48 431,61 363,19
OGÓŁEM REMONTY (A + B) 3 990,28 431,61 363,19
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WYKRES 3
Struktura wykorzystania środków na remonty obiektów Uniwersytetu Śląskiego 

wraz z kontynuacjami w 2015 roku
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FiNANSe

A/ Gospodarka finansowa

A.1 Przychody

 W roku 2014 przychody Uczelni wyniosły 367 800 992,66 zł. przychody za rok 2015 wyniosły 379 318 166,28 zł 
ogółem i wzrosły w stosunku do roku 2014 o 3,13%.
 Należą do nich:
1. przychody z działalności dydaktycznej:

 – dotacja podstawowa MNiSW w kwocie 251 996 600,00 zł stanowiąca 66,43% ogółu przychodów,
 – dotacja MNiSW na zadania projakościowe i dotacja MNiSW dla osób niepełnosprawnych w kwocie  

6 236 336,29 zł, co stanowi 1,64% ogółu przychodów,
 – dotacja celowa MNiSW (nagrody Ministra, ubezpieczenia zdrowotne studentów) w kwocie 500 313,00 zł, co 

stanowi 0,13% ogółu przychodów,
 – opłaty za usługi edukacyjne w kwocie 29 571 306,90 zł stanowiące 7,80% ogółu przychodów, w tym na studiach 

niestacjonarnych 22 609 552,62 zł,
 – pozostałe przychody (dotacje obcych jednostek, konferencje, opłaty administracyjne) w kwocie 17 581 121,14 

zł stanowiące 4,64% ogółu przychodów,
 – środki z jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 63 388,06 zł stanowiące 0,02% ogółu przychodów,
 – programy międzynarodowe i fundusze strukturalne w kwocie 15 259 508,55 zł stanowiące 4,02% ogółu 

przychodów.
2. przychody finansowe w kwocie 1 282 382,46 zł stanowiące 0,34% ogółu przychodów.
3. pozostałe przychody operacyjne (sprzedaż majątku trwałego, sprzedaż wewnętrzna ZFśS, przychody równoważące 

amortyzację, kary umowne) w kwocie 18 358 766,83 zł stanowiące 4,84% ogółu przychodów.
4. świadczenia wewnętrzne w kwocie 1 379 614,57 zł stanowiące 0,36% ogółu przychodów.
5. przychody z działalności badawczej w kwocie 37 088 828,48 zł stanowiące 9,78% ogółu przychodów, w tym:

 – utrzymanie potencjału badawczego                13 751 770,73 zł,
 – rozwój młodych naukowców       2 507 955,22 zł,
 – projekty realizowane przez Narodowe centrum Badań i rozwoju   2 168 154,35 zł,
 – projekty realizowane przez Narodowe centrum Nauki              14 430 672,92 zł,
 – współpraca naukowa z zagranicą      2 011 922,11 zł,

w tym: fundusze strukturalne          282 023,01 zł,
 – usługi badawcze i rozwojowe          641 055,31 zł,
 – programy określone przez Ministra      1 127 525,09 zł,
 – pozostała działalność badawcza          449 772,75 zł.
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 Wnioski wynikające z analizy przychodów za rok 2015:
1. przychody własne z działalności dydaktycznej wynosiły 62 975 637,65 zł, stanowiły 16,60% ogółu przychodów 

i spadły w stosunku do roku 2014 o 2,67  pkt.%.
2. Dotacja podstawowa stanowiła 66,43% ogółu przychodów i jej udział wzrósł w stosunku do roku 2014 o 3,80 pkt.%.
3. Opłaty za usługi edukacyjne stanowiły 7,80% ogółu przychodów i ich udział spadł w stosunku do ogółu przycho-

dów o 1,26 pkt.% w porównaniu z rokiem 2014.

A.2 Koszty

 W roku 2014 koszty Uczelni wynosiły 365 640 584,47 zł. Koszty Uczelni w roku 2015 wynosiły 375 368 282,85 zł 
i wzrosły w stosunku do roku 2014 o 2,66%.
 W kosztach ogółem główne pozycje zajmują:
1. Wynagrodzenia wraz ze składkami ZUS: 261 324 215,55 zł stanowiące 69,62% ogółu kosztów.
2. świadczenia na rzecz pracowników: 10 554 826,37 zł stanowiące 2,81% ogółu kosztów.
3. Zużycie energii: 14 810 722,08 zł stanowiące 3,95% ogółu kosztów.
4. remonty: 2 221 520,75 zł stanowiące 0,59% ogółu kosztów.
5. Stypendia doktoranckie: 5 338 923,00 zł stanowiące 1,42% ogółu kosztów.
6. Stypendia projakościowe: 2 528 000,00 zł stanowiące 0,67% ogółu kosztów.
7. podróże służbowe: 6 593 028,55 zł stanowiące 1,76% ogółu kosztów.
8. Zużycie materiałów: 8 298 121,08 zł stanowiące 2,21% ogółu kosztów.
9. Amortyzacja środków trwałych i aparatura specjalna: 27 356 350,64 zł stanowiąca 7,29% ogółu kosztów.
10. Sprzątanie i dozór obiektów: 7 574 808,64 zł stanowiące 2,02% ogółu kosztów.
11. czasopisma naukowe i księgozbiory: 1 523 348,86 zł stanowiące 0,41% ogółu kosztów. 
12. Usługi pocztowe i telekomunikacyjne: 807 860,78 zł stanowiące 0,21% ogółu kosztów.
13. inne usługi obce: 15 216 602,17 zł stanowiące 4,05% ogółu kosztów.
14. pozostałe koszty: 9 563 623,14 zł stanowiące 2,55% ogółu kosztów.
15. Koszty finansowe: 184 791,89 zł stanowiące 0,05% ogółu kosztów.
16. pozostałe koszty operacyjne: 1 471 539,35 zł stanowiące 0,39% ogółu kosztów. 
 Wnioski wynikające z analizy kosztów za 2015 rok:
1. Wyższa dynamika przyrostu kosztów w stosunku do wykonania w roku 2014 o 2,66%.
2. Uczelnia za rok 2015 uzyskała dodatni wynik finansowy netto w kwocie 3 907 674,43 zł.
 informacje dotyczące wyniku finansowego oraz funduszu zasadniczego przedstawiają tabele nr 1 i 2.

TABELA 1
Wynik finansowy za 2015 r. (w zł)

Lp. Wyszczególnienie Przychody Koszty Wynik finansowy
1 Działalność dydaktyczna 305 949 065,39 319 150 738,35 -13 201 672,96
2 pozostała działalność operacyjna 18 358 766,83 1 471 539,35 16 887 227,48
3 Działalność badawcza 35 076 906,37 34 942 941,76 133 964,61

4

Fundusze strukturalne 
i programy międzynarodowe 
dydaktyczne

15 259 508,55 15 805 850,13 -546 341,58

Fundusze strukturalne 
i programy międzynarodowe 
badawcze

2 011 922,11 2 432 806,80 -420 884,69

5 Działalność finansowa 1 282 382,46 184 791,89 1 097 590,57
6 pozostała sprzedaż materiałów 0,00 0,00 0,00
7 Sprzedaż na potrzeby własne 1 379 614,57 1 379 614,57 0,00

8 Zyski i straty nadzwyczajne 0,00 0,00 0,00

Razem 379 318 166,28 375 368 282,85 3 949 883,43
9 podatek dochodowy 42 209,00

Wynik finansowy netto 3 907 674,43
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Lp. Wyszczególnienie Fundusz zasadniczy Fundusz z aktualizacji wyceny Razem
Stan na 1.01.2015 r. 453 336 363,99 38 626 759,77 491 963 123,76
Zwiększenia 
1 Nadwyżka z rozliczenia za rok ubiegły 2 136 053,19 — 2 136 053,19

2 Dotacje celowe: 
- Modlab 487 900,11 — 487 900,11
- pAAD 1 087 479,34 — 1 087 479,34
- ciNiBA 26 326,91 — 26 326,91
- cNS 18 526 257,39 — 18 526 257,39
- termomodernizacja Bankowa 12 277 096,00 — 277 096,00
- śMceiBi — ii etap 72 460,00 — 72 460,00

3 przejęcie gruntów na własność — — —
4 przyrost z aktualizacji 10 038,84 — 10 038,84

Razem zwiększenia 22 623 611,78 — 22 623 611,78
Zmniejszenia
5 pokrycie straty netto — — —
6 Umorzenie budynków i budowli 12 854 474,18 — 12 854 474,18
7 Likwidacja funduszu z aktualizacji — 10 038,84 10 038,84
8 Darowizna gruntu Sosnowiec 13 681,74 — 13 681,74
9 przekazanie gruntu Gmina chorzów 18 477,19 — 18 477,19
10 inne zmniejszenia 714,25 — 714,25

Razem zmniejszenia 12 887 347,36 10 038,84 12 897 386,20
Stan na 31.12.2015 r. 463 072 628,41 38 616 720,93 501 689 349,34

Wyszczególnienie
Wykonanie w latach Struktura w % w latach

2013 2014 2015 2013 2014 2015
a. PRZYCHODY

I

przychody z działalności 
dydaktycznej, w tym:
— dotacja budżetowa
— odpłatność za studia
— pozostałe przychody

292 310,7

212 759,8
38 476,8
41 074,1

306 737,4

235 849,9
33 335,9
37 551,6

321 208,5

258 232,9
29 571,3
33 404,3

80,24

58,40
10,56
11,28

83,40

64,13
9,06

10,21

84,68

68,08
7,79
8,81

II Dochody z działalności 
naukowo-badawczej 37 409,6 39 418,7 37 088,9 10,27 10,72 9,78

III Sprzedaż towarów i materiałów — — — — — —

IV pozostałe przychody i zrównane 
z nimi 1 130,6 1 017,3 1 379,6 0,31 0,28 0,36

V pozostałe przychody operacyjne 
i zyski 31 382,0 18 331,6 18 358,8 8,61 4,98 4,84

VI przychody finansowe 2 070,2 2 296,0 1 282,3 0,57 0,62 0,34
RAZEM PRZYCHODY
(I+II+III+IV+V+VI) 364 303,1 367 801,0 379 318,1 100,0 100,0 100,0

% wzrostu 2,60 0,96 3,13

TABELA 2
Fundusz zasadniczy wg stanu na 31 grudnia 2015 r. (w zł)

 Zysk bilansowy netto w wysokości 3 907 674,43 zł proponuje się przeznaczyć na zwiększenie funduszu zasadniczego 
Uczelni. 
 porównanie przychodów, kosztów i zysków Uczelni (z uwzględnieniem liczby studentów oraz struktury udziału) 
w latach 2013–2015 przedstawia tabela nr 3.

TABELA 3
Porównanie kosztów, przychodów i zysków Uczelni — z uwzględnieniem liczby studentów 

oraz struktury udziału — w latach 2013–2015 (w tys. zł)
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Lp. Wydział/Jednostka Koszty Przychody1

Wydziały
1 Biologii i Ochrony środowiska 4 22 407 900,78 18 974 826,56
2 Filologiczny 50 655 299,76 50 983 659,04
3 Matematyki, Fizyki i chemii 2, 4 41 447 319,80 36 695 769,94
4 Nauk o Ziemi 21 229 533,68 19 011 900,60
5 Nauk Społecznych 24 570 649,67 24 924 893,77
6 pedagogiki i psychologii 17 291 169,88 15 654 817,32
7 prawa i Administracji 21 038 567,43 21 477 607,56
8 informatyki i Nauki o Materiałach 2, 4 20 753 005,66 18 500 018,95
9 radia i telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego 5 695 150,80 4 366 555,19
10 teologiczny 5 435 683,60 4 761 307,81
11 etnologii i Nauk o edukacji 3 10 140 841,74 8 772 482,94
12 Artystyczny 3 12 000 920,97 7 775 040,39

Razem 252 666 043,77 231 898 880,07
Pozawydziałowe Jednostki Dydaktyczne (PJD) i Jednostki Ogólnouczelniane (JOU)

1 Uniwersytet trzeciego Wieku 297 504,42 241 601,89
2 SpNJO 4 461 289,57 1 594 283,80

Wyszczególnienie
Wykonanie w latach Struktura w % w latach

2013 2014 2015 2013 2014 2015
B. STUDENCI

I
Liczba studentów, w tym:
— studia stacjonarne
— studia niestacjonarne

26 908
19 897
7 011

25 390
19 444
5 946

24 285
18 986
5 299

95,15
70,36
24,79

95,20
72,91
22,29

94,93
74,22
20,71

II Studia doktoranckie 1 372 1 280 1 297 4,85 4,80 5,07
RAZEM STUDENCI 
(I+II) 28 280 26 670 25 582 100 100 100

% wzrostu -7,86 -5,69 -4,08
C. KOSZTY

I

Koszty własne, w tym:
— wynagrodzenia z pochodnymi
— amortyzacja i aparatura
— zużycie materiałów i energii
— pozostałe koszty

348 933,0
234 252,3
27 184,3
22 688,4
64 808,0

364 635,6
247 335,5
29 628,3
23580,7
64 091,1

373 711,9
261 324,3
28 254,2
23 734,4
60 399,0

98,12
65,87
7,65
6,38

18,22

99,73
67,65
8,10
6,45

17,53

99,56
69,62
7,53
6,32

16,09
II Wartość sprzedanych towarów — — — — — —

III pozostałe koszty operacyjne 
i straty 6 395,3 819,2 1 471,5 1,80 0,22 0,39

IV Koszty finansowe 285,2 185,8 184,8 0,08 0,05 0,05
RAZEM KOSZTY
(I+II+III+IV) 355 613,5 365 640,6 375 368,2 100 100 100

% wzrostu 2,32 2,82 2,66
D. WYNIK FINANSOWY
I Zysk brutto 8 689,7 2 160,4 3 949,9
II Strata brutto — — —
II Należny podatek dochodowy 27,5 24,4 42,2
IV Zysk netto 8 662,2 2 136,0 3 907,7

Dynamika w % 15,84 -75,34 82,94

 Koszty i przychody działalności dydaktycznej Uczelni z wyszczególnieniem Wydziałów, pozawydziałowych Jednostek 
Dydaktycznych i Jednostek Ogólnouczelnianych zawiera tabela 4. 

TABELA 4 
Koszty i przychody działalności dydaktycznej w 2015 r. (w zł)
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Lp. Wydział/Jednostka Koszty Przychody1

3 SWFiS i Obiekty Sportowe 4 3 376 262,43 984 122,52
4 SJiKp 2 293 868,61 2 118 119,96
5 Szkoła Zarządzania 4 1 908 106,91 1 967 309,76
6 Kolegium indywidualnych Studiów Międzyobszarowych 267 838,54 401 142,13
7 SiNJA 434 991,68 357 432,92
8 cSncziś 74 031,78 8 200,00
9 centrum Kształcenia na Odległość 187 378,12 0,00
10 Wszechnica śląska 133 850,71 127 627,06

11 Uniwersytet śląski Dzieci, Młodzieży, Maturzystów 
oraz Blok Kształcenia Nauczycieli 369 452,04 355 967,51

12 centrum Kształcenia Ustawicznego 250 356,01 246 130,25
13 Biblioteka Uniwersytecka i ciNiBA 11 093 390,47 2 811 115,38
14 Działalność bytowa 2 960 737,16 3 140 678,47
15 Ośrodek wypoczynkowy 138 409,93 138 409,93
16 Jednostki studenckie 805 627,36 7 223,33
17 Wydawnictwo i sprzedaż książek 1 971 315,54 236 595,96
18 pozostałe przychody i koszty dydaktyczne 5 2 513 846,52 3 277 351,17

Razem 33 538 257,80 18 013 312,04
Pozostała działalność

1 świadczenia na własne potrzeby 1 379 614,57 1 379 614,57

2 przychody i koszty programów międzynarodowych 
oraz funduszy strukturalnych 18 238 656,93 17 271 430,66

3 Działalność badawcza 34 942 941,76 35 076 906,37
4 przychody i koszty finansowe 184 791,89 1 282 382,46
5 pozostałe przychody i koszty operacyjne 1 333 129,42 1 594 868,34
6 Dotacja MNiSW (w tym dla pJD, JOU) — 57 238 944,00
7 Koszty ogólnouczelniane (AO Katowice) z Archiwum 6 33 084 846,71 2 487 231,90

8 przychody, w tym z tytułu odpłatnych form kształcenia 
w dyspozycji rektora — 13 074 595,87

Razem 89 163 981,28 129 405 974,17
Ogółem 375 368 282,85 379 318 166,28
Zysk brutto 3 949 883,43
Podatek dochodowy 42 209
Zysk netto 3 907 674,43

1 przychody uwzględniają dotacje przeznaczone na sfinansowanie zakupu środków trwałych w wysokości ich amortyzacji,
2 w Wydziałach ujęto kwotę kosztów i przychodów śMceiBi,
3 w Wydziałach ujęto kwotę kosztów i przychodów Kampusu cieszyn,
4 w Wydziałach i Jednostkach ujęto koszty Kampusu chorzów,
5 koszty: Międzywydziałowa pracownia Badań Strukturalnych, centrum Studiów polarnych,

przychody: Międzywydziałowa pracownia Badań Strukturalnych, centrum Studiów polarnych, Kampus chorzów,
6 w Administracji ogólnouczelnianej ujęto Szkolną 7 i Archiwum.
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Lp. Wydział/Jednostka Algorytm na 2015 r. 
(baza danych z 2014 r.)

Algorytm na 2016 r. 
(baza danych z 2015 r.)

1 Wydział Biologii i Ochrony środowiska 8,40 8,00
2 Wydział Filologiczny 22,83 23,07
3 Wydział Matematyki, Fizyki i chemii 14,49 14,14
4 Wydział Nauk o Ziemi 8,03 8,35
5 Wydział Nauk Społecznych 11,56 11,90
6 Wydział pedagogiki i psychologii 6,29 6,18
7 Wydział prawa i Administracji 6,70 7,24
8 Wydział informatyki i Nauki o Materiałach 7,68 7,37
9 Wydział radia i telewizji im. K. Kieślowskiego 1,73 1,84
10 Wydział teologiczny 2,07 1,99
11 Wydział etnologii i Nauk o edukacji 3,42 3,10
12 Wydział Artystyczny 4,03 4,08
13 pozostałe jednostki 2,77 2,74

Razem 100,00 100,00

Lp. Wydział/Jednostka Rok

Wyszczególnienie składników

mFFSi
Ws = 
0,35

Ki
Wk = 0,35

Di
Wd=0,10

Bi
Wb = 0,10

Ui
Wu = 0,05

Wi
Ww = 0,05

1 Wydział Biologii  Ochrony 
środowiska

2015 0,092 0,077 0,064 0,136 0,079 0,019 0,0840
2016 0,084 0,074 0,058 0,146 0,079 0,012 0,0800 

2 Wydział Filologiczny
2015  0,219 0,227 0,249 0,124 0,190 0,504 0,2283
2016 0,225 0,234 0,255 0,115 0,190 0,470 0,2307 

3 Wydział Matematyki, Fizyki 
i chemii

2015  0,130 0,139 0,101 0,330 0,143 0,012 0,1449
2016 0,134 0,137 0,100 0,283 0,143 0,020 0,1414 

4 Wydział Nauk o Ziemi
2015  0,072 0,073 0,062 0,183 0,095 0,006 0,0803
2016 0,071 0,074 0,063 0,204 0,095 0,023 0,0835 

5 Wydział Nauk Społecznych
2015 0,115 0,110 0,130 0,077 0,190 0,129 0,1156
2016 0,123 0,110 0,135 0,102 0,190 0,089 0,1190 

6 Wydział pedagogiki 
i psychologii

2015 0,062 0,073 0,094 0,018 0,063 0,026 0,0629
2016 0,064 0,071 0,093 0,013 0,063 0,015 0,0618 

7 Wydział prawa 
i Administracji

2015 0,072 0,060 0,096 0,035 0,048 0,109 0,0670
2016 0,074 0,062 0,101 0,051 0,048 0,121 0,0724 

8 Wydział informatyki 
i Nauki o Materiałach

2015 0,112 0,061 0,063 0,056 0,063 0,020 0,0768
2016 0,105 0,060 0,062 0,048 0,063 0,036 0,0737 

9 Wydział radia i telewizji 
im. K. Kieślowskiego

2015 0,024 0,017 0,016 0,016 0,012 0,0173
2016 0,025 0,018 0,017 0,016 0,020 0,0184 

 porównanie udziału jednostek Uczelni w pozyskiwaniu dotacji MNiSW na działalność dydaktyczną w latach 2014– 
–2015 przedstawia tabela nr 5.

TABELA 5
Udział jednostek Uczelni w pozyskiwaniu dotacji MNiSW na działalność dydaktyczną w % 

w latach 2014–2015

 Szczegółowe zestawienie porównawcze wartości składników pozyskiwanej dotacji „podstawowej” MNiSW na rok 
2015 i 2016 przedstawia tabela nr 6.

TABELA 6
Zestawienie porównawcze wartości składników pozyskiwanej dotacji „podstawowej” jednostek Uczelni

na rok 2015 i 2016 zgodnie z Ministerialną Formułą Finansowania (MFF)
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Lp. Wydział/Jednostka Rok

Wyszczególnienie składników

mFFSi
Ws = 
0,35

Ki
Wk = 0,35

Di
Wd=0,10

Bi
Wb = 0,10

Ui
Wu = 0,05

Wi
Ww = 0,05

10 Wydział teologiczny
2015 0,015 0,024 0,027 0,018 0,048 0,003 0,0207
2016 0,014 0,024 0,026 0,013 0,048 0,008 0,0199 

11 Wydział etnologii i Nauk 
o edukacji

2015 0,029 0,043 0,049 0,024 0,016 0,017 0,0342
2016 0,022 0,042 0,042 0,025 0,016 0,020 0,0310 

12 Wydział Artystyczny
2015 0,036 0,058 0,041 0,048 0,019 0,0403
2016 0,036 0,060 0,042 0,048 0,013 0,0408 

13 pozostałe jednostki
2015 0,020 0,039 0,009 0,124 0,0277
2016 0,018 0,036 0,007 0,153 0,0274

Razem
2015 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
2016 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

 Udział poszczególnych jednostek Uniwersytetu w pozyskiwaniu dotacji „podstawowej” na rok 2016 wyliczono 
na podstawie zasad określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia  
27 marca 2015 r. w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych
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B/ Dotacje i darowizny

 tabela nr 7 zawiera dane dotyczące dotacji i darowizn przekazanych w 2015 roku na działalność jednostek Uni-
wersytetu śląskiego.

TABELA 7
Dotacje i darowizny otrzymane przez Uniwersytet Śląski w 2015 roku

Lp. Darczyńca Kwota Przeznaczenie
A. Dotacje jednostek samorządowych

1 Urząd Miejski, Katowice 27 466,11 Uniwersytet trzeciego Wieku
2 Urząd Miejski, Katowice 4 921,95 dofinansowanie konferencji naukowej
3 Urząd Miejski, Jastrzębie Zdrój 25 000,00 Uniwersytet trzeciego Wieku
4 Urząd Miejski, Sosnowiec 3 000,00 Uniwersytet trzeciego Wieku
5 Starostwo powiatu Wejherowskiego 3 000,00 nagroda dla chóru „Harmonia”

Razem dotacje jednostek samorządowych 63 388,06
B. Inne dotacje i darowizny

4 icB pharma, Jaworzno 4 410,00 darowizna na potrzeby Wydziału Matematyki, Fizyki 
i chemii

5 polski instytut Sztuki Filmowej, Warszawa 323 418,71 etiudy filmowe i wyposażenie cyfrowej pracowni —  
Wydział radia i telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego

6 MNiSW, Warszawa 67 800,00 Szkoła Języka i Kultury polskiej

7 Fundacja Współpracy polsko-Niemieckiej, 
Warszawa 50 000,00 Szkoła Języka i Kultury polskiej

8 Słuchacze Uniwersytetu trzeciego Wieku 1 990,00 Koncert Noworoczny
9 Ambasada Francji, Warszawa 4 360,65 subwencja — Wydział Matematyki, Fizyki i chemii

10 instytut Biologii i Biotechnologii roślin, 
Kazachstan

38 777,63 staż w Katedrze Anatomii i cytologii roślin 
(9 440,00 euro)

11 Żydowski instytut Historyczny, Warszawa 8 410,32 dofinansowanie publikacji
12 eLeA polska, piaseczno 20 000,00 Wydział Matematyki, Fizyki i chemii
13 eLeA polska, piaseczno 10 000,00 działalność Uś

14 przedstawicielstwo Niemieckiej centrali  
Wymiany Akademickiej 35 769,60 dotacja dla studentów instytutu Filologii Germańskiej

15 Koło Naukowe Filozofów 220,00 Koło Naukowe Filozofów

16 Kancelaria Adwokacka radców prawnych  
ślązak, Zapiór i Wspólnicy, Katowice 2 500,00 konferencja pt. „ewolucja prawa prywatnego”

17 Biuro Doradcze ciS cybulski Marek, Katowice 2 000,00 warsztaty „Wykorzystanie ekologicznych wskaźników do 
identyfikacji stanu wód”

18 Jarosz Maciej, bufet „pod rurą", Katowice 2 245,00 Wydziałowa rada Samorządu Studenckiego — Wydział 
pedagogiki i psychologii

19 Grant thornton Frąckowiak Sp. z o.o. 500,00 Koło Naukowe prawa podatkowego — Wydział prawa 
i Administracji

20 chojecka ewa, Bielsko-Biała 2 000,00 nagroda na najlepszą pracę licencjacką — Wydział Nauk 
Społecznych

21 Bukowina institut 2 640,95 organizacja wystaw w ciNiBA
22 Marek Zieliński, świdnik 311,04 dofinansowanie Katedry Geologii podstawowej

23 Stowarzyszenie na rzecz Ochrony środowiska, 
Bobrowniki 500,00 Wydział Filologiczny — dofinansowanie publikacji 

„ptaki"

24 Agencja Uniwersytecka ds. Frankofonii,  
Bukareszt, rumunia

487,15 działalność Akademickiego centrum Sukcesu 

Razem inne dotacje i darowizny 578 341,05
RAZEM (A + B) 641 729,11
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OrGANiZAcJA UcZeLNi

A/ Struktura organizacyjna Uczelni

Rozporządzanie mieniem / Sprzedaż obiektów

 Uniwersytet śląski podjął w 2015 roku następujące działania dotyczące nieruchomości:
1. Obiekty w Sosnowcu

a. darowano na rzecz Gminy Sosnowiec nieruchomość oznaczoną jako działka nr 6850 o powierzchni 923 m2, 
usytuowaną przy ul. Żeromskiego, na której znajdowały się urządzenia infrastruktury technicznej drogowej,

b. zakończono postępowanie scaleniowe dla nowopowstałych niezabudowanych działek usytuowanych przy  
ul. Żytniej 10 i 12,

c. obciążono odpłatną służebnością przesyłu na rzecz tauron ciepło nieruchomość usytuowaną przy ul. Będziń-
skiej 60.

2. Obiekty w cieszynie
a. obciążono odpłatną służebnością przesyłu na rzecz tauron Dystrybucja nieruchomość usytuowaną przy  

ul. Bielskiej (dot. działki nr 1/1),
b. zakończono postępowanie zmierzające do ustalenia przebiegu oraz wysokości odszkodowania za ustanowienie 

służebności drogowej na nieruchomości usytuowanej przy ul. Bielskiej (dot. działki nr 170/4); przedmiotowa 
służebność została ujawniona w księdze wieczystej.

3. Obiekty w chorzowie 
a. celem uregulowania stanu prawnego części nieruchomości o powierzchni 28 m2 przegrodzonej przez płot 

oddzielający sąsiadujące nieruchomości, zostało podpisane porozumienie z rejonowym Zarządem infrastruk-
tury w Krakowie dot. użyczenia tej części nieruchomości gruntowej usytuowanej przy ul. 75. pułku piechoty 
w chorzowie, księga wieczysta nr KA1c/00014097/1, działka nr 1/19, karta mapy 85 obręb 0004 chorzów. 

Pozyskane obiekty i tereny

1. Zostało ujawnione w księdze wieczystej prawo własności nieruchomości usytuowanej w Boguchwałowicach.
2. W związku z decyzją Ministra Administracji i cyfryzacji unieważniającą decyzję komunalizacyjną nieruchomości, na 

których posadowione są Domy Asystenta  nr 1 i 2 oraz Domy Studenta nr 4 i 5 na Osiedlu Akademickim w Sosnowcu 
prowadzone jest postępowanie zmierzające do ujawnienia dla tych nieruchomości prawa własności Uniwersytetu.
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Zmiany w strukturze organizacyjnej jednostek Uczelni

 W 2015 roku do najistotniejszych zmian jakich dokonano w 2015 roku w obrębie struktury organizacyjnej jednostek 
naukowo-dydaktycznych należą:
1. Wydział Filologiczny

a. utworzenie z dniem 1 lutego 2015 r. centrum Studiów nad Dyskursami Zagłady,
b. utworzenie z dniem 1 października 2015 r. centrum Badań nad Literaturą i recepcją Bizancjum,
c. nadanie z dniem 1 listopada 2015 r. instytutowi Języka polskiego imienia profesor ireny Bajerowej,
d. w instytucie Nauk o Kulturze i Studiów interdyscyplinarnych:
• zmiana z dniem 1 grudnia 2015 r. nazwy Zakładu estetyki na Zakład estetyki i Antropologii przestrzeni.

2. Wydział prawa i Administracji
a. likwidacja z dniem 1 kwietnia 2015 r. Katedry prawa i postępowania Administracyjnego,
b. utworzenie z dniem 1 kwietnia 2015 r. Katedry prawa Administracyjnego i Nauki Administracji,
c. utworzenie z dniem 1 kwietnia 2015 r. Katedry postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego.

 W obrębie struktury administracji ogólnouczelnianej, w związku z kontynuowaniem procesu usprawniania 
i ujednolicania zadań wykonywanych przez poszczególne jednostki administracji ogólnouczelnianej, dokonano na-
stępujących zmian:
1. Na mocy Zarządzenia rektora z dnia 27 stycznia 2015 r., z dniem 27 stycznia 2015 r. wyłączono z zakresu zadań 

Biura Wsparcia Studentów w centrum Obsługi Studentów i włączono do zakresu zadań Biura Studenckich Spraw 
Socjalnych w centrum Obsługi Studentów prowadzenie spraw w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego studentów 
i doktorantów.

2. Na mocy Zarządzenia rektora z dnia 27 stycznia 2015 r., z dniem 27 stycznia 2015 r. zmieniono zakres zadań Biura 
Wsparcia Studentów w centrum Obsługi Studentów.

3. Na mocy Zarządzenia rektora z dnia 30 stycznia 2015 r., z dniem 1 lutego 2015 r. w Dziale inwestycji i infrastruktury 
Budowlanej zmieniono nazwę Sekcji inwestycji, która otrzymała nazwę Sekcji przygotowania i realizacji inwestycji 
i remontów, a także zmieniono nazwę Sekcji remontów, która otrzymała nazwę Sekcji Nadzoru inwestorskiego; 
z dniem 1 lutego 2015 r. Sekcji przygotowania i realizacji inwestycji i remontów oraz Sekcji Nadzoru inwestor-
skiego zmieniono zakresy zadań.

4. Na mocy Zarządzenia rektora z dnia 30 stycznia 2015 r., z dniem 1 lutego 2015 r. pracowników Sekcji inwestycji 
zatrudniono w Sekcji przygotowania i realizacji inwestycji i remontów, natomiast pracowników Sekcji remontów 
zatrudniono z dniem 1 lutego 2015 r. w Sekcji Nadzoru inwestorskiego, z wyjątkiem jednej osoby przeniesionej 
wraz z etatem do Sekcji przygotowania i realizacji inwestycji i remontów; kierowników Sekcji inwestycji i Sekcji 
remontów zatrudniono odpowiednio na stanowisku kierownika Sekcji przygotowania i realizacji inwestycji oraz 
kierownika Sekcji Nadzoru inwestorskiego.

5. Na mocy Zarządzenia rektora z dnia 30 stycznia 2015 r., z dniem 31 stycznia 2015 r. zlikwidowano Sekcję trans-
portu oraz stanowisko kierownika Sekcji transportu; pracowników Sekcji transportu przeniesiono wraz z etatami 
do Sekcji ewidencji i rozliczeń w Dziale Logistyki, z wyłączeniem dwóch osób, które przeniesiono wraz z etatami 
do Gabinetu rektora.

6. Na mocy Zarządzenia rektora z dnia 30 stycznia 2015 r., z dniem 31 stycznia 2015 r. zakres zadań wykonywany 
przez pracowników Sekcji transportu włączono do zakresu zadań Sekcji ewidencji i rozliczeń w Dziale Logistyki.

7. Na mocy Zarządzenia rektora z dnia 27 lutego 2015 r., z dniem 27 lutego 2015 r. z zakresu zadań Zastępcy Kanc-
lerza ds. Administracyjnych i Zarządzania Mieniem wyłączono i włączono do zakresu zadań Zastępcy Kanclerza 
ds. inwestycji i Zarządzania Logistycznego nadzór oraz zabezpieczenie potrzeb transportowych Uniwersytetu.

8. Na mocy Zarządzenia rektora z dnia 17 czerwca 2015 r., z dniem 1 lipca 2015 r. zmieniono zakresy zadań Działu 
Administracji Sieci i Usług Sieciowych oraz Działu informatycznej Obsługi toku Studiów.

9. Na mocy Zarządzenia rektora z dnia 17 czerwca 2015 r., z dniem 1 lipca 2015 r. utworzono Sekcję Zarządzania 
infrastrukturą informatyczną podległą i kierowaną przez Dyrektora ds. informatyzacji.

10. Na mocy Zarządzenia rektora z dnia 30 września 2015 r., z dniem 1 października 2015 r. Dział projektów podpo-
rządkowano Zastępcy Kanclerza ds. inwestycji i Zarządzania Logistycznego oraz, w związku z powyższym, z dniem 
1 października 2015 r. zmieniono zakres zadań Zastępcy Kanclerza ds. inwestycji i Zarządzania Logistycznego.

11. Na mocy Zarządzenia rektora z dnia 3 grudnia 2015 r., z dniem 1 stycznia 2016 r. zmienił się zakres zadań Biura 
Współpracy z Gospodarką w centrum ds. Badań Naukowych i Współpracy z Gospodarką. 

 Konsekwencją dokonanych przeobrażeń w obrębie administracji ogólnouczelnianej były zmiany zakresów zadań 
poszczególnych jednostek oraz zmiany ich podporządkowania w ramach struktury organizacyjnej.
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B/ Zawarte porozumienia i umowy 

 W celu polepszenia wzajemnej współpracy oraz podniesienia jakości prowadzonej działalności naukowej 
i dydaktycznej, zawarto w 2015 roku 197 porozumień i umów oraz listów intencyjnych:
1. porozumienie o współpracy z dnia 2 stycznia 2015 r. z Wojewódzkim Sztabem Wojskowym w Katowicach w celu 

pozyskiwania społecznej akceptacji dla polityki obronnej państwa, kształtowania pozytywnego wizerunku oraz 
promocji profesjonalizacji Sił Zbrojnych rp oraz między innymi wychowania patriotycznego i edukacji proobronnej 
młodzieży.

2. Umowa z dnia 5 stycznia 2015 r. z Grupą Wydawniczą Foksal Sp. z o.o. w sprawie przeprowadzenia konkursu wśród 
studentów na realizację najlepszego trailera.

3. Umowa z dnia 9 stycznia 2015 r. z Samodzielnym centralnym Szpitalem Klinicznym im. prof. Kornela Gibińskiego 
śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w sprawie udostępnienia Oddziału Udarowego i Oddziału 
rehabilitacji Neurologicznej Szpitala na potrzeby wykonywania zadań dydaktycznych.

4. Umowa z dnia 12 stycznia 2015 r. z Grupą Wydawniczą Foksal Sp. z o.o. w sprawie przeprowadzenia konkursu 
wśród studentów na realizację najlepszego trailera.

5. porozumienie o współpracy z dnia 14 stycznia 2015 r. z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym nr 5 im. św. 
Barbary w Sosnowcu dotyczące współpracy naukowo-badawczej, wdrożeniowej oraz dydaktycznej.

6. Umowa z dnia 15 stycznia 2015 r. z instytutem Metalurgii i inżynierii Materiałowej im. A. Krupkowskiego polskiej 
Akademii Nauk w Krakowie w sprawie wykonania pomiarów parametrów tarcia wewnętrznego w poli- i mono-
kryształach rSc wykazujących występowanie efektu portevin — Le chatelier.

7. porozumienie z dnia 15 stycznia 2015 r. z Wyższą Szkołą Administracji w Bielsku-Białej w sprawie organizacji stu-
denckich praktyk pedagogicznych w ramach realizacji projektu „przez praktykę do wiedzy”.

8. Umowa o poufności z dnia 16 stycznia 2015 r. z piotrem Borowcem, robertem Karą prowadzącymi działalność 
gospodarczą pod nazwą Bonum Nota pharm S.c. r. Kara, p. Borowiec, dotyczącą zachowania w tajemnicy wszelkich 
materiałów, dokumentów oraz informacji w szczególności technicznych, technologicznych, handlowych, finanso-
wych i organizacyjnych, otrzymanych lub uzyskanych w sposób zamierzony lub przypadkowy bezpośrednio lub 
pośrednio od drugiej Strony w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (informacje poufne) w związku zarówno 
z ofertą współpracy, jak i ewentualnym zawarciem kolejnych umów w ramach współpracy.

9. porozumienie o współpracy z dnia 22 stycznia 2015 r. z commLeD SOLUtiONS Sp. z o.o., dotyczące współpracy 
naukowo-badawczej, wdrożeniowej oraz dydaktycznej.

10. Umowa o poufności z dnia 22 stycznia 2015 r. z commLeD SOLUtiONS Sp. z o.o. dotycząca zachowania w tajemnicy 
wszelkich materiałów, dokumentów oraz informacji w szczególności technicznych, technologicznych, handlowych, 
finansowych i organizacyjnych, otrzymanych lub uzyskanych w sposób zamierzony lub przypadkowy bezpośred-
nio lub pośrednio od drugiej Strony w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (informacje poufne) w związku 
zarówno z ofertą współpracy jak i ewentualnym zawarciem kolejnych umów w ramach współpracy.

11. Umowa o partnerstwo z dnia 30 stycznia 2015 r. z Fundacją 360! dotycząca wzajemnej współpracy w celu realizacji 
zadania „Ćwiczenia z empatii”.

12. Umowa dotacji z dnia 2 lutego 2015 r. zawarta z prezydentem Miasta Katowice w sprawie dofinansowania Uni-
wersytetu śląskiego.

13. Umowa wydawnicza z dnia 6 lutego 2015 r. z Akadémiai Kiadó Zrt. dotycząca zasad wydawania angielskojęzycznego 
czasopisma międzynarodowego zatytułowanego „Acta chromatographica”.

14. Umowa z dnia 9 lutego 2015 r. z Biblioteką śląską w Katowicach dotycząca udostępnienia sali w „czytelni Sztuk” 
w Domu Oświatowym Biblioteki śląskiej w Katowicach w związku z organizowanymi spotkaniami seminaryjnymi 
grupy studentów i pracowników Uniwersytetu w ramach projektu Laboratorium Myśli pedagogicznej.

15. porozumienie o współpracy z dnia 12 lutego 2015 r. z firmą O&S computer-Soft Sp. z o.o. zawarte w sprawie reali-
zacji wspólnych projektów o zasięgu regionalnym, ponadregionalnym i międzynarodowym, współpracy w zakresie 
organizacji i promocji wydarzeń skierowanych do środowiska akademickiego oraz między innymi organizowania 
praktyk studenckich.

16. Umowa o poufności z dnia 12 lutego 2015 r. z firmą O&S computer-Soft Sp. z o.o. dotycząca zachowania w ta-
jemnicy wszelkich materiałów, dokumentów oraz informacji w szczególności technicznych, technologicznych, 
handlowych, finansowych i organizacyjnych, otrzymanych lub uzyskanych w sposób zamierzony lub przypadkowy 
bezpośrednio lub pośrednio od drugiej Strony w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (informacje poufne) 
w związku zarówno z ofertą współpracy jak i ewentualnym zawarciem kolejnych umów w ramach współpracy.

17. Umowa o współpracy z dnia 26 lutego 2015 r. z capgemini polska Sp. z o.o. w sprawie udostępnienia przez Uczel-
nię powierzchni reklamowej na rzecz Firmy oraz dokonania przekazania towarów przez Firmę na rzecz Uczelni.
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18. Umowa z dnia 27 lutego 2015 r. z iti NeOViSiON S.A. w sprawie udzielenia licencji niewyłącznej na udostępnienie 
filmów: echo; Gorzko!; Granice wytrzymałości; Kiedy ranne wstają zorze; Lato miłości; Nasza zima zła; Obcy; Wulkan; 
Zabicie ciotki; Zdarzyć się mogło, zdarzyć się musiało; Larp; Bóg zapłać; Las cieni.

19. Umowa o współpracy z dnia 2 marca 2015 r. z Grupą Wydawniczą Foksal Sp. z o.o. w sprawie przeprowadzenia 
konkursu wśród studentów na realizację najlepszego trailera.

20. Umowa z dnia 10 marca 2015 r. z Fundacją ekologiczną — Wychowanie i Sztuka „elementarz” o współpracy w za-
kresie utworzenia i prowadzenia instytucji opieki nad dziećmi studentów, doktorantów oraz osób zatrudnionych 
przez uczelnię lub osób wykonujących zadania na rzecz uczelni na podstawie umów cywilnoprawnych.

21. Umowa z dnia 10 marca 2015 r. z telewizją polską S.A. w sprawie udzielenia licencji niewyłącznej na filmy: Gorzko!; 
Zdarzyć się mogło, zdarzyć się musiało; Mama, tata, Bóg i Szatan.

22. Umowa dotacji z dnia 13 marca 2015 r. z Gminą Sosnowiec w sprawie dofinansowania działalności Uniwersytetu 
trzeciego Wieku Uniwersytetu śląskiego w Katowicach.

23. porozumienie o wzajemnej współpracy naukowo-dydaktycznej z dnia 13 marca 2015 r. z Międzynarodowym Stowa-
rzyszeniem policji ipA — Stołeczna Grupa Wojewódzka w celu ustalenia zasad i warunków wzajemnej współpracy 
umożliwiającej podnoszenie wiedzy, kwalifikacji i rozwoju osobistego funkcjonariuszy i pracowników policji, Straży 
Granicznej oraz osób rekomendowanych przez SGW ipA.

24. Umowa z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie prowadzenia studenckich praktyk zawodowych/wakacyjnych z Samo-
dzielnym publicznym Szpitalem Klinicznym im. prof. Kornela Gibińskiego śląskiego Uniwersytetu Medycznego 
w Katowicach.

25. Umowa o współpracy z dnia 17 marca 2015 r. z politechniką Wrocławską — Wrocławskim centrum Sieciowo-
-Superkomputerowym, dotycząca realizacji przez Dostawcę (politechnika śląska) projektu Specjalizowana polska 
infrastruktura Naukowa na rzecz Laboratoriów Badawczych SpiN-LAB.

26. porozumienie o współpracy z dnia 18 marca 2015 r. ze ScANX Sp. z o.o. w celu nawiązania wzajemnej współpracy 
dydaktycznej, naukowo-badawczej i wdrożeniowej w zakresie technik diagnostycznych.

27. porozumienie o współpracy z dnia 19 marca 2015 r. z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach w sprawie 
realizacji wspólnych projektów o zasięgu regionalnym, ponadregionalnym i międzynarodowym, współpracy w za-
kresie organizacji i promocji wydarzeń skierowanych do środowiska akademickiego, tworzenia sieci współpracy 
mających na celu efektywniejsze wykorzystanie potencjału artystycznego, naukowego i kadrowego Stron.

28. Umowa z dnia 24 marca 2015 r. ze Schlumberger poland Sp. z o.o., dotycząca udzielenia licencji na oprogramowanie.
29. Umowa z dnia 30 marca 2015 r. zawarta z: Fundacją Wspierania Nanonauk i Nanotechnologii NANONet, instytutem 

Metali Nieżelaznych oraz centrum Materiałów polimerowych i Węglowych pAN, dotycząca utworzenia Konsorcjum 
specjalistycznego obserwatorium w obszarze nanotechnologii i nanomateriałów.

30. Umowa z dnia 30 marca 2015 r. zawarta z Najwyższą izbą Kontroli Delegaturą w Katowicach, dotycząca przepro-
wadzenia badań sondażowych w Bytomiu wraz z opracowaniem wyników i przygotowaniem raportów.

31. Umowa z dnia 31 marca 2015 r. z Gminą Miasta Jaworzna na wykonanie przez Uniwersytet waloryzacji stanu eko-
logicznego zbiornika Sosina w Jaworznie wraz z wytycznymi projektu jego rekultywacji.

32. porozumienie o współpracy z dnia 9 kwietnia 2015 r. z Muzeum Miejskim w tychach, dotyczące nawiązania współ-
pracy w obszarze edukacyjnym i badawczym.

33. porozumienie o współpracy z dnia 9 kwietnia 2015 r. z przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym „technomex” Sp. 
z o.o., dotyczące określenia zasad współpracy naukowo-badawczej, wdrożeniowej oraz dydaktycznej.

34. Umowa o współpracy z dnia 9 kwietnia 2015 r. z politechniką Wrocławską — Wrocławskim centrum Sieciowo-
-Superkomputerowym w sprawie realizacji projektu Specjalizowana polska infrastruktura Naukowa na rzecz La-
boratoriów Badawczych.

35. porozumienie o współpracy z dnia 22 kwietnia 2015 r. ze śląsko-Małopolskim Oddziałem Straży Granicznej im. 
nadkom. Józefa Bocheńskiego w sprawie nawiązania wzajemnej współpracy w obszarze naukowym, dydaktycznym 
i organizatorskim.

36. porozumienie o współpracy z dnia 23 kwietnia 2015 r. z conbelts Bytom S.A. w sprawie realizacji wspólnych projek-
tów o zasięgu regionalnym, ponadregionalnym i międzynarodowym, współpracy w zakresie organizacji i promocji 
wydarzeń skierowanych do środowiska akademickiego oraz między innymi organizowania praktyk studenckich.

37. porozumienie o współpracy z dnia 26 kwietnia 2015 r. z eLAMeD Sp. z o.o. Sp.k. w zakresie Warsztatów Komercja-
lizacyjnych odbywających się na Wydziale Biologii i Ochrony środowiska Uniwersytetu śląskiego w Katowicach.

38. Umowa poufności z dnia 29 kwietnia 2015 r. z firmą chemical Advisory & trade Sp. z o.o., dotycząca zachowania 
w tajemnicy wszelkich materiałów, dokumentów oraz informacji, w szczególności technicznych, technologicznych, 
handlowych, finansowych i organizacyjnych.

39. porozumie o współpracy z dnia 30 kwietnia 2015 r. z centrum Medycznym „Hipokrates” Sp. z o.o. w sprawie okre-
ślenia zasad wzajemnej współpracy w obszarze naukowo-badawczym, wdrożeniowym oraz dydaktycznym.
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40. Umowa z dnia 1 maja 2015 r. ze SpiN-US Sp. z o.o. o zarządzanie prawami do wyników badań naukowych lub prac 
rozwojowych oraz know-how związanego z tymi wynikami.

41. porozumienie z dnia 6 maja 2015 r. zawarte z prezydentem Miasta świętochłowice, Muzeum powstań śląskich, 
dotyczące nawiązania współpracy w obszarze edukacyjnym i badawczym.

42. porozumienie o współpracy z dnia 7 maja 2015 r. z e-volve Sp. z o.o. w sprawie realizacji wspólnych projektów 
o zasięgu regionalnym, ponadregionalnym i międzynarodowym, współpracy w zakresie organizacji i promocji 
wydarzeń skierowanych do środowiska akademickiego oraz między innymi organizowania praktyk studenckich.

43. porozumienie o współpracy z dnia 14 maja 2015 r. z przedsiębiorstwem produkcyjno-Handlowo-Usługowym 
„Martech-plus” Marcin Mistarz Sp.j. w sprawie realizacji wspólnych projektów o zasięgu regionalnym, ponadregio-
nalnym i międzynarodowym, współpracy w zakresie organizacji i promocji wydarzeń skierowanych do środowiska 
akademickiego oraz między innymi organizowania praktyk studenckich.

44. Umowa poufności z dnia 14 maja 2015 r. z przedsiębiorstwem produkcyjno-Handlowo-Usługowym „Martech-
-plus” Marcin Mistarz Sp.j., dotycząca zachowania w tajemnicy wszelkich materiałów, dokumentów oraz informacji, 
w szczególności technicznych, technologicznych, handlowych, finansowych i organizacyjnych.

45. porozumienie o współpracy z dnia 19 maja 2015 r. z eUrOpOL cHeMicAL Sp. z o.o. w sprawie realizacji wspólnych 
projektów o zasięgu regionalnym, ponadregionalnym i międzynarodowym, współpracy w zakresie organizacji 
i promocji wydarzeń skierowanych do środowiska akademickiego oraz między innymi organizowania praktyk 
studenckich.

46. Umowa o poufności z dnia 19 maja 2015 r. z eUrOpOL cHeMicAL Sp. z o.o., dotycząca zachowania w tajemnicy 
wszelkich materiałów, dokumentów oraz informacji, w szczególności technicznych, technologicznych, handlowych, 
finansowych i organizacyjnych.

47. porozumienie o współpracy z dnia 20 maja 2015 r. z regionalną izbą przemysłowo-Handlową w Gliwicach w sprawie 
nawiązania wzajemnej współpracy w obszarze edukacyjnym i badawczym.

48. Umowa konsorcjum naukowego z dnia 20 maja 2015 r. z instytutem podstaw inżynierii środowiska pAN w Zabrzu 
w celu wspólnego udziału w złożeniu wniosku w konkursie OpUS 9 ogłoszonym przez Narodowe centrum Nauki 
na finansowanie projektów badawczych.

49. Umowa o współpracy z dnia 21 maja 2015 r. z regionalnym Ośrodkiem Kultury Katowice w zakresie promowania 
i popularyzacji dziedzictwa kulturowego i językowego śląska.

50. Umowa o poufności z dnia 8 czerwca 2015 r. z MGGp S.A., dotycząca zachowania w tajemnicy wszelkich mate-
riałów, dokumentów oraz informacji, w szczególności technicznych, technologicznych, handlowych, finansowych 
i organizacyjnych.

51. porozumienie z dnia 8 czerwca 2015 r. ze śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach, dotyczące nawiąza-
nia współpracy w zakresie wsparcia merytorycznego dotyczącego aparatury, technologii, metodologii pomiarów 
i badań, dzielenia się wiedzą z zakresu inżynierii z elementami informatyki i nauki o materiałach, a także dzielenia 
się wiedzą z zakresu medycyny.

52. porozumienie o współpracy z dnia 16 czerwca 2015 r. z Filharmonią śląską im. Henryka Mikołaja Góreckiego w celu 
prowadzenia wspólnych przedsięwzięć i projektów mających służyć dobru obu Stron w zakresie edukacji muzycznej 
dzieci, młodzieży, studentów oraz przedsięwzięć artystycznych.

53. porozumienie z dnia 17 czerwca 2015 r. z izbą celną w Katowicach, dotyczące podjęcia współpracy w obszarze 
naukowo-dydaktycznym oraz wspólnego działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa publicznego.

54. porozumienie ramowe o współpracy z dnia 17 czerwca 2015 r. z izbą celną w Katowicach w zakresie praktyk 
studenckich.

55. Umowa dotycząca współpracy partnerskiej z dnia 18 czerwca 2015 r. z esri polska Sp. z o.o. w sprawie określenia 
zasad współpracy Stron w realizacji Konferencji.

56. porozumienie o współpracy z dnia 18 czerwca 2015 r. z Funduszem Górnośląskim S.A. w sprawie między innymi re-
alizacji wspólnych projektów edukacyjnych, badawczych i wdrożeniowych o zasięgu regionalnym, ponadregionalnym 
i międzynarodowym, promowania idei przedsiębiorczości w środowisku akademickim, organizacji praktyk i staży.

57. Umowa o staż badawczo-rozwojowy z dnia 26 czerwca 2015 r. z Fundacją Zaawansowanych technologii, dotycząca 
określenia warunków współpracy Stron w ramach programu Staży Badawczo-rozwojowych e(x)plory 2015.

58. Umowa o poufności z dnia 30 czerwca 2015 r. z centralnym Laboratorium pomiarowo-Badawczym Sp. z o.o. oraz 
instytutem energetyki instytutem Badawczym i GGS-prOJeKt pracownia Geologii i Ochrony środowiska Łukasz 
Gąsior, dotycząca zachowania w tajemnicy wszelkich materiałów, dokumentów oraz informacji w szczególności 
technicznych, technologicznych, handlowych, finansowych i organizacyjnych, otrzymanych lub uzyskanych w spo-
sób zamierzony lub przypadkowy bezpośrednio lub pośrednio od drugiej Strony w formie ustnej, pisemnej lub 
elektronicznej (informacje poufne) w związku zarówno z ofertą współpracy, jak i ewentualnym zawarciem kolejnych 
umów w ramach współpracy.
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59. Umowa z dnia 3 lipca 2015 r. z Samodzielnym publicznym centralnym Szpitalem Klinicznym im. prof. Kornela 
Gibińskiego śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w sprawie prowadzenia studenckich praktyk 
zawodowych/wakacyjnych.

60. porozumienie o współpracy z dnia 6 lipca 2015 r. z eLAMeD Sp. z o.o. Sp.k., dotyczące promowania przedsię-
biorczości w środowisku akademickim, organizacji praktyk i staży dla studentów, promowania przez strony idei 
transferu wiedzy do środowiska gospodarczego, a także między innymi realizacji wspólnych projektów o zasięgu 
regionalnym, ponadregionalnym i międzynarodowym.

61. porozumienie o współpracy z dnia 6 lipca 2015 r. z Galen-Ortopedia Sp. z o.o., dotyczące określenia zasad współ-
pracy naukowo-badawczej, wdrożeniowej oraz dydaktycznej.

62. Umowa z dnia 7 lipca 2015 r. z Samodzielnym publicznym centralnym Szpitalem Klinicznym im. prof. Kornela 
Gibińskiego śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w sprawie prowadzenia studenckich praktyk 
zawodowych/wakacyjnych.

63. porozumienie o współpracy z dnia 8 lipca 2015 r. z centrum Badań i Dozoru Górnictwa podziemnego Sp. z o.o., 
dotyczące promowania przedsiębiorczości w środowisku akademickim, organizacji praktyk i staży dla studentów, 
promowania przez strony idei transferu wiedzy do środowiska gospodarczego, a także między innymi realizacji 
wspólnych projektów o zasięgu regionalnym, ponadregionalnym i międzynarodowym.

64. Umowa o poufności z dnia 8 lipca 2015 r. z centrum Badań i Dozoru Górnictwa podziemnego Sp. z o.o. dotycząca 
zachowania w tajemnicy wszelkich materiałów, dokumentów oraz informacji w szczególności technicznych, tech-
nologicznych, handlowych, finansowych i organizacyjnych, otrzymanych lub uzyskanych w sposób zamierzony lub 
przypadkowy bezpośrednio lub pośrednio od drugiej Strony w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (infor-
macje poufne) w związku zarówno z ofertą współpracy, jak i ewentualnym zawarciem kolejnych umów w ramach 
współpracy.

65. Umowa darowizny z dnia 8 lipca 2015 r. z Województwem śląskim — Kolegium Nauczycielskim w Bytomiu w spra-
wie przekazania na rzecz Uniwersytetu zbiorów bibliotecznych.

66. porozumienie o współpracy z dnia 10 lipca 2015 r. z Synthos Dwory 7 Sp. z o.o., dotyczącą współpracy w obszarze 
organizacji praktyk studenckich, organizacji staży dla najlepszych studentów, a także między innymi promowania 
przez Strony idei transferu wiedzy do środowiska gospodarczego. 

67. Umowa z dnia 10 lipca 2015 r. z telewizją polską S.A. w sprawie udzielenia licencji niewyłącznej na filmy: Las cieni; 
rwetes; Wulkan; Granice wytrzymałości.

68. Umowa darowizny z dnia 13 lipca 2015 r. z Hobas System polska Sp. z o.o. w sprawie przekazania przez firmę 
darowizny rzeczowej.

69. Umowa o współpracy z dnia 16 lipca 2015 r. z tAUrON polska energia SA w sprawie określenia ramowych zasad 
współpracy między Stronami w zakresie realizacji inicjatyw, programów, projektów lub usług edukacyjnych, na-
ukowych, badawczo-rozwojowych, doradczych, konsultacyjnych, promocyjnych i innych.

70. Umowa szczegółowa z dnia 16 lipca 2015 r. z tAUrON polska energia SA, dotycząca określenia zasad współpracy 
między Stronami w zakresie organizacji praktyk i staży dla studentów i absolwentów Uczelni.

71. porozumienie o współpracy z dnia 20 lipca 2015 r. z Wiseplace Sp. z o.o., dotyczące organizacji i promocji wydarzeń 
skierowanych do środowiska akademickiego oraz środowiska ekspertów, w szczególności e-konferencji i e-targów, 
a także animowania i tworzenia sieci współpracy w obszarze wymiany wiedzy i doświadczeń w różnych dziedzinach 
nauki na bazie nowoczesnych technologii mobilnych.

72. porozumienie o współpracy z dnia 23 lipca 2015 r. z Wincor Nixdorf Sp. z o.o., dotyczące organizacji praktyk i staży 
dla studentów i absolwentów, włączając staże badawcze i wizyty w paderborn, Niemcy; gościnne wykłady, seminaria, 
sympozja, wizyty studyjne, konsultacje; tworzenie wspólnych kursów i programów studiów; udział w projektach 
edukacyjnych; prowadzenie badań naukowych.

73. porozumienie o współpracy z dnia 30 lipca 2015 r. z Gminą cieszyn zawarte w sprawie realizacji wspólnych projek-
tów o zasięgu regionalnym, ponadregionalnym i międzynarodowym, współpracy w zakresie organizacji i promocji 
wydarzeń skierowanych do środowiska akademickiego oraz między innymi organizowania praktyk studenckich.

74. porozumienie o współpracy z dnia 3 sierpnia 2015 r. z Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie zawarte w spra-
wie realizacji wspólnych projektów o zasięgu regionalnym, ponadregionalnym i międzynarodowym, współpracy 
w zakresie organizacji i promocji wydarzeń skierowanych do środowiska akademickiego oraz promowania przez 
Strony idei transferu wiedzy do środowiska gospodarczego.

75. Umowa z dnia 10 sierpnia 2015 r. z Megrez Sp. z o.o. w sprawie praktyki zawodowej studentów kierunku Fizyka 
Medyczna, specjalność elektroradiologia. 

76. porozumienie o współpracy z dnia 20 sierpnia 2015 r. z Górnośląskim towarzystwem Lotniczym SA zawarte w spra-
wie realizacji wspólnych projektów o zasięgu regionalnym, ponadregionalnym i międzynarodowym, współpracy 
w zakresie organizacji i promocji wydarzeń skierowanych do środowiska akademickiego oraz między innymi or-
ganizowania praktyk studenckich.
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77. Umowa darowizny z dnia 2 września 2015 r. z Województwem śląskim — Zespołem Nauczycielskich Kolegiów 
Języków Obcych w Sosnowcu w sprawie przekazania na rzecz Uniwersytetu zbiorów bibliotecznych.

78. Umowa o poufności z dnia 14 września 2015 r. z DGe Bruxelles polska Biuro w Katowicach, dotycząca zachowania 
w tajemnicy wszelkich materiałów, dokumentów oraz informacji, w szczególności technicznych, technologicznych, 
handlowych, finansowych i organizacyjnych.

79. Umowa darowizny z dnia 15 września 2015 r. z Województwem śląskim — Nauczycielskim Kolegium Języków 
Obcych w Bielsku-Białej w sprawie przekazania na rzecz Uniwersytetu zbiorów bibliotecznych.

80. Umowa darowizny z dnia 16 września 2015 r. z Województwem śląskim — Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-
-Białej w sprawie przekazania na rzecz Uniwersytetu darowizny (sprzęty dydaktyczne).

81. Umowa z dnia 1 października 2015 r. z powiatowym Urzędem pracy w pleszewie, dotycząca przyjęcia na studia 
podyplomowe o specjalności „psychologia zachowań społecznych” pracowników Urzędu.

82. Umowa darowizny z dnia 1 października 2015 r. z icB pHArMA Sp.j. tomasz świętosławski, paweł świętosławski, 
dotycząca przekazania darowizny pieniężnej, przeznaczoną na działalność Wydziału Matematyki, Fizyki i chemii.

83. porozumienie o współpracy z dnia 5 października 2015 r. z Leon Witas Sp.j., dotyczące realizacja wspólnych pro-
jektów o zasięgu regionalnym ponadregionalnym i międzynarodowym, organizacji staży dla studentów Uczelni 
a także prowadzenie badań w obszarze materiałoznawstwa na potrzeby doskonalenia produktów oferowanych 
przez Firmę, doradztwo dotyczące komercjalizacji nowych wyrobów na rynku polskim i zagranicznym.

84. porozumienie o współpracy z dnia 21 października 2015 r. z Zakładem Karnym w Wojkowicach, dotyczące udziału 
w konsultowaniu programów kształcenia, organizacji praktyk i staży dla studentów oraz m.in. współpraca w zakresie 
organizacji i promocji wydarzeń skierowanych do środowiska akademickiego  Wydziału oraz instytucji.

85. Umowa z dnia 22 października 2015 r. z Fundacją Akademickie inkubatory przedsiębiorczości, dotycząca urucho-
mienia punktu biznesowego.

86. porozumienie o współpracy z dnia 26 października 2015 r. z LGBS polska Sp. z o.o. zawarte w sprawie realizacji 
wspólnych projektów o zasięgu regionalnym, ponadregionalnym i międzynarodowym, współpracy w zakresie 
organizacji i promocji wydarzeń skierowanych do środowiska akademickiego oraz między innymi organizowania 
praktyk studenckich.

87. Umowa  z dnia 29 października 2015 r. z Silsense technologies S.A. o przeniesienie prawa z patentu na wynalazek 
pt. „Aplikator do wymuszonego transportu leku przez skórę”.

88. Umowa ramowa o współpracy zawarta w dniu 29 października 2015 r. z cHeMOVer Sp. z o.o. w celu współpracy 
naukowo-technicznej w zakresie rozwoju innowacyjnych technologii i wymiany doświadczeń.

89. Umowa ramowa o współpracy z dnia 30 października 2015 r. z instytutem ekologii terenów Uprzemysłowionych 
w Katowicach, dotycząca współpracy naukowo-badawczej, wdrożeniowej oraz dydaktycznej.

90. Umowa ramowa o współpracy z dnia 30 października 2015 r. z instytutem ekspertyz Sądowych im. prof. dr. Jana 
Sehna w Krakowie, dotycząca realizacji wspólnych prac badawczo-rozwojowych; doradztwa naukowo-badawczego, 
konsultacji techniczno-technologicznych, ekonomicznego, etc.; organizacji szkoleń, kursów, konferencji naukowych. 

91. Umowa o współpracy naukowo-badawczej z dnia 2 listopada 2015 r. z tOXLAB Sp. z o.o., dotycząca współpracy 
w zakresie prowadzenia badań, udostępniania przez firmę posiadanej aparatury naukowo-badawczej, a także 
organizowania praktyk i staży dla studentów.

92. Umowa licencyjna z dnia 3 listopada 2015 r. z telewizją polską S.A. w sprawie udzielenia wyłącznego prawa do 
reportaży pt. „śląski parnas”, „Sacrum profanum”, „Nadanie prof. Bajerowej tytułu honoris causa Uś”, „Dyktando”. 

93. porozumienie o współpracy z dnia 6 listopada 2015 r. z tc Support Sp. z o.o., dotyczące promowania przedsię-
biorczości w środowisku akademickim, organizacji praktyk i staży dla studentów, promowania przez strony idei 
transferu wiedzy do środowiska gospodarczego, a także między innymi realizacji wspólnych projektów o zasięgu 
regionalnym, ponadregionalnym i międzynarodowym.

94. porozumienie o współpracy z dnia 6 listopada 2015 r. z riSer Sp. z o.o., dotyczące promowania przedsiębiorczości 
w środowisku akademickim, organizacji praktyk i staży dla studentów, promowania przez strony idei transferu wie-
dzy do środowiska gospodarczego, a także między innymi realizacji wspólnych projektów o zasięgu regionalnym, 
ponadregionalnym i międzynarodowym.

95. Umowa z dnia 13 listopada 2015 r. ze śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach oraz śląską izbą Lekarską, 
dotycząca prowadzenia interdyscyplinarnych studiów podyplomowych „Komunikacja interpersonalna w ochronie 
zdrowia”.

96. porozumienie z dnia 17 listopada 2015 r. z Akademią Muzyczną im. Karola Szymanowskiego oraz Akademią Sztuk 
pięknych w Katowicach w sprawie utworzenia i prowadzenia studiów na interdyscyplinarnym kierunku arteterapia. 

97. Umowa z dnia 17 listopada 2015 r. z centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o. dotycząca udostępnienia Uniwersyte-
towi przez Szpital Oddziału rehabilitacji Neurologicznej oraz Oddziału Neurologicznego na potrzeby wykonywania 
zajęć dydaktycznych.
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98. porozumienie o współpracy z dnia 19 listopada 2015 r. z Kroll Ontrack Sp. z o.o. w sprawie realizacji wspólnych pro-
jektów o zasięgu regionalnym, ponadregionalnym i międzynarodowym, współpracy w zakresie organizacji i promocji 
wydarzeń skierowanych do środowiska akademickiego oraz między innymi organizowania praktyk studenckich.

99. porozumienie o współpracy z dnia 19 listopada 2015 r. z DHi polska Sp. z o.o. w sprawie realizacji wspólnych projek-
tów o zasięgu regionalnym, ponadregionalnym i międzynarodowym, współpracy w zakresie organizacji i promocji 
wydarzeń skierowanych do środowiska akademickiego oraz między innymi organizowania praktyk studenckich

100. Umowa z dnia 20 listopada 2015 r. ze Szpitalem Specjalistycznym im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, do-
tycząca przygotowania i przeprowadzenia dwóch zajęć dotyczących leczenia onkologicznego.

101. Umowa z dnia 23 listopada 2015 r. z telewizją polską S.A. w sprawie udzielenia licencji na filmy: chwila; Afekt; 
Jedyne wyjście; Ameryka; Dupek; Gdybym tylko był pająkiem.

102. Umowa partnerstwa śląskiego Klastra Leczenia Niepłodności zawarta w dniu 30 listopada 2015 r. w celu utworzenia 
sieci współpracy w zakresie leczenia niepłodności oraz prowadzenia działań profilaktycznych, które podejmowane 
będą w oparciu o innowacyjne metody i technologie medyczne.

103. porozumienie o współpracy z dnia 1 grudnia 2015 r. z eQ SYSteM Sp. z o.o. dotyczące współpracy naukowo-ba-
dawczej i wdrożeniowej m.in. realizacja wspólnych projektów o zasięgu regionalnym, ponadregionalnym i między-
narodowym, współpracy w zakresie organizacji i promocji wydarzeń skierowanych do środowiska akademickiego 
oraz między innymi organizowania praktyk studenckich.

104. porozumienie o współpracy z dnia 1 grudnia 2015 r. z SiMpLe Sp. z o.o. dotyczące współpracy naukowo-badawczej 
i wdrożeniowej, m.in. realizacja wspólnych projektów o zasięgu regionalnym, ponadregionalnym i międzynarodo-
wym, współpracy w zakresie organizacji i promocji wydarzeń skierowanych do środowiska akademickiego oraz 
między innymi organizowania praktyk studenckich.

105. Umowa z dnia 1 grudnia 2015 r. z Samodzielnym publicznym Szpitalem Klinicznym nr 6 śląskiego Uniwersytetu 
Medycznego w Katowicach Górnośląskim centrum Zdrowia Dziecka im. Jana pawła ii w sprawie udostępnienia 
pomieszczenia oddziału na potrzeby dydaktyki.

106. Umowa z dnia 3 grudnia 2015 r. z Samodzielnym centralnym Szpitalem Klinicznych im. prof. Kornela Gibińskiego 
śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w sprawie udostępnienia Oddziału Udarowego i Oddziału 
rehabilitacji Neurologicznej Szpitala na potrzeby wykonywania zadań dydaktycznych.

107. Umowa z dnia 3 grudnia 2015 r. z ALAN Systems Sp. z o.o. dotycząca przekazania przez ALAN Systems do testo-
wania systemu creAM.

108. Umowa z dnia 3 grudnia 2015 r. z ALAN Systems Sp. z o.o. dotycząca  powierzenia przetwarzania danych osobowych.
109. porozumienie o współpracy z dnia 15 grudnia 2015 r. z instytutem Ochrony roślin — państwowym instytutem 

Badawczym Oddział Sośnicowice, dotyczące realizacji wspólnych projektów o zasięgu regionalnym, ponadregional-
nym i międzynarodowym, organizacji praktyk oraz staży dla studentów Uczelni, a także organizowanie wspólnych, 
wewnętrznych szkoleń i konsultacji.

110. Umowa licencyjna z dnia 16 grudnia 2015 r. z instytucją Filmową „Silesia — Film”, dotycząca wykorzystania przez 
Licencjobiorcę etiud studenckich w ramach projektu edukacyjnego dla nauczycieli i edukatorów „Fabuła — Akcja!”.

111. Umowa o współpracy z dnia 18 grudnia 2015 r. zawarta ze Stowarzyszeniem „Kultura na Granicy” w cieszynie w celu 
wzmocnienia relacji nauka-społeczeństwo, poprawy procesu kształcenia studentów oraz przyjaźni międzynarodowej.

112. Umowa o współpracy z dnia 18 grudnia 2015 r. zawarta ze Stowarzyszeniem „Grupa twórcza Ocochodzi” w cho-
rzowie w celu wzmocnienia relacji nauka-społeczeństwo, poprawy procesu kształcenia studentów oraz przyjaźni 
międzynarodowej.

113. Umowa o współpracy z dnia 18 grudnia 2015 r. zawarta z pricewaterhousecoopers Service Delivery center poland 
Sp. z o.o. w celu rozwoju nauki i oświaty, wzmocnienia relacji nauka-gospodarka oraz poprawy procesu kształcenia 
studentów.

114. porozumienie o współpracy z dnia 18 grudnia 2015 r. z Akademią Sztuk pięknych w Katowicach, dotyczące wspól-
nego organizowania konferencji, sympozjów warsztatów naukowych, wzajemnego prezentowania i propagowania 
osiągnięć dydaktycznych oraz realizacji wspólnych programów badawczych.

115. Umowa z dnia 21 grudnia 2015 r. z iti NeOViSiON S.A. w sprawie udzielenia licencji niewyłącznej do nadania tele-
wizyjnego Filmu w systemie Basic Subscription, niewyłącznej licencji do udostępniania Filmu w ramach świadczenia 
usługi telewizja na życzenie oraz niewyłącznej licencji do utrwalania Filmu.

 Uniwersytet śląski zawarł 25 umów/porozumień w zakresie sponsoringu/usług reklamowo-promocyjnych/
współorganizacji imprez promocyjnych i kulturalnych, w tym: konferencji „Groundwater vulnerability — from scientific 
concept to practical application”, „święto Liczby pi”, „8 th international Summer School on Aggregation Operators”, 
„europa XX-XXi wieku. Społeczno-polityczne skutki kryzysów gospodarczych”, „Geosymposium of Young researchers 
Silesia”, cieSZYNALiA 2015, ii Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Joga w kontekstach kulturowych”, XXViii Między-
narodowy Studencki Festiwal Folklorystyczny, „Koncert jubileuszowy z okazji 47. rocznicy utworzenia Uczelni”, śląski 
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turniej Debat Oksfordzkich, śląski Kongres Oświaty, Międzynarodowa Konferencja „ewolucja prawa prywatnego”, 
„polskie wybory 2014-2015: kontekst krajowy i międzynarodowy — przebieg rywalizacji-konsekwencje polityczne”, 
Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna Zaburzenia płynności mowy — teoria i praktyka. ii edycja.
 podpisano 36 listów intencyjnych:
1. List intencyjny z dnia 3 marca 2015 r. ze Spółką Szkoleniową Sp. z o.o. w sprawie organizacji praktyk i staży dla 

studentów kierunku „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”.
2. List intencyjny z dnia 3 marca 2015 r. z „AZiS” — Mining Service Sp. z o.o. w sprawie organizacji praktyk i staży dla 

studentów kierunku „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”.
3. List intencyjny z dnia 3 marca 2015 r. z intendi consulting tomasz Sikora w sprawie organizacji praktyk i staży dla 

studentów kierunku „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”.
4. List intencyjny z dnia 3 marca 2015 r. z ALtA Sp. z o.o. w sprawie organizacji praktyk i staży dla studentów kierunku 

„Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”.
5. List intencyjny z dnia 4 marca 2015 r. z Ośrodkiem promocji, Kultury i Sportu Gminy Brenna w sprawie organizacji 

praktyk i staży dla studentów kierunku „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”.
6. List intencyjny z dnia 5 marca 2015 r. ze śląską Fundacją Obywatelską LeX ciViS w sprawie organizacji praktyk 

i staży dla studentów kierunku „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”.
7. List intencyjny z dnia 5 marca 2015 r. z AUtO ZiĘBA Sp. z o.o. w sprawie organizacji praktyk i staży dla studentów 

kierunku „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”.
8. List intencyjny z dnia 5 marca 2015 r. ze SMArt-Hr Anna pycia-pytlik w sprawie organizacji praktyk i staży dla 

studentów kierunku „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”.
9. List intencyjny z dnia 5 marca 2015 r. z ApA Sp. z o.o. w sprawie organizacji praktyk i staży dla studentów kierunku 

„Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”.
10. List intencyjny z dnia 5 marca 2015 r. z „Medicare” Sp. z o.o. w sprawie organizacji praktyk i staży dla studentów 

kierunku „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”.
11. List intencyjny z dnia 6 marca 2015 r. z parkiem Naukowo-technologicznym „technopark Gliwice” Sp. z o.o. w spra-

wie organizacji praktyk i staży dla studentów kierunku „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”.
12. List intencyjny z dnia 6 marca 2015 r. z Gabinetem psychoterapeutycznym pracownia Dobrych Zmian w sprawie 

organizacji praktyk i staży dla studentów kierunku „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”.
13. List intencyjny z dnia 6 marca 2015 r. z Biurem projektowania Systemów cyfrowania SA w sprawie organizacji 

praktyk i staży dla studentów kierunku „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”.
14. List intencyjny z dnia 6 marca 2015 r. z pracownią Dobrych Zmian w sprawie organizacji praktyk i staży dla studen-

tów kierunku „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”.
15. List intencyjny z dnia 9 marca 2015 r. z centrum Badań i Usług psychologicznych S.c. M. Stasiła-Sieradzka,  

A. Sokół-Siedlińska w sprawie organizacji praktyk i staży dla studentów kierunku „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”.
16. List intencyjny z dnia 9 marca 2015 r. z KAMiL NADWOZiA S.c. w sprawie organizacji praktyk i staży dla studentów 

kierunku „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”.
17. List intencyjny z dnia 9 marca 2015 r. z p.H. „QUeSt OpticA”. w sprawie organizacji praktyk i staży dla studentów 

kierunku „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”.
18. List intencyjny z dnia 9 marca 2015 r. z ppHU „StAN-pLASt” S.c. w sprawie organizacji praktyk i staży dla studentów 

kierunku „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”.
19. List intencyjny z dnia 9 marca 2015 r. z pocztą polską SA w sprawie organizacji praktyk i staży dla studentów kie-

runku „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”.
20. List intencyjny z dnia 9 marca 2015 r. z Hr Masters B. Adamczyk-Nowak, A. Bednarska, M. Siwińska-Olszówka Sp.j. 

w sprawie organizacji praktyk i staży dla studentów kierunku „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”.
21. List intencyjny z dnia 9 marca 2015 r. z impel Security polska Sp. z o.o. w sprawie organizacji praktyk i staży dla 

studentów kierunku „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”.
22. List intencyjny z dnia 9 marca 2015 r. z randstad polska Sp. z o.o. w sprawie organizacji praktyk i staży dla studen-

tów kierunku „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”.
23. List intencyjny z dnia 12 marca 2015 r. z elektrobudową SA w sprawie organizacji praktyk i staży dla studentów 

kierunku „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”.
24. List intencyjny z dnia 16 marca 2015 r. z rAKS Sp. z o.o. w sprawie organizacji praktyk i staży dla studentów kierunku 

„Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”.
25. List intencyjny z dnia 16 marca 2015 r. z ALStOM KONStAL S.A. w sprawie organizacji praktyk i staży dla studentów 

kierunku „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”.
26. List intencyjny z dnia 16 marca 2015 r. ze śląską Fundacją Wspierania przedsiębiorczości w sprawie organizacji 

praktyk i staży dla studentów kierunku „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”.
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27. List intencyjny z dnia 16 marca 2015 r. ze śląskim Forum Organizacji pozarządowych KAFOS w sprawie organizacji 
praktyk i staży dla studentów kierunku „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”.

28. List intencyjny z dnia 18 marca 2015 r. z DpM Sp. z o.o. w sprawie organizacji praktyk i staży dla studentów kierunku 
„Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”.

29. List intencyjny z dnia 23 kwietnia 2015 r. z Narodową Orkiestrą Symfoniczną polskiego radia w sprawie organizacji 
praktyk i staży dla studentów kierunku „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”.

30. List intencyjny z 29 kwietnia 2015 r. z Only1 Fight corporation Ltd. dotyczący nawiązania współpracy w związku 
z organizacją tygodnia Kultur Wschodu oraz w sprawach związanych ze wspólnym działaniem w zakresie promocji 
kierunków studiów związanych z kulturą i językiem chińskim.

31. List intencyjny z dnia 30 kwietnia 2015 r. z centrum prawa Bankowego i informacji Sp. z o.o. dotyczący podjęcia 
współpracy w ramach programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem.

32. List intencyjny z dnia 5 maja 2015 r. z Argos investment Sp. z o.o. w sprawie organizacji praktyk i staży dla studen-
tów kierunku „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”.

33. List intencyjny z 3 czerwca 2015 r. z iBi Verde Sp. z o.o. w celu rozszerzenia i wzmocnienia kontaktów, współpracy 
polegającej na opracowaniu i testowaniu innowacyjnych, sieciowych instalacji pomiarowych w naukach o Ziemi, 
z wykorzystaniem platformy integracyjnej iNFiNit8.

34. List intencyjny z dnia 31 lipca 2015 r. z centrum Nauki Kopernik dotyczący przystąpienia do projektu Sciencecom 
project.

35. List intencyjny z dnia 16 listopada 2015 r. z Grupą Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. oraz erGiS S.A., SiLeKOL 
Sp. z o.o., politechniką Opolską, instytutem ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia”, a także instytutem Biopo-
limerów i Włókien chemicznych w Łodzi dotyczące powołania centrum Aplikacji OXO i polimerów działającego 
na zasadzie konsorcjum.

36. List intencyjny z dnia 21 grudnia 2015 r. z pro-eco-investment Sp. z o.o. dotyczący realizacji wspólnych prac o cha-
rakterze badawczo-rozwojowym.

 Uniwersytet śląski zawarł 21 umów, porozumień i listów intencyjnych o współpracy dydaktycznej oraz naukowo-
-dydaktycznej z następującymi instytucjami:
1. i Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu (3.02.2015 r.).
2. XiV Liceum Ogólnokształcące im. mjr. Henryka Sucharskiego w Katowicach (5.02.2015 r.).
3. Zespół Szkół ponadgimnazjalnych „cOGitO” w Siemianowicach śląskich (9.03.2015 r.).
4. i Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Będzinie (16.03.2015 r.).
5. Zespół Szkół Ogólnokształcących — i Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Zawierciu (16.03.2015 r.).
6. i Liceum Ogólnokształcące im. Antoniego Osuchowskiego w cieszynie (18.03.2015 r.).
7. ii Liceum Ogólnokształcące im. emilii plater w Sosnowcu oraz Miasto Sosnowiec (20.03.2015).
8. ii Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Katowicach (20.03.2015 r.).
9. Gimnazjum nr 3 im. Noblistów polskich w Gliwicach (23.03.2015 r.).
10. Gimnazjum nr 3 im. Noblistów polskich w Gliwicach (29.04.2015 r.).
11. i Liceum Ogólnokształcące im. Jana śniadeckiego w Siemianowicach śląskich (13.05.2015 r.).
12. i Liceum Ogólnokształcące im. Karola Miarki w Mikołowie (19.05.2015 r.).
13. Zespół Szkół technicznych im. płk. Gwidona Langera w cieszynie (18.06.2015 r.).
14. ii Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Będzinie (29.06.2015 r.).
15. X Liceum Ogólnokształcące im. i.J. paderewskiego w Katowicach oraz Miasto Katowice (03.09.2015 r.).
16. Zespół Szkół nr 1 w Skoczowie (7.10.2015 r.).
17. Szkoła podstawowa w Dębowcu (7.10.2015 r.).
18. Szkoła podstawowa nr 16 w Sosnowcu (21.12.2015 r.).
19. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Sosnowcu (18.12.2015 r.).
20. ii Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w tarnowskich Górach (18.12.2015 r.).
21. Szkoła policji w Katowicach (23.12.2015 r.)
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c/ Akty prawne regulujące 
funkcjonowanie Uniwersytetu śląskiego

 Liczba wydanych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku aktów prawnych regulujących funkcjonowanie 
Uniwersytetu śląskiego kształtuje się następująco:

 – 165 zarządzeń rektora Uniwersytetu śląskiego, 
 – 140 uchwał Senatu Uniwersytetu śląskiego,
 – 7 pism okólnych rektora,
 – 1 pismo okólne Kanclerza.

Zarządzenia Rektora

1. Zarządzenie nr 1/2015 w sprawie utworzenia Studiów podyplomowych prawo i proces Karny — współczesne 
problemy praktyczne.

2. Zarządzenie nr 2/2015 w sprawie ustalenia regulaminu organizacji i odbywania 3 miesięcznych staży krajowych 
w ramach projektu pn. „GeOFUtUre — Geofizyka w gospodarce przyszłości”.

3. Zarządzenie nr 3/2015 w sprawie realizacji projektu pn. „partnerstwo — Aktywizacja — Staże — pAS”, realizowa-
nego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków europejskiego Funduszu 
Społecznego.

4. Zarządzenie nr 4/2015 w sprawie ustalenia regulaminu plebiscytu „Absolwent z pasją” Uniwersytetu śląskiego.
5. Zarządzenie nr 5/2015 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacji staży i szkoleń w ra-

mach projektu pn. „Zwiększenie udziału osób dorosłych w kształceniu w zakresie narzędzi informatycznych i tech-
nologii – NitKA”, Zadanie 9: „Staże i szkolenia w wiodących zagranicznych i krajowych ośrodkach akademickich 
i naukowo-badawczych”.

6. Zarządzenie nr 6/2015 w sprawie wprowadzenia „Karty kierunku” oraz elektronicznych sylabusów w Uniwersytecie 
śląskim w Katowicach.

7. Zarządzenie nr 7/2015 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów 
(dowodów) finansowo-księgowych w Uniwersytecie śląskim w Katowicach.

8. Zarządzenie nr 8/2015 w sprawie realizacji projektu pn. „Kompetentny informatyk — rozwój kompetencji przyszłych 
specjalistów it”, współfinansowanego ze środków Unii europejskiej w ramach europejskiego Funduszu Społecznego.

9. Zarządzenie nr 9/2015 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacji staży w ramach pro-
jektu pn. „partnerstwo — Aktywizacja — Staże — pAS”, realizowanego w ramach programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki, współfinansowanego ze środków europejskiego Funduszu Społecznego.

10. Zarządzenie nr 10/2015 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacji i odbywania 3-mie-
sięcznych staży w ramach projektu pn. „inżynier Materiałów — Materiał na inżyniera. Kształcenie zamawiane na 
kierunku inżynieria Materiałowa Uniwersytetu śląskiego”, Zadanie 6: „Współpraca Uczelni z pracodawcami w za-
kresie wzmocnienia praktycznych elementów nauczania”.

11. Zarządzenie nr 11/2015 w sprawie wprowadzenia „regulaminu ubiegania się i udzielania zamówień publicznych 
przez Uniwersytet śląski w Katowicach”. 

12. Zarządzenie nr 12/2015 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów 
(dowodów) finansowo-księgowych w Uniwersytecie śląskim w Katowicach.

13. Zarządzenie nr 13/2015 w sprawie zmian w administracji ogólnouczelnianej.
14. Zarządzenie nr 14/2015 w sprawie ustalenia regulaminu odpłatnych egzaminów certyfikujących organizowanych 

w Studium praktycznej Nauki Języków Obcych oraz wydawania Akademickich certyfikatów znajomości języków 
obcych Uniwersytetu śląskiego w Katowicach.

15. Zarządzenie nr 15/2015 w sprawie zmian w „regulaminie pracy” w Uniwersytecie śląskim.
16. Zarządzenie nr 16/2015 w sprawie wprowadzenia procedury składania i archiwizowania pisemnych prac dyplomowych.
17. Zarządzenie nr 17/2015 w sprawie powierzenia zarządzania prawami do wyników badań naukowych lub prac 

rozwojowych oraz know-how związanego z tymi wynikami spółce celowej SpiN-US Sp. z o.o.
18. Zarządzenie nr 18/2015 w sprawie realizacji projektu pn. „cultivating and forming regional traditions by the Vise-

grad Group teachers” w ramach Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego.
19. Zarządzenie nr 19/2015 w sprawie zmian w strukturze podstawowych jednostek organizacyjnych prowadzących 

działalność naukowo-dydaktyczną w Uniwersytecie śląskim w Katowicach w roku akademickim 2014/2015.
20. Zarządzenie nr 20/2015 w sprawie zmian w administracji ogólnouczelnianej.



201

21. Zarządzenie nr 21/2015 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i sposobu postępowania w Uniwersytecie śląskim 
z alkoholem etylowym, objętym szczególnym nadzorem podatkowym.

22. Zarządzenie nr 22/2015 w sprawie ustalenia regulaminu organizacji staży krajowych w ramach projektu pn. „pWp 
projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej — innowacyjny rozwój studiów ii stopnia w oparciu o doświadczenia 
partnera zagranicznego”.

23. Zarządzenie nr 23/2015 zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad (polityki) rachunkowości dotyczą-
cych ewidencji i rozliczania środków otrzymanych na realizację projektu pn. „Uniwersytet kompetencji kluczowych 
w chmurze edukacyjnej” w ramach umowy o dofinansowanie UDA-pOKL.09.01.02-24-083/14-00, realizowanego 
w ramach priorytetu iX rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1. Wyrównywanie szans 
edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, poddziałania 
9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie 
różnic w jakości usług edukacyjnych, współfinansowanego ze środków Unii europejskiej z europejskiego Funduszu 
Społecznego, w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007–2013.

24. Zarządzenie nr 24/2015 w sprawie prowadzenia Księgi Dyplomów.
25. Zarządzenie nr 25/2015 w sprawie ustalenia limitów środków finansowych na pokrycie wydatków związanych 

z działalnością wydawniczą w Uniwersytecie śląskim w Katowicach.
26. Zarządzenie nr 26/2015 w sprawie wprowadzenia instrukcji w sprawie zasad kierowania pracowników, doktorantów 

i studentów Uniwersytetu śląskiego za granicę w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych. 
27. Zarządzenie nr 27/2015 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia „Wykazu symboli literowych jednostek 

organizacyjnych Uniwersytetu śląskiego w Katowicach”.
28. Zarządzenie nr 28/2015 zmieniające zarządzenie w sprawie udzielania upoważnień kierownikom jednostek Uni-

wersytetu w zakresie gospodarki finansowej Uniwersytetu śląskiego w Katowicach w kadencji 2012–2016.
29. Zarządzenie nr 29/2015 w sprawie zmian w administracji ogólnouczelnianej. 
30. Zarządzenie nr 30/2015 w sprawie realizacji projektu pn. „close the Deal, Fill the Gap”, realizowanego w ramach 

Specific programme „progress”.
31. Zarządzenie nr 31/2015 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i sposobu postępowania w Uniwersytecie śląskim 

z alkoholem etylowym, objętym szczególnym nadzorem podatkowym.
32. Zarządzenie nr 32/2015 w sprawie realizacji projektu pn. „platforma Analiz i Archiwizacji Danych (pAAD)” w ramach 

programu Operacyjnego innowacyjna Gospodarka, współfinansowanego ze środków europejskiego Funduszu 
rozwoju regionalnego.

33. Zarządzenie nr 33/2015 w sprawie realizacji projektu pn. „Nowoczesna edukacja o przeciwdziałaniu zagrożeniom 
środowiskowym — GeoriSKS”.

34. Zarządzenie nr 34/2015 zmieniające zarządzenie w sprawie udzielania upoważnień kierownikom jednostek Uni-
wersytetu w zakresie gospodarki finansowej Uniwersytetu śląskiego w Katowicach w kadencji 2012–2016.

35. Zarządzenie nr 35/2015 w sprawie ogłoszenia „regulaminu konkursu na projekt kalendarza ściennego Uniwersytetu 
śląskiego w Katowicach na rok 2016”.

36. Zarządzenie nr 36/2015 w sprawie ustalenia regulaminu konkursu „Lider umiędzynarodowienia Uś”.
37. Zarządzenie nr 37/2015 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia „regulaminu przyznawania zwiększenia 

stypendium z dotacji projakościowej w Uniwersytecie śląskim w Katowicach” oraz wytycznych w sprawie zasad 
przyznawania stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie śląskim w Katowicach.

38. Zarządzenie nr 38/2015 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świad-
czeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu śląskiego.

39. Zarządzenie nr 39/2015 w sprawie wprowadzenia procedury przekazywania pisemnych prac dyplomowych do 
ogólnopolskiego repozytorium prac dyplomowych, których obrona zakończona pozytywnym wynikiem odbyła 
się po dniu 30 września 2009 r. 

40. Zarządzenie nr 40/2015 w sprawie ustalenia regulaminu organizacji staży krajowych w ramach projektu pn. „Kom-
petentny informatyk — rozwój kompetencji przyszłych specjalistów it”, współfinansowanego ze środków Unii 
europejskiej w ramach europejskiego Funduszu Społecznego.

41. Zarządzenie nr 41/2015 w sprawie ustalenia regulaminu organizacji praktyk krajowych dla studentów kierunku 
fizyka ii stopnia w ramach projektu pn. „pWp partnerstwo — informatyka — Nanofizyka — piN”.

42. Zarządzenie nr 42/2015 w sprawie utworzenia Studiów podyplomowych Neurodydaktyka z grywalizacją i techno-
logią informacyjną.

43. Zarządzenie nr 43/2015 w sprawie utworzenia Studiów podyplomowych Komunikacja i etykieta interkulturowa 
Krajów Niemieckojęzycznych.

44. Zarządzenie nr 44/2015 w sprawie organizacji roku akademickiego 2015/2016.
45. Zarządzenie nr 45/2015 w sprawie ustalenia regulaminu uczestnictwa w konkursie „tradycje mojego regionu” 
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w ramach projektu pn. „cultivating and forming regional traditions by the Visegrad Group teachers”, realizowanego 
w ramach Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego.

46. Zarządzenie nr 46/2015 w sprawie ustalenia regulaminu uczestnictwa w konferencji naukowej w ramach projektu 
pn. „Zwiększenie liczby absolwentów kierunku chemia ZLAB”.

47. Zarządzenie nr 47/2015 w sprawie wprowadzenia „regulaminu przyznawania Wyróżnień rektora Uniwersytetu 
śląskiego w Katowicach”.

48. Zarządzenie nr 48/2015 w sprawie zmian w strukturze podstawowych jednostek organizacyjnych prowadzących 
działalność naukowo-dydaktyczną w Uniwersytecie śląskim w Katowicach w roku akademickim 2014/2015.

49. Zarządzenie nr 49/2015 w sprawie realizacji projektu pn. „ekologia kulturowa — specjalność na kierunku etnologia, 
studia ii stopnia”.

50. Zarządzenie nr 50/2015 w sprawie realizacji projektu pn. „Społeczeństwo prosumenckie — prosumencka energe-
tyka (prOS)”.

51. Zarządzenie nr 51/2015 w sprawie szkolenia obronnego w Uniwersytecie śląskim na 2015 rok.
52. Zarządzenie nr 52/2015 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów 

(dowodów) finansowo-księgowych w Uniwersytecie śląskim w Katowicach.
53. Zarządzenie nr 53/2015 zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzenia rejestracji 

kandydatów na studia w Uniwersytecie śląskim.
54. Zarządzenie nr 54/2015 w sprawie szczegółowych zasad (polityki) rachunkowości dotyczących ewidencji i rozlicza-

nia środków otrzymanych na realizację projektu pn. „Kompetentny informatyk — rozwój kompetencji przyszłych 
specjalistów it (Ki-it)” w ramach umowy o dofinansowanie UDA-pOKL.04.01.01-00-179/14-00, realizowanego 
w ramach priorytetu iV Szkolnictwo wyższe i nauka, Działania 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycz-
nego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na 
wiedzy, poddziałania 4.1.1. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni, współfinansowanego ze środków Unii 
europejskiej z europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

55. Zarządzenie nr 55/2015 zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad (polityki) rachunkowości dotyczą-
cych ewidencji i rozliczania środków otrzymanych na realizację projektu pn. „Metody ilościowego i jakościowego 
pomiaru parametrów fizycznych tkanki kostnej badanej z zastosowaniem wysokorozdzielczej mikrotomografii 
komputerowej” w ramach umowy o dofinansowanie UDA-pOiG.01.03.02-00-075/12-00 z dnia 21 października 
2013 r., realizowanego w ramach priorytetu i Badanie i rozwój nowoczesnych technologii, Działania 1.3. Wsparcie 
projektów B+r na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe, poddziałania 1.3.2. Wspieranie 
ochrony prawnej własności przemysłowej tworzonej w jednostkach naukowych w wyniku prac B+r, współfinan-
sowanego ze środków Unii europejskiej z europejskiego Funduszu rozwoju regionalnego, w ramach programu 
Operacyjnego innowacyjna Gospodarka 2007–2013.

56. Zarządzenie nr 56/2015 w sprawie zasad wnoszenia wkładu własnego w projektach finansowanych ze środków 
krajowych i zagranicznych.

57. Zarządzenie nr 57/2015 w sprawie uczestnictwa przez studentów w zajęciach nieobjętych planem studiów.
58. Zarządzenie nr 58/2015 w sprawie ustalenia regulaminu organizacji staży zagranicznych w ramach projektu pn. 

„pWp projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej — innowacyjny rozwój studiów ii stopnia w oparciu o doświad-
czenia partnera zagranicznego”.

59. Zarządzenie nr 59/2015 w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego „polityki Bezpieczeństwa w Zakresie 
Ochrony Danych Osobowych w Uniwersytecie śląskim w Katowicach” oraz „instrukcji Zarządzania Systemem in-
formatycznym Służącym do przetwarzania Danych Osobowych w Uniwersytecie śląskim w Katowicach”.

60. Zarządzenie nr 60/2015 w sprawie ustalenia regulaminu imprezy „i rowerowy rajd Bioróżnorodności Uniwersytetu 
śląskiego w Katowicach”.

61. Zarządzenie nr 61/2015 w sprawie prowadzenia na Wydziale informatyki i Nauki o Materiałach studiów dokto-
ranckich w zakresie inżynierii materiałowej w języku angielskim.

62. Zarządzenie nr 62/2015 zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad (polityki) rachunkowości doty-
czących ewidencji i rozliczania środków otrzymanych na realizację projektu pn. „pWp partnerstwo — informatyka 
— Nanofizyka — piN” w ramach umowy o dofinansowanie UDA-pOKL.04.01.01-00-091/13-00, realizowanego 
w ramach priorytetu iV Szkolnictwo wyższe i nauka, Działania 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycz-
nego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na 
wiedzy, poddziałania 4.1.1. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni, współfinansowanego ze środków Unii 
europejskiej z europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007–2013.

63. Zarządzenie nr 63/2015 w sprawie dokumentowania i upowszechniania dorobku naukowego pracowników Uni-
wersytetu śląskiego w Katowicach.

64. Zarządzenie nr 64/2015 w sprawie ustalenia zasad finansowania kosztów egzemplarzy obowiązkowych, autorskich, 
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promocyjnych oraz egzemplarzy dla członków rad redakcyjnych i recenzentów w przypadku publikacji niekomer-
cyjnych wydanych w Uniwersytecie śląskim.

65. Zarządzenie nr 65/2015 w sprawie ustalenia regulaminu organizacji i odbywania staży w ramach projektu pn. 
„informatyka inżynierska — Kierunek Zamawiany Uniwersytetu śląskiego w Katowicach”, realizowanego w ramach 
programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii europejskiej w ramach europejskiego 
Funduszu Społecznego.

66. Zarządzenie nr 66/2015 w sprawie ustalenia regulaminu uczestnictwa w konkursach organizowanych w ramach 
projektu pn. „informatyka inżynierska — Kierunek Zamawiany Uniwersytetu śląskiego w Katowicach”.

67. Zarządzenie nr 67/2015 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i trybu przydziału miejsc oraz zamieszkiwania 
w domach studenckich Uniwersytetu śląskiego w Katowicach.

68. Zarządzenie nr 68/2015 zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Studiów podyplomowych Kwalifikacyjnych 
Logopedii i Medialnej emisji Głosu.

69. Zarządzenie nr 69/2015 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia procedury składania i archiwizowania 
pisemnych prac dyplomowych.

70. Zarządzenie nr 70/2015 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów 
(dowodów) finansowo-księgowych w Uniwersytecie śląskim w Katowicach.

71. Zarządzenie nr 71/2015 w sprawie wprowadzenia regulaminu konkursu o nagrody naukowe „polarKNOW” za 
osiągnięcia publikacyjne z zakresu nauk o Ziemi w ramach działań projakościowych centrum Studiów polarnych 
Uniwersytetu śląskiego w Katowicach.

72. Zarządzenie nr 72/2015 w sprawie wprowadzenia wzorów dokumentów korzystania z infrastruktury badawczej 
w Uniwersytecie śląskim w Katowicach oraz określenia progu wartości aparatury naukowo-badawczej poddanej 
obowiązkowi prowadzenia dziennika czasu pracy.

73. Zarządzenie nr 73/2015 w sprawie ustalenia zasad weryfikacji językowej tekstów obcojęzycznych kierowanych do 
opracowania wydawniczego i publikacji w Uniwersytecie śląskim w Katowicach lub we współpracy z wydawnic-
twami zewnętrznymi.

74. Zarządzenie nr 74/2015 w sprawie szczegółowych zasad (polityki) rachunkowości dotyczących ewidencji i rozli-
czania środków otrzymanych na realizację projektu pn. „Akademickie centrum Kreatywności — Germanistyka” 
w ramach umowy MNiSW/2014/Dir/587/AcK z dnia 17 grudnia 2014 r., na podstawie decyzji nr 5/pOiG/AcK/2014, 
realizowanego w ramach priorytetu i Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działania 1.1. Wsparcie badań 
naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy, poddziałania 1.1.3. Wsparcie systemu zarządzania bada-
niami naukowymi oraz ich wynikami, współfinansowanego ze środków Unii europejskiej z europejskiego Funduszu 
rozwoju regionalnego w ramach programu Operacyjnego innowacyjna Gospodarka 2007–2013.

75. Zarządzenie nr 75/2015 w sprawie ograniczenia w świadczeniu pracy na przełomie grudnia 2015 r. i stycznia 2016 r.
76. Zarządzenie nr 76/2015 zmieniające zarządzenie określające zasady udzielania pomocy publicznej de minimis 

w projektach realizowanych przez Uniwersytet śląski w Katowicach.
77. Zarządzenie nr 77/2015 w sprawie zmian w „regulaminie pracy” w Uniwersytecie śląskim.
78. Zarządzenie nr 78/2015 w sprawie wprowadzenia procedury prowadzenia rejestru decyzji o zwolnieniach z opłat 

za usługi edukacyjne na studiach doktoranckich w Uniwersytecie śląskim w Katowicach.
79. Zarządzenie nr 79/2015 w sprawie warunków wynagradzania za udział w pracach komisji rekrutacyjnych powoła-

nych na rok akademicki 2015/2016.
80. Zarządzenie nr 80/2015 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacji staży zagranicznych 

w ramach projektu pn. „Matematyka kodem nowoczesności”, Zadanie 4: „przedsiębiorczość i staże”.
81. Zarządzenie nr 81/2015 w sprawie ustalenia regulaminu konkursu na najlepszą pracę dyplomową w zakresie hi-

storii sztuki na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu śląskiego w Katowicach obronioną w roku akademickim 
2014/2015.

82. Zarządzenie nr 82/2015 w sprawie utworzenia kursu dokształcającego prawa Stanów Zjednoczonych Ameryki „the 
School of US Law”.

83. Zarządzenie nr 83/2015 w sprawie ustalenia regulaminu wyjazdów na konferencję „iGSc 2015 prAGUe” w ramach 
projektu pn. „GeOFUtUre — Geofizyka w gospodarce przyszłości”. 

84. Zarządzenie nr 84/2015 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacji i odbywania 3-mie-
sięcznych staży krajowych w ramach projektu pn. „GeOFUtUre — Geofizyka w gospodarce przyszłości”. 

85. Zarządzenie nr 85/2015 w sprawie ankiety oceny pracy nauczyciela akademickiego.
86. Zarządzenie nr 86/2015 w sprawie zmian w administracji ogólnouczelnianej.
87. Zarządzenie nr 87/2015 w sprawie likwidacji Studiów podyplomowych identyfikacja wybranych grup kulturowych 

w kontekście problemów z ich powrotami.
88. Zarządzenie nr 88/2015 w sprawie likwidacji podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych Diagnoza i terapia psycho-

pedagogiczna w pracy pedagoga i Nauczyciela z Uczniem o Specjalnych potrzebach edukacyjnych.
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89. Zarządzenie nr 89/2015 w sprawie szczegółowych zasad (polityki) rachunkowości dotyczących ewidencji i rozlicza-
nia środków otrzymanych na realizację zadania o akronimie „polski Online” w ramach projektu systemowego pn. 
„Wsparcie zarządzania procesem rekrutacji studentów z zagranicy w polskich uczelniach”, na podstawie umowy 
MNiSW/2015/Dir/74 z dnia 12 lutego 2015 r. oraz pOKL.04.01.03-00-001/13-00 realizowanego w ramach prio-
rytetu 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, pod-
działania 4.1.3. Wzmocnienie systemowych narzędzi zarządzania szkolnictwem wyższym — projekty systemowe, 
współfinansowanego ze środków Unii europejskiej z europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzi.

90. Zarządzenie nr 90/2015 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad przyznawania pomieszczeń oraz zamieszkiwania 
w Domach Asystenta Uniwersytetu śląskiego.

91. Zarządzenie nr 91/2015 w sprawie powołania Uczelnianej Komisji rekrutacyjnej na rok akademicki 2015/2016 oraz 
określenia regulaminu jej prac.

92. Zarządzenie nr 92/2015 w sprawie realizacji projektu pn. „Zintegrowane nauczanie przedmiotów ścisłych z per-
spektywą obliczeniową — icSe4school”, współfinansowanego ze środków Unii europejskiej w ramach programu 
erasmus+.

93. Zarządzenie nr 93/2015 w sprawie zmian w strukturze podstawowych jednostek organizacyjnych prowadzących 
działalność naukowo-dydaktyczną w Uniwersytecie śląskim w Katowicach w roku akademickim 2015/2016.

94. Zarządzenie nr 94/2015 zmieniające zarządzenie w sprawie realizacji projektu pn. „platforma Analiz i Archiwizacji 
Danych (pAAD)” w ramach programu Operacyjnego innowacyjna Gospodarka, współfinansowanego ze środków 
europejskiego Funduszu rozwoju regionalnego.

95. Zarządzenie nr 95/2015 w sprawie utworzenia Studiów podyplomowych „Społeczeństwo prosumenckie — pro-
sumencka energetyka”.

96. Zarządzenie nr 96/2015 w sprawie utworzenia Studiów podyplomowych Kwalifikacyjnych Optometria.
97. Zarządzenie nr 97/2015 w sprawie utworzenia Studiów podyplomowych transl@tor: technologie informatyczne 

wspomagające tłumaczenie.
98. Zarządzenie nr 98/2015 w sprawie likwidacji Studiów podyplomowych partnerstwo publiczno-prywatne.
99. Zarządzenie nr 99/2015 zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych 

Bibliotekoznawstwa i informacji Naukowej.
100. Zarządzenie nr 100/2015 w sprawie likwidacji „Kursu językowego dla tłumaczy wybranych języków słowiańskich 

— języka chorwackiego, czeskiego, słowackiego”.
101. Zarządzenie nr 101/2015 w sprawie likwidacji Studiów podyplomowych w Szkole Zarządzania Uniwersytetu 

śląskiego.
102. Zarządzenie nr 102/2015 zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Kwalifikacyjnych Studiów podyplomowych 

coaching Strategiczny.
103. Zarządzenie nr 103/2015 w sprawie likwidacji Studiów podyplomowych „Nauczanie matematyki i informatyki 

w zreformowanej szkole”.
104. Zarządzenie nr 104/2015 w sprawie powołania Międzywydziałowego Zespołu ds. Geoinformacji przyrodniczej.
105. Zarządzenie nr 105/2015 w sprawie utworzenia Studiów podyplomowych Kwalifikacyjnych resocjalizacja z inter-

wencją kryzysową.
106. Zarządzenie nr 106/2015 w sprawie ustalenia regulaminu organizacji i odbywania 1 miesięcznych staży w ramach 

projektu pn. „UStuś — Uniwersyteckie Studia środowiskowe: Kierunek Zamawiany „Ochrona środowiska”, Zadanie 
7: „Umożliwienie zastosowania wiedzy w praktyce. program stażowy”.

107. Zarządzenie nr 107/2015 w sprawie utworzenia Studiów podyplomowych Zastosowanie współczesnych metod 
hydrologii w inżynierii, gospodarce wodnej i ochronie przeciwpowodziowej.

108. Zarządzenie nr 108/2015 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad (polityki) rachunkowości Uniwersytetu śląskiego 
w Katowicach.

109. Zarządzenie nr 109/2015 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacji i odbywania 
1-miesięcznych staży w ramach projektu pn. „UStuś — Uniwersyteckie Studia środowiskowe: Kierunek Zamawiany 
„Ochrona środowiska”, Zadanie 7: „Umożliwienie zastosowania wiedzy w praktyce. program stażowy”.

110. Zarządzenie nr 110/2015 w sprawie wprowadzenia obowiązku rejestrowania wniosków o przyznanie świadczeń 
pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego oraz 
zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej w Uniwersyteckim Systemie Obsługi Studiów.

111. Zarządzenie nr 111/2015 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu śląskiego Międzyuczelnianego 
centrum edukacji i Badań interdyscyplinarnych.

112. Zarządzenie nr 112/2015 w sprawie prowadzenia dokumentacji studiów iii stopnia oraz przewodów doktorskich 
z wykorzystaniem Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów.
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113. Zarządzenie nr 113/2015 w sprawie utworzenia Studiów podyplomowych: podyplomowe Historyczne Studia 
śląskoznawcze.

114. Zarządzenie nr 114/2015 zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Studiów podyplomowych „e-zdrowie”.
115. Zarządzenie nr 115/2015 w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2015/2016 na 

studiach trzeciego stopnia.
116. Zarządzenie nr 116/2015 w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2015/2016.
117. Zarządzenie nr 117/2015 w sprawie wprowadzenia regulaminu konkursu wyróżnień naukowych za działalność na 

polu pozyskiwania środków na badania naukowe w krajowych lub zagranicznych postępowaniach konkursowych 
w ramach działań projakościowych centrum Studiów polarnych Uniwersytetu śląskiego w Katowicach.

118. Zarządzenie nr 118/2015 w sprawie określenia wewnętrznej procedury wyboru partnerów spoza sektora finansów 
publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektów partnerskich dofinansowanych w ramach 
programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020.

119. Zarządzenie nr 119/2015 zmieniające zarządzenie w sprawie „regulaminu zakładowego funduszu świadczeń 
socjalnych”.

120. Zarządzenie nr 120/2015 w sprawie realizacji projektu systemowego pn. „Wsparcie zarządzania procesem rekrutacji 
studentów z zagranicy w polskich uczelniach” programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze 
środków Unii europejskiej w ramach europejskiego Funduszu Społecznego.

121. Zarządzenie nr 121/2015 w sprawie wysokości maksymalnych stawek wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe 
i zlecone na studiach stacjonarnych.

122. Zarządzenie nr 122/2015 w sprawie ustalenia regulaminu użyczania przenośnego sprzętu komputerowego.
123. Zarządzenie nr 123/2015 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacji i odbywania staży 

w ramach projektu pn. „informatyka inżynierska — Kierunek Zamawiany Uniwersytetu śląskiego w Katowicach”, 
realizowanego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii europej-
skiej w ramach europejskiego Funduszu Społecznego.

124. Zarządzenie nr 124/2015 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacji i odbywania  
1–miesięcznych staży w ramach projektu pn. „UStuś — Uniwersyteckie Studia środowiskowe: Kierunek Zamawiany 
„Ochrona środowiska”, Zadanie 7: „Umożliwienie zastosowania wiedzy w praktyce. program stażowy”.

125. Zarządzenie nr 125/2015 w sprawie określenia „regulaminu przeprowadzania okresowej oceny pracowników 
niebędących nauczycielami akademickimi”.

126. Zarządzenie nr 126/2015 w sprawie ustalenia regulaminu organizacji i odbywania 1 miesięcznych staży studenckich 
w ramach projektu pn. „UStuś — Uniwersyteckie Studia środowiskowe: Kierunek Zamawiany „Ochrona środowiska”.

127. Zarządzenie nr 127/2015 w sprawie ustalenia regulaminu imprezy „Bieg(z)USiem pod egidą” organizowanej 
w 2015 r.

128. Zarządzenie nr 128/2015 w sprawie likwidacji podyplomowych Studiów Dziennikarskich.
129. Zarządzenie nr 129/2015 w sprawie utworzenia Studiów podyplomowych Kwalifikacyjnych Nauczanie Języków 

Obcych w Wychowaniu przedszkolnym i edukacji Wczesnoszkolnej.
130. Zarządzenie nr 130/2015 w sprawie realizacji projektu pn. „Konstrukcja ultrakondensatora z wykorzystaniem cera-

miki bezołowiowej” w ramach wspólnego przedsięwzięcia Narodowego centrum Badań i rozwoju i Narodowego 
centrum Nauki — tANGO.

131. Zarządzenie nr 131/2015 w sprawie realizacji projektu pn. „Opracowanie metody regeneracji katalizatorów DeNOx 
stosowanych w instalacjach energetycznych oraz opracowanie nowych bardziej efektywnych katalizatorów DeNOx 
opartych na innowacyjnych materiałach uzyskiwanych nanotechnologicznie” w ramach wspólnego przedsięwzięcia 
Narodowego centrum Badań i rozwoju i Narodowego centrum Nauki — tANGO.

132. Zarządzenie nr 132/2015 w sprawie realizacji projektu pn. „implementacja transformatora piezoelektrycznego do 
aplikacji czujnikowych, generatorowych i biomedycznych” w ramach wspólnego przedsięwzięcia Narodowego 
centrum Badań i rozwoju i Narodowego centrum Nauki — tANGO.

133. Zarządzenie nr 133/2015 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacji i odbywania staży 
w ramach projektu pn. „informatyka inżynierska — Kierunek Zamawiany Uniwersytetu śląskiego w Katowicach”, 
realizowanego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii europej-
skiej w ramach europejskiego Funduszu Społecznego.

134. Zarządzenie nr 134/2015 w sprawie rozkładu czasu pracy w 2016 roku dla pracowników niebędących nauczycie-
lami akademickimi.

135. Zarządzenie nr 135/2015 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania 
świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu śląskiego.

136. Zarządzenie nr 136/2015 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad przyznawania pomieszczeń oraz zamieszkiwania 
w Domach Asystenta Uniwersytetu śląskiego.
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137. Zarządzenie nr 137/2015 w sprawie realizacji projektu pn. „Numeryczny model złożenia oparty na parametrach 
jakościowych węgli kamiennych” w ramach wspólnego przedsięwzięcia Narodowego centrum Badań i rozwoju 
i Narodowego centrum Nauki — tANGO.

138. Zarządzenie nr 138/2015 w sprawie sporządzania kalkulacji planowanych/ rozliczenia zrealizowanych przychodów/ 
kosztów studiów podyplomowych i kursów dokształcających oraz zasad wynagradzania za świadczone usługi 
edukacyjne związane z ich prowadzeniem.

139. Zarządzenie nr 139/2015 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania 
świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu śląskiego.

140. Zarządzenie nr 140/2015 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i trybu przydziału miejsc oraz zamieszkiwania 
w domach studenckich Uniwersytetu śląskiego w Katowicach.

141.  Zarządzenie nr 141/2015 w sprawie zmian w administracji ogólnouczelnianej.
142. Zarządzenie nr 142/2015 w sprawie realizacji projektu pn. „children Born of War — past, present and Future  

(cHiBOW)” realizowanego w ramach programu HOrYZONt 2020 (Działanie Marii Skłodowskiej-curie: innowacyjne 
Sieci Szkoleniowe).

143. Zarządzenie nr 143/2015 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia „regulaminu ubiegania się i udzielania 
zamówień publicznych przez Uniwersytet śląski w Katowicach”.

144. Zarządzenie nr 144/2015 zmieniające zarządzenie w sprawie zawierania umów dotyczących warunków odpłatności 
za usługi edukacyjne dla cudzoziemców podejmujących studia na zasadach odpłatności w Uniwersytecie śląskim 
w Katowicach.

145. Zarządzenie nr 145/2015 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu odpłatnych egzaminów 
certyfikujących organizowanych w Studium praktycznej Nauki Języków Obcych oraz wydawania Akademickich 
certyfikatów znajomości języków obcych Uniwersytetu śląskiego w Katowicach.

146. Zarządzenie nr 146/2015 zmieniające zarządzenie w sprawie certyfikacji poziomu biegłości językowej w Uniwer-
sytecie śląskim.

147. Zarządzenie nr 147/2015 w sprawie wprowadzenia wzoru oświadczenia studenta oraz doktoranta o akceptacji 
regulaminu ochrony, korzystania i zarządzania wynikami prac intelektualnych na Uniwersytecie śląskim w Kato-
wicach oraz zasad ich komercjalizacji.

148. Zarządzenie nr 148/2015 w sprawie likwidacji Studiów podyplomowych Kwalifikacyjnych pedagogika Specjalna 
w Zakresie profilaktyki i resocjalizacji.

149. Zarządzenie nr 149/2015 w sprawie utworzenia Studiów podyplomowych Zamówienia publiczne i partnerstwo 
publiczno-prywatne.

150. Zarządzenie nr 150/2015 w sprawie zmian w strukturze podstawowych jednostek organizacyjnych prowadzących 
działalność naukowo-dydaktyczną w Uniwersytecie śląskim w Katowicach w roku akademickim 2015/2016.

151. Zarządzenie nr 151/2015 zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zakresu obowiązków władz Uczelni.
152. Zarządzenie nr 152/2015 zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia międzyuczelnianych Studiów podyplo-

mowych „prawo w ochronie zdrowia”. 
153. Zarządzenie nr 153/2015 w sprawie likwidacji podyplomowych Studiów prawa Unii europejskiej oraz podyplomo-

wych Studiów prawnych problemów Górnictwa i Ochrony środowiska.
154. Zarządzenie nr 154/2015 w sprawie likwidacji Studiów podyplomowych Kwalifikacyjnych Organizacji pomocy 

psychologicznej.
155. Zarządzenie nr 155/2015 w sprawie utworzenia Studiów podyplomowych Analiza instrumentalna.
156. Zarządzenie nr 156/2015 zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Studiów podyplomowych „Społeczeństwo 

prosumenckie — prosumencka energetyka”.
157. Zarządzenie nr 157/2015 w sprawie zmian w strukturze podstawowych jednostek organizacyjnych prowadzących 

działalność naukowo-dydaktyczną w Uniwersytecie śląskim w Katowicach w roku akademickim 2015/2016.
158. Zarządzenie nr 158/2015 w sprawie zmian w administracji ogólnouczelnianej.
159. Zarządzenie nr 159/2015 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodo-

wych pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.
160. Zarządzenie nr 160/2015 zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad (polityki) rachunkowości doty-

czących ewidencji i rozliczania środków otrzymanych na realizację projektu pn. „śląskie Międzyuczelniane centrum 
edukacji i Badań interdyscyplinarnych” w ramach Umowy nr UDA-pOiS.13.01-004/08/00.

161. Zarządzenie nr 161/2015 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia „regulaminu zgłaszania do ubezpie-
czenia zdrowotnego studentów i doktorantów Uniwersytetu śląskiego”.

162. Zarządzenie nr 162/2015 w sprawie określenia polityki jakości kształcenia na Uniwersytecie śląskim w Katowicach.
163. Zarządzenie nr 163/2015 w sprawie zmian w strukturze podstawowych jednostek organizacyjnych prowadzących 

działalność naukowo-dydaktyczną w Uniwersytecie śląskim w Katowicach w roku akademickim 2015/2016
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164. Zarządzenie nr 164/2015 w sprawie likwidacji Studiów podyplomowych psychologia transportu. Diagnostyka 
psychologiczna w obszarze prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej. 

165. Zarządzenie nr 165/2015 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia „regulaminu przyznawania zwiększenia 
stypendium z dotacji projakościowej w Uniwersytecie śląskim w Katowicach” oraz wytycznych w sprawie zasad 
przyznawania stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie śląskim w Katowicach.

Uchwały Senatu 

1. Uchwała nr 388/2015 w sprawie wyrażenia zgody na mianowanie prof. dr. hab. Wojciecha popiołka z Wydziału 
prawa i Administracji na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony.

2. Uchwała nr 389/2015 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie mianowania dr hab. prof. Uś Barbarze Gutkow-
skiej z Wydziału Filologicznego na stanowisku profesora nadzwyczajnego na kolejne trzy lata.

3. Uchwała nr 390/2015 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie mianowania dr hab. prof. Uś Marioli Jarczyk 
z Wydziału Filologicznego na stanowisku profesora nadzwyczajnego na kolejne trzy lata.

4. Uchwała nr 391/2015 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie mianowania dr hab. prof. Uś Aldonie Skudrzyk 
z Wydziału Filologicznego na stanowisku profesora nadzwyczajnego na kolejne trzy lata.

5. Uchwała nr 392/2015 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie mianowania ks. dr. hab. prof. Uś ireneuszowi 
celaremu z Wydziału teologicznego na stanowisku profesora nadzwyczajnego na kolejne trzy lata.

6. Uchwała nr 393/2015 w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu śląskiego w Katowicach ks. 
prof. dr. hab. Michałowi Hellerowi.

7. Uchwała nr 394/2015 w sprawie utworzenia studiów drugiego stopnia na kierunku praca socjalna.
8. Uchwała nr 395/2015 w sprawie utworzenia nowej specjalności na kierunku socjologia (kariery europejskie w ad-

ministracji i biznesie).
9. Uchwała nr 396/2015 w sprawie utworzenia nowych specjalności na kierunku filologia germańska.
10. Uchwała nr 397/2015 w sprawie prowizorium budżetowego Uczelni na rok 2015.
11. Uchwała nr 398/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie głównych kierunków rozwoju infrastruktury budowlanej 

Uniwersytetu śląskiego w latach 2010–2015.
12. Uchwała nr 399/2015 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Filologicznego.
13. Uchwała nr 400/2015 w sprawie wyrażenia zgody na mianowanie prof. dr. hab. Zygmunta Gburskiego z Wydziału 

Matematyki, Fizyki i chemii na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony.
14. Uchwała nr 401/2015 w sprawie wyrażenia zgody na mianowanie prof. dr. hab. Mariana palucha z Wydziału Mate-

matyki, Fizyki i chemii na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony.
15. Uchwała nr 402/2015 w sprawie wyrażenia zgody na mianowanie prof. dr. hab. romana Maciuszkiewicza z Wydziału 

Artystycznego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony.
16. Uchwała nr 403/2015 w sprawie wyrażenia zgody na mianowanie prof. dr. hab. Aleksandra Ostrowskiego z Wydziału 

Artystycznego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony.
17. Uchwała nr 404/2015 w sprawie wyrażenia zgody na mianowanie prof. dr. hab. Grzegorza Łaszczycy z Wydziału 

prawa i Administracji na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony.
18. Uchwała nr 405/2015 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie mianowania dr hab. prof. Uś Danucie Opackiej-

-Walasek z Wydziału Filologicznego na stanowisku profesora nadzwyczajnego na kolejne trzy lata.
19. Uchwała nr 406/2015 w sprawie wyrażenia zgody na mianowanie prof. dr. hab. Krzysztofa Uniłowskiego z Wydziału 

Filologicznego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony.
20. Uchwała nr 407/2015 w sprawie wyrażenia zgody na mianowanie prof. dr hab. Marioli Jarczyk z Wydziału Filolo-

gicznego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony.  
21. Uchwała nr 408/2015 w sprawie zaopiniowania wniosków o przyznanie nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego.
22. Uchwała nr 409/2015 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu w Senacie Uniwersytetu śląskiego w Katowi-

cach w trakcie kadencji 2012–2016.
23. Uchwała nr 410/2015 w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Uniwersytetu śląskiego 

w Katowicach w trakcie kadencji 2012–2016.
24. Uchwała nr 411/2015 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu w Senacie Uniwersytetu śląskiego w Katowi-

cach w trakcie kadencji 2012–2016.
25. Uchwała nr 412/2015 w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Uniwersytetu śląskiego 

w Katowicach w trakcie kadencji 2012–2016.
26. Uchwała nr 413/2015 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu w Senacie Uniwersytetu śląskiego w Katowi-

cach w trakcie kadencji 2012–2016.
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27. Uchwała nr 414/2015 w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Uniwersytetu śląskiego 
w Katowicach w trakcie kadencji 2012–2016.

28. Uchwała nr 415/2015 w sprawie przyznania złotych i srebrnych odznak „Za zasługi dla Uniwersytetu śląskiego”.
29. Uchwała nr 416/2015 w sprawie przyjęcia sprawozdania z oceny jakości kształcenia na Uniwersytecie śląskim 

w Katowicach i funkcjonowania Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia.
30. Uchwała nr 417/2015 w sprawie szczegółowych zasad przyjęć na i rok studiów laureatów konkursów międzynaro-

dowych oraz ogólnopolskich w roku akademickim 2015/2016.
31. Uchwała nr 418/2015 w sprawie utworzenia kierunku studiów antropologia języka i komunikacji.
32. Uchwała nr 419/2015 w sprawie utworzenia kierunku studiów studia śląskie.
33. Uchwała nr 420/2015 w sprawie utworzenia kierunku studiów kognitywistyka.
34. Uchwała nr 421/2015 w sprawie utworzenia kierunku studiów malarstwo i projekty interdyscyplinarne.
35. Uchwała nr 422/2015 w sprawie utworzenia studiów drugiego stopnia na kierunku sztuka pisania.
36. Uchwała nr 423/2015 w sprawie utworzenia studiów drugiego stopnia na kierunku doradztwo filozoficzne i coaching.
37. Uchwała nr 424/2015 w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku studiów zarządzanie zasobami ludzkimi.
38. Uchwała nr 425/2015 w sprawie wniosku o nadanie Wydziałowi pedagogiki i psychologii Uniwersytetu śląskiego 

w Katowicach uprawnień do prowadzenia studiów na kierunku zarządzanie zasobami ludzkimi.
39. Uchwała nr 426/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia kierunku studiów filologia angielska.
40. Uchwała nr 427/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia kierunku studiów komunikacja promocyjna 

i kryzysowa.
41. Uchwała nr 428/2015 w sprawie prowadzenia na kierunku inżynieria materiałowa studiów w języku angielskim.
42. Uchwała nr 429/2015 w sprawie utworzenia specjalności w Uniwersytecie śląskim w Katowicach.
43. Uchwała nr 430/2015 w sprawie uchwalenia regulaminu ochrony, korzystania i zarządzania wynikami prac inte-

lektualnych na Uniwersytecie śląskim w Katowicach oraz zasad ich komercjalizacji.
44. Uchwała nr 431/2015 w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej Uniwersytetu 

śląskiego w Katowicach.
45. Uchwała nr 432/2015 w sprawie rozporządzenia nieruchomością należącą do Uniwersytetu, której wartość prze-

kracza kwotę 100 tys. eUrO (sto tysięcy eUrO) (dotyczy sprzedaży nieruchomości usytuowanej w Sosnowcu przy 
ul. Żytniej).

46. Uchwała nr 433/2015 w sprawie rozporządzenia nieruchomością należącą do Uniwersytetu, której wartość przekracza 
kwotę 100 tys. eUrO (sto tysięcy eUrO) (dotyczy nieruchomości usytuowanej w Katowicach przy Alei Walentego 
roździeńskiego 14).

47. Uchwała nr 434/2015 w sprawie powołania do składu Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów na kadencję 2012– 
–2016 członków komisji będących doktorantami.

48. Uchwała nr 435/2015 w sprawie powołania do składu Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów na 
kadencję 2012–2016 członków komisji będących doktorantami.

49. Uchwała nr 436/2015 w sprawie zmiany składu Uczelnianej Komisji Wyborczej na kadencję 2012–2016.
50. Uchwała nr 437/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu Senackiej Komisji do spraw Kształcenia 

na kadencję 2012–2016.
51. Uchwała nr 438/2015 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału prawa i Administracji.
52. Uchwała nr 439/2015 w sprawie nadania imienia i nazwiska profesor Aliny Kowalskiej jako patrona czytelni Ogólnej 

Biblioteki Wydziału Filologicznego w Katowicach.
53. Uchwała nr 440/2015 w sprawie wyrażenia zgody na mianowanie prof. dr. hab. Wojciecha pisarskiego z Wydziału 

Matematyki, Fizyki i chemii na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony.
54. Uchwała nr 441/2015 w sprawie wszczęcia procedury nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu śląskiego 

w Katowicach.
55. Uchwała nr 442/2015 w sprawie wyznaczenia promotora w przewodzie o nadanie tytułu doktora honoris causa 

Uniwersytetu śląskiego w Katowicach prof. Johnowi Swalesowi. 
56. Uchwała nr 443/2015 w sprawie powołania recenzentów w przewodzie o nadanie tytułu doktora honoris causa 

Uniwersytetu śląskiego w Katowicach prof. Johnowi Swalesowi.
57. Uchwała nr 444/2015 w sprawie przyznania złotych i srebrnych odznak „Za zasługi dla Uniwersytetu śląskiego”.
58. Uchwała nr 445/2015 w sprawie nazwy studiów organizowanych przez Kolegium indywidualnych Studiów Mię-

dzyobszarowych (Kolegium iSM).
59. Uchwała nr 446/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu studiów   w Uniwersytecie śląskim 

w Katowicach. 
60. Uchwała nr 447/2015 w sprawie szczegółowych zasad studiowania w trybie studiów równoległych na drugiej lub 

kolejnej specjalności w ramach jednego kierunku studiów stacjonarnych.
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61. Uchwała nr 448/2015 w sprawie utworzenia kierunku studiów inżynieria zagrożeń środowiskowych.
62. Uchwała nr 449/2015 w sprawie prowadzenia na kierunku projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej studiów 

w języku angielskim.
63. Uchwała nr 450/2015 w sprawie utworzenia nowej specjalności w Uniwersytecie śląskim w Katowicach (komuni-

kacja personalna w organizacji).
64. Uchwała nr 451/2015 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na i rok studiów doktoranckich w Uniwersytecie śląskim 

w Katowicach na rok akademicki 2015/2016.
65. Uchwała nr 452/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie warunków i trybu rekrutacji na i rok studiów w Uniwersytecie 

śląskim w roku akademickim 2015/2016.
66. Uchwała nr 453/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych 

Uniwersytetu śląskiego w Katowicach w zakresie planów studiów i programów kształcenia.
67. Uchwała nr 454/2015 w sprawie obciążenia nieruchomości należących do Uniwersytetu, których wartość przekracza 

kwotę 100 tys. eUrO (sto tysięcy eUrO) (dotyczy ustanowienia służebności przesyłu).
68. Uchwała nr 455/2015 w sprawie wyrażenia zgody na ponowne mianowanie prof. dr hab. Grażyny chełkowskiej 

z Wydziału Matematyki, Fizyki i chemii na stanowisko profesora nadzwyczajnego z dniem 1 września 2015 r. na 
czas nieokreślony.

69. Uchwała nr 456/2015 w sprawie wyrażenia zgody na mianowanie prof. dr. hab. tomasza pawelca z Wydziału Nauk 
Społecznych na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony.

70. Uchwała nr 457/2015 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie mianowania dr hab. prof. Uś ewie rott-pietrzyk 
z Wydziału prawa i Administracji na stanowisku profesora nadzwyczajnego na kolejne trzy lata.

71. Uchwała nr 458/2015 w sprawie poparcia uchwały rady Naukowej Szkoły Zarządzania Uniwersytetu śląskiego 
dotyczącej rozwiązania stosunku pracy z panem dr. Jarosławem rybczyńskim.

72. Uchwała nr 459/2015 w sprawie nadania tytułu profesora honorowego Uniwersytetu śląskiego prof. zw. dr. hab. 
tadeuszowi Kłakowi.

73. Uchwała nr 460/2015 w sprawie nadania tytułu profesora honorowego Uniwersytetu śląskiego prof. zw. dr. hab. 
Jerzemu Brzezińskiemu dr. h.c. multi.  

74. Uchwała nr 461/2015 w sprawie nadania tytułu profesora honorowego Uniwersytetu śląskiego prof. zw. dr. hab. 
Bogusławowi śliwerskiemu dr. h.c. Uniwersytetu Marii curie-Skłodowskiej w Lublinie.

75. Uchwała nr 462/2015 w sprawie nadania tytułu profesora honorowego Uniwersytetu śląskiego prof. dr. hab. Janowi 
Štěpánowi.

76. Uchwała nr 463/2015 w sprawie utworzenia kierunku studiów geologia stosowana.
77. Uchwała nr 464/2015 w sprawie prowadzenia na kierunku informatyka studiów w języku angielskim.
78. Uchwała nr 465/2015 w sprawie planowanych limitów przyjęć kandydatów na i rok studiów w Uniwersytecie ślą-

skim na rok akademicki 2015/2016.
79. Uchwała nr 466/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie warunków i trybu rekrutacji na i rok studiów w Uniwersytecie 

śląskim w roku akademickim 2015/2016.
80. Uchwała nr 467/2015 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na i rok studiów w Uniwersytecie śląskim w Katowicach 

w roku akademickim 2016/2017.
81. Uchwała nr 468/2015 zmieniająca uchwałę 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 2015/2016.

82. Uchwała nr 469/2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2014.
83. Uchwała nr 470/2015 w sprawie wyrażenia zgody na ponowne mianowanie prof. zw. dr hab. ewy talik z Wydziału Ma-

tematyki, Fizyki i chemii na stanowisko profesora zwyczajnego z dniem 1 października 2015 r. na czas nieokreślony.
84. Uchwała nr 471/2015 w sprawie wyrażenia zgody na mianowanie prof. dr. hab. Andrzeja Norasa z Wydziału Nauk 

Społecznych na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony.
85. Uchwała nr 472/2015 w sprawie wyrażenia zgody na mianowanie prof. dr hab. Heleny Synowiec z Wydziału Filo-

logicznego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony.
86. Uchwała nr 473/2015 w sprawie wyrażenia zgody na mianowanie prof. dr. hab. Zenona Gajdzicy z Wydziału etnologii 

i Nauk o edukacji na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony.
87. Uchwała nr 474/2015 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie zatrudnienia dr Mare teichmann na stanowisku 

profesora nadzwyczajnego w Szkole Zarządzania Uniwersytetu śląskiego.
88. Uchwała nr 475/2015 w sprawie nadania tytułu profesora honorowego Uniwersytetu śląskiego prof. zw. dr hab. 

Krystynie Heskiej-Kwaśniewicz.
89. Uchwała nr 476/2015 w sprawie nadania tytułu profesora honorowego Uniwersytetu śląskiego prof. zw. dr. hab. 

Jerzemu chmielowskiemu.
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90. Uchwała nr 477/2015 w sprawie nadania tytułu profesora honorowego Uniwersytetu śląskiego prof. zw. dr. hab. 
Józefowi Bańce.

91. Uchwała nr 478/2015 w sprawie nadania tytułu profesora honorowego Uniwersytetu śląskiego prof. zw. dr. hab. 
czesławowi Głombikowi dr. h.c. Uniwersytetu palackiego w Ołomuńcu.

92. Uchwała nr 479/2015 w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii o dorobku kandydata do tytułu doktora honoris causa 
Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie — prof. dr. Nguyen Van Gianga na podstawie 
recenzji prof. zw. dr. hab. Adama idziaka.

93. Uchwała nr 480/2015 w sprawie zmiany w statucie Uniwersytetu śląskiego w Katowicach.
94. Uchwała nr 481/2015 w sprawie przyjęcia sprawozdania rektora z działalności Uniwersytetu śląskiego w Katowi-

cach za rok 2014.
95. Uchwała nr 482/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych 

Uniwersytetu śląskiego w Katowicach w zakresie planów studiów i programów kształcenia.
96. Uchwała nr 483/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efek-

tów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych w Uniwersytecie śląskim (dotyczy: informacji naukowej 
i bibliotekoznawstwa).

97. Uchwała nr 484/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów 
kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych w Uniwersytecie śląskim (dotyczy: socjologii).

98. Uchwała nr 485/2015 w sprawie zasad organizacji w Uniwersytecie śląskim w Katowicach potwierdzania efektów 
uczenia się uzyskanych poza edukacją formalną.

99. Uchwała nr 486/2015 w sprawie określenia środków na wynagrodzenia dla pracowników Uczelni na rok 2015.
100. Uchwała nr 487/2015 w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Uczelni na rok 2015.
101. Uchwała nr 488/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu Senackiej Komisji do spraw Współpracy 

z Zagranicą na kadencję 2012–2016.
102. Uchwała nr 489/2015 w sprawie nadania imienia i nazwiska profesora Kazimierza polańskiego jako patrona Sali 

rady Wydziału Filologicznego w Sosnowcu.
103. Uchwała nr 490/2015 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Filologicznego.
104. Uchwała nr 491/2015 w sprawie wyrażenia zgody na mianowanie prof. dr. hab. Józefa Knopka z Wydziału Arty-

stycznego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony.
105. Uchwała nr 492/2015 w sprawie wyrażenia zgody na mianowanie prof. dr hab. Barbary tokarskiej-Guzik z Wydziału 

Biologii i Ochrony środowiska na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony.
106. Uchwała nr 493/2015 w sprawie wyrażenia zgody na mianowanie prof. dr. hab. piotra Skubały z Wydziału Biologii 

i Ochrony środowiska na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony.
107. Uchwała nr 494/2015 w sprawie wyrażenia zgody na mianowanie prof. dr hab. Bernadety Niesporek-Szamburskiej 

z Wydziału Filologicznego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony.
108. Uchwała nr 495/2015 w sprawie wyrażenia zgody na mianowanie prof. dr hab. Aldony Skudrzyk z Wydziału Filo-

logicznego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony.
109. Uchwała nr 496/2015 w sprawie wyrażenia zgody na mianowanie prof. dr hab. Jolanty tambor z Wydziału Filolo-

gicznego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony.
110. Uchwała nr 497/2015 w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu śląskiego w Katowicach prof. 

Johnowi Swalesowi.
111. Uchwała nr 498/2015 w sprawie wszczęcia procedury nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu śląskiego 

w Katowicach.
112. Uchwała nr 499/2015 w sprawie wyznaczenia promotora w przewodzie o nadanie tytułu doktora honoris causa 

Uniwersytetu śląskiego w Katowicach prof. Marii Delaperrière.
113. Uchwała nr 500/2015 w sprawie powołania recenzentów w przewodzie o nadanie tytułu doktora honoris causa 

Uniwersytetu śląskiego w Katowicach prof. Marii Delaperrière.
114. Uchwała nr 501/2015 w sprawie zgłoszenia kandydatów na członków polskiej Komisji Akredytacyjnej.
115. Uchwała nr 502/2015 w sprawie powołania komisji do spraw oceny pracy nauczycieli akademickich pełniących 

funkcję rektora i prorektorów.
116. Uchwała nr 503/2015 w sprawie likwidacji kierunku studiów informatyka prowadzonego przez Wydział Matema-

tyki, Fizyki i chemii.
117. Uchwała nr 504/2015 w sprawie zatwierdzenia zmiany planu rzeczowo-finansowego Uczelni na rok 2015.
118. Uchwała nr 505/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu Senackiej Komisji do spraw Kształcenia 

na kadencję 2012–2016.
119. Uchwała nr 506/2015 w sprawie wyrażenia zgody na mianowanie prof. dr. hab. inż. Stanisława Krompca z Wydziału 

Matematyki, Fizyki i chemii na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony.
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120. Uchwała nr 507/2015 w sprawie wyrażenia zgody na mianowanie prof. dr hab. ewy Miczki z Wydziału Filologicz-
nego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony.

121. Uchwała nr 508/2015 w sprawie powołania uczelnianej komisji wyborczej na kadencję 2016–2020.
122. Uchwała nr 509/2015 w sprawie wyboru przewodniczącego uczelnianej komisji wyborczej w kadencji 2016–2020.
123. Uchwała nr 510/2015 w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Uczelni 

za rok 2015.
124. Uchwała nr 511/2015 w sprawie nadania instytutowi Języka polskiego imienia profesor ireny Bajerowej.
125. Uchwała nr 512/2015 w sprawie rozpatrzenia odwołania od uchwały rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu 

śląskiego w Katowicach.
126. Uchwała nr 513/2015 w sprawie przyznania złotych odznak „Za zasługi dla Uniwersytetu śląskiego”.
127. Uchwała nr 514/2015 w sprawie zatwierdzenia regulaminu Wyborczego Uniwersytetu śląskiego w Katowicach 

dotyczącego wyboru organów na kadencję 2016–2020.
128. Uchwała nr 515/2015 w sprawie „Wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych w zakresie two-

rzenia, prowadzenia i likwidacji studiów podyplomowych w Uniwersytecie śląskim”.
129. Uchwała nr 516/2015 w sprawie utworzenia Związku Uczelni.
130. Uchwała nr 517/2015 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Filologicznego.
131. Uchwała nr 518/2015 w sprawie wyrażenia zgody na ponowne mianowanie prof. zw. dr hab. Beaty Walczak z Wy-

działu Matematyki, Fizyki i chemii na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony.
132. Uchwała nr 519/2015 w sprawie wyrażenia zgody na mianowanie prof. dr hab. Bernadetty Fuchs z Wydziału prawa 

i Administracji na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony.
133. Uchwała nr 520/2015 w sprawie przyznania złotych i srebrnych odznak „Za zasługi dla Uniwersytetu śląskiego”.
134. Uchwała nr 521/2015 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.

135. Uchwała nr 522/2015 w sprawie utworzenia studiów drugiego stopnia na kierunku inżynieria biomedyczna.
136. Uchwała nr 523/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie warunków i trybu rekrutacji na i rok studiów w Uniwersytecie 

śląskim w roku akademickim 2015/2016.
137. Uchwała nr 524/2015 w sprawie likwidacji kierunku studia regionalne.
138. Uchwała nr 525/2015 w sprawie utworzenia nowej specjalności na kierunku filologia: europejskie studia leksyko-

graficzne (eMLex).
139. Uchwała nr 526/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu Senackiej Komisji do spraw Kształcenia 

na kadencję 2012–2016.
140. Uchwała nr 527/2015 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Nauk o Ziemi.

Pisma okólne Rektora

1. pismo okólne nr 1/2015 w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie śląskim w Katowicach nowego wzoru indeksu 
doktoranta.

2. pismo okólne nr 2/2015 w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie śląskim w Katowicach nowego wzoru karty 
słuchacza.

3. pismo okólne nr 3/2015 w sprawie ustalenia stawki podstawowej i wysokości nagród rektora dla nauczycieli aka-
demickich w Uniwersytecie śląskim w Katowicach w roku 2015.

4. pismo okólne nr 4/2015 w sprawie wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia w Uniwer-
sytecie śląskim w Katowicach w roku akademickim 2015/2016.

5. pismo okólne nr 5/2015 w sprawie „Oświadczenia kandydata” na studia stacjonarne w Uniwersytecie śląskim 
w Katowicach.

6. pismo okólne nr 6/2015 w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne wnoszonych przez cudzo-
ziemców w roku akademickim 2015/2016.

7. pismo okólne nr 7/2015 w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzeń i pozostałych kosztów przewodu doktorskiego, 
postępowania habilitacyjnego oraz o nadanie tytułu profesora, postępowania konkursowego poprzedzającego 
zatrudnienie na stanowisku profesora zwyczajnego i profesora nadzwyczajnego posiadającego stopień naukowy 
doktora habilitowanego oraz postępowania kwalifikacyjnego poprzedzającego zatrudnienie nauczyciela akade-
mickiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego lub profesora wizytującego posiadającego stopień naukowy 
doktora oraz znaczne i twórcze osiągnięcia w pracy naukowej, zawodowej lub artystycznej, a także zasad odpłat-
ności za przeprowadzenie przewodu doktorskiego, postępowania habilitacyjnego oraz za czynności o nadanie 
tytułu profesora.
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Pisma okólne Kanclerza

1. pismo okólne nr 1/2015 w sprawie ochrony danych osobowych przetwarzanych w Administracji Ogólnouczelnianej. 
 ponadto udzielono 162 pełnomocnictw / upoważnień.

 porównanie zmian zachodzących w wykazie wydanych aktów prawnych regulujących funkcjonowanie Uniwersytetu 
śląskiego oraz zawartych porozumień i umów w latach 2008, 2012 i 2015 zawiera tabela nr 1. 

TABELA 1
Liczba wydanych aktów prawnych regulujących funkcjonowanie Uniwersytetu Śląskiego

oraz zawartych porozumień i umów w latach 2008, 2012 i 2015

Lp. Wyszczególnienie 2008 2012 2015
1 Uchwały Senatu 46 115 140
2 Zarządzenia rektora 85 208 165
3 Zarządzenia Kanclerza 1 — —
4 Obwieszczenia rektora 3 11 5
5 pisma okólne rektora 2 11 7
6 pisma okólne prorektorów 1 — —
7 pisma okólne Kanclerza — 1 1
8 porozumienia, umowy o współpracy, listy intencyjne 22 112 197
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DZiAŁALNOśĆ iNNYcH JeDNOSteK UNiWerSYtetU

A/ Archiwum Uniwersytetu śląskiego

 W roku 2015 Archiwum Uś jako jednostka ogólnouczelniana wypełniało swoje podstawowe funkcje, tj. gromadziło, 
przechowywało, porządkowało, zabezpieczało i udostępniało zasoby archiwalne. 

Zasób Archiwum 
 Na koniec 2015 roku zasób archiwalny liczył ok. 4 430 m.b.; oznacza to, że w ubiegłym roku przybyło ok. 217 m.b. 
archiwaliów. przyjęto 31 479 jednostek archiwalnych, z czego: 11 655 to dokumentacja z wydziałów (absolwenci, studenci 
skreśleni, akta z rekrutacji i dokumentacja związana z tokiem studiów), zaś 19 824 to jednostki przejęte z administracji 
ogólnouczelnianej oraz projektu UpGOW (łącznie z teczkami słuchaczy studiów podyplomowych w ramach UpGOW).
Udostępnienia i kwerendy
 W minionym roku liczba udostępnień i kwerend wynosiła 21 084, w tym liczba kwerend to 15 329 i liczba udostęp-
nień to 5 755.
Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej
 Za zgodą Archiwum państwowego w Katowicach, w 2015 r. wybrakowano ok. 74 m.b. akt dokumentacji niearchi-
walnej, której upłynął termin przechowywania określony w „Jednolitym rzeczowym Wykazie Akt Uś”.
Praktyki studenckie — prelekcje — konsultacje
 W 2015 r. 3 studentów historii specjalizacji archiwalnej odbyło praktyki studenckie, jako praktyki zawodowe, w Ar-
chiwum Uś. Jednocześnie pracownik Archiwum prowadził prelekcje przygotowane dla studentów historii specjalizacji 
archiwalnej.
 Na prośbę jednostek organizacyjnych Uczelni pracownik Archiwum udzielał konsultacji i prowadził szkolenia w za-
kresie stosowania „instrukcji kancelaryjnej Uniwersytetu śląskiego”, „instrukcji archiwalnej Uniwersytetu śląskiego” oraz 
„Jednolitego rzeczowego Wykazu Akt”. 
Opracowywanie i porządkowanie materiałów archiwalnych oraz udostępnianie zbiorów
 Wykonano prace związane z inwentaryzacją i porządkowaniem dokumentacji z Wydziałów: Filologicznego oraz 
informatyki i Nauki o Materiałach zgromadzonej w chorzowie, a także dokumentacji z działów administracji ogólno-
uczelnianej przechowywanej w magazynie przy ul. Bankowej w Katowicach; jednocześnie prowadzono prace związane 
z udostępnianiem zasobu Archiwum.
Cyfryzacja zbiorów Archiwum
 W związku z realizacją Zarządzenia nr 39 rektora z dnia 12 marca 2015 r., pracownicy Archiwum wprowadzali do 
systemu USOS elektroniczną wersję pisemnych prac dyplomowych (dotyczy prac obronionych po 30 września 2009 r.), 
stanowiących część zasobu Archiwum; zgodnie z wypracowaną procedurą pracownicy Archiwum weryfikowali prace 
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przeznaczone do wgrywania — wstępnie zakwalifikowano ponad 8 200 prac.
 Na bieżąco wprowadzano dane do komputerowej bazy danych — w sumie do „Katalogu prac magisterskich i li-
cencjackich” wpisano 6 625 prac dyplomowych oraz do „Katalogu akt osobowych pracowników zwolnionych” wpisano 
154 akta osobowe pracownicze.
 Stan katalogów baz komputerowych na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosił:
 • komputerowa baza — Katalog akt osobowych pracowników zwolnionych: 18 489 rekordów,
 • komputerowa baza — Kartoteki płacowe pracowników Uczelni: 16 665 rekordów,
 • komputerowa baza — Katalog prac magisterskich i licencjackich: 113 947 rekordów.
Kształtowanie narastającego zasobu
 pracownicy Archiwum wykonywali prace polegające na sprawdzaniu spisów zdawczo-odbiorczych i dokumentacji 
przed przekazaniem do Archiwum oraz udzielali konsultacji dotyczących postępowania z dokumentacją i sposobu 
przekazywania dokumentacji do Archiwum.
 pracownik Archiwum prowadził konsultacje w zakresie archiwizacji dokumentacji projektów unijnych realizowanych 
przez jednostki Uś; jednocześnie prowadzono prace związane z porządkowaniem i spisaniem dokumentacji projektowej 
zlikwidowanego Biura projektu UpGOW ( jest to pierwsza dokumentacja projektowa przyjęta do Archiwum Uś).
Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją (EZD)
 prowadzono konsultacje z Archiwum państwowym w Katowicach nad wprowadzeniem systemu elektronicznego 
Zarządzania Dokumentacją (eZD); pracownik Archiwum uczestniczył w spotkaniach zespołu, składającego się z pra-
cowników Uczelni, prowadzącego prace nad zastosowaniem eZD w Uniwersytecie śląskim.
 Na zaproszenie śląskiego centrum Społeczeństwa informacyjnego w Katowicach, pracownik Archiwum został 
oddelegowany do udziału w pracach powołanego dla województwa śląskiego Zespołu ds. wdrażania systemu elek-
tronicznego Zarządzania Dokumentacją.
Organizacja konferencji
 Archiwum podjęło działania zmierzające do zorganizowania konferencji poświęconej zagadnieniom wdrażania 
i funkcjonowania systemu elektronicznego Zarządzania Dokumentacją „rola archiwów w procesie wprowadzania 
systemu elektronicznego Zarządzania Dokumentacją — cele i założenia oraz ich realizacja. Z doświadczeń archiwów 
szkół wyższych, instytucji naukowych i kulturalnych”.
 planowany termin konferencji — kwiecień 2016 roku; współorganizatorem konferencji będzie Archiwum polskiej 
Akademii Nauk w Warszawie.
Kontrole w Archiwum UŚ
 pracownik Archiwum państwowego w Katowicach dokonał w dniu 2 marca 2015 r. kontroli Archiwum Uś. Kontrola 
wykazała, że Archiwum prowadzone jest prawidłowo; zastrzeżenia wzbudził jedynie stan magazynów usytuowanych 
w Katowicach — duża wilgotność i niewłaściwe zabezpieczenie przechowywanych tam materiałów archiwalnych. 
 Zalecenie pokontrolne dotyczyło konieczności przeniesienia akt kategorii A i B z Katowic do wydzielonego maga-
zynu w chorzowie. Z uwagi na termin wykonania zalecenia pokontrolnego do 31 grudnia 2015 r., rektor Uniwersytetu 
zwrócił się do Dyrektora Archiwum państwowego z prośbą o prolongatę terminu wykonania zalecenia pokontrolnego.
 W dniu 11 sierpnia 2015 r. kontroli Archiwum Uś dokonał również pracownik państwowego powiatowego inspek-
tora Sanitarnego w chorzowie. Kontrola dotyczyła bieżącego nadzoru nad warunkami higieny pracy.
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B/ Biblioteka Uniwersytetu śląskiego
i rada Biblioteczna

B.1 Biblioteka

 realizując ideę otwartości, w 2015 roku kontynuowano w centrum informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej 
działania z lat ubiegłych oraz podejmowano nowe, odpowiadając na potrzeby użytkowników. Zaznaczyć należy, że 
nadal utrzymuje się wzrost liczby użytkowników spoza uczelni (w tej grupie znajdują się również osoby bezrobotne 
oraz bezdomne — ciNiBA stała się dla tej grupy szansą na wyjście z obszaru wykluczenia społecznego).
 W 2015 roku zainicjowano prowadzenie akcji „ciNiBA nocą naładuje mocą” adresowanej do studentów przygo-
towujących się do sesji egzaminacyjnych — podczas sesji zimowej i letniej ciNiBA była otwarta do godziny 23.00. 
Użytkownicy centrum mogli wówczas korzystać z przestrzeni wspólnej książnicy Uś i Ue, ze zbiorów oraz fachowej 
pomocy bibliotekarzy.
 W celu utrzymania wysokiej jakości usług bibliotecznych doskonalono bazy danych dot. zbiorów i publikacji na-
ukowych pracowników Uś. Jednocześnie zespół pracowników w procesie ustawicznego dokształcania podnosił swoje 
kwalifikacje zawodowe. 
 W ramach współpracy z Narodowym Uniwersalnym Katalogiem centralnym NUKAt biblioteki Uniwersytetu ślą-
skiego od kilku lat plasują się w czołówce bibliotek wprowadzających najwięcej danych. W 2015 r., na 147 bibliotek 
współpracujących, Uś zajął 7. miejsce w rankingu. 
 Z uwagi na ocenę jednostek naukowych przypadającą w roku 2017, kontynuowano rozpoczęte w 2014 r., prace 
nad przygotowaniem procedur umożliwiających przekazanie danych o publikacjach z bazy „Bibliografia Dorobku pra-
cowników Uniwersytetu śląskiego” do bazy „polska Bibliografia Naukowa” (pBN), która jest częścią Zintegrowanego 
Systemu informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym „pOL-on”. Dodatkowo, wraz z wprowadzeniem specjalnej bazy 
(Moduł Sprawozdawczy), opracowano odrębną procedurę umożliwiającą eksport danych o publikacjach. Ukazało 
się Zarządzenie nr 63 rektora Uś z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie dokumentowania i upowszechniania dorobku 
naukowego pracowników Uniwersytetu śląskiego w Katowicach, a także Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie 
ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw oraz rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie Systemu informacji o Nauce, które określa zasady współpracy poszcze-
gólnych jednostek uczelni odnośnie do danych o publikacjach naukowych powstających w Uś.
 Od 2014 r. bibliotekarze biorą udział w szkoleniach zagranicznych w ramach programu erasmus (erasmus+). W 2015 
r. pięć osób z zespołu ciNiBA — Biblioteki Uniwersytetu śląskiego odwiedziło następujące biblioteki akademickie: 
Universitat politecnica de Valencia (Hiszpania), University of tartu Library (estonia), University of Worcester (Anglia), 
National and University Library in Zagreb (chorwacja); ponadto sześć osób z Biblioteki Wydziału teologicznego Uś 
odbyło szkolenia w Uniwersytecie w padwie (Włochy), Narodowej i Uniwersyteckiej Bibliotece w Zagrzebiu (chorwa-
cja) oraz w Bibliotece Uniwersytetu im. Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy (Słowacja). czas trwania szkoleń obejmował  
1 tydzień (5 dni roboczych pobytu i realizacji programu). 
 Jednocześnie wzrasta aktywność pracowników całego systemu biblioteczno-informacyjnego uczelni w zakresie 
doskonalenia zawodowego (udział w konferencjach, szkoleniach on-line oraz wyjazdowych). 

 Biblioteka Uś (ciNiBA) na zaproszenie Dyrektora Biblioteki Narodowej zaprezentuje swoje zasoby i usługi grupie 
gości Kongresu iFLA (Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń i instytucji Bibliotekarskich). Biblioteka Uś (ciNiBA) 
została zgłoszona jako miejsce wizyty uczestników 83. światowego Kongresu iFLA, który odbędzie się w sierpniu  
2017 r. we Wrocławiu.

1. Działania kluczowe
1.1 projekt ciNiBA
 Od 2014 r. projekt pozostaje w fazie trwałości. Na koniec 2015 r. zbiory sieci ciNiBA liczyły 1 868 779 woluminów 
książek i czasopism drukowanych, 753 woluminy dokumentów w wersji elektronicznej, 45 671 egzemplarzy zbiorów 
specjalnych, 2 289 tytułów drukowanych czasopism bieżących, 170 baz danych, 109 591 tytułów książek elektronicznych 
i 25 539 czasopism elektronicznych. 
1.2 śBc — śląska Biblioteka cyfrowa
 W 2015 r. śląską Bibliotekę cyfrową współtworzyły 62 instytucje (w tym także biblioteki). Liczba publikacji wynosi 
obecnie ok. 208 tys., ponad 45 mln użytkowników z polski i z zagranicy; najczęściej czytane publikacje to pozycje ze 
zbiorów BUś oraz prace doktorskie, które powstały w Uniwersytecie:
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•  Księga adresowa Województwa śląskiego: rok 1926/1927 [172508],
• Zreformowany system edukacji i jego wpływ na kształcenie i wychowanie dzieci w publicznych szkołach. 

[129798] / rozprawa doktorska,
• przemoc w rodzinie jako źródło zachowań agresywnych młodzieży. [118764] / rozprawa doktorska.

1.3 Biblioteka cyfrowa Uś
 Liczba publikacji: 12 584 pozycji, łączna liczba czytelników od dnia 13.02.2010: blisko 95 tys., najczęściej czytane 
publikacje:

• Obrazowanie cyfrowe zbiorów fotograficznych: fundamenty standardów technicznych [232],
• System prawa cywilnego; część ogólna [218],
• człowiek i śmierć [149].

1.4 Bibliografia Dorobku pracowników Uniwersytetu śląskiego — dokumentuje publikacje naukowców Uś od 1968 r., 
czyli od powstania Uniwersytetu śląskiego. prace nad jej elektroniczną formą realizowane są na bieżąco przy współ-
pracy bibliotek specjalistycznych. Stan bazy: 95 104 rekordów zawierających informacje bibliograficzne o publikacjach 
oraz dane o 3 840 pracownikach. 
 Dane zgromadzone w bibliografii służą także celom sprawozdawczym, są przekazywane do specjalnej bazy (Moduł 
Sprawozdawczy) Zintegrowanego Systemu informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym „pOL-on”. 
1.5 inne
 W terminie 26 października — 25 listopada 2015 r. Biblioteka Uniwersytetu śląskiego, na zlecenie MNiSW, reali-
zowała usługę wyszukiwania cytowań 2 410 tytułów wydawnictw ciągłych. Lista czasopism obejmowała następujące 
informacje: identyfikator (iD), tytuł oryginalny (OriGiNAL_titLe), tytuł w języku angielskim (eNG_titLe), iSSN, eiSSN, 
początkowy rok ukazywania się czasopisma (JOUrNAL_StArt_YeAr). 
 W 2015 r. przygotowano i złożono projekty, które oczekują na ocenę oraz ogłoszenie wyników w 2016 r.:
• dofinansowanie ze środków unijnych w ramach regionalnego programu Operacyjnego Województwa śląskiego na 

lata 2014–2020, Działania 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych Oś priorytetowa ii cyfrowe śląskie,
• wniosek do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego — Działalność Upowszechniająca Naukę (DUN) 2015 r.

2. Organizacja i sprawy kadrowe
 W roku 2015 w ramach systemu oceny pracowników Uniwersytetu śląskiego dokonano okresowej oceny pracow-
ników BUś, w wyniku której pracownicy otrzymali okresową podwyżkę.
 W całym systemie biblioteczno-informacyjnym Uniwersytetu śląskiego liczba pracowników — stan na dzień  
31 grudnia 2015 r. — wynosiła 181 osób (179 i ¾ etatu, 1 umowa zlecenie); dla porównania: w roku 2014 były za-
trudnione 183 osoby. W 2015 r. w BUś zatrudniano 105 osób (103 ¾ etatu oraz 1 umowa zlecenie): 86 osób służba 
biblioteczna oraz 19 (18 i ¾ etatu) innych pracowników. 
 W ciNiBA w 2015 r. poziom zatrudnienia pozostał bez zmian — w ciNiBA zatrudnionych było 77 pracowników BUś, 
w tym 6 informatyków Departamentu informatycznego ciNiBA oraz Biuro centrum (11 osób pracownicy administracji 
i służba techniczno-gospodarcza).
 Aktywność pracowników systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu śląskiego wzrasta, coraz więcej osób 
bierze udział w programie erasmus ( jednym z wymogów jest przygotowanie indywidualnego programu szkolenia). 
W 2015 r. w wyjazdach w ramach erasmus+ wzięło udział 11 osób. ponadto pracownicy uczestniczyli w przedsięwzięciach, 
komisjach i zespołach o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim (3 osoby), szkoleniach i konferencjach międzynarodowych 
(12 osób), w 61 pokazach, szkoleniach i konferencjach krajowych. Najczęściej było to uczestnictwo czynne z referatami 
lub inną formą wystąpienia, popularne były szkolenia on-line Webinarium dla bibliotekarzy oraz szkolenia dla zespołu 
it. W ciągu roku praktycznie cały zespół uczestniczył w różnego typu szkoleniach ogólnych i specjalistycznych. Biblio-
tekarze Uś są również członkami redakcji czasopism: „Bibliotheca Nostra śląski Kwartalnik Naukowy”, „FiDeS Biuletyn 
Federacji Bibliotek Kościelnych”, a także współpracują z wydawnictwami elektronicznymi: e encyklopedia. prawie 
wszystko o historii Kościoła na śląsku, www.encyklo.pl, słowników bibliograficznych. W 2015 r. pracownicy systemu 
biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu śląskiego przygotowali 50 znaczących recenzowanych publikacji.

3. Stan zbiorów
 Na koniec 2015 r. zbiory sieci ciNiBA i bibliotek specjalistycznych liczyły: 1 868 779 woluminów książek i czasopism 
drukowanych, 753 woluminy dokumentów w wersji elektronicznej (bibliografie, raporty, analizy ekonomiczne), 45 671 
egzemplarzy zbiorów specjalnych, 2 289 tytułów drukowanych czasopism bieżących, 170 baz danych, 109 591 tytułów 
książek elektronicznych i 25 539 czasopism elektronicznych. 
 W 2015 r. do BUś wpłynęło i zostało objętych ewidencją sumaryczną 15 921 wol. na kwotę 732 211,85 zł.  
W 2015 r. zakupiono na własność książki dostępne on-line — 7 tytułów na kwotę 2 647,65 zł ( jest to nowa kategoria 
zakupów, która pojawiła się wraz z rozwojem technologii informatycznej). 
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 prenumerata w 2015 r.: czasopisma, bazy i konsorcja zagraniczne dla Uś — 889 354,68 zł, w tym: czasopisma 
zagraniczne — 163 tytuły (w tym 65 połączeń on-line), bazy on-line zagraniczne — 16 baz, konsorcja zagraniczne —  
5 konsorcjów. W 2015 r. prenumerata czasopism polskich w skali Uczelni obejmowała 569 tytułów na kwotę 161 569,77 zł. 

4. Udostępnianie zbiorów
4.1 Wykorzystanie zbiorów ciNiBA przez użytkowników.
 W 2015 r. ciNiBA była otwarta dla czytelników przez 286 dni (72 godziny w tygodniu: poniedziałek–sobota w godz. 
8.00–20.00). 
 Stan bazy czytelniczej z kontem aktywnym w ciNiBA ogółem: 27 538 czytelników. W okresie sprawozdawczym 
licznik wejść wskazał 340 560 osób odwiedzających centrum: 

 – czytelnicy, którzy dokonali jakiejkolwiek operacji powiązanej z wypożyczalnią lub czytelnią w systemie prOLiB (za-
pis do biblioteki, likwidacja konta, wypożyczenie książki, prolongata terminu wypożyczenia, udostępnienie książki 
magazynowej w czytelni) stanowili liczbę 133 605 osób, w tym:
• czytelnicy z Uś  — 83 270 osób,
• czytelnicy z Ue  — 39 564 osoby, 
• czytelnicy obcy  — 10 771 osób,

 – 206 955 osób (60,8%) to osoby, które korzystały ze zbiorów na miejscu lub ze stanowisk komputerowych; w grupie 
tej są także uczestnicy wydarzeń organizowanych w ciNiBA.

4.2 Wypożyczalnia 
 W 2015 r. zarejestrowano: 6 931 nowych czytelników oraz łączną liczbę wypożyczonych i udostępnionych doku-
mentów — 350 725 wol., w tym:

• czytelnicy z Uś  — 201 918 wol., 
• czytelnicy z Ue  — 135 146 wol.,
• czytelnicy obcy — 13 661 wol.

 W minowym roku dokonano 58 346 prolongat w Wypożyczalni, 123 133 prolongaty poprzez OpAc WWW  
i 200 676 zwrotów dokumentów.
4.3 Wypożyczalnia Międzybiblioteczna
 Sprowadzono z innych bibliotek krajowych i zagranicznych 1 288 publikacji, zrealizowano 1 313 zamówień z innych 
bibliotek na materiały zgromadzone w ciNiBA. Liczba partnerów współpracujących z Wypożyczalnią Międzybiblio-
teczną — 465, w tym: partnerzy krajowi — 314, partnerzy zagraniczni — 151.
4.4 Udostępnianie prezencyjne
 czytelnię ciNiBA odwiedziło 10 226 osób, którym udostępniono 9 696 dokumentów. Kabiny pracy indywidualnej 
udostępniono 5 479 razy.
4.5 informatorium
 Liczba odwiedzin na stronie ciNiBA: 1 959 426 (od początku istnienia serwisu, tj. od września 2012 r.: 5 262 319).
 Statystyka udzielonych informacji:

• informacje dotyczące lokalizacji poszukiwanych źródeł, w tym: kwerendy — 170, książki i czasopisma — 1 892,
• analizy cytowań — 35, w tym: dla pracowników Uś — 29, dla pracowników spoza Uś — 6,
• serwis „Zapytaj bibliotekarza” — 231 oraz „Zapytaj” na adres: bgoin@ciniba.edu.pl — 408,
• serwis „Zaproponuj książkę” — 100.

 W roku 2015 udostępnialiśmy 63 bazy danych, w tym 3 bazy tworzone przez BUś. W 19 serwisach i bazach da-
nych udostępnianych jest 18 668 czasopism elektronicznych oraz 67 207 książek elektronicznych (dane przygotowane 
zgodnie z wytycznymi GUS). 
 Wszystkie funkcjonujące w sieci bazy danych i serwisy czasopism elektronicznych, a także linki do źródeł w wolnym 
dostępie rozpowszechniane są w trybie on-line oraz systemie HAN.
 tradycyjnie dostępna była lista A do Z zawierająca informacje o dostępnych publikacjach elektronicznych — dodane 
zostały czasopisma z baz prenumerowanych przez Uniwersytet ekonomiczny. W związku z tym dostępna lista unikal-
nych źródeł (113 920) obejmuje także tytuły niedostępne w sieci Uś. Wprowadzono nowe możliwości przeszukiwania 
zasobów przez Multiwyszukiwarkę Naviga (narzędzie to ułatwia dotarcie do potrzebnych informacji). 
 W roku 2015 testowano następujące bazy danych:

• routledge Handbooks Online (12.01–12.03.2015),
• BioOne Online Journals (20.03.2015–13.05.2015),
• American theological Library Association (03–05.2015),
• Dialnet plus (18.06–18.07.2015),
• Legal Source (2.09–31.10.2015),
• Applied Science & technology (21.09–31.10.2015),
• NASBi (17–30.11.2015).
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5. Działalność dydaktyczna Biblioteki UŚ
5.1 Szkolenia — warsztaty — praktyki i prezentacje 

 – w okresie marzec–kwiecień oraz październik–grudzień 2015 roku przeprowadzono szkolenia w korzystaniu z elek-
tronicznych źródeł informacji dla: 
• doktorantów Wydziału pedagogiki i psychologii,
• studentów ii roku kierunku psychologia,
• studentów iii roku chemia,
• studentów iV roku kierunku pedagogika,
• studentów kierunku kulturoznawstwo,
• studentów kierunku bibliotekoznawstwo,
• studentów kierunku filologia angielska,

 – w listopadzie 2015 r. przeszkolono bibliotekarzy z Wydziału Nauk Społecznych w korzystaniu z elektronicznych 
źródeł danych,

 – spotkanie z bibliotekarzami z bibliotek specjalistycznych w sprawie realizacji Zarządzenia rektora Uś dot. bazy 
„Bibliografia Dorobku pracowników Uś” oraz przedstawienia założeń i strategii postępowania odnośnie pBN,

 – przez cały rok trwały szkolenia bibliotekarzy sieci bibliotecznej Uniwersytetu śląskiego w tworzeniu bazy „Biblio-
grafia Dorobku pracowników Uś”,

 – w październiku przeprowadzono cykl szkoleń ok. 50 importerów z wszystkich wydziałów Uś dotyczących polskiej 
Bibliografii Naukowej i Modułu Sprawozdawczego,

 – szkolenia dla pracowników ciNiBA w zakresie korzystania z kabiny dla niedowidzących,
 – zajęcia warsztatowe oraz prezentacja starych druków i książek bibliofilskich z uwzględnieniem opracowania zbiorów 

specjalnych dla studentów iii roku bibliotekoznawstwa i informacji naukowej (30 osób, 3 godziny zajęć), 
 – prezentacja starych druków i książek bibliofilskich ukazująca książkę jako dzieło sztuki dla studentów filologii 

polskiej (75 osób, 6 godzin zajęć), 
 – prezentacja starych druków ze szczególnym uwzględnieniem wydawnictw słownikowych i encyklopedycznych dla 

studentów kulturoznawstwa (20 osób, 3 godziny zajęć), 
 – prezentacja starych druków oraz książek artystycznych i bibliofilskich dla studentów i roku międzynarodowych 

studiów polskich (24 osoby, 2 godziny zajęć), 
 – prezentacja starych druków i książek bibliofilskich ukazująca książkę jako dzieło sztuki dla studentów filologii 

polskiej (30 osób, 2 godziny zajęć), 
 – „Biblioteczne NAJ!” — pokazy zbiorów dawnych i druków bibliofilskich zorganizowane w ramach dni otwartych 

kierunku międzynarodowe studia polskie organizowanych przez Katedrę Międzynarodowych Studiów polskich Uś 
(4 godziny zajęć dla ok. 100 osób), 

 – praktyki zawodowe i studenckie w BUś, a także w biurze rzecznika prasowego ciNiBA: łącznie 19 uczestników 
(w tym 1 uczestnik studiów podyplomowych bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, 1 student filologii pol-
skiej, 1 student historii, 1 student politologii i 10 studentów bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, 5 uczniów 
techników zawodowych); w Oddziale Gromadzenia, Uzupełniania i Opracowania Zbiorów staże i praktyki odbyło 
60 osób (198 godzin zajęć), 

 – „ciNiBA dla Szkół” — spotkania z młodzieżą szkół średnich; warsztaty dla maturzystów, oferta Vip dla olimpijczyków 
(w ramach działań promocyjnych), 

 – przysposobienie biblioteczne — w 2015 roku decyzje o trybie i modelu przeprowadzania zajęć z przysposobienia 
bibliotecznego podejmowano w poszczególnych jednostkach Uś; niektóre wydziały wykorzystały kurs e-learnin-
gowy przygotowany i na bieżąco aktualizowany przez pracowników Biblioteki Uś, 

 – wystawy i prezentacje zorganizowane przez BUś:
• wystawa Książek Zagranicznych — Firma Kraina Książek (październik),
• wystawa Książek Zagranicznych — Firma ABe-ipS (maj),
• prezentacja Wydawnictwa pWN-ibuk — (listopad), 
• prezentacja Wydawnictwa Brill — (listopad), 

 – biblioteki systemu biblioteczno-informacyjnego brały udział w różnego typu inicjatywach i akcjach poprawiających 
warunki korzystania ze zbiorów np.: Biblioteka Wydziału prawa i Administracji kolejny raz brała udział w programie 
Biblioteka KpMG, który skierowany jest do studentów zainteresowanych branżą audytorsko-doradczą; bibliotekę 
doposażono w książki oraz lampki i podpórki do książek.

5.2 Biblioteki językowe
 Biblioteka Brytyjska, Biblioteka Niemiecka i American corner działają w Uniwersytecie śląskim jako oddziały BUś. 
Godziny otwarcia bibliotek językowych zlokalizowanych w gmachu przy ul. Bankowej 14 zostały ujednolicone.
a. Biblioteka Brytyjska w ramach swojej działalności promuje naukę, literaturę i kulturę brytyjską. Do całości księgo-

zbioru Biblioteki, tzn. do książek, filmów oraz dokumentów dźwiękowych dostęp jest wolny. Niezmiennie od lat 
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najliczniejszą grupę czytelniczą stanowią nauczyciele języka angielskiego, studenci doskonalący język angielski oraz 
uczniowie szkół średnich z regionu. Ze zbiorów korzystają również pracownicy uczelni i studenci. Oferta skierowana 
jest do wszystkich grup wiekowych: dzieci, młodzieży i dorosłych.

 W roku 2015 przeprowadzono 135 godzin lekcji bibliotecznych, w których udział wzięło 717 uczniów szkół podsta-
wowych, gimnazjów oraz liceów. Wzorem lat ubiegłych w trakcie zajęć wyświetlano filmy mające na celu promowanie 
kultury, zwyczajów i przyrody Wielkiej Brytanii. Uczniowie zapoznali się z księgozbiorem Biblioteki; w trakcie prowa-
dzonych lekcji bibliotecznych wykorzystywano gry planszowe przygotowane przez pracownika Biblioteki. 
 tradycyjnie już w grudniu 2015 r., wspólnie z American corner oraz english Language center, zorganizowano im-
prezę poświęconą angielskim kolędom i pastorałkom.
 Działalność wystawiennicza — w minionym roku zorganizowano 10 okolicznościowych wystaw, m.in:

• wystawę poświęconą królowej Wielkiej Brytanii elżbiecie ii — 60-lecie panowania oraz podróże zagraniczne,
• wystawa poświęcona św. patrykowi — patronowi irlandii. 
• czytelnicy mogli również zapoznać się z biografią oraz dziełami znajdującymi się w Bibliotece Brytyjskiej takich 

pisarzy, jak: t. pratchet, r. Stevenson, J. Austen. W gablotach wystawienniczych eksponowano również nowości 
książkowe, które pozyskano do zbiorów Biblioteki Brytyjskiej.

b. Biblioteka Niemiecka i Medioteka Języka Niemieckiego opierają swoją działalność na międzynarodowych umowach 
zawartych między Uniwersytetem śląskim i instytutem Goethego w Monachium.

 Zbiory Biblioteki Niemieckiej i Medioteki Języka Niemieckiego są przekazywane bezpłatnie przez instytut Goethego. 
 W Bibliotece jest wolny dostęp do zbiorów: książek, czasopism oraz zbiorów audiowizualnych. W ramach działal-
ności informacyjno-dydaktycznej zorganizowano 7 wystaw tematycznych:
• Nowości targów książki Frankfurt 2014 — kolekcja instytutu Goethego,
• Nowa niemiecka książka dziecięca 2014 — kolekcja instytutu Goethego,
• Niemieckie nowości wydawnicze 2015 — kolekcja instytutu Goethego,
• powieść kryminalna w zbiorach Biblioteki Niemieckiej,
• Niemieckie krajobrazy — ze zbiorów Biblioteki Niemieckiej,
• święta Bożego Narodzenia w Niemczech — ze zbiorów Biblioteki Niemieckiej,
• Günter Grass — ze zbiorów Biblioteki Niemieckiej.
 projekty, współpraca i inne aktywności: 

 – w porozumieniu z instytutem Goethego, po raz kolejny, współorganizowano „Spielevormittage” — projekt dla 
uczniów szkół ponadpodstawowych; w ramach projektu zrealizowano 10 spotkań, w których udział wzięło ok. 
140 osób, z wykorzystaniem gier planszowych, zaznajomiono uczestników z geografią i kulturą Niemiec, zajęcia 
zachęcały do nauki języka, 

 – Biblioteka Niemiecka wykorzystując swoje najnowsze zbiory z literatury pięknej współorganizowała zajęcia dla 
studentów instytutu Germanistyki — 36 osób; warsztaty odbyły się w pomieszczeniach Biblioteki,

 – 3 października 2015 r. Biblioteka była współorganizatorem europejskiego Dnia Języków w Katowicach; w imprezie 
wzięło udział ok. 160 osób, głównie uczniowie katowickich szkół oraz studenci, 

 – jak co roku, pracownicy Biblioteki Niemieckiej przeprowadzali lekcje biblioteczne dla uczniów szkół województwa 
śląskiego. W czasie spotkań młodzież poznawała zbiory biblioteki i możliwości ich wykorzystania; w 2015 r. biblio-
tekę odwiedziło 9 zorganizowanych grup, łącznie ponad 100 osób,

 – Biblioteka Niemiecka na bieżąco udostępniała zainteresowanym wszelkie pozyskane informacje dotyczące m.in. 
możliwości otrzymania stypendiów w Niemczech, udziału w konferencjach, imprezach kulturalnych oraz kursach 
języka niemieckiego na terenie śląska i w Niemczech. Zgodnie z międzynarodowym porozumieniem Biblioteka 
Niemiecka pozostawała w stałym kontakcie z centrum informacji i Działem Językowym instytutu Goethego w Kra-
kowie i Warszawie. 

c. American corner — zbiory: książki, czasopisma i materiały audio/wideo udostępniane są w systemie wolnego do-
stępu do półek; jednocześnie Biblioteka oferuje możliwość korzystania z 38 baz danych udostępnianych w ramach 
amerykańskiej rządowej platformy informatycznej: elibraryusa.state.gov. 

 Obok działalności bibliotecznej w American corner odbyło się 111 imprez kulturalno-oświatowych dla 2 609 osób, 
w tym:

• spotkania w klubie dyskusyjnym,
• lekcje biblioteczne + workshopy językowe dla dzieci ze szkół podstawowych i średnich,
• prezentacje filmowe — co najmniej jeden raz w miesiącu, np. w listopadzie i grudniu 2015 r. prezentacje odbywały 

się 1 x w tygodniu (powtórka wszystkich części Gwiezdnych Wojen przed oficjalną premierą kolejnej części),
• prezentacje tematyczne (edukacja w USA, program Work&travel),
• wystawy prac plastycznych wykonanych przez uczestników workshopów oraz tematyczne Women’s History 

Month, indianie, ML King, itp.,
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• warsztaty „Do it yourself” — „Zrób to sam”: aktywizacyjno-techniczne i informatyczne — jeden raz w miesiącu 
we wtorki dla szkół podstawowych i jeden raz w soboty dla gimnazjów.

5.3 publikacje pracowników Biblioteki
 – Dostępność polskich czasopism naukowych w sieci / Aneta Drabek // Nowa Bibl. — nr 1 (2015), s. 47–56,
 – publikacje polskich badaczy w czasopismach z list eriH w kontekście ewaluacji jednostek naukowych / emanuel 

Kulczycki, ewa rozkosz, Aneta Drabek // Kult. eduk. — 2015, nr 1, s. 149–172, DOi 10.15804/kie.2015.01.08,
 – publikacje a zgłoszenia ewaluacyjne, czyli zniekształcony obraz nauki w polsce / emanuel Kulczycki, Aneta Drabek, 

ewa A. rozkosz // Nauka (Wroc.). — 2015, nr 3, s. 35–58,
 – Aktualny stan i kierunki badań hydrogeologicznych / Andrzej Kowalczyk, Aneta Drabek // prz. Geol. — 2015, nr 

10/1, s. 852–859,
 – A citation analysis of the research reports of the central Mining institute. Mining and environment using Web of 

Science, Scopus, Baztech, and Google Scholar: case study / Magdalena Bemke-świtilnik, Aneta Drabek // Journal 
of Scientometric research. — 2015, no 3 [w druku],

 – „Bibliotheca Nostra. śląski Kwartalnik Naukowy” (2009–2013) / Maria Kycler // W: Książka, biblioteka, informacja: 
między podziałami a wspólnotą. — Kielce: Uniwersytet Jana Kochanowskiego, 2015. — t. 4 — s. 337–362. — iSBN 
978-83-65139-15-3,

 – Konferencja „O pedagogice profesora Bogdana Suchodolskiego. W 110. rocznicę urodzin”, (Sosnowiec, 12 maja 
2014 r.) / Maria Kycler // chowanna. — 2014, t. 2, s. 369–374,

 – Z wizytą w bibliotekach Zagrzebia: pobyt szkoleniowy erasmus+ / Maria Kycler, Agata Muc, Bogumiła Warząchowska 
// Bibl. Nostra. — 2015, nr 2, s. 92–101,

 – „Bibliotheca Nostra. śląski Kwartalnik Naukowy” w komunikacji bibliologicznej w latach 2009–2014 / Maria Kycler 
// Forum Bibl. Med. — 2015, nr 1, s. 248–260,

 – Wyjazdy bibliotekarzy centrum informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej — Biblioteki Uniwersytetu śląskiego 
w ramach programu erasmus w roku akademickim 2013/2014 / Małgorzata Waga // Nowa Bibl. — Nr 2 (2015), 
s. 91–96,

 – interakcyjny porządek w bibliotece. Wybrane elementy kształtowania się dialogu społecznego i kulturowego ładu, 
Jadwiga Witek. W: Kultura informacyjna w ujęciu interdyscyplinarnym, pod red. Marii Batorowskiej. Kraków, 2015,

 – Bezpieczeństwo systemów informacyjnych — od prawa i technologii do zachowań ludzkich / Andrzej Koziara // 
W: Kultura informacyjna w ujęciu interdyscyplinarnym: teoria i praktyka / pod red. Hanny Batorowskiej. — Kra-
ków: Uniwersytet pedagogiczny im. Komisji edukacji Narodowej w Krakowie, 2015. — t. 1 — s. 29–36. — iSBN 
978-83-7271-942-3,

 – Wyposażenie techniczne i teleinformatyczne centrum informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej w Katowi-
cach. procesy projektowania i realizacja — szanse i zagrożenia / Andrzej Koziara // W: Biblioteka w czasie — czas 
w bibliotece. — Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii curie-Skłodowskiej, 2015. — t. 2: Współczesność. —  
s. 75–85. — iSBN 978-83-7784-682-7,

 – Ćmiel renata: opracowanie biogramów profesorów Józefa Szaflarskiego i Stanisława Dziadka do publikacji pt. 
Geografowie polscy. Słownik biograficzny,

 – Bezpieczeństwo w bibliotece / Barbara Kołodziej // Bibliotekarz. — 2015, nr 6, s. 37–39,
 – Duszpasterstwo bibliotekarzy: w służbie człowieka i książki / pod red. Jana Malickiego, Henryka Olszara, Bogumiły 

Warząchowskiej. — Katowice, 2014, rec.: Barbara Kołodziej // Arch. Bibl. Muz. Kośc. — t. 103 (2015), s. 387–389,
 – rok rodziny w Metropolii Górnośląskiej: wystawa przygotowana przez Bibliotekę teologiczną Uniwersytetu ślą-

skiego w Katowicach / Barbara Kołodziej, eliza Lubojańska // Fides. — 2015, nr 1, s. 259–264,
 – Wdrażanie systemu komputerowego prOLiB w Bibliotece teologicznej Uniwersytetu śląskiego w Katowicach: zarys 

problematyki / Barbara Kołodziej, Gabriela Łącka // Fides. — 2015, nr 1, s. 169–178,
 – Wyjazd szkoleniowy w ramach programu erasmus+ (Uniwersytet Mateja Bela, Bańska Bystrzyca — Słowacja) / 

Barbara Kołodziej, Gabriela Łącka // Bibl. Nostra. — 2015, nr 2, s. 110–114,
 – Biskup polowy Wojska polskiego Józef Gawlina w 50. rocznicę śmierci: na kanwie wystawy fotografii / eliza Lubo-

jańska // Fides. — 2015, nr 2, s. 207–215,
 – Organizacja, kooperacja i inspiracja w bibliotekach za granicą / eliza Lubojańska // Bibliotekarz. — 2015, nr 5, s. 34–36,
 – promocja książki na stronach internetowych bibliotek wydziałów teologicznych oraz uczelni katolickich w polsce / 

eliza Lubojańska // Nowa Biblioteka. — 2015, nr 3, s. 99–115,
 – Sprawozdanie z konferencji „Biblioteki we współczesnym systemie prawnym polski i Unii europejskiej”: Vi Kon-

ferencja Naukowa Korporacji Bibliotekarzy Wrocławskich (Wrocław, 5 grudnia 2014 roku) / eliza Lubojańska // 
Fides. — 2015, nr 2, s. 253–257,

 – Strony WWW parafii jako źródło informacji o katolickiej prasie parafialnej w archidiecezji katowickiej: próba analizy 
formalno-wydawniczej / eliza Lubojańska // Fides. — 2015, nr 2, s. 81–120,
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 – Wyjazd szkoleniowy do Biblioteki Uniwersytetu w padwie w ramach programu erasmus+ / eliza Lubojańska, ewa 
Olszowy // Bibl. Nostra. — 2015, nr 2, s. 102–109,

 – Z wizytą we wschodniej Słowacji: wyjazd szkoleniowy do preszowa w ramach programu erasmus / eliza Lubojańska, 
ewa Olszowy // Fides. — 2015, nr 1, s. 229–238,

 – „Bezpieczeństwo w bibliotece” — konferencja w Wyższej Szkole Bankowej w poznaniu Wydział Zamiejscowy w cho-
rzowie: chorzów, 30 stycznia 2015 roku / Gabriela Łącka// Bibl. Nostra. — 2015, nr 1, s. 149–152,

 – „Źródła do dziejów Kościoła katolickiego na Górnym śląsku”: analiza zawartości / Gabriela Łącka // Fides. — 2015, 
nr 2, s. 135–148,

 – Kształcenie ustawiczne bibliotekarzy, czyli jak poszerzać perspektywy indywidualnego rozwoju konferencja — Ka-
towice, 17 kwietnia 2014 roku / Gabriela Łącka // Fides. — 2015, nr 1, s. 272–276,

 – „Wiadomości Fary św. Barbary” — tygodnik parafii św. Barbary w chorzowie / Agata Muc // Fides. — 2015, nr 1, 
s. 179–194,

 – Z wizytą w bibliotekach Zagrzebia: pobyt szkoleniowy erasmus+/ Maria Kycler, Agata Muc, Bogumiła Warząchowska 
// Bibl. Nostra. — 2015, nr 2, s. 92–101,

 – „Biblioteki we współczesnym systemie prawnym polski i Unii europejskiej”: Vi Konferencja Naukowa Korporacji 
Bibliotekarzy Wrocławskich (Wrocław, 5 grudnia 2014 r.) / ewa Olszowy // prz. Bibl. — 2015, z. 2, s. 247–250,

 – „Ksiądz Arcybiskup Szczepan Wesoły”: wystawa przygotowana przez Bibliotekę teologiczną Uniwersytetu śląskiego 
w Katowicach / ewa Olszowy // Fides. — 2015, nr 2, s. 216–223,

 – Biblioteki kościelne na łamach „Bibliografii Analitycznej Bibliotekoznawstwa i informacji Naukowej. piśmiennictwo 
zagraniczne” / ewa Olszowy // Fides. — 2015, nr 1, s. 153–168,

 – czasopisma archiwów, bibliotek i muzeów Kościoła katolickiego; red. Waldemar Witold Żurek. — Lub., 2014  
rec.: ewa Olszowy // Bibl. Nostra. — 2015, nr 1, s. 161–167,

 – Księgozbiór arcybiskupa Józefa Gawliny / ewa Olszowy // W: Nieznane karty z życia biskupa Józefa Gawliny w świetle 
dokumentów. — Katowice: Wydawnictwo emmanuel, 2015. — s. 193–215. — iSBN 978-83-63757-89-2,

 – Arcybiskup Szczepan Wesoły — doktor honoris causa Universitatis Silesiae: Wydział teologiczny Uniwersytetu 
śląskiego, Katowice 14 i 2015 / Bogumiła Warząchowska // Arch. Bibl. Muz. Kośc. — t. 103 (2015), s. 443–446,

 – „Bibliotheca Nostra: śląski Kwartalnik Naukowy” / red. nacz. Jolanta Gwioździk; red. tematyczny Katarzyna tałuć, 
Bogumiła Warząchowska. — Nr 1: Dziedzictwo kulturowe duchowieństwa śląskiego. — Katowice, Akademia Wy-
chowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, 2015. — 205 s.,

 – Bolesław ciepiela: Monografia biobibliograficzna / Zdzisław Gębołyś, — Sosnowiec: progres Wydawnictwo — Druk 
— reklama, 2015. — 263 s.: il. [w tym kolor.]; 24 cm. — iSBN 978-83-61919-56-8: rec.: Bogumiła Warząchowska 
// Bibl. Nostra. — 2015, nr 2, s. 127–130,

 – Doctor honoris causa ks. prof. Michał Heller — filozof, kosmolog, teolog / Bogumiła Warząchowska // Bibl. Nostra. 
— 2015, nr 1, s. 153–156,

 – Federacja Bibliotek Kościelnych Fides w gościnnych murach Biblioteki Uniwersyteckiej Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego Jana pawła ii. Lublin 1–3 września 2015 r.: Bogumiła Warząchowska // Arch. Bibl. Muz. Kośc. — t. 104 
(2015), s. 459–462,

 – FiDeS — Biuletyn Bibliotek Kościelnych red. nacz. Bogumiła Warząchowska. — 2015, nr 1 — Katowice: Federacja 
Bibliotek Kościelnych FiDeS, 2015. — 308 s.,

 – FiDeS — Biuletyn Bibliotek Kościelnych / red. nacz. Bogumiła Warząchowska. — 2015, nr 2 — Katowice: Federacja 
Bibliotek Kościelnych FiDeS, 2015. — 268 s.,

 – Księgozbiory śląskich kapłanów w Bibliotece teologicznej Uniwersytetu śląskiego w Katowicach / Bogumiła Wa-
rząchowska // W: Z życia książki: ochrona i konserwacja zbiorów Bibliotecznych oraz konteksty: prace dedykowane 
profesorowi Leonardowi Ogiermanowi. — Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu śląskiego, 2015. — s. 280–301. 
— iSBN 978-83- 8012-329-8,

 – Ku ozdobie i obronie rzeczypospolitej: Maryjne miejsca święte w drukach staropolskich / Aleksandra Witkowska, 
Joanna Nastalska-Wiśnicka. — Lub., 2013, rec.: Bogumiła Warząchowska // Bibl. Nostra. — 2015, nr 1, s. 157–160,

 – półrocznik „Fides Biuletyn Bibliotek Kościelnych” — stan obecny i perspektywy rozwoju / Bogumiła Warząchowska 
// Forum Bibliotek Medycznych — 2015, r. 8, nr 1 (15), s. 273–286,

 – Udział biskupów katowickich w rozwoju życia kulturalno-oświatowego na Górnym śląsku w latach 1922–1939 / 
Bogumiła Warząchowska // Bibl. Nostra. — 2015, nr 1, s. 74–93,

 – Współczesna prasa parafialna Archidiecezji Katowickiej / Bogumiła Warząchowska // W: Książka, biblioteka, infor-
macja: między podziałami a wspólnotą. — Kielce: Uniwersytet Jana Kochanowskiego, 2015. — [t. 4]. — s. 299–315. 
— iSBN 978-83-65139-15-3,

 – Wstęp / Katarzyna tałuć, Bogumiła Warząchowska // Bibl. Nostra. — 2015, nr 1, s. 9–12; prace redakcyjne,
 – „Bibliotheca Nostra: śląski Kwartalnik Naukowy” / red. nauk. Jolanta Gwioździk; red. tematyczny Maria Kycler, 
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Bogumiła Warząchowska. — Nr 2: Stowarzyszenia bibliotekarzy. — Katowice: Akademia Wychowania Fizycznego 
im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, 2014. — 252 s.

6. Informatyzacja
 W 2015 r. kontynuowano prace nad procedurami związanymi z bezpieczeństwem systemów teleinformatycznych 
pracownicy odpowiedziani za te zadania uczestniczyli w konferencjach i szkoleniach wyjazdowych oraz szkoleniach 
on-line poświęconych tej tematyce. 
 System biblioteczno-informacyjny Uś dysponuje najnowocześniejszym wyposażeniem sprzętowym i technolo-
gicznym. W ciNiBA użytkownicy korzystają z selfcheków, całodobowej wrzutni urządzeń ułatwiających wypożyczanie 
książek, a także BookViewerów – urządzeń ułatwiających użytkownikom tematyczne wyszukiwanie książek w wolnym 
dostępie.
 W 2015 r. dla potrzeb BUś oraz ciNiBA dokonano zakupów uzupełniających w celu utrzymania szerokiej oferty 
usług bibliotecznych. prowadzono bieżące prace nad utrzymaniem systemów informatycznych, reinastalowano system 
prOLiB. Z uwagi na naturalny cykl zużycia urządzeń dokonano uzupełnień i wymiany sprzętu na bazie drobnych za-
kupów, które uruchomiono w systemie (osprzęt sieciowy do eksploatacji poza budynkiem ciNiBA oraz inne akcesoria 
wspomagające prace agend ciNiBA i BUś), rozbudowano stanowiska komputerowe i sieci z lat poprzednich, na bazie 
elementów stanowiących części zamienne głównie do eksploatacji poza ciNiBA. 
 W 2015 r. użytkownicy systemu biblioteczno-informacyjnego Uś dysponowali 603 komputerami, 17 urządzeniami 
wielofunkcyjnymi, 26 skanerami oraz 62 drukarkami.

7. Kontrola zbiorów
 W 2015 r. kontrola zbiorów we wszystkich bibliotekach systemu biblioteczno-informacyjnego Uś odbywała się 
zgodnie z „planem kontroli zbiorów na lata 2011–2020”. ponadto Biblioteki regularnie przeprowadzały selekcję, wy-
cofując księgozbiór zdezaktualizowany. prace w ramach kontroli zaplanowano tak, by nie utrudniały funkcjonowania 
biblioteki. W roku sprawozdawczym, na podstawie protokołów ubytków, wykreślono z inwentarzy i systemu prOLiB 
21 271 j.inw. wszystkich rodzajów zbiorów.

8. Wydarzenia
 W centrum informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej, zgodnie z ideą biblioteki otwartej, wszystkim zaintere-
sowanym proponowano udział w licznych konferencjach, seminariach, spotkaniach, szkoleniach, wystawach i różnego 
typu wydarzeniach kulturalno-edukacyjnych.

 – Konferencje naukowe, sympozja, warsztaty, spotkania, wykłady:
• warsztaty „Możliwości i ograniczenia naszego mózgu — jak szukać informacji na ten temat”,
• Dzień Języków Dalekowschodnich,
• Dzień Języków Aglutynacyjnych,
• Młody Lider rozwoju — spotkanie z Jankiem Melą,
• spotkanie z autorami książki pt. „emil Zegadłowicz. Daleki i bliski”,
• trurl i Klapaucjusz na tropie postczłowieka. „cyberiada” Lema a dyskurs trans- i posthumanizmu,
• Kongres Menedżerów Kultury,
• seminarium „Fantastyka dla młodzieży — jak ją czytać i dlaczego?”,
• konferencja „2014–2020 — wyzwania dla rozwoju edukacji pozaformalnej w województwie śląskim”,
• Arkana Fantastyki,
• wykład prof. Andrzeja Bliklego pt. „czy firma musi być jak armia pruska?”,
• konferencja „Kultura informacyjna w ujęciu interdyscyplinarnym”,
• warsztaty „Jak skutecznie zabezpieczyć dane w firmie”,
• forum „porozmawiajmy o jąkaniu — eksperci mają głos!”,
• wykład dr hab. irmy Koziny pt. „Barwy rzeczywistości — świat zapisany światłem i kolorem” oraz finisaż wystawy 

„Derby Artystyczne 2015”,
• otwarte warsztaty „Jesień — kolory w cyberprzestrzeni”,
• ii Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Joga w kontekstach kulturowych”,
• iii edycja śląskiego Kongresu Oświaty,
• 6. Kongres Ludzi Marketingu,
• Festiwal Organizacji pozarządowych,
• konferencja „interwencja społeczności lokalnej wobec sprawców przemocy domowej”,
• międzynarodowa konferencja „8th international Summer School on Aggregation Operators”,
• konferencja „Stres w pracy — znajdziemy rozwiązanie”,
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• cykl „Kawa i czasopisma”
• techMine Business conference, 
• Dni Dostępności cyfrowej,
• seminarium nt. praktyki ochrony środowiska w biznesie,
• panel dyskusyjny „piractwo czy dozwolony użytek”,
• pierwsza konferencja Młodego pr,
• konferencja „rewitalizacja terenów miejskich i obszarów poprzemysłowych”,
• światowy tydzień Mózgu 2015,
• warsztaty „personal branding… na start!”,
• warsztaty w ramach Festiwalu inteligencji Finansowej;

 – eventy, m.in.:
• akcje charytatywne: Kiermasz Książek Naukowych (2 edycje: wiosenna i jesienno-zimowa), Szlachetna paczka,
• Bookcrossing,
• Katowice Wieczorową porą — cykl biegów na orientację,
• „powiedz AAAaaa”, aby uratować czyjeś życie,
• Milionowy czytelnik w centrum informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej,
• „przystań na miętę”,
• Dni Otwarte ciNiBA,
• Konkurs Mów inspirujących i ewaluacji,
• Dni Otwarte kierunku komunikacja promocyjna i kryzysowa,
• spotkanie „Kobieta na Businesswoman”,
• Festiwal Języka Ojczystego;

 – Akcje i kampanie informacyjne:
• ciNiBA nocą naładuje mocą! — 2 edycje,
• „Startuj w biznes!”, 
• Wolna książka — bookcrossing w ciNiBA,
• działania promujące i wspierające pozyskiwanie studentów zagranicznych przez Uś i Ue, m. in. w ramach 

projektu „Study tours to poland”,
• „Studencie bądź gotowy na otwarcie” — cykl spotkań informacyjnych dla naukowców i studentów oraz warsz-

tatów „Sztuka szukania — w labiryncie informacji”; akcja plakatowa; prezentacja „ciNiBA — biblioteka otwarta!”,
• ciNiBA dla Szkół — spotkania z młodzieżą szkół średnich; warsztaty dla maturzystów, oferta Vip dla olimpijczyków;

 – Wystawy
• wystawa „Natura 2000 w województwie śląskim” (styczeń),
• wystawa „Japonia jakiej nie znasz” (styczeń),
• wystawa „tacy jesteśmy” (styczeń),
• wystawa „twórczość Stanisława Barańczaka — w zbiorach ciNiBA” (styczeń-marzec),
• wystawa „Kultura muzyczna w okresie dwudziestolecia międzywojennego” (styczeń-luty),
• wystawa „Smalt — sztuka ognia” (luty),
• wystawa „przesiedlenia z Bukowiny w kontekście europejskim” (marzec),
• wystawa „przesiedlenia z Bukowiny w kontekście europejskim — w zbiorach ciNiBA” (marzec),
• wystawa „Dialog o losie i duszy. Stanisław Vincenz (1888–1971)” (kwiecień),
• wystawa „Dialog o losie i duszy. Stanisław Vincenz (1888–1971) — w zbiorach ciNiBA” (kwiecień),
• wystawa „Siła fotografii” (maj),
• wystawa „Dni Dostępności cyfrowej” (maj),
• wystawa „Zagraniczna literatura naukowa” (maj),
• wystawa „Oderwani” (czerwiec ),
• wystawa „Gaberbocchus press. Niezgoda na konformizm” (czerwiec–lipiec),
• wystawa „przybyliśmy z polski... Wkład polskich Żydów w budowę państwa izrael” (lipiec),
• wystawa „przybyliśmy z polski... Wkład polskich Żydów w budowę państwa izrael — w zbiorach ciNiBA” (lipiec),
• wystawa malarstwa „trzecia fala futuryzmu włoskiego w polsce” (lipiec),
• wystawa „Zespół »Katowice« w kadrze” (lipiec),
• instalacja „przerwa na własne życie” Joanny Knapik, 
• wystawa „Joga w kontekstach kulturowych — w zbiorach ciNiBA” (wrzesień),
• wystawa „Zagraniczna literatura naukowa” (październik),
• wystawa „Derby Artystyczne 2015” (październik),
• wystawa „Symbol i historia. pejzaże Zygmunta Lisa” (październik–listopad),
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• wystawa „cisza na planie. Opowieści o kinie z dawnych lat” (listopad),
• wystawa „Dyplomy 2015” — prace uczniów szkół fotograficznych (listopad),
• wystawa „Dawna, polska i zagraniczna prasa harcerska — przedwojenna oraz okresu powojennego do  

1989 r.” (grudzień);
 – Działalność dydaktyczno-promocyjna:

• warsztaty i prezentacje adresowane do różnych grup odbiorców w ramach wydarzeń organizowanych lub 
współorganizowanych przez ciNiBA: „Sztuka szukania w labiryncie internetu” — warsztaty kształtują umiejęt-
ność samodzielnego tworzenia strategii wyszukiwania informacji w oparciu o źródła biblioteczne oraz internet; 
„Biblioteczne NAJ — prezentacja najcenniejszych zbiorów ciNiBA” — pokazy i zajęcia dydaktyczne dotyczące 
zbiorów specjalnych ciNiBA; „Nowoczesna biblioteka hybrydowa” — prezentacje ciNiBA; „Sztuka szukania 
w labiryncie ciNiBA” — dla przedszkolaków i uczniów szkoły podstawowej;

 – Działania promocyjno-informacyjne prowadzone w internecie:
• www.ciniba.edu.pl, us.edu.pl; ue.katowice.pl,
• portale społecznościowe: Facebook, twitter,
• współpraca z serwisami Uś i Ue, Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Miasta Katowice i in.;

 – Otoczenie ciNiBA (partnerzy, współorganizatorzy wydarzeń) — przegląd 2015:
• Uniwersytet śląski i Uniwersytet ekonomiczny w Katowicach,
• państwowe i prywatne uczelnie z regionu (śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, politechnika śląska 

w Gliwicach, Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu i in.),
• szkoły z regionu (ponadgimnazjalne, gimnazja, szkoły podstawowe),
• ABe-ipS,
• Akademickie inkubatory przedsiębiorczości,
• Animals,
• Azyl dla zwierząt „cichy Kąt”,
• Bukowina-institut an der Universität Augsburg,
• capgemini poland,
• centrum Artplus Kraków,
• czasopismo „creatio Fantastica”,
• elsevier B.V.,
• Fundacja Dialog Bez przemocy, Katowice,
• Fundacja DKMS polska,
• Fundacja Gaudete,
• Fundacja Gyncentrum Katowice,
• Fundacja Otwarty Kod Kultury, Warszawa,
• Fundacja piaskowy Smok, śląsk,
• Fundacja przyroda i człowiek,
• Fundacja „Szanowny pan Kot”,
• Fundacja „S.O.S dla zwierząt” w chorzowie,
• Fundacja „Wchodzę w to!”,
• Fundusz inicjatyw Obywatelskich,
• Gmina Wyznaniowa Żydowska w Katowicach,
• Goethe institut,
• Grupa eXBiS,
• Grupa Niezależnych Kuratorów,
• instytut Bezpieczeństwa Uniwersytetu pedagogicznego im. Komisji edukacji Narodowej w Krakowie,
• instytut Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,
• instytut Filologii polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego,
• instytut Fraunhofera,
• instytut pamięci Narodowej, Katowice,
• instytut pamięci Narodowej, Wrocław,
• Kancelaria Adwokacka Joanna Ożarowska,
• Katowicki Holding Węglowy,
• Katowicki Klub J,
• Katowicki Oddział towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów południowo-Wschodnich,
• Konsulat USA w Krakowie,
• KpMG,
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• Kraina Książek,
• Klub Ludzi Mówiących,
• Klub Niezależnych Stowarzyszeń twórczych „Marchołt” w Katowicach,
• Kuratorium Oświaty w Katowicach,
• Magra — firma,
• Muzeum Historii Katowic,
• Opolskie centrum Wspierania inicjatyw pozarządowych,
• Organizacja Fab Lab Silesia,
• Ośrodek Akademicki Barbakan,
• Ośrodek Badawczy Facta Ficta, Kraków,
• państwowa inspekcja pracy w Katowicach,
• państwowy Fundusz rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Oddział śląski,
• pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach,
• polska Akademii Nauk,
• polska cyfrowa,
• polska izba Firm Szkoleniowych,
• polskie towarzystwo Filologiczne,
• premium technology polska — firma,
• punkt Kontaktowy „europa dla obywateli”, Warszawa,
• regionalna Dyrekcja Ochrony środowiska w Katowicach,
• regionalne centrum Kultury w pile,
• regionalne centrum Wolontariatu, Katowice,
• regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach,
• regionalny Ośrodek Metodyczno-edukacyjny Metis w Katowicach,
• Silesiatoastmasters,
• S.O.S. Animals dla Zwierząt,
• SMG/Hrc poland Hr,
• Stowarzyszenie inicjatywa,
• Stowarzyszenie inżynierów i techników Komunikacji rp Oddział w Katowicach,
• Stowarzyszenie Live Form,
• Stowarzyszenie Wspierania Organizacji pozarządowych „MOSt”, 
• Stowarzyszenie polski ruch czystszej produkcji,
• Stowarzyszenia Via Linguae,
• Stowarzyszenie Fabryka inicjatyw Lokalnych,
• Studencki Zespół pieśni i tańca „Katowice”,
• śląski Klub Fantastyki,
• śląski Oddział polskiego Stowarzyszenia public relations,
• śląski Oddział polskiego towarzystwa Logopedycznego,
• śląski Związek Gmin i powiatów,
• śląskie Studenckie Forum Business centre club,
• śląskie towarzystwo Marketingowe,
• ślązak, Zapiór i Wspólnicy,
• techMine innovation community,
• telewizja polska, 
• telewizja polska, Oddział Katowice,
• telewizja telpol,
• telewizja tVS,
• towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza,
• towarzystwo Miłośników Języka polskiego, Oddział Katowicki,
• Urząd Marszałkowski,
• Urząd Miasta Katowice,
• Wytwórnia Muzyczna Wielkie Joł,
• Wydział europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa śląskiego;

 – pozyskane środki od sponsorów na realizację wydarzeń:
• konferencja „Stres w pracy — znajdź rozwiązanie”,
• konferencja „Kultura informacyjna w ujęciu interdyscyplinarnym”, 
• wsparcie firm cateringowych dotyczące wydarzeń organizowanych przez ciNiBA;
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 – Media relations (przegląd):
• briefingi prasowe dot. konferencji i problemów społecznych, m.in.: światowy tydzień Mózgu 2015, „Stres 

w pracy — znajdziemy rozwiązanie”, „interwencja społeczności lokalnej wobec sprawców przemocy domowej”, 
edycje letnie i zimowe akcji „ciNiBA nocą naładuje mocą”, „Milionowy czytelnik ciNiBA”,

• publikacje w prasie:
 » ciNiBA daje szansę na niespodziankę, rozmowa z prof. dr. hab. Dariuszem pawelcem, dyrektorem ciNiBA, 

prowadzenie: Magdalena Borucka, Marek Szulc. W: „Sedno-Most” (Biuletyn organizacji pozarządowych), 
nr 1(112) 2015, s. 10–11,

 » ciNiBA daje szansę na niespodziankę, rozmowa z Jadwigą Witek, rzecznikiem prasowym ciNiBA, pro-
wadzenie: Magdalena Borucka, Marek Szulc. W: „Sedno-Most” (Biuletyn organizacji pozarządowych), nr 
1(112) 2015, s. 11–12,

 » rozmowa z prof. dr. hab. Dariuszem pawelcem, dyrektorem ciNiBA, prowadzenie: Joanna Kamińska. W: 
„Zarządzanie Biblioteką”, nr 1 (7)2015, s. 149–151,

 » rozmowa z Jadwigą Witek, rzecznikiem prasowym ciNiBA, prowadzenie: Joanna Kamińska. W: „Zarządzanie 
Biblioteką”, nr 1 (7)2015, s. 149–151,

 » Sygnały z wielkiej ciszy, rozm. z prof. dr. hab. Dariuszem pawelcem, prowadzenie: Martyna Gwóźdź. „Su-
plement”, listopad/grudzień 2015,

• udział w nagraniach telewizyjnych i audycjach radiowych, realizowane w studiach i w ciNiBA:
 » udział rzecznika prasowego w dyskusji dot. e-booków w programie „telewizyjna 1”, w programie tVp 

Katowice, 
 » udział rzecznika prasowego w programie „telewizyjna 1” nt. wernisażu wystawy ewy De iulis Błaszak (01.07),
 » wypowiedzi rzecznika prasowego w porannym programie tVp Katowice nt. akcji „ciNiBA nocą naładuje 

mocą!” — sesja zima 2015/16,
 » reportaż z udziałem pracowników ciNiBA przygotowany przez tVp Katowice nt. ciNiBA w ramach akcji 

„ciNiBA nocą naładuje mocą!” — sesja letnia 2014/2015,
 » reportaż telewizji teLpOL nt. ciNiBA z udziałem pracowników biblioteki (20 minut),
 » reportaż telewizji Katowice nt. ciNiBA w ramach akcji „ciNiBA nocą naładuje mocą!” (edycja lato 2015),
 » udział rzecznika prasowego w audycji radia Katowice nt. wystawy ewy De iulis Błaszak — audycja Macieja 

Szczawińskiego (01.07),
• udostępnienie wnętrza ciNiBA do realizacji programów telewizyjnych: nagranie odcinka programu redaktora 

Krzysztofa Ziemca „prawdę mówiąc” (telewizja polska) — wśród tematów poruszano tematykę ciNiBA, a także 
stała, systematyczna współpraca z tVp Katowice (m.in. red. Marek Durmała, red. Adam Zimiński), tV Uś; Festiwal 
48H — Silesia Film — udostępnienie przestrzeni jako planu filmowego;

 – prezentacje (przegląd): 
 prezentacje o charakterze informacyjno-promocyjnym, ukazujące różne aspekty działalności ciNiBA, odbywające 
się podczas spotkań, konferencji, warsztatów, itp.

• ciNiBA — rola rzecznika ciNiBA — spotkanie dla studentów filologii polskiej,
• prezentacja ciNiBA — biblioteka hybrydowa, warsztaty „Sztuka szukania w labiryncie informacji”, „Biblioteczne 

Naj” w ramach Dni Otwartych kierunku międzynarodowe studia polskie,
• udział w Festiwalu Zawodów w technikum nr 4 w Bytomiu — prezentacja zawodów: bibliotekarz, rzecznik 

prasowy,
• „Studencie bądź gotowy na otwarcie” — cykl spotkań informacyjnych dla naukowców i studentów oraz warsz-

tatów „Sztuka szukania — w labiryncie informacji”; akcja plakatowa; prezentacja „ciNiBA — biblioteka otwarta!” 
(w ramach działań promocyjnych),

• prezentacja „Nowoczesne podejście do informacji” — exbis, ciNiBA „Marketingowe strategie rozwoju — jak 
rozpoznać potencjał naukowy?”,

• prezentacje biznesowe, produktowe ciNiBA i in. prezentacje specjalistyczne dedykowane różnym grupom 
odbiorców,

• „Otwieranie przestrzeni miejskiej — na przykładzie ciNiBA”,
• prezentacje „ciNiBA — biblioteka otwarta!” w ramach zagranicznych wyjazdów służbowych pracowników 

ciNiBA: wyjazdy szkoleniowe erasmus+;
 – przygotowanie materiałów informacyjno-promocyjnych: 

• współpraca z Urzędem Miasta i Urzędem Marszałkowskim,
• materiały drukowane: plany, folder ciNiBA polsko-angielski, przygotowanie materiałów dot. ciNiBA do opra-

cowania materiałów informacyjnych Uś i Ue (m.in. kalendarz dla studentów pierwszego roku, informator 
o studiach podyplomowych, opracowanie materiałów dot. ciNiBA do informatora Uniwersyteckiej Komisji 
Akredytacyjnej (Uś),
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• uzupełnienie systemu komunikacji wizualnej ciNiBA,
• sesje fotograficzne, zdjęcia do filmów promocyjnych itp.;

 – Udział w jury konkursów: 
• Booktalking, czyli gawęda o książce…

B.2 Rada Biblioteczna

 W roku 2015 odbyły się dwa posiedzenia rady Bibliotecznej pod przewodnictwem prof. dr. hab. Andrzeja Kowal-
czyka: 15 czerwca i 30 listopada. 
1. posiedzenie w dniu 15 czerwca było poświęcone następującym tematom:

 – przyjęciu sprawozdania z działalności BUś w roku 2014,
 – sprawom bieżącym.

 Do najważniejszych tematów i działań dotyczących sieci bibliotecznej Uś oraz ciNiBA podjętych na posiedzeniu 
należy zaliczyć:

• zmiany w strukturze organizacyjnej BUś — likwidacji uległa Biblioteka Studium praktycznej Nauki Języków Ob-
cych, a jej zbiory zostały włączone do zasobów ciNiBA; etat pracownika tej biblioteki wygasł z chwilą przejścia 
osoby w niej zatrudnionej na emeryturę,

• analizowany okres sprawozdawczy charakteryzuje się znaczącym wzrostem wykorzystania przez użytkowników 
zasobów udostępnianych w ciNiBA — świadczy o tym wzrost wielu wskaźników, m.in.: liczba odwiedzających, 
liczba operacji dokonanych w systemie, liczba wypożyczeń/udostępnień, liczba wydarzeń (sympozjów, semi-
nariów, konferencji, warsztatów, wystaw, itp. które odbyły się w centrum), liczba odwiedzin strony: www.ciniba.
edu.pl, itd.,

• rada odniosła się do kwestii zmian wymagań dla kandydatów na dyplomowanych bibliotekarzy oraz dy-
plomowanych pracowników dokumentacji i informacji naukowej; uzgodniono, że powołany zostanie zespół 
odpowiedzialny za przygotowanie propozycji dokumentów regulujących omawiane sprawy,

• podjęto również dyskusję nad aktualizacją zasad awansowania bibliotekarzy niebędących pracownikami 
naukowymi.

 rada Biblioteczna jednomyślnie przyjęła Sprawozdanie z działalności BUś w roku 2014 — Uchwała rady Biblio-
tecznej nr 1/2015 z dnia 15 czerwca 2015 roku dotycząca pozytywnego zaopiniowania Sprawozdania.

2. posiedzenie w dniu 30 listopada było poświęcone następującym tematom:
 – kwestii zmian wymagań dla kandydatów na dyplomowanych bibliotekarzy oraz dyplomowanych pracowników 

dokumentacji i informacji naukowej,
 – sprawie zasad awansowania bibliotekarzy niebędących pracownikami naukowymi. 

 Zebrani omówili i zaopiniowali pozytywnie projekty dwóch dokumentów związanych z kwestią zmian wymogów 
dla kandydatów na bibliotekarzy dyplomowanych — propozycję treści § 159 Statutu Uś oraz projekt Zarządzenia 
rektora Uniwersytetu śląskiego w sprawie kryteriów kwalifikacyjnych dla kandydatów na stanowiska dyplomowanych 
bibliotekarzy lub dyplomowanych pracowników dokumentacji i informacji naukowej; dokumenty te zostały następnie 
skierowane pod rozwagę rektora Uś.
 Zebrani zaakceptowali zniesienie obowiązku odbywania miesięcznego stażu na ścieżce awansowej bibliotekarzy 
niebędących nauczycielami akademickimi. Zdaniem rady nie ma konieczności kierowania pracowników do innych jed-
nostek, jednak cenne jest utrzymanie możliwości kierowania pracowników bibliotek wydziałowych na praktyki w BUś. 
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c/ Wydawnictwo Uniwersytetu śląskiego
i rada Wydawnicza

C.1 Wydawnictwo

 rozwój Wydawnictwa Uniwersytetu śląskiego w świetle statystyk
W 2015 roku Wydawnictwo Uniwersytetu śląskiego zrealizowało:
1. Liczba wydanych tytułów     172 tytuły (2014 r. — 155), w tym: 

 – 2 prace awansowe (tzw. „profesorskie”), 
 – 20 prac awansowych w przewodach habilitacyjnych.

2. Łącznie wydanych arkuszy wydawniczych   3 055,5 (2014 r. — 3 038).
3. Łącznie wydrukowanych egzemplarzy   22 140 (+ 8 097 rozdzielnik).
4. Łączne koszty druku     372 083,00 zł, w tym:

 – 41 344,00 zł — środki WUś,
 – 330 739,00 zł — środki wydziałów (BS, BW, MpK) i granty/projekty (19 832,00).

5. Wartość nakładów przyjętych do magazynu WUś  659 180,00 zł (2014 r. — 685 781,00).
6. Dystrybucja (wartość wydań z magazynu) łącznie  513 651,00 zł (2014 r. — 491 154,00), w tym:

 – sprzedaż (WZ)  227 779,00 zł (2014 r. — 222 024,00), 
 – wydania na rW  285 872,00 zł (2014 r. — 269 130,00),

w tym rW „gratisy”    16 344,00 zł (2014 r. —  26 812,00).
7. przychody z dystrybucji elektronicznej (ceeOL)  ok. 21 000,00 zł (5 019,23 euro).
8. przychody z dystrybucji elektronicznej (Azymut — grupa pWN)  32 614,83 zł.
9. przychody z dystrybucji elektronicznej (Helion) 148,39 zł.
10. przychody ze sprzedaży tradycyjnej   210 614,12 zł.
 Należy zauważyć, że wbrew odnotowywanym w skali ogólnoświatowej i ogólnopolskiej tendencjom spadkowym 
gdy chodzi o sprzedaż książki naukowej, Wydawnictwo Uniwersytetu śląskiego utrzymuje niezmienny poziom wpły-
wów ze sprzedaży i systematycznie podnosi wpływy ze sprzedaży e-booków. Jednocześnie, wprowadzenie zasady 
podwyższonego punktowania czasopism naukowych dostępnych w formule Open Access (otwartego dostępu) skut-
kowało wycofaniem ze sprzedaży wszystkich czasopism prowadzonych przez Wydawnictwo Uniwersytetu śląskiego 
i udostępnianie ich w formule złotej drogi otwartego dostępu.

Wydawnictwo UŚ w funkcji realizatora publikacji poza Uniwersytetem Śląskim
 Wydawnictwo jako realizator publikacji poza Uniwersytetem śląskim prowadziło postępowania związane z prze-
niesieniem wytypowanych przez wydziały publikacji do wydawnictw zewnętrznych zgodnie z Zarządzeniem rektora nr 
16/2012. W ramach tych postępowań, na mocy decyzji przewodniczącego rady Wydawniczej o odstąpieniu od prawa 
pierwszeństwa publikacji w Wydawnictwie Uś:
1. Zawarto 55 umów z wydawcami zewnętrznymi na łączną kwotę (zaokr.) 395 852 zł, w tym 22 umowy o dofinan-

sowanie publikacji na kwotę (zaokr.) 150 879 zł.
2. Zawarto 5 umów o druk gotowych publikacji na łączną kwotę (zaokr.) 16 895 zł.
3. Zlecono 48 zamówień publikacji artykułów w czasopismach zagranicznych na łączną kwotę (zaokr.) 158 824 zł.
4. W ramach projektów finansowanych/współfinansowanych ze środków Ue podpisano 16 umów z wykonawcami 

usług związanych z realizacją publikacji projektowych na łączną kwotę (zaokr.) 22 687 zł. 
 razem w 2015 roku Wydawnictwo jako realizator publikacji poza Uniwersytetem śląskim przekazało do wydania 
124 prace na łączną kwotę (zaokr.) 594 258 zł (2014 r. — 460 940 zł), w tym:

 – 2 prace awansowe (habilitacyjne)  — 14 579 zł (koszt zaokr.),
 – 22 dofinansowania — 150 879 zł (koszt zaokr.).

Wzrost liczby punktów za czasopisma 
 W wyniku wdrożenia przez Wydawnictwo Uś systemu OJS (Open Journal System) dla wszystkich prowadzonych 
przez Wydawnictwo czasopism oraz wprowadzenia 1 175 rekordów do bazy polindex, a także podpisania zbiorczych 
umów z bazami ceJSH oraz BazHum, dwukrotnie wzrosła liczba punktów parametryzacyjnych przypisanych periodykom 
Uś — dane porównawcze dla okresu 2013–2015 zawierają tabela nr 1 i wykres nr 1.
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TABELA 1
Liczba punktów parametryzacyjnych przypisanych periodykom Uniwersytetu Śląskiego

w latach 2013–2015

Wyszczególnienie 2013 2014 2015
Liczba punktów parametryzujących 103 103 213

WYKRES 1
Liczba punktów parametryzacyjnych przypisanych periodykom Uniwersytetu Śląskiego

w latach 2013–2015

 Obecnie — 5 czasopism prowadzonych przez Uś spełniło odpowiednie kryteria i zostało włączonych do bazy 
eriH+; są to: „ecumeny and Law”, „er(r)go. teoria-Literatura-Kultura”, „postscriptum polonistyczne” oraz realizowane 
przez pracowników Uniwersytetu śląskiego „preferencje polityczne” i „przegląd rusycystyczny”.

Widzialność tytułów w mediach cyfrowych
 Bieżąca produkcja Wydawnictwa wprowadzana jest systematycznie w obieg elektroniczny przez platformę central 
and eastern european Online Library (ceeOL), a także przez ogólnopolski portal naukowy www.ibuk.pl (sygnowany 
przez grupę pWN) oraz przez platformy ebookpoint.pl i nasbi (internetowa biblioteka profesjonalnych e-booków) 
sygnowane przez grupę Helion. Systematyczna realizacja takich założeń zdecydowanie poprawiła dostępność naszych 
publikacji i ich widoczność w mediach cyfrowych. 
 Z końcem 2015 roku Wydawnictwo wprowadziło w dystrybucję elektroniczną, poprzez grupę pWN, 671 całych 
książek + 6 986 artykułów/rozdziałów, natomiast na platformach Helionu umieściło 222 całe publikacje. Na bieżąco, 
na platformie ceeOL umieszczane są wszystkie prowadzone przez Wydawnictwo Uniwersytetu śląskiego czasopisma. 
 czasopisma udostępniane są na bieżąco w referencyjnych bazach danych — dane porównawcze dla okresu 
2013–2015 zawierają tabela nr 2 i wykres nr 2:

TABELA 2
Statystyka liczby udostępnionych czasopism w referencyjnych bazach danych

w latach 2013–2015

Wyszczególnienie 2013 2014 2015
CeeOL 116 161 243
BazHum 78 91 258
CEJSH 3 4 23
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WYKRES 2
Statystyka liczby udostępnionych czasopism w referencyjnych bazach danych

w latach 2013–2015

 Od maja 2016 roku na platformie ceeOL uruchomiona zostanie także funkcjonalność służąca dystrybucji monografii 
i prac zbiorowych, na dostęp do której Wydawnictwo Uś podpisało już odpowiednią umowę.

Ułatwienia dla Autorów
 W roku 2015 Wydawnictwo wprowadziło szereg usprawnień optymalizujących proces wydawniczy, upraszczających 
procedury i ułatwiających działania Autorów. Wśród tych usprawnień najważniejsze to:
1. Wdrożenie systemu OJS dla czasopism i przeprowadzenie szkoleń dla redakcji, co umożliwiło elektroniczny obieg 

pracy i dokumentacji oraz elektroniczny proces recenzyjny w przypadku periodyków.
2. Wprowadzenie zarządzeń rektora ustalających:

a. podział normy wydawniczej w przeliczeniu na zapotrzebowanie wydziałów, 
b. reguły dotyczące druku i dystrybucji egzemplarzy nieprzeznaczonych do sprzedaży i procedury ich zamawiania,
c. procedury kontroli jakości przekładów i zasady weryfikacji tekstów tłumaczonych.

3. podpisanie umowy z wydawnictwem Franco cesati editore na współwydawanie literaturoznawczych monografii 
włoskojęzycznych przewidywanych na rynek włoski.

4. Zmiana struktury zamówień publicznych w celu usprawnienia realizacji publikacji przez wydawców zewnętrznych
5. Wdrożenie systemu elektronicznego do składania monografii w Wydawnictwie Uś (system, obecnie w fazie testo-

wej, zostanie uruchomiony do końca roku 2016).

Plany wydawnicze na rok akademicki 2016/2017
 plany Wydawnictwa obejmują:
1. Na podstawie konsultacji z Wydziałowymi Zespołami do spraw Wydawniczych — stworzenie i wdrożenie między-

narodowych wzorców stylu, zgodnych z obowiązującymi w danej dziedzinie i w danym języku zasad.
2. Na podstawie konsultacji z Wydziałowymi Zespołami do spraw Wydawniczych oraz senacką Komisją do spraw 

Badań Naukowych, twórczości Artystycznej i Współpracy z Gospodarką oraz z senacką Komisją do spraw Budżetu 
i Finansów stworzenie i wdrożenie alternatywnego modelu rozliczania przychodów Wydawnictwa, który uwzględ-
niałby przychody pośrednie, czyli te związane z przynoszonymi jednostkom Uczelni punktami parametrycznymi, 
będącymi elementem algorytmu na podstawie którego wyliczana jest dotacja. 

3. Na podstawie konsultacji z Wydziałowymi Zespołami do spraw Wydawniczych oraz redakcjami naukowymi czaso-
pism, wprowadzenie uproszczonego modelu obiegu dokumentów i sprawozdawczości dla czasopism polegającego 
na przesunięciu części odpowiedzialności za kompletowanie i przekazywanie dokumentacji (w tym opracowywa-
nia danych osobowych) na redaktorów naczelnych, a także rewizja obowiązujących licencji i przejście na licencję 
creative commons 4.0.
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4. Na podstawie konsultacji z radą Wydawniczą, Wydziałowymi Zespołami do spraw Wydawniczych oraz władzami 
rektorskimi Uś wypracowanie i opublikowanie dwujęzycznej „polityki Otwartego Dostępu do treści publikowanych 
w Wydawnictwie Uniwersytetu śląskiego”.

5. Na podstawie konsultacji z Wydziałowymi Zespołami do spraw Wydawniczych oraz z redakcjami naukowymi cza-
sopism, podjęcie decyzji o zakupie i implementacji identyfikatorów DOi.

6. Na podstawie konsultacji z Działem Organizacyjno-prawnym i Zespołem radców prawnych, rewizja umów o prze-
niesienie praw autorskich i innych umów stosowanych w Wydawnictwie w celu dostosowania ich do obiegu 
elektronicznego treści naukowych, zarówno w przypadku dzieł dystrybuowanych w otwartym dostępie, jak i tych 
upowszechnianych poprzez kanały sprzedażowe.

7. Stworzenie konsorcjum grantowego w ramach programu Horyzont 2020 z wydawnictwami naukowymi europy 
środkowo-Wschodniej i południowo-Wschodniej oraz central and eastern european Online Library.

8. Złożenie wniosku o grant DUN dla pięciu najwyżej punktowanych polskojęzycznych czasopism.
9. Zatrudnienie dwóch osób w celu zapewnienia natychmiastowej obecności wersji elektronicznych publikacji wyda-

wanych przez WUś w elektronicznym obiegu sprzedażowym i referencyjnych bazach danych.
10. Stymulowanie powstania spółki spin out lub spin off obsługującej przekłady tekstów akademickich dla potrzeb 

pracowników Uniwersytetu śląskiego lub stworzenie etatowego zespołu tłumaczy dla Uniwersytetu śląskiego.
11. rewizja kryteriów oceny pracowniczej dla potrzeb podwyżki ocennej i dostosowanie ich do realiów Wydawnictwa 

na podstawie stanowiskowego przydziału obowiązków.
12. rewizja opisu stanowisk w regulaminie Organizacyjnym Wydawnictwa Uś.
13. prowadzenie negocjacji w celu stworzenia wspólnych serii wydawniczych z wydawnictwami zagranicznymi, aby 

usprawnić dystrybucję tekstów w środowiskach akademickich posługujących się językami innymi, niż polski.
14. Wymiana 30 komputerów na nowe i modernizacja sieci teleinformatycznej.
15. Zakończenie odświeżenia budynku przy Bankowej 12B oraz kontynuacja starań o termoizolację budynku Wydaw-

nictwa, wymianę dachu oraz okien.

C.2 Rada Wydawnicza

 W 2015 roku rada Wydawnicza pod przewodnictwem prof. dr. hab. Andrzeja Kowalczyka powołała — na wnioski 
wydziałów — osiem nowych periodyków: „Zoophilologica polish Journal of Animal Studies” (czasopismo Wydziału 
Filologicznego), „Narracje o Zagładzie” (czasopismo Wydziału Filologicznego), „przekłady Literatur Słowiańskich” 
(czasopismo Wydziału Filologicznego), „international Journal of research in e-learning” (czasopismo Wydziału etno-
logii i Nauk o edukacji), „Logopedia Silesiana” (czasopismo Wydziału Filologicznego), „philosophy and canon Law” 
(czasopismo Wydziału teologicznego), „Scripta classica” (czasopismo Wydziału Filologicznego), „prawne problemy 
Górnictwa i Ochrony środowiska” (czasopismo Wydziału prawa i Administracji).
 przedłożono też wnioski o ich rejestrację w KrS w Sądzie Okręgowym w Katowicach. ponadto Wydawnictwo Uś 
stało się wydawcą dwóch już istniejących czasopism: „er(r)go. teoria-Literatura-Kultura” (czasopismo Wydziału Filolo-
gicznego) oraz „postscriptum polonistyczne” (czasopismo Wydziału Filologicznego). 

D/ śląskie Międzyuczelniane centrum edukacji 
i Badań interdyscyplinarnych (śMceiBi)

 rok 2015 był kolejnym rokiem funkcjonowania śMceiBi, w którym odbywały się zajęcia na kierunkach i specjal-
nościach wspartych w ramach projektu Xiii osi priorytetowej programu Operacyjnego infrastruktura i środowisko. 
ponadto w śMceiBi prowadzono zajęcia dla studentów innych kierunków i specjalności Wydziału Matematyki, Fizyki 
i chemii Uniwersytetu śląskiego. 
 W 2015 roku zakończono budowę i wyposażanie centrum Badań Stosowanych (cNS) — drugiego etapu budowy 
śMceiBi w chorzowie. ta inwestycja wymagała sprawnego i zgodnego z przepisami połączenia nowopowstałej jednostki 
z już istniejącą infrastrukturą śMceiBi. We współpracy grupy koordynującej cNS, dyrekcji śMceiBi, władz Wydziału 
Matematyki, Fizyki i chemii oraz Wydziału informatyki i Nauki o Materiałach, Działu Administracyjno-Gospodarczego 
Kampusu chorzowskiego oraz dzięki wsparciu działów administracyjnych Uniwersytetu ten etap techniczny został 
pomyślnie zakończony. Uroczyste otwarcie nowej części miało miejsce 17 grudnia 2015 roku.
 W ubiegłym roku prowadzono także prace związane z rewitalizacją terenu wokół śMceiBi, w tym przede wszyst-
kim wyburzono ruiny budynku, będącego pozostałością po dawnej jednostce wojskowej. rozpoczęto także działania 



232

mające na celu przywrócenie funkcji rekreacyjnych na terenie przyległym do śMceiBi.
 W 2015 r. w śMceiBi aktywnie działało Biuro ds. rozwoju, które prowadziło działalność w następujących dziedzinach:

 – wyszukiwanie i rozpowszechnianie informacji o możliwościach pozyskiwania środków, m.in. finansowych i rzeczo-
wych, służących rozwojowi śMceiBi,

 – nadzór i udział w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie projektów związanych z działalnością i rozwojem 
centrum,

 – doradztwo w zakresie spraw dotyczących realizacji tych projektów,
 – nadzór i udział w prowadzeniu analiz rynku pracy i zapotrzebowania na specjalistów z danej dziedziny w zakresie 

kształcenia w śMceiBi,
 – organizowanie współpracy z szeroko rozumianym otoczeniem społeczno-gospodarczym, utrzymanie kontaktów 

z partnerami gospodarczymi, naukowymi, społecznymi centrum, w tym w szczególności współpraca z samorządem 
terytorialnym Miasta chorzowa,

 – pozyskiwanie i budowanie trwałych kontaktów z partnerami do wspólnych przedsięwzięć oraz badań poprzez 
diagnozowanie i opracowywanie zakresów potencjalnej współpracy,

 – wsparcie organizacyjnie procesu planowania strategicznego rozwoju śMceiBi, 
 – inicjowanie, nadzór i udział w działaniach promocyjno-informacyjnych centrum,
 – wsparcie działań służących podnoszeniu jakości badań i dydaktyki śMceiBi,
 – wzmacnianie pozycji Uniwersytetu w obszarze działalności dydaktycznej i naukowej,
 – udział w działaniach służących internacjonalizacji centrum.

 Ważniejsze wydarzenia organizowane w 2015 roku w śMceiBi to:
• ii Koncert Noworoczny — „chorzów odczarowany”, 16 stycznia 2015 r., 
• chorzowski Festiwal Nauki — w jego ramach organizowane były warsztaty i wykłady dla uczniów oraz zwie-

dzanie laboratoriów, 22 marca 2015 r.
• w dniach 1-4 września 2015 roku polskie towarzystwo promieniowania Synchrotronowego i Uniwersytet śląski 

zorganizowało Xi Krajowe Sympozjum Użytkowników promieniowania Synchrotronowego — w sympozjum 
uczestniczyli naukowcy, doktoranci i studenci wykorzystujący w swoich badaniach promieniowanie synchrotro-
nowe; uczestnicy, oprócz wysłuchania referatów, mieli okazję do zwiedzenia polskiego synchrotronu SOLAriS 
w Krakowie,

• iV ogólnopolska konferencja dla studentów i doktorantów „pomiędzy naukami” zorganizowana przez Wydzia-
łową radę Samorządu Doktoranckiego Wydziału Matematyki, Fizyki i chemii, 18 września 2015 r.,

• warsztaty „śMceiBi koduje” zorganizowane 6 października 2015 r. w ramach międzynarodowej inicjatywy 
„codeWeek”,

• warsztaty edukacyjne dla szkół „śMceiBi 4schools”, 18 grudnia 2015 r. 
 W ubiegłym roku kalendarzowym w śMceiBi realizowane były następujące projekty dydaktyczne:
1. „pWp partnerstwo — informatyka — Nanofizyka — piN” (pO KL 4.1.1/pN); dofinansowanie na kwotę ponad 1,6 mln zł. 

 celem projektu było wzmocnienie potencjału dydaktycznego śląskiego Międzyuczelnianego centrum edu-
kacji i Badań interdyscyplinarnych poprzez modyfikację programów studiów, tj.: i stopień kierunku „informatyka 
stosowana”, ii stopnień kierunku „Nanofizyka”, iii stopień kierunku „Nanofizyka i modelowanie w układach nano”. 
projekt wpływał także na poziom przygotowania studentów do wejścia na rynek pracy poprzez utworzenie Biura 
integracji Zawodowej; projekt zrealizowano we współpracy ponadnarodowej z Université du Maine.

2. „inżynier Materiałów — Materiał na inżyniera. Kształcenie zamawiane na kierunku inżynieria Materiałowa Uniwer-
sytetu śląskiego” (pO KL 4.1.2); dofinansowanie na kwotę ponad 2 mln złotych.
 W projekcie wsparciem został objęty kierunek „inżynieria Materiałowa”. W ramach przedsięwzięcia przewidziano 
stypendia naukowe oraz różne formy podnoszące atrakcyjność kształcenia, w tym: kursy wyrównawcze z matema-
tyki, fizyki i chemii, specjalistyczny kurs języka angielskiego, dodatkowe wykłady prowadzone przez najlepszych 
wykładowców krajowych i zagranicznych oraz staże zawodowe. 

3. „partnerstwo — Aktywizacja — Staże — pAS”; dofinansowanie na kwotę ok. 1,5 mln zł. 
 celem projektu było uatrakcyjnienie oferty kształcenia Uś i dostosowanie jej do potrzeb rynku prac. projekt 
zakładał realizację krajowego programu 3-miesięcznych staży dla 140 osób, zagranicznego programu 1-mie-
sięcznych staży dla 20 osób, a także organizację praktycznych szkoleń podnoszących umiejętności, związanych 
z poszukiwaniem pracy po zakończeniu studiów.

4. „Zintegrowane nauczanie przedmiotów ścisłych z perspektywą obliczeniową — icSe4school” realizowany w ramach 
programu erasmus+, akcja 2: partnerstwa strategiczne; budżet projektu: 263 000 euro.

  projekt realizowany w międzynarodowym, ponadsektorowym partnerstwie z: Simula School of research and 
innovation, Uniwersytetem w Augsburgu, AZSO nr 2 w chorzowie, XXXiii Liceum Ogólnokształcącym Dwujęzycznym 
im. Mikołaja Kopernika w Warszawie oraz Fundacją eDU-reS.
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 celem głównym jest opracowanie metodyki zintegrowanego z informatyką nauczania matematyki i fizyki w szkołach 
z wykorzystaniem programowania w środowisku python/SAGe.
 W 2015 roku w śMceiBi rozpoczęto realizację projektu OpenDreamKit „Open Digital research environment toolkit 
for the Advancement of Mathematics” w ramach programu Horyzont 2020. celem projektu jest dostarczenie kompletu 
narzędzi do efektywnej i nowoczesnej współpracy naukowej opartej o koncepcję Wirtualnego środowiska Naukowego. 
W projekcie uczestniczy ponad 50 osób z 15 krajów europy, a jego całościowy budżet to ponad 7,6 mln euro. 
 Zgodnie z wytycznymi Opi prowadzony jest monitoring wskaźników projektu śMceiBi. W chwili obecnej w cen-
trum prowadzone są zajęcia dla studentów Wydziału Matematyki, Fizyki i chemii oraz Wydziału informatyki i Nauki 
o Materiałach. Liczba studentów na kierunkach wspartych w ramach projektu śMceiBi oraz ogólna liczba studentów 
korzystających z powstałej infrastruktury na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniosły odpowiednio: 626 i 1 263.
 śMceiBi dba zarówno o rozwój i intensyfikację kontaktów z otoczeniem społeczno-gospodarczym, jak i o umiędzy-
narodowienie ośrodka, a także prowadzi różnorodne działania na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego. Działalność 
centrum jest jednym z ważnych elementów Strategii Zrównoważonego rozwoju Miasta chorzów do 2020 roku.
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KOMiSJe SeNAcKie

A/  Komisja ds. Organizacji i rozwoju

 Komisja odbyła 4 posiedzenia: 18 marca, 6 maja, 21 maja i 16 listopada 2015 r. oraz podejmowała opinie w trybie 
konsultacji drogą elektroniczną. W posiedzeniach Komisji brali udział także goście, w szczególności rektor i prorektorzy 
oraz Kanclerz i zastępcy. Komisja przedstawiła opinie dotyczące: sprzedaży nieruchomości należącej do Uniwersytetu 
zlokalizowanej w Sosnowcu przy ul. Żytniej (opinia pozytywna), rozporządzenia nieruchomością przy al. roździeń-
skiego w Katowicach — budynek dawnej stołówki (opinia pozytywna), ustanowienia służebności przesyłu na terenie 
nieruchomości należących do Uniwersytetu (opinia pozytywna), zmian w strukturze organizacyjnej wydziałów: prawa 
i Administracji, Filologicznego oraz Nauk o Ziemi (opinie pozytywne). 
 Zmiany organizacyjne polegały na: tworzeniu lub likwidacji jednostek organizacyjnych oraz na zmianie nazw 
jednostek. W szczególności Komisja pozytywnie zaopiniowała nadanie instytutowi Języka polskiego imienia profesor 
ireny Bajerowej, a także utworzenie: centrum Studiów nad Dyskursami Zagłady, centrum Badań nad Literaturą i re-
cepcją Bizancjum, śląskiego Laboratorium Geograficznych Systemów informacyjnych oraz utworzenie katedr: prawa 
Administracyjnego i Nauki Administracji oraz postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego.
 Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Senatu Uniwersytetu śląskiego w sprawie głównych kierunków 
rozwoju infrastruktury budowlanej w latach 2010–2015; należy podkreślić, że część planowanych inwestycji, o których 
mowa w uchwale była przedmiotem dyskusji na posiedzeniach Komisji, a nawet wyniknęła z postulatów Komisji.
 Odrębnym zagadnieniem podjętym z inicjatywy Komisji było opracowanie projektu kryteriów oceny działalności 
organizacyjnej nauczycieli akademickich. Do tej pory istniały w Uniwersytecie kryteria oceny działalności naukowej 
oraz dydaktycznej. Natomiast związanie ocennej części podwyżki wynagrodzeń pracowników naukowo-dydaktycznych 
również z ich działalnością organizacyjną spowodowało konieczność przyjęcia kryteriów oceny tej działalności. tej spra-
wie poświęcone było uzgodnieniowe wspólne posiedzenie senackich komisji: ds. Kształcenia, ds. Badań Naukowych, 
twórczości Artystycznej i Współpracy z Gospodarką oraz ds. Organizacji i rozwoju Uniwersytetu śląskiego w dniu  
21 maja. Opracowany przez komisję projekt kryteriów oceny działalności nauczycieli akademickich został zaaprobowany 
przez władze uczelni i związki zawodowe.
 Na wspólnym posiedzeniu senackich komisji: ds. Kształcenia, ds. Badań Naukowych, twórczości Artystycznej 
i Współpracy z Gospodarką oraz ds. Organizacji i rozwoju Uniwersytetu śląskiego w dniu 16 listopada, po dyskusji, 
pozytywnie zaopiniowano przedstawioną przez rektora ideę Związku Uczelni śląskich, projekt statutu oraz stosowną 
uchwałę Senatu Uniwersytetu śląskiego.
 protokoły z posiedzeń i działalności Komisji znajdują się w Dziale Organizacyjno-prawnym.

przewodniczący: prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek
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B/ Komisja ds. Kształcenia

 Komisja ds. Kształcenia powołana na kadencję 2012–2016 pracowała w składzie obejmującym: trzynastu przedsta-
wicieli wydziałów, dwóch przedstawicieli związków zawodowych, przedstawiciela samorządu studentów, przedstawiciela 
samorządu doktorantów oraz przewodniczącą Komisji. regularnie w posiedzeniach Komisji uczestniczyli: prorektor 
ds. kształcenia i studentów, przedstawiciel Szkoły Zarządzania Uś, pełnomocnik rektora ds. jakości kształcenia oraz 
przedstawiciel Biura ds. Jakości Kształcenia. 
 podczas pierwszego posiedzenia Komisja ustaliła ramowy harmonogram prac na rok akademicki 2015/2016. W okre-
sie sprawozdawczym zaplanowano 9 spotkań, Komisja obradowała sześć razy, a do początku wakacji przewidziane 
są jeszcze trzy posiedzenia. pracami Komisji objęte zostały przede wszystkim sprawy związane z proponowaną przez 
Uniwersytet śląski ofertą dydaktyczną i jej uatrakcyjnieniem, ale także kwestie związane z modyfikacją i uelastycznie-
niem organizacji procesu kształcenia w Uniwersytecie śląskim. 
 W roku akademickim 2015/2016 Komisja wyraziła opinie dotyczące wydziałowych wniosków o uruchomienie no-
wych kierunków, poziomów i form studiów:
a. w ramach posiadanych przez jednostki wydziałowe uprawnień:

 – utworzenie studiów drugiego stopnia na kierunku inżynieria biomedyczna w specjalności informatyka me-
dyczna, począwszy od semestru letniego roku akademickiego 2015/2016 — wniosek Wydziału informatyki 
i Nauki o Materiałach,

 – utworzenie kierunku arteterapia — studia pierwszego stopnia — interdyscyplinarny kierunek międzyuczelniany 
pomiędzy Uniwersytetem śląskim (Wydział pedagogiki i psychologii), Akademią Sztuk pięknych w Katowicach 
(Wydział Artystyczny) i Akademią Muzyczną im. Karola Szymanowskiego w Katowicach (Wydział Kompozycji, 
interpretacji, edukacji i Jazzu), począwszy od roku akademickiego 2016/2017,

 – utworzenie kierunku biologia żywności i żywienia — studia drugiego stopnia — wniosek Wydziału Biologii 
i Ochrony środowiska, począwszy od roku akademickiego 2016/2017,

b. kierunków studiów na prowadzenie, których wydział musi uzyskać zgodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 
wniosek Wydziału etnologii i Nauk o edukacji o uzyskanie uprawnień do prowadzenia studiów na kierunkach:
 – etnologia i antropologia kulturowa — studia na poziomie pierwszego i drugiego stopnia,
 – pedagogika osób niepełnosprawnych z arteterapią — studia drugiego stopnia, 

c. w sprawach uruchamiania nowych specjalności studiów:
 – wnioski Wydziału Filologicznego w sprawie utworzenia, począwszy od roku akademickiego 2016/2017:

• na kierunku filologia angielska, specjalność język biznesu studia stacjonarne drugiego stopnia, 
• na kierunku filologia, specjalność języki stosowane: język rosyjski z językiem angielskim studia stacjonarne 

pierwszego stopnia, 
• na kierunku filologia studia stacjonarne drugiego stopnia specjalności: europejskie studia leksykograficzne 

(eMLex) — european Master in Lexicography, 
 – wniosek Wydziału pedagogiki i psychologii  w sprawie utworzenia na kierunku pedagogika, specjalność 

wychowanie przedszkolne z nauczaniem języka obcego ( języka angielskiego) na studiach drugiego stopnia 
prowadzonych w formie stacjonarnej i niestacjonarnej, począwszy od roku akademickiego 2016/2017.

 Komisja wyraziła też opinię w sprawie likwidacji prowadzonego przez Wydział Nauk o Ziemi kierunku studia 
regionalne.
 Na nadchodzących posiedzeniach Komisja rozpatrzy jeszcze wnioski wydziałów ws. utworzenia pięciu nowych 
kierunków:

 – turystyka — kierunek międzywydziałowy na wniosek Wydziału Nauk o Ziemi oraz Wydziału Nauk Społecznych,
 – muzyka w multimediach — wniosek Wydziału Artystycznego, 
 – infobrokerstwo i doradztwo historyczne oraz środkowoeuropejskie studia historyczne — wnioski Wydziału Nauk 

Społecznych,
 – dziennikarstwo i public relations — wniosek Wydziału Filologicznego.

 poza sprawami związanymi z tworzeniem nowej oferty dydaktycznej Komisja zapoznała się z analizą rekrutacji 
kandydatów na studia na rok akademicki 2015/2016. Dostrzegając, na podstawie przedłożonej analizy, problem ze 
spadkiem kandydatów na studia w Uniwersytecie śląskim, Komisja podjęła dyskusję nad kwestią limitów przyjęć na 
poszczególne kierunki studiów, w tym dla osób, które studiują drugi kierunek studiów. Komisja zaaprobowała propo-
zycję kryteriów naboru kandydatów na i rok studiów, także zasad przyjęć laureatów konkursów ogólnopolskich i mię-
dzynarodowych. ponadto komisja podejmie jeszcze w tym roku akademickim dyskusję nad polityką tworzenia nowej 
oferty dydaktycznej przez poszczególne wydziały, w tym nad kwestią konkurencyjności proponowanych kierunków 
i specjalności.
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 Komisja po raz kolejny, podobnie jak w poprzednich latach, procedowała nad ustaleniem listy rankingowej na-
uczycieli akademickich, których rekomendowała rektorowi do podwyżki wynagrodzenia z tytułu oceny działalności 
dydaktycznej w roku 2015. 
 przedmiotem obrad Komisji oraz jej działań konceptualizacyjno-logistycznych  była też kwestia realizacji w Uni-
wersytecie śląskim modułów ogólnouczelnianych. Specjalnie powołany przez Komisję zespół opracował  propozycje 
rozwiązań w oparciu o możliwości wykorzystania w tym celu metody e-learningowej, o których członków Komisji 
poinformowali pełnomocnik rektora ds. kształcenia na odległość oraz Kierownik centrum Kształcenia na Odległość. 
 Komisja podejmowała także dyskusję nad przedłożonymi przez prorektora ds. umiędzynarodowienia, współpracy 
z otoczeniem i promocji kwestiami, takimi jak:

 – zasady pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków obniżania i zwalniania z tych opłat 
cudzoziemców podejmujących studia na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich,

 – program tzw. bezpłatnych miejsc na studiach prowadzonych w języku polskim dla cudzoziemców spoza Unii 
europejskiej.

 ponadto Komisja, na podstawie przedłożonej przez rektora propozycji,  jednogłośnie poparła ideę powołania 
Związku Uczelni śląskich, podejmując w tym celu stosowną uchwałę. 
 W ramach prowadzonych działań Komisja ds. Kształcenia w sposób ścisły współpracowała z  pełnomocnikiem rektora 
ds. jakości kształcenia. Komisja na bieżąco była informowana przez przedstawiciela Biura Jakości Kształcenia o stanie 
prac nad wdrożeniem: Karty kierunku, Archiwum prac Dyplomowych (ApD), Otwartego Systemu Antyplagiatowego 
(OSA). Omówione zostały także wyniki przeprowadzanych wśród studentów ankiet oceny nauczycieli akademickich, 
w tym także wyniki ankiety satysfakcji z zajęć lektoratowych. 
 W posiedzeniach Komisji, poza jej członkami i osobami stale w nich uczestniczącymi, udział brali także przedsta-
wiciele wydziałów, autorzy lub współautorzy wniosków o powołanie nowych kierunków, specjalności i form studiów, 
którzy referowali wnioskowane sprawy oraz członkowie Zespołu ds. KrK referujący ocenę wniosków wydziałowych; 
ponadto w posiedzeniach Komisji gościnnie uczestniczyli: prorektor ds. umiędzynarodowienia, współpracy z otoczeniem 
i promocji oraz pełnomocnik rektora ds. jakości kształcenia. 
 Komisja została ponadto zapoznana z możliwościami aplikowania przez wydziały do programów finansowych 
z zakresu dydaktyki — informacje przekazała Zastępca Kanclerza ds. inwestycji i zarządzania logistycznego.
 Do końca bieżącego roku akademickiego przewidziane są jeszcze co najmniej 3 posiedzenia Komisji na których 
zaplanowano m.in. opiniowanie bieżących wniosków dotyczących uruchomienia nowych form studiów, zmianę regu-
laminu studiów w Uniwersytecie śląskim, wyłonienie kandydata do nagrody za osiągnięcia dydaktyczne w roku aka-
demickim 2015/2016. W razie potrzeby Komisja zajmie się także sprawami na bieżąco zgłaszanymi przez rektora lub 
wydziały. istotnym planowanym działaniem Komisji jest jeszcze dyskusja nad kierunkami i priorytetami dalszej polityki 
kreowania oferty dydaktycznej Uczelni, w kontekście problemów spójności i konkurencyjności pomiędzy jednostkami.

Raport Komisji z kadencji 2012—2016
 Kadencja 2012–2016 to czas wyjątkowej wagi dla działalności senackiej Komisji ds. Kształcenia. W trakcie czterolet-
niej pracy Komisja z zaangażowaniem realizowała swoje statutowe zadania w zakresie kreowania polityki i organizacji 
procesu kształcenia w Uniwersytecie śląskim. Działalność ta realizowana była w trudnym czasie zmieniających się re-
gulacji prawnych dotyczących funkcjonowania szkolnictwa wyższego i wdrożenia Krajowych ram Kwalifikacji. Komisja 
tej kadencji obradowała 32 razy. Łączna liczba posiedzeń Komisji w kadencji 2012–2016 wynosi 35.
 Komisja wyraziła opinię w sprawach dotyczących utworzenia nowych form studiów: 30 kierunków studiów, 110 
specjalności oraz 12 poziomów studiów. rozpatrzyła i pozytywnie zaopiniowała obszerną dokumentację 10 wniosków 
do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o uzyskanie uprawnień do prowadzenia studiów w przypadku tych wydzia-
łów, które nie posiadają uprawnień w obszarze i dziedzinie do której przyporządkowany jest kierunek studiów. 
 Komisja zaopiniowała efekty kształcenia dla 62 form studiów realizowanych na poziomie i i ii stopnia i jednolitych 
magisterskich studiów w ramach kierunków prowadzonych w Uniwersytecie śląskim.
 W związku z nowelizacją ustawy — prawo o szkolnictwie wyższym, dzięki staraniom Komisji zorganizowane zostały 
szkolenia dla osób odpowiedzialnych w jednostkach dydaktycznych za organizację procesu kształcenia z  zakresu 
wprowadzonych zmian. członkowie Komisji dokładając wszelkich starań pracowali w licznych zespołach zadaniowych, 
których celem było wypracowanie lub dostosowanie wewnętrznych regulacji prawnych do znowelizowanych przepisów 
ustawy. Modyfikowano kilkakrotnie założenia Wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych w zakresie 
planów i programów studiów tak, aby przyjęte rozwiązania były jak najbardziej opcjonalne i elastyczne, a jednocześnie 
spełniały wymagania stosownych uregulowań prawnych. Wypracowano propozycje aktów prawnych dotyczących 
m.in.: trybu i zasad tworzenia i likwidacji specjalności w ramach kierunków studiów, zwalniania studentów z obowiązku 
praktyk, zasad studiowania w trybie studiów równoległych oraz zasad korzystania przez studentów z dodatkowych 
zajęć nieobjętych programem studiów. 
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 Komisja zajmowała się też kwestią  kształcenia językowego w Uniwersytecie śląskim. poparła przedstawioną przez 
prorektora ds. kształcenia i studentów propozycję wprowadzenia tzw. pasm językowych. to rozwiązanie okazało się 
być funkcjonalne i usprawniło organizację zajęć z języków obcych oraz poprawiło mobilność studentów na zajęciach 
lektoratowych w Uś. 
 członkowie Komisji rozpatrywali ponadto problem Ośrodka Dydaktycznego Uś w rybniku, wyrażając w tej kwestii 
swoją opinię. rozpatrywali także kwestię likwidacji Międzynarodowej Szkoły Nauk politycznych oraz likwidacji niektórych 
nierentownych kierunków studiów, tj: edukacji techniczno-informatycznej, zarządzania międzykulturowego, studiów 
regionalnych. 
 przedmiotem obrad Komisji była także sprawa powierzania i realizacji przez nauczycieli akademickich godzin po-
nadwymiarowych. Komisja przedstawiła rektorowi  projekt dotyczący zakresu obowiązków nauczyciela akademickiego. 
 W kilku spotkaniach Komisji uczestniczyła także przewodnicząca Zespołu ds. kształcenia nauczycieli  zapozna-
jąc członków Komisji z przyjętymi w Uś rozwiązaniami w zakresie nabywania uprawnień do wykonywania zawodu 
nauczyciela. 
 We współpracy z pełnomocnikiem rektora ds. jakości kształcenia Komisja opracowała kryteria oceny parametrycznej 
nauczycieli akademickich w zakresie działalności dydaktycznej. 
 członkowie Komisji na bieżąco byli zapoznawani z procesem wdrażania Karty kierunku i wprowadzania przez 
poszczególne wydziały danych do tego narzędzia informatycznego.
 W czasie swojej kadencji Komisja wypracowała także koncepcję realizacji w Uniwersytecie śląskim modułów ogól-
nouczelnianych. rok akademicki 2015/2016 jest rokiem pilotażowym funkcjonowania tej koncepcji, ale staraniem władz 
rektorskich jest stworzenie jak największej puli zajęć realizowanych w tej formie. 
 Zgodnie ze swoim statutowym zadaniem Komisja inicjowała wprowadzanie zmian w regulaminie studiów w Uni-
wersytecie śląskim. ich efektem jest nowy czytelniejszy dokument, który wszedł w życie od 1 października 2015 r. Jego 
przepisy są w opinii społeczności akademickiej bardziej czytelne i lepiej gwarantują ochronę praw studenta. 
 efektem prac Komisji było ponadto przedstawienie Senatowi Uś założeń do procedury potwierdzania efektów 
uczenia się. W ramach prac Komisja wypracowała także sposób ustalania opłaty za przeprowadzoną weryfikację efek-
tów kształcenia. 
 W posiedzeniach Komisji gościnnie uczestniczyli: rektor, prorektor ds. umiędzynarodowienia, współpracy z otocze-
niem i promocji oraz prorektor ds. finansów i rozwoju, pełnomocnicy rektora: ds. systemu zapewniania jakości kształ-
cenia, ds. rekrutacji, ds. kształcenia w językach obcych, ds. nauczania języków obcych, ds. studentów cudzoziemców 
oraz ds. kształcenia na odległość. ponadto z zaproszenie na posiedzenia Komisji korzystali przedstawiciele jednostek 
ogólnouczelnianych: Studium praktycznej Nauki Języków Obcych, centrum Kształcenia na Odległość, centrum Kształ-
cenia Ustawicznego i jednostek administracyjnych: Działu informatycznej Obsługi toku Studiów, Biura Osób Niepełno-
sprawnych, Biuro rekrutacji Studentów cudzoziemców, Zastępca Kanclerza ds. inwestycji i zarządzania logistycznego. 
 podsumowując, Komisja w kadencji 2012–2016 w pełni wywiązała się ze swoich statutowych obowiązków, podej-
mowała niejednokrotnie trudne wyzwania uregulowania kwestii dotyczących kształcenia. członkowie Komisji z zaan-
gażowaniem i poświęceniem, uczestniczyli w pracach Komisji, a także w dodatkowych działaniach związanych z pracą 
specjalnych zespołów, które powoływano do analizy określonych problemów. praca Komisji przyniosła propozycje 
rozwiązania wielu kwestii niezwykle istotnych dla kształcenia w Uczelni, wynikających czy to z obowiązującego prawa, 
czy z potrzeb wewnętrznych.

przewodnicząca: dr hab. ewa Jarosz
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c/ Komisja ds. Badań Naukowych,
twórczości Artystycznej i Współpracy z Gospodarką

 W roku kalendarzowym 2015 Komisja odbyła dwa zebrania plenarne: 23 lutego oraz 11 maja. Dodatkowo, w dniu 
11 listopada miało miejsce wspólne posiedzenie wybranych senackich komisji, w tym Komisji ds. Badań Naukowych, 
twórczości Artystycznej i Współpracy z Gospodarką.
 W trakcie posiedzenia w dniu 23 lutego Komisja dyskutowała i wypracowała stanowisko w sprawie zasad podziału 
pomiędzy wydziały nagród rektora. przedmiotem dyskusji było m.in. czy przedmiotowe nagrody należy powiązać 
z kategorią naukową danego wydziału. Dodatkowo, Komisja podjęła ustalenia odnośnie oceny sprawozdań z działal-
ności naukowo-badawczej za rok 2014. przedmiotem dyskusji były także zmiany w ustawie o zasadach finansowania 
nauki, proponowane przez KeJN zmiany w zasadach parametryzacji jednostek naukowych, niektóre kwestie związane 
z zasilaniem w dane serwisu pBN w systemie pOL-on oraz efektywność pozyskiwania środków na badania w konkursach 
zewnętrznych, głównie w NcN.
 Na posiedzeniu w dniu 11 maja Komisja przyjęła zarekomendowane przez odpowiednie podkomisje oceny spra-
wozdań z działalności n-b wydziałów w roku 2014. Dodatkowo, przedmiotem obrad była prezentacja i dyskusja projektu 
KeJN dotyczącego zmian w zasadach parametryzacji jednostek naukowych oraz prezentacja przez Kierownika Działu 
Nauki zmian w zasadach finansowania nauki, związanych ze stosowną nowelizacją ustawy. podsumowano także sprawę 
audytu jednostek naukowych.
 Zasadniczą tematyką wspólnego posiedzenia wybranych senackich komisji, w tym Komisji ds. Badań Naukowych, 
twórczości Artystycznej i Współpracy z Gospodarką w dniu 11 listopada była dyskusja nad projektem Statutu Związku 
Uczelni śląskich oraz propozycją uchwały Senatu Uś w tej sprawie. Senacka Komisja ds. Badań Naukowych, twórczości 
Artystycznej i Współpracy z Gospodarką wypracowała w tej sprawie stanowisko, przekazane rektorowi w stosownym 
piśmie w dniu 19 listopada 2015 r.
 Dodatkowo, Komisja opiniowała różne projekty wewnętrznych i zewnętrznych aktów prawnych. W sprawach nie 
wymagających posiedzeń plenarnych, Komisja pracowała i procedowała drogą elektroniczną.

przewodniczący: prof. dr hab. robert Hasterok

D/ Komisja ds. Współpracy z Zagranicą

 Komisja ds. Współpracy z Zagranicą powołana na kadencję 2012–2016 pracowała w składzie obejmującym: 
dwunastu przedstawicieli wydziałów, dwóch przedstawicieli związków zawodowych, przedstawiciela samorządu dok-
torantów, przedstawiciela samorządu studentów. regularnie w posiedzeniach Komisji uczestniczyli: prorektor ds. 
umiędzynarodowienia, współpracy z otoczeniem i promocji, pełnomocnik rektora ds. studentów międzynarodowych 
oraz przedstawiciel Szkoły Zarządzania Uś.
 W 2015 roku Komisja odbyła 3 posiedzenia: 29 stycznia, 2 marca (wspólne posiedzenie z przedstawicielami Komisji 
ds. Kształcenia) oraz 9 lipca.
1. W trakcie posiedzeń Komisja zaopiniowała umowy z partnerami zagranicznymi o współpracy naukowo-edukacyjnej:

 – Umowa o współpracy z Międzynarodowym Uniwersytetem Kaukaskim w tbilisi, Gruzja,
 – Umowa o współpracy z piatigorskim państwowym Uniwersytetem Lingwistycznym, rosja,
 – Umowa o współpracy z połtawskim Narodowym Uniwersytetem technicznym im. Jurija Kondratiuka, Ukraina,
 – Umowa o współpracy z instytutem Nauk politycznych w Lille, Francja,
 – porozumienie o współpracy z Wydziałem Humanistycznym Uniwersytetu w Ostrawie, czechy,
 – przedłużenie umowy ze Stowarzyszeniem GiS Forum (Geographic information System), chorwacja,
 – porozumienie o współpracy z Kazakh State Women’s teacher training University, Ałmaty, Kazachstan.

2. W drodze elektronicznych konsultacji, Komisja zaopiniowała:
 – Umowę o współpracy z chmielnickim Uniwersytetem Narodowym, Ukraina,
 – porozumienie o wymianie akademickiej i współpracy z tokijskim Uniwersytetem Studiów Międzynarodowych, 

Japonia,
 – Umowę o współpracy z instytutem Językoznawczym Słowackiej Akademii Nauk, Słowacja,
 – Umowę o współpracy naukowej, dydaktycznej i kulturalnej z centro Universitário de União da Vitória (UNiUV), 

Brazylia,



239

 – Aneks do umowy z Białoruskim Uniwersytetem państwowym w Mińsku, Białoruś,
 – porozumienie o współpracy z Narodowym Uniwersytetem Mongolskim, Ułan Bator, Mongolia,
 – Umowę patronacką z polsko-irlandzkim Stowarzyszeniem edukacyjnym, irlandia,
 – porozumienie z Uniwersytetem w Stambule, turcja,
 – porozumienie o współpracy z Moskiewskim państwowym Uniwersytetem pedagogicznym, rosja,
 – Umowę wdrożenia wspólnego programu studiów z Wydziałem Artystycznym Uniwersytetu w Ostrawie, czechy,
 – Umowę o współpracy z europejską Organizacją Badań Jądrowych cerN, Genewa, Szwajcaria,
 – List intencyjny w sprawie współpracy z Uniwersytetem w Baltimore, Maryland, USA,
 – Umowę o międzynarodowej współpracy akademickiej z Université du Maine, Le Mans, Francja,
 – Umowę dotyczącą programu wymiany akademickiej z Uniwersytetem Alberta, edmonton, Kanada,
 – Umowę o współpracy z: Masarykova univerzita v Brně (czechy), Univerzita sv. cyrila a Metoda v trnave (Słowacja) 

i Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre (Słowacja) dotyczącej wspólnych studiów magisterskich na kierunku: 
etnologia,

 – Umowę o współpracy z Muzeum romskiej Kultury w Brnie, czechy,
 – porozumienie o współpracy w zakresie studiów prawniczych z Loyola University, Wydział prawa, Nowy Orlean, 

Luizjana, USA.
3. Zagadnienia, którymi zajmowała się Komisja:

a. studenci z zagranicy — konflikty związane z kwestiami kulturowymi,
b. problem z kosztami utrzymania w polsce studentów z Ukrainy — możliwości pomocy i planowane działania,
c. zmiany zasad wyjazdów pracowników i studentów za granicę (podstawy prawne wyjazdów, nowe wewnętrzne 

akty prawne),
d. umiędzynarodowienie Uś — wyzwania, możliwości, bariery

 – oferta dydaktyczna Uś dla cudzoziemców:
• przedmioty w językach obcych,
• kierunki w językach obcych,

 – podstawy prawne i sprawy organizacyjne:
• USOS — prezentacja oferty (opisy w języku angielskim),
• pensum i sposób rozliczenia,
• opłaty za ectS, opłaty za studia dla cudzoziemców,

 – rekrutacja:
• limity przyjęć,
• studia doktoranckie — niewykorzystana szansa,
• Komisja ds. rekrutacji cudzoziemców,

 – działania promocyjne,
 – strategia umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego — MNiSW,

e. Konkurs „Lider umiędzynarodowienia Uś”
 – ocena zgłoszeń kandydatów:

zgłoszono 12 kandydatur w kategorii młodszy pracownik naukowy oraz 7 kandydatur w kategorii samodzielny 
pracownik naukowy; Komisja dokonała oceny dokumentów konkursowych złożonych przez kandydatów,

 – nominacja kandydatów do nagrody:
Komisja dokonała wyboru kandydatów nominowanych do tytułu „Lider umiędzynarodowienia Uś” i przedsta-
wiła propozycję rektorowi w celu zatwierdzenia wyboru; Komisja wskazała również zdobywców 2. i 3. miejsca 
w obu kategoriach oraz wyróżniła 3 osoby w kategorii samodzielny pracownik naukowy i 4 osoby w kategorii 
młodszy pracownik naukowy,

f. analiza sprawozdań z działalności zagranicznej wydziałów za 2014 rok,
g. rekrutacja obcokrajowców na studia w roku akademickim 2015/2016 oraz plany na rok akademicki 2016/2017,
h. zaopiniowanie projektu Uchwały Senatu 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 2015/2016,

i. niepełnoletni kandydaci na studia z zagranicy,
j. dotacja ministerialna przyznawana za wymianę studencką dla jednostek według algorytmu — zasady przy-

znawania, wynik z lat ubiegłych.
 ponadto, Komisja zaopiniowała elektronicznie propozycję powołania Związku Uczelni śląskich.

 przewodnicząca Komisji: prof. zw. dr hab. Halina rusek
 (p.o. przewodniczącego Komisji w okresie od 1.01.2015 do 15.03.2015 r., na czas nieobecności przewodniczącej, 
był dr hab. prof. Uś romuald cudak)
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e/ Komisja ds. Budżetu i Finansów

 W 2015 roku odbyło się 15 posiedzeń, w trakcie których Komisja podjęła następujące działania:
 – zaopiniowano:

• w styczniu 2015 r. prowizorium budżetowe, 
• w czerwcu 2015 r. plan rzeczowo-finansowy,
• we wrześniu 2015 r. zmianę do planu rzeczowo-finansowego,

 – zaopiniowano Sprawozdanie finansowe za rok 2014,
 – zaopiniowano uchwały dot. ustanowienia służebności przesyłu, które pozwalają Uczelni pozyskiwać dodatkowe 

środki finansowe,
 – zaopiniowano uchwały dot. rozporządzania składnikami mienia Uczelni o wartości powyżej 100 tys. euro,
 – zaopiniowano uchwały dot. powoływania nowych kierunków i form studiów,
 – zaopiniowano uchwały dot. zmian w strukturach organizacyjnych wydziałów,
 – w czerwcu 2015 roku przyjęto wniosek dot. regulacji wynagrodzeń; Komisja ustaliła, iż powinny być podpisane 

dwa porozumienia: jedno dot. podwyżek obligatoryjnych, natomiast drugie, dot. podwyżek zależnych od wyników 
pracy, powinno być przedmiotem odrębnego porozumienia zawartego w terminie późniejszym. 

przewodnicząca: dr hab. prof. Uś Krystyna Doktorowicz

F/ Komisja ds. Kadry Naukowej

 Komisja ds. Kadry Naukowej, powołana przez Senat w dniu 25 września 2012 r. na kadencję 2012–2016,  w 2015 
r. odbyła jedno posiedzenie w dniu 16 listopada; było to wspólne posiedzenie senackich komisji poświęcone wypra-
cowaniu stanowiska w przedmiocie powołania Związku Uczelni śląskich.
 Komisja wyraziła pozytywną opinię w sprawie inicjatywy powołania Związku Uczelni śląskich.

przewodniczący: prof. zw. dr hab. Marian Kisiel
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KALeNDAriUM 
WAŻNieJSZYcH DZiAŁAŃ reKtOrA

A/ Konferencje / Wizyty Gości / Wyjazdy

1. 11–13.01.2015 — udział, w charakterze przewodniczącego KrASp, w spotkaniu przedstawicieli konferencji rektorów: 
KrASp, HrK (Niemcy) oraz cpU/cDeF (Francja) w paryżu.

2. 15.01.2015 — udział w posiedzeniu rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
3. 23.01.2015 — udział, w charakterze przewodniczącego KrASp, w konferencji „Studenci zagraniczni w polsce 2015” 

w Lublinie; organizatorzy: KrASp, Uniwersytet Marii curie-Skłodowskiej, Miasto Lublin oraz Fundacja edukacyjna 
„perspektywy”.

4. 30.01.2015 — udział w posiedzeniu rady european University Association (eUA) w Brukseli.
5. 13–15.02.2015 — udział w posiedzeniu plenarnym Konferencji rektorów polskich Uczelni technicznych (KrpUt) 

we Wrocławiu połączonym z obchodami 70-lecia politechniki Wrocławskiej.
6. 17.02.2015 — udział w Zjeździe przedstawicieli KrpUt i ccSip (portugalia) w Grodkowie.
7. 18.02.2015 — udział w debacie „Opolskie 2025 — jak przeżyć bez pieniędzy unijnych” w Opolu.
8. 27–28.02.2015 — udział, w charakterze przewodniczącego KrASp, w posiedzeniu prezydium Konferencji rektorów 

Akademickich Szkół polskich w Uniwersytecie ekonomicznym w poznaniu.
9. 18–20.03.2015 — udział w posiedzeniu plenarnym Konferencji rektorów Uniwersytetów polskich (KrUp) w Gdańsku 

połączonym z obchodami 45-lecia Uniwersytetu Gdańskiego. 
10. 22–26.03.2015 — wizyta w Universidade Nova de Lisboa w Lizbonie — udział w rozmowach nt. współpracy uczelni 

polskich i portugalskich.
11. 27–28.03.2015 — udział w debacie nt. kluczowych wyzwań dla szkolnictwa wyższego w polsce w ramach XXi Kra-

jowej Konferencji parlamentu Studentów rp w Sypniewie.
12. 10–11.04.2015 — udział w posiedzeniu Konferencji rektorów Uniwersytetów śląskich (KrUś) w polanicy Zdroju; 

organizator: Uniwersytet Wrocławski.
13. 15–16.04.2015 — udział w posiedzeniu rady i Zgromadzenia Ogólnego eUA w Antwerpii — rektor Uś wybrany 

na członka Zarządu eUA na kadencję 2015–2019.
14. 16–17.04.2015 — udział w konferencji „european Universities in research and innovation — people, policies and 

partnerships” w Antwerpii.
15. 20.04.2015 — udział w otwarciu Vii europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.
16. 23.04.2015 — udział, w charakterze przewodniczącego KrASp, w spotkaniu prezydium KrASp z przedstawicielami 

rady i Dyrekcji Narodowego centrum Nauki dotyczącym wsparcia NcN w pozyskiwaniu dodatkowych środków 
na finansowanie badań naukowych.
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17. 14–15.05.2015 — udział w posiedzeniu plenarnym KrpUt w Krakowie połączonym z obchodami 70-lecia politech-
niki Krakowskiej im. tadeusza Kościuszki.

18. 16.05.2015 — udział w obradach konferencji polskiego Forum Akademicko-Gospodarczego „Nauka i gospodarka” 
w Krakowie; gość specjalny Forum: Komisarz Ue ds. rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości oraz 
małych i średnich przedsiębiorstw.

19. 20.05.2015 — udział, w charakterze przewodniczącego, w posiedzeniu regionalnej Konferencji rektorów Uczelni 
Akademickich (rKrUA) w Gliwicach połączonym z obchodami 70-lecia politechniki śląskiej.

20. 21–23.05.2015 — udział, w charakterze przewodniczącego KrASp, w posiedzeniu prezydium i Zgromadzenia ple-
narnego KrASp w Łodzi połączonym z obchodami 70 lecia politechniki Łódzkiej.

21. 01.06.2015 — udział w i polsko-Francuskim Forum Nauki i innowacji w Warszawie; organizatorzy: Ministerstwo 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ambasada Francji oraz instytut Francuski w polsce.

22. 05–08.06.2015 — udział, w charakterze przewodniczącego KrASp, w delegacji rektorów polskich uczelni na Ukrainie 
na zaproszenie Związku rektorów instytucji Szkolnictwa Wyższego Ukrainy (UrHeiU).

23. 10–12.06.2015 — udział w konferencji „Hamburg transnational University Leaders council” w Hamburgu; orga-
nizatorzy: Konferencja rektorów Niemieckich Szkół Wyższych (HrK), Körber-Stiftung oraz Universität Hamburg. 

24. 19–20.06.2015 — udział w konferencji „polish Scientific Networks” w Warszawie; organizatorzy: Ministerstwo Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego, Akademia Młodych Uczonych pAN oraz Klub Stypendystów Fundacji na rzecz Nauki polskiej.

25. 24.06.2015 — udział w konferencji „Debata o przyszłości szkolnictwa wyższego” w Warszawie; organizator: Mini-
sterstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

26. 29.06.2015 — udział w spotkaniu przedstawicieli środowiska akademickiego śląska z Minister Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego; organizator: Uniwersytet ekonomiczny w Katowicach.

27. 30.06–01.07.2015 — udział w posiedzeniu Zarządu eUA w Brukseli.
28. 02–04.07.2015 — udział w posiedzeniu plenarnym KrUp oraz w obradach połączonych prezydiów: KrUp — KrASp 

— pAN w Olsztynie; organizator: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski.
29. 10.07.2015 — udział w spotkaniu rektorów polskich uczelni z Ambasadorem Federacyjnej republiki Brazylii do-

tyczącym współpracy naukowej i akademickiej w ramach brazylijskiego programu stypendialnego „ciência sem 
fronteiras” (Nauka bez granic).

30. 25.08.2015 — udział w spotkaniu przedstawicieli środowiska akademickiego i naukowego: KrASp, KrUp, pAN, 
rGNiSW, NcN i FNp z premierem rządu rp oraz Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczącym stanu 
i perspektyw finansowania szkolnictwa wyższego i nauki.

31. 10.09.2015 — udział w debacie nt. szkolnictwa wyższego — diagnozy stanu szkolnictwa wyższego w polsce oraz 
sugestii zmian z udziałem przedstawicieli MNiSW, KrASp, rGNiSW, KrZaSp, pKA i parlamentu Studentów rp; or-
ganizator: redakcja „Dziennika Gazety prawnej”.

32. 15–16.09.2015 — udział w spotkaniu rektorów uczelni śląskich: Uniwersytetu śląskiego, Uniwersytetu ekonomicz-
nego, politechniki śląskiej, politechniki Opolskiej, politechniki częstochowskiej oraz Akademii techniczno-Huma-
nistycznej w Bielsku-Białej dotyczącym powołania Związku Uczelni śląskich; organizator: politechnika Opolska.

33. 18.09.2015 — udział w posiedzeniu Zgromadzenia Fundatorów Fundacji rektorów polskich oraz instytutu Spo-
łeczeństwa Wiedzy w Warszawie.

34. 22.09.2015 — udział w iii polsko-chińskim Forum rektorów w Warszawie. 
35. 04.10.2015 — udział w spotkaniu przedstawicieli szkolnictwa wyższego oraz władz lokalnych i samorządowych 

z Ambasadorem indii w Opolu.
36. 12–13.10.2015 — udział w otwarciu i obradach V europejskiego Kongresu Małej i średniej przedsiębiorczości 

„Nauka — Biznes — Samorząd. razem dla Gospodarki” w Katowicach.
37. 15–17.10.2015 — udział, w charakterze przewodniczącego, w posiedzeniu prezydium i Zgromadzenia plenarnego 

KrASp w politechnice Wrocławskiej.
38. 22–23.10.2015 — udział w posiedzeniu Zarządu oraz rady eUA w Brukseli.
39. 11–13.11.2015 — udział w posiedzeniu plenarnym KrUp w Uniwersytecie Wrocławskim połączonym z obchodami 

70-lecia środowiska akademickiego we Wrocławiu.
40. 16.11.2015 — udział w światowym tygodniu przedsiębiorczości w Kędzierzynie-Koźlu połączonym z podpisaniem 

umowy w sprawie powołania „centrum Aplikacji OXO i polimerów” — dotyczącej współpracy środowisk naukowych 
i przemysłu (Uniwersytet śląski sygnatariuszem).

41. 23.11.2015 — udział w spotkaniu przedstawicieli KrASp z Wicepremierem i Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
42. 23.11.2015 — udział w obradach konferencji „Liderzy Zarządzania Uczelniami LUMeN 2015” w Warszawie; orga-

nizatorzy: Fundacja edukacyjna „perspektywy” oraz firma doradcza public consulting Group polska (pcG polska).
43. 6–27.11.2015 — udział w posiedzeniu Zarządu eUA w Genewie.
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44. 02–08.12.2015 — wyjazd delegacji Uniwersytetu śląskiego do chińskiej republiki Ludowej — m.in. spotkanie z Wi-
cepremierem chrL dotyczące szkolnictwa wyższego i nauki oraz udział w X edycji konferencji „Global confucius 
institute conference”.

45. 09.12.2015 — udział w posiedzeniu conseil d’influence w Warszawie — rektor Uś powołany w skład conseil 
d’influence.

B/ Uroczystości akademickie / inne wydarzenia

1. 14.01.2015 — uroczystość nadania godności doktora honoris causa Uniwersytetu śląskiego Je Arcybiskupowi 
Szczepanowi Wesołemu, duszpasterzowi polonii na świecie.

2. 22.01.2015 — uroczystość nadania godności doktora honoris causa Uniwersytetu śląskiego profesorowi rainerowi 
Waserowi, wybitnemu fizykowi.

3. 31.01.2015 — bal charytatywny Uś „Bal z różą” połączony z aukcją dzieł sztuki na leczenie i rehabilitację pod-
opiecznych Fundacji „Uśmiech Dzieciom”; organizatorzy: Uniwersytet śląski oraz Fundacja „Uśmiech Dzieciom” 
i Stowarzyszenie Absolwentów Uś.

4. 02.03.2015 — uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę centrum Nauk Stosowanych Uś —  
ii etapu śląskiego Międzyuczelnianego centrum edukacji i Badań interdyscyplinarnych w chorzowie. 

5. 11.03.2015 — uroczystość nadania godności doktora honoris causa Uniwersytetu śląskiego księdzu profesorowi 
Michałowi Hellerowi, wybitnemu teologowi, filozofowi i kosmologowi.

6. 20.03.2015 — uroczystość wręczenia rektorowi Uś Nagrody GADiF 2015 za zaangażowanie i promowanie języka 
francuskiego i wartości Frankofonii w polsce, przyznanej przez przedstawicieli Grupy Ambasad, Delegatur i instytucji 
Frankofońskich (GADiF) w polsce.

7. 21.03.2015 — uczestnictwo w uroczystych obchodach Dnia przyjaźni polsko-Węgierskiej w Katowicach z udziałem 
prezydentów rzeczypospolitej polskiej i republiki Węgierskiej.

8. 26.03.2015 — udział w uroczystości nadania godności doktora honoris causa Universidade Nova de Lisboa w Li-
zbonie Marszałkowi Sejmu rp, radosławowi Sikorskiemu.

9. 09.04.2015 — uroczystość wręczenia pracownikom Uniwersytetu odznaczeń państwowych i Medali Komisji edu-
kacji Narodowej.

10. 12.05.2015 — uroczystość wręczenia dyplomów laureatom stypendiów MNiSW za wybitne osiągnięcia.
11. 29.05.2015 — Majówka z Uniwersytetem śląskim i iV piknik Absolwentów Uś.
12. 03.06.2015 — udział w obchodach jubileuszu 50-lecia politechniki świętokrzyskiej w Kielcach.
13. 09.06.2015 — obchody 47. urodzin Uniwersytetu śląskiego na deptaku Bankowa.
14. 13.06.2015 — XiX Koncert akademicki z okazji święta Uniwersytetu śląskiego — wykład prorektora ds. nauki 

i współpracy z gospodarką, prof. dr. hab. Andrzeja Kowalczyka pt. „cicha woda”.
15. 15.06.2015 — obchody jubileuszu 90-lecia Głównego instytutu Górnictwa w Katowicach — rektor Uś uhonorowany 

Nagrodą „FiLAr Głównego instytutu Górnictwa” za współpracę i rozwój GiG.
16. 16.06.2015 — udział w obchodach jubileuszu 20-lecia Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej.
17. 17.06.2015 — uroczystość wręczenia wyróżnień rektora Uś najlepszym studentom i doktorantom oraz słucha-

czom UśD, UśM i UtW wykazującym się zaangażowaniem i pomysłowością w inicjowaniu życia studenckiego oraz 
w działalności społecznej, kulturalnej, artystycznej, sportowej, naukowej i popularno-naukowej.

18. 18.06.2015 — uroczystość „śląskie Asy” — wręczenie listów gratulacyjnych rektora Uś najzdolniejszym uczniom szkół 
ponadgimnazjalnych województwa śląskiego oraz laureatom i finalistom olimpiad i konkursów przedmiotowych.

19. 21.09.2015 — udział w otwarciu iii śląskiego Kongresu Oświaty w Katowicach, wspólnego przedsięwzięcia Uni-
wersytetu śląskiego i śląskiego Kuratora Oświaty.

20. 28.09.2015 — udział w inauguracji roku akademickiego w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.
21. 29.09.2015 — udział w inauguracji roku akademickiego w SWpS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym 

w Warszawie.
22. 01.10.2015 — udział w 652. inauguracji w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.
23. 02.10.2015 — XLViii inauguracja roku akademickiego w Uniwersytecie śląskim — wykład inauguracyjny prof. zw. 

dr. hab. Krzysztofa Kłosińskiego pt. „pochwała filologii” oraz wręczenie Nagrody „pro Scientia et Arte” i tytułu 
profesora honorowego Uniwersytetu śląskiego.

24. 05.10.2015 — udział w inauguracji roku akademickiego w politechnice Opolskiej.
25. 07.10.2015 — udział w inauguracji roku akademickiego w Uniwersytecie ekonomicznym w Katowicach i uroczystości 

nadania godności doktora honoris causa profesorowi Bogusławowi Fiedorowi.
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26. 08.10.2015 — udział w inauguracji roku akademickiego w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka chopina w War-
szawie i uroczystości nadania godności doktora honoris causa Krystianowi Zimermanowi.

27. 19.10.2015 — uroczystość otwarcia Międzynarodowego centrum postępu Społecznego przy instytucie Filozofii Uś.
28. 26.10.2015 — uroczystość nadania godności doktora honoris causa Uniwersytetu śląskiego profesorowi Johnowi 

Malcolmowi Swalesowi, wybitnemu językoznawcy.
29. 05–07.11.2015 — udział w obchodach jubileuszu 20-lecia parlamentu Studentów rp.
30. 18.11.2015 — udział w otwarciu ii Kongresu Dydaktyki polonistycznej w Katowicach; Uniwersytet śląski współor-

ganizatorem Kongresu. 
31. 30.11.2015 — uroczystość „Absolwent” — wręczenie dyplomów najlepszym absolwentom, którzy ukończyli studia 

w roku akademickim 2014/2015 oraz nagród w iii edycji konkursu „Absolwent z pasją”. 
32. 11.12.2015 — udział w uroczystości nadania godności doktora honoris causa Akademii im. Jana Długosza w czę-

stochowie profesorowi Marianowi Kisielowi z Wydziału Filologicznego Uś.
33. 17.12.2015 — uroczystość otwarcia centrum Nauk Stosowanych — ii etapu śląskiego Międzyuczelnianego centrum 

edukacji i Badań interdyscyplinarnych w chorzowie.
34. 17.12.2015 — Wieczór Wigilijny dla Senatu i nauczycieli akademickich Uniwersytetu śląskiego.
35. 18.12.2015 — Spotkanie wigilijne dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.

c/ Najważniejsze spotkania rektora

 prezydent rzeczypospolitej polskiej; prezydent republiki Węgierskiej; Komisarz Ue ds. rynku wewnętrznego, 
przemysłu, przedsiębiorczości oraz małych i średnich przedsiębiorstw; posłowie i senatorowie; Wicepremier i Minister 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego; Wojewoda śląski; Marszałek Województwa śląskiego; przewodniczący Sejmiku Wo-
jewództwa śląskiego; śląski Kurator Oświaty; prezydenci miast; rektorzy krajowych i zagranicznych uczelni wyższych; 
przedstawiciele krajowych i zagranicznych instytucji środowiska naukowego, akademickiego i edukacji, w tym konfe-
rencji rektorów; przedstawiciele korpusu dyplomatycznego; przedstawiciele duchowieństwa; przedstawiciele instytucji 
otoczenia gospodarczo-biznesowego i sektora bankowego.

D/ posiedzenia Senatu Uś

 W roku 2015 odbyło się 9 posiedzeń Senatu Uniwersytetu śląskiego w dniach:
  — 27.01.2015  — 19.05.2015  — 27.10.2015
  — 24.03.2015  — 23.06.2015  — 24.11.2015
  — 21.04.2015  — 24.09.2015  — 15.12.2015

e/ Korespondencja rektorska

Główni adresaci i nadawcy korespondencji rektorskiej:
 Kancelaria prezydenta rp; ministerstwa; rektorzy wyższych uczelni; konferencje rektorów; komisje akredytacyjne; 
instytucje środowiska naukowego i akademickiego oraz oświatowego; śląski Urząd Wojewódzki; Urząd Marszałkow-
ski Województwa śląskiego; Sejmik Województwa śląskiego; śląski Kurator Oświaty; śląski Komendant Wojewódzki 
policji; Archiwum państwowe; placówki dyplomatyczne; prezydenci miast; instytucje wymiaru sprawiedliwości i organy 
ścigania; instytucje kontroli zewnętrznej; instytucje otoczenia gospodarczo-biznesowego i sektora bankowego.

Wiodąca tematyka korespondencji rektorskiej:
 Finansowanie szkolnictwa wyższego z budżetu państwa; finansowanie nauki i ocena parametryczna jednostek; 
dotacje celowe; dotacje podmiotowe na dofinansowanie zadań projakościowych; dofinansowanie, realizacja i kontrola 
projektów; międzynarodowe programy badawcze i edukacyjne; współpraca międzynarodowa i wymiana akademicka; 
działania promocyjne uczelni za granicą; zarządzanie własnością intelektualną; system jakości kształcenia, rekrutacja 
na studia, akredytacja kierunków studiów i ocena instytucjonalna, praktyki i staże studenckie, współpraca ze szkołami 
ponadgimnazjalnymi, programy stypendialne, pomoc materialna dla studentów i doktorantów, aktywizacja zawodowa 



245

studentów i absolwentów, badanie losów absolwentów szkół wyższych; stanowiska i uchwały konferencji rektorów; 
nowelizacja ustaw; dofinansowanie i realizacja zadań inwestycyjnych; gospodarka terenami i nieruchomościami Uniwer-
sytetu; utworzenie Związku Uczelni śląskich; dofinansowanie uniwersyteckich przedsięwzięć naukowych, kulturalnych 
i artystycznych; wystąpienia pokontrolne; współpraca Uniwersytetu z otoczeniem gospodarczo-biznesowym.

Na podstawie materiałów źródłowych administracji ogólnouczelnianej,
jednostek ogólnouczelnianych oraz senackich komisji i rad naukowych

„Sprawozdanie” opracował zespół w składzie: 
mgr piotr J. prADeLA (Sekretarz rektora), 

mgr Adam NieDBAŁA (Dział informatycznych Systemów Zarządzania)
oraz inż. Agnieszka JeLONKieWicZ (opracowanie graficzne – Dział informacji i promocji).


