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Szanowni Państwo,
dobiegający koniec roku akademickiego stwarza okazję do przekrojowego przyjrzenia się
działalności naszej Uczelni przez ostatnie 12 miesięcy. Pomocne w tym będzie Sprawozdanie
Rektora publikowane na stronie www.us.edu.pl. Obejmuje ono działalność Uniwersytetu Śląskiego
w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku. Jest to systematyczny raport, sporządzony przez
działy administracji ogólnouczelnianej, jednostki organizacyjne oraz senackie komisje, tworzący
cenne kompendium wiedzy i źródło danych, opisujących kondycję naszej Uczelni. Zaproponowany
układ publikacji pozwala prześledzić zmiany w ostatnich dwóch latach w obszarach: badań
naukowych, kształcenia, współpracy z zagranicą, pozyskiwania środków finansowych na realizację
projektów, rozwoju kadry, poziomu finansowania, inwestycji budowlanych i remontów, informa tyzacji, przekształceń organizacyjnych, promocji, a także ilustruje oddziaływanie Uczelni na społeczno -gospodarcze otoczenie. Sprawozdanie jest także kompleksowym narzędziem do analiz i interpretacji
procesów oraz przedsięwzięć, które składają się na strategiczne zarządzanie Uniwersytetem .
Oferta dydaktyczna Uczelni jest bogata pod względem programów studiów stac jonarnych
i niestacjonarnych (68 kierunków oraz blisko 220 specjalności), a także liczby uczestników studiów
podyplomowych (1 623 słuchaczy), doktoranckich (1 280 doktorantów) oraz form kształcenia
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ustawicznego, w tym: Uniwersytetu Śląskiego Dzieci, Młodzieży, Maturzystów czy Trzeciego Wieku,
a także nowe inicjatywy — Akademia Dyplomacji i Executive MBA.
Niestety, pomimo bogactwa programów i dynamiki zmian, jakie proponuje Uniwersytet Śląski,
zmniejsza się liczba studentów i kandydatów na studia. W roku akademickim 2012 /2013 liczba
studentów wynosiła 29 258, w kolejnym roku 2013/2014 liczba ta kształtowała się na poziomie
26 908, a w roku 2014/2015 na Uniwersytecie Śląskim studiowało 25 390 studentów. Wielce
symptomatyczny jest spadek studentów na studiach niestacjonarnych, na studiach stacjonarnych
liczba studentów utrzymuje się na poziomie podobnym do tego z zeszłego roku.
Liczba studentów Uniwersytetu Śląskiego w latach akademickich 2012/2013–2014/2015

Pomimo niesprzyjających uwarunkowań zewnętrznych Uniwersytet Śląski staje się coraz
atrakcyjniejszy dla studentów cudzoziemców — w pełnym cyklu kształcenia w roku akademickim
2014/2015 studiowało 468 cudzoziemców (w roku 2010/2011 — 75, 2011/2012 — 98, 2012/2013 —
200, 2013/2014 — 323 cudzoziemców), choć nie jest to jeszcze liczba imponująca czy choćby
porównywalna z Uniwersytetem Jagiellońskim lub Warszawskim, odnotowuję ją jednak jako
zwiastun dziejących się już zmian. Dodam tylko, że najliczniejszą grupę stanowią studenci z Ukrainy,
drugą najliczniejszą grupę stanowią studenci z Białorusi, a trzecią studenci z Czech. Wzrasta również
liczba studentów przyjeżdżających w ramach programu Erasmus. W roku akademickim 2013/2014
przyjechało 121 studentów (w roku 2010/2011 — 63, 2011/2012 — 91, 2012/2013 — 116
studentów). Liczba studentów zagranicznych uwarunkowana jest przede wszystkim ciekawą ofertą
studiów i kursów prowadzonych w językach obcych, co stanowi ciągle jeszcze słabą stronę naszego
Uniwersytetu. Zbyt rzadko również zapraszamy uczonych z całego świata w charakterze profesorów
wizytujących, a nasz Region nie jest jeszcze wystarczająco atrakcyjny dla cudzoziemców. Wiele
obszarów w kwestii umiędzynarodowienia wymaga dopracowania, choćby system elektronicznego
naboru i obsługi studentów obcokrajowców oraz stworzenie wspólnej strategii miast naszego
Regionu i uczelni wyższych w celu jeszcze większej otwartości.
W 2014 roku podjęte zostały intensywne działania na rzecz internacjonalizacji Uniwersytetu
Śląskiego — uczestniczyliśmy w targach rekrutacyjnych i edukacyjnych poza granicami kraju (Wilno,
Ałmaty, Tbilisi, Kijów oraz Praga), prowadziliśmy spotkania informacyjne dla kandydatów
zagranicznych — zarówno na terenie naszej uczelni, jak i na terenie uczelni partnerskich oraz
centrów językowych (Charków, Dniepropietrowsk, Zaporoże, Fastów oraz Tbilisi), prowadziliśmy
profil Uniwersytetu Śląskiego na portalach społecznościowych: Facebook (w języku angielskim)
i VKontakte (w języku rosyjskim), rozbudowywaliśmy wielojęzyczny portal dedykowany kandydatom
z zagranicy admission.us.edu.pl (prowadzony w językach: angielskim, portugalskim, gruzińskim,
ukraińskim i rosyjskim). Cały czas wzrasta także liczba umów dwustronnych zawieranych w ramach
programu Erasmus z zagranicznymi uczelniami partnerskimi. Obecnie wynosi ona 511. W 2014 roku
Uniwersytet Śląski zawarł także 20 nowych umów o współpracy naukowo-dydaktycznej, m.in.
z uczelniami z USA, Kanady, Brazylii, Argentyny, Meksyku i Włoch.

~ 4 ~

Cieszy, że za swoje działania promocyjne w roku akademickim 2014/2015 Uniwersytet Śląski
zdobył I miejsce w konkursie Mistrzowie uczelnianej promocji: Genius Universitatis, w kategorii
instrument promocji międzynarodowej.
Odnosząc się do spraw związanych z działalnością naukową Uczelni, zauważamy w roku 2014 ,
w porównaniu do roku 2013, bardzo niewielki spadek liczby artykułów opublikowanych
w czasopismach punktowanych — 748 w 2011 r., 1 501 w 2012 r., 1 624 w 2013 r., a 1 596 w 2014 r.
Wzrosła natomiast liczba uprawnień do nadawania stopni naukowych doktora — 25 uprawnień
i 19 uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego w 2014 r., w 2013 — 23 uprawnienia
i 19 uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego. Pracownicy i doktoranci oraz
studenci złożyli wnioski w 25 konkursach zewnętrznych — to największa liczba w dotychczasowej
historii naszej Uczelni. Warto podkreślić, że nastąpił, niestety, lekki spadek liczby prac zleconych
i ekspertyz wykonywanych na zamówienie jednostek zewnętrznych — w roku 2011 było to 49 prac
na kwotę 753 tys., w roku 2012 — 56 prac na kwotę 895 tys., w roku 2013 — 61 prac na kwotę
1 029,44 tys. zł., a w roku 2014 — 48 prac na kwotę 745 tys. zł. Efektywność w pozyskiwaniu
środków kształtuje się na zbliżonym poziomie, jak w latach poprzednich (ok. 27%) , chociaż nastąpił
spadek aktywności grantowej w stosunku do roku poprzedniego : w 2013 uzyskano 51 projektów na
268 złożonych wniosków (skuteczność 19,03%), a w roku 2014 uzyskano 47 projektów na 264
złożone wnioski (skuteczność 17,81%).
Z radością odnotowuję przykłady pokazujące aktywność naszych uczonych w pozyskiwani u
funduszy na projekty badawcze; w 2014 uzyskaliśmy 2 bardzo prestiżowe projekty: INNOTECH 3
(NCBR) — Nowe narzędzie do wykrywania aktywnych stoków osuwiskowych podstawą do
racjonalnego planowania przestrzennego w obszarach górskich, kierownik projektu: prof. dr hab.
Ireneusz Malik, Wydział Nauk o Ziemi oraz BIOSTRATEG (NCBR) — Nowoczesny system optymalizacji
zagospodarowania dolin rzecznych i ich rewitalizacji – OPTY, kierownik projektu: prof. dr hab.
Ireneusz Malik.
W 2014 roku rozpoczęliśmy realizację projektu ukierunkowanego na wdrożenie w ramach
Programu Badań Stosowanych (NCBR) pt. Innowacyjne materiały i nanomateriały z polskich źródeł
renu i metali szlachetnych dla katalizy, farmacji i organicznej elektroniki — ORGANOMED, kierownik
projektu: prof. dr hab. inż. Stanisław Krompiec, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii.
W ramach międzynarodowych projektów badawczych Uniwersytet Śląski współpracował
z uczelniami i instytutami, m.in. z: Francji, Hiszpanii, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Włoch, Portugalii,
Rosji, Grecji, Niemiec, Belgii, Holandii, Norwegii, Islandii, Australii, Japonii, Argentyny, Kanady oraz
Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej.
W roku 2014 Uniwersytet Śląski kontynuował realizację licznych projektów dofinansowanych ze
źródeł zagranicznych, na których realizację otrzymał dofinansowanie w ubiegłych latach.
Jednocześnie Uczelnia aplikowała o dofinansowanie kolejnych przedsięwzięć i rozpoczynała reali zację nowych projektów. Realizacja znacznej części projektów będzie kontynuowana w kolejnych
latach.
Łącznie w 2014 roku w Uczelni realizowano 58 projektów dofinansowanych ze źródeł
zagranicznych, w tym 14 badawczych, 42 edukacyjne (programy mobilnościowe i program wizyt
studyjnych) oraz 2 inwestycyjne. Większość projektów, bo aż 44 koordynował Uniwersytet Śląski,
a w pozostałych 12 Uczelnia pełniła rolę partnera. Ponadto aż 24 projekty realizowane były
w międzynarodowych konsorcjach/partnerstwach. Łączna wartość dofinansowania prowadzonych
projektów wyniosła ponad 120 mln PLN i 3 mln EUR. Pod względem ilości największą aktywnością
wykazały się: Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii — 12 projektów, Wydział Biologii i Ochrony
Środowiska — 7 projektów, Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach — 4 projekty, Wydział Nauk
o Ziemi — 4 projekty oraz Wydział Prawa i Administracji — 4 projekty.
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Liczba projektów realizowanych w latach 2011–2014
według podziału na projekty edukacyjne, badawcze i inwestycyjne

Pod koniec 2014 r. Uczelnia uzyskała informację o dofinansowani u kolejnych 6 projektów,
których realizacja rozpocznie się od początku 2015 r. Dofinansowanie przyznano 3 edukacyjnym
projektom dofinansowanym z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, 2 projektom dofinan sowanym z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego oraz jednemu projektowi badawczemu
w ramach programu Horyzont 2020. Łączna wartość dofinansowania dla tych projektów to ponad
5 mln zł.
Aktywne współdziałanie Uniwersytetu Śląskiego z szeroko rozumianym otoczeniem gospo darczym (przedsiębiorstwami, instytucjami naukowymi i samorządowymi oraz ośrodkami innowacji)
jest jednym z priorytetów Uczelni. Uniwersytet jest otwarty na różne formy współpracy z oto czeniem realizowanej poprzez rozwijanie własnej sieci relacji, aktywne uczestnictwo w inicjatywach
klastrowych, zawieranie porozumień o współpracy czy promowanie przedsiębiorczości akademickiej .
Do końca marca 2014 roku realizowane było doradztwo dla pracowników naukowych: szkół
wyższych, instytutów badawczych, instytutów Polskiej Akademii Nauk oraz jednostek tworzą cych
konsorcja naukowe (wyłączając przedsiębiorców) z całej Polski w zakresie ochrony własności
intelektualnej, komercjalizacji własności intelektualnej, modeli biznesowych spółek spin off/out oraz
pozyskiwania środków finansowych na badania realizowane na zlecenie prowadzone w formie
Punktu Konsultacyjnego finansowanego w ramach projektu Nauka dla Gospodarki. Udało się
pozyskać zatrudnionych w Punkcie Konsultacyjnym pracowników do zespołu Biura Współpracy
z Gospodarką, co pozwoliło na kontynuację usług doradczych w wymienionych obszarach, przy
czym grupę docelową zawężono do pracowników Uniwersytetu Śląskiego.
W związku z pozyskaniem środków z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach
projektu pn. Broker innowacji w Uniwersytecie Śląskim zatrudniliśmy Brokera innowacji. Broker
innowacji działa w szczególności na rzecz Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska, a do jego zadań
należy m.in. identyfikowanie projektów badawczych o wysokim potencjale komercyjnym,
zacieśnianie współpracy przedstawicieli środowiska nauki z sektorem biznesu, inicjowanie zakładania spółek spin off oraz podejmowanie działań prowadzących do zawierania umów licencyjnych.
Jako rezultat realizowanego od października 2013 do września 2014 roku projektu pn. SPIN-US
Przygotowanie do powołania spółki celowej Uniwersytetu Śląskiego, we wrześniu 2014 roku
powołano spółkę celową, której zadaniem jest komercjalizacja własności intelektualnej Uczelni.
Powierzono spółce zarząd nad kilkoma wynalazkami, co powinno przyspieszyć ich komercjalizację .
Przy spółce zatrudnieni zostali kolejni Brokerzy innowacji, którzy swoją pracą mają wesprzeć
Brokera innowacji działającego przy Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska oraz naukowców
pracujących na pozostałych wydziałach.
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W 2014 roku Uniwersytet przystąpił do 5 kolejnych inicjatyw klastrowych, przez co znacznie
poszerzył katalog usług, które możemy realizować we współpracy z firmami i uczelniami
zrzeszonymi w poszczególnych klastrach.
Uczelnia jeszcze bardziej otwiera się na otoczenie społeczne — na mieszkańców miasta i naszego
Regionu oraz pracę na rzecz innych. Uniwersytet odpowiedzialny, realizujący nową służebność
społeczną, a takim niewątpliwie jest Uniwersytet Śląski, dąży — już na etapie szkolnej edukacji —
do wyławiania talentów, dawania szansy jak najpełniejszego rozwoju, pogłębiania pasji oraz
ciekawości do poznawania świata, stąd współprowadzenie przez Uniwersytet Śląski dwóch liceów:
im. Adama Mickiewicza i gen. Stanisława Maczka oraz klas uniwersyteckich czy Uniwersytetu
Maturzystów. Uniwersytet Śląski nieustannie rozszerza sferę własnego oddziaływania, wychodzi
poza swoje mury, aby budować wielorakie i zróżnicowane powiązania z instytucjami i organizacjami.
Jest on obecny w placówkach edukacyjnych, patronuje projektom kulturalnym, inicjuje i an gażuje
się w istotne debaty. Przysługuje się nie tylko promocji miast i samego Śląska, ale także aktywizuje
jego mieszkańców, wzbogacając oferty twórczego spędzania czasu w przestrzeni akademickiej,
tworząc UniverCity.
To tylko kilka wybranych elementów naszej intensywnej i bardzo aktywnej działalności
w minionym roku, zachęcam do lektury całego Sprawozdania.
Wszystkim Państwu – Prorektorom, Dziekanom, Paniom Kanclerz i Kwestor oraz całej
społeczności akademickiej, Przyjaciołom i Dobroczyńcom bardzo serdec znie dziękuję za
zaangażowanie i determinację w dążeniach do osiągnięcia wytyczonych celów. Dziękuję wszystkim
Koleżankom i Kolegom za codzienny trud kształtujący przyszłość naszej Uczelni. Cieszy nas, że
Śląska Alma Mater, kończąc 46. rok swojej działalności, jest Uczelnią ważną dla Regionu i kraju, jest
Uczelnią nowoczesną, rośnie jej prestiż i znaczenie.

Z wyrazami szacunku

prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś
Rektor Uniwersytetu Śląskiego
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A/ Działalność naukowo-badawcza,
komercjalizacja nauki i transfer wiedzy
A.1 Działalność naukowo-badawcza
Działalność naukowo-badawcza prowadzona była w 2014 roku w 12 wydziałach Uniwersytetu
Śląskiego oraz w jednostkach międzywydziałowych i pozawydziałowych.
Pracownicy naukowo-dydaktyczni Uczelni realizowali w 2014 roku 1 706 projektów, w tym:
1 494 z dotacji na działalność statutową jednostek oraz 212 pozyskanych w drodze konkursów
zewnętrznych, głównie z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowego Centrum Nauki
oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
Liczbę projektów realizowanych przez pracowników Uczelni ze środków na naukę przedstawia
tabela nr 1.
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TABELA 1
Projekty realizowane w Uniwersytecie Śląskim w 2014 roku

Lp.

Działalność Działalność
statutowa — statutowa —
„potencjał
„młodzi
badawczy”
naukowcy”

Wydział/Jednostka

1

2

Projekty
z dotacji
[5=3+4]

Projekty
z konkursów
zewnętrznych

RAZEM
[7=5+6]

3

4

5

6

7

1

Biologii i Ochrony Środowiska

22

30

52

34

86

2

Filologiczny

145

403

548

30

578

3

Matematyki, Fizyki i Chemii

75

199

274

61

335

4

Nauk o Ziemi

25

42

67

32

99

5

Nauk Społecznych

90

112

202

19

221

6

Artystyczny

24

6

30

—

30

7

Etnologii i Nauk o Edukacji

20

11

31

6

37

8

Pedagogiki i Psychologii

26

33

59

3

62

9

Prawa i Administracji

43

41

84

8

92

10

Radia i Telewizji im. K. Kieślowskiego

5

2

7

—

7

11

Informatyki i Nauki o Materiałach

34

58

92

14

106

12

Teologiczny

22

26

48

3

51

13

Biblioteka UŚ

—

—

—

1

1

14

Biuro Współpracy z Gospodarką

—

—

—

1

1

531

963

1 494

212

1 706

RAZEM

Uczeni Uniwersytetu Śląskiego aktywnie prezentowali wyniki realizowanych przez siebie badań
naukowych w publikacjach krajowych i zagranicznych, w tym: w 1 596 artykułach opublikowanych
w czasopismach punktowanych z listy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz uczestnicząc
w prestiżowych konferencjach naukowych.
Publikacje i uczestnictwo w konferencjach w latach 2013–2014 przedstawia tabela nr 2.
TABELA 2
Publikacje i uczestnictwo pracowników Uniwersytetu Śląskiego w konferencjach w latach 2013 –2014
Lp.

Wyszczególnienie

1

Wydawnictwa zwarte opublikowane — krajowe

2

Wydawnictwa zwarte opublikowane — zagraniczne

3

2013

2014

644

304

64

35

Artykuły opublikowane w czasopismach krajowych

1 152

996

4

Artykuły opublikowane w czasopismach zagranicznych

1 020

956

5

Liczba osób uczestniczących w konferencjach krajowych

2 129

3 348

6

Liczba osób uczestniczących w konferencjach zagranicznych

796

1 037

7

Liczba wygłoszonych referatów na konferencjach krajowych

2 292

2 755

8

Liczba wygłoszonych referatów na konferencjach zagranicznych

709

996

9

Liczba konferencji krajowych, w których uczestniczyli pracownicy UŚ

1 727

1 833

629

779

63

82

10

Liczba konferencji zagranicznych, w których uczestniczyli pracownicy UŚ

11

Liczba zorganizowanych konferencji naukowych
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Uprawnienia do nadawania stopni naukowych i w zakresie sztuki
W 2014 roku Wydział Biologii i Ochrony Środowiska otrzymał kolejne uprawnienia do
nadawania stopnia doktora. Decyzją Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z 28 kwietnia
2014 r. Wydział uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk biologicznych
w zakresie ochrony środowiska.
W roku 2014 uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora i doktora sztuki posiadało
10 wydziałów oraz 4 instytuty Uniwersytetu Śląskiego, natomiast uprawnienia do nadawania stopnia
naukowego doktora habilitowanego i doktora habilitowanego w zakresie sztuki — 8 wydziałów
i 4 instytuty.
Rady jednostek Uniwersytetu Śląskiego mają prawo do nadawania stopni doktora w 24
dyscyplinach (25 uprawnień) naukowych i w zakresie sztuki oraz do nadawania stopni doktora
habilitowanego w 19 dyscyplinach.

Wykaz uprawnień do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego przedstawia
zestawienie nr 1.
Zestawienie 1
WYKAZ UPRAWNIEŃ
do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego
przez rady jednostek Uniwersytetu Śląskiego (wg stanu na 31 grudnia 2014 r.)

Stopień naukowy doktora
1. WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA
doktor nauk biologicznych w zakresie:
 biologii,
 biotechnologii,
 ochrony środowiska.
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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.
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 CHEMII (Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii)
doktor habilitowany nauk chemicznych w zakresie chemii.
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4. INSTYTUT FIZYKI (Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii)
doktor habilitowany nauk fizycznych w zakresie fizyki.
5. INSTYTUT MATEMATYKI (Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii)
doktor habilitowany nauk matematycznych w zakresie matematyki.
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.
W 2014 roku 39 pracowników Uniwersytetu Śląskiego uzyskało stopnie naukowe doktora i doktora
sztuki. Stopnie naukowe doktora habilitowanego i doktora habilitowanego w zakresie sztuki uzyskało
73 pracowników.
Stopnie naukowe uzyskane przez pracowników Uniwersytetu w latach 2013–2014 przedstawia
tabela nr 3.
TABELA 3
Stopnie naukowe doktora i doktora habilitowanego uzyskane przez pracowników Uniwersytetu Śląskiego
w latach 2013–2014
Lp.

2013

Wydział/Jednostka zatrudniająca

2014

dr

dr hab.

dr

dr hab.

1

Biologii i Ochrony Środowiska

4

5

7

4

2

Filologiczny

9

9

3

17

3

Matematyki, Fizyki i Chemii

13

7

7

10

4

Nauk o Ziemi

3

7

4

6

5

Nauk Społecznych

1

6

3

5

6

Artystyczny

2

3

5

7

7

Etnologii i Nauk o Edukacji

3

1

1

4

8

Pedagogiki i Psychologii

3

3

1

5

9

Prawa i Administracji

2

8

1

10

10

Radia i Telewizji im. K. Kieślowskiego

2

—

2

3

11

Informatyki i Nauki o Materiałach

3

4

3

1

12

Teologiczny

—

—

1

1

13

Pozostałe jednostki

2

—

1

—

47

53

39

73
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Rady uprawnionych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Śląskiego nadały w 2014 roku
stopnie naukowe doktora habilitowanego 93 osobom, a stopnie doktora 148 osobom.
Stopnie naukowe nadane przez uprawnione rady jednostek w latach 2013 –2014 przedstawia
tabela nr 4.
TABELA 4
Stopnie doktora i doktora habilitowanego nadane przez uprawnione rady jednostek organizacyjnyc h
Uniwersytetu Śląskiego w latach 2013–2014
Pracownicy UŚ
Lp.

Jednostka organizacyjna nadająca stopień

dr

Osoby spoza UŚ

dr hab.

dr

dr hab.

2013

2014

2013

2014

2013

2014

2013

2014

1

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

3

7

5

4

4

4

1

1

2

Wydział Filologiczny

11

2

9

17

33

34

7

9

3

Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

—

—

—

—

—

—

—

—

4

Instytut Chemii (Wydział Matematyki, Fizyki
i Chemii)
Instytut Matematyki (Wydział Matematyki, Fizyki
i Chemii)
Instytut Fizyki (Wydział Matematyki, Fizyki
i Chemii)

7

3

1

2

7

1

—

—

2

1

3

2

2

7

—

1

4

3

2

3

13

8

4

—

5
6
7

Wydział Nauk o Ziemi

3

4

7

6

8

5

—

2

8

Wydział Nauk Społecznych

1

3

7

6

26

16

1

12

9

Instytut Sztuki (Wydział Artystyczny)

3

2

3

4

—

—

—

2

10

Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji

—

—

—

—

—

3

—

—

11

Wydział Pedagogiki i Psychologii

4

1

3

5

10

5

—

1

12

Wydział Prawa i Administracji

3

2

8

11

13

27

2

3

13

Wydział Radia i Telewizji im. K. Kieślowskiego

2

2

—

—

—

2

—

—

14

Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach

3

3

5

1

6

1

—

—

15

Wydział Teologiczny

—

1

—

1

2

1

—

—

46

34

53

62

124

114

15

31
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W 2014 roku Prezydent RP nadał tytuł naukowy profesora oraz tytuł profesora w zakresie sztuki
30 pracownikom Uniwersytetu Śląskiego.
Uzyskane przez pracowników tytuły naukowe profesora w latach 2013–2014 przedstawia tabela
nr 5.
TABELA 5
Tytuły naukowe profesora uzyskane przez pracowników Uniwersytetu Śląskiego
w latach 2013–2014
Lp.

Wydział

2013

2014

1

Biologii i Ochrony Środowiska

1

4

2

Filologiczny

3

2

3

Matematyki, Fizyki i Chemii

3

3

4

Nauk o Ziemi

1

2

5

Nauk Społecznych

2

2

6

Artystyczny

2

5

7

Etnologii i Nauk o Edukacji

—

1

8

Pedagogiki i Psychologii

1

—

9

Prawa i Administracji

—

9
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Lp.

Wydział

2013

2014

10

Radia i Telewizji im. K. Kieślowskiego

—

—

11

Informatyki i Nauki o Materiałach

1

1

12

Teologiczny

—

1

RAZEM

14

30

Finansowanie badań naukowych
Działalność naukowo-badawcza Uniwersytetu prowadzona była w 2014 roku dzięki środkom
finansowym przyznanym przez:
1. Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
a. w formie dotacji:
― podmiotowej na utrzymanie potencjału badawczego,
― celowej 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,
b. na podstawie umów o realizację projektów w ramach programów ministra,
c. na podstawie decyzji na dofinansowanie inwestycji budowlanej służącej potrzebom badań
naukowych lub prac rozwojowych, tzw. granty budowlane,
d. na podstawie umowy na realizację i finansowanie zadania z zakresu działalności
upowszechniającej naukę.
2. Narodowe Centrum Nauki na podstawie umów o realizację projektów.
3. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na podstawie umów o realizację projektów.
4. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na podstawie decyzji na pokrycie kosztów badań podstawowych
na rzecz postępu biologicznego w produkcji roślinnej.
5. Podmioty gospodarcze i organy administracji państwowej na podstawie zleceń/umów o wykonanie
usługi badawczej lub ekspertyzy prawnej.
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Działalność statutowa jednostek
W roku 2014 wydziały Uniwersytetu Śląskiego otrzymały na podstawie decyzji Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego łączną dotację na działalność statutową w wysokości 16 393 310,00 zł,
w tym:
— 13 836 360,00 zł — dotacja podmiotowa na utrzymanie potencjału badawczego,
—
2 556 950,00 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.
Ponadto kontynuowano realizację zadań badawczych w oparciu o środki pozostałe do
wykorzystania z dotacji przyznanych na rok 2013 w wysokości 9 206 440,60 zł.
Koszt zadań badawczych realizowanych w 2014 roku z dotacji na działalność statutow ą wyniósł
w sumie 17 299 336,30 zł.
Wysokość dotacji uzyskiwanych przez Uczelnię w latach 2013–2014 przedstawia tabela nr 6.
TABELA 6
Dotacje na dofinansowanie działalności statutowej i projektów badawczych
w latach 2013–2014 (w tys. zł) przekazane ze środków na naukę
Lp.
1

Wyszczególnienie

2013

Działalność statutowa, w tym:
— Potencjał badawczy
— Młodzi naukowcy

2

Projekty badawcze

RAZEM

2014

15 438,88

16 393,31

12 786,41

13 836,36

2 652,47

2 556,95

19 637,00*

16 097,00*

35 075,88

48 883,62

*wartość projektów wieloletnich przyznanych w danym roku

Wysokość dotacji na działalność statutową uzależniona jest od kategorii jednostki naukowej.
W wyniku oceny parametrycznej jednostek naukowych przeprowadzonej w 2013 roku: 5 wydziałów
uzyskało kategorię A, natomiast 7 wydziałów kategorię B.
Kategoryzację jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Śląskiego w latach 2010–2013 przedstawia
tabela nr 7.
TABELA 7
Kategoryzacja jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Śląskiego
Lp.

Wydział

od X 2010

od X 2013

1

Biologii i Ochrony Środowiska

B

A

2

Filologiczny

A

A

3

Matematyki, Fizyki i Chemii

A

A

4

Nauk o Ziemi

B

A

5

Nauk Społecznych

B

B

6

Artystyczny

A

B

7

Etnologii i Nauk o Edukacji

B

B

8

Pedagogiki i Psychologii

A

B

9

Prawa i Administracji

A

A
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Lp.

Wydział

od X 2010

od X 2013

10

Radia i Telewizji im. K. Kieślowskiego

B

B

11

Informatyki i Nauki o Materiałach

A

B

12

Teologiczny

A

B

Granty budowlane
W roku 2014 kontynuowano realizację inwestycji budowlanej pn. „Przebudowa pomieszczeń na
potrzeby pracowni Instytutu Chemii”, na którą Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznał
Wydziałowi Matematyki, Fizyki i Chemii środki w wysokości 3 955 498,00 zł.

Projekty
Pracownicy, doktoranci i studenci Uniwersytetu Śląskiego aktywnie uczestniczyli w konkursach
organizowanych w 2014 roku, głównie przez Narodowe Centrum Nauki (konkursy: Opus, Preludium,
Sonata, Sonata bis, Fuga, Maestro, Harmonia, Symfonia), Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wyższego (programy: Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, Diamentowy Grant, Iuventus Plus,
Patent Plus, Mobilność Plus), Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (Program Badań Stosowanych,
Innowacje Społeczne, Gekon, Strategmed, Tango, Biostrateg), Fundację na rzecz Nauki Polskiej
(START), Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W roku 2014 złożono 264 wnioski w 25 konkursach, uzyskując finansowanie 47 projektów —
dane zawiera tabela nr 8.
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TABELA 8
Projekty w Uniwersytecie Śląskim w latach 2013–2014
Lp.

Wyszczególnienie

2013

2014

1

Liczba złożonych wniosków

268

264

2

Liczba przyznanych projektów*

51

47

3

Liczba realizowanych projektów

225

212

* liczba projektów, dla których zawarto w 2014 roku umowę

Projekty przyznane w roku 2014 przedstawia tabela nr 9.
TABELA 9
Projekty przyznane w roku 2014 (umowy o realizację i finansowanie zostały zawarte w roku 2014)
Lp.
1

Wydział

Projekty
NCN

Projekty
MNiSW

9

—

Biologii i Ochrony Środowiska

Projekty
Projekty
NCBiR stypendialne*
—

Projekty

RAZEM

—

3

12
6

inne**

2

Filologiczny

4

2

—

—

—

3

Matematyki, Fizyki i Chemii

11

1

1

1

—

14

4

Nauk o Ziemi

7

—

—

—

—

7

5

Nauk Społecznych

6

—

—

—

—

6

6

Artystyczny

—

—

—

—

—

—

7

Etnologii i Nauk o Edukacji

—

1

—

—

—

1

8

Pedagogiki i Psychologii

—

—

—

—

—

—

9

Prawa i Administracji

1

—

—

—

—

1

10

Radia i Telewizji im. K. Kieślowskiego

—

—

—

—

—

—

11

Informatyki i Nauki o Materiałach

—

—

—

—

—

—

12

Teologiczny

—

—

—

—

—

—

38

4

1

1

3

47
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*stypendia dla wybitnych młodych naukowców, **projekty przyznane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Projekty realizowane w 2014 roku przedstawia tabela nr 10.
TABELA 10
Projekty realizowane w roku 2014
Lp.

Wydział/Jednostka

Projekty
NCN

Projekty
MNiSW

Projekty
NCBiR

Projekty
Projekty Inwestycje
budowlane
stypendialne
inne

RAZEM

1

Biologii i Ochrony Środowiska

30

—

—

1

3

—

34

2

Filologiczny

19

10

—

1

—

—

30

3

Matematyki, Fizyki i Chemii

51

5

3

1

—

1

61

4

Nauk o Ziemi

31

—

—

1

—

—

32

5

Nauk Społecznych

16

3

—

—

—

—

19

6

Artystyczny

—

—

—

—

—

—

—

7

Etnologii i Nauk o Edukacji

2

2

—

2

—

—

6
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Lp.

Wydział/Jednostka

Projekty
NCN

Projekty
MNiSW

Projekty
NCBiR

Projekty
Projekty Inwestycje
budowlane
stypendialne
inne

RAZEM

8

Pedagogiki i Psychologii

3

—

—

—

—

—

3

9

Prawa i Administracji

8

—

—

—

—

—

8

10

Radia i Telewizji
im. K. Kieślowskiego

—

—

—

—

—

—

—

11

Informatyki i Nauki o Materiałach

11

—

2

1

—

—

14

12

Teologiczny

3

—

—

—

—

—

3

13

Biblioteka UŚ

—

1

—

—

—

—

1

14

Biuro Współpracy z Gospodarką

—

—

1

—

—

—

1

174

21

6

7

3

1

212
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Prace naukowo-badawcze zlecane do realizacji
przez jednostki zewnętrzne, tzw. badawcze prace zlecone
Badawcze prace zlecone realizowane są na zamówienie podmiotów gospodarczych, jednostek
administracji państwowej, jednostek naukowych, sądów i innych instytuc ji. Liczba i wartość
realizowanych prac w stosunku do ubiegłego roku zmalała — dane porównawcze zawiera tabela
nr 11.
TABELA 11
Prace zlecone realizowane w Uniwersytecie Śląskim w latach 2013–2014 (kwoty w tys. zł z podatkiem VAT)
Lp.

2013

Wydział
liczba

1

Biologii i Ochrony Środowiska

2
3
4

Informatyki i Nauki o Materiałach

5

2014
wartość

2

14,00

Matematyki, Fizyki i Chemii

11

Nauk o Ziemi

17

liczba

wartość

1

1,0

295,32

5

159,7

580,14

17

379,8

2

39,69

5

72,2

Prawa i Administracji

29

100,29

18

82,3

6

Etnologii i Nauk o Edukacji

—

—

1

15,0

7

Nauk Społecznych

—

—

1

35,0

61

1 029,44

48

745,0
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Nagrody i stypendia dla nauczycieli akademickich
Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
W roku 2014 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznał nagrodę zespołową prof. zw. dr
hab. Małgorzacie Łuszczak i dr. Remigiuszowi Kopoczkowi z Wydziału Artystycznego za osiągnięcia
dydaktyczne, za rozwój innowacyjnego, praktycznego kierunku artystycznego „Projektowanie gier
i przestrzeni wirtualnej” we współpracy z partnerem zagranicznym i otoczeniem biznesowym.
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Nagrody Rektora dla nauczycieli akademickich
W roku 2014 Rektor przyznał pracownikom naukowo-dydaktycznym 273 nagrody indywidualne i 52
zespołowe I, II i III stopnia za wybitne osiągnięcia naukowo-badawcze, artystyczne, dydaktyczne
i organizacyjne uzyskane w roku poprzednim oraz za całokształt dorobku.

Nagrody Rektora za wyróżniające rozprawy doktorskie
W roku 2014 Rektor wyróżnił 6 autorów najlepszych rozpraw doktorskich; nagrody otrzymali:
― dr Michał Kłosiński z Wydziału Filologicznego,
― dr Barbara Taraszka-Drożdż z Wydziału Filologicznego,
― dr Anna Seweryn z Wydziału Filologicznego,
― dr Magdalena Ślawska z Wydziału Nauk Społecznych,
― dr Ewa Wojtyna z Wydziału Pedagogiki i Psychologii,
― dr Kinga Czyżycka z Wydziału Prawa i Administracji,
― dr Magdalena Bełza z Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji.

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 2014 trzyletnie stypendium dla wybitnych młodych naukowców otrzymał dr Kamil
Kamiński z Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii.
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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 trzy dziestego roku życia i mogą
wykazać się osiągnięciami naukowymi.
W roku 2014 stypendium Fundacji otrzymali:
― dr Żaneta Wojnarowska z Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii,
― dr Mariusz Wolff z Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii,
― dr Bartłomiej Gardas z Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii,
― mgr Marek Marzec z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska.
Nagrody dla nauczycieli akademickich przyznane w latach 2013–2014 przedstawia tabela nr 12.
TABELA 12
Nagrody i stypendia dla nauczycieli akademickich przyznane w latach 2013–2014
Lp.

Wyszczególnienie

2013

2014

1

Indywidualne nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

1

2

2

Indywidualne nagrody Rektora

284

273

3

Zespołowe nagrody Rektora

18

52

4

Nagrody Rektora za wyróżniające prace doktorskie

4

7

5

Stypendium dla wybitnych młodych naukowców

1

1

6

Stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

2

4

A.2 Komercjalizacja nauki
Aktywne współdziałanie Uniwersytetu Śląskiego z szeroko rozumianym otoczeniem gospodarczym
(przedsiębiorstwami, instytucjami naukowymi i samorządowymi oraz ośrodkami innowacji) jest
jednym z priorytetów Uczelni. Uniwersytet jest otwarty na różne formy współpracy z otoczeniem
realizowanej poprzez rozwijanie własnej sieci relacji, aktywne uczestnictwo w inicjatywach
klastrowych, zawieranie porozumień o współpracy czy promowanie przedsiębiorczości akademickiej.
Działalność z zakresu komercjalizacji nauki w 2014 roku obejmowała:
1. Wzmocnienie kompetencji pracowników naukowych, doktorantów i studentów
w zakresie współpracy z biznesem oraz zarządzania firmami spin off/out/start up
1.1. Punkt Konsultacyjny
Do końca marca 2014 roku realizowane było doradztwo dla pracowników naukowych: szkół
wyższych, instytutów badawczych, instytutów Polskiej Akademii Nauk oraz jednostek tworzących
konsorcja naukowe (wyłączając przedsiębiorców) z całej Polski w zakresie ochrony własności
intelektualnej, komercjalizacji własności intelektualnej, modeli biznesowych spółek spin off/out oraz
pozyskiwania środków finansowych na badania realizowane na zlecenie prowadzone w formie
Punktu Konsultacyjnego. Działalność Punktu były realizowana w ramach projektu pn. „Nauka dla
Gospodarki — efektywne zarządzanie badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac
badawczych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki. Doradztwo realizowane było w formie indywidualnych spotkań oraz w formie
telefonicznej i elektronicznej. Konsultacje dla pracowników i pozostałych członków środowiska
akademickiego Uniwersytetu są nadal prowadzone.
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1.2. Organizacja szkoleń, seminariów, konferencji
W ramach projektu pn. „Nauka dla Gospodarki — efektywne zarządzanie badaniami naukowymi
i komercjalizacja wyników prac badawczych” zorganizowano dodatkowy cykl szkoleń dla pracowników
naukowych z zakresu zarządzania badaniami naukowymi oraz komercjalizacji wyników prac
badawczych.
W ramach projektu pn.
„SPIN-US Przygotowanie do
powołania spółki celowej
Uniwersytetu” zorganizowano
cykl warsztatów dla pełnomocników wydziałowych z zakresu funkcjonowania systemu komercjalizacji w Uniwersytecie Śląskim.
Uniwersytet zorganizował
konferencję pt. „Współpraca
przedstawicieli nauki z parkami
naukowo-technologicznymi na
przykładzie Wielkiej Brytanii
i Finlandii. Propozycje implementacji rozwiązań dla Polski”. Była to konferencja
wieńcząca projekt pn. „Nauka dla Gospodarki — efektywne zarządzanie badaniami naukowymi
i komercjalizacja wyników prac badawczych”.
Uniwersytet był współorganizatorem konferencji pt. „Współpraca nauki i biznesu kluczowym
elementem budowy konkurencyjnej gospodarki regionu”. Konferencja wieńczyła realizację projektu
pn. „EKO-STAŻ”, dzięki któremu pracownicy naukowi śląskich jednostek badawczo-naukowych mogli
wziąć udział w płatnych stażach w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach. Prz edsięwzięcie
organizowane było we współpracy z Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach oraz Naczelną
Organizacją Techniczną — Federacją Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Radą Miejską
w Gliwicach.
Uniwersytet współorganizował także konferencję pt. „TechMine Innovation Conference —
biznes, innowacje, inwestycje”; było to wydarzenie mające na celu przepływ wiedzy, inspirację
i nawiązanie kontaktów pomiędzy uczestnikami konferencji. Konferencja była pokłosiem
współorganizowanych wcześniej spotkań „TechMine Startups”, na których prezentowane były
innowacyjne pomysły na biznes.
Jak co roku, Uniwersytet włączył się w obchody Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości,
organizując wydarzenia wspierające rozwój przedsiębiorczości:
— START UP DAY — konferencja organizowana wspólnie z AIP Śląski (18.11.2014 r.),
— spotkania biznesowe/warsztaty z przedstawicielami klastrów i parków naukowo-technologicznych
(18.11.2014 r.),
— warsztaty skanowania 3D prowadzone przez firmę Scantech (19.11.2014 r.),
— gra symulacyjna „Chłopska Szkoła Biznesu” (19.11.2014 r.),
— konsultacje „Czy masz osobowość przedsiębiorcy” (19.11.2014 r.).

1.3. Konsultacje brokerskie
W związku z pozyskaniem środków z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach
projektu pn. „Broker innowacji” w Uniwersytecie Śląskim zatrudniono Brokera innowacji. Broker
innowacji działa w szczególności na rzecz Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska, a do jego zadań
należy m.in. identyfikowanie projektów badawczych o wysokim potencjale komercyjnym,
zacieśnianie współpracy przedstawicieli środowiska nauki z sektorem biznesu, inicjowanie zakładania
spółek spin off oraz podejmowanie działań prowadzących do zawierania umów licencyjnych.
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Ponadto Uniwersytet współpracuje z siecią brokerów technologii z wynagrodzeniem wypłacanym na
zasadzie success fee.
W 2014 roku podjęto działania brokerskie dotyczące m.in.:
— opracowania nowej koncepcji funkcjonowania Warsztatów Doświadczalnych Instytutu Fizyki,
— opracowania nowych projektów badawczych,
— komercjalizacji wyników badań naukowych poprzez podjęcie działalności gospodarczej przez
pracowników Uniwersytetu.
2. Diagnoza potencjału naukowo-badawczego i zasobów infrastrukturalnych Uczelni
2.1. Potencjał naukowo-badawczy
Na bieżąco gromadzono dane dotyczące realizowanych badań i grantów badawcz ych o wysokim
potencjale komercjalizacyjnym. Trwają prace nad tworzeniem ofert obszarowych Uniwersytetu.
Opracowano serwis ekspert.us.edu.pl, który uruchomiony zostanie w roku 2015 oraz przystąpiono
do prac nad stworzeniem serwisu laboratoria.us.edu.pl.
W konsorcjum z Instytutem Metali Nieżelaznych oraz Fundacją Wspierania Nanonauk
i Nanotechnologii
NANONET,
utworzono
Specjalistyczne
Regionalne
Obserwatorium
Nanotechnologii i Nanomateriałów pod auspicjami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.
Biuro Współpracy z Gospodarką opiekuje się witryną internetową Obserwatorium, na której
gromadzone są informacje z tej dziedziny nauki.

2.2. Regulaminy
W 2014 r. prowadzono prace nad aktualizacją Regulaminu ochrony, korzystania i zarządzania
wynikami prac intelektualnych na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz zasad ich
komercjalizacji, a także prowadzono intensywne prace koncepcyjne nad regulaminem korzystania
z infrastruktury badawczej Uniwersytetu Śląskiego.
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3. Rozwój systemu komercjalizacji wiedzy Uczelni i systemu promocji przedsiębiorczości
akademickiej

3.1. Powstanie spółki celowej SPIN-US Sp. z o.o.
Jako rezultat realizowanego od października 2013 do września 2014 roku projektu pn. „SPIN-US
Przygotowanie do powołania spółki celowej Uniwersytetu Śląskiego”, we wrześniu 2014 roku
powołano spółkę celową, której zadaniem jest komercjalizacja własności intelektualnej Uczelni.
Powołanie spółki poprzedziły działania regulujące i rozwijające system komercjalizacji działający
na Uniwersytecie Śląskim: zmiana zapisów regulaminowych, opracowanie strategii komercjalizacji,
przygotowanie dokumentów strategicznych i formalnych spółki, wyszkolenie pełnomocników
wydziałowych, analiza gotowości operacyjnej FTO oraz wycena wybranych technologii.

4. Funkcjonowanie sieci współpracy ośrodków innowacji — współpraca z podmiotami
zewnętrznymi
Prowadzono stały monitoring lokalnych, krajowych i międzynarodowych portali poświęconych
współpracy nauki z gospodarką oraz dedykowanych projektom krajowym i europejskim.
4.1. Współpraca z przedsiębiorstwami i instytucjami
W 2014 r. podpisano porozumienia o współpracy, umowy o poufności i listy intencyjne z 31
firmami — dane zawiera tabela nr 13.
TABELA 13
Wykaz porozumień o współpracy, umów o poufności i listów intencyjnych zawartych w 2014 roku
Lp.

Miesiąc

1

styczeń

2

luty

3

marzec

Strona porozumienia
Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach
PRO-INVEST Arkadiusz Nagięć
Polcargo International Sp. z o.o.
NANO-CHEM-TECH Piotr Bartczak
GGS-Projekt Pracownia geologii i ochrony środowiska Łukasz Gąsior
Ecoclima Serwis Sp.j.
Ecoenergia SA — list intencyjny
SmartVet Polska Sp. z o.o.
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sosnowcu
Aiut Sp. z o.o.
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Lp.

Miesiąc

Strona porozumienia
KALICH
Miejski Zakład Usług Komunalnych w Sosnowcu
Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS
ALAN Systems Sp. z o.o.

4

kwiecień

Epstim Sp. z o.o.
Gmina Gliwice — Miejski Zakład Usług Komunalnych
Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych w Warszawie
Instytut Badawczy Leśnictwa
Górnośląski Park Przemysłowy Sp. z o.o.
Klinika Okulus Sp. z o.o.

5

maj

6

czerwiec

7

lipiec

i3D SA

8

sierpień

ToxLab Sp. z o.o.

9

wrzesień

10

październik

11

listopad

12

grudzień

—
—
—
—
—
—
—

Helimed Diagnostic Imaging Sp. z o.o. Sp.k.

Polski Holding Obronny Sp. z o.o.
CTL Maczki-Bór SA
Dry Technologies Sp. z o.o.
NANO-TE Sp. z o.o.
Biuro Projektowania Systemów Cyfrowych SA
Instytut Systemów Przestrzennych i Katastralnych SA
3S SA
Possible Worldwide Poland Sp. z o.o.
PUREKO Sp. z o.o.

Ponadto kontynuowana była działalność Uniwersytetu w następujących inicjatywach klastrowych:
Śląski Klaster ICT i Multimediów HUB CLUB,
Śląski Klaster Nanotechnologiczny,
Śląski Klaster Lotniczy,
Śląski Klaster Business Process Outsourcing,
Klaster 3x20,
Śląski Klaster Wodny,
Śląski Klaster IT.

Uniwersytet dołączył do następujących inicjatyw klastrowych:
— Śląski Klaster Kultury, Turystyki i Rekreacji,
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—
—
—
—
—

Śląski Klaster Dizajnu,
Śląski Klaster Finansowy,
Klaster „Obszar Zaawansowanych Technologii Bezpieczeństwa i Obronności”,
Klaster MediVite,
Klaster Silesian Technopolis.

Współpracę Uniwersytetu Śląskiego z otoczeniem gospodarczym w 2014 roku przedstawia tabela
nr 14.
TABELA 14
Współpraca Uniwersytetu Śląskiego z otoczeniem gospodarczym w 2014 roku
Lp.

Miesiąc

Wydarzenie

1

styczeń

podpisanie „Porozumienia Spółek Celowych”

2

marzec

udział w Intel® Extreme Masters w Katowicach

3

kwiecień

współorganizacja Forum Gospodarczego nt. „Rozwój kluczowych technologii innowacyjnych
w Regionie Śląskim w latach 2014–2020”

4

czerwiec

przystąpienie do Śląskiego Klastra Dizajnu
przystąpienie do Śląskiego Klastra Kultury, Turystyki i Rekreacji
organizacja konferencji pt. „Czy nasz potencjał naukowy zamienia się w sukces gospodarczy?”

5

lipiec

powołanie Klastra „Obszar Zaawansowanych Technologii Bezpieczeństwa i Obronności”
powołanie Regionalnego Specjalistycznego Obserwatorium w obszarze Nanotechnologii
i Nanomateriałów
podpisanie listu intencyjnego z Klastrem MediVite

6

wrzesień

udział w III Pikniku Wiedzy organizowanym przez Sosnowiecki Park Naukowo-Technologiczny
podpisanie listu intencyjnego z Polskim Holdingiem Obronnym

7

październik

przystąpienie do klastra Silesian Technopolis

8

listopad

obchody Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości
przyjęcie misji gospodarczej międzynarodowego konsorcjum NANORA

9

grudzień

uzyskanie przez Uniwersytet Śląski tytułu StartUp Friendly

4.2. Udział w branżowych targach, konferencjach i kongresach
Uczelnia była reprezentowana m.in. podczas targów, konferencji i kongresów:
— XXXVI Konferencja Polskiego Forum Akademicko-Gospodarczego „Gaz łupkowy — szansa dla
Polski?” w Krakowie (4–6.04.2014 r.),
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— VI Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach (7–9.05.2014 r.),
— VI edycja Dnia Nauki i Przemysłu w Gliwicach (23.05.2014 r.),
— II Międzynarodowy Kongres „Silesia Innovatica — Dni Górnicze 2014” w Siemianowicach
Śląskich (10–12.06.2014 r.),
— XXII Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego w Kielcach (1–4.09.2014 r.),
— IV Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Katowicach (22 –25.09.2014 r.),
— Polski Kongres Gospodarczy „Nauka dla Biznesu, Biznes dla Nauki” w Warszawie (22–23.10.2014
roku).

4.3. Organizacja/współorganizacja spotkań naukowców i przedsiębiorców
— współorganizacja spotkań Śląskiego Klastra Nanotechnologicznego,
— organizacja spotkań Rady Programowo-Naukowej w ramach projektu pn. „EKO-STAŻ”,
— organizacja wydarzeń związanych z wizytą dr Olgi Koper, profesor Kansas State University oraz
pracownika Battelle Memorial Institute (organizacji badań i rozwoju), absolwentki Uniwersytetu
Śląskiego, laureatki nagrody Białego Domu dla Innowatorów Imigrantów — przygotowanie
spotkania środowiska naukowego z przedstawicielami biznesu w trakcie seminarium dr O. Koper
w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych,
— współorganizacja misji gospodarczej Międzynarodowego Konsorcjum NANORA (przedstawiciele
firm i jednostek badawczo-naukowych z Niemiec i Francji) — wizyta w Śląskim
Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych oraz spotkanie
z pracownikami naukowymi Centrum,
— współorganizacja wizyty w Katowicach przedstawicieli włoskich klastrów działających w bioi nanotechnologiach: Pharma & Biotech Advisors oraz Bioindustry Park — spotkanie
z pracownikami naukowymi Uniwersytetu Śląskiego.
4.4. Działalność informacyjna i promocyjna
— prezentowanie Uczelni w czasie VI Forum Nowej Gospodarki w Katowicach (czerwiec 2014 r.),
— prezentowanie Uniwersytetu w trakcie konferencji pt. „Biznes-Nauka-Samorząd. Partnerstwo na
rzecz inteligentnego rozwoju. Open Days 2014” w Chorzowie (październik 2014 r.),
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—
—
—
—

prowadzenie profilu Biura na portalu Facebook,
aktualizowanie treści na portalu transfer.us.edu.pl,
koordynacja Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Uniwersytecie Śląskim,
przygotowywanie ofert technologicznych, sponsoringowych i wydarzeń jednostek organizacyjnych
Uniwersytetu i pracowników naukowych.

5. Udział przedsiębiorstw w procesie kształcenia w Uniwersytecie Śląskim
Kontynuowano działania zmierzające do zachęcania przedsiębiorców do konsultowania
uniwersyteckich programów kształcenia. W umowach i porozumieniach o współpracy zamieszcza ne
są odpowiednie deklaracje woli stron, umożliwiające podejmowanie odpowiednich działań w tym
zakresie.
6. Realizacja projektów
6.1. Kontynuacja realizacji projektu pn. „Nauka dla Gospodarki — efektywne zarządzanie badaniami
naukowymi i komercjalizacja wyników prac badawczych”, działanie 4.2. POKL,
termin realizacji: lipiec 2012 – kwiecień 2014 r.,
zadania:
a. Punkt Konsultacyjny — doradztwo dla pracowników nauki w zakresie ochrony
własności intelektualnej, komercjalizacji własności intelektualnej, mode li biznesowych
spółek spin off/out, pozyskiwania środków finansowych na badania realizowane na
zlecenie,
b. Kreator Innowacyjnych Badań — szkolenia dla naukowców z tematyki zarządzania
dużymi projektami badawczymi, finansowania badań oraz ich skutecznej komercjalizacji,
c. wyjazdy studyjne do parków naukowo-technologicznych w Wielkiej Brytanii oraz
Finlandii.
6.2. Kontynuacja realizacji projektu pn. „EKO-STAŻ” — projekt stażowy dla pracowników
naukowych w przedsiębiorstwach”, działanie 8.2.1. POKL,
termin realizacji: sierpień 2012 – lipiec 2014 r.,
zadania: organizacja płatnych staży pracowników naukowych w firmach branży EKO.
6.3. Kontynuacja realizacji projektu pn. „Broker innowacji” finansowanego w ramach programu
systemowego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pn. „Wsparcie systemu zarządzania
badaniami naukowymi oraz ich wynikami” (poddziałanie 1.1.3.) realizowanego w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013,
termin realizacji: wrzesień 2013 – wrzesień 2015 r.,
zadania:
a. realizacja działań mających na celu poprawę efektywności procesu komercjalizacji
wyników badań naukowych,
b. tworzenie infrastruktury społecznej wspierającej proces komercjalizacji wiedzy i integracji
środowiska naukowego z otoczeniem gospodarczym,
c. upowszechnianie wyników badań naukowych w środowisku przedsiębiorców.
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6.4. Realizacja projektu pn. „Metoda ilościowego pomiaru parametrów fizycznych tkanki kostnej
badanej z zastosowaniem wysokorozdzielczej mikrotomografii komputerowej ”; projekt
finansowany jest z poddziałania 1.3.2. „Wsparcie ochrony własności przemysłowej tworzonej
w jednostkach naukowych w wyniku prac B+R” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka; termin realizacji: styczeń 2014 – marzec 2015 r.
Celem projektu jest zapewnienie ochrony własności intelektualnej w zakresie ilościowego
pomiaru parametrów fizycznych badanego obiektu z zastosowaniem wysokorozdzielczej
mikrotomografii komputerowej.
6.5. Kontynuacja realizacji projektu pn. „SPIN-US Przygotowanie do powołania spółki celowej
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach” — Narodowe Centrum Badań i Rozwoju program pn.
SPIN-TECH; termin realizacji: październik 2013 – wrzesień 2014 r.
W wyniku realizacji projektu powołano spółkę celową Uniwersytetu Śląskiego.

A.3 Transfer wiedzy i technologii
Działania prowadzone, początkowo, przez Rzecznika patentowego, a od października 2014 r.
przez powołane w administracji ogólnouczelnianej Biuro Rzeczników Patentowych mają przyczynić się
do zwiększenia szeroko rozumianej innowacyjności Uniwersytetu Śląskiego, zabezpieczenia ochrony
prawnej innowacyjnych wyników prac intelektualnych powstałych w Uczelni oraz wspomóc
komercjalizację wybranych przedmiotów własności intelektualnej będących w posiadaniu Uniwersytetu,
w tym głównie wynalazków i wzorów użytkowych. Do 30 września 2014 r. Rzecznik patentowy pełnił
jednocześnie funkcję Pełnomocnika Rektora ds. Transferu Wiedzy i Technologii w UŚ.
Najważniejsze zadania zrealizowane w 2014 roku:
1. Działania promujące wyniki badań naukowych UŚ, polegające na przekazywaniu informacji do
mediów, udziale w targach i konkursach innowacji, w tym m.in.:
a. udział w konkursie „Innowator Śląska” organizowanym przez Górnośląską Agencję Promocji
Przedsiębiorczości SA,
b. udział w Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Wynalazków (International Warsaw
Invention Show, IWIS) organizowanej w dniach 14–16 października 2014 roku — to jedyna
w Polsce impreza o tematyce innowacyjno-wynalazczej, która ma charakter międzynarodowy;
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przedstawiciele Uniwersytetu Śląskiego uczestniczyli w wydarzeniu w kategorii medycyna
i biotechnologia uzyskując następujące wyróżnienia:
 złoty medal za wynalazek „Opracowanie nowego sposobu elektrochemicznego
formowania nanotubularnych struktur tlenkowych na stopach tytanu do zastosowań
biomedycznych” otrzymał zespół w składzie: dr hab. prof. UŚ Danuta Stróż, dr Bożena
Łosiewicz, mgr inż. Agnieszka Smołka i dr Grzegorz Dercz,
 srebrny medal za wynalazek „Sposób osadzania bioaktywnych powłok z polimerów
naturalnych na implantowych stopach tytanu” zdobył zespół w składzie: dr Bożena
Łosiewicz, Magdalena Szklarska i dr Grzegorz Dercz,
 srebrny medal za wynalazek „Opracowanie nowego sposobu wytwarzania biokompatybilnych
warstw fosforanowych na powierzchni stopu NiTi wykazującego efekt pamięci kształtu ”
otrzymał zespół w składzie: dr hab. Tomasz Goryczka, dr Bożena Łosiewicz, Patrycja Osak
i dr Grzegorz Dercz.
2. 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:
a. „Automatyczny Biodetektor Toksyczności Ogólnej Wody — ABTOW” i jego komercjalizacja
w ramach współpracy ze spółką spin out ABTOW Biotechnology (w ramach tych zadań m.in.
opracowywano i/lub opiniowano szereg umów),
b. „Sposób uszczelniania powłok tlenkowych na aluminium i jego stopach ” — w tej sprawie
kontynuowano współpracę z firmą ELBIT Śliwińscy Sp.j., a następnie podpisano umowę
licencyjną.
3. Współtworzenie, wraz z Biurem Współpracy z Gospodarką, bazy innowacyjnych rozwiązań oraz
ich ofert technologicznych adresowanych do przedsiębiorców i partnerów biznesowych oraz
skierowanych do przemysłu.
4. Czynne uczestnictwo w pracach nad powołaniem spółki celowej (SPIN-US Sp. z o.o.), której
zadaniem ma być komercjalizacja wyników badań naukowych pochodzących z Uniwersytetu
Śląskiego.
5. Uczestnictwo w pracach nad opracowaniem zasad współpracy Uniwersytetu ze spółką SPIN-US
oraz opracowaniem różnych modeli komercjalizacji.
W 2014 r. Uniwersytet Śląski ustanowił kolejny rekord pod względem ilości zgłoszonych do
ochrony
przedmiotów
własności
przemysłowej. W Urzędzie Patentowym RP
oraz w urzędach zagranicznych dokonano w sumie 32 zgłoszeń przedmiotów
własności przemysłowej. Do Urzędu
Patentowego RP zgłoszono 24 wynalazki
oraz 2 wzory użytkowe. Uniwersytet
dokonał również 3 zgłoszeń wynalazków
w Europejskim Urzędzie Patentowym
w celu uzyskania patentu europejskiego
oraz 3 zgłoszeń wynalazków w Urzędzie
Patentów i Znaków Towarowych USA
w celu uzyskania patentów na terenie
Stanów
Zjednoczonych.
Taka
ilość
zgłoszeń plasuje nas w ścisłej czołówce
uczelni „nietechnicznych” w Polsce.
W 2014 r. Urząd Patentowy RP udzielił na rzecz UŚ czternastu pozytywnych decyzji o przyznaniu
patentów na wynalazki.
W 2014 r., oprócz pracy nad nowymi zgłoszeniami patentowymi, wykonywano zadania
w zakresie szeroko rozumianej komercjalizacji wiedzy będącej w posiadaniu Uniwersytetu. Zadania te
wiązały się m.in. z udziałem w konstruowaniu i negocjowaniu umów dotyczących ochrony
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i komercjalizacji przedmiotów własności przemysłowej, przykładowo: umowy o przeniesienie prawa,
umowy o wspólności prawa do patentu podpisane z innymi uczelniami i przedsiębiorcam i oraz
umowy licencyjne.

B/ Programy międzynarodowe
Uniwersytet Śląski realizuje szereg projektów współfinansowanych ze źródeł międzynarodowych.
Projekty realizowane są zarówno samodzielnie, jak i w krajowych lub międzynarodowych konsorcjach,
bądź partnerstwach. Współpraca nawiązywana jest głównie z innymi krajowymi i zagranicznymi
uczelniami wyższymi oraz instytutami badawczymi, a także z jednostkami samorządu terytorialnego
oraz przedsiębiorstwami.

W ramach międzynarodowych projektów badawczych Uniwersytet Śląski współpracował
z uczelniami i instytutami, m.in. z: Francji, Hiszpanii, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Włoch, Portugalii,
Rosji, Grecji, Niemiec, Belgii, Holandii, Norwegii, Islandii, Australii, Japonii, Argentyny, Kanady oraz
Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej.
W ramach partnerstw regionalnych Uczelnia nawiązała współpracę m.in. z Urzędem Marszałkowskim
Województwa Śląskiego, Wojewódzkim Urzędem Pracy oraz gminami, szkołami, uczelniami,
instytutami badawczymi i przedsiębiorstwami.
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.
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W roku 2014 Uniwersytet Śląski kontynuował realizację licznych projektów dofinansowanych ze
źródeł zagranicznych, na których realizację otrzymał dofinansowanie w ubiegłych latach.
Jednocześnie Uczelnia aplikowała o dofinansowanie kolejnych przedsięwzięć i rozpoczynała
realizację nowych projektów. Realizacja znacznej części projektów będzie kontynuowana w kolejnych
latach.
Łącznie w 2014 roku w Uczelni realizowano 58 projektów dofinansowanych ze źródeł
zagranicznych, w tym 14 badawczych, 42 edukacyjne (programy mobilnościowe i program wizyt
studyjnych) oraz 2 inwestycyjne. Większość projektów, bo aż 44 koordynował Uniwersytet Śląski,
a w pozostałych 12 Uczelnia pełniła rolę partnera. Ponadto aż 24 projekty realiz owane były
w międzynarodowych konsorcjach/partnerstwach. Łączna wartość dofinansowania prowadzonych
projektów wyniosła ponad 120 mln PLN i 3 mln EUR. Pod względem ilości największą aktywnością
wykazały się: Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii — 12 projektów, Wydział Biologii
i Ochrony Środowiska — 7 projektów, Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach — 4 projekty,
Wydział Nauk o Ziemi — 4 projekty oraz Wydział Prawa i Administracji — 4 projekty.
Wykres nr 1 obrazuje porównanie projektów realizowanych w latach 2011–2014.
WYKRES 1
Liczba projektów realizowanych w latach 2011–2014
według podziału na projekty edukacyjne, badawcze i inwestycyjne

Pod koniec 2014 r. Uczelnia uzyskała informację o dofinansowaniu kolejnych 6 projektów,
których realizacja rozpocznie się od początku 2015 r. Dofinansowanie przyznano 3 edukacyjnym
projektom dofinansowanym z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, 2 projektom dofinansowanym
z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego oraz jednemu projektowi badawczemu w ramach
programu Horyzont 2020. Łączna wartość dofinansowania dla tych projektów to ponad 5 mln zł.
1. Międzynarodowe programy badawcze, w tym programy ramowe UE
W roku 2014 Uniwersytet Śląski realizował międzynarodowe projekty badawcze w ramach
7. Programu Ramowego UE, Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej oraz Narodowej Fundacji ds.
Nauki Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, a także Polsko -Szwajcarskiego Programu
Badawczego oraz Polsko-Norweskiego Programu Badawczego.
W ramach 7. Programu Ramowego UE Uczelnia realizowała w 2014 roku 6 projektów (rozpoczęte
+ kontynuowane). Ich łączna wartość przekracza 6 532 700 zł (w tym: kwota dofinansowania ze
środków zagranicznych — ponad 5 476 500 zł oraz kwota dofinansowania ze środków MNiSW na
naukę w ramach projektów międzynarodowych współfinansowanych — 1 056 259 zł).
Wykaz projektów realizowanych w 2014 roku zawierają tabele nr 15 i 16.
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TABELA 15
Wykaz projektów realizowanych w ramach 7. Programu Ramowego UE w 2014 roku

Lp.

Jednostka
realizująca

Dofinansowanie
— środki
zagraniczne

Dofinansowanie
— środki
krajowe
na naukę
(MNiSW)

2011–2014 Partner

Wydział
Matematyki,
Fizyki i Chemii

323 787,16 EUR

0,00 PLN

2012–2015 Partner

Wydział Prawa
i Administracji

208 300,00 EUR

231 000,00 PLN

2012–2015 Partner

Wydział Biologii
i Ochrony
Środowiska

90 000,00 EUR

147 866,00 PLN

Wydział
Etnologii
i Nauk
o Edukacji

127 192,00 EUR

119 707,00 PLN

2014–2017 Koordynator

Wydział
Informatyki
i Nauki
o Materiałach

441 850,00 EUR

417 237,00 PLN

2014–2017 Partner

Wydział Nauk
Społecznych

136 696,00 EUR

140 449,00 PLN

Okres
realizacji

Nazwa projektu, akronim

Rola
w projekcie

1

LHCPhenoNet — Advanced Particle
Phenomenology in the LHC era

2

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

3

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

4

IRNet — International research network for
study and development of new tools and
methods for advanced pedagogical
2014–2017 Koordynator
science in the field of ICT instruments,
e-learning and intercultural competences

5

6

ISS-EWATUS — Integrated support
system for efficient water usage and
resources management
RESCuE — Patterns of Resilience during
Socioeconomic Crises among
Households in Europe

TABELA 16
Wykaz projektów realizowanych w ramach innych międzynarodowych programów badawczych w 2014 roku

Lp.
1

2

3

4

Nazwa projektu, akronim
Biotechnology package
for enhancing induced
mutagenesis in barley

Nazwa
programu

Okres
realizacji

Międzynarodowa
Agencja Energii
Atomowej

Jednostka
realizująca

Wydział Biologii
2009–2014 i Ochrony
Środowiska

CNH: Towards an Integrated
Framework for Climate Change
Impact Assessments
US National Science
Wydział
2010–2015
for International Market Systems Foundation
Nauk o Ziemi
with Long-Term Investments
(CLIMARK)
FLORIST — Flood risk on the
northern foothills of the Tatra
Mountains

Dofinansowanie
Dofinansowanie
— środki
— środki
krajowe na naukę
zagraniczne
(MNiSW)
32 000,00 EUR

286 000,00 PLN

17 280,00 USD

0,00 PLN

Polsko-Szwajcarski
Program Badawczy

2011–2016

Wydział
Nauk o Ziemi

737 999,99 PLN

0,00 PLN

Arctic Climate system study
of ocean, sea ice and glacier
Polsko-Norweski
interaction in Svalbard area with Program Badawczy
focus on Horsund (AWAKE-2)

2013–2016

Wydział
Nauk o Ziemi

448 656,00 PLN

0,00 PLN

W 2014 roku pracownicy Uniwersytetu złożyli 9 propozycji projektów do nowego programu
ramowego UE — Horyzont 2020, 1 wniosek do Funduszu Badawczego Węgla i Stali, 1 do Programu
Industrial Relations and Social Dialogue Dyrekcji Generalnej KE ds. Zatrudnienia, Spraw Społeczny ch
i Równości Szans.
Największą aktywnością w składaniu wniosków wykazały się: Wydział Matematyki, Fizyki
i Chemii (4 wnioski), Wydział Nauk o Ziemi (2 wnioski), Wydział Pedagogiki i Psychologii (2 wnioski),
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska (1 wniosek), Wydział Nauk Społecznych (1 wniosek) oraz
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Centrum ds. Badań Naukowych i Współpracy z Gospodarką (1 wniosek w ramach schematu
finansowania Coordination and Support Actions).
Do realizacji od 2015 roku zatwierdzony został dotychczas 1 projekt w ramach p rogramu
Horyzont 2020: „CHIBOW — Children Born of War — Past, Present and Future” (Wydział Nauk
Społecznych) — tabela nr 17.
TABELA 17
Wykaz projektów zatwierdzonych do dofinansowania w ramach programu Horyzont 2020 od 2015 roku

Lp.

Nazwa projektu, akronim

Okres
realizacji

1

CHIBOW — Children Born of War — Past,
Present and Future

2015–2019

Rola w
projekcie
Partner

Jednostka
realizująca
Wydział
Nauk Społecznych

Dofinansowanie
— środki
zagraniczne
224 137,44 EUR

2. Międzynarodowe programy edukacyjne, w tym programy edukacyjne UE
W roku 2014 Uniwersytet Śląski realizował 15 międzynarodowych działań edukacyjnych, w tym:
projekty edukacyjne oraz programy mobilnościowe. Projekty realizowane były w ramach Funduszu
Wyszehradzkiego oraz Programu Lifelong Learning Programme. Ponadto Uczelnia zaczęła
aplikować o środki z „nowej perspektywy finansowej” w ramach programu Erasmus+. Pierwsze
nabory pozwoliły na uruchomienie trzech projektów, tj. programu mobilnościowego dla studentów
i kadry na lata 2014–2016 oraz dwóch projektów Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii: iCSE4school
oraz Mathematical Duel Plus. Uczelnia kontynuowała także swoje działania w ramach środków
norweskich poprzez realizację kolejnych wizyt studyjnych w Norwegii i Islandii, realizację programu
mobilnościowego
oraz
projekty
edukacyjne
skierowane
na
tworzenie
nowych
kierunków/specjalności — tabela nr 18.

Doświadczenia w realizacji projektów GAMES i NOJAK pozwoliły na uzyskanie dofinansowania dla
kolejnych trzech projektów, które uruchomione zostaną na początku 2015 roku: Społeczeństwo
prosumenckie — prosumencka energetyka (PROS), Nowoczesna edukacja o przeciwdziałaniu
zagrożeniom środowiskowym oraz Ekologia kulturowa — specjalność na kierunku etnologia, studia
II stopnia.
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TABELA 18
Wykaz międzynarodowych projektów edukacyjnych realizowanych w 2014 roku
Nazwa podprogramu

Okres
realizacji

Lp.

Nazwa projektu, akronim

1

CareerS — Development of Career
Guidance Aimed at Improving Higher
Education in Serbia

Lifelong Learning
Programme / TEMPUS IV

2011–2015

2

Mathematical Duel Plus
2015-17 (MD_15_17)

Erasmus+ / Akcja 2
Partnerstwa strategiczne

2014–2017

3

iCSE4school — Zintegrowane
nauczanie przedmiotów ścisłych
z perspektywą obliczeniową

Erasmus+ / Akcja 2
Partnerstwa strategiczne

2014–2017

Jednostka
realizująca
Biuro Karier
Wydział
Matematyki, Fizyki
i Chemii
Wydział
Matematyki, Fizyki
i Chemii

Dofinansowanie
60 000,00 EUR

37 350,00 PLN

263 320,00 EUR

4

Erasmus
SW_56_2011_ERA_MOB

5

Erasmus+
2014-1-PL01-KA103-000102

Lifelong Learning
Programme /
Erasmus
Erasmus+ / Akcja 1
Mobilność edukacyjna

6

Close the deal, fill the Gap

Progress Programme

2014–2016

7

TEEN — Technologies for new
Entrepreneurs

Lifelong Learning
Programme / Leonardo
da Vinci, Transfer
of Innovation

2013–2015

Biuro Karier

8

Bilateralna niemiecko-polska
harmonizacja prawa prywatnego
w procesie integracji prawa UE.
Uzupełnienie czy opozycja?
International scientific conference
on the theatre of local histories in
Central Europe
Media w edukacji formalnej
i nieformalnej w krajach
Grupy Wyszehradzkiej
GAMES — Projektowanie gier
i przestrzeni wirtualnej — studia
II stopnia
NOJAK — Nowa jakość edukacji —
bezpieczeństwo wewnętrzne

Polsko-Niemiecka
Fundacja na rzecz Nauki

2014–2016

Wydział Prawa
i Administracji

2014–2015

Wydział
Filologiczny

24 187,20 PLN

2014

Wydział
Pedagogiki
i Psychologii

24 900,00 PLN

2013–2016

Wydział
Artystyczny

116 673,00 EUR

9

10

11

12
13

Mobilność studentów i pracowników

14

Mobilność studentów i pracowników

15

Wizyty przygotowawcze (3 wizyty
w Norwegii i 3 wizyty w Islandii)

Międzynarodowy Fundusz
Wyszehradzki / small
grant
Międzynarodowy Fundusz
Wyszehradzki / small
grant
Norweski Mechanizm
Finansowania
Norweski Mechanizm
Finansowania
Norweski Mechanizm
Finansowania
Norweski Mechanizm
Finansowania
Norweski Mechanizm
Finansowania

2013–2014
2014–2016

2013–2016
2013–2014
2014–2015
2014

Projekt
ogólnouczelniany
Projekt
ogólnouczelniany
Wydział Prawa
i Administracji

Wydział Prawa
i Administracji
Projekt
ogólnouczelniany
Projekt
ogólnouczelniany
Wyjazdy
indywidualne

991 655,00 EUR
3 865 890,00 PLN
62 487,68 EUR

22 000,00 EUR

107 651,60 PLN

136 292,00 EUR
60 597,84 PLN
235 254,72 PLN
0,00

3. Fundusze strukturalne UE
W 2014 roku Uniwersytet Śląski realizował szereg projektów dofinansowanych z funduszy
strukturalnych, w tym z Programów Operacyjnych, tj.: Kapitał Ludzki, Innowacyjna Gospodarka,
Infrastruktura i Środowisko, Europejska Współpraca Terytorialna 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, w tym w zakresie badawczym.

Środki pozyskane w ramach funduszy strukturalnych stanowią największe źródło finansowania
unijnego dla państw członkowskich i znacząco przyczyniają się do polepszenia atrakcy jności
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i konkurencyjności Uczelni. W ramach funduszy strukturalnych w 2014 roku w Uniwersytecie
rozpoczęto, bądź kontynuowano, realizację 30 projektów. Łączna wartość dofinansowania przyznana
Uniwersytetowi w ramach projektów wyniosła ponad 162 mln zł. Uni wersytet Śląski najczęściej
pełnił rolę Lidera (24 projekty), natomiast w pozostałych 6 projektach był partnerem.
Koniec 2014 roku był także dla Uczelni czasem przygotowywania się do „nowej perspektywy
finansowej”, w ramach której Polska otrzyma na lata 2014–2020 ponad 320 mld zł. Pierwsze
konkursy, w ramach których Uniwersytet będzie mógł aplikować o środki finansowe na realizację
projektów ogłaszane będą w II kwartale 2015 r.
W ramach inwestycji Uniwersytet rozpoczął w 2014 roku realizację 2 projektów, kt órych
rzeczowa realizacja kontynuowana będzie w 2015 roku:
 projekt pn. „Centrum Nauk Stosowanych (CNS)” stanowi II etap tworzenia nowoczesnego
Kampusu Nauk Matematyczno-Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego; I etapem była budowa
Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie,
także dofinansowanego z PO Infrastruktura i Środowisko, a otwartego w 2014 roku,
 drugim uruchomionym projektem jest informatyczny projekt pn. „PAAD”, którego celem jest
stworzenie platformy analiz i archiwizacji danych w partnerstwie z Instytutem Niskich
Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu.
Wykaz projektów inwestycyjnych realizowanych w ramach funduszy strukturalnych w 2014 roku
zawiera tabela nr 19.
TABELA 19
Wykaz projektów realizowanych w ramach funduszy strukturalnych w 2014 roku — projekty inwestycyjne
Lp.

Nazwa projektu, akronim

Nazwa podprogramu

Okres
realizacji

Jednostka
realizująca

Dofinansowanie

1

Centrum Nauk Stosowanych
(CNS)

Program Operacyjny
Infrastruktura i Środowisko

2014–2015

ŚMCEiBI

35 911 303,00 PLN

2

Platforma Analiz i Archiwizacji
Danych (PAAD)

Program Operacyjny
Innowacyjna Gospodarka

2014–2015

Projekt
ogólnouczelniany

14 686 057,00 PLN

W ramach projektów badawczych dofinansowanych z funduszy strukturaln ych Uniwersytet
Śląski kontynuował realizację 2 wysokobudżetowych, liderskich projektów badawczych:
 projekt pn. „Zintegrowany System Wspomagający Zarządzaniem i Ochroną Zbiornika Zaporowego
(ZiZOZap)”; projekt zakłada zwiększenie roli nauki w rozwoju gospo darczym i zwiększenie
wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce związanej ze
zrównoważonym gospodarowaniem zasobami wodnymi przez dostarczenie narzędzi dla
wspomagania zarządzaniem i ochroną zbiornika zaporowego,
 projekt pn. „Ogólnodostępna baza danych bio- i georóżnorodności Województwa Śląskiego —
integralna część otwartego regionalnego systemu informacji przestrzennej, BIOGEO -SILESIA
ORSIP”; celem projektu jest utworzenie geoportalu przyrodniczego dla Województwa Śląskiego.

Wykaz projektów badawczych realizowanych w ramach funduszy strukturalnych w 2014 roku
przedstawia tabela nr 20.
TABELA 20
Wykaz projektów realizowanych w ramach funduszy strukturalnych w 2014 roku — projekty badawcze
Lp.

Nazwa projektu, akronim

1

Ogólnodostępna baza danych bioi georóżnorodności Województwa
Śląskiego — integralna część
otwartego regionalnego systemu
informacji przestrzennej, BIOGEOSILESIA ORSIP

Nazwa
podprogramu

Regionalny PO
Województwa
Śląskiego

Jednostka realizująca Okres realizacji

Wydział
Biologii i Ochrony
Środowiska
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2011–2015

Dofinansowanie

3 359 081,00 PLN

Lp.
2

Nazwa projektu, akronim

Nazwa
podprogramu

Jednostka realizująca Okres realizacji

Dofinansowanie

Zintegrowany System
Wspomagający Zarządzaniem
i Ochroną Zbiornika Zaporowego
(ZiZOZap)

PO Innowacyjna
Gospodarka

Wydział
Biologii i Ochrony
Środowiska

2010–2014

19 666 472,00 PLN

3

PI Śląskie Wyzwania

PO Kapitał Ludzki

Wydział
Nauk Społecznych

2011–2014

123 970,00 PLN

4

Narzędzia biotechnologiczne
służące do otrzymywania zbóż
PO Innowacyjna
o zwiększonej odporności na suszę Gospodarka
— POLAPGEN

Wydział
Biologii i Ochrony
Środowiska

2010–2014

3 823 307,36 PLN

Ze względu na zakończenie „perspektywy finansowej” 2007–2013 i brak nowych konkursów
z perspektywy 2014–2020 Uczelnia nie miała możliwości aplikowania o nowe projekty. Nowe
możliwości pojawią się dopiero w kolejnych latach.
Najwięcej projektów dofinansowanych z funduszy strukturalnych w Uniwersytecie stanowiły
projekty o charakterze edukacyjno-dydaktycznym, realizowane w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki. Łącznie rozpoczęto/kontynuowano realizację 27 przedsięwzięć. Kolejny rok z rzędu
największymi ogólnouczelnianymi projektami edukacyjnymi o znaczeniu strategicznym były:
 projekt pn. „Uniwersytet Partnerem
Gospodarki Opartej na Wiedzy —
UPGOW”. Projekt realizowany był od
2008 roku, a jego głównym celem
było
wzmocnienie
potencjału
dydaktycznego Uczelni poprzez:
dostosowanie
kształcenia
do
potrzeb gospodarki i rynku pracy,
wspieranie kierunków oraz specjalności o priorytetowym znaczeniu
dla gospodarki, podniesienie atrakcyjności kształcenia w obszarze
nauk matematyczno-przyrodniczych
i technicznych, wzmocnienie praktycznych elementów nauczania oraz
zwiększenie zaangażowania pracodawców w realizację programów
kształcenia, pogłębienie współpracy
z
pracodawcami,
urozmaicenie
oferty dydaktycznej za pomocą
metod i technik kształcenia na
odległość, rozwijanie kompetencji
dydaktycznych kadry akademickiej
oraz wsparcie studentów niepełnosprawnych; po 6 latach realizacji,
w 2014 r. projekt został zakończony,


projekt pn. „Zwiększenie udziału
osób dorosłych w kształceniu w zakresie narzędzi informatycznych i technologii — NITKA”,
którego realizacja kontynuowana była w 2014 roku. Projekt obejmuje m.in. utworzenie 5 nowych
kierunków studiów podyplomowych na trzech wydziałach, z czego 4 realizowane będą
częściowo w formie e-learningu, a jeden skierowany będzie wyłącznie do grupy osób 45+;
ponadto w ramach projektu zrealizowane zostaną 104 staże krajowe i zagraniczne dla pracowników
naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych UŚ w wiodących ośrodkach akademickich i naukowo-
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-badawczych oraz szkolenia dla kadry dydaktycznej z obsługi specjalistycznych programów
graficznych i nowoczesnych technik pomiarowych.
Ponadto w 2014 r. Uczelnia prowadziła 7 kierunków zamawianych w ramach Poddziałania 4.1.2 .
PO Kapitał Ludzki, tj.: matematyka (2 roczniki), inżynieria materiałowa, geofizyka, ochrona
środowiska, chemia oraz informatyka; celem projektów jest podniesienie atrakcyjności kształcenia
na kierunkach o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, a tym samym zwiększenie
liczby absolwentów tychże kierunków.
Poza projektami stricte edukacyjno-dydaktycznymi Uniwersytet Śląski prowadził szereg projektów,
w ramach których nawiązano współpracę z gospodarką: DoktoRIS, Nauka dla Gospodarki, EKO-STAŻ,
TWING, ŚWIDER, NANO, FORSZT, itd. Za strategiczny należy uznać w tej grupie projekt DoktoRIS II
realizowany w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego. Projekt obejmuje
program stypendialny skierowany do doktorantów kształcących się w dziedzinach nauki i dyscy plinach naukowych oraz przygotowujących pracę doktorską o zakresie i tematyce zgodnej z kluczowymi obszarami technologicznymi wskazanymi w Programie Rozwoju Technologii Województwa
Śląskiego na lata 2010–2020. Projekt DoktoRIS prowadzony był w latach 2011–2013 — wówczas
wsparciem objęto 220 doktorantów; projekt zakończył się ogromnym sukcesem, w związku z czym
od 2013 roku uruchomiono bliźniaczy projekt DoktoRIS II, który obejmuje wsparciem kolejnych 200
doktorantów. Ponadto program w latach 2013–2015 oferuje doktorantom szereg dodatkowych
możliwości szkoleniowych i usług doradczych, w tym Punkt Konsultacyjny dla doktorantów.
Uniwersytet Śląski realizuje także edukacyjne projekty innowacyjne oraz projekty z komponentem
ponadnarodowym. W 2014 r. kontynuowano, w partnerstwie z Uniwersytetem w Oslo, realizację
projektu innowacyjnego pn. „Nowoczesne komputerowe metody kształcenia dla regionalnych kadr
innowacyjnej gospodarki: iCSE”. Innowacyjność tego projektu polega na integracji metod
komputerowych z kierunkowymi przedmiotami wybranych nauk ścisłych; produktem finalnym
projektu będzie integracja przedmiotów kierunkowych studiów chemia, fizyka medyczna, fizyka
techniczna, ekonofizyka i biofizyka z metodami komputerowymi polegająca na opracowaniu
materiałów dydaktycznych, narzędzi IT.
Ponadto w 2014 roku Uniwersytet Śląski uruchomił dwa projekty edukacyjne realizowane
w partnerstwach ponadnarodowych. W ramach pierwszego projektu wsparciem objęty został
kierunek projektowanie gier na Wydziale Artystycznym „PWP Projektowanie gier i przestrzeni
wirtualnej — innowacyjny rozwój studiów II stopnia w oparciu o doświadczenia partnera
zagranicznego”, z kolei w ramach drugiego projektu kierunki informatyka i nanofizyka na Wydziale
Matematyki, Fizyki i Chemii „PWP Partnerstwo — Informatyka — Nanofizyka — PIN”.
Wykaz projektów edukacyjnych realizowanych w ramach funduszy strukturalnych w 2014 roku
przedstawia tabela nr 21.
TABELA 21
Wykaz projektów realizowanych w ramach funduszy strukturalnych w 2014 roku — projekty edukacyjne
Lp.

Nazwa projektu, akronim

1 Uniwersytet Partnerem Gospodarki
Opartej na Wiedzy — UPGOW
2 PWP Partnerstwo — Informatyka —
Nanofizyka — PIN
3 Partnerstwo — Akwizycja — Staże —
PAS
4 Kompetentny informatyk — rozwój
kompetencji przyszłych specjalistów IT
(KI-IT)
5 PWP Projektowanie gier i przestrzeni
wirtualnej — innowacyjny rozwój

Nazwa
programu

Jednostka realizująca

PO Kapitał
Ludzki
PO Kapitał
Ludzki
PO Kapitał
Ludzki

Projekt
ogólnouczelniany
Wydział Matematyki, Fizyki
i Chemii
Wydział Matematyki, Fizyki
i Chemii

PO Kapitał
Ludzki
PO Kapitał
Ludzki

Okres
realizacji

Dofinansowanie

2008–2014

43 863 344,80 PLN

2014–2015

1 625 822,20 PLN

2014–2015

1 608 498,90 PLN

Wydział Informatyki i Nauki
o Materiałach

2014–2015

651 661,20 PLN

Wydział Artystyczny

2014–2015

1 085 301,00 PLN
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Lp.

6
7
8
9

Nazwa projektu, akronim
studiów II stopnia w oparciu
o doświadczenia partnera zagranicznego
Wzmocnienie potencjału firm w Śląskim
Klastrze NANO
Uniwersytet Kompetencji kluczowych
w chmurze edukacyjnej
Programowanie kariery — wsparcie
młodych osób na rynku pracy
Środowiskowe Studia doktoranckie
z Nauk Matematycznych

10 Matematyka podstawą sukcesu
11 Inżynier Materiałów — Materiał
na Inżyniera. Kształcenie zamawiane na
kierunku Inżynieria Materiałowa
Uniwersytetu Śląskiego
12 Nowoczesne komputerowe metody
kształcenia dla regionalnych kadr
innowacyjnej gospodarki: iCSE
13 Nauka dla Gospodarki — efektywne
zarządzanie badaniami naukowymi
i komercjalizacja wyników prac
badawczych
14 Śląska współpraca: Innowacje Dla
Efektywnego Rozwoju — ŚWIDER
15 Fundament Optymalnego Rozwoju:
Staże z Technologii — FORSZT
16 DoktoRIS II — Program Stypendialny na
rzecz innowacyjnego Śląska
17 Program „Akademickie Centrum
Kreatywności”; obszar: nauczanie
języków obcych metodą narracyjną
w przedszkolu i na 1. etapie
edukacyjnym
18 UStuŚ – Uniwersyteckie Studia
Środowiskowe: Kierunek Zamawiany
„Ochrona Środowiska”
19 Informatyka Inżynierska — Kierunek
Zamawiany Uniwersytetu Śląskiego
20 EKO–STAŻ
21 GEOFUTURE — Geofizyka
w gospodarce przyszłości
22 Zwiększenie liczby absolwentów
kierunku chemia ZLAB
23 Matematyka kodem nowoczesności

Nazwa
programu

PO Kapitał
Ludzki
PO Kapitał
Ludzki
PO Kapitał
Ludzki
PO Kapitał
Ludzki
PO Kapitał
Ludzki

Centrum Kształcenia
Ustawicznego
Centrum Kształcenia
Ustawicznego

PO Kapitał
Ludzki

Okres
realizacji

Dofinansowanie

2014

170 300,76 PLN

2014–2015

313 148,16 PLN

2014–2015

996 829,20 PLN

2009–2015

0,00 PLN

2011–2014

3 924 417,00 PLN

Wydział Informatyki i Nauki
o Materiałach

2011–2015

2 020 791,30 PLN

PO Kapitał
Ludzki

Wydział Matematyki, Fizyki
i Chemii

2011–2014

3 849 710,00 PLN

PO Kapitał
Ludzki

Projekt
ogólnouczelniany

2012–2014

1 392 845,80 PLN

PO Kapitał
Ludzki
PO Kapitał
Ludzki
PO Kapitał
Ludzki

Wydział Matematyki, Fizyki
i Chemii
Wydział Matematyki, Fizyki
i Chemii

2012–2014

1 587 559,00 PLN

2013–2015

2 544 047,06 PLN

Projekt ogólnouczelniany

2013–2015

870 007,26 PLN

PO
Innowacyjna
Gospodarka

Wydział Filologiczny

2014–2015

205 556,56 PLN

PO Kapitał
Ludzki

Wydział Biologii i Ochrony
Środowiska

2012–2015

4 072 077,00 PLN

PO Kapitał
Ludzki
PO Kapitał
Ludzki
PO Kapitał
Ludzki
PO Kapitał
Ludzki
PO Kapitał
Ludzki

Wydział Informatyki i Nauki
o Materiałach

2012–2015

2 585 525,25 PLN

Projekt ogólnouczelniany

2012–2014

204 630,00 PLN

Wydział Nauk o Ziemi

2012–2015

1 457 564,70 PLN

2012–2015

3 832 153,50 PLN

2012–2015

4 508 007,00 PLN

Projekt ogólnouczelniany

2013–2015

2 990 982,75 PLN

Projekt ogólnouczelniany

2013–2014

0,00 PLN

Wydział Etnologii i Nauk
o Edukacji

2013–2015

160 871,13 PLN

Wydział Biologii i Ochrony
Środowiska

2013–2015

200 000,00 PLN

Biuro Karier
Wydział Matematyki, Fizyki
i Chemii
Wydział Matematyki, Fizyki
i Chemii

Wydział Matematyki,
Fizyki i Chemii
Wydział Matematyki,
Fizyki i Chemii

24 Zwiększenie udziału osób dorosłych
PO Kapitał
w kształceniu w zakresie narzędzi
Ludzki
informatycznych i technologii — NITKA
PO Kapitał
25 Uniwersytet przyjazny rodzinie
Ludzki
PO Europejska
Współpraca
26 Akcent@com
Terytorialna
27 Broker innowacji

Jednostka realizująca

PO
Innowacyjna
Gospodarka

W 2014 roku Dział Projektów aktywnie działał na rzecz upowszechnienia wiedzy na temat
realizacji projektów oraz możliwości pozyskania funduszy z programów międzynarodowych. Dział
prowadził także:
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ogólnouczelniane szkolenia i spotkania dla zespołów koordynujących realizację projektów oraz
osób chcących aplikować o środki na realizację projektów,
stronę internetową (www.projekty.us.edu.pl), na której zamieszczano informacje na temat specyfiki
programów międzynarodowych, sposobów realizacji projektów oraz naborów i konkursów
organizowanych przez instytucje finansujące.

C/ Informatyzacja Uczelni
Problematyka informatyzacji Uczelni koncentrowała się w 2014 roku, podobnie jak w latach
poprzednich, na następujących zagadnieniach i zadaniach:
— kontynuowaniu wdrożenia Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagającego
Zarządzanie Uczelnią i związanej z tym współpracą w ramach Konsorcjum 4U,
— uczestnictwie Uniwersytetu Śląskiego w Międzyuniwersyteckim Centrum Informatyzacji (MUCI)
powołanym przez Konferencję Rektorów Uniwersytetów Polskich (KRUP),
— utrzymaniu i wdrożeniu nowych funkcjonalności Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów
(USOS) oraz Studenckiej Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (SELS),
— rozwoju lokalnych sieci komputerowych w Uczelni oraz dalszej rozbudowie Uniwersyteckiej Sieci
Komputerowej (USK) i usług sieciowych,
— rozwoju serwisu WWW Uczelni.

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 2014 roku kontynuowano działania mające na celu integrację infrastruktury i usług
informatycznych utrzymywanych przez działy Pionu IT. Kontynuowano proces integracji i unifikacji
infrastruktury technicznej zarówno na potrzeby systemów informatycznych utrzymywanych przez
służby centralne, jak i innych systemów informatycznych służących obsłudze procesu
dydaktycznego i badań naukowych.
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W roku 2014 włączono do Pionu IT służby teletechniczne. Działania Sekcji Teletechnicznej
koncentrowały się na utrzymaniu w sprawności infrastruktury teletechnicznej, opracowaniu strategii
rozwoju tych usług oraz na działaniach mających na celu optymalizację kosztów ich funkcjonowania.
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) oraz Dział Portalu i Serwisu WWW
(DPiSWWW), a także Sekcja Teletechniczna.
Tabele nr 22–31 oraz schemat nr 1 zawierają dane dotyczące funkcjonowania Pionu IT.

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. prowadzono bieżącą eksploatację sieci szkieletowej Uczelni — w roku 2014 zmniejszyła się
liczba urządzeń sieciowych, a zwiększyła się liczba łącz 1 GBps
TABELA 22
Uczelniana Sieć Komputerowa w latach 2013–2014 — urządzenia sieciowe i łącza
Rok

Routery

Przełączniki

Łącza 1 Gbps

Łącza 100 Mbps

Łącza 10 Mbps

2014

6

50

47

12

—

2013

9

54

45

13

1

b. kontynuowano uruchamianie sieci bezprzewodowej w jednostkach Uczelni. Udostępniano
sieci dla pracowników (pracownik-us), studentów (student-us) i gości (eduroam) oraz
doraźnie sieci dla konferencji, zjazdów, itp. Obecność Uniwersytetu Śląskiego w sieci
eduroam umożliwia naszym pracownikom i studentom dostęp do Internetu także podczas
wyjazdów do ośrodków naukowych za granicą. Liczba urządzeń umożliwiających dostęp
bezprzewodowy nie wzrosła, jednak wzrosła liczba użytkowników sieci bezprzewodowej
TABELA 23
Uczelniana Sieć Komputerowa w latach 2013–2014 — sieć bezprzewodowa
Rok

Kontrolery

Punkty
dostępowe

Budynki
z Wi-Fi

Średnia liczba
użytkowników
dziennie

Średnie
wykorzystane
pasmo [Mbps]

2014

5

206

31

225

28,3

2013

5

228

33

185

29,6

c. uczestniczono w pracach związanych z zapewnieniem dostępu do sieci dla nowej siedziby
Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego.
2. Zapewnienie bezpieczeństwa sieci komputerowej USNET, zarządzanie adresami internetowymi
i nazwami domenowymi znajdującymi się w dyspozycji Uniwersytetu Śląskiego
W zakresie bezpieczeństwa sieci i administracji adresami IP i nazwami DNS:
a. zainstalowano, uruchomiono i eksploatowano nowo zakupione zintegrowane urządzenia
bezpieczeństwa (firewall) na granicy Uczelnianej Sieci Komputerowej i Śląskiej Akademickiej
Sieci Komputerowej,
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b. szczególną uwagę poświęcono wielowarstwowej ochronie antywirusowej, antyspamowej
i antyphishingowej,
c. we współpracy z operatorem ŚASK eksploatowano dwa niezależne połączenia światłowodowe
do ŚASK, utrzymując niezawodne przyłączenie Uczelni do Internetu,
d. prowadzono monitoring sieci i urządzeń sieciowych,
e. utrzymywano eksploatację podstawowego i zapasowego serwera nazw DNS,
f. na życzenie lokalnych administratorów sieci i w miarę potrzeb własnych dokonywano na
bieżąco zmian w adresach IP i nazwach DNS należących do Uczelnianej Sieci Komputerowej,
g. współpracowano z policją i prokuraturą, ustalając informacje o użytkownikach sieci z Uczelni
podejrzanych o niezgodną z prawem aktywność w sieci,
h. zakończono wdrożenie systemu 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 prz ez jednego operatora
telekomunikacyjnego: Centrum Komputerowe Politechniki Śląskiej; w ramach współpracy
z operatorem i użytkownikami sieci:
a. utrzymywano połączenie z Internetem za pośrednictwem Śląskiej Akademickiej Sieci
Komputerowej. Wykorzystanie sieci zwiększyło się nieznacznie w roku 2014 w porównaniu
z rokiem 2013, przy czym na uwagę zasługuje znaczny wzrost ruchu przychodzącego do
Uczelni, a spadek ruchu wychodzącego z Uczelni
TABELA 24
Uczelniana Sieć Komputerowa w latach 2013–2014 — łączność z Internetem
Rok

Ruch przychodzący
[GB]

Ruch wychodzący
[GB]

Ruch całkowity
[GB]

2014

812 372

250 979

1 063 352

2013

512 357

517 490

1 029 847
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b. we współpracy z Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym uzyskiwano certyfikaty
SSL TCS dla domeny us.edu.pl,
c. wymieniano korespondencję elektroniczną i załatwiano sprawy zgłaszane przez użytkowników
sieci spoza Uczelni.
4. Zapewnienie sprawności działania szkieletowej sieci komputerowej USNET oraz stosownego
sprzętu komputerowego i sieciowego
Zapewniając sprawność działania sieci szkieletowej dbano o właściwy stan techniczny urządzeń
sieciowych, także przez inicjowanie ich modernizacji lub wymiany na urządzenia nowocześniejsze;
w ramach tego:
a. zrealizowano zakupy sprzętu sieciowego za środki z dotacji MNiSW na rozwój infrastruktury
informatycznej nauki (LAN) w roku 2014,
b. przygotowano i złożono do MNiSW wniosek o przyznanie w roku 2015 dotacji na rozwój
infrastruktury informatycznej nauki (LAN).
5. Udzielanie użytkownikom z Uniwersytetu Śląskiego konsultacji w zakresie administracji
i zapewnienia bezpieczeństwa sieci
Użytkownicy z Uniwersytetu Śląskiego mogli uzyskać pomoc w zakresie administracji
i zapewnienia bezpieczeństwa sieci za pomocą 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 należy uznać za pozytywny objaw wzrostu jakości działania sieci i usług
sieciowych oraz rosnącemu zainteresowaniu użytkowników wykorzystaniem usług
sieciowych
TABELA 25
Załatwianie spraw użytkowników w latach 2013–2014
Lp.

Zgłoszenia

2013

2014

1

US-Postmaster (zdarzenia związane z pocztą)

1 047

1 037

2

US-Konto (udane i nieudane aktywacje kont)

291

655

3

US-DNS (zdarzenia związane z rejestracją nazw)

73

80

4

US-Network (zdarzenia związane z działaniem sieci)

186

145

5

US-Hosting (zdarzenia związane z obsługą stron WWW)

262

276

6

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

130

175

7

pozostałe (przydział adresów IP, administracja WWW itp.)

129

103

2 118

2 471

RAZEM

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 (np. dystrybucja poczty elektronicznej, ochrona antyspamowa i antywirusowa, udostępnianie
serwisu WWW, itp.), opiera się niemal wyłącznie na dostępnym nieodpłatnie oprogramowaniu
otwartoźródłowym wymagającym systematycznej pielęgnacji (m.in. zmian konfiguracji, aktualizacji
i obserwacji poprawności działania) realizowanej przez administratorów systemów; m.in.:
a zakończono migrację usług sieciowych z serwerów Sun na serwery Dell,
b na serwerach Dell wdrażano i udoskonalano system wirtualizacji VMware, przygotowując się
do integracji usług w Pionie IT,
c. udostępniano serwerownię DASiUS dla serwerów DIOTS,
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d. udostępniano usługi katalogowe LDAP,
e. prowadzono replikację serwerów baz danych oraz usług katalogowych w celu zapewnienia
stałego dostępu do usług krytycznych dla działania pozostałych systemów,
f. eksploatowano system poczty elektronicznej,
g. eksploatowano system list pocztowych (Sympa) obsługujący 172 (w roku 2013 — 133) listy
dystrybucji poczty,
h. eksploatowano wewnętrzny komunikator jabber,
i. zwiększano wydajność i niezawodność usług sieciowych,
j. utrzymywano i aktualizowano serwis informacyjny zawierający komunikaty dotyczące sieci
USNET oraz wskazówki ułatwiające samodzielne rozwiązywanie problemów z pocztą
i usługami sieciowymi (http://usnet.us.edu.pl/).

7. Administrowanie serwerami dla potrzeb centralnie oferowanych usług sieciowych
Centralnie oferowane usługi sieciowe realizowane są za pomocą zestawu serwerów z odpowiednim
oprogramowaniem. Wykonując to zadanie:
a. zarządzano ośmioma fizycznymi serwerami, na których — dzięki wykorzystaniu nowoczesnych mechanizmów wirtualizacji serwerów (VMware) — umieszczono 67 serwerów
wirtualnych; serwery te współpracują (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 MySQL oraz obsługę transferu plików przez FTP,
c. w roku 2014 obsługiwano konta poczty elektronicznej, wśród których największą część
stanowią konta osobiste studentów i pracowników Uczelni. Są także konta jednostek,
doktorantów i inne. Uruchomiano konta poczty elektronicznej dla wszystkich studentów
Uczelni — każdy student może mieć swoje konto. Liczba obsługiwanych kont praktycznie
nie zmieniła się
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TABELA 26
Poczta elektroniczna w latach 2013–2014 — liczba kont pocztowych
Rok

Pracownicy

Studenci

Doktoranci

Jednostki

Inne

RAZEM

2014

3 156

12 804

615

814

733

18 202

2013

2 992

13 441

20

728

761

18 020

d. z Internetu podjęto próby przesłania ponad 36 milionów (w roku 2013 — 42 milionów)
listów elektronicznych, z których dostarczono do Uczelni około 6 milionów; pozostałe ponad
30 milionów e-maili zakwalifikowano automatycznie jako potencjalny spam i nie
dopuszczono do ich przyjęcia. W roku 2014 udział procentowy spamu w całkowitej liczbie
e-maili trafiających do Uczelni nieco zmalał (do 84%), jednak spam nadal pozostaje istotnym
problemem. Liczba przyjętych e-maili nie zmieniła się względem roku 2013

TABELA 27
Poczta elektroniczna w latach 2013–2014 — liczba przychodzących e-maili
Rok

Przyjęte

Nieprzyjęte (spam)

% spamu

RAZEM

2014

5 940 977

30 459 838

84

36 400 815

2013

6 081 994

35 821 541

85

41 903 535

e. z Uczelni wysłano na konta poza uczelnią mniej e-maili, niż na konta w uczelni. Liczba
wysłanych e-maili zwiększyła się o ponad milion, przy czym liczba e-maili wysłanych
i dostarczonych wewnątrz uczelni zwiększyła się niemal trzykrotnie
TABELA 28
Poczta elektroniczna w latach 2013–2014 — liczba wychodzących e-maili

f.

Rok

Wysłano poza Uczelnię

Wysłano do Uczelni

2014

4 121 884

5 813 729

2013

5 041 866

2 074 641

w celu zapewnienia bezpieczeństwa sieci, pocztę przechodzącą przez serwery
administrowane przez DASiUS skanowano antywirusowo za pomocą dwóch niezależnych
programów antywirusowych; ochrona antywirusowa wykrywała i odrzucała e -maile
zawierające wirusy. Realizowano także ochronę antyspamową polegającą tak na odrzucaniu
listów, które bez wątpienia są spamem, jak i na oznaczaniu innych podejrzanych listów jako
spam, pozostawiając użytkownikowi decyzję, co z listem zrobić. Łącznie sprawdzono około
9 milionów e-maili. Zagrożenie atakiem wirusów i niepożądaną korespondencją zwiększyło
się niemal czterokrotnie
TABELA 29
Poczta elektroniczna w latach 2013–2014 — zagrożenia
Rok

Wykryte wirusy

Wykryty spam

RAZEM

2014

6 173

305 572

311 745

2013

3 949

83 602

87 551

g. dla zapewnienia prywatności przesyłanych danych, serwery DASiUS udostępniają szyfrowane
połączenia dla poczty elektronicznej,
h. na kontach pracowniczych i instytucjonalnych utrzymywane są (hosting) serwisy WWW
należące do pracowników oraz jednostek Uniwersytetu — ich liczba z roku na rok rośnie
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TABELA 30
Serwisy WWW w latach 2013–2014

i
j.

Rok

Serwisy WWW

2014

788

2013

736

uruchomiono system Plesk — nowy system hostingu serwisów WWW dla pracowników
i jednostek Uczelni,
na serwerach baz danych znajdują się bazy danych należące do pracowników i jednostek
Uniwersytetu oraz bazy danych działające na potrzeby serwisu głównego UŚ, a także innych
serwisów utrzymywanych przez DPiSWWW/DASiUS — ich liczba systematycznie rośnie
TABELA 31
Bazy danych w latach 2013–2014
Rok

Bazy danych w hostingu

Bazy danych DPiSWWW i DASiUS

2014

458

45

2013

356

75

8. Aktywny udział w projektach informatycznych realizowanych na rzecz Uniwersytetu
DASiUS współuczestniczy w projektach informatycznych realizowanych na rzecz Uniwersytetu
udostępniając innym jednostkom swoje zasoby informatyczne, takie jak serwery , urządzenia
sieciowe i wiedzę pracowników; realizując te zadania:
a. 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 z administratorami sieci komputerowych
w jednostkach Uczelni.

Dział Informatycznej Obsługi Toku Studiów (DIOTS)
W roku 2014 główne zadania Działu Informatycznej Obsługi Toku Studiów koncentrowały się na
utrzymaniu infrastruktury informatycznej oraz świadczeniu usług wsparcia technicznego
i merytorycznego dla systemów:
— USOS,
— USOSweb (usosweb.us.edu.pl),
— UL (Uniwersyteckie Lektoraty — ul.us.edu.pl),
— Informator ECTS (informator.us.edu.pl).
Na potrzeby wymienionych serwisów oraz platformy e-learningowej utrzymywano centralny
punkt uwierzytelniania (CAS). Dodatkowo prowadzono dwa serwisy umożliwiające zewnętrznym
aplikacjom dostęp do bazy danych USOS:
— USOSapps (usosapps.us.edu.pl),
— DIOTSapps (diotsapps.us.edu.pl).
W roku 2014 wdrożono w USOS moduł Karta kierunku zawierający pełną informację o programach
studiów KRK. Zaprojektowano również serwis internetowy stanowiący połączenie istniejącego
Informatora ECTS oraz Karty kierunku. Uruchomiony został serwis Ankieter (ankieter.us.edu. pl)
służący do przeprowadzania ankiet elektronicznych dla społeczności akademickiej.
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Dodatkowo realizowane były następujące zadania:
1. Kontynuowano proces wspomagający planowanie i organizowanie toku studiów w poszczególnych
jednostkach organizacyjnych. W tym celu uruchomionych zostało 2 200 tur rejestracji bezpośrednich
do grup:
― 930 rejestracji na Wydziale Filologicznym,
― 250 rejestracji na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii,
― 41 rejestracji na Wydziale Nauk o Ziemi,
― 447 rejestracji na Wydziale Nauk Społecznych,
― 155 rejestracji na Wydziale Prawa i Administracji,
― 331 rejestracji na Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach,
― 31 rejestracji na Wydziale Teologicznym,
― 12 rejestracji na Wydziale Artystycznym,
― 1 rejestracja w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych,
― 2 rejestracje ogólnouniwersyteckie
oraz 11 rejestracji żetonowych:

― 7 rejestracji w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych,
― 4 rejestracje w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Wydrukowano 8 893 elektronicznych legitymacji studenckich i doktoranckich.
Zaktualizowano system USOS oraz aplikacje stowarzyszone do wersji 5.4.4.
Opublikowano 20 aktualizacji lokalnych wersji formularzy i raportów systemu USOS.
Przygotowano lub uaktualniono ok. 30 raportów wykonanych w technologii BIRT.
Przygotowano formularz i raporty umożliwiające wydruk nowych wzorów dyplomu i suplementu.
Przygotowano i wstępnie opracowano wyniki 8 ankiet elektronicznych.
Utworzono 65 nowych kont w systemie USOS.
Koordynowano zadania związane z systemem POL-on:
― rozpoczęto prace związane z przygotowaniem mechanizmu do zbiorczego przekazywania
danych bibliograficznych do systemu PBN,
― rozpoczęto prace związane z przygotowaniem i zebraniem danych o nieruchomościach
wymaganych w systemie POL-on,
― przygotowano dane statystyczne o studentach oraz koordynowano prace innych działów
w związku z przygotowaniem i przekazaniem do MNiSW sprawozdania z działalności Uczelni;
rozwiązywano liczne problemy napotkane podczas przygotowywania sprawozdania,
― koordynowano prace związane z przygotowaniem i przekazywaniem co 7 dni do POL-on
danych pracowników będących nauczycielami akademickimi. Dane zawierały szczegółowe
informacje o zatrudnieniu, zgodzie na dodatkowe zatrudnienie oraz karierze naukowej
pracowników. W 2014 r. przesłano 60 plików z danymi pracowników. Wprowa dzono 215
nowo zatrudnionych osób, sprawdzono i aktualizowano dane ok. 2 000 pracowników,
― koordynowano przygotowanie zestawienia i przekazano do POL-on dane 1 488 pracowników
liczonych do minimum kadrowego wg uprawnień do prowadzenia studiów,
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18.
19.

― koordynowano przygotowanie zestawienia i przekazano do POL-on dane 381 pracowników
liczonych do minimum kadrowego do nadawania stopni naukowych,
― w semestrze letnim 2013/2014 oraz zimowym 2014/2015 wyeksportowano z systemu USOS
dane ponad 25 000 studentów. Cyklicznie aktualizowano dane o pobieranej przez studentów
pomocy materialnej w liczbie ponad 4 600 osób. Łącznie zaimportowano 201 plików
z danymi studentów,
― w roku akademickim 2014/2015 na studia doktoranckie zarejestrowano 1 286 doktorantów.
Cyklicznie aktualizowano dane o pobieranej przez doktorantów pomocy materia lnej
w liczbie 448 osób. Łącznie zaimportowano 4 pliki z danymi doktorantów,
― koordynowano wprowadzenie 272 zawiadomień o nadaniu stopnia dr. lub dr. hab.,
― przeanalizowano oraz wprowadzono wiele zmian w przygotowanych wcześniej mechanizmach
służących do przekazywania danych w związku ze zmianą koncepcji działania systemu POL-on wprowadzoną jesienią 2014.
Czynnie wsparto proces rekrutacji, przeprowadzając walidację danych studentów w kontekście
legitymacji studenckiej oraz import danych z Krajowego Rejestru Matur; udzielano bieżącego
wsparcia technicznego kandydatom:
― do systemu IRK wprowadzono 154 komisje rekrutacyjne. Sprawdzono i zatwierdzono 312
członków komisji. Dodatkowo podczas rekrutacji poprawiano i na bieżąco aktualizowano
liczne zmiany w składach komisji,
― zweryfikowano 13 243 zdjęcia kandydatów na studia,
― aktywny udział w szkoleniach przeprowadzonych dla komisji rekrutacyjnych w związku
z przyjęciem studentów-cudzoziemców pod kątem wprowadzenia danych do systemu USOS,
― zeskanowano i wprowadzono do USOS zdjęcia ok. 160 studentów cudzoziemców, którzy
przyjechali w ramach programu Erasmus.
Aktywny udział w Dniach Adaptacyjnych dla studentów, prezentując system USOS oraz główne
serwisy: USOSweb i UL.
Utrzymywano i wspierano internetową kartę nauczyciela akademickiego stanowi ącą integralną
część Systemu Oceny Jakości Kształcenia.
Zapoczątkowano projekt aktualizacji materiałów szkoleniowych i ich przeniesienie na platformę
szkoleń wewnętrznych Moodle.
Otrzymano ponad 1 670 elektronicznych zgłoszeń w systemie SOS US.
Przeprowadzono liczne szkolenia zarówno dla pojedynczych użytkowników, jak i grup w zakresie
wykonywanych w systemie USOS zadań.
Utrzymywano infrastrukturę VMWare składającą się z 5 serwerów i 3 macierzy wykorzystywaną do
obsługi usług IT działu (30 maszyn produkcyjnych) oraz do celów hostingowych (Dział Portalu
i Serwisu WWW — 9 maszyn wirtualnych, Centrum Kształcenia na Odległość — 8 maszyn
wirtualnych, projekt JurisSearch — 1 maszyna wirtualna, strona ŚMCEiBI — 1 maszyna wirtualna).
Ponadto administrowano serwerami (2 serwery i macierz) projektu BIO-GEO świadcząc
jednocześnie wsparcie techniczne oraz merytoryczne.
Przygotowano kilkadziesiąt kwerend SQL do bazy danych USOS na żądania zgłaszane przez
użytkowników i jednostki administracyjne.
Utrzymywano interfejs wymiany danych pomiędzy systemami USOS i SAP.
Udział w projektach informatycznych realizowanych na rzecz Uniwersytetu.

—
—
—
—
—

Parametry charakteryzujące wielkość bazy danych systemu USOS na 31 grudnia 2014 r.:
liczba aktywnych użytkowników: 568,
liczba ocen: 6 230 726,
liczba programów: 1 749,
liczba przedmiotów: 50 359,
liczba przyznanych składników stypendialnych: 734 455.

10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
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Dział Informatycznych Systemów Zarządzania (DISZ)
W 2014 roku Dział koncentrował się na realizacji następujących zadań:
1. Administrowanie i utrzymywanie bezawaryjnej pracy Zintegrowanego Systemu Zarządzania
Uczelnią
Wspólnie z Politechniką Warszawską, Uniwersytetem Jagiellońskim oraz Uniwersytetem Marii
Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Śląski bierze udział w jednym z największych projektów
informatycznych dotyczących polskich 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 r. Uniwersytet Śląski podpisał umowę z konsorcjum firm Prokom SA,
Siemens Sp. z o.o. oraz SAP POLSKA Sp. z o.o. na dostawę Zintegrowanego Informatycznego
Systemu Wspomagającego Zarządzanie Uczelnią opartego na oprogramowaniu standardowym
mySAP ERP. Nabyta przez Uniwersytet licencja pozwoli każdemu pracownikowi i studentowi Uczelni
na korzystanie z Systemu. Wdrożenie Systemu podzielone jest na trzy etapy i planowane jest na
okres od 3 do 8 lat, a jego utrzymanie, na co najmniej 10 lat. Powołano odpowiednią struktu rę
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.
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 użytkowników infrastrukturę VPN. Na uwagę zasługuje fakt, iż
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pracownicy Działu Informatycznych Systemów Zarządzania biorąc aktywny udział we wdrażaniu
Systemu, jednocześnie zabezpieczali bieżącą pracę dotychczasowych systemów informatycznych
zarządzania i serwisu WWW Senatu Uniwersytetu Śląskiego.
W 2014 r. trwały prace związane z II etapem wdrożenia Systemu obejmujące procesy obsługi
badań naukowych, zarządzania strategicznego, operacyjnego.
W chwili obecnej na system SAP składają się:
— systemy produkcyjne SAP — 11,
— systemy prototypowe i treningowe SAP wraz z bazami danych — 31,
— serwery pomocnicze dla SAP (SAProutery, proxy, serwer NFS, itp.) — 15.
W roku 2014 System obsłużył 1 728 list płac dla około 3 400 pracowników, 12 tys. umów
cywilno-prawnych, 79 tys. faktur sprzedaży, 21,6 tys. pozycji wniosków zakupu, 32,9 tys. pozycji
zamówień, 25 tys. faktur zakupu, 7 200 podróży służbowych, 18 tys. obiektów kontrolingowych,
2 357 projektów. Łączna liczba dokumentów księgowych przekroczyła 500 000.
W zakresie nieruchomości System obsługuje:
— budynki — 84, w tym dwa budynki stacji transformatorowej i trzy garaże, które zgodnie z przepisami
są budynkami,
— budowle — 104,
— działki gruntowe — 142,
— jednostki nieruchomości (lokalizacje) — 6,
— umowy najmu — 407,
— umowy użyczenia — 32,
— umowy krótkotrwałe — 139,
— pomieszczenia — 10 052,
— obiekty mierzone w sztukach, np. automaty, anteny, tablice reklamowe — 142,
— najmowane wycinki gruntowe — 28,
— podatek od nieruchomości — dla 4 miast.
Utrzymanie systemu SAP i obsługa jego użytkowników w 2014 roku:
— 1 162 transportów zmian wgranych na system produkcyjny,
— 2 482 transportów zmian wgranych na system testowy,
— 94 pakietów zmian (patch’y) systemu dostarczonych przez producenta i wgranych na system
produkcyjny,
— prace związane z utrzymaniem komponentów technologicznych,
— 700 zmian haseł użytkowników systemu.
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2. Utrzymanie i administrowanie lokalną siecią komputerową rektoratu oraz bieżąca pomoc
jej użytkownikom
Do
a.
―
―
―
―
―
b.
―
―
―
―

obsługi użytkowników (około 550 stanowisk pracy) sieci lokalnej rektoratu Dział użytkuje:
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,
zasoby softwarowe:
system wirtualizacyjny VMWare vSphere 5.5 (ponad 100 maszyn wirtualnych),
system kopii zapasowych IBM TSM 6.2,
system operacyjny SUN SOLARIS SPARC 10 dla serwerów aplikacyjnych SAP,
sieciowy system operacyjny WINDOWS 2008 R2 wraz sieciowymi usługami DNS, DHCP,
drukowania, plikowymi, terminalowymi, proxy, VPN,
― system operacyjny SUSE LINUX — RADIUS, syslog, NFS,
― bazy danych IBM DB2, MS SQL, Informix, PostgreSQL.
W 2014 roku kontynuowano wdrażanie usług terminalowych opartych o technologie firmy
Microsoft, dzięki którym uzyskano znaczne oszczędności wykorzystując przeznaczone do wycofan ia
jednostki komputerowe (ok. 180 szt.). W ramach obsługi użytkowników zrealizowano ponad 795
spraw dotyczących instalacji, rekonfiguracji bądź naprawy stanowisk komputerowych.
3. Eksport danych do systemu POL-on
W 2014 roku przekazywano do systemu POL-on dane dotyczące pracowników Uniwersytetu
Śląskiego. Dane o zatrudnieniu nauczycieli akademickich i pracowników naukowych były
aktualizowane w systemie POL-on w terminie 7 dni od ich zmiany (zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie centralnego wykazu
nauczycieli akademickich i pracowników naukowych). Łącznie wyeksportowano dane pracownicze
60 razy.
Systematycznie aktualizowano słownik zawierający wszystkie uczelnie oraz instytucje naukowo-badawcze (ok. 8 000 pozycji) w zakresie informacji dotyczącej nazw jednostek/wydziałów, kodów, statusów,
rodzajów instytucji oraz dat ich likwidacji. Pracownik DISZ współpracuje z pracownikami wydziałów UŚ
oraz z pracownikami innych uczelni w celu przekazywania poprawnych danych do systemu POL-on.
Wszelkie uwagi (techniczne — kierowane do OPI i merytoryczne — kierowane do odpowiedniego
Ministerstwa) były przekazywane przez elektroniczny system zgłaszania uwag w systemie POL-on.
Oprócz asysty technicznej pracownik Działu pełnił również wiodącą rolę w dostosowaniu
systemu SAP do obsługi procesu migracji danych do systemu POL-on.
W 2014 roku wprowadzono 215 nowo zatrudnione osoby, sprawdzono i aktualizowano dane ok.
2 000 pracowników. Przekazano do systemu POL-on dane:
— 1 488 pracowników liczonych do minimum kadrowego wg uprawnień do prowadzenia studiów,
— 381 pracowników liczonych do minimum kadrowego do nadawania stopni naukowych,
— 115 pracowników pełniących funkcje kierownicze.
4. Aktywny udział w projektach informatycznych realizowanych na rzecz Uniwersytetu.

Dział Portalu i Serwisu WWW (DPiSWWW)
Do podstawowych zadań Działu Portalu i Serwisu WWW należało utrzymanie i rozwój głównego
serwisu WWW Uniwersytetu Śląskiego. Poza pracami nad serwisem głównym, Dział zajmował si ę
prowadzeniem innych serwisów na potrzeby jednostek Uczelni.
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W ramach powyższych zadań na bieżąco aktualizowano serwisy dla obcokrajowców (angielski,
rosyjski), serwis i sklep internetowy Wydawnictwa UŚ, serwis zamówień publicznych, serwisy
związane z realizowanymi projektami, konferencje, Uniwersytet Trzeciego Wieku, Uniwersytet Śląski
Dzieci, 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 samodzielnie zarządzali oprogramowaniem systemowym i aplikacyjnym na
platformie VMWare/Linux niezbędnym do prawidłowego działania obsługiwanych serwisów.
Podobnie jak w latach ubiegłych pracownicy DPiSWWW, we współpracy z innymi działami
administracji ogólnouczelnianej, udanie przeprowadzili internetową rekrutację na studia. Rekrutacją
było objętych 287 kierunków i specjalności różnych rodzajów i systemów, razem 436 studiów. Za
pomocą systemu zarejestrowano 24 612 zapisów spośród 19 646 osób. Przeszkolono 154 komisje
rekrutacyjne. Wszystkim użytkownikom systemu udzielono niezbędnego wsparcia w procesie
rekrutacji.
W 2014 roku DPiSWWW brał aktywny udział w zaprojektowaniu, implementacji i wdrożeniu
Systemu Oceny Pracowników (sop.us.edu.pl). Za pomocą tego systemu arkusze oceny wypełniło
1 265 osób. W tym czasie obsłużono 127 zgłoszeń związanych z funkcjonowaniem tego systemu.
Pracownicy zatrudnieni w Cieszynie zapewniali kompleksową obsługę informatyczną
zlokalizowanych tam wydziałów. Zakres prac obejmował konserwację, rozbudowę i administrację
infrastruktury sieciowej, serwis sprzętu i oprogramowania komputerowe go (w tym ekspertyzy
i kasację sprzętu), obsługę systemu Printoscope, pomoc w rozwiązywaniu problemów użytkowników,
tworzenie i aktualizację stron WWW prowadzonych w różnych jednostkach organizacyjnych i inne.
Dodatkowo zapewniali też obsługę informatyczną akademików.
Ze względu na zmiany w strukturze organizacyjnej, nastąpiła zmiana miejsca zatrudnienia
pracowników z Cieszyna. Zostali oni zatrudnieni bezpośrednio w zlokalizowanych tam jednostkach .
W efekcie przeprowadzona została migracja serwisów tych jednostek z serwerów obsługiwanych
przez DPiSWWW na serwery ogólnouczelnianie, tak, aby umożliwić swobodne zarządzanie zgodnie
z nową strukturą organizacyjną.
Ogółem w 2014 roku pracownicy Działu:
—
—
—
—
—
—

obsługiwali ponad 20 różnych serwisów WWW,
zarządzali ponad 15 bazami danych,
załatwili 784 zgłoszenia e-mail przesłane przez użytkowników serwisów,
przeprowadzali szkolenia i konsultacje,
udzielali użytkownikom pomocy bezpośrednio, telefonicznie oraz na forach dyskusyjnych,
brali udział w licznych projektach niezwiązanych bezpośrednio z zakresem zadań Działu.
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Sekcja Teletechniczna
W roku 2014 Sekcja Teletechniczna została przesunięta z Działu Inwestycji i Infrastruktury
Budowlanej do Pionu IT jako niezależna jednostka podległa bezpośrednio Dyrektorowi ds.
Informatyzacji. Umiejscowienie Sekcji Teletechnicznej w Pionie IT wiąże się ze strategią polegającą
na stopniowej integracji usług transmisji danych i usług głosowych.
W 2014 roku, przy dużym zaangażowaniu pracowników Sekcji, rozpoczęto prace nad
opracowaniem koncepcji rozwoju usług telekomunikacyjnych w Uniwersytecie Śląskim; równolegle
podejmowano działania mające na celu redukcję kosztów funkcjonowania telefonii. W tym celu
zlikwidowano łącza dzierżawione, zmieniono sposób rozliczania połączeń z operatorem , zwiększono
wykorzystanie bram gsm oraz bram voip umożliwiających połączenia pomiędzy lokalizacjami
Uniwersytetu Śląskiego. Wspomniane działania przyniosły oszczędności rzędu 3 500 zł miesięcznie.
W tym samym czasie pracownicy Sekcji obsłużyli ponad 350 zgłosz eń dotyczących bieżących
prac związanych z utrzymaniem sprawności infrastruktury telefonicznej we wszystkich lokalizacjach
Uczelni oraz obsługą telefonii komórkowej. Oprócz tych działań Sekcja Teletechniczna angażowała
się w prace związane z modernizacją infrastruktury teletechnicznej w budynkach UŚ.
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A/ Kształcenie
Uniwersytet Śląski kształci studentów, w roku akademickim 2014/2015, na 68 kierunkach
studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich, prowadzonych
w formie stacjonarnej i niestacjonarnej. Kierunki studiów usytuowane są w obszarach nauk
humanistycznych, społecznych, ścisłych, przyrodniczych, technicznych oraz w obszarze sztuki.
W ofercie dydaktycznej Uniwersytetu 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, historia sztuki, doradztwo filozoficzne i coaching, komunikacja
promocyjna i kryzysowa, projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej. Uczelnia prowadzi studia 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 zainteresowaniach 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,
mechatronika. Uczelnia nieustannie uatrakcyjnia swoją ofertę edukacyjną, uruchamiając co roku nowe
kierunki i specjalności, odpowiadające na potrzeby rynku pracy i oczekiwania pracodawców.
W bieżącym roku akademickim uruchomionych zostało 10 nowych kierunków prowadzonych na
poziomie studiów pierwszego stopnia (licencjackich):
— animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną,
— bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe,
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—
—
—
—
—
—
—
—

doradztwo polityczne i publiczne,
informacja w instytucjach e-społeczeństwa,
informatyka stosowana (inżynierska),
mediteranistyka,
oligofrenopedagogika z arteterapią,
stosowane nauki społeczne,
studia regionalne,
sztuka pisania.

Wśród tegorocznych nowości znalazły się także nowe specjalności tworzone w ramach
dotychczasowych kierunków studiów:
a. na studiach pierwszego stopnia:










zintegrowana edukacja wczesnoszkolna z metodyką edukacji na odległość na kierunku
pedagogika — Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji,
pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z asystentem rodziny na kierunku pedagogika —
Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji,
antropologia stosowana i studia kulturowe na kierunku etnologia — Wydział Etnologii
i Nauk o Edukacji,
dziedzictwo kulturowe w sektorze kreatywnym na kierunku etnologia — Wydział Etnologii
i Nauk o Edukacji,
języki stosowane: język włoski i język angielski z programem tłumaczeniowym na kierunku
filologia — Wydział Filologiczny,
języki stosowane: język hiszpański i język portugalski z programem tłumaczeniowym na
kierunku filologia — Wydział Filologiczny,
język rosyjski w mediach i komunikacji społecznej na kierunku filolo gia — Wydział
Filologiczny,
promocja zdrowia z profilaktyką uzależnień na kierunku pedagogika — Wydział Pedagogiki
i Psychologii,
dźwięk w grach na kierunku projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej — Wydział
Artystyczny,

b. na studiach drugiego stopnia:
 prowadzenie zespołów muzycznych na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki
muzycznej — Wydział Artystyczny,
 terapia muzyczna w działaniach pedagogicznych na kierunku edukacja artystyczna
w zakresie sztuki muzycznej — Wydział Artystyczny,
 zespoły instrumentalno-wokalne w muzyce popularnej na kierunku edukacja artystyczna
w zakresie sztuki muzycznej — Wydział Artystyczny,
 wychowanie przedszkolne z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka na kierunku
pedagogika — Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji,
 tłumaczeniowa w zakresie języka prawniczego i ekonomicznego na kierunku filologia
germańska — Wydział Filologiczny,
 estetyka miasta na kierunku kulturoznawstwo — Wydział Filologiczny,
 promocja zdrowia z profilaktyką uzależnień na kierunku pedagogika — Wydział Pedagogiki
i Psychologii,
 nauczanie polonistyczne wśród cudzoziemców na kierunku filologia polska — Wydział
Filologiczny,
 eksploracja obszarów polarnych i górskich na kierunku geografia — Wydział Nauk o Ziemi,
 chemia sądowa na kierunku chemia — Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii,
 chemia budowlana na kierunku chemia — Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii,
 dźwięk w grach na kierunku projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej — Wydział
Artystyczny.
Uniwersytet posiada w swojej ofercie także studia prowadzone w języku angielskim na kierunkach:
matematyka, fizyka, chemia i informatyka, a od bieżącego roku akademickiego również na kierunku
biotechnologia.
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W roku akademickim 2014/2015 w ramach prowadzonych w Uniwersytecie Śląskim kierunków
studiów realizowanych jest blisko 220 specjalności, w tym także unikatowych: energetyka jądrowa,
chemia leków, analityk danych, biomateriały, bioelektronika, geoekologia, geoekoturystyka, modelowanie
komputerowe, programista gier komputerowych, dokumentacja dziedzictwa kulturowe go, promocja
zdrowia z profilaktyką uzależnień, chemia budowlana i chemia sądowa, eksploracja obszarów
polarnych i górskich.

W ofercie znajdują są liczne programy językowe i tłumaczeniowe realizowane w ramach
kierunków neofilologicznych. Uniwersytet prowadzi studia neofilologiczne w ramach specjalności:
angielskiej, germańskiej, romańskiej, hiszpańskiej, włoskiej, rosyjskiej i słowiańskiej, a także w zakresie
specjalności klasycznej. Studenci mają możliwość poszerzania umiejętności językowych poprzez
naukę języków: arabskiego, bułgarskiego, chińskiego, chorwackiego, japońskiego, macedońskiego,
serbskiego, słoweńskiego, szwedzkiego, ukraińskiego oraz języków Indii. Wydział Filologiczny
prowadzi studia w ciekawych specjalnościach: filologia angielska specj alność: tłumaczeniowa
z językiem chińskim, tłumaczeniowa z językiem japońskim, projektowanie rozrywki interaktywnej
oraz lokalizacja gier i oprogramowania (SPRINT-WRITE), filologia specjalność: języki stosowane
język francuski i język angielski z programem tłumaczeniowym z językiem biznesu, język rosyjski
program język biznesu, specjalności tłumaczeniowe w ramach języka włoskiego i języka
hiszpańskiego, komunikacja międzykulturowa Słowian Południowych i Zachodnich. W roku
akademickim 2014/2015 wprowadzono do oferty kolejne nowości, m.in. specjalności: języki
stosowane: język włoski i język angielski z programem tłumaczeniowym, języki stosowane: język
hiszpański i język portugalski z programem tłumaczeniowym, tłumaczeniowa w zakresie języka
prawniczego i ekonomicznego na filologii germańskiej.
Wykaz kierunków i specjalności prowadzonych w roku akademickim 2014/2015 zawiera tabela
nr 1.

~ 55 ~

TABELA 1
Wykaz kierunków i specjalności prowadzonych w roku akademickim 2014/2015
Lp.

Kierunki

1

administracja

2

animacja społeczno-kulturalna z edukacją
kulturalną
bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe

3
4

biofizyka

5

biologia

6

biotechnologia
Biotechnology (studia w języku angielskim)

7

chemia

8
9
10

Specjalności
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

—
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
1.
2.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

dziennikarstwo i komunikacja społeczna
doradztwo filozoficzne i coaching
doradztwo polityczne i publiczne

11

edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

12

edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

13
14

edukacja techniczno-informatyczna
ekonofizyka

15

etnologia

1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
1.
2.
3.

16

filologia

administracja bezpieczeństwa publicznego
administracja bezpieczeństwem energetycznym
administracja rządowa i samorządowa
administracja samorządowa
administracja wymiaru sprawiedliwości
administrowanie rolnictwem
bezpieczeństwo wewnętrzne
gospodarcza
ogólna

4.
5.
6.
7.
8.

—
bioelektronika
biofizyka molekularna
biofizyka leków
optyka biomedyczna
biologia ogólna i eksperymentalna
ekologia i ochrona przyrody
waloryzacja zasobów przyrody
biotechnologia roślin
biotechnologia środowiska
chemia (zakres chemii podstawowej)
chemia budowlana
chemia informatyczna
chemia leków
chemia sądowa
chemia środowiska
Computer Chemistry (studia w języku angielskim)
Medicinal Chemistry (studia w języku angielskim)
—
—
—
prowadzenie zespołów muzycznych
rytmika w edukacji dziecka
terapia muzyczna w działaniach pedagogicznych
zespoły instrumentalno-wokalne w muzyce popularnej
fotografia artystyczna
grafika artystyczna
malarska kreacja obrazu
projektowanie graficzne
rysunek autonomiczny
rzeźbiarskie kształtowanie przestrzeni
—
—
antropologia stosowana i studia kulturowe
dziedzictwo kulturowe w sektorze kreatywnym
języki stosowane: język francuski i język angielski z programem
tłumaczeniowym
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
filologia romańska
język francuski z programem tłumaczeniowym
język francuski z programem tłumaczenia specjalistycznego
i wspomaganego komputerowo
język włoski z programem tłumaczeniowym
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Lp.

Kierunki

Specjalności
9.
10.
11.
12.
13.
14.

17

filologia angielska

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
1.
2.
3.
4.
5.

18

filologia germańska

19

filologia klasyczna

20

filologia polska

21

filologia słowiańska

22

filozofia

23

fizyka

2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.
2.
3.
4.
5.

fizyka medyczna

6.
7.
1.

24

1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1.

filologia włoska
język hiszpański z programem tłumaczeniowym
rosjoznawstwo
język rosyjski w mediach i komunikacji społecznej
język rosyjski — program język biznesu
język rosyjski — program tłumaczeniowy
język angielski w przestrzeni wirtualnej
język biznesu
nauczycielska
nauczycielska z informatyką
nauczycielska z językiem niemieckim
kultura i literatura angielskiego obszaru językowego
kultura – media – translacja
projektowanie rozrywki interaktywnej oraz lokalizacja gier
i oprogramowania (SPRINT-WRITE)
tłumaczeniowa
tłumaczeniowa z językiem arabskim
tłumaczeniowa z językiem chińskim
tłumaczeniowa z językami Indii
tłumaczeniowa z językiem japońskim
tłumaczeniowa z językiem niemieckim
nauczycielska
nauczycielska z językiem szwedzkim
kultura i literatura niemieckiego obszaru językowego
tłumaczeniowa w zakresie języków specjalistycznych
tłumaczeniowa w zakresie języka prawniczego
i ekonomicznego
filologia grecka
filologia łacińska
filologia grecka i łacińska
dyskurs publiczny
dziennikarstwo i komunikacja kulturowa
edytorstwo i redakcja tekstu
geokrytyka
komunikacja społeczna
lingwistyczno-kulturowa z literaturą środkowoeuropejską
literaturoznawstwo
nauczanie polonistyczne wśród cudzoziemców
nauczycielska
nauczycielska z logopedią
komunikacja międzykulturowa Słowian Południowych
i Zachodnich
językowo-kulturowa
ogólnofilologiczna
przekład w komunikacji międzykulturowej
etyka społeczna
etyka stosowana
filozofia człowieka
filozofia klasyczna
filozofia komunikacji
filozofia kultury i polityki
filozofia nowych mediów
filozoficzne podstawy kultury
historyczno-filozoficzna
doświadczalna
fizyka nanoukładów i kwantowe techniki informatyczne
fizyka ogólna
fizyka teoretyczna
nanofizyka i materiały mezoskopowe — modelowanie
i zastosowanie NM3A (studia polsko-francuskie w języku
angielskim)
nauczycielska fizyka z informatyką
Theoretical Physics (studia w języku angielskim)
dozymetria kliniczna
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Lp.

Kierunki

25

fizyka techniczna

26

geofizyka

27

geografia

28

geologia

29

grafika

30

historia

31
32
33

historia sztuki
informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
informacja w instytucjach e-społeczeństwa
informatyka
Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

34

informatyka
Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach
35
36

informatyka stosowana
inżynieria biomedyczna

37

inżynieria materiałowa

38

komunikacja promocyjna i kryzysowa

39

kulturoznawstwo

40

kultury mediów

41

matematyka

Specjalności
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
1.
2.
3.
4.

elektroradiologia
optyka w medycynie
promieniowanie jonizujące
promieniowanie niejonizujące
energetyka jądrowa
modelowanie komputerowe
nowoczesne materiały i techniki pomiarowe
—
eksploracja obszarów polarnych i górskich
geografia społeczno-ekonomiczna
geograficzne systemy informacyjne — GIS
gospodarka turystyczna
hydroklimatologia
nauczycielska: nauczyciel przyrody w szkole podstawowej
rekonstrukcja środowiska geograficznego
turystyka międzynarodowa
zagospodarowanie przestrzenne
zintegrowane gospodarowanie środowiskiem
geochemia i mineralogia
geologia ogólna i poszukiwawcza
hydrogeologia i ochrona środowiska wodnego
ochrona litosfery i zasobów złóż
paleontologia i stratygrafia
grafika wydawnicza i artystyczna
komunikacja wizualna i grafika artystyczna
administracyjno-samorządowa
archiwalna i zarządzanie dokumentacją
dokumentacja dziedzictwa kulturowego
nauczycielska
—
—
—
—

1. analityk danych
2. bioinformatyka
3. Modelling and Visualisation in Bioinformatics — modelowanie
i wizualizacja w bioinformatyce (studia w języku angielskim)
4. programista gier komputerowych — studia inżynierskie
—
1. informatyka medyczna
1. biomateriały
2. nauka o materiałach
1. doradztwo wizerunkowe i rzecznikostwo
2. komunikacja promocyjna
3. negocjacje kryzysowe
4. rzecznik prasowy
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
1. nowe media
2. komunikacja medialna
3. kultury wizualne
4. estetyka wizualności
5. publicystyka nowomedialna
6. widowiska kulturowe
1. matematyczne metody informatyki
2. matematyka w finansach i ekonomii
3. Mathematical Methods in Computer Science
(studia w języku angielskim)
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Lp.

Kierunki

Specjalności
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

42

mechatronika

43

mediteranistyka

1. projektowanie wspomagane komputerowo
1.
2.
3.
4.
5.
6.

44

międzynarodowe studia polskie

45

indywidualne studia międzyobszarowe
Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych
nauki o rodzinie

46
47

ochrona środowiska
kierunek międzywydziałowy

48
49

oligofrenopedagogika z arteterapią
organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej

pedagogika
Wydział Pedagogiki i Psychologii
50

pedagogika
Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji

1.
1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

51

pedagogika specjalna

52

politologia

53

praca socjalna

54

prawo

modelowanie matematyczne
nauczycielska — III i IV etap edukacyjny
nauczycielska — matematyka i informatyka
nauczycielska — nauczanie matematyki i zajęć komputerowych
teoretyczna
biomatematyka
matematyka przemysłowa

1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

—
doradztwo kulturowe
publicystyka kulturowa
translatoryka
kultura i komunikacja w biznesie
kultura i komunikacja w turystyce
kultura i komunikacja w dyplomacji

mediator i asystent rodziny
fizykochemiczne metody w ochronie środowiska
geoekologia
monitoring i zarządzanie środowiskiem
nowoczesne metody instrumentalne
—
—
edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną
pedagogika rewalidacyjna
pedagogika zdrowia
promocja zdrowia z profilaktyką uzależnień
animacja społeczno-kulturalna
animacja społeczno-kulturalna z turystyką kulturalną
doradztwo zawodowe i edukacja z socjoterapią
pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z asystentem rodziny
pedagogika społeczna z geragogiką
pedagogika społeczna z socjoterapią
terapia pedagogiczna i asystent osoby niepełnosprawnej
wychowanie przedszkolne z wczesnym wspomaganiem
rozwoju dziecka
zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i terapia pedagogiczna
zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie
przedszkolne
zintegrowana edukacja wczesnoszkolna z metodyką edukacji
na odległość
edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością
intelektualną
integracja europejska
komunikacja społeczna i dziennikarstwo
polityka społeczna
samorządowa
usługi społeczne w politykach publicznych
współczesne stosunki międzynarodowe
—
—

1. grafika komputerowa gier
2. dźwięk w grach

55

projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej

56

przedsiębiorczość

—

57
58

psychologia
realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego
i fotografia

—

59

reżyseria

—
—
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Lp.

Kierunki

Specjalności
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

komunikacja społeczna
organizowanie społeczności lokalnej
socjologia miasta i regionu
socjologia (ogólna)
socjologia organizacji i zarządzania
socjologia reklamy i komunikacja społeczna
studia miejskie
wiedza o współczesnym społeczeństwie
zarządzanie pracą socjalną i ekonomia społeczna

60

socjologia

61

stosowane nauki społeczne

—

62

studia regionalne

—

63

sztuka pisania
1.
2.
1.
2.
3.

—
technologia nieorganiczna i organiczna
zielona chemia i czyste technologie
teologia nauczycielska
teologia ogólna
teologia pastoralna

64

technologia chemiczna

65

teologia

66

turystyka historyczna

—

67

zarządzanie

—

68

zarządzanie międzykulturowe

—

W trosce o zapewnienie wysokiego poziomu jakości kształcenia, prowadzone w Uniwersytecie
Śląskim kierunki studiów systematycznie podlegają ocenie instytucji akredytacyjnych. W roku
akademickim 2014/2015 Polska Komisja Akredytacyjna (PKA) dokonała kontroli instytucjonalnej na
Wydziale Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego i wydała ocenę pozytywną stwierdzając, że
Wydział realizuje strategię rozwoju jednostki spójną ze strategią rozwoju Uczelni, speł nia
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. Działa lność Wydziału spełnia przyjęte
przez PKA kryteria jakościowe.
Oceną pozytywną z wizytacji instytucjonalnej mogą się poszczycić do tej pory Wydziały:
Matematyki, Fizyki i Chemii, Nauk Społecznych, Filologiczny oraz Radia i Telewizji im. Krzysztofa
Kieślowskiego. Pozytywną ocenę z wizytacji programowej uzyskały kierunki: geofizyka, inżynieria
materiałowa.
Pozytywną akredytację PKA posiada 35 kierunków prowadzonych w Uniwersytecie Śląskim,
w tym dwa, które uzyskały oceną wyróżniającą: specjalność angielska na kierunku filologia oraz
edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych — dane zawiera tabela nr 2.
TABELA 2
Kierunki akredytowane przez Polską Komisję Akredytacyjną (PKA)
Lp.

Kierunek

Ocena

Termin następnej
oceny PKA

1

administracja

pozytywna

2016/2017

2

biologia

pozytywna

2014/2015

3

biotechnologia

pozytywna

2015/2016

4

chemia

pozytywna

2013/2014

5

edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

wyróżniająca

2018/2019

6

edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

warunkowa

2014/2015

7

edukacja techniczno-informatyczna

pozytywna

2017/2018

8

etnologia

pozytywna

2014/2015

9

filologia

pozytywna

2012/2013

filologia polska

pozytywna

2014/2015

10
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Lp.

Kierunek

Ocena

Termin następnej
oceny PKA

wyróżniająca

2012/2013

11

filologia specjalność: angielska

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

2014/2015

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

2014/2015

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 Filologiczny

pozytywna

2018/2019

38

Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

pozytywna

2017/2018

39

Wydział Nauk Społecznych

pozytywna

2018/2019

40

Wydział Radia i Telewizji im. K. Kieślowskiego

pozytywna

2019/2020

Do przeprowadzanej przez Uniwersytecką Komisję Akredytacyjną (UKA) akredytacji zgłosiło się
dotychczas 17 prowadzonych w Uczelni kierunków studiów i wszystkie uzyskały pozytywne oceny
jakości kształcenia. Obecnie ważną akredytację UKA posiadają 4 kierunki studiów — tabela nr 3.
TABELA 3
Kierunki akredytowane przez Uniwersytecką Komisję Akredytacyjną (UKA)
Lp.
1
2
3
4

Kierunek

Akredytacja UKA

chemia
historia
politologia
teologia

5 czerwca 2010 r. na 5 lat
16 kwietnia 2011 r. na 5 lat
20 lutego 2010 r. na 5 lat
16 czerwca 2011 r. na 5 lat

Niewątpliwym osiągnięciem kierunku studiów chemia jest uzyskanie międzynarodowych
akredytacji:
— European Chemistry Thematic Network i UKA Eurobachelor Label — na okres 5 lat,
— European Chemistry Thematic Network i UKA Euromaster Label — na okres 5 lat.
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Uniwersytet Śląski kształci w ramach dwunastu wydziałów i ogólnouczelnianych jednostek
dydaktycznych ogółem 26 670 studentów i doktorantów, w tym 498 cudzoziemców, na wszystkich
kierunkach, formach i poziomach studiów. Zgodnie z wykazanymi przez Uczelnię danymi
sprawozdawczymi GUS w UŚ studiuje na studiach stacjonarnych (bez cudzoziemców) 18 990
studentów, a 5 932 na studiach niestacjonarnych. Na studiach doktoranckich kształci się 1 280
doktorantów, w tym 30 cudzoziemców.
W Uniwersytecie studiuje 468 cudzoziemców, z czego najliczniejszą grupę stanowią studenci
z Ukrainy, Białorusi, Czech, Rosji i Kazachstanu. Cudzoziemcy najczęściej wybierają studia na
kierunku: międzynarodowe studia polskie, na kierunkach neofilologicznych, politologii, filologii
polskiej i zarządzaniu.
Liczną grupę w Uczelni stanowią osoby niepełnosprawne. W roku akademickim 2014/2015 jest
to 473 studentów i 28 doktorantów.
Wykres nr 1 przedstawia liczbę studentów kształcących się w Uniwersytecie Śląskim na studiach
stacjonarnych i niestacjonarnych w latach akademickich 2012/2013–2014/2015 (bez cudzoziemców).
WYKRES 1
Liczba studentów Uniwersytetu Śląskiego w latach akademickich 2012/2013–2014/2015

W roku akademickim 2014/2015 studenci studiów niestacjonarnych stanowią 23,42% ogółu
studentów Uniwersytetu (w roku akademickim 2013/14 stanowili 26,06% ogółu studentów) — dane
zawierają tabela nr 4 i wykres nr 2.
TABELA 4
Liczba studentów studiów stacjonarnych do liczby studentów studiów niestacjonarnych
w latach akademickich 2012/2013–2014/2015
Lp.
1
2
3

Wyszczególnienie
Liczba studentów ogółem
w tym: cudzoziemców
na studiach stacjonarnych
w tym: cudzoziemców
na studiach niestacjonarnych
w tym: cudzoziemców

2012/2013

2013/2014

2014/2015

29 258

100%

26 908

100%

25 390

100%

200

0,68%

323

1,20%

468

1,84%

20 406

69,75%

19 897

73,94%

19 444

76,58%

188

0,92%

316

1,59%

454

1,79%

8 852

30,25%

7 011

26,06%

5 946

23,42%

12

0,14%

7

0,10%

14

0,05%

~ 62 ~

WYKRES 2
Proporcje liczby studentów studiów stacjonarnych do liczby studentów studiów niestacjonarnych
w roku akademickim 2014/2015

Dane w tabeli nr 5 obrazują liczbę studentów studiujących na poszczególnych wydziałach
i w pozostałych jednostkach dydaktycznych w latach akademickich 2012/2013–2014/2015 (bez
cudzoziemców).
TABELA 5
Liczba studentów Uniwersytetu Śląskiego w latach akademickich 2012/2013–2014/2015

Lp.

Wydział/Jednostka

Studia
stacjonarne

2012/2013

2013/2014

Studia
niestacjonarne

Studia
niestacjonarne

Razem

Studia
stacjonarne

2014/2015
Razem

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Razem

Matematyki, Fizyki
i Chemii

1 768

107

1 875

1 652

89

1 741

1 486

64

1 550

2 Prawa i Administracji

1 752

3 417

5 169

2 015

2 917

4 932

2 306

2 633

4 939

3 Nauk Społecznych

3 422

1 230

4 652

3 110

762

3 872

3 063

622

3 685

4 Filologiczny

5 328

1 076

6 404

5 271

853

6 124

4 865

662

5 527

5 Nauk o Ziemi

1 053

98

1 151

984

72

1 056

902

39

941

1 080

0

1 080

901

0

901

819

0

819

1 546

1 357

2 903

1 660

1 106

2 766

1 752

824

2 576

1 112

264

1 376

1 212

261

1 473

1 270

244

1 514

297

454

751

265

348

613

271

328

599

10 Teologiczny

599

100

699

590

81

671

461

101

562

11 Artystyczny

468

43

511

465

61

526

472

21

493

1 302

628

1 930

1 011

421

1 432

877

369

1 246

9

0

9

0

0

0

0

0

0

129

0

129

127

0

127

85

0

85

32

0

32

24

0

24

12

0

12

1

6

Biologii i Ochrony
Środowiska

7 Pedagogiki i Psychologii
8

Informatyki i Nauki
o Materiałach

9

Radia i Telewizji
im. K. Kieślowskiego

12 Etnologii i Nauk o Edukacji
13

Międzynarodowa Szkoła
Nauk Politycznych

14 MISH
15 MISM-P

~ 63 ~

Lp.

Wydział/Jednostka

16

Śląska Międzynarodowa
Szkoła Handlowa

17 Kolegium ISM
18 Szkoła Zarządzania
RAZEM

Studia
stacjonarne

2012/2013

2013/2014

Studia
niestacjonarne

Studia
niestacjonarne

Razem

Studia
stacjonarne

2014/2015
Studia
stacjonarne

Razem

Studia
niestacjonarne

Razem

45

0

45

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55

0

55

276

66

342

294

33

327

294

25

319

20 218

8 840

29 058

19 581

7 004

26 585

18 990

5 932

24 922

Rekrutacja
Dla kandydatów na studia na rok akademicki 2014/2015 Uniwersytet Śląski przygotował 17 350
miejsc, w tym: na studiach stacjonarnych 11 080 i na studiach niestacjonarnych 6 270.
Dynamikę wzrostu kierunków studiów i limitów miejsc w rozbiciu na formy prowadzonych
studiów obrazuje tabela nr 6.
TABELA 6
Limity miejsc na studia w latach akademickich 2012/2013–2014/2015
Limit

Lp.

Rok
akademicki

Liczba
kierunków/specjalności

studia stacjonarne

studia niestacjonarne

1

2012/2013

53/176

10 264

7 562

17 826

2

2013/2014

59/194

10 691

6 150

16 841

3

2014/2015

68/220

11 080

6 270

17 350

RAZEM

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 zawodow ego
magistra tym osobom, które ukończyły już studia licencjackie.
Wykres nr 3 obrazuje limity przyjęć w rozbiciu na poszczególne poziomy studiów w roku
akademickim 2014/2015.
WYKRES 3
Limity przyjęć na studia w roku akademickim 2014/2015
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W Uniwersytecie Śląskim wszystkie kierunki, poziomy i formy studiów objęte są elektronicznym
systemem Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK), z wyjątkiem studiów podyplomowych i kursów
dokształcających. W systemie IRK, wg stanu na 27 października 2014 r., liczba zapisó w kandydatów
wynosiła 24 253, w tym: 20 269 na studia stacjonarne i 3 727 na studia niestacjonarne.
O przyjęcie na studia stacjonarne ubiegało się 20 269 kandydatów, spośród których przyjęto na
I rok studiów pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie 5 502 osoby, na studia
drugiego stopnia 2 616 osób. Do postępowania kwalifikacyjnego na studia niestacjonarne zgłosiło
się 3 727 kandydatów, z czego przyjęto na studia jednolite magisterskie i pierwszego stopnia 1 040
osób, natomiast na studia drugiego stopnia 923 osoby.
Dla usprawnienia procesu rekrutacji
i prowadzonych przez wydziałowe
komisje
rekrutacyjne
postępowań
Uniwersytet Śląski zaimportował wyniki
egzaminów maturalnych z Krajowego
Rejestru Maturzystów (KReM) dla tych
maturzystów, którzy wyrazili na to
zgodę. 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 16 524 kandydatów
na studia pierwszego stopnia i jednolite
magisterskie, co stanowiło ok. 99%
ogółu zarejestrowanych na te formy
studiów. Pozostali kandydaci, stanowiący
ok.
1%
zarejestrowanych,
złożyli
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:
— 581 osób legitymujących się starą maturą,
— 381 osób z maturą zagraniczną,
— 31 osoby z maturą międzynarodową.

Specjalna oferta „VIP” dla olimpijczyków
O przyjęcie na wybrany kierunek studiów z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego mogą
ubiegać się kandydaci posiadający tytuł laureata lub finalisty olimpiady stopnia centralnego.
Z uprawnień mogą korzystać laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego w roku uzyskania
świadectwa dojrzałości lub w roku następnym, niezależnie od roku uzyskania tytułu laureata lub
finalisty. 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 2014/2015 obejmują: 28 olimpiad przedmiotowych oraz 17 konkursów o charakterze
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ogólnopolskim i międzynarodowym; 37 prowadzonych w Uniwersytecie Śląskim kierunków studi ów
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 po raz kolejny 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 Studenta, a także na indywidualne porady
pracownika Działu Kształcenia. Dzięki specjalnej ofercie Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego olimpijczyk
uzyskał dostęp do zbiorów elektronicznych Biblioteki, do warsztatów dzięki któr ym z większą
swobodą mógł poruszać się w środowisku wydziałowych bibliotek i czytelni specjalistycznych. Do
wszechstronnej pomocy olimpijczykom wyznaczeni zostali konsultanci, którzy pomogli
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 sporządzeniu
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 rozpo częcia studiów.
W tym roku akademickim naszą Uczelnię wybrało 20 olimpijczyków i 12 laureatów konkursów
(w roku ubiegłym przyjęliśmy 15 olimpijczyków).
W systemie IRK kandydaci najwięcej zapisów dokonali na Wydział Filologiczny: na 212
proponowanych w ramach rekrutacji programów studiów — ponad 6 879 zapisów, w tym 5 995
opłaconych oraz na Wydział Nauk Społecznych: na 67 programów studiów — 4 049 zapisów, w tym
3 531 opłacone. Kolejne wydziały cieszące się dużym zainteresowaniem kandydatów to Wydział
Prawa i Administracji oraz Wydział Pedagogiki i Psychologii.
Jak co roku powołany został Zespół Internetowej Rejestracji Kandydatów, który czuwał nad
prawidłowością funkcjonowania systemu IRK. Wszystkie informacje dla kandydatów były na bieżąco
zamieszczane na stronie internetowej rekrutacji. Odbyły się organizowane przez Zespół IRK
szkolenia dla członków i sekretarzy komisji wydziałowych w zakresie informatycznym,
administracyjnym i organizacyjnym. Pracownicy Uniwersytetu, w szczególności Działu Kształcenia oraz
Działu Portalu i Serwisu WWW, pomagali kandydatom w przejściu procedury rekrutacyjnej,
odpowiadając na ich liczne zapytania e-mailowe i telefoniczne. W ramach tegorocznej rekrutacji
pracownicy Uniwersytetu odpowiedzieli kandydatom na około 3 200 e-maili i niezliczoną liczbę
telefonów. 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.
Kandydaci aplikujący na studia w 2014 roku na Uniwersytecie Śląskim, rejestrując się w systemie
IRK dodatkowo mogli wypełnić ankietę, za pośrednictwem której można zdiagnozować m.in.:
— czynniki decydujące o wyborze uczelni,
— opinie na temat stosowanych procedur rekrutacyjnych na Uniwersytecie Śląskim,
— opinie na temat systemu IRK,
— problemy z kontaktowaniem się z przedstawicielami UŚ podczas rekrutacji,
— źródła pozyskiwania informacji o uczelniach,
— motywy wyboru Uniwersytetu Śląskiego.
W badaniach łącznie wzięło udział 2 042 kandydatów na studia w roku akademickim 2014/2015,
co stanowiło 8,6% ogółu ubiegających się o przyjęcie na Uniwersytet Śląski.
Zasadniczy blok pytań dotyczył diagnozy opinii kandydatów na studia odnośnie procedur
kwalifikacyjnych oraz systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów. W wyniku analizy okazało się,
że zdecydowana większość badanych kandydatów na studentów Uniwersytetu Śląskiego — 91,4%
nie miała problemów w zrozumieniu kryteriów kwalifikacyjnych na studia, odmiennego zdania było
8,4%. Do kandydatów na studentów skierowano pytanie o ewentualne problemy dotyczące
rejestracji w systemie IRK UŚ. Zdecydowana większość respondentów nie zgłaszała problemów.
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Tylko 6,7% spośród uczestniczących w badaniu stwierdziło, że miało problemy związane z reje stracją do systemu IRK.
Osoby wskazujące Uniwersytet Śląski jako uczelnię, w której chcieliby studiować argumentowały
to następującymi czynnikami:
— prestiżem/renomą/dobrą opinią Uczelni,
— niewielką odległością od miejsca zamieszkania,
— szeroką ofertą edukacyjną,
— tym, że studiują/studiowali w UŚ znajomi lub członkowie rodziny,
— kontynuacją nauki.
W roku akademickim 2014/2015 największym zainteresowaniem kandydatów cieszyły się
kierunki studiów stacjonarnych wymienione w tabeli nr 7.
TABELA 7
Zainteresowanie kandydatów kierunkami studiów stacjonarnych w roku akademickim 2014/2015
Lp.

Liczba
kandydatów
na 1 miejsce

Kierunek/specjalność

1

realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia

10,00

2

reżyseria

9,50

3

filologia angielska
specjalność: tłumaczeniowa z językiem japońskim

9,12

4

filologia angielska
specjalność: tłumaczeniowa z językiem chińskim

7,88

5

filologia angielska
specjalność: kultura – media – translacja

7,06

6

filologia angielska
specjalność: język biznesu

6,98

7

filologia angielska
specjalność: tłumaczeniowa z językiem niemieckim

6,48

8

filologia
specjalność: języki stosowane: język włoski i język angielski z programem tłumaczeniowym

5,52

9

psychologia

5,28

10

prawo

4,35

11

projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej (grafika komputerowa gier)

4,31

12

bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe

4,04

Także nowe kierunków studiów trafiły w oczekiwania kandydatów — dane zawiera tabela nr 8.
TABELA 8
Zainteresowanie kandydatów nowymi kierunkami studiów w roku akademickim 2014/2015
Lp.

Wydział/Jednostka

Kierunek

Poziom
kształcenia

Liczba
kandydatów
na 1 miejsce

1

Nauk Społecznych

bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe

I stopnia

4,04

2

Filologiczny

mediteranistyka

I stopnia

1,90

3

Etnologii i Nauk o Edukacji

oligofrenopedagogika z arteterapią

I stopnia

1,82

4

Kolegium ISM

indywidualne studia międzyobszarowe

I stopnia

1,65

5

Etnologii i Nauk o Edukacji

animacja społeczno-kulturalna z edukacją
kulturalną

I stopnia

1,32

6

Nauk Społecznych

stosowane nauki społeczne

I stopnia

1,13
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Wykresy nr 4 i 5 obrazują liczby kandydatów przyjętych na studia stacjonarne i niestacjonarne
w latach akademickich 2012/2013–2014/2015.
WYKRES 4
Liczba kandydatów przyjętych na I rok studiów stacjonarnych
w latach akademickich 2012/2013–2014/2015

WYKRES 5
Liczba kandydatów przyjętych na I rok studiów niestacjonarnych
w latach akademickich 2012/2013–2014/2015
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Od powstania Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w 1968 roku jego mury opuściło już
185 728 absolwentów. W minionym roku akademickim 2013/2014 studia ukończyło kolejnych 6 731
absolwentów, w tym 2 994 uzyskało tytuł licencjata, a 3 737 tytuł magistra.

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 ,
nauk o Ziemi, prawnych, technicznych, teologicznych oraz sztuk plastycznych.
Od roku akademickiego 2014/2015 uruchomiono 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. Celem działalności Centrum jest prowadzenie
interdyscyplinarnych badań środowiska przyrodniczego Arktyki i Antarktyki na światowym
poziomie, a także kształcenie młodej kadry naukowej. Centrum został przyznany status Krajowego
Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW) — dane zawiera tabela nr 9.
Na rok akademicki 2014/2015 kandydaci na studia doktoranckie, po raz drugi, rejestrowali się
w systemie IRK. Wg IRK do rekrutacji na prowadzone w UŚ studia doktoranckie zgłosiło się
376 kandydatów na studia stacjonarne i 161 na studia niestacjonarn e. Studia na I roku podjęło
353 doktorantów, w tym 11 cudzoziemców.
Na studiach doktoranckich kształci się w Uniwersytecie Śląskim, wg stanu ze stycznia 2015 r.,
1 280 doktorantów, w tym: 869 na studiach stacjonarnych i 411 na studiach niestacjonarnych.
TABELA 9
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
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 —
Środowiskowe Interdyscyplinarne Studia Polarne przy Wydziale Nauk o Ziemi — studia doktoranckie w zakresie nauk o Ziemi:
 geografia





geologia
geofizyka
oceanologia
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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
Wydział Teologiczny — studia doktoranckie w zakresie nauk teologicznych: teologia

Kolejny rok działała Komisja ds. studiów doktoranckich, do zadań której należy ujednolicenie
procedur w zakresie prowadzenia studiów doktoranckich, w tym: monitorowanie programów
studiów doktoranckich, sporządzanie wytycznych w tym zakresie, ewaluacja zasad oceniania
doktorantów i weryfikacja efektów ich kształcenia oraz określenie metod wsparcia doktorantów
w celu skutecznej realizacji przewodów doktorskich.
W 2014 roku Komisja procedowała podczas pięciu posiedzeń. Komisja pochyliła się nad
projektem zmian w Regulaminie studiów doktoranckich, podjęła dyskusję nad ujednoliceniem
punktów ECTS przyznawanych za poszczególne zajęcia w ramach studiów doktoranckich,
w szczególności za seminarium dyplomowe. Komisja ustaliła także sposób realizacji
ogólnouczelnianego modułu „Dydaktyka szkoły wyższej”, pochyliła się nad sposobem organizacji
studiów doktoranckich w aspekcie nowelizacji ustawy — Prawo o szkolnictwie wyższym oraz nad
opracowaniem 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 z uwagi na zainteresowania kandydatów, jak i oczekiwania
pracodawców. Jest to forma kształcenia szczególnie atrakcyjna dla osób, które chcą uzupełnić lub
ukierunkować posiadane już wykształcenie. Rekrutacja przeprowadzana jest dwa razy w roku:
w semestrach letnim i zimowym. Oferta studiów podyplomowych w Uczelni na rok akademicki
2014/2015 obejmuje 72 kierunki, w tym 10 nowych i 5 współfinansowanych ze środków UE. Także
Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych proponuje otwartą ofertę dokształcającyc h kursów
językowych na różnych poziomach zaawansowania.
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Atrakcyjną ofertę studiów podyplomowych posiadają Wydziały: Pedagogiki i Psychologii,
Filologiczny, Prawa i Administracji, Nauk Społecznych oraz Szkoła Zarządzania.
W roku akademickim 2014/2015 w Uniwersytecie Śląskim kształci się 1 623 słuchaczy studiów
podyplomowych. Najwięcej słuchaczy podjęło studia w zakresie: Logopedii i Medialnej Emisji Głosu,
Edukacji Wczesnoszkolnej i Wychowania Przedszkolnego, Nauczania Kultury Polskiej i Języka
Polskiego jako Obcego, Oligofrenopedagogiki, Wyceny i Gospodarki Nieruchomościami, Prawa
w ochronie zdrowia, Terapii Pedagogicznej i Rewalidacji Dziecka ze Specjalnymi Potrzebami
Edukacyjnymi oraz Administracji i Zarządzania.
W bieżącym roku akademickim uruchomiono
podyplomowych i kursów:

pierwszą edycję następujących studiów

1. Wydział Teologiczny
― Studia Podyplomowe Teologia Duchowości.
2. Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
― Studia Podyplomowe Neurodydaktyka z Grywalizacją i Technologią Informatyczną.
3. Wydział Filologiczny
― Studia Podyplomowe Komunikacji i Etykieta Interkulturowa Krajów Niemieckojęzycznych.
4. Wydział Prawa i Administracji
― Studia Podyplomowe Partnerstwo Publiczno-Prywatne,
― Studia Podyplomowe Prawne i ekonomiczne aspekty prowadzenia kancelarii praw nej oraz
działalności zawodowej radcy prawnego,
― Studia Podyplomowe Prawo i Proces Karny — współczesne problemy praktyczne.
5. Wydział Artystyczny
― Studia Podyplomowe Dyrygentura orkiestr dętych i big bandów.
6. Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
― Kurs języka obcego dla celów akademickich (angielski, niemiecki, francuski) B1, B2, C1.
Liczbę słuchaczy studiów podyplomowych w latach 2012/2013–2014/2015 obrazuje tabela
nr 10.
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TABELA 10
Słuchacze studiów podyplomowych w latach 2012/2013–2014/2015
Lp.

Rok akademicki

Liczba słuchaczy

1

2012/2013

2 195

2

2013/2014

2 001

3

2014/2015

1 623

Uniwersytet Śląski stale wzbogaca ofertę studiów podyplomowych i uruchamia nowe studia
stanowiące reakcję na zapotrzebowanie rynku pracy. Likwidowane są natomiast studia, na które
wygasło już zainteresowanie słuchaczy. W roku akademickim 2014/2015 zlikwidowano 8 edycji
studiów.
Od bieżącego roku akademickiego Rektor powołał Komisję 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 opiniowaniu projektów wewnętrznych aktów prawnych regulujących zakres
funkcjonowania studiów podyplomowych, podejmowaniu działań na rzecz zapewniania wysokiej
jakości kształcenia na studiach podyplomowych. Do chwili obecnej Komisja spotkała się pięć razy.

***

Wdrożenie Krajowych Ram Kwalifikacji wiąże się z oczekiwaniami dotyczącymi przejrzystości
i uznawalności wykształcenia, 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 uniwersytetach. Z Programu mogą korzystać studenci zarówno
jednolitych, jak i dwustopniowych studiów prowadzonych w formie stacjonarnej i niestacjonarnej.
W roku akademickim 2014/2015 Uniwersytet skierował na studia w ramach Programu MOST
33 studentów (w semestrze zimowym 19 osób, w semestrze letnim 14 osób), w tym najliczniejsze
grono stanowią studenci kierunków: prawo, filologia polska, pedagogika i psychologia. W ramach
MOST na studia prowadzone w Uniwersytecie Śląskim skierowanych zostało 41 studentów z innych
uniwersytetów (35 osób w semestrze zimowym i 6 osób w semestrze letnim). Rekrutacja studentów
zainteresowanych uczestnictwem w Programie odbywa się za pomocą systemu rejestracji
elektronicznej.
Od roku akademickiego 2011/2012 Program MOST umożliwia także wymianę doktorantów.
Program wymiany dla uczestników studiów doktoranckich może być realizowany poprzez
uczestniczenie doktorantów w zajęciach przewidzianych w programie studiów doktoranckich, które
odbywają się na wybranym przez nich uniwersytecie lub poprzez sporządzenie kwerendy
bibliotecznej, archiwalnej lub pracy laboratoryjnej i innego rodzaju współpracy naukowej, jeśli
została wcześniej uzgodniona z uczelnią przyjmującą. W roku akademickim 2014/2015
zakwalifikowanych do Uniwersytetu Śląskiego zostało 3 doktorantów, natomiast 4 doktorantów UŚ
odbywa część studiów na innych uczelniach w ramach Programu.
W ramach Programu Stypendialnego Rządu Rzeczypospolitej Polskiej im. Konstantego
Kalinowskiego, przeznaczonego dla studentów relegowanych z uczelni białoruskich, studiuje w UŚ
8 stypendystów tego 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
4 stypendystów podjęło studia w naszej Uczelni. Od początku funkcjonowania Programu studia
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w UŚ podjęło 25 stypendystów — tytuł licencjata uzyskało sześciu absolwentów i dwóch tytuł
magistra.
Obsługa procesu dokumentowania toku studiów w Uniwersytecie Śląskim wspierana jest
technologią informatyczną. W Uniwersyteckim Systemie Obsługi Studiów (USOS) prowa dzone są
elektronicznie systemy dokumentacji: album studenta, album doktoranta, księga dyplomów, album
słuchaczy studiów podyplomowych. Studenci i doktoranci Uniwersytetu Śląskiego zarówno studiów
stacjonarnych, jak i niestacjonarnych otrzymują elektronicz ne legitymacje.

System Zapewniania Jakości Kształcenia
i wdrażanie Krajowych Ram Kwalifikacji
W ramach działań podejmowanych w Uniwersytecie Śląskim w 2014 r. w zakresie zapewniania
i doskonalenia jakości kształcenia, z uwzględnieniem wdrażania Krajow ych Ram Kwalifikacji, można
wyróżnić trzy zasadnicze obszary:
1. Działania normatywno-organizacyjne
W roku 2014 kontynuowane były działania związane z tworzeniem struktur Systemu
Zapewniania Jakości Kształcenia oraz szerszych ram prawnych organizacji proce su kształcenia,
w szczególności:
1.1. Uczelniany Zespół ds. Jakości Kształcenia pracował nad udoskonaleniem systemu badań
prowadzonych w ramach Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia. Opracowana i wdrożona
została ankieta oceny poziomu satysfakcji osób kończących studia I stopnia. Opracowany
został również nowy wzór kwestionariusza ankiety oceny pracy nauczyciela akademickiego
(która zastąpi dotychczas realizowaną w ramach projektu UPGOW ankietę oceny zajęć
dydaktycznych przez studentów) oraz projekt zarządzenia Rektora w tej sprawie.
1.2. W roku 2014 pracownicy Działu Informatycznej Obsługi Toku Studiów, we współpracy z Biurem
ds. Jakości Kształcenia, ukończyli opracowywanie kompleksowego narzędzia informatycznego:
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Karta kierunku w oparciu o system USOS. Umożliwia ono gromadzenie informacji w językach
polskim i angielskim dotyczących programów kształcenia prowadzonych kierunków studiów,
a także ich publikowanie za pośrednictwem strony internetowej informator.us.edu.pl, co
pozwala na wypełnienie m.in. kompletu wymagań dla programu Erasmus+ w zakresie
udostępniania danych. System służy również do kompleksowego zarządzania programami
kształcenia
i tworzenia dokumentacji nowych kierunków (m.in. automatycznie generuje plany studiów oraz
matryce pokrycia efektów kształcenia i pozwala na łatwy wydruk kompletu dokumentacji).
Obecnie prowadzone są działania polegające na wprowadzaniu do systemu danych
o programach kształcenia prowadzonych kierunków studiów.
1.3. Pismem okólnym nr 9 Rektora z dnia 24 września 2014 r. powołana została Komisja ds. studiów
podyplomowych; podstawowym zadaniem Komisji jest troska o wszystkie aspekty
funkcjonowania studiów podyplomowych w Uniwersytecie Śląskim, a w szczególności:
podejmowanie działań na rzecz zapewniania wysokiej jakości kształcenia na studiach
podyplomowych we współpracy z Uczelnianym Zespołem ds. Jakości Kształcenia.
1.4. W związku z nowelizacją ustawy — Prawo o szkolnictwie wyższym i jej aktów wykonawczych,
wypracowane zostały przez Uczelniany Zespół ds. Jakości Kształcenia oraz Zespół ds. wdrażania
Krajowych Ram Kwalifikacji propozycje nowych wytycznych dla rad podstawowych jednostek
organizacyjnych w zakresie planów studiów i programów kształcenia. Propozycje te,
pozytywnie zaopiniowane przez senacką Komisję ds. Kształcenia, zostały przyjęte przez Senat
uchwałą nr 380 z dnia 16 grudnia 2014 r.
2. Działania na rzecz propagowania kultury jakości kształcenia w Uniwersytecie Śląskim
W 2014 roku w Uczelni odbyło się kolejne ogólnouczelniane seminarium nt. Krajowych Ram
Kwalifikacji oraz Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Śląskim (26 maja 2014
roku), w trakcie którego zaprezentowano system Karty kierunku, przedstawiono informacje
o akredytacjach Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA) w roku 2013/2014 oraz podsumowano
działalność Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia (SZJK) w roku akademickim 2013/2014.
W drugiej połowie 2014 roku przeprowadzono szereg szkoleń dla nauczycieli akademickich
nt. działania SZJK w kontekście akredytacji programowej oraz instytu cjonalnej PKA: 20 października
— Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, 21 października — Wydział Informatyki i Nauki
o Materiałach (część sosnowiecka) oraz 4 listopada — WIiNoM (część chorzowska).
Przedstawiciele Uniwersytetu Śląskiego uczestniczyli również w konferencjach poświęconych
wdrażaniu KRK oraz systemów zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia, w tym m.in.
w Ogólnopolskim Seminarium Projakościowym „Inspiracje” zorganizowanym przez Uniwersytet
Jagielloński w dniu 1 grudnia 2014 w Krakowie w ramach Tygodnia Jakości Kształcenia 2014.
3. Działania bezpośrednie na rzecz zapewniania jakości kształcenia w Uniwersytecie Śląskim
3.1. Ocena poziomu satysfakcji studentów z procesu kształcenia
Po raz ostatni ocena odbywała się według ogólnouczelnianej ankiety wprowadzonej
Zarządzeniem nr 44/2009 Rektora z dnia 4 czerwca 2009 r. w sprawie ankiety oceny zajęć
dydaktycznych, z zastosowaniem procedur wypracowanych przez jednostki w roku 2009. Na
wszystkich kierunkach, z wyjątkiem informatyki (gdzie pilotażowo ankietyzacja prowadzona jest
drogą elektroniczną), ankieta jest przeprowadzana na formularzach papierowych, które są centralnie
skanowane na czytnikach elektronicznych.
W ankiecie wzięło udział przeszło 16 tysięcy studentów, którzy odpowiedzieli na pyta nia
dotyczące ok. 800 zajęć dydaktycznych. Średnia ocen ankietowanych zajęć w Uniwersytecie Śląskim
wyniosła 4,39 (w skali od 1–5), co można uznać za wynik pozytywny. Obsługa procesu ankietyzacji
została przejęta przez Biuro ds. Jakości Kształcenia po zako ńczeniu projektu UPGOW. Szczegółowe
wyniki ankiety zostały przekazane władzom uczelni i wydziałów.
3.2. Ocena poziomu satysfakcji osób kończących studia I stopnia
Ankieta została przeprowadzona w formie elektronicznej za pomocą systemu Ankieter w dniach
od 2 czerwca do 15 października 2014 roku. Na ankietę odpowiedziało 667 osób przy liczbie 3 465
możliwych respondentów (zwrotność na poziomie 19%). Odpowiedzi udzielali absolwenci
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wszystkich wydziałów prowadzących studia I stopnia, kończący zarówno studia st acjonarne
(544 respondentów), jak i niestacjonarne (87 respondentów). Szczegółowe wyniki ankiety zostały
przedstawione władzom uczelni i wydziałów.
3.3. Ocena jakości kształcenia w Uniwersytecie Śląskim w roku akademickim 2013/2014
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), wyposa żenia
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 dydaktyczny ch
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 2013/14, która została przedstawiona Senatowi UŚ
24 marca 2015 r. Równolegle z oceną, stosownie do § 4 ust. 3 pkt. 2 Uchwały nr 126 Senatu z dnia
24 kwietnia 2012 r. w sprawie Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Śląskim,
Uczelniany Zespół ds. Jakości Kształcenia przyjął rekomendacje działań doskonalących proces
kształcenia na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, które zostały przekazane Rektorowi UŚ.
3.4. Ocena efektów kształcenia na kierunkach studiów prowadzonych w roku akademickim 2013/2014
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 pierwsz ego i drugiego
stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich prowadzonych w Uniwersytecie Śląskim. Tym samym
Uczelnia wywiązała się z obowiązku wynikającego z § 11 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na
określonym kierunku i poziomie kształcenia. Przeprowadzone analizy były również podstawą do
opracowania szeregu propozycji zmian doskonalących programy kształcenia poszczególnych
kierunków studiów.
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3.5. Tworzenie i doskonalenie programów kształcenia
Zespół ds. Wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji powołał szesnaście Zespołów Opiniujących,
liczących łącznie sześćdziesięciu jeden członków, które współpracowały z autorami programów
w celu ich udoskonalenia oraz przygotowywały sprawozdania dla senackiej Komisji ds. Kształcenia.
Zespoły zaopiniowały programy następujących kierunków i form studiów:
 animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną — studia I stopnia na Wydziale
Etnologii i Nauk o Edukacji,
 bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe — studia I stopnia na Wydziale Nauk Społecznych,
 doradztwo polityczne i publiczne — studia I stopnia na Wydziale Nauk Społecznych,
 fizyka techniczna — studia II stopnia na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii,
 informatyka stosowana — studia I stopnia na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii,
 kultury mediów — studia II stopnia na Wydziale Filologicznym,
 mechatronika — studia II stopnia na Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach,
 mediteranistyka — studia I stopnia na Wydziale Filologicznym,
 międzynarodowe studia polskie — studia I stopnia na Wydziale Filologicznym,
 muzyka użytkowa — studia I stopnia na Wydziale Artystycznym (nieuruchomiony z uwagi na
brak zgody MNiSW),
 oligofrenopedagogika z arteterapią — studia I stopnia na Wydziale Etnologii i Nauk
o Edukacji,
 projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej — zmiana efektów kształcenia równolegle dla
studiów I i II stopnia na Wydziale Artystycznym,
 stosowane nauki społeczne — studia I stopnia na Wydziale Nauk Społecznych,
 studia regionalne — studia I stopnia na Wydziale Nauk o Ziemi (nieuruchomiony z uwagi na
brak kandydatów; kolejny nabór na rok akademicki 2015/2016),
 sztuka pisania — studia I stopnia na Wydziale Filologicznym.
Równolegle prowadzone były prace nad doskonaleniem efektów kształcenia kierunków studiów
(szczegółowe informacje znajdują się w sprawozdaniu Komisji ds. Kształcenia) oraz doskonaleniem ich
programów kształcenia, za co odpowiadały rady wydziałów.

B/ Sprawy studenckie
Pomoc materialna dla studentów
Pomoc materialna z budżetu państwa, przeznaczona dla studentów Uniwersytetu Śląskiego,
w 2014 r. obejmowała następujące świadczenia:
— stypendium socjalne,
— stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,
— zapomogę,
— stypendium rektora dla najlepszych studentów,
— stypendium ministra za wybitne osiągnięcia.
Świadczenia te przysługują od roku 2011, kiedy to nowelizacja ustawy — Prawo o szkolnictwie
wyższym zmieniła ich rodzaje i zasady przyznawania. Zasadnicze zmiany dokonały się w zakresie
stypendiów za wyniki w nauce lub sporcie, zastąpionych przez nowe świadczenie — stypendium
rektora dla najlepszych studentów; ponadto z katalogu świadczeń usunięto stypendia mieszkaniowe
oraz na wyżywienie.
Stypendium socjalne, uzależnione od sytuacji materialnej studenta, pozostało w za sadzie bez
zmian z tą różnicą, że jego wysokość została zwiększona 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. Podwyższenie to, zwane
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w uczelni „dodatkiem mieszkaniowym”, w praktyce zastąpiło dawne stypendium mieszkaniowe.
Świadczenia w formie stypendium specjalnego dla studentów niepełnosprawnych oraz zapomoga
pozostały bez zmian. Po czterech latach doświadczeń można powiedzieć, że obecny system
przyznawania świadczeń pomocy materialnej funkcjonuje należycie.
W roku 2014 liczba stypendiów socjalnych przyznanych studentom spadła w stosunku do roku
2013 o 98 i wyniosła 2 129. Wysokość stypendiów uzależniona jest od progów dochodowych
osiąganych w rodzinie studenta. W październiku 2014 r. wysokość stypendiów socjalnych ustalono
w przedziale kwot od 290 do 890 zł, tj. 10 zł więcej, niż w poprzednim roku. Kwota dochodu
uprawniająca do stypendium ustalona w roku 2014 nie uległa zmianie w stosunku do poprzedniego
roku i wynosiła 850 zł.
Zwiększenie stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania w DS uczelni lub na kwaterze,
przysługuje wyłącznie zamiejscowym studentom studiów stacjonarnych. Wysokość dodatku,
w zależności od ceny i standardu akademików, wzrosła w stosunku do poprzedniego roku o 12 zł
i wynosiła 351 zł miesięcznie. Dodatki mieszkaniowe dla studentów, którzy zamieszkiwali na
kwaterze od lat nie uległy zmianie i w 2014 r. nadal wynosiły 60 zł miesi ęcznie.
W 2014 r. stypendium specjalne przeznaczone dla studentów niepełnosprawnych otrzymało 418
osób, tj. o 24 osób mniej niż w roku poprzednim. W roku 2014 wysokość tego świadczenia
pozostała bez zmian w stosunku do roku poprzedniego i wynosiła odpowiednio w zależności od
stopnia niepełnosprawności: 250, 350 i 450 zł.
Stypendium rektora dla najlepszego studenta w 2014 r. otrzymało 1 688 studentów, którzy
znaleźli się w grupie 6% studentów danego kierunku i którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów
odpowiednio za średnią ocen lub osiągnięcia naukowe, sportowe, artystyczne. Liczba stypendiów
rektora spadła o 68 w stosunku do poprzedniego roku, przy jednoczesnym wzroście jego wysokości
o 60 zł. Wysokość stypendium w 2014 r. wynosiła 550 zł.
W 2014 r. zanotowano nieznaczny wzrost liczby zapomóg: przyznano 84 świadczenia, zaś
w analogicznym okresie poprzedniego roku było ich 72. Wysokość zapomogi pozostaje bez zmian,
i tak w 2014 r. dziekan mógł przyznać zapomogę w kwocie do 300 zł, zaś rektor na wniosek
dziekana w uzasadnionych przypadkach ma możliwość podwyższenia do kwoty 1 000 zł.
W roku 2012 zmieniły się zasadniczo reguły przyznawania stypendiów ministra, które określa
odpowiednie rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Dotychczasowe stypendi a
ministra za osiągnięcia naukowe lub wybitne osiągnięcia sportowe zostały zastąpione stypendium
za wybitne osiągnięcia o charakterze naukowym, artystycznym bądź sportowym. Wspomniane
rozporządzenie znacznie zaostrzyło kryteria przyznawania świadczenia ora z ograniczyło znacząco
liczbę beneficjentów. W 2014 r. stypendium ministra za osiągnięcia w nauc e otrzymało
22 studentów UŚ, tj. o 4 więcej niż w 2013 r. Wynik ten pozwolił Uniwersytetowi Śląskiemu utrzymać
się w ścisłej czołówce krajowych uczelni wyższych, plasując nas na 4 miejscu.
Przytoczone powyżej informacje obrazuje tabela nr 11 zawierająca dane o liczbie studentów
oraz liczbie świadczeń pomocy materialnej przyznanych studentom w latach 2013 –2014.
TABELA 11
Świadczenia pomocy materialnej dla studentów UŚ oraz liczba studentów wg danych dla GUS
(stan na 30 listopada w roku 2013 i 2014)
Lp.

Rodzaj świadczenia

2013

2014

Liczba studentów UŚ

23 744

24 029

2 227

2 129

1

stypendium socjalne

2

stypendium specjalne dla studentów niepełnosprawnych

3

stypendium rektora dla najlepszych studentów

4
5

442

418

1 756

1 688

zapomogi (otrzymywane w poprzednim roku akademickim)

72

84

stypendium ministra za wybitne osiągnięcia

18

22
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Pomoc materialna dla doktorantów
Pomoc materialna przeznaczona dla doktorantów Uniwersytetu Śląskiego, pochodząca ze
środków budżetu państwa, obejmowała w 2014 r. 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, znowelizowana m.in. w październiku 2011 r. Nowelizacja
wprowadziła zmiany w rodzajach świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów. Dotychczasowe
stypendium za wyniki w nauce zastąpiło nowe świadczenie — stypendium dla najlepszych
doktorantów. Stypendium to może otrzymać doktorant, który na pierwszym roku studiów
doktoranckich osiągnął bardzo dobre wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym, a na drugim
i kolejnych latach studiów 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 przyznano możliwość zwiększenia wysokości stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania
w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki, jeśli codzienny dojazd z miejsca stałego
zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie.
Zwiększenie stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania w DS uczelni lub na kwaterze, nazwane
„dodatkiem mieszkaniowym”, może otrzymać wyłącznie zamiejscowy doktorant studiów stacjonarnych.
Świadczenia, które pozostały bez zmian to stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
oraz zapomoga. Stypendium specjalne może otrzymać doktorant z tytułu niepełnosprawności,
potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu. Natomiast zapomogę może otrzymać doktorant,
który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej.
Kwota dochodu na osobę w rodzinie doktoranta, uprawniająca do stypendium socjalnego
została w 2014 r. ustalona w wysokości 850 zł, tak samo, jak w roku poprzednim. Wysokość
stypendiów socjalnych, podobnie jak w roku 2013 uzależniona była od progów dochodu osiąganych
w rodzinie doktoranta. W październiku 2014 r. ich wysokość ustalono w przedziale kwot od 1 000 zł
do 400 zł. Wysokości stypendiów są wyższe o 100 zł w przedziale każdego z progów dochodu.
W roku poprzednim wynosiły od 900 zł do 300 zł. Liczba stypendiów socjalnych przyznanych
w 2014 r. wzrosła w stosunku do roku poprzedniego o 1 świadczenie i wyniosła 66.
Wysokość dodatków mieszkaniowych w zależności od ceny i standardu akademików wynosiła
odpowiednio 351 lub 249 zł miesięcznie. Podane kwoty wzrosły w stosunku do 2013 r. odpowiednio
o 12 zł. Dodatki mieszkaniowe dla doktorantów, którzy zamieszkiwali na kwaterze wyniosły 60 zł.
Wysokość tego świadczenia nie uległa zmianie.
W 2014 r. stypendium specjalne przeznaczone dla niepełnosprawnych doktorantów otrzymało
26 osób, co jest wzrostem w stosunku do roku poprzedniego o 2 świadczenia. Wysokość stypendiów
specjalnych nie uległa zmianie i wynosiła odpowiednio 250, 350 oraz 450 zł. Kwota świadczenia
zróżnicowana jest w zależności od stopnia niepełnosprawności.
Stypendium dla najlepszych doktorantów otrzymało w 2014 r. 127 doktorantów, którzy znaleźli
się w grupie 8% liczby doktorantów rozpoczynających rok akademicki 2014/2015. Liczba ta wzrosła
w porównaniu z rokiem poprzednim. Wysokość stypendium dla najlepszych doktorantów wynosiła
1 000 zł. Wysokość ta wzrosła w stosunku do roku poprzedniego o 200 zł. Procent doktorantów
uprawnionych do tego świadczenia jest wyższy o 1 niż w roku poprzednim.
W 2014 r. przyznano 6 zapomóg. Wysokość tego szczególnego świadczenia pozostała na takim
samym poziomie, jak w roku ubiegłym. Wysokość zapomogi przyznanej przez dziekana wynosiła
300 zł, rektor na wniosek dziekana w uzasadnionych przypadkach mógł podwyższyć tę kwotę do
1 000 zł.
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Począwszy od października 2012 r. doktoranci mogą ubiegać się o przyznanie stypendium
ministra za wybitne osiągnięcia. O stypendium takie może starać się doktorant zarówno studiów
stacjonarnych, jak i niestacjonarnych najwcześniej po zaliczeniu pierwszego roku studiów
doktoranckich. Stypendium może być przyznane doktorantowi, który spełnił łącznie następujące
warunki: wykazał się postępami w pracy naukowej, uzyskał wyniki egzaminów objętych programem
studiów doktoranckich w poprzednim roku akademickim, klasyfikujące go wśród 5% najlepszych
doktorantów w danej dziedzinie, uzyskał wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe
w okresie od dnia rozpoczęcia studiów doktoranckich do dnia 30 czerwca roku ubiegania się
o stypendium. Stypendia ministra są przyznawane na rok akademicki, a ich wypłata następuje
jednorazowo. Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia w 2014 r. otrzymało 4 doktorantów,
a jego wysokość wynosiła 22 000 zł. Liczba przyznanych stypendiów ministra wzrosła w stosunku d o
roku poprzedniego o 1 świadczenie.
Przytoczone informacje obrazuje tabela nr 12 zawierająca dane liczbowe o świadczeniach
pomocy materialnej przyznanych doktorantom w latach 2013–2014.
TABELA 12
Świadczenia pomocy materialnej dla doktorantów UŚ według danych dla GUS
(stan na 30 listopada w roku 2013 i 2014)
Lp.

Rodzaj świadczenia

2013

2014

Liczba doktorantów

1 372

1 280

1

stypendia socjalne

65

66

2

stypendium specjalne dla doktorantów niepełnosprawnych

24

26

3

stypendium dla najlepszych doktorantów

115

127

4

zapomogi (otrzymywane w poprzednim roku akademickim)

10

6

5

stypendium ministra za wybitne osiągnięcia

3

4

Domy studenckie
Uniwersytet Śląski dysponował w 2014 roku 2 670 miejscami w 10 domach studenckich.
Zmniejszenie liczby miejsc w stosunku do roku 2013 zostało spowodowane utworzeniem
dodatkowych pokoi jednoosobowych w Osiedlu Akademickim w Katowicach -Ligocie. 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+ i spoza UE (przede wszystkim studentów z Ukrainy, Białorusi, Gruzji i Kazachstanu),
a także przyjęcie do DS studentów z Uniwersytetów: Medycznego i Ekonomicznego w Katowicach
oraz Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej — stąd wykorzystanie na poziomie lat
poprzednich. Natomiast w Cieszynie zakwaterowanie studentów w domach studenckich spadło, ale
to wynik generalnie zmniejszającej się liczby studentów. Należy zauważyć, iż w 2014 r. udał o się
udostępnić wolne miejsca grupom, uczestnikom konferencji i festiwali, a wpływy z wynajmów
gościnnych były wyższe, niż w 2013 roku. Najwięcej wynajmów, jak co roku, odnotowano w Osiedlu
Akademickim w Cieszynie. Dane dotyczące domów studenckich są zawarte w tabeli nr 13.
TABELA 13
Domy Studenckie Uniwersytetu Śląskiego w latach 2013–2014
Lp.

Rok

1

liczba domów studenckich

2

liczba miejsc ogółem*

3

liczba miejsc wolnych**

4

liczba pokoi 1-osobowych

5

wpływy z wynajmów gościnnych**

2013

2014

10

10

2 742

2 670

303

275

309

380

734 248,10 zł

808 356,30 zł

* według danych dla GUS (stan na 30 listopada 2013 r. i 2014 r.), ** dane z meldunków DS
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Opieka zdrowotna i ubezpieczenia
W myśl postanowień Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze ś rodków
publicznych, uczelnia zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego i odprowadza comiesięczną składkę
za studentów oraz doktorantów, niepodlegających ubezpieczeniu z innego tytułu. W szczególności
dotyczy to obywateli polskich zamieszkujących na terytorium R zeczypospolitej 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 nieposiada jących europejskiej
karty ubezpieczenia zdrowotnego, wystawionej przez instytucję ubezpieczeniową państwa,
w którym na stałe zamieszkują.
W roku 2014 liczba ubezpieczonych studentów i doktorantów oraz koszty poniesione na ten cel
w porównaniu z rokiem 2013 wzrosły — dane zawiera tabela nr 14.
TABELA 14
Liczba zawartych ubezpieczeń i poniesionych kosztów w latach 2013–2014
Lp.

Rok

Liczba ubezpieczonych zdrowotnie
studentów i doktorantów

Koszty

1

2013

729

409 266,00 zł

2

2014

785

440 856,00 zł

W porównaniu z rokiem 2013 nastąpił wzrost liczby ubezpieczonych o 56 osób. Koszty
poniesione przez uczelnię na ubezpieczenia zdrowotne studentów i doktorantów zostały w całości
zrefundowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Zgodnie z Ustawą o służbie medycyny pracy, uczelnia organizuje badania dla kandydatów na
studia, studentów i doktorantów, którzy podczas studiów są, albo będą narażeni na czynniki
szkodliwe, uciążliwe lub niebezpieczne dla zdrowia. Badania te dotyczą kierunków prowadzonych na
wydziałach: Matematyki, Fizyki i Chemii, Biologii i Ochrony Środowiska, Informatyki i Nauki
o Materiałach, Nauk o Ziemi, Artystycznym oraz w Kolegium Indywidualnych Studiów Między obszarowych. W roku 2014 zostały zawarte nowe umowy na świadczenie powyższych us ług,
poprzedzone postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.
Umowy zostały zawarte do końca 2016 r. z trzema przychodniami:
a. w Katowicach — Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „AGMED”,
b. w Sosnowcu — Przychodnia „MILOWICE” Sp. z o.o.,
c. w Cieszynie — Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Ubezpieczalnia” Sp.j.
W 2014 r. spadła liczba zbadanych osób, przy jednoczesnym wzroście kosztów poniesionych na
ten cel w porównaniu z rokiem 2013. Jest to wynik wyższych cen poszczególnych badań. Ilość
zbadanych osób i koszty poniesione na ten cel przedstawia tabela nr 15.
TABELA 15
Liczba badań medycznych i poniesionych kosztów w latach 2013–2014
Lp.

Rok

1

2013

2

2014

Studenci

Doktoranci

Razem
wszyscy badani

Koszty

1 131

107

47

1 285

29 911,00 zł

913

158

81

1 152

44 640,40 zł

Kandydaci

Jak wynika z zestawienia, w porównaniu z rokiem ubiegłym nastąpił wzrost wydatków na
badania z zakresu medycyny pracy o 14 729,40 zł. Tendencja wzrostowa miała związek przede
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wszystkim z coraz wyższymi cenami poszczególnych badań. Koszty badań z zakresu medycyny pracy
są refundowane z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego za pośrednictwem Wojewódzkiego
Ośrodka Medycyny Pracy w Katowicach.

Działania na rzecz studentów i doktorantów
Wśród przedsięwzięć zrealizowanych przez Centrum Obsługi Studenta (od 1 stycznia 2015 r. —
Centrum Obsługi Studentów), dużym zainteresowaniem w 2014 roku cieszyły się Dni Adaptacyjne.
Biuro Wsparcia Studenta COS przeprowadziło na terenie Uniwersytetu Śląskiego szeroko zakrojoną
akcję, obejmującą wszystkie wydziały i jednostki dydaktyczne Uczelni. W Dniach uczestniczyło około
8 tys. studentów, rozpoczynających studia na Uniwersytecie. Podczas spotkań dystrybuowany był
kalendarz akademicki — kolejne wydanie plannera akademickiego dla pierwszoroczniaków. Nakład
plannera, tak jak w latach wcześniejszych, wyniósł 10 tys. egzemplarzy. Nowoprzyjęci studenci
zostali zapoznani m.in. z Regulaminem studiów w UŚ oraz z prawami i obowiązkami studenta.
Omówiono także strukturę Uczelni i jej poszczególnych wydziałów. Pierwszoroczni żacy dowiedzieli
się, gdzie można szukać wsparcia w rozwoju osobistym oraz w rozpoczęciu kariery zawodowej.
Dodatkowo studenci uzyskali informację o programach Erasmus i MOST. Każdy student otrzymał
też ulotki, informujące o projektach rozpoczynających się w październiku 2014 r. i skierowanych do
studentów UŚ.
Biuro Wsparcia Studenta podpisało kilka umów o współpracy z firmami i instytucjami
zewnętrznymi, w ramach których pozyskane zostały środki finansowe w kwocie 26 tys. zł.
Dodatkowo, współpraca Biura Wsparcia Studenta z organizacjami uczelnianymi zaowocowała
pozyskaniem dodatkowych środków od sponsorów w wysokości 7 380 zł.
W roku 2014, po raz szósty, przyznano wyróżnienia Rektora dla osób wykazują cych największą
aktywność i osiągnięcia na polu naukowym, społecznym, kulturalnym i artystycznym. Otrzymało je
33 studentów, doktorantów i słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku, a także Uniwersytetu
Śląskiego Dzieci. Imienne listy gratulacyjne i nagrody od sponsorów zostały wręczone na
okolicznościowej uroczystości.
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Centrum Obsługi Studenta prowadziło również obsługę postępowań wyjaśniających
i dyscyplinarnych, prowadzonych przez rzeczników dyscyplinarnych i komisje dyscyplinarne dwóch
instancji, odrębne dla studentów i doktorantów. Realizowano przygotowywanie rozpraw (ustalanie
terminów, kompletowanie składów orzekających, 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. Pomagano również Zespołowi
Radców Prawnych w składaniu zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, poprzez
przygotowywanie i uwierzytelnianie dokumentów oraz pomoc w organizowaniu obiegu wezwań dla
świadków nadchodzących z policji, prokuratury i sądów.
W 2014 r. kontynuował działalność Rzecznik Praw Studenta i Doktoranta, udzielający wsparcia
osobom zgłaszającym naruszenia ich praw.

Działalność studencka
W roku 2014 zarejestrowano następujące nowe koła studenckie:
1. Koło Naukowe Prawa Rodzinnego „Familia”.
2. Międzywydziałowy Klub Górski „Bukowe Czuby”.
3. Koło Naukowe Fotografii Technikolor.
4. Koło Teorii Kultury „Cultura”.
5. Koło Mikromechatroników.
6. Koło Naukowe Biofizyki Molekularnej.
7. Koło Naukowe Wydziału Teologicznego „Theatrum”.
8. Studenckie Koło Badaczy Kultury Popularnej „Matriks”.
9. Koło Naukowe Procesowego Prawa Wykroczeń.
10. Koło Historii Języka i Kultury „Arche”.
11. Koło Naukowe Języka Angielskiego Biologicznego „Biologeeks”.
12. SpeedForUsTeam.
13. Akademickie Koło Naukowe Inwestorów.
14. Koło Naukowe Psychologii Społecznej „Influence”.
15. Studenckie Koło Naukowe Śląskoznawców „Silesius”.
16. Interdyscyplinarne Koło Nauk Społecznych UŚ.
17. Studenckie Koło Twórczych Dziennikarzy Kulturalnych.
18. Koło Naukowe Doradców Politycznych i Publicznych.
19. Koło Naukowe „Warnamala”.

Działalność doktorantów
W roku 2014 zarejestrowano nowe koła doktoranckie:
1. Doktoranckie Koło Oświeconych.
2. Doktoranckie Koło Naukowe Biologów „Reevolution”.
Tym samym łączna liczba zarejestrowanych uczelnianych organizacji studenckich i doktoranckich
przekroczyła 270. Środki przeznaczone w roku 2014 przez władze Uczelni na działalność
realizowaną przez organy samorządów studenckiego i doktoranckiego oraz organizacje studenckie
i doktoranckie wyniosły 450 tys. zł. Zostały one spożytkowane na przedsięwzięcia URSS — m.in.
Juwenalia Śląskie i Studencki Festiwal Nauki oraz na liczne projekty kół studenckich i doktoranckich.

Wsparcie i pomoc psychologiczna
Indywidualna pomoc psychologiczna dla studentów i doktorantów jest realizowana w Centrum
Obsługi Studenta od 2009 roku, jednak jej zakres jest stale rozszerzany, głównie ze względu na
szybko rosnące zainteresowanie usługą. W 2014 roku udzielono około 1 300 konsultacji
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indywidualnych. Wielu studentów i doktorantów korzystało z wielokrotnej pomocy w dłuższym
okresie czasu. Dodatkowo, w wyjątkowych sytuacjach studenci prosili również o pomoc wyłącznie
w formie elektronicznej.
Od początku 2013 roku wsparcie 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 dni w miesiącu), wprowadzono w ubiegłym roku także
w cieszyńskim ośrodku UŚ. Zainteresowanie wsparciem psychologicznym wzrosło również wśród
pracowników dydaktycznych i administracyjnych Uniwersytetu, przede wszy stkim dziekanów, którzy
w ciągu ubiegłego roku co najmniej kilkanaście razy zgłaszali specyficzne trudności w kontakcie ze
studentami przejawiającymi problemy natury osobistej, a także prosili o wskazówki do pracy
dydaktycznej. Pracownicy również częściej informowali studentów o oferowanym wsparciu
i rekomendowali tego rodzaju pomoc.
W pierwszym semestrze roku akademickiego 2014/2015 pracownicy Centrum Obsługi Studenta
przeprowadzili badanie stanu zdrowia psychicznego studentów i doktorantów UŚ. Do badani a
zastosowano dwa narzędzia psychometryczne: Skala Depresji Becka oraz Inwentarz do badania
zaburzeń osobowości wg DSM-IV: IBZO-DSM-IV (M. Radochońskiego i J. M. Stanika). W badaniu
wzięło udział 3 283 studentów, a szczegółowe wyniki opublikowane zostały w raporcie.
W 2014 r. Centrum Obsługi Studenta, we współpracy 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” na
realizację kampanii na rzecz ochrony zdrowia psychicznego dla studentów UŚ.
W ramach projektu pn. „Co nas
Spina? — Kampania na rzecz ochrony
zdrowia psychicznego studentów (III
edycja)” oferowano działania zarówno
dla studentów i doktorantów, jak
i pracowników Uczelni. Celem projektu
było edukowanie społeczności akademickiej na temat higieny zdrowia
psychicznego oraz tolerancji wobec
osób przejawiających zaburzenia i problemy natury psychicznej. 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 (m.in. zaburzenia osobowości, depresja). Dodatkowo, dwukrotnie oferowano wszystkim
pracownikom Uniwersytetu Śląskiego szkolenia z zakresu kontaktu z osobą zaburzoną psychicznie.
Kampania dotarła do około 162 tys. odbiorców — dane pochodzą z obserwacji aktywności na
stronach kampanii.

Serwisy internetowe
W roku 2011 zainicjowano prace nad nowym uniwersyteckim portalem mającym na celu
wspieranie studentów w rozwoju osobistym. W maju 2012 roku nastąpiło jego oficjalne otwarcie.
Od tego momentu do końca roku 2014 Studencki Serwis Rozwoju „Więc Jestem!” przyciągnął
571 878 użytkowników z ośrodków akademickich z całego kraju. Jest to niewątpliwie medium
cieszące się bardzo dużą popularnością, m.in. w Katowicach, Warszawie, Krakowie, Poznaniu czy
Wrocławiu. W skład redakcji serwisu wchodzą m.in. studenci psychologii oraz innych kierunków
humanistycznych. Proponowane treści dotyczą różnych sfer rozwoju młodych ludzi i instytucji
pomocowych, ze szczególnym ukierunkowaniem na możliwości ochrony zdrowia psychicznego.
Oprócz prezentowania treści dostosowanych do studentów (studia, myślenie, odczuwanie,
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problemy, twórczość, praca, przebywanie wśród ludzi) prezentowane są tam również informacje na
temat wsparcia oferowanego na uczelni oraz w regionie (pomoc psychologiczna, socjalna, prawna).
Serwis jest też medium promującym osiągnięcia studentów i pracowników UŚ — w dziale
„Osobowości UŚ” prezentowane są najciekawsze sylwetki ludzi Uniwersytetu. Ciekawym i pożytecznym (ze
względu na integrujący charakter) elementem serwisu jest pole „Słup ogłoszeniowy”, gdzie są
prezentowane informacje na temat inicjatyw studenckich podejmowanych w UŚ.
Trwałym elementem uniwersyteckiej działalności informacyjnej jest odnowiona strona
www.student.us.edu.pl, redagowana przez Centrum Obsługi Studenta. Aktualizowane na bieżąco,
adresowane do studentów i doktorantów wiadomości, dotyczące m.in. pomocy materialnej,
działalności naukowej, konkursów i programów stypendialnych, stanowią przydatne uzupełnienie
głównego serwisu informacyjnego UŚ.
W każdy piątek pracownicy Centrum wysyłają również newsletter do osób zarejestrowanych
w bazie elektronicznej. Zainteresowani studenci i inni członkowie społeczności UŚ otrzymują
informacje dotyczące ważnych zmian, nowości oraz inicjatyw w społeczności akademickiej.

Działania podejmowane na rzecz osób niepełnosprawnych
W 2014 roku pracownicy Biura ds. Osób Niepełnosprawnych COS kontynuowali zadania podjęte
w latach wcześniejszych, a także inicjowali nowe przedsięwzięcia zmierzające do polepszenia jakości
funkcjonowania osób niepełnosprawnych w Uniwersytecie Śląskim. W zakresie bezpośredniego
kontaktu z osobami niepełnosprawnymi realizowano następujący, bardzo obszerny zakres działań:
— informowanie kandydatów o kryteriach przyjęcia na studia, formach wsparcia oferowanych przez
Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych,
— pomoc osobom niepełnosprawnym podczas Internetowej Rejestracji Kandydatów i procesu
rekrutacji na studia w UŚ,
— indywidualne poradnictwo w zakresie wyboru kierunku studiów,
— informowanie studentów o udogodnieniach przewidzianych dla osób niepe łnosprawnych takich
jak: indywidualne dostosowanie studiów, możliwość skorzystania z zapomóg, dofinansowań
oraz stypendium specjalnego,
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— propagowanie wśród studentów niepełnosprawnych przedsięwzięć, wyjazdów, szkoleń i kursów
organizowanych przez instytucje działające na rzecz osób niepełnosprawnych,
— informowanie o programach przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych realizowanych przez
instytucje zewnętrzne.
Zajmowano się wykorzystaniem dotacji MNiSW na cele związane z kształceniem i rehabilitacją
leczniczą studentów niepełnosprawnych. Realizowano następujące działania mające na celu jej
efektywne wykorzystanie:
— zatrudnienie tłumaczy języka migowego dla niesłyszących studentów (4 tłumaczy),
— zatrudnienie asystentów pomagających studentom niepełnosprawnym w do tarciu na zajęcia
i pomoc w aktywnym uczestniczeniu w życiu uniwersyteckim (66 umów o realizację zadań
asystenta studenta niepełnosprawnego),
— organizacja opracowywania w formie alternatywnej pomocy naukowych — skanowanie książek
i materiałów naukowych dla osób z dysfunkcją wzroku, przepisywanie notatek z plików
dźwiękowych do plików tekstowych.
Prowadzono również akcje, które miały na celu informowanie o korzyściach płynących ze
studiowania w Uniwersytecie Śląskim, a także promowano inicjatywy przyjazne oso bom
niepełnosprawnym. W ich ramach zrealizowano następujące przedsięwzięcia:
— moderowano stronę internetową BON tak, że stanowi ona kompletny i aktualny serwis dla
kandydatów i studentów niepełnosprawnych 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 w UŚ i promowania pozytywne go wizerunku
Uniwersytetu jako uczelni przyjaznej i dostępnej dla osób niepełnosprawnych,
— uczestniczono w konferencjach i spotkaniach dotyczących zwiększania dostępności kształcenia
osób niepełnosprawnych na poziomie wyższym.
W lutym 2014 r. miała miejsce II edycja Terenowej Akcji Kreatywnej pn. „Terapia śmiechowa”,
czyli bezpłatny wyjazd integracyjny połączony z warsztatami rozwijającymi studencką kreatywność .
Uczestnicy wzięli udział w warsztatach integracyjnych z autoprezentacjami dotyczącymi tego jak
dobrze wypaść na rozmowie kwalifikacyjnej, jak zachować się przed kamerą udzielając wywiadu,
szkoleniu z dykcji, a także przygotowania dobrej pracy dyplomowej. Gościem Akcji był kabaret
„Drzewo a gada”, który rozluźnił powagę tych szkoleń i wraz z uczestnikami przygotował skecz,
będący dla studentów okazją do odkrycia scenicznych talentów, uwierzenia w siebie i swoje
możliwości, a także nabrania dystansu do swojej niepełnosprawności, tak jak to czynią członkowie
kabaretu. Efektem pracy były nagrania filmowe skeczu i piosenki w wykonaniu studentów i kabaretu
oraz filmu promującego wśród osób niepełnosprawnych studia wyższe oraz teledysk do piosenki
z serialu „Przyjaciele”.
Na początku kwietnia 2014 r. Zarząd Województwa Śląskiego przyznał dofinansowanie ze
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do robót budowlanych
w ramach zadania pn. „Modernizacja pomieszczeń budynku Rektoratu Uniwersytetu Śląskiego ”.
Realizacja zadania pozwoliła na utworzenie Studenckiej Strefy Aktywności, która zo stała
przygotowana z myślą o studentach i doktorantach Uniwersytetu Śląskiego, aby mogli korzystać
w niej z oferty Uczelni w zakresie m.in. konsultacji rozwoju zawodowego i osobistego, wsparcia
organizacji studenckich oraz pomocy materialnej. Studencka Strefa Aktywności to przestrzeń
w pełni dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Oprócz podstawowych form
wsparcia studenci mają do dyspozycji pokój relaksacyjny, salę szkoleniową oraz konferencyjną.
Studencką Strefę Aktywności, która została uruchomiona na początku grudnia 2014 r. tworzą:
Centrum Obsługi Studentów (Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych, Biuro Wsparcia Studentów i Biuro
Studenckich Spraw Socjalnych) oraz Biuro Karier.
W maju 2014 r. zakończono realizację projektu pn. „Staż w administracji publicznej wsparciem
aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz budowaniem pozytywnego
wizerunku osób niepełnosprawnych na rynku pracy”, realizowanego przez PFRON oraz Fundację
Instytut Rozwoju Regionalnego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
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Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.3.
Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej, Poddziałanie 1.3.6 . Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Uniwersytet Śląski realizował projekt w oparciu
o porozumienie zawarte z Fundacją Instytut Rozwoju Regionalnego. Niepełnosprawni studenci
i absolwenci, którzy zakwalifikowali się do projektu odbyli 3-miesięczne staże w instytucjach
administracji publicznej, zostali objęci wsparciem coacha i trenera pracy, a także mieli możliwość
uczestniczenia w szkoleniach zawodowych. Projekt ten miał na celu przygotowanie do wejścia na
rynek pracy.
Od września do końca grudnia 2014 r. realizowany był projekt pn. „Respect ON — działania
obywatelskie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych”. Uniwersytet Śląski był partnerem Fundacji
„Pracownia Jutr”, która była liderem projektu. W ramach projektu każdy uczestnik wziął udział
w wyjeździe integracyjno-szkoleniowym (szkolenia: rozwój osobisty — trening komunikacji, praca
w grupie; aktywne działania — tworzenie i zarządzanie projektami w ramach III sektora, założenie
własnej organizacji pozarządowej; wystąpienia publiczne; warsztaty z zakresu kreowania wizerunku),
cyklu szkoleń stacjonarnych (umiejętności liderskie, tworzenie kampanii promocyjnej, edukacja
medialna), indywidualnych konsultacjach psychologicznych oraz opracowaniu i realizacji kampanii
promocyjnej. Kampania promująca integrację społeczną wśród studentów była real izowana w myśl
zasady „nic o nas bez nas” i w całości została przygotowana przez uczestników projektu.
Imponującym rezultatem projektu są także: Diagnoza Partycypacyjna, Toolbox oraz kalendarz ze
zdjęciami uczestników projektu.
W grudniu BON udzieliło
wsparcia w organizacji akcji
„Kulawy Mikołaj”. Na deptaku
przed
rektoratem
grupa
niepełnosprawnych studentów
w mikołajkowych czapeczkach
rozdawała
koszulki,
kubki,
torby, gry logiczne i inne
drobne upominki. Popularnością cieszył się kiermasz
świąteczny, teatr ognia i pokaz
ptaków drapieżnych. Zainteresowani próbowali swoich sił
w jeździe na wózku inwalidzkim
pod okiem trenerów, którzy
demonstrowali jak pokonywać
wysokie
krawężniki,
rozszyfrowywali pismo brajlowskie i oglądali egzoszkielet — sprzęt umożliwiający chodzenie osobom
z poważnymi dysfunkcjami narządu ruchu. Każdy mógł spróbować czekolady z fontanny,
a także zjeść gorącą zupę. Całości wydarzenia towarzyszyła muzyka zapewniona przez Radio Egida.
BON podejmuje także współpracę z organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz osób
niepełnosprawnych; instytucje te to m.in.: Pełnomocnik Marszałka Województwa Śląskiego ds. Osób
Niepełnosprawnych, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Polski Związek
Głuchych, Polski Związek Niewidomych, Stowarzyszenie Przyjaciół Integracja, Związek Polskich
Kawalerów Maltańskich, Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych oraz Fundacja
„Widzialni”.
Uniwersytet Śląski może być zwolniony z dokonywania wpłat na Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, o których mowa w Ustawie o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, pod warunkiem, iż wskaźnik zatrudnienia
osób niepełnosprawnych wyniesie 2%. Ustawa nakłada obowiązek składania Zarządowi Fund uszu
informacji miesięcznych i rocznych o zatrudnieniu i kształceniu osób niepełnosprawnych. W związku
z tym w roku 2014 kontynuowano prowadzenie ewidencji liczby osób niepełnosprawnych
studiujących na poszczególnych wydziałach oraz liczby niepełnosprawnyc h pracowników
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zatrudnionych w Uniwersytecie Śląskim. Ewidencja była aktualizowana i zgodnie z wymogami
przesyłana co miesiąc do PFRON.
Tabela nr 16 prezentuje liczbę niepełnosprawnych pracowników i studentów Uniwersytetu
Śląskiego w poszczególnych miesiącach 2014 roku.
TABELA 16
Liczba niepełnosprawnych pracowników i studentów Uniwersytetu Śląskiego w 2014 roku
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Miesiąc
Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień

Pracownicy

Studenci, uczestnicy studiów doktoranckich, słuchacze
studiów podyplomowych

31
31
31
31
31
31
32
32
34
35
34
35

496
503
506
500
507
490
461
459
459
444
461
468

Graficzną prezentację średniej liczby niepełnosprawnych studentów i doktorantów Uniwersytetu
Śląskiego na wydziałach i w jednostkach w 2014 roku przedstawia wykres nr 6.
WYKRES 6
Liczba niepełnosprawnych studentów i doktorantów Uniwersytetu Śląskiego w 2014 roku
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A/ Współpraca ze szkołami ponadgimnazjalnymi
Kalendarium współpracy w 2014 roku:
1. Styczeń, luty
― współorganizacja III Maczkowskiego Wieczoru Naukowców; koordynacja uczestnictwa
dziesięciorga naukowców z Uniwersytetu Śląskiego,
― współpraca przy przygotowaniach uczniów do olimpiad przedmiotowych (język polski, język
francuski, historia, matematyka); olimpijczycy uczestniczyli w wykładach akademickich
zainicjowanych we wrześniu 2013 r. i kontynuowanych przez cały rok szkolny.
2. Luty, marzec
― stała współpraca z osobami odpowiedzialnymi za kontakt ze szkołami na wszystkic h
wydziałach,
― uczestnictwo młodzieży licealnej w wykładach organizowanych przez Instytut Języków
Romańskich i Translatoryki,
― zaproszenie uczniów do obchodów Święta Liczby Pi,
― uczestnictwo w przeprowadzeniu Karnawału Języka Polskiego w LO im. Gustawa Morci nka
w Tychach.
3. Kwiecień
― spotkania z młodzieżą LO im. Juliusza Słowackiego w ramach naukowej opieki nad Rodziną
Szkół im. Słowackiego w Polsce i zagranicą,
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4.

5.

6.

7.

8.

― organizacja dyskusji panelowych dla młodzieży szkolnej przez Instytut Fizyki — na zajęcia
uczęszczają uczniowie nie tylko z LO im. gen. Stanisława Maczka i LO im. Adama Mickiewicza
w Katowicach, lecz także z I LO im. Antoniego Osuchowskiego w Cieszynie, IV LO im.
Stanisława Staszica w Sosnowcu, LO im. Powstańców Śląskich w Bieruniu oraz z LO
w Bielsku-Białej.
Maj
― intensywne uczestnictwo w pracach przygotowawczych i przeprowadzaniu „Nocnych
powtórek do matury”,
― obserwacja egzaminów maturalnych przez pracowników katedr dydaktycznych różnych
wydziałów,
― przygotowanie opinii o intensywnie współpracujących ze szkołami pracownikach wydziałów:
Filologicznego oraz Matematyki, Fizyki i Chemii; pracownicy zostali przedstawieni do
Nagrody Rektora.
Czerwiec
― wykłady w LO im. A. Mickiewicza z okazji zakończenia roku szkolnego i Dnia Patrona Szkoły,
― spotkanie z młodzieżą LO im. Gustawa Morcinka w Tychach.
Wrzesień
― współorganizacja uroczystej inauguracji roku szkolnego dla LO im. gen. S. Maczka oraz
LO im. A. Mickiewicza; inauguracja, z udziałem przedstawicieli Uniwersytetu Śląskiego
i z akademickim orszakiem, odbyła się w kampusie Uniwersytetu.
Październik
― praca ze szkołami uniwersyteckimi: LO im. A. Mickiewicza i LO im. gen. S. Maczka
w Katowicach rozwija się harmonijnie;,
― intensyfikacja współpracy Instytutu Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych UŚ z LO
im. A. Mickiewicza,
― zajęcia w LO im. gen. S. Maczka prowadzi raz w miesiącu, jako wolontariuszka, doktorantka
z anglistyki.
Listopad, grudzień
― wsparcie nauczycieli w przygotowaniu olimpijczyków — wykłady pracowników Instytutu
Historii dla nauczycieli przygotowujących olimpijczyków; prezentacja warsztatów
metodologicznych oraz dyskusja na temat sposobów przygotowania do Olimpiady
Historycznej,
― zaproszenie uczniów i nauczycieli do udziału w I Międzynarodowej Interdyscyplinarnej
Konferencji Naukowej „Miejsca-Ludzie-Przestrzenie”,
― aktywne uczestnictwo w organizacji i obradach II Śląskiego Kongresu Oświaty.
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Przez cały rok akademicki prowadzone są regularne zajęcia w LO im. A. Mickiewicza i LO
im. gen. S. Maczka. Zajęcia odbywają się w systemie 2 godziny lekcyjne co 2 tygodnie.
W „Mickiewiczu” zajęcia prowadzone są w postaci kółka matematycznego dla zainteresowanych
uczniów z różnych klas — uczniowie przygotowują się do olimpiady matematycznej rozwiązując
zadania i dyskutując nad rozwiązywaniem różnych matematycznych problemów. W „Maczku” są to
zajęcia prowadzone dla konkretnej klasy, przez pracowników uniwersytetu, i w ten sposób
poszerzane są treści programowe przeznaczone na odpowiedni tydzień/tygodnie.
W ramach współpracy pracownicy filologii polskiej wygłaszają wykłady w LO im. A. Mickiewicza i LO
im. gen. S. Maczka; szczególną oprawę mają Dni Patrona organizowane przed zakończeniem roku
szkolnego. Pracownicy uczestniczą jako obserwatorzy egzaminów maturalnych w obu szkołach.

B/ Kursy i szkolenia
B.1 Centrum Kształcenia Ustawicznego
Do zakresu działania Centrum Kształcenia Ustawicznego należy projektowanie, organizowanie
i prowadzenie szkoleń, wykładów oraz kursów dla różnych grup społecznych.
W skład Centrum Kształcenia Ustawicznego wchodzą następujące jednostki organizacyjne:
1. Wszechnica Śląska — Uniwersyteckie Towarzystwo Naukowe.
2. Uniwersytet Trzeciego Wieku
oraz następujące formy edukacyjne/zakresy działalności:
3. Uniwersytet Śląski Dzieci.
4. Uniwersytet Śląski Młodzieży.
5. Uniwersytet Śląski Maturzystów.
6. Blok Kształcenia Nauczycielskiego.
7. Akademia Dyplomacji.
8. Kursy i szkolenia.
9. Program Executive MBA.
10. Projekty.
11. Umowy ze szkołami/instytucjami.
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1. Wszechnica Śląska — Uniwersyteckie Towarzystwo Naukowe
Uniwersyteckie Towarzystwo Naukowe jest propozycją skierowaną do zorganizowanych grup
młodzieży szkolnej. Działalność UTN polega na prowadzeniu zajęć z zakresu zarówno nauk ścisłych,
jak i humanistycznych. Oferta obejmuje wykłady (na Uniwersytecie Śląskim, a także w szkołach),
zajęcia warsztatowe oraz okolicznościowe bloki wykładowe kierowane do dużych grup odbiorców
i dostosowane do poziomu kształcenia. Uniwersyteckie Towarzystwo Naukowe jest inicjatywą
skierowaną przede wszystkim do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.
W 2014 roku w ramach działalności UTN zorganizowano następujące działania:
1.1. Wakacyjne Spotkania z Nauką — półkolonie odbywające się w okresie wakacji; przeprowadzono
dwa tygodniowe turnusy, w których wzięło udział 30 dzieci w wieku 7–14 lat. Zajęcia
prowadzone były przez pracowników Uniwersytetu śląskiego i odbywały się na terenie Wydziału
Biologii i Ochrony Środowiska oraz poza nim, m.in. w ZOO w Chorzowie i w Planetarium.
1.2. Czerwcowe Spotkania z Nauką — 09–13 czerwca 2014 r.; cykl codziennych 1,5 godzinnych
wykładów dedykowanych uczniom szkół podstawowych. Zajęcia prowadzone były przez
pracowników UŚ dla zorganizowanych grup uczniów pod opieką nauczycieli — w zajęciach
wzięło udział około 400 uczniów i nauczycieli.
1.3. Wrześniowe Spotkania z Nauką — 15–26 września 2014 r.; cykl codziennych 1,5 godzinnych
wykładów dedykowanych uczniom szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. Zajęcia
prowadzone były przez pracowników UŚ dla zorganizowanych grup uczniów pod opieką
nauczycieli — w zajęciach wzięło udział około 2 500 uczniów i nauczycieli.
1.4. Wrześniowe Spotkania z Nauką — równolegle z zajęciami dla uczniów, w terminie 15–26
września 2014 r. prowadzone były warsztaty dla nauczycieli dotyczące nowoczesnych technik
pracy i eksperymentu dydaktycznego.
1.5. Regularne zajęcia w ramach propozycji UTN prowadzone były w miarę zgłaszania się
zorganizowanych grup uczniowskich. W ciągu całego roku 2014 przeprowadzonych zostało
ponad 30 zajęć różnego typu (zajęcia warsztatowe na terenie Uniwersytetu Śląskiego, zaj ęcia
terenowe oraz zajęcia w formie wykładów na zamówienie na terenie szkół).
2. Uniwersytet Trzeciego Wieku
Celem Uniwersytetu Trzeciego Wieku jest pobudzanie i utrzymywanie aktywności umysłowej,
psychicznej i fizycznej oraz pomoc w realizacji zainteresowań i pasji ludzi starszych. Celem jest
również pobudzanie aktywności społecznej i przeciwdziałanie samotności. Uniwersytet skupia
osoby, które przeszły na emeryturę lub pobierają rentę. UTW w UŚ obejmuje trzy grupy:
w Katowicach — 1 200 osób, w Sosnowcu — 500 osób i w Jastrzębiu Zdroju — 340 osób.
Podstawowe zajęcia na UTW to wykłady. W roku 2014 wygłoszono 99 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 —
6 grup, język francuski — 4 grupy oraz zajęcia ruchowe: gimnastyka klasyczna — 10 grup,
gimnastyka przy muzyce — 2 grupy, gimnastyka w wodzie — 4 grupy, pilates — 5 grup, basen —
4 grup, nordic walking — 1 grupa, tańce europejskie — 4 grupy, tenis stołowy — 2 grupy, badminton
— 2 grupy, rehabilitacja — 4 grupy, joga — 4 grupy, a także zajęcia komputerowe — 8 grup.
W ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku funkcjonuje:
— Grupa Historyczna — historia Śląska, historia Katowic (40 osób — udział w comiesięcznych
wykładach w Muzeum Historii Katowic),
— Grupa Miłośników Słowa (10 osób — analiza wierszy pisanych przez uczestników, poznawanie
twórczości polskich poetów),
— 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),
— Grupa Teatralna (24 osoby + reżyser),
— Grupa Malarstwa (32 osoby — w roku 2014 zostały zorganizowane przez grupę trzy wernisaże:
wszystkich uczestników w CINiBA i poszczególnych osób w dwóch Bibliotekach Miejskich),
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—
—
—
—

Chór (35 osób),
Grupa Digitalizacji zbiorów w Bibliotece Śląskiej (8 osób),
Grupa Decoupage’u (12 osób),
Grupa Brydżowa (20 osób) + Grupa Szachistów (10 osób) — grupa brydżowa i szachowa brały
udział w turniejach organizowanych przez poszczególne UTW w województwie śląskim,
— Klub Podróżnika (100 osób — klub skupia osoby uczestniczące w wycieczkach, współpracuje
z BP „ATUT”, organizatorem wycieczek dla słuchaczy UTW — w roku 2014 odbyło się
20 wycieczek edukacyjno-turystycznych w województwie śląskim i w całym kraju).

UTW stale współpracuje z Radiem Katowice — okolicznościowe wywiady, udział w audycjach na
temat osób starszych oraz z Kinoteatrem Rialto i Kinem Helios w Katowicach i Sosnowcu. Zawarto
umowę o współpracy z Ogólnopolską Federacją Uniwersytetów Trzeciego Wieku — udział
w konferencjach, szkoleniach. Współpraca z Urzędem Miasta Katowice — współorganizacja „Dni
Seniora w Mieście Katowice”. Udział słuchaczy UTW w Radzie Seniorów Miasta Katowice —
współorganizacja i udział w III Kongresie „Obywatel Senior” w Parku Śląskim (dr H. Hrapkiewicz
członkiem Rady Programowej). Współpraca z innymi UTW — udział w Ogólnopolskiej Konferencji
UTW w Sejmie RP. Współpraca z Sosnowieckim Centrum Sztuki Zamek Sielecki, Klubem Kiepury
i Szkołą Muzyczną w Sosnowcu. Współpraca z Miejską Biblioteką Publiczną w Jastrzębiu Zdroju
i z przedszkolami Jastrzębia Zdroju. Współpraca z Wyższą Szkołą Psychologii Społecznej
w Katowicach — spotkanie słuchaczy UTW z najstarszymi studentami na temat oczekiwań
społeczności pod adresem psychologów.
—
—
—
—
—
—
—
—

—

Dodatkowo UTW zaangażowało się w następujące przedsięwzięcia:
udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Sportowej UTW w Łazach,
współorganizacja i uczestnictwo w Nordaliach,
Koncert Noworoczny w Filharmonii Śląskiej zorganizowany przez Instytucję Kultury Silesia,
spotkania kolędowe i okolicznościowe spotkania związane z Dniem Kobiet,
udział Grupy Tanecznej w konkursie zespołów artystycznych UTW w Olkuszu ,
zwiedzanie Planetarium Śląskiego,
uroczysta sesja naukowa z okazji X-lecia Grupy UTW w Sosnowcu,
„Poznajemy Katowice” — spacery po Katowicach pod przewodnictwem słuchaczy: G. Markiewicza
i Z. Wieczorek, którzy opracowali trasy spacerów przekazując uczestnikom wiedzę o historii
miasta,
spacery ścieżką dydaktyczną w Nadleśnictwie Katowice,
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— spacery z przewodnikiem po Jastrzębiu Zdroju,
— wydanie pisma UTW „Seniorzy” nr 7,
— udział słuchaczy w badaniach naukowych w ramach prac licencjackich i magisterskich,
studentów Uniwersytetu Śląskiego i innych katowickich uczelni.
Słuchacz Franciszek Bara został nagrodzony wyróżnieniem Rektora dla osób aktywnych na rzecz
środowiska i innych osób.
3. Uniwersytet Śląski Dzieci
Celem Uniwersytetu Śląskiego Dzieci jest działalność edukacyjna prowadzona na rzecz dzieci
w wieku 5–15 lat oraz ich rodziców i opiekunów. UŚD organizuje i prowadzi wykłady oraz seminaria,
warsztaty i zajęcia laboratoryjne promujące i popularyzujące naukę.
W czerwcu 2014 r. Uniwersytet Śląski Dzieci ukończył 5 lat działalności. W tym czasie wydano
około 40 tysięcy kart zaliczeniowych (wydawanych każdemu studentowi na końcu zajęć), odbyło się
ponad 250 wykładów plenarnych dla studentów i rodziców oraz nieomal 1 000 warsztatów
i seminariów. Studiowało około 2 700 studentów, którzy wykonali ponad 6 000 prac zaliczeniowych.
W roku 2014 na zajęcia Uniwersytetu
Śląskiego Dzieci uczęszczało, zgodnie
z przyjętym limitem miejsc, około 650
studentów w ramach programów Poszukiwaczy, Odkrywców, Młodych Naukowców
i Ekspertów. Z okazji 5. urodzin UŚD wydano
specjalną książeczkę zawierającą historię
działania UŚD oraz wiele wybranych prac
studentów.
W roku 2014 studenci UŚD uczestniczyli
w 54 wykładach plenarnych z różnych
dziedzin, w 250 seminariach, warsztatach
i laboratoriach oraz w nieomal 30
rodzinnych
seminariach
wyjazdowych.
Zorganizowano również 28 specjalnych
wykładów dla rodziców studentów UŚD.
Był to już czwarty sezon działania
Studenckiego Chóru UŚD, który pod nazwą
Gioia koncertował kilkukrotnie w trakcie
uroczystości i koncertów uniwersyteckich,
wystąpił z koncertami kolęd w kościołach
w Katowicach i w Częstochowie, nagrał
kolędy do wydanego przez UŚ audiobooka
Noc Wigilijna oraz nagrał i wydał swoją
pierwszą płytę Radość.
W 2014 w UŚD, oprócz Chóru Gioia,
działało już kilka grup twórczych, takich jak
Mała Akademia Tańca i Teatru, dwie grupy
Modelingu, Katedra Ekspresji Dziecięcej,
Grupa Filmowa Wylęgarnia, grupa Roboty na start oraz trzy grupy języka angielskiego. Wystawiono
spektakl taneczny Mały Książę, powstało kilka nowych filmów i wiele prac plastycznych. UŚD
rozpoczął regularną współpracę z Akademią Sztuk Pięknych w Katowicach oraz pogłębiał kontakty
z partnerami zagranicznymi.
Zakończony został program „Mentoring Associates” prowadzony wspólnie z Uniwersytetem
Hawajskim w Hilo i Uniwersytetem w Liverpoolu oraz program „What we reccomend” we
współpracy ze stowarzyszeniem EUCU.NET z siedzibą w Wiedniu. Rozpoczęto programy „Rozwój
daje radość” we współpracy z Gminą Sieraków oraz „From here to there” ze szkołami językowymi
ELC Anifadis w Halkidzie w Grecji.

~ 93 ~

Kontynuowano współpracę z Uniwersytetem w Liverpoolu, Uniwersytetem Wiedeńskim oraz
z Ministerstwem Edukacji Egiptu i Uniwersytetem w Kairze. Członków Kolegium Naukowego UŚD
zaproszono do wygłoszenia wykładów z zakresu komunikacji naukowej, a także organizacji
uniwersytetów dzieci w Uniwersytecie w Kairze dla pracowników uniwersytetów egipskich oraz do
przeprowadzenia warsztatów w Uniwersytecie w Wiedniu. Wspólnie z Uniwersytetem w Porto,
Reykjaviku, Amsterdamie i w Wiedniu nawiązano wstępne porozumienie z Ministerstwem Edukacji
i Ministerstwem Spraw Socjalnych w Turcji o współpracy w zakresie tworzenia nowych programów
i wprowadzania nowych technik nauczania w szkołach tureckich.
W 2014 r. odbyło się również wiele konkursów i imprez plenerowych — tradycyjnie UŚD wziął
aktywny udział w rozpoczęciu meczu „Senat kontra Senat”.
Kontynuując tradycję przybliżania społeczności studenckiej kultury i sztuki innych kultur świata
zorganizowano, po dniu Hawajskim i Afrykańskim, Dzień Australijski.
Rozpoczęto przygotowania do wystawienia kolejnego spektaklu teatralno -tanecznego „Alicja po
drugiej stronie lustra”, połączonego z wielkim pokazem mody dziecięcej — planowany termin
wystawienia: grudzień 2015 r. w Filharmonii Śląskiej.
4. Uniwersytet Śląski Młodzieży
Uniwersytet Śląski Młodzieży jest inicjatywą skierowaną do uczniów szkół ponadpodstawowych,
którzy pragną rozwijać swoje pasje i zainteresowania lub je dopiero w sobie znaleźć. Zajęcia mają
charakter warsztatów i laboratoriów, podczas których to młodzież wykonuje różnego rodzaju
badania i czynnie uczestniczy w procesie dydaktycznym pod okiem pracowników naukowo -dydaktycznych UŚ.
Koordynatorem UŚM jest dr Armand Cholewka, który wspólnie z dr Natalią Stępie ń stara się
zachęcać młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do uczęszczania na zajęcia
organizowane przez UŚM oraz rozwijać idee UŚM poprzez nowe propozycje zajęć oraz różne
inicjatywy promujące.
Wszelkie działania promocyjne w ramach UŚM polegają na osobistej aktywności kierowników,
takich jak: wykłady i warsztaty w szkołach, audycje w Radiu Katowice oraz udział w festiwalach
nauki, targach nauki i innych konferencjach i spotkaniach na których kierownicy spotykają się
z młodzieżą lub też z ich nauczycielami.
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Kierownikiem Wydziału Działań Publicznych i Studiów Humanistycznych jest dr Natalia Stępień,
natomiast kierownikiem Wydziału Teorii i Doświadczeń od początku UŚM jest dr Armand Cholewka.
W 2014 roku przeprowadzono ok. 20 wykładów promujących UŚM w Radiu Katowice oraz
różnych szkołach w województwie śląskim. Ponadto UŚM był obecny na wakacyjnej szkole dla
wybitnej młodzieży, która miała miejsce w sierpniu w Białym Dunajcu; przeprowadzono tam 50
godzin dydaktycznych zajęć warsztatowych.
W ramach dwóch Wydziałów UŚM w każdym semestrze prowadzonych jest 20 warsztatów/
/laboratoriów oraz wykład inauguracyjny.
Liczba uczestników poszczególnych działań w roku 2014:
— podstawowa działalność UŚM w dwóch semestrach — ok. 80 osób,
— zajęcia dodatkowe — 10 grup po ok. 8 osób,
— zajęcia w Białym Dunajcu — ok. 150 osób,
— kurs gimnazjalny ok. 20 osób,
— inne formy działalności: wykłady/warsztaty/spotkania/konferencje/targi.
5. Uniwersytet Śląski Maturzystów
Uniwersytet Śląski Maturzystów to inicjatywa skierowana do uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
W ramach tej formy edukacyjnej prowadzone są warsztaty i projekty przygotowujące do egzaminu
maturalnego. Z UŚM współpracują trenerzy i wykładowcy przeszkoleni w zakresie nowych metod
dydaktycznych i zastosowania cyfrowych narzędzi edukacyjnych.
Projekty skierowane do maturzystów w 2014 r.:
— „Zimowe Powtórki Maturalne” (II 2014 r.) — 5 dni spotkań z maturzystami podczas ferii
zimowych. Każdy dzień poświęcony innemu przedmiotowi: językowi polskiemu, matematyce,
językowi angielskiemu, biologii i chemii, historii i wiedzy o społeczeństwie; w projekcie wzięło
udział 400 osób,
— „Nocne Powtórki Maturalne” (IV 2014 r.) — inicjatywa została podzielona na bloki przedmiotowe:
matematyczny, przyrodniczy i językowy, a każdy z nich trwał 6 godzin (od 18:00 do północy);
projekt odbył się w Katowicach, Sosnowcu i Chorzowie; wzięło w nim udział 650 maturzystów,
— „Weekendowe Warsztaty Maturalne” (II–IV 2014 r.) — w trakcie 2 weekendów, przez 28 godzin,
81 maturzystów powtarzało najtrudniejsze zagadnienia maturalne; przeprowadzono warsztaty
z chemii, biologii, matematyki, języka polskiego, wiedzy o społeczeństwie i historii,
— „Roczne Kursy Maturalne” (X 2014 r. do teraz) — w trakcie 60 h (10 h w miesiącu),
62 maturzystów bierze udział w warsztatach z historii, wiedzy o społeczeństwie, matematyki na
poziomie podstawowym i rozszerzonym, języka angielskiego, języka polskiego i biologii. Warsztaty
prowadzone są przy wykorzystaniu metody „odwróconej klasy” (uczestnicy otrzymują materiały
i komunikują się z trenerem UŚM przez zamkniętą grupę na Facebooku) i gamifikacji. Minimum
jedne zajęcia w semestrze odbywają się poza murami Uniwersytetu. Raz w semestrze zapraszany
jest na zajęcia gość specjalny, który dzieli się z uczestnikami swoją pasją — to najważniejszy
projekt Uniwersytetu Śląskiego Maturzystów, w którym niezwykle ważne jest indywidualne
podejście do każdego maturzysty i zbudowanie dobrych relacji z grupą. Maturzyści, którzy
spędzają z nami rok szkolny otrzymują możliwość bezpłatnego uczestniczenia w części
pozostałych projektów UŚM.
Dodatkowo przeprowadzono:
— spotkania w szkołach — warsztaty tematyczne (np. doświadczenia z biologii i chemii) połączone
z prezentacją oferty UŚM,
— szkolenie trenerskie dotyczące świadomej i uważnej pracy z grupą or az zarządzaniem różnymi
etapami procesu grupowego,
— konsultacje — każdy trener miał możliwość przeanalizowania trudnych sytuacji mających
miejsce w grupie wraz z Koordynatorem UŚM; wspólne szukanie rozwiązań, urozmaicanie zajęć,
zapraszanie ciekawych gości wpływa na rozwój trenerów, jak i podniesienie jakości warsztatów.
Ilości uczestników poszczególnych aktywności:
 „Zimowe Powtórki Maturalne” — 400 maturzystów,
 „Nocne Powtórki Maturalne” — 650 maturzystów,
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„Weekendowe Powtórki Maturalne” — 81 maturzystów,
„Roczne Kursy Maturalne” — 62 maturzystów.

W sumie 1 193 maturzystów. W porównaniu z rokiem 2013 jest to wzrost o prawie 100%. Wynika
on z tego, że uruchomiono po raz pierwszy projekt „Zimowych Powtórek Maturalnych”.

W 2014 roku podjęto następujące działania promocyjne:
 kontakt mailowy i telefoniczny ze wszystkimi szkołami ponadgimnazjalnymi w województwie
śląskim,
 profesjonalizacja działań promocyjnych na profilu UŚM na Facebook -u,
 9 spotkań w szkołach,
 organizacja 3 konferencji prasowych,
 regularne występy w Radiu Katowice i Radiu eM,
 wydanie książki przygotowującej do nowej matury ustnej z języka polskiego — pierwsza
tego typu publikacja na rynku.
Uniwersytet Śląski Maturzystów współorganizował Śląski Kongres Oświaty w październiku 2014 r.

6. Blok Kształcenia Nauczycielskiego
Blok Kształcenia Nauczycielskiego jest propozycją przygotowaną dla studentów Uniwersytetu
Śląskiego, którzy nie studiują na kierunkach nauczycielskich, a mimo to chcieliby uzyskać
uprawnienia do nauczania w szkołach.
Zajęcia BKN obejmują zarówno przygotowanie w zakresie teoretycznym, jak i praktycznym,
dzięki organizacji praktyk studenckich w szkołach i innych placówkach oświatowych. Uczestnicy
zajęć Bloku uzyskają wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki oraz odpowiadających ic h
wykształceniu dydaktyk przedmiotowych. Ponadto poznają zasady emisji głosu oraz podstawy
kultury języka. Zapoznają się także ze strukturą instytucji szkolnej oraz zasadami awansu
zawodowego nauczycieli.
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Propozycja BKN znacząco rozszerza możliwości na wymagającym dzisiaj wszechstronności rynku
pracy. W 2014 roku przygotowano i uruchomiono zajęcia dla kilku grupy studentów chcących
uzyskać uprawnienia nauczycielskie.

7. Akademia Dyplomacji
Akademia Dyplomacji jest nową inicjatywą edukacyjną Uniwersytetu Ś ląskiego, która została
uruchomiona w październiku 2014 roku. I edycja Akademii Dyplomacji trwa od października 2014
roku do czerwca 2015 roku. Oferta skierowana jest do polityków, urzędników, a także studentów
(którzy ukończyli trzeci rok studiów) zainteresowanych etykietą dyplomatyczną, międzynarodowymi
stosunkami politycznymi i gospodarczymi oraz polityką zagraniczną.
Zjazdy odbywają się raz w miesiącu (sobota/niedziela). Słuchacze uczestniczą w 80 wykładach
oraz warsztatach.
Program podzielony jest na bloki tematyczne:
• protokół dyplomatyczny i etykieta menedżera,
• wykłady połączone z debatami „okrągłego stołu”,
• warsztaty międzynarodowe,
• warsztaty „Sztuka komunikowania”,
• kulturowe obrazy świata,
• spotkanie z ekspertem,
• specjalistyczne zajęcia językowe.
Szczególnie ważne są spotkania z ekspertami, którzy nie tylko dzielą się swoim doświadczeniem,
ale umożliwiają słuchaczom również kontakt z przedstawicielami dyplomacji, polityki i biznesu.
W tegorocznej edycji słuchacze mieli okazję spotkać się z przedstawicielami m.in. takich
instytucji jak: Parlament Europejski, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwo Spraw
Zagranicznych, Ministerstwo Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, Konsulat Honorowy Francji w Kato wicach oraz Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach.
Projekt Akademii Dyplomacji objęty jest patronatem Ambasady Francji w Polsce.
Ponieważ Akademia Dyplomacji ma łączyć wiedzę teoretyczną z praktyką, w kwietniu 2015 r oku
zorganizowany został wyjazd do Warszawy, gdzie słuchacze Akademii mi eli okazję zapoznać się
z funkcjonowaniem takich instytucji jak: Ambasada Francji, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów oraz
Sejm i Senat Rzeczypospolitej Polskiej.
Szczególnie cennym było spotkanie z profesorem Władysławem Bartoszewskim, Pełno mocnikiem Prezesa Rady Ministrów ds. Dialogu Międzynarodowego, który przedstawił słuchaczom
tajniki „sztuki dyplomacji”.
Grupa słuchaczy Akademii liczy 22 osoby.
Kierownikiem Akademii Dyplomacji jest dr Renata Jankowska.
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8. Kursy i szkolenia
Inicjatywa wprowadzenia do oferty Centrum Kształcenia Ustawicznego kursów i szkoleń zrodziła
się w czerwcu 2013 roku. Oferta została podzielona na dwie kategorie: kursy, które są dostępne dla
szerokiego grona odbiorców oraz szkolenia dedykowane klientowi biznesowemu. Powstała st rona
internetowa prezentująca ofertę kursów i szkoleń.
W roku 2014 z oferty kursów zrealizowano następujące propozycje:
8.1. Kursy językowo-kulturoznawcze:
― wakacyjny kurs języka hiszpańskiego „Podróże po Hiszpanii”,
― wakacyjny kurs języka włoskiego „Italiano? Non solo!”,
― kurs języka hiszpańskiego dla początkujących „Podróże po Hiszpanii”,
― kurs języka francuskiego dla początkujących „Allez venez”,
― kurs języka włoskiego dla początkujących „Boungiorno Italia”,
― intensywny kurs języka angielskiego dla początkujących,
― kurs języka angielskiego z elementami relaksacyjnymi pozwalającymi przełamać bariery
w mówieniu „English in practice” na poziomie B1—B2.
8.2. Kursy edukacyjno-rozwojowe:
― Samorozwój — coaching i filozofia,
― Sztuka autoprezentacji — trening kompetencji osobistych.
8.3. Kursy rozwojowe dla nauczycieli i dydaktyków:
― Język angielski dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego.
9. Program Executive Master of Business Administration
3 września 2013 roku podpisano umowę
o współpracy z Gdańską Fundacją Kształcenia
Menedżerów, na podstawie której nawiązano relację
biznesową prowadzącą do uruchomienia międzynarodowego programu Executive Master of Business
Administration. W 2014 roku uruchomiono dwie
edycje programu.
10. Projekty
Pozyskano dotację w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki na uruchomienie
projektu pn. „Uniwersytet kompetencji kluczowych
w chmurze edukacyjnej”. Projekt realizowany jest
w okresie od 1 września 2014 r. do 30 czerwca 2015
roku w partnerstwie z Gminą Bobrowniki
i skierowany jest do 130 uczniów i 20 nauczycieli
szkół podstawowych oraz gimnazjów z terenu Gminy
Bobrowniki. Głównym celem projektu jest 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 przewidziana jest organizacja:
— warsztatów matematycznych,
— warsztatów z przedsiębiorczości,
— warsztatów przyrodniczych,
— warsztatów z doradztwa zawodowego,
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— warsztatów metodycznych dla nauczycieli z zakresu nowoczesnych metod nauczania , wykorzystania narzędzi ICT w procesie edukacyjnym,
— opracowanie przewodnika metodycznego dla nauczycieli w celu promowania i wprowadzania do
szkół nowoczesnych metod dydaktycznych i technologii,
— przygotowanie i wdrożenie multimedialnej platformy edukacyjnej zawierającej multimedialne
prezentacje, filmy i materiały edukacyjne z zakresu prowadzonych warsztatów,
— przygotowanie i wydanie spotu promocyjnego projektu w telewizji UŚ.
Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
Działanie 9.1. „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych
świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów
z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”.
Projekt finansowany jest z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany przez UE
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Drugim projektem realizowanym przez CKU w 2014 roku był projekt pn. „Wzmocnienie
potencjału firm w Śląskim Klastrze NANO” — czas realizacji: 01.01.–31.12.2014 r. Celem projektu było
podniesienie konkurencyjności Śląskiego Klastra NANO poprzez wzmocnienie firm działających w jego
obrębie. Projekt skierowany był do 12 przedsiębiorstw i ich pracowników prowadzących działalność
w sektorze nanotechnologicznym w ramach Śląskiego Klastra NANO. W ramach projektu zostało
przeszkolonych 45 osób w zakresie następujących szkoleń specjalistycznych: „Ochrona i wycena
kapitału intelektualnego w sektorze NANO”, „Finansowanie projektów nanotechnologicznych”,
„Sposoby komercjalizacji nanotechnologii”, „Sprzedaż i brokering nanotechnologii”; został również
przeprowadzony kurs języka angielskiego (technicznego). Ponadto wydano przewodnik dla ka dr
zarządzających firmami sektora NANO — przewodnik ma charakter doradczy, a jego zadaniem jest
wspomaganie zarządzania firmą. Projekt realizowany był w ramach Priorytetu VIII Regionalne Kadry
Gospodarki, Poddziałanie 8.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze
środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
11. Umowy ze szkołami oraz instytucjami edukacyjnymi
W roku 2014 podpisano umowy i porozumienia o współpracy dydaktycznej oraz naukowo -dydaktycznej ze szkołami oraz instytucjami edukacyjnymi — obszary współpracy między
poszczególnymi instytucjami a Uniwersytetem obejmują dydaktykę, działalność naukową oraz
działalność wydawniczą.
Uniwersytet zawarł 16 umów, porozumień i listów intencyjnych o współpracy. Szczegółowy
wykaz szkół oraz instytucji edukacyjnych, z którymi zawarto w 2014 r. umowy, porozumienia oraz
listy intencyjne o współpracy znajduje się w rozdziale VIII „Organizacja Uczelni”, cz. B/ „Zawarte
porozumienia i umowy”.

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 internetowych. Do podstawowych zadań jednostki należ ą:
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. Organizacja konferencji, warsztatów i szkoleń dla użytkowników i projektantów SKO.
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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 2014 Centrum koncentrowało się na następujących działaniach ogólnych:
prowadzeniu szkoleń z obsługi platformy Moodle dla studentów i wybran ych 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 prowadzenie transmisji on -line,
przeprowadzeniu kolejnej tury szkoleń BHP oraz szkolenia bibliotecznego,
udostępnianiu systemu badań ankietowych dla pracowników UŚ.
Działania sprecyzowane zrealizowane w 2014 roku:
wykonano transmisje on-line na stronach UŚ TV: transmisja z wykładu o zdrowiu z okazji
Światowego Dnia Zdrowia, transmisja z inauguracji Śląskiej Konferencji Medyczno -Prawnej,
transmisja z uroczystej Inauguracji XLVII roku akademickiego, transmisja z uroczystej Inauguracji
roku akademickiego w ŚMCEiBI dla Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii oraz transmisja
z obrad II Śląskiego Kongresu Oświaty,
przeprowadzono kolejne zajęcia na podstawie Zarządzenia nr 66/2012 Rektora UŚ w sprawie
zasad prowadzenia w Uniwersytecie Śląskim zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod
i technik kształcenia na odległość (zgłoszono 47 wniosków),
wprowadzono nowe funkcje do narzędzia wyszukiwania danych użytkowników systemu,
zrealizowano nagrania wideo (nagranie, montaż, publikacja) — w sumie 5 wykładów oraz
materiałów wideo opublikowanych na YouTube EDU oraz w kursach na stronach wydziałowych,
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— utworzono kolejną grupę samouczków dla początkujących i średniozaawansowanych, które
zostały umieszczone na stronie www CKO UŚ,
— rozpoczęto prace nad wdrożeniem repozytorium materiałów dydaktycznych — „EduDrive”,
— zaktualizowano i dostosowano do nowej wersji Moodle szatę graficzną platform Moodle,
— uruchomiono wersję platformy dla urządzeń mobilnych,
— przeniesiono serwisy www do środowiska zwirtualizowanego z elementami zarządzania w chmurze;
wszystkie zasoby zostały zintegrowane z ogólnouczelnianą infrastrukturą informatyczną,
— wszystkie platformy zostały przeniesione na jeden serwer http://el.us.edu.pl,
— rozpoczęto testy uruchomienia portalu do wideokonferencji BigBlueButton jako odrębnego
serwisu w sieci Internet,
— platformy częściowo połączono z USOS na potrzeby automatycznego przekazywania wyników
oraz pobierania informacji o studentach i pracownikach.
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Planowane zadania CKO:
utworzenie własnych modułów i bloków przygotowanych specjalnie na potrzeby pracowników
UŚ — integrujących elementy wideo z istniejącymi kursami,
przeprowadzenie pierwszego wykładu on-line z użyciem dynamicznej jakości streaming-u HD,
prace programistyczne mające na celu poprawę bezpieczeństwa i szybkości obsługi studentów
w trybie on-line,
dostosowanie strony www CKO do nowych standardów graficznych UŚ (w trakcie realizacji),
produkcja spotu reklamowego promująca działania CKO,
utworzenie elektronicznego formularza zgłaszania zajęć prowadzonych w trybie e -learning na
stronie CKO,
utworzenie kursów szkoleniowych dla pracowników UŚ (np. z ochrony danych osobowych,
obsługi USOS, itp.),
rozpoczęcie wideokonferencji z wykorzystaniem nowego dedykowanego sprzętu i oprogra mowania CISCO,
zakończenie wdrożenia „EduDrive” — repozytorium materiałów dydaktycznych.

Udział w konferencjach:
— Uniwersytet Wirtualny VU'2014 — 25–26 czerwca 2014 r., Warszawa,
— V Forum Informatycznego Zarządzania Uczelnią — „Edukacja cyfrowa w szkolnictwie wyższym.
Technologie i uwarunkowania organizacyjne e-learningu” — 8 października 2014 r., Warszawa.
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Szkolenia i prezentacje:
— szkolenia z obsługi platformy Moodle — Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii (18 osób),
— prezentacja platformy Moodle — Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji (10 osób).
Obsługa studentów i pracowników:
— System OTRS
—
421 zamkniętych zgłoszeń,
— Skype
—
11 zgłoszeń,
— GG
—
103 zgłoszenia.
Statystyki:
— unikatowych gości w roku 2014 —
— liczba wizyt w roku 2014
—

167 811,
318 437.

Powyższe wartości uległy zmniejszeniu i obejmują jedynie serwer el.us.edu.pl do września 2014
roku oraz od października dane z połączonych serwisów.
W związku z powyższym rzeczywiste wartości dla ostatniego kwartału 2014 (po połączeniu
serwerów) kształtują się następująco:
— unikatowych gości w IV kwartale 2014
—
91 545,
— liczba wizyt w IV kwartale 2014
—
70 405,
— zarejestrowanych użytkowników
—
71 670,
— aktywnych użytkowników
—
23 456,
— aktywnych kursów
—
1 323.

B.3 Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych prowadzi zajęcia z języka obcego na studiach
stacjonarnych i niestacjonarnych. W roku 2014 edukacją w ramach lektoratów objętych było 7 215
studentów na studiach stacjonarnych I stopnia, 1 913 na studiach II stopnia oraz 81 na studiach III
stopnia. Oferta językowa obejmowała naukę 5 języków nowożytnych: angielskie go, niemieckiego,
francuskiego, hiszpańskiego, rosyjskiego oraz języka łacińskiego.
Rok akademicki 2013/2014 był pierwszym rokiem, w którym nauczanie języków obcych odbywało
się w ramach pasm językowych: humanistyczno-społecznego, matematyczno-przyrodniczego,
neofilologicznego i cieszyńskiego wprowadzonych Zarządzeniem Rektora UŚ z dnia 13 czerwca
2013 r.
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 SPNJO przed rozpoczęciem
lektoratu języka obcego.
W roku 2014 w SPNJO zatrudnionych było 57 pracowników dydaktycznych. Lektorzy stale
podnoszą swoje kompetencje poprzez uczestnictwo w konferencjach i szkoleniach metodycznych.
W roku sprawozdawczym pracownicy SPNJO uczestniczyli w 19 konferencjach i warsztatach, m.in.
w III Kongresie Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Jakości w Nauczaniu Języków Obcych PASE
„Edukacja językowa: kierunki rozwoju, problemy i rozwiązania” w Warszawie, konferencji
„Challenges in Internationalisation” zorganizowanej przez British Council i Uniwersytet Warszawski,
23rd IATEFL Poland Conference w Lublinie, a także w sesjach metodycznych organizowanych przez
wydawnictwa Oxford University Press i Macmillan Education.
1. Kursy dokształcające
Studium prowadzi także odpłatne kursy językowe. W 2014 roku w ramach kursów
dokształcających SPNJO, swoje kompetencje językowe podnosiło w edycji wiosen nej 234 słuchaczy
(w tym około 85% to pracownicy, studenci i doktoranci UŚ), a w edycji jesiennej 215 kursantów.
Oferta językowa obejmowała naukę 6 języków: angielskiego, niemieckiego, francuskiego,
hiszpańskiego, włoskiego i rosyjskiego. Wysoce wyspecjalizowana kadra Studium prowadziła
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również kursy języka specjalistycznego — prawniczego, m.in. Kurs angielskiego języka prawniczego
dla aplikantów radcowskich OIRP oraz kurs przygotowujący do egzaminu TOLES — Test of Legal
English Skills. W ramach kursów dokształcających prowadzony był także kurs przygotowujący do
egzaminu FCE.
2. Egzaminy certyfikujące
W roku 2014 po raz siódmy został przeprowadzony ogólnouczelniany egzamin certyfikujący na
poziomie B2 z języka angielskiego i niemieckiego, do którego przystąp iło 98 studentów oraz druga
edycja egzaminu na poziomie C1 z języka angielskiego.
Rozpoczęto również prace nad uruchomieniem odpłatnych egzaminów certyfikujących z języków
obcych, przygotowano format odpłatnych egzaminów certyfikujących z języków niemiecki ego
i francuskiego na poziomie A2 oraz z języka angielskiego (język specjalistyczny — Ochrona
środowiska) na poziomie B1-B2. Przystępujący do ww. egzaminów mieli możliwość potwierdzenia
posiadanych kompetencji językowych poprzez uzyskanie Akademickiego Cer tyfikatu znajomości
języka obcego Uniwersytetu Śląskiego.
Pracownicy SPNJO przeprowadzili także 86 egzaminów doktorskich z zakresu języka obcego.
3. Jakość kształcenia
Studium przywiązuje wielką wagę do jakości kształcenia. W roku 2014 swoją działalność
kontynuował Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia, wspierany przez 4 zespoły pomocnicze do
spraw: analizy narzędzi weryfikacji efektów kształcenia, analizy modułów i sylabusów, opracowania
narzędzi weryfikacji efektów kształcenia oraz monitorowania efektów kształcenia. Zespół ds. analizy
modułów i sylabusów zweryfikował 1 446 sylabusów, Zespół ds. analizy narzędzi weryfikacji efektów
kształcenia przeprowadził kontrolę narzędzi weryfikacji efektów kształcenia w 22 grupach, a Zespół
ds. opracowania narzędzi weryfikacji efektów kształcenia przygotował nowy format Egzaminu
Końcowego w SPNJO UŚ, który obowiązuje od roku akademickiego 2014/2015.
W 2014 roku przeprowadzono ankiety oceny zajęć dydaktycznych wśród 55 pracowników
SPNJO (średnia ocen wyniosła 4,4), a także przeprowadzono 7 hospitacji zajęć.

4. E-learning
Pracownicy Studium stosowali w pracy dydaktycznej metody i techniki kształcenia na odległość,
wykorzystując własną platformę e-learningową Moodle: http://el.us.edu.pl/spnjo oraz platformy
innych wydziałów; lektorzy wykorzystywali m.in.:
— autorskie kursy e-learningowe w ramach lektoratu języka angielskiego i niemieckiego dla
doktorantów WPiA,
— autorskie kursy e-learningowe, poszerzane i aktualizowane w 2014 roku, wspierające lektorat na
studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w zakresie języka obcego ogólnego i specjalistycznego
(łącznie 17 kursów),
— ogólnodostępne kursy e-learningowe w zakresie nauki języka angielskiego, niemieckiego
i francuskiego (poziomy od A2 do C1) opracowane w ramach projektu pn. „Uniwersytet
~ 103 ~

Partnerem Gospodarki Opartej na Wiedzy — UPGOW” realizowanego w Uniwersytecie w latach
2008–2014 jako uzupełnienie lektoratu i pracy własnej studentów. Lektorzy opracowali także
kursy e-learningowe dla studentów przygotowujących się do egzaminów kończących lektorat na
poszczególnych poziomach (łącznie 11 kursów). Rozwijali też 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.
Stosowanie w pracy dydaktycznej metod i technik nauczania na odległość wspiera, działający
w ramach WZJK w SPNJO, Zespół pomocniczy ds. e-learningu, który przeprowadził wewnętrzne
szkolenia dla pracowników SPNJO w zakresie wykorzystywania metod i technik kształcenia na
odległość.
5. Działania na rzecz promocji nauki języków obcych
Pracownicy Studium podejmowali również działania mające na celu popularyzację nauki języków
obcych wśród społeczności akademickiej UŚ. Lektorzy zaprezentowali ofertę dydaktyczną SPNJO
podczas Majówki z Uniwersytetem Śląskim i III Pikniku Absolwentów UŚ. Zorganizowano także, we
współpracy z Zakładem Języków Specjalistycznych Instytutu Języka Angielskiego, Dni Języka
Niemieckiego, których celem była popularyzacja niemieckiego języka biznesu wśród studentów
filologii angielskiej. Lektorzy sprawowali opiekę nad studenckimi kołami naukowymi (Koła Języka
Prawniczego na WPiA). Zorganizowano także Dzień prezentacji studenckich z kultury antycznej na
Wydziale Filologicznym oraz cykl prezentacji i warsztatów, m.in. dla studentów filozofii na temat
rzymskiej myśli filozoficznej. Działania na rzecz popularyzacji nauki języków obcych i promowania
oferty dydaktycznej Studium koordynuje Zespół ds. promocji SPNJO.
6. Współpraca z jednostkami UŚ / Inne aktywności pracowników SPNJO
Lektorzy SPNJO współpracują także z innymi jednostkami Uniwersytetu Śląskiego wykonując
tłumaczenia na zlecenie wydawnictw wydziałowych i uczelnianych, Działu Kształcenia oraz
pracowników naukowych UŚ.
Dwóch pracowników Studium brało udział w międzynarodowym projekcie pn. „IRNet —
International Research 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).
Dr Maria Stec, będąca ekspertem MEN z ramienia Uniwersytetu Śląskiego, przygotowała dla
Ministerstwa Edukacji Narodowej 6 recenzji merytoryczno-dydaktycznych podręczników do nauki
języka angielskiego.
Mgr Agata Cienciała jest redaktorem językowym dwóch czasopism naukowych: „Edukacja
Międzykulturowa” oraz „Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych ”
(Wydawnictwo UŚ).
Mgr Ryszard Kalamarz uczestniczył w zespole redakcyjnym monografii „E-learning and
Intercultural Competences Development in Different Countries”, red. Eugenia Smyrnova-Trybulska,
Uniwersytet Śląski, Studio-Noa, Katowice / Cieszyn, 2014.
7. Wystąpienia na konferencjach / Publikacje
Pracownicy Studium brali udział w konferencjach krajowych i zagranicznych; łącznie wygłosili 10
referatów, w tym m.in.:
th
— dr Maria Stec na konferencji w Szczyrku podczas 26 International Conference on Foreign/Second
Language Acquisition pt. Cultural content and illustrations in ELT materials for mult ilingual
th
young learners oraz w Sarajewie podczas 4 International Conference on Foreign Language
Teaching and Applied Linguistics pt. Evaluation of ELT materials for young learners: course-books
as cultural artefacts,
— dr Aleksandra Golik-Prus wygłosiła referat pt. „Doskonałość ekspresji wizualno-dźwiękowej
epickiego przedstawienia motywu śmierci Laokoona w Eneidzie i jego rzeźbiarskie odniesienia
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—

—

—

—

w watykańskiej »Grupie Laokoona«” podczas konferencji „Śmierć w antycznej kulturze
śródziemnomorskiej”,
mgr Katarzyna Kiszka wystąpiła na konferencji w Krakowie zorganizowanej przez Polsko -Amerykańską Fundację Wolności „Program English Teaching” m.in. z wykładem pt. How to
teach ‘Everyday English’.
Publikacje pracowników SPNJO w roku 2014 obejmują następujące p ozycje:
Stec, M. Reflective teaching in an English primary classroom, w: Gabryś-Barker, D. Wojtaszek,
A. (eds) Studying Second Language Acquisition from a Qualitative Perspective, pp. 61 –70,
London: Springer, 2014,
Kalamarz, R. Blending foreign language learning with key competences. Does e-learning do the
trick? International Journal of Continuing Engineering Education and Life -Long Learning, 2014,
Vol.24, No.1, pp.77–95,
Golik-Prus, A. „Literacka rama wydawnicza Carmina maiora Marcina Kromera” w zbiorze „Marcin
Kromer polski Liwiusz z Biecza”, Gorlice, 2014.

8. Biblioteka SPNJO
Studium wykorzystywało w szerokim zakresie bogaty księgozbiór (w tym mediotekę)
zgromadzony przez Bibliotekę SPNJO. Z księgozbioru korzystali studenci i pracownicy UŚ. W 2014
roku czytelnicy wypożyczyli 1 901 książek, w Czytelni udostępniono 424 woluminy. Zgromadzony
przez SPNJO księgozbiór liczący 9 712 woluminów z dniem 31 grudnia 2014 r. został włączony do
księgozbioru Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej.
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B.4 Studium Intensywnej Nauki Języka Angielskiego
1. 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 akademików,
— 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.

2. Kadra
— 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 seminariach: 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.
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3. Finanse
— Studium od wielu lat jest jednostką samofinansującą się — w roku 2014 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.
4. 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 komput erowe 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 dywersyfikacja (większa popularność egzaminu PET, KET i BEC, ILEC oraz IELTS).
5. Współpraca z The British Council
— Studium jest Centrum Egzaminacyjnym The British Council oraz Autoryzowanym Centrum
Egzaminacyjnym Cambridge ESOL,
— ściśle współpracujemy z The British Council Poland oraz Centrum Egzaminów Cambridge (CELA).
6. Prognozy
— kontynuowanie najwyższej jakości usług w dotychczasowym zakresie,
— poszerzenie oferty Studium o nowe kursy, np. Business English, Angielski dla Celów
Akademickich, Angielski w medycynie, 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.
7. Statystyka za 2014 rok
7.1. Liczba kursantów
― I semestr — 200 osób (w tym 20 osób to pracownicy i doktoranci UŚ),
― II semestr — 180 osób (w tym 21 osób to pracownicy i doktoranci UŚ).
7.2. Przychody i koszty
― przychody Studium:
 wpływy z kursów — 311 541,00 zł,
 dotacja z MNiSW — 109 696,00 zł,
Razem przychody: 421 237,00 zł,
― koszty własne SINJA: 407 426,00 zł.
Koszty zostały całkowicie pokryte na rok 2014 rok.
Pozostała nadwyżka (zysk) w wysokości 13 811,00 złotych.
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C/ Uniwersytet Śląski i absolwenci
C.1 Współpraca z absolwentami
Uniwersytet Śląski swoje działania koncentruje głównie wokół kandydatów na studia i studentów,
ale także na powiększającej się z roku na rok społeczności absolwentów liczącej w chwili obecne j
ponad 185 tysięcy osób.
Uniwersytet Śląski to uczelnia nowoczesna, skutecznie reagująca na wyzwania współczesności
oraz budująca silne więzi ze swoimi studentami i absolwentami.
Uczelnia utrzymuje kontakt z absolwentami przez ofertę wydarzeń i działań specjalnie dla nich
przygotowywanych, a także zapraszając do udziału w ważnych akademickich uroczystościach:
— bal charytatywny „Bal z różą” — 15 lutego 2014,
— aktualizacja materiałów dotyczących studiów podyplomowych — marzec 2014,
— Majówka z Uniwersytetem Śląskim i III Piknik Absolwentów UŚ „Smaki Europy”— 23 maja 2014,
— uroczystość wręczenia wyróżnień Rektora UŚ dla aktywnych studentów i doktorantów —
13 czerwca 2014,
— mecz „Senat kontra Senat” — 21 czerwca 2014,
— XVIII uroczysty koncert akademicki z okazji święta Uniwersytetu — 7 czerwca 2014,
— urodziny Uniwersytetu Śląskiego — 9 czerwca 2014,
— Międzynarodowy Studencki Festiwal Folklorystyczny — wrzesień 2014,
— nowa linia graficzna dla studiów podyplomowych: ulotka, roll-up, banner na stronie — od
września 2014,
— Rodzinny Piknik dla Miłośników Psów — 6 września 2014,
— XLVII uroczysta inauguracja roku akademickiego — 4 października 2014,
— „Bieg(z)Usiem pod Egidą” — 11 października 2014,
— sylwetki absolwentów w ramach akcji „Wiele twarzy. Jeden Uniwersytet” na fanpage’u
Uniwersytetu Śląskiego w serwisie społecznościowym Facebook — cały rok 2014,
— nowa linia gadżetów dla absolwentów — listopad 2014,
— profesjonalne sesje fotograficzne z absolwentami — od listopada 2014,
— serwis www.strefaabsolwenta.us.edu.pl z zakładką „Nasi Absolwenci” — od grudnia 2014,
— uroczystość wręczenia dyplomów najlepszym absolwentom oraz nagrody w plebiscycie
„Absolwent z Pasją”— 9 grudnia 2014,

— wystawa „Dyplomy 2014: projektowanie graficzne”— od grudnia 2014,
— plebiscyt „Absolwent z Pasją” — od grudnia 2013 (II edycja),
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— głosowanie w plebiscycie „Absolwent z Pasją” na łamach www.katowice.gazeta.pl — listopad
2014,
— wieczór wigilijny „Gwiazda Betlejemska”— 18 grudnia 2014,
— reklama w dodatku do „Gazety Wyborczej” — grudzień 2014.
Uniwersytet Śląski promuje osiągnięcia oraz wyjątkowe zainteresowania absolwentów, wyróżniając
ich w ramach plebiscytu „Absolwent z Pasją”. W listopadzie 2014 roku zakończyła się druga edycja
plebiscytu rozpoczętego w grudniu 2013 roku. Co miesiąc wybierano spośród nadsyłanych zg łoszeń
„Absolwenta Miesiąca”. W plebiscycie wyróżniono następujące osoby: Anna Wróbel, Grzegorz
Gawlik, dr inż. Zygmunt Kamiński, dr Henryk Bernard, Marta Łuczuk (Mierzwa), Wojciech Migdał, dr
Mariola Paruzel-Czachura, Tomasz Ferens, Agnieszka Pache-Waś, Norbert Oruba. 9 grudnia 2014
roku wszyscy laureaci plebiscytu otrzymali upominki od Rudzkiego Inkubatora Przedsiębiorczości
oraz zaproszenia na koncerty do Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia: recital
mistrzowski „Między Ivesem a Crumbem”, koncert kwartetu smyczkowego Four Strings, koncert
Kwartetu Śląskiego „Między Wschodem a Zachodem”, koncert Instytutu Jazzu Akademii Muzycznej
im. Karola Szymanowskiego w Katowicach w wykonaniu Bartosz Dworak Quartet. Trzecie miejsce
w plebiscycie zajęła dr Mariola Paruzel-Czachura, drugie miejsce zajął Tomasz Ferens, natomiast
zwycięzcą drugiej edycji plebiscytu został Grzegorz Gawlik. Laureatka trzeciego miejsca otrzymała
podwójne zaproszenie do Kinoteatru Rialto na „Pat Metheny: The Orchestrion Project”, laureat
drugiego miejsca otrzymał podwójne zaproszenie na „Hungarian Rhapsody: Queen Live in Budapest
‘86”, natomiast zwycięzca otrzymał statuetkę autorstwa Katarzyny Pyki, grafikę autorstwa
Eugeniusza Delekty, podwójne zaproszenie do Teatru Korez na dowoln y spektakl, podwójne
zaproszenie na spektakl Teatru Śląskiego „Morfina” w reżyserii Eweliny Marciniak, podwójne
zaproszenie do Kinoteatru Rialto na „Jezioro łabędzie” Teatru Bolszoj oraz podwójne zaproszenie
do Kinoteatru Rialto na „Ermitaż odkryty. 250 lat gromadzenia zbiorów”.
Uniwersytet wychodzi naprzeciw potrzebom absolwentów na rynku pracy — prowadzone są
zintegrowane działania służące zintensyfikowaniu kontaktów młodych ludzi z pracodawcami, takie
jak: praktyki, staże, szkolenia i warsztaty, spotkania z przedstawicielami pracodawców, targi pracy,
a także rozmaite projekty unijne wspierające przedsiębiorczość studentów i absolwentów. Dodatkowo,
cyklicznie prowadzone są badania losów zawodowych absolwentów, badania oczekiwań
pracodawców wobec absolwentów, sprawozdania z ofert pracy, staży i praktyk zamieszczanych
w Biurze Karier. W 2014 roku zrealizowano III edycję badania „Oczekiwania pracodawców wobec
absolwentów uczelni wyższych” ze szczególnym uwzględnieniem absolwentów Uniwersytetu
Śląskiego, a także przeprowadzono badanie losów zawodowych absolwentów. Wyniki badań
publikowane są na stronie internetowej Biura Karier oraz przekazywane władzom rektorskim,
dziekanom wydziałów oraz innym zainteresowanym.
Informacje na temat osiągnięć absolwentów, najważniejszych wydarzeń i inicjatyw do nich
skierowanych i przez nich organizowanych można znaleźć na systematycznie aktualizowanej stronie
www.absolwent.us.edu.pl. Poza tym rozsyłany jest newsletter do bazy absolwentów (ok. 14 tys.
odbiorców), w którym promowane są aktualne wydarzenia oraz oferta edukacyjna i szkoleniowa.

C.2 Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu Śląskiego
Wzorem lat ubiegłych Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu Śląskiego kontynuowało
w 2014 roku współpracę z władzami Uniwersytetu poprzez udział w najważniejszych wydarzeniach
odbywających się na Uczelni. Stowarzyszenie jest niezmiennie zaangażowane w życie Uniwersytetu
i otwarte na nowych członków i ich inicjatywy.
Przedstawiciele Stowarzyszenia brali udział m.in. w:
— charytatywnym „Balu z Różą” zorganizowanym 15 lutego 2014 roku przez Uniwersytet Śląski,
Fundację „Uśmiech Dzieciom” oraz Stowarzyszenie Absolwentów UŚ w Dworku pod Lipami
w Katowicach — oprawę muzyczną zapewnił zespół Sweet Combo; podczas balu przeprowadzona
została aukcja dzieł sztuki, a dochód przeznaczono na leczenie i rehabilitację podopiecznych
Fundacji „Uśmiech Dzieciom”,
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— Majówce oraz III Pikniku Absolwentów Uniwersytetu Śląskiego pod hasłem „Smaki Europy”,
które odbyły się 23 maja 2014 r. na terenie Osiedla Akademickiego w Katowicach-Ligocie. Piknik
otworzyli Rektor UŚ i Prezes Stowarzyszenia Absolwentów UŚ oraz prof. Jerzy Buzek, który
przyjął tytuł członka honorowego Stowarzyszenia Absolwentów UŚ. Tematem przewodnim
wydarzenia była 10. rocznica członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Profesor Jerzy Buzek
podkreślił ważną rolę absolwentów Uniwersytetu w kształtowaniu polskiej rzeczywistości
i budowaniu silnej gospodarki. Uczestnicy Majówki poruszali się po trzech strefach
tematycznych: Smaki Europy, Strefa Absolwentów oraz Strefa Dziecka. Oprawę muzyczno-taneczną zapewnił Studencki Zespół Pieśni i Tańca „Katowice” UŚ oraz zespoły: Magnetic
Clouds i Marek Piowczyk Trio, a także słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Katowicach,
— 46. urodzinach Uniwersytetu Śląskiego, które 9 czerwca 2014 r. na deptaku Bankowa świętowali
studenci, pracownicy, przyjaciele i sympatycy Uniwersytetu — w Uniwersyteckiej Alei Gwiazd
odsłonięto odcisk dłoni Tadeusza Donocika, Prezesa SAUŚ i Regionalnej Izby Gospodarczej
w Katowicach,
— XXVII Międzynarodowym Studenckim Festiwalu Folklorystycznym, który rozpoczął się 30 sierpnia
2014 r., a zainaugurowany został uroczystym koncertem w Sali Koncertowej Zespołu Szkół
Muzycznych w Sosnowcu. MSFF to jedyna tak duża impreza folklorystyczno -kulturalna
w regionie. Gospodarzem jest Studencki Zespół Pieśni i Tańca „Katowice” Uniwersytetu
Śląskiego. Od 30 sierpnia do 7 września 2014 roku w siedmiu miastach województwa śląskiego
(Katowice, Sosnowiec, Chorzów, Cieszyn, Bytom, Koszęcin i Częstochowa) z progra mem
artystycznym wystąpiły zespoły z Turcji, Słowacji, Rumunii, Indonezji, Czech, Białorusi, Włoch,
Chin oraz Polski,
— XLVII Inauguracji roku akademickiego w Uniwersytecie Śląskim w dniu 1 października 2014 r. na
Wydziale Nauk Społecznych,
— uroczystości wręczenia dyplomów najlepszym absolwentom UŚ w roku akademickim 2013/2014
oraz nagród w plebiscycie „Absolwent z Pasją”, która odbyła się 9 grudnia 2014 roku; wyróżnieni
absolwenci zostali uhonorowani m.in. listami rekomendacyjnymi przez Prezesa Stowarzyszenia
Absolwentów UŚ.
W 2014 roku do Stowarzyszenia Absolwentów UŚ przystąpił: 1 członek zwyczajny — Marta
Mamet-Michalkiewicz z Gliwic oraz 1 członek honorowy — prof. zw. dr hab. inż. Jerzy Buzek.
Łącznie Stowarzyszenie liczy:
— 85 członków zwyczajnych,
— 2 członków zbiorowych: Akademicki Klub Turystyczny „Gronie” im. J. Kalinowskiego (70 członków) oraz Stowarzyszenie 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 w latach 2008–2016) oraz
prof. zw. dr hab. inż. Jerzy Buzek (Premier Rządu RP w latach 1997–2001, Przewodniczący
Parlamentu Europejskiego w latach 2009–2012, doktor honoris causa UŚ).
Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Stowarzyszenia Absolwentów UŚ
odbyło się 28 marca 2014 roku. Zgromadzenie przyjęło Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia
w poprzedniej kadencji, a także: Sprawozdanie finansowe, Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, Plan
działań na kolejne trzy lata i Założenia do budżetu oraz powołało Zarząd i Komisję Rewizyjną na
trzyletnią kadencję 2014–2016.
Po Walnym Zgromadzeniu Zarząd odbył pierwsze posiedzenie, którego rezultatem było
powołanie trzech komisji Stowarzyszenia: Komisji historycznej, Komisji ds. prom ocji oraz Komisji ds.
współpracy nauki z biznesem.
Inne działania podejmowane przez Stowarzyszenie Absolwentów UŚ w 2014 roku to:
— udział członków Stowarzyszenia w IV Europejskim Kongresie MŚP jako wkład w rozwój
najważniejszego sektora gospodarczego,
— współdziałanie Stowarzyszenia z Uniwersytetem Śląskim służące zmianom związanym z tworzeniem modelu współpracy uczelni z samorządem terytorialnym i samorządem gospodarczym na
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rzecz rozwoju regionu, makroregionu południowego i kraju w celu zwiększenia konkuren cyjności
w zjednoczonej Europie i gospodarce światowej,
— aktualizacja strony internetowej Stowarzyszenia, mailowy obieg informacji.

C.3 Stowarzyszenie Przyjaciół Uniwersytetu Śląskiego
W ramach działalności statutowej, Stowarzyszenie Przyjaciół Uniwersytetu Śląskiego zorganizowało
lub współorganizowało w 2014 roku następujące wydarzenia/zadania:
— partner we wrześniu 2014 roku sesji naukowej „Przyjaźń”, jedenastej w ramach projektu pn.
Medium Mundi — projekt realizowany jest w partnerstwie z Miejskim Domem Kultury „Batory”
w Chorzowie, a w roku 2014 także z Uniwersytetem Śląskim i Górnośląskim Towarzystwem
Przyjaciół Nauk im. W. Roździeńskiego. Sesja i książka o takim samym tytule (planowane
wydanie: wrzesień 2015) poświęcone są interdyscyplinarnej refleksji o wartości przyjaźni. Projekt
gromadzi licznych pracowników Uniwersytetu Śląskiego reprezentujących różne wydziały,
a także gości z innych ośrodków naukowych kraju i jest ściśle związany z promocją Uniwersytetu
Śląskiego,
— partner w wydaniu książki pt. „Muzyka i wartości”, Medium Mundi 10, red. Jacek Kurek, Krzysztof
Maliszewski, Chorzów 2015,
— partner w wydaniu książki autorstwa Krzysztofa Czyżewskiego pt. „Miłosz. Tkanka łączna”,
Chorzów 2014. Publikacja nominowana w 55. Konkursie PTKW Najpiękniejsze Książ ki Roku,
— SPUŚ uczestniczył jako partner w organizacji naukowych wykładów i wydarzeniach o charakterze
kulturalnym i naukowym, organizowanych przez Stowarzyszenie Humanistyczne: Europa, Śląsk,
Świat Najmniejszy,
— pozyskanie funduszy na wystawę i publikację poświęcone pamięci prof. Artura Starczewskiego
(realizacja styczeń 2015).

~ 111 ~

D/ Współpraca z pracodawcami

1.
2.
3.
4.
5.
6.

W 2014 roku działalność Biura Karier koncentrowała się na następujących obszarach:
Działalność informacyjna.
Działalność edukacyjna i doradcza.
Współpraca z pracodawcami.
Absolwenci UŚ.
Badania rynku pracy i raporty.
Realizacja projektów.

1. Działalność informacyjna
Działalność informacyjna Biura Karier polega przede wszystkim na przekazywaniu studentom
i absolwentom informacji o rynku pracy i jego możliwościach:
a. prowadzenie 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 organizowanych przez pracodawców, staży, szkoleń, a także spotkań
rekrutacyjnych z przedstawicielami firm. Stronę Biura Karier miesięcznie odwiedza około 5 000
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. serwis biurokarier.edu.pl — serwis funkcjonuje od stycznia 2013 roku, został utworzony wspólnie
przez Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Opolski
i Uniwersytet Rzeszowski; w 2014 roku do serwisu dołączył Uniwersytet Warmińsko -Mazurski
w Olsztynie oraz Uniwersytet Przyrodniczy w Siedlcach, natomiast odszedł U niwersytet
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 absolwenci 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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d. Newsletter — regularnie (raz w tygodniu) osoby zarejestrowane w serwisie biurokarier.edu.pl
otrzymują newsletter 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, funkcjonowaniu w środowisku
pracy oraz rozwijaniu swoich kompetencji zawodowych. W tym celu prowadzone były rozmowy
doradcze, szkolenia, kursy i warsztaty:
a. rozmowy doradcze — w 2014 roku Biuro Karier dysponowało tylko doradcą zawodowym
zatrudnionym w projekcie pn. „Programowanie kariery — wsparcie młodych osób na rynku pracy”,
stąd też spadek liczby godzin doradztwa poza projektem. W bezpośrednich, indywidualnych
rozmowach z doradcą (w odróżnieniu od kontaktu np. mailowego, czy też zajęć grupowych)
wzięły udział 73 osoby — w sumie przeprowadzono 106 godzin rozmów doradczych; rozmowy
dotyczyły głównie: wyboru kierunku dalszego kształcenia, sposobów poszukiwania pracy,
przygotowania dokumentów aplikacyjnych, przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej,
zaplanowania ścieżki kariery. 10 osób biorących udział w spotkaniu wzięło udział w testach
kompetencji zawodowych, natomiast 5 osób wzięło udział w próbnej rozmowie kwalifikacyjnej
(w tym 1 w rozmowie przeprowadzonej w języku angielskim),
b. szkolenia, kursy i konferencje zorganizowane przez Biuro Karier, samodzielnie lub we współpracy —
48 szkoleń:
 Akademia Protradera — szkolenie „Teoria fal Elliotta”,
 Master of Capgemini — szkolenie „Różnice w kulturze biznesowej Polska — Indie”
(2 edycje),
 Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości — szkolenie „Stwórz Dream Team — zbuduj
zespół swoich marzeń”,
 Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach — szkolenie „Zanim podejmiesz pierwszą pracę”
(3 edycje),
 Akademia Dobrego Startu AKADOS — szkolenie „Od skutecznego CV po skuteczną
rozmowę kwalifikacyjną — wybierz sobie miejsce pracy! Spotkanie z Zawodowym
Negocjatorem”,
 Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości — szkolenie „Sukces życiowy to nie przypadek”,
 Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości — szkolenie „Validation Board — kolejny krok
na drodze do sukcesu!”,
 Akademia Protradera — szkolenie „Trend informacyjny na rynkach finansowych
i manipulacje rynkowe”,
 Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości i kancelaria Pirożek & Pirożek — szkolenie
„Terminy zapłaty w transakcjach handlowych oraz terminy przedawnień w stosunkach
gospodarczych”,
 Akademia Protradera — szkolenie „Wykorzystanie korelacji w spekulacji na rynkach
finansowych”,
 Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości — szkolenie „Wizja i innowacyjność”,
 mBank — szkolenie „Arkana rynków finansowych — wszystko co chcecie wiedzieć, ale boicie
się zapytać…”,
 Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości oraz kancelaria Pirożek&Pirożek — szkolenie
„Pozew? Zrób to sam!”,
 Akademia Rozwoju Kariery — szkolenia prowadzone przez pracowników Biura Karier:
„Zasady pracy zespołowej”, „Efektywna komunikacja”, „Trening kreatywnego myślenia”,
„Wywieranie wpływu”, „Sztuka wystąpień publicznych” (2 edycje), „Zarządzanie czasem”,
„Podstawy komunikacji”, „Radzenie sobie z emocjami w pracy” oraz „Rola serwisów
społecznościowych
w kreowaniu własnego wizerunku”,
 Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego — szkolenie „Ekoinnowacje dla firm”,
 Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości — szkolenie „Fotografia bez tajemnic”,
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Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości — szkolenie „Podnieś produktywność swoją
i Twojego teamu”,
Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości oraz Harrold TV — szkolenie „Komunikacja
medialna w biznesie”,
Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości — szkolenie „Podstawy marketingu dla firm”,
Capgemini — szkolenie „Wykorzystanie technik improwizacji w pracy”,
CUK Ubezpieczenia — szkolenie „Tajniki efektywnej obsługi klienta”,
TÜV Nord Polska — seminarium „Co zrobić żeby dojść do celu? Umiejętność zarządzania
projektami jako klucz do sukcesu na rynku pracy”,
Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach — szkolenia z zakresu prawnych i psychologicznych aspektów wsparcia osób pokrzywdzonych w wyniku przestępstwa (w ramach
wolontariatu w punktach pomocy ofiarom przestępstw),
Randstad Polska — szkolenie „Tajniki Assessment Center”,
TÜV Nord Polska — szkolenie „Zarządzanie zasobami ludzkimi w zarządzaniu projektami”,
Ogólnopolski Tydzień Kariery — szkolenia: „Etat czy własna firma — przedsiębiorczość na
rynku pracy”, „Europejskie CV i inne dokumenty aplikacyjne” oraz „Praca za granicą”,
Krajowy Fundusz Kapitałowy — szkolenie „Venture capital — więcej niż kapitał!”,
Capgemini — szkolenie „Autoprezentacja”,
Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej — szkolenia: „Protokół dyplomatyczny” oraz
„Poszukiwanie zatrudnienia w instytucjach i organizacjach międzynarodowych ”,
Capgemini — szkolenie „Zasady pracy zespołowej”,
Grupa WARTA — szkolenie z zakresu komunikacji interpersonalnej „Słowa zamiast murów”,
Akademia Dobrego Startu AKADOS — szkolenie „4 Zasady Skuteczności Osobistej”,
Golden Line — szkolenie „Personal branding w internecie, czyli jak dobrze zaprezentować
się jeszcze przed rozmową kwalifikacyjną”,
Akademia Dobrego Startu AKADOS — szkolenie „Finanse osobiste — sprawdź, jak szybko
zaprocentować może mała inwestycja”.

3. Współpraca z pracodawcami
Biuro Karier prowadzi bliską współpracę m.in. z następującymi pracodawcami: Capgemini, IBM,
ING Bank Śląski SA, ING Services, Philip Morris, PwC, Mars, Danone, Comarch, Shell, Ernst & Young,
Tauron, Euro-Centrum, Grupa Żywiec, Future Processing, Komenda Wojewódzka Policji
w Katowicach.




W 2013 roku Biuro Karier zaangażowane było w promocję
i/lub organizację następujących wydarzeń wspólnie z pracodawcami:

Google,

Hilti,

mBank,

Asseco,

Lidl — Program Rozwojowy Lidl Brand Factory,

Jeronimo Martins,

Capgemini — CLIC’kaj po francusku!,

Tesco Polska — Program Menedżerski Ekstraklasa,

KPMG — program „Ambasadorzy KPMG”,

Program stażowy „Kariera na start”,

Narodowe Centrum Kultury — program „Staże w instytucjach kultury”,

Programy stażowe w firmie PwC,

Grupa Generali,
Nestlé — Program Letnich Praktyk z Nestlé oraz Technology Engineering Development
Programme,
KGHM Polska Miedź SA — program stażowy „Kopalnia Talentów”,
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British American Tobacco,
Unilever — programy stażowe,
Grupa Żywiec — programy stażowe.

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 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
1. Badanie losów zawodowych absolwentów roku akademickiego 2012/2013 (po roku od ukończenia
studiów).
2. Badanie losów zawodowych absolwentów roku akademickiego 2010/2011 (po trzech latach od
ukończenia studiów).
6. Realizacja projektów
W 2014 roku realizowano następujące projekty:
a. „Programowanie kariery — wsparcie młodych osób na rynku pracy” — w ramach projektu
uczestnicy przechodzili proces doradztwa zawodowego, szkolenia, kurs programowania aplikacji
internetowych oraz płatny staż; finansowanie: PO KL,
b. „TEEN — Technologies for new Entrepreneurs” — celem projektu jest zdobycie wiedzy
i porównanie funkcjonujących w krajach europejskich narzędzi IT służących rozwijaniu
kompetencji przedsiębiorczych oraz opracowanie raportu z wytycznymi na temat „narzędzia
idealnego”. Projekt realizowany jest w partnerstwie międzynarodowym; finansowanie: program
Leonardo da Vinci,
c.

„CareerS — Development of Career Guidance Aimed at Improving Higher Education in Serbia ”
— celem projektu było wsparcie w rozwoju akademickich biur karier w Serbii, wskazanie im
kierunków oraz obszarów rozwoju. Pracownicy Biura Karier UŚ brali udział w opracowaniu
narodowej strategii doradztwa zawodowego w Serbii oraz w działaniach dotyczących
współpracy ze środowiskiem akademickim i pracodawcami; finansowanie: program Tempus.

7. Statystyki
TABELA 1
Statystyki działalności informacyjnej, edukacyjnej i doradczej
oraz współpracy z pracodawcami w 2014 roku
Lp.

Rodzaj

Ilość

1

Liczba ofert pracy *

1 448

2

Liczba ofert praktyk*

252

3

Liczba ofert pracy **

10 461

4

Liczba ofert praktyk**

5

Liczba rozmów doradczych (godzin) — łącznie z doradztwem w projekcie
„Programowanie kariery”

608

6

Liczba osób uczestniczących w rozmowach doradczych

166

7

Liczba uczestników szkoleń

634

2 469

* 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
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E/ Promocja Uniwersytetu i współpraca z mediami
E.1 Promocja Uniwersytetu
Promowanie uczelni, budowanie i wzmacnianie jej pozytywnego wizerunku jest procesem
długofalowym, obejmującym m.in. przekaz informacji na temat atutów uniwersytetu, jego potencjału
dydaktycznego i badawczego, a także relacji z otoczeniem. Na całokształt działań promocyjnych
składają się przedsięwzięcia wykorzystujące różnorodne narzędzia marketingowe w celu przybliżenia
poszczególnym grupom odbiorców wiedzy na temat zalet uczelni: jej dynamicznego rozwoju,
otwartości, nowoczesności i oferowanych przez nią możliwości. Przekaz kiero wany 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.
Niezmiennie wiodącą 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 przekazującej informacje niezbędne dla
kandydatów, studentów, doktorantów,
absolwentów i pracowników Uniwersytetu. Serwis jest podstawowym źródłem
wiedzy nie tylko o samej uczelni, jej
potencjale i atutach, ale również
o wydarzeniach i przedsięwzięciach,
realizowanych przez Uniwersytet. Uczelniana strona internetowa dostarcza
również informacji 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 konkursach, stypendiach, imprezach
kulturalnych,
konferencjach,
seminariach i wykładach otwartych. Najważniejsze wydarzenia związane z życiem
uczelni są dokumentowane w formie
fotoreportaży.
Mając na względzie rolę serwisu WWW w budowaniu wizerunku i promocji uczelni, stale
podejmowane są działania mające na celu podnoszenie jakości i funkcjonalności strony internetowej
Uniwersytetu Śląskiego. Serwis główny, zmodernizowany w połowie grudnia 2013 roku, w nowym
roku kalendarzowym był monitorowany pod względem działania i funkcjonalności. Zmianie uległa
również szata graficzna kolejnych podstron oraz poszczególnych serwisów tematycznych. Dopracowano
narzędzia komunikacji bezpośredniej — mechanizm czatu, a także poprawiono funkcjonalność
niektórych podstron (np. strony poświęconej aktywności kulturalnej członków społeczności
akademickiej i kalendarium UŚ). Na bieżąco prowadzono aktualizację danych dotyczących uczelni,
takich jak: fakty i liczby, doktorzy honoris causa i profesorowie honorowi UŚ, zmarli, kalendarium.
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Na potrzeby przedsięwzięć organizowanych przez Uniwersytet Śląski, jak również działalności
związanej z jego funkcjonowaniem:
— tworzono nowe strony i serwisy tematyczne, m.in.:
 „Mam haka na raka”,
 stronę oceny pracowników UŚ,
 Strefę Naukowca,
 stronę Akademii Dyplomacji oraz Działu Spraw Osobowych i Socjalnych,
— prowadzono akcje i kampanie informacyjne m.in. na temat:
 stacji naukowej Polskiej Akademii Umiejętności na UŚ,
 inicjatywy Laboratorium Animal Studies — Trzecia Kultura (LAS-TK),
 Akademii Dyplomacji,
 współpracy Uniwersytetu Śląskiego z NFZ,
 Warsztatów Doświadczalnych Instytutu Fizyki,
 II Międzynarodowego Kongresu Silesia Innovatica.
Działania wizerunkowe uczelni opierają się również na komunikacji z poszczególnymi grupami
odbiorców. Za pośrednictwem serwisu Uniwersytetu przeprowadz one zostały czaty, do udziału
w których zaproszono:
 specjalistów z Działu Kształcenia — czat na temat rekrutacji na studia,
 specjalistów z Biura Programu Erasmus — czat na temat zmian w programie edukacyjnym
Erasmus,
 przedstawiciela Narodowego Funduszu Zdrowia — czat związany z publiczną opieką
medyczną oraz z uzyskiwaniem świadczeń opieki zdrowotnej,
 przeprowadzono czat na temat systemu oceny pracowników UŚ.
Obok serwisu internetowego www.us.edu.pl istotną rolę w strategii promocyjnej odgrywają
portale społecznościowe, które są miejscem bezpośredniego kontaktu ze studentami, potencjalnymi
kandydatami, absolwentami, doktorantami i pracownikami. Za ich pośrednictwe m użytkownicy byli
na bieżąco informowani o podejmowanych inicjatywach oraz przedsięwzięciach organizowanych
przez Uniwersytet. Grupa serwisów społecznościowych, za pomocą których uczelnia komunikuje się
z odbiorcami, została rozszerzona o serwis LinkedIn promujący budowanie sieci zawodowych
i biznesowych. W stosunku do dotychczas prowadzonych portali: Facebook, Twitter, Instagram,
Issuu, Google+, YouTube realizowano nową strategię rozwoju, która przyniosła wymierne korzyści
w postaci wzrostu liczny fanów, polubień, udostępnień informacji, a także aktywności użytkowników
oraz zasięgu postów. Szczególną uwagę należy zwrócić na:
 portal społecznościowy Facebook (wzrost liczby fanów w 2014 r. z 10 796 do 15 705),
 kanał YouTube (liczba wyświetleń w 2013 r. wyniosła 394 435, a w 2014 r. — 438 470;
opublikowano aż 117 filmów edukacyjnych),
 rozwój fotograficznego serwisu społecznościowego Instagram, na którym odnotowano
znaczny wzrost liczby osób obserwujących (założony pod koniec 2013 r., do tej pory zebrał
2 246 haszów (hash #) „UŚ” oraz 395 haszów z oznaczeniem „uniwersytetslaski”; podczas
wakacji w 2014 r. prowadzona była akcja „USiołek na wakacjach”). W roku 2014 r. profil
Uniwersytetu Śląskiego na Instagramie zajął drugie miejsce pod względem ilości
followersów spośród profili innych polskich uczelni.
Na Facebooku wprowadzono konkursy dla fanów oraz akcje wizerunkowe (np. „Uniwersytet
wczoraj i dziś”). Prezentacja informacji o uczelni i jej ofercie edukacyjnej realizowana była w sposób
zachęcający do interakcji (m.in. cykle postów „Czy wiesz, że…” promujących kierunki studiów) oraz
w formie reklam.
Wzrosła liczba serwisów zewnętrznych zawierających informacje o uczelni. Nowe serwisy,
z którymi podjęto współpracę w 2014 r. to mba-studia.edu.pl, Naukowiec.org, silesiaspace.pl,
www.badanianaukowe.edu.pl. Baza zawierająca 70 serwisów, stale jest monitorowana.
W ramach promocji uczelni zrealizowano też szereg działań wpływających na jej wizerunek:
— przygotowanie projektów graficznych plakatów, ulotek, zaproszeń, ta blic, itp.,
— tworzenie promocyjnych i tematycznych grafik na stronę internetową (np. Granat na raka,
Akademia Dyplomacji, studia MBA),
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— przygotowanie materiałów graficznych oraz tekstów w języku polskim i angielskim na potrzeby
publikacji „Droga ku wolności”,
— realizacja sesji fotograficznych:
 zdjęcia portretowe pracowników do książki teleadresowej,
 zdjęcia studentów do ulotek informacyjnych,
 sesje fotograficzne w laboratoriach,
 zdjęcia absolwentów,
— powiększenie bazy zdjęć wykorzystywanych w promocji uczelni o zdjęcia z płatnego banku
zdjęć,
— komunikat o znakach chronionych na stronie,
— organizacja i udział w szkoleniu z fotografii dla pracowników,
— organizacja i udział w szkoleniu z obsługi oprogramowania służącego do tworzenia prezentacji
na tzw. wirtualnym płótnie (Prezi),
— tworzenie listy blogów,
— opracowanie strategii działań na rzecz promocji kierunków ścisłych.
Serwis internetowy Uniwersytetu Śląskiego stanowi najważniejsze źródło informacji dla
społeczności akademickiej, jak również dla otoczenia zewnętrznego . Jako narzędzie komunikacji,
zarówno w zakresie wymiany informacji, jak i promocji uniwersyteckich działań aktualizowany jest
na bieżąco. 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 2014 roku obsłużono 9 858 zgłoszeń (w 2013 r. było to 7 446 zgłoszeń, zaś w 2012 r. 6 133).
W roku 2014 kontynuowano wdrożoną w 2013 r. kampanię promocyjną „Jeden Uniwersytet”.

Ubiegłoroczna kampania skoncentrowana była wokół perspektyw zawodowych. W bezpośrednich
spotkaniach z kandydatami zwrócono uwagę na coraz częściej pojawiające się pytanie o przyszłość
zawodową. Każdy wydział ma możliwość promowania się poprzez zainteresowania związane
z konkretnym wydziałem/dziedziną naukową studentów, absolwentów czy pracowników.
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Przykładając szczególną wagę do pozyskania kandydatów na studia, Uniwersytet prowadzi specjalną
stronę internetową skierowaną do maturzystów oraz uczniów klas I i II sz kół ponadgimnazjalnych.
Serwis „Uniwersytet dla szkół” oferuje internetowe wydanie poradnika dla ucznia, informuje
o wszelkich wydarzeniach organizowanych przez Uczelnię skierowanych do uczniów, umożliwia
również internetową rejestrację na liczne warsztaty i kursy dla maturzystów.
Dodatkowe działania związane z promocją rekrutacji:
— wykupienie czasu antenowego w rozgłośniach radiowych: Antyradio — 300 emisji, Eska Śląsk,
Eska Kielce, Eska Opole, Eska Beskidy — 400 emisji,
— kampania outdoorowa obejmująca billboardy (25 sztuk w maju, 34 sztuki w czerwcu; zasięg:
województwo śląskie — Bielsko-Biała, Piekary Śląskie, Sosnowiec, Katowice, Gliwice, Zabrze,
Częstochowa i Mikołów oraz województwa: opolskie, łódzkie i świętokrzyskie; lokalizacja: przy
drogach przelotowych, w centrach miast, w pobliżu centrów handlowych oraz przy szkołach
ponadgimnazjalnych),
— udział w ponad 30 targach edukacyjnych oraz ponad 50 prezentacji oferty edukacyjnej
w szkołach ponadgimnazjalnych obejmujących województwa: śląskie, małopolskie, podkarpackie,
świętokrzyskie, opolskie i łódzkie,
— współpraca z klasami i szkołami uniwersyteckimi, organizacja inauguracji roku szkolnego
2014/2015 dla szkół uniwersyteckich,
— systematyczny newsletter adresowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z wojewó dztwa
śląskiego oraz małopolskiego (baza ponad 5 000 adresów), a także specjalny mailing z ofertą
edukacyjną UŚ oraz z informacjami dotyczącymi procesu rekrutacji,
— bieżąca aktualizacja strony internetowej www.dlaszkol.us.edu.pl, na której znajdują się
informacje dotyczące akcji skierowanych do społeczności szkolnej — nauczycieli i uczniów,
— organizacja przedsięwzięć w celu pogłębienia skuteczności promocji rekrutacji:
 „Uczeń z przyszłością” — inicjatywa powstała z myślą o uczniach szkół ponadgimnazjalnych,
którzy mieli możliwość wzięcia udziału w warsztatach prowadzonych przez przedstawicieli
świata biznesu, kultury i nauki — przedstawienie uczniom całego kalejdoskopu możliwości
rozwoju edukacyjnego oraz zawodowego; program wydarzenia obejmował również
spotkania z doradcą zawodowym oraz prezentacje oferty edukacyjnej UŚ,
 „Śląskie Asy” — uroczystość dla najzdolniejszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych
województwa śląskiego, laureatów oraz finalistów olimpiad i konkursów przedmiotowych,
którzy zostali uhonorowani listem gratulacyjnym Rektora UŚ oraz uniwersyteckimi
upominkami; szkoły, które miały największą liczbę laureatów zostały uhonorowane statuetką
„Śląskiego Asa”,
 współpraca z wybranymi poradniami psychologiczno-pedagogicznymi — polega na
udostępnianiu przez poradnie ulotek promujących Uniwersytet, dzięki którym uczniowie
szkół ponadgimnazjalnych mają możliwość zapoznania się z ofertą studiów na Uniwersytecie
Śląskim,
 przekazanie materiałów dotyczących promocji Uniwersytetu pracownikom szkolnych
bibliotek, doradcom zawodowym, pedagogom oraz dyrektorom,
 organizacji Dni Uniwersytetu Śląskiego w szkołach ponadgimnazjalnych,
 „Maturzysto, złap guzik, a my trzymamy kciuki!” — w dniu matur przed szkołami
ponadgimnazjalnymi rozdaliśmy razem z kominiarzem guziki na szczęście,
 wydanie 8-stronicowego dodatku do „Gazety Wyborczej” z pełną ofertą UŚ,
 wykłady otwarte dla uczniów IV Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Stanisława Maczka
w Katowicach — umożliwienie uczniom szkoły uniwersyteckiej udziału w wykładach
wchodzących w skład siatki programowej poszczególnych kierunków studiów, w tym m.in.
prawa, socjologii, dziennikarstwa i komunikacji społecznej oraz biologii,
— akcja „Wiele twarzy. Jeden Uniwersytet” na Facebooku — cotygodniowe pozyskiwanie zdjęć
oraz informacji na temat działalności i pasji ciekawych osób związanych z Uniwersytetem
Śląskim, organizacja konkursu na najciekawszą twarz akcji, a od nowego roku akademickiego
przedstawianie sylwetek absolwentów UŚ,
— II Śląski Kongres Oświaty „Otwarta szkoła” — po sukcesie kongresu zorganizowanego w 2013
roku, organizacja II edycji wspólnego przedsięwzięcia Rektora Uniwersytetu Śląskiego oraz
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Śląskiego Kuratora Oświaty. Śląski Kongres Oświaty dedykowany był dyrektorom oraz
wicedyrektorom przedszkoli, szkół i placówek edukacyjnych, a także nauczycielom, pedagogom
i psychologom; uczestnicy wydarzenia mieli możliwość udziału w licznych panelach dyskusyjnych,
debacie oksfordzkiej „Edukacja przez zachwyt”, seminariach poświęconych m.in. roli cyberprzestrzeni we
współczesnej szkole, a także w warsztatach skoncentrowanych na wzbogaceniu umiejętności
śląskiej kadry pedagogicznej.
Wśród najważniejszych akademickich uroczystości i przedsięwzięć zorganizowanych w 2014 roku
należy wymienić: uroczysty koncert akademicki z okazji Święta Uniwersytetu, inaugurację roku
akademickiego 2014/2015, VI edycję meczu charytatywnego „Senat kontra Senat” w Częstochowie,
II Śląski Kongres Oświaty, Majówkę z Uniwersytetem Śląskim i III Piknik Absolwentów UŚ,
uroczystość wręczenia dyplomów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla najlepszych studentów
UŚ, „Śląski Salon Maturzystów”, uroczystość wręczenia dyplomów najlepszym absolwentom UŚ,
wieczór wigilijny, urodziny Uniwersytetu Śląskiego na deptaku Bankowa, akcję „Uniwersytet
pomaga” — zbiórka darów dla schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz akcje „Święto drzewa”
i „Święto wody” współorganizowane z Klubem Gaja.
Poza stałymi punktami, w kalendarzu imprez znalazły się takie wydarzenia jak: promocja do
tytułu doktora honoris causa dla profesora Zbigniewa Kwiecińskiego, profesora Wojciecha
Radeckiego oraz szwedzkiego poety, pisarza, laureata nagrody Nobla w dziedzinie literatury —
Pana Thomasa Tranströmera.

Podjęto działania mające na celu promocję zdrowia: akcja „Dzień zdrowia” we współpracy
z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną oraz SP Centralnym Szpitalem Klinicznym im.
prof. K. Gibińskiego w Katowicach, akcja „Granat na Raka” we współpracy z posłem na Sejm RP dr.
Jerzym Ziętkiem, Centrum Medycznym „Femina”, Kuratorium Oświaty w Katowicach, PZU, NZOZ
Przychodnią Kamed i KAMSOFT SA, „Bieg(z)USiem pod Egidą” oraz I Rodzinny Piknik dla Miłośników
Psów; podjęto również współpracę z Fundacją Bankową im. Leopolda Kronenberga przy Citi
Handlowym, dzięki której wykreowano akcję „Krwisty maj. WampirUŚ” — celem akcji było zwrócenie
uwagi studentów, uczniów i mieszkańców regionu na stały wzrost zapotrzebowania na krew oraz
przekazanie im wiedzy o chorobach krwi i układu krwiotwórczego. Z Fundacją zorganizowano także
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konkurs „Studencki Projekt Społeczny” skierowany do zespołów osób, które miały pomysł na
projekt wolontariacki. Najlepsze pomysły otrzymały dofinansowanie do 2 000 zł.
Liczne działania promujące Uniwersytet i jego ofertę edukacyjną były prowadzone również
w 2014 r. przez wydziały i inne jednostki uczelni. Do najważniejszych działań Szkoły Języka i Kultury
Polskiej należy zaliczyć: nawiązanie i intensyfikację współpracy z kolejnymi, po UFPR w Kurytybie,
uczelniami w Brazylii: Papieskim Uniwersytetem Katolickim w Kurytybie, Narodowym Uniwersytetem
Brazylijskim w Brasilii (cykle wykładów — 10 wykładowców, wspólny projekt „Poezja buduje mosty”
— tłumaczenie i wspólne wydanie publikacji z wierszami brazylijskiego poety polskiego
pochodzenia, wymiana studentów), nawiązanie współpracy ze Stowarzyszeniem Polskim
w Argentynie, nawiązanie współpracy (konferencja, wykłady) z University of Hokkaido w Sapporo,
intensyfikację działań w ramach lektoratu języka polskiego na Northeastern University w Shenyang,
pełny cykl egzaminów z języka polskiego dla kandydatów na studia w języku polskim w UŚ, udział
w Targach Edukacyjnych Polski i Unii Europejskiej w Brazylii i Wietnamie, organizację
i współorganizację międzynarodowych konferencji w Polsce i za granicą oraz wyjazdowe szkoły
języka polskiego w Rosji, na Białorusi i Ukrainie, projekty naukowo-dydaktyczne prowadzone za
granicą ze studentami z Niemiec, Kazachstanu, Korei Płd. i Brazylii, kolejne ogólnobiałoruskie
dyktando z języka polskiego w Mińsku, organizację staży naukowych dla pełnych grup studenckich
(stypendystów Rządu RP) z Gruzji, Kazachstanu, Włoch, Niemiec, Rosji i Ukrainy, kształcenie na
pełnych studiach licencjackich i magisterskich kilkudziesięciu studentów z zagranicy, szczególnie na
nowo otwartym kierunku międzynarodowe studia polskie (Rosja, Kazac hstan, Ukraina, Białoruś,
Turcja, Hiszpania, Korea Płd., Kirgistan), gościnne wykłady za granicą oraz zagranicznych
wykładowców w Polsce, letnią szkołę języka, literatury i kultury polskiej, kurs języka polskiego dla
studentów-stypendystów programu rządowego im. S. Banacha, roczny kurs przygotowawczy dla
kandydatów na studia w języku polskim dla 45 stypendystów Rządu RP (Rosja, Ukraina, Białoruś,
Mongolia, Angola, Brazylia, Tadżykistan, Kazachstan) oraz Programu Stypendialnego Rządu
Rzeczypospolitej Polskiej im. Konstantego Kalinowskiego (Studium Europy Wschodniej).

Telewizja internetowa Uniwersytetu Śląskiego prezentowała wydarzenia organizowane w ramach
Uczelni oraz przekazywała treści edukacyjne; jednocześnie zajmowała się promowaniem Uniwersytetu
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w ramach istotnych dla jego rozwoju grup docelowych, tj. kandydatów na studia, absolwentów,
przedstawicieli biznesu. Istotnym elementem funkcjonowania UŚ TV w 2014 r. było 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 („Kociołek studencki”, „Informacje UŚ TV”, „Flesz
Kulturalnie-Imprezowy”, „Kanapa Filmowa”, „Studencka Lista Przebojów”),
 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, Red Giant Magic Bullet),
 organizację szkoleń (szkolenia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, a także dla studentów UŚ),
 nawiązanie współpracy z Radiem Egida (wspólne przygotowywanie materiałów informacyjnych ,
współpraca przy produkcji „Studenckiej Listy Przebojów”),
 realizację materiałów promocyjnych na potrzeby uczelni,
 poprawę funkcjonowania fanpage'a UŚ TV (średnio ok. 10 tys. użytkowników tygodniowo),
 nawiązanie współpracy z innymi telewizjami (współpraca w wymianie materiałów, a także
funkcjonowanie znacznika FB #telewizje.studenckie),
 udział w konkursie STYK KAMERA Festiwal,
 wyróżnienie w konkursie „Marka-Śląskie” dla mediów akademickich UŚ,
 udział w programie Respect ON (szkolenia dla osób niepełnosprawnych, przygotowanie materiału
filmowego dot. osób niepełnosprawnych),
 współpraca z Przychodnią Kamed (realizacja materiałów dot. profilaktyki prozdrowotnej),
 współpraca z organizatorami festiwali Mayday i Silesia in Love,
®
 udział w Intel Extreme Masters,
 realizacja wywiadów z kandydatami na prezydenta Katowic,
 przygotowanie materiałów filmowych w ramach kolejnej edycji akcji na rzecz zdrowia
psychicznego studentów „Co nas Spina?”,
 realizacja materiału promującego Centrum Studiów Polarnych,
 udział w akcjach na rzecz adopcji zwierząt ze schronisk (przygotowanie materiałów filmowych ),
 realizacja transmisji oraz nagrań wykładów prof. Philipa Zimbardo,
 realizacja materiałów w ramach plebiscytu „Absolwent z Pasją”,
 udział w Terenowej Akcji Kreatywnej ze studentami niepełnosprawnymi,
 realizacja klipu promocyjnego „UŚ jest Happy”,
 przygotowanie materiałów promocyjnych dot. Instytutu odkrywania tajemnic oraz Warsztatów
Doświadczalnych (Instytut Fizyki UŚ).
Do końca lipca 2014 roku kontynuowany był druk „Gazety Uniwersyteckiej UŚ” w Drukarni
Archidiecezjalnej w Katowicach — nowy przetarg wygrała drukarnia Expol z Włocławka, jednak ze
względu na niską jakość wydruków oraz nieterminową realizację druku i dostaw poszczególnych
nakładów, umowa z drukarnią Expol została zerwana w grudniu 2014 roku.
W 2014 roku ukazało się drukiem 10 numerów bieżących oraz 1 numer specjalny, tzw. numer
promocyjny (wrzesień 2014).
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 (gu.us.edu.pl),
 współpraca z innymi pismami akademickimi oraz portalami popularnonaukowymi (wymiana
zdjęć, artykułów),
 digitalizacja materiałów archiwalnych,
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pomoc w redagowaniu wiadomości na potrzeby Biura Prasowego oraz obsługa fotograficzna
wydarzeń uniwersyteckich na potrzeby Działu Informacji i Promocji (przygotowywanie
fotoreportaży na stronę internetową UŚ).

W 2014 roku „Gazeta Uniwersytecka UŚ” była patronem medialnym licznych imprez kulturalnych,
konferencji naukowych i wydarzeń regionalnych, w tym m.in.: konkursu organizowanego przez
Uniwersytet Śląski i Fundację Bankową im. Leopolda Kronenberga przy Citi Handlowym „Pierwszy
milion” (4.12.2014), II Międzynarodowego Seminarium Naukowego „Dwujęzyczność, wielojęzyczność
i wielokulturowość — edukacja, globalizacja” (19.11.2014), konferencji „Urzędnik jako strażnik
realizacji ustawowych obowiązków względem zwierząt” (26.09.2014), Juwenaliów Śląskich
i Zagłębiowskich (maj 2014), Konferencji Naukowej Pracowników i Doktorantów „Świat bliski i świat
daleki. Techniki deskrypcji — perspektywy odbioru” (11–12.06.2014), Dnia Godności Osoby
z Niepełnosprawnością Intelektualną (7–10.5.2014), Śląskiej Konferencji Medyczno-Prawnej
(25.04.2014), międzynarodowego projektu „Media w edukacji formalnej i nieformalnej w krajach
Grupy Wyszehradzkiej” (kwiecień–czerwiec 2014), Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Plants, heavy
metals, environment” (26–28.06.2014), Międzynarodowej Konferencji Logopedycznej „Logopedia
w teorii i praktyce” (31.05.2014), konkursu REVITARE i Międzynarodowej Konferencji Naukowej
®
„Innowacyjne rozwiązania rewitalizacji terenów zdegradowanych” (6–8.10.2014), Intel Extreme
Masters (14–16.03.2014).
W 2014 roku redakcja „Gazety” kontynuowała działania w ramach umowy o współpracy ze
Śląską Kawiarnią Naukową oraz Muzeum Historii Katowic.
W maju 2014 roku redakcja „Gazety”, wraz z Biurem Współpracy z Gospodarką, rozpoczęła
prace nad nowym projektem — portalem naukowym Przystanek Nauka. Prace projektowe, budowa
portalu trwała do października 2014 roku. Od listopada 2014 r. rozpoczął się etap testowy projektu,
a we wrześniu 2014 r. został uruchomiony profil na Facebooku dla projektu Przystanek Nauka. Od
tego czasu na profilu codziennie zamieszczane się krótkie artykuły o charakterze popularnonaukowym,
ciekawostki ze świata nauki, materiały promujące badania naukowe oraz osiągnięcia naukowe
studentów, doktorantów i naukowców Uniwersytetu Śląskiego.

E.2 Współpraca z mediami
Według badań prowadzonych przez firmę Press Service Monitoring Mediów w roku 2014
Uniwersytet Śląski ponownie 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 wypowiedzi 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 wszystkie polskie redakcje, a szczególnie bardzo poczytne portale
internetowe, jak: Onet, Wirtualna Polska czy Interia. Z wypowiedzi eksperckich korzystały także
stacje radiowe, m.in.: Radio Katowice, Polskie Radio, Radio ZET, RMF FM, TOK FM, Radio Piekary,
Radio Fest, Radio eM, Radio ESKA, Radio CCM czy Radio Złote Przeboje. Wśród dzienników
najczęściej z prośbą o wypowiedzi zwracali się dziennikarze „Dziennika Zachodniego”, a także „Gazety
Wyborczej”, „Rzeczpospolitej” czy „Dziennika Gazety Prawnej”. Bardzo często wypowiedzi na łamach
„Rzeczpospolitej” czy „Dziennika Gazety Prawnej” dotyczyły spraw związanych z tematyką sektora
szkolnictwa wyższego.
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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 Uniwersytetu Śląskiego; spotkania dla prasy dotyczyły wydarzeń, których Uczelnia
była organizatorem (np. mecz Senat kontra Senat, Festiwal Nauki czy akcje charytatywne), spraw
dydaktycznych (rozpoczęcie rekrutacji, inauguracja roku akademickiego), wypowiedzi ekspertów UŚ
związanych np. ze świętami Bożego Narodzenia oraz osiągnięć naukowych. Spotkania promujące
naukę realizowane były pn. „Uniwersyteckie Spotkania z Nauką”.
Praktycznie każde większe wydarzenie związane z działalnością Uczelni było promowane także
za pomocą patronatów 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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Aktywność międzynarodowa Uniwersytetu Śląskiego realizowana była w 2014 roku w następujących
obszarach:
1. Program edukacyjny Uczenie się przez całe życie / Erasmus (LLP/Erasmus) oraz 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. Działalność informacyjna.
1. Program edukacyjny Uczenie się przez całe życie / Erasmus (LLP/Erasmus)
oraz Erasmus+ KA1 HE
Rok akademicki 2013/2014 był ostatnim rokiem funkcjonowania programu edukacyjnego Uczenie
się przez całe życie / Erasmus (LLP/Erasmus). Od roku akademickiego 2014/2015, działania
realizowane uprzednio w ramach LLP/Erasmus zostały przeniesione do akcji 1: mobilność
edukacyjna programu Erasmus+ (sektor: szkolnictwo wyższe).
Mobilność akademicka w ramach programu Erasmus+ nadal realizowana jest w oparciu o Kartę
Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego oraz umowy dwustronne zawarte z zagranicznymi uczelniami
partnerskimi i obejmuje wyjazdy i przyjazdy studentów i pracowników uczelni. W 2014 roku do
uczestnictwa w programie Erasmus oraz Erasmus+ upoważnione były instytucje z 32 państw.
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Spośród 33 krajów uczestniczących w programie Erasmus rok wcześniej, przejściowo została
z uczestnictwa w programie wyłączona Szwajcaria. Uniwersytet Śląski dysponował w 2014 roku
umowami dwustronnymi z 256 uczelniami partnerskimi z 28 państw.
Na realizację programu w roku akademickim 2013/2014 Uniwersytet otrzymał początkowo
989 760 euro. W trakcie roku akademickiego kwota ta wzrosła do 1 079 916 euro, z czego
wykorzystanych zostało 1 073 691 euro, czyli 99,42% pełnej kwoty i 108,5% kwoty pierwotnie
przyznanej. W roku akademickim 2012/2013 Uniwersytet otrzymał początkowo 979 665 euro,
łącznie 1 022 950 euro, z czego wykorzystanych zostało 1 017 685 euro, czyli odpowiednio: 99,49%
oraz 103,88% kwoty ostatecznie i początkowo przyznanej Uczelni.
Brak pełnego wykorzystania środków wynika z rozbieżności pomiędzy deklarowanymi i zawartymi
w umowach z indywidualnymi beneficjentami okresami pobytu w instytucji przyjmującej,
a rzeczywistymi okresami pobytu potwierdzonymi przez te instytucje. W przypadku pobytów,
których zakończenie zbiega się z ostatecznym terminem rozdysponowania środków finansowych,
redystrybucja środków niewykorzystanych z powodu skrócenia pobytu nie jest możliwa. W 2014
roku na realizację programu Erasmus+ KA1 HE w roku akademickim 2014/2015 Uniwersytetowi
Śląskiemu zostało przyznanych, wraz ze specjalnym, dodatkowym dofinansowaniem z Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój: 1 160 684 euro.
Dane porównawcze dotyczące realizacji programu LPP/Erasmus oraz Erasmus+ KA1 HE w latach
akademickich 2012/2013–2014/2015 zawierają tabele nr 1–5 oraz wykresy nr 1–3.

WYKRES 1
Program LLP/Erasmus oraz Erasmus+ KA1 HE — dane dla lat akademickich 2012/2013–2014/2015
— umowy bilateralne, uczelnie partnerskie, środki finansowe
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TABELA 1
Program LLP/Erasmus oraz Erasmus+ KA1 HE — liczba umów, uczelni partnerskich i wykorzystane środki
Lp.

Rok akademicki

Liczba umów
bilateralnych

Liczba uczelni
partnerskich

Wykorzystane środki
finansowe (w tys. euro)

1

2012/2013

412

257

1 017

2

2013/2014

420

256

1 073

3

2014/2015*

511

303

1 160

* 2014/2015 — według stanu na 15.04.2015 r.; ostateczne dane dostępne po zamknięciu i rozliczeniu projektu

W roku akademickim 2013/2014 zrealizowanych zostało łącznie 312 wyjazdów studentów
Uniwersytetu na studia (253) i praktyki (59), wobec 288 wyjazdów w roku akademickim 2012/2013
(217 wyjazdów na studia i 71 na praktyki).
W roku akademickim 2013/2014 studia w ramach programu Erasmus podjęło w Uniwersytecie
Śląskim 121 studentów zagranicznych.
W roku akademickim 2014/2015, do 15 kwietnia 2015 r., zrealizowanych zostało 236 wyjazdów
studentów. Zaplanowanych jest kolejnych 26 wyjazdów. Ostateczna liczba zrealizowanych wyjazdów
będzie znana po zakończeniu roku akademickiego i rozliczeniu praktyk zaplanowanych na okres
wakacyjny. Liczba zagranicznych studentów uczelni partnerskich realizujących w roku akademickim
2014/2015 część swoich studiów w Uniwersytecie Śląskim w ramach programu Erasmus+ wynosi
123 osoby, co jest najlepszym rezultatem od początku funkcjonowania programu, z uwzględ nieniem jego poprzednich edycji. Od roku akademickiego 2010/2011 Uniwersytet notuje stały
wzrost liczby przyjazdów. Jednocześnie poprawie ulega poziom zrównoważenia wyjazdów
i przyjazdów studentów.
W roku akademickim 2014/2015, w związku z uruchomieniem nowej edycji programu i realizacją
wymiany akademickiej w ramach mobilności edukacyjnej (Akcja 1) w programie Erasmus+, pojawiły
się problemy związane z interpretacją przepisów podatkowych. Pomimo bardzo energicznych starań
podjętych przez Uniwersytet Śląski, Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich i inne
polskie uczelnie oraz działań Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego problemy te nie zostały
jeszcze w pełni rozwiązane. Ich konsekwencją jest znaczące opóźnienie w realizacji wyjazdów
zaplanowanych na rok akademicki 2014/2015, szczególnie zaś wyjazdów pracowników i ryzyko
zmniejszenia liczby wyjazdów w porównaniu do lat poprzednich.
TABELA 2
Program LLP/Erasmus oraz Erasmus+ KA1 HE — wymiana studentów
(wyjazdy i przyjazdy na studia)
Lp.

Rok akademicki

Liczba wyjazdów

Liczba przyjazdów

Proporcja wyjazdów
do przyjazdów*

1

2012/2013

217

116

1,87:1

2

2013/2014

253

121

2,09:1

3

2014/2015**

206

123

1,67:1

* należy dążyć do pełnej równowagi wyjazdów i przyjazdów (1:1),
** 2014/2015 — według stanu na 15.04.2015 r.; ostateczne dane dostępne po zamknięciu i rozliczeniu projektu

Pracownicy naukowi Uniwersytetu zrealizowali w roku akademickim 2013/2014 łącznie 203
wyjazdy dydaktyczne do uczelni partnerskich, wobec 185 wyjazdów w roku akademickim
2012/2013. W roku akademickim 2014/2015, w związku ze wspomnianymi wyżej problemami
podatkowymi oraz zmianą sposobu finansowania, zrealizowanych zostanie około 140 wyjazdów
tego typu. Pomimo tych problemów Uczelnia w pełni wykorzysta przyznaną jej liczbę wyjazdów
i pozostające w jej dyspozycji środki finansowe. Jednak w przeciwieństwie do poprzednich dwóch
lat akademickich poziom realizacji wyjazdów nie przekroczy 100%. W roku akademickim 2013/2014
w Uniwersytecie zrealizowane zostały 52 wizyty dydaktyczne pracowników zagranicznych uczelni
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partnerskich, wobec 54 wizyt tego typu w roku akademickim 2012/2013. W roku akademickim
2014/2015, do 15 kwietnia 2015 r., zrealizowanych zostało 47 wiz yt.
TABELA 3
Program LLP/Erasmus oraz Erasmus+ KA1 HE — wymiana pracowników naukowych
(wyjazdy i przyjazdy w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych)

Lp.

Rok akademicki

Liczba wyjazdów
(oraz procent realizacji planów,
tj. przyznanej liczby mobilności)

Liczba przyjazdów

1

2012/2013

185 (130%)

54

2

2013/2014

203 (154%)

52

3

2014/2015*

135 (100%)

47

* 2014/2015 — według stanu na 15.04.2015 r.; ostateczne dane dostępne po zamknięciu i rozliczeniu projektu

W roku akademickim 2013/2014 zrealizowano także 104 wyjazdy szkoleniowe pracowników
Uniwersytetu, natomiast w roku 2012/2013 wyjazdów tych było 74. W roku akademickim 2014/2015
zrealizowanych zostanie prawdopodobnie 46 wyjazdów szkoleniowych, co będzie oznaczało
wykorzystanie 100% liczby przyznanych Uczelni mobilności oraz środków finansowych.
TABELA 4
Program LLP/Erasmus oraz Erasmus+ KA1 HE — wymiana pracowników naukowych i studentów
w latach 2012/2013–2014/2015

Lp.

Rok
akademicki

STA —
wyjazdy
dydaktyczne

STT — wyjazdy
szkoleniowe

SMS —
wyjazdy
na studia

SMP —
wyjazdy
na praktykę

Wizyty
dydaktyczne

Przyjazdy
na studia

1

2012/2013

2

2013/2014

185

74

217

71

54

116

203

104

253

59

52

121

3

2014/2015*

135

46

206

56

47

123

* 2014/2015 — według stanu na 15.04.2015 r.; ostateczne dane dostępne po zamknięciu i rozliczeniu projektu

WYKRES 2
Program LLP/Erasmus oraz Erasmus+ KA1 HE — dane dla lat akademickich 2012/2013–2014/2015
— przyjazdy i wyjazdy studentów i pracowników
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WYKRES 3
Program LLP/Erasmus oraz Erasmus+ KA1 HE — dane dla lat akademickich 2012/2013–2014/2015
— procentowy poziom realizacji planów

TABELA 5
Program LLP/Erasmus oraz Erasmus+ KA1 HE — wymiana pracowników naukowych i studentów
w latach 2012/2013–2014/2015 (procentowy poziom realizacji planów)
Lp.

Rok
akademicki

SMS —
wyjazdy na studia

SMP —
wyjazdy na praktykę

STA —
STT —
wyjazdy dydaktyczne wyjazdy szkoleniowe

1

2012/2013

81%

71%

130%

161%

2

2013/2014

95%

80%

154%

231%

3

2014/2015*

81%

100%

100%

100%

* 2014/2015 — według stanu na 15.04.2014 r.; ostateczne dane dostępne po zamk nięciu i rozliczeniu projektu

2. Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy
Od roku akademickiego 2013/2014 realizowana jest przez Uniwersytet Śląski mobilność
akademicka w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego — FSS. FSS to inicjatywa
wspierająca współpracę edukacyjną pomiędzy Polską a krajami-darczyńcami: Norwegią, Islandią
oraz Liechtensteinem, której celem jest zwiększenie spójności społecznej i ekonomicznej w ramach
EOG w zakresie edukacji. Uniwersytet Śląski realizuje projekt w ramach działania: Mob ilność
Studentów i Pracowników Uczelni.
W pierwszym roku realizacji tego programu, w ramach którego wymiana studentów i pracowników
realizowana jest na zasadach zbliżonych do programu Erasmus, Uniwersytetowi zostały przyznane
środki w wysokości 108 076 PLN na realizację 3 wyjazdów i 1 przyjazdu studentów oraz 3 wyjazdów
i 2 przyjazdów pracowników uczelni. W ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego Uniwersytet
współpracował z 2 uczelniami partnerskimi w 2 spośród 3 uprawnionych — poza Polską — do
uczestnictwa w programie krajach: Norwegii i Islandii. Zrealizowane zostały wszystkie planowane
mobilności. Ze względu na krótszy, niż planowano, okres pobytu na stypendium części
indywidualnych beneficjentów, z przyznanych Uczelni środków finansowych wykorzy stano
105 161,20 PLN, co stanowi 97,30% kwoty przyznanej.
Na rok akademicki 2014/2015 Uniwersytet otrzymał 235 889,40 PLN na realizację 7 wyjazdów
i 1 przyjazdu studentów oraz 5 wyjazdów i 4 przyjazdów pracowników uczelni. Liczba instytucji
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partnerskich wzrosła do 3. Współpraca nadal prowadzona jest z Norwegią i Islandią. Zrealizowanych
zostanie 8 wyjazdów i 1 przyjazd studenta oraz 5 wyjazdów i 4 przyjazdy pracowników.
Wykorzystana zostanie cała kwota przyznana Uczelni.
3. Wymiana osobowa z zagranicą
Biuro Międzynarodowej Mobilności prowadzi obsługę pracowników i studentów wyjeżdżających
za granicę oraz gości z zagranicy przyjeżdżających na Uniwersytet Śląski.
Dane dotyczące realizacji wymiany osobowej z zagranicą zawierają tabele nr 6 –8 oraz wykresy
nr 4–8.
3.1. Wyjazdy zagraniczne
W 2014 roku zanotowano 2 463 wyjazdy za granicę do 73 krajów świata. Największą liczbę
wyjazdów odnotowano do Czech — 344, a następnie Niemiec — 313 i Włoch — 193. Liczba
wyjazdów w zależności od ich celu przedstawia się następująco:
 udział w konferencji — 936,
 studia — 271,
 dydaktyka — 289,
 prowadzenie badań — 445,
 staże i kursy językowe — 178,
 inne — 344.
3.2. Przyjazdy gości zagranicznych
W roku 2014 odnotowano 2 089 przyjazdów cudzoziemców z 77 krajów świata. Najwięcej gości
zagranicznych przyjechało z Ukrainy — 571, Hiszpanii — 211, Turcji — 137, Białorusi — 116, Czech
— 103, Rosji — 96, Włoch — 82 oraz Niemiec — 80. Ilość przyjazdów w zależności od celu
przedstawia się następująco:
 praktyki i kursy językowe — 955,
 studia — 665,
 dydaktyka — 97,
 udział w konferencji — 213,
 prowadzenie badań — 71,
 zatrudnienie — 32,
 inne — 56.
WYKRES 4
Wyjazdy zagraniczne w roku 2014 w podziale procentowym na państwa docelowe
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WYKRES 5
Przyjazdy gości zagranicznych w roku 2014 w podziale procentowym na państwa pochodzenia

Rozwój współpracy międzynarodowej jest zjawiskiem niezmiernie korzystnym, pozwalającym na
umocnienie pozycji uczelni, jednak pociąga za sobą koszty związane zarówno z podejmowaniem
gości zagranicznych, jak i z wyjazdami zagranicznymi pracowników Uniwersytetu. W tabeli nr
6 zawarte zostały dane dotyczące wymiany osobowej w ramach współpracy z zagranicą w latach
2013–2014. Tabela ta zawiera dane odnośnie liczby przyjazdów i wyjazdów, jak również informacje
o kosztach jakie wymiana generuje.
TABELA 6
Struktura wskaźników współpracy międzynarodowej wydziałów
i innych jednostek Uniwersytetu Śląskiego w latach 2013-2014
(koszty wymiany podane są bez stypendiów programu LLP/Erasmus oraz Erasmus+)

Lp.

Wydział/Jednostka

Liczba
wyjazdów

Liczba
przyjazdów

Koszty zagranicznej wymiany osobowej (w PLN)
2014
2013

2013

2014

2013

2014

Wyjazdy

Przyjazdy

Razem

1

Artystyczny

70

117

21

27

182 550,46

0,00

182 550,46

79 043,07

2

Biologii i Ochrony Środowiska

98

140

23

42

652 271,07

14 253,62

666 524,69

238 919,92

3

Etnologii i Nauk o Edukacji

87

80

26

32

99 748,70

53 812,18

153 560,88

99 092,65

4

Filologiczny

761

664

323

453

1 042 241,45

41 473,73

5

Informatyki i Nauki
o Materiałach

112

100

38

44

375 657,89

90,00

6

Matematyki, Fizyki i Chemii

368

512

88

92

2 286 959,01

73 275,45

7

Nauk o Ziemi

201

186

42

48

725 590,00

8 244.87

733 834, 87

574 259,80

8

Nauk Społecznych

158

162

170

161

258 043,26

4 655,00

262 698,26

229 793,42

9

Pedagogiki i Psychologii

131

91

29

36

111 731,48

8 716,00

120 447,48

216 866,55

10

Prawa i Administracji

127

130

90

82

387 909,41

2 357,73

390 267,14

270 566,04

11

Radia i Telewizji
im. K. Kieślowskiego

11

12

14

27

12 332,66

0,00

12 332,66

2 015,47
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1 083 715,18 1 007 705,64
375 747,89

409 998,45

2 360 234,46 1 829 448,05

Lp.

Wydział/Jednostka

Liczba
wyjazdów

Liczba
przyjazdów

Koszty zagranicznej wymiany osobowej (w PLN)
2014
2013

2013

12

Teologiczny

13

Inne jednostki
RAZEM

2014

25

42

192

227

2013

4

2014

Wyjazdy

Przyjazdy

Razem

31

66 542,41

0,00

66 542,41

45 490,45

627 1 014

473 147,12

21 358,86

494 505,98

309 059,43

2 341 2 463 1 495 2 089 6 674 724,92

228 237,44 6 902 962,36 5 312 258,94

Można zaobserwować, że między poszczególnymi wydziałami oraz innymi jednostkami
Uniwersytetu Śląskiego istnieją znaczne różnice w strukturze i intensywności wymiany międzynarodowej. Dane dotyczące liczby wyjazdów i przyjazdów w podziale na poszczególne wydziały
i jednostki Uniwersytetu Śląskiego w latach 2013–2014 zostały przedstawione graficznie na wykresie
nr 6.
WYKRES 6
Liczba wyjazdów i przyjazdów w latach 2013–2014 w podziale na poszczególne wydziały i jednostki
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
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Uwzględniając stypendia wypłacane w ramach programu LLP/Erasmus oraz Erasmus+ na
wyjazdy zagraniczne studentów i nauczycieli akademickich, programy międzynarodowe (środki Unii
Europejskiej) i fundusze strukturalne stanowią największe źródło finansowania wyjazdów
zagranicznych — 56,32%. W ramach tej kategorii największym źródłem finansowania jest program
LLP/Erasmus i Erasmus+, z którego wydatkowano na pokrycie wyjazdów studentów i kadry
4 132 000 mln złotych. Kolejnym dużym źródłem finansowania są granty krajowe — 15,15% i środki
na działalność statutową, które stanowią prawie 17,28%.
Dane dotyczące kosztów wymiany osobowej w ramach współpracy z zagranicą w 2014 roku
według źródeł finansowania zostały ujęte na wykresie nr 7 oraz w tabeli nr 7.

WYKRES 7
Koszty zagranicznej wymiany osobowej w roku 2014 w podziale procentowym na źródła finansowania
z uwzględnieniem programu LLP/Erasmus oraz Erasmus+

TABELA 7
Koszty zagranicznej wymiany osobowej w 2014 roku
z uwzględnieniem programu LLP/Erasmus oraz Erasmus+ (w PLN)
Lp.

Źródło finansowania

Koszty
wyjazdów

Koszty
przyjęcia gości

Koszty wymiany
osobowej
RAZEM

1

Dopłata Rektora

159 629,67

41 822,81

201 452,48

2

Działalność statutowa

1 870 740,45

36 228,17

1 906 968,62

3

Granty krajowe

1 630 078,24

41 605,51

1 671 683,75

4

Młodzi badacze

649 929,08

0,00

649 929,08

5

Dochody własne

6

Środki międzynarodowe i fundusze strukturalne

7

Inne środki

RAZEM

214 092,29

24 000,58

238 092,87

6 140 004,26

74 647,37

6 214 651,63

142 250,93

9 933,00

152 183,93

10 806 724,92

228 237,44

11 034 962,36
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4. Współpraca w ramach umów bilateralnych
W 2014 roku Uniwersytet Śląski zawarł 20 nowych umów o współpracy naukowo -dydaktycznej
z następującymi jednostkami zagranicznymi:
1. Umowa o współpracy z Uniwersytetem Państwowym im. Iwana Franki w Żytomierzu, Ukraina.
2. Umowa o współpracy z Kurskim Uniwersytetem Państwowym, Rosja.
3. Umowa o współpracy z Kijowskim Uniwersytetem im. Borysa Hrynczenki, Ukraina.
4. Umowa o współpracy z Uniwersytetem Żylińskim, Republika Słowacka.
5. Umowa patronacka ze Związkiem Polaków w Argentynie, Buenos Aires, Argentyna.
6. Porozumienie ramowe o współpracy ze Smoleńskim Uniwersytetem Państwowym, Rosja.
7. Umowa o przyjaźni i współpracy z Uniwersytetem w Arkansas, USA.
8. Umowa o współpracy z Bałtyckim Federalnym Uniwersytetem im. Immanuela Kanta, Kaliningrad,
Rosja.
9. Porozumienie z Uniwersytetem l’Aquila we Włoszech.
10. Umowa o współpracy z Uniwersytetem l’Aquila we Włoszech dotycząca wspólnych studiów
magisterskich: Matematyka Stosowana i Interdyscyplinarna.
11. Umowa o współpracy z Papieskim Uniwersytetem Katolickim Parany, Brazylia.
12. Umowa z Charkowskim Uniwersytetem Narodowym im. W. N. Karazina, Ukraina.
13. Aneks do Umowy o podwójnym dyplomie z Uniwersytetem l’Aquila we Włoszech.
14. Umowa z Podkarpackim Uniwersytetem Narodowym im. Wasyla Stefanyka, Ukraina.
15. Umowa z Uniwersytetem Guadalajara, Meksyk.
16. Aneks do umowy Instytutu Matematyki z VU University Amsterdam, Holandia.
17. Umowa z Department of Astronomy, Beijing Normal University, Chiny.
18. Umowa o współpracy z University of the Fraser Valley, Kanada dotycząca wymiany studentów.
19. Aneks do Umowy konsorcjum w sprawie wspólnego programu studiów drugiego stopnia:
Ekonomia społeczna i praca socjalna.
20. Porozumienie o współpracy w zakresie studiów prawniczych z Loyola University, Wydział Prawa,
Nowy Orlean, Luizjana, USA.
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 Européenne pour la Recherche Nucléaire, Genewa, Szwajcaria,
ECTN — European Chemistry Thematic Network, Bruksela, Belgia.

6. Rekrutacja na studia kandydatów z zagranicy
Biuro Rekrutacji Studentów Międzynarodowych 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 cudzoziemców na Uniwersytecie Śląskim w latach 2012–2014 zawarte są
w tabeli nr 8 i na wykresie nr 8.
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TABELA 8
Liczba studentów-cudzoziemców na Uniwersytecie Śląskim w latach 2012–2014
(na podstawie danych przekazanych GUS)
Lp.

Studenci-cudzoziemcy

2012

2013

2014

1

Studenci-cudzoziemcy ogółem

200

323

468

2

Studenci-cudzoziemcy
na pierwszym roku studiów

92

134

185

WYKRES 8
Liczba studentów-cudzoziemców na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w latach 2010–2014

W roku 2014 działania prowadzone przez Biuro Rekrutacji Studentów Międzynarodowych
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,
— kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia w ramach Uchwały nr 130 Senatu
Uniwersytetu Śląskiego z dnia 28 maja 2013 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 2014/2015.
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 rosyjskojęzycznej strony Uniwersytetu
Śląskiego w portalu społecznościowym VKontakte (vk.com/us_edu_pl), jak i angl ojęzycznej strony
Uniwersytetu Śląskiego na portalu Facebook (https://www.facebook.com/UniversityofSilesiainKatowice).
Ogółem obsłużono około 600 kandydatów na studia z zagranicy.
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Największym zainteresowaniem wśród cudzoziemców cieszyły się następujące kierunki studiów:
— zarządzanie (I st., stacj.) — 18,
— filologia angielska, tłumaczeniowa z językiem chińskim (I st., stacj.) — 16,
— międzynarodowe studia polskie (II st., stacj.) — 15.
W tym roku po raz pierwszy przeprowadzono egzaminy z języka polskiego on -line (testy oraz
rozmowy). Egzaminy przygotowali pracownicy Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ — jednostki
specjalizującej się w kształceniu cudzoziemców.
6.2. Wsparcie kandydatów na studia z zagranicy w procesie aplikowania o przyjęcie na pełne
i częściowe formy kształcenia w UŚ, w tym:
— obsługa maila: admission@us.edu.pl (liczba zapytań: 2 155),
— obsługa profilu UŚ na rosyjskim portalu społecznościowym VKontakte (liczba gości: 25 577,
liczba odsłon: 82 130),
— organizacja tygodnia adaptacyjnego dla obcokrajowców rozpoczynających studia 1 października
2014 r. (120 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 „Studijos”, Wilno, Litwa (6–8 lutego 2014 r.),
 targi edukacyjne „Education & Career”, Ałmaty, Kazachstan (10–12 kwietnia 2014 r.),
 targi edukacyjne „International Education Fairs”, Tbilisi, Gruzja oraz spotkanie
w Państwowym Uniwersytecie Ilii (14–15 lutego 2014 r.),
 targi „Edukacja i Kariera”, Kijów, Ukraina (13–15 listopada 2014 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 grupą studentów
z Ukrainy, Białorusi i Mołdawii: 20 maja, 16 października oraz 20 listopada 2014 r.,
 spotkanie z uczniami z Polskiej Szkoły Społecznej w Grodnie — Fundacja Rozwoju Inicjatyw
Demokratycznych, 10 października 2014 r.,
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spotkanie z kandydatami na studia z Ukrainy — pozarządowa organizacja młodzieżowa
„Galateja” — Czernihów, 29 października 2014 r.,
 spotkanie z grupą studentów z Krasnojarska — „Poznaj Sąsiada — poznaj siebie!”, projekt
polsko-rosyjskiej wymiany młodzieży, 29 listopada 2014 r.
Ogółem przyjęto ponad 120 osób.


7. Promocja zagraniczna Uniwersytetu
W roku 2014 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:
a. międzynarodowe targi edukacyjne (Litwa, Gruzja, Kazachstan i Ukraina),
b. konferencje branżowe:
 Erasmus Coordinators Conference and GO-Exchange Education Fair 2014: ERACON 2014,
Nikozja, Cypr,
 European Association of International Education: EAIE 2013, Praga, Czechy,
c. organizacja i obsługa międzynarodowych działań ogólnouczelnianych mających na celu
promocję Uniwersytetu:
 Międzynarodowy dzień (Gruzja, Kazachstan, Mongolia, Kirgistan i Ukraina), w tym
„Warsztaty pierogów świata” w ramach „International Garden” — wydarzenia organizowanego
przez Instytucję Kultury Katowice — Miasto Ogrodów, 2 czerwca 2014 r.,
 Dzień Campus France w Polsce — Studia we Francji, 4 listopada 2014 r.
7.2. Stworzenie wielojęzycznej strony dla kandydatów na studia z zagranicy: www.admission.us.edu.pl.
7.3. Obsługa stron: www.english.us.edu.pl, www.russian.us.edu.pl, www.erasmus.us.edu.pl.
7,4, Obsługa profilu UŚ na rosyjskim 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,
portugalskim, rosyjskim i ukraińskim.
7.7. Kontakty z mediami zagranicznymi, przede wszystkim na Ukrainie.
7.8. Obsługa zagranicznych portali, na których UŚ ma swój profil.
7.9. Obsługa wybranych rankingów międzynarodowych.
7.10. Koordynacja działań, powołanego w 2010 roku, Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych (ang.
Silesian Universities Network), którego Uniwersytet Śląski pozostaje liderem w latach
2014–2016. Celem Konsorcjum jest promocja śląskiego szkolnictwa wyższego w regionie, na
obszarze Polski i za granicą oraz wzajemna pomoc i wymiana informacji. W skład Konsorcjum
wchodzi 9 śląskich uczelni: Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach,
Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej,
Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, Politechnika
Częstochowska, Politechnika Śląska w Gliwicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach,
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach oraz Uniwersytet Śląski w Katowicach. Prace prowadzone
w ramach Konsorcjum ogniskują się wokół 3 celów strategicznych:
a. integracja działań związanych z promocją kształcenia w uczelniach Konsorcjum, zmierzających
do poprawy stopnia internacjonalizacji tych uczelni,
b. integracja programów obsługi socjalnej studentów-obcokrajowców, w tym programów
przybliżających kulturę regionu, obejmujących studentów podejmujących pełny tok studiów
oraz studentów wizytujących Śląsk w ramach międzynarodowej wymiany akademickiej,
c. integracja działań związanych z promocją i rozwojem kształcenia przez całe życie,
w szczególności kształcenia pozaakademickiego adresowanego do społeczności regionu.
7.11. Współpraca w ramach IROs Forum — sieci Działów Współpracy z Zagranicą polskich uczelni
publicznych, utworzonej w 2008 roku w wyniku inicjatywy kierowników Działów Współpracy
z Zagranicą i koordynatorów Programu Erasmus. IROs Forum zrzesza 19 uczelni członkowskich
i zostało powołane dla rozwijania nowych form współpracy. Działalność IROs Forum skupia się
na następujących obszarach:
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a. inicjowaniu wspólnych projektów mających na celu rozwój wymiany akademickiej,
b. rozszerzaniu współpracy uczelni w dziedzinie badań i zarządzania projektami,
c. rozwijaniu nowych umiejętności i rozszerzaniu starych, poprzez organizowanie warsztatów
i seminariów,
d. promocji uczelni partnerskich Forum w Polsce i za granicą,
e. budowaniu jakości w obszarze współpracy międzynarodowej,
f. wymianie informacji i przykładów dobrej praktyki pomiędzy członkami Forum.
W roku 2014 IROs Forum aktywnie włączyło się w działania zmierzające do rozwiązania problemów
związanych z opodatkowaniem dofinansowań wypłacanych w ramach programu Erasmus+.
8. 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 2014 podjęto następujące działania:
8.1. Aktualizacja strony www.dwz.us.edu.pl — informacje dotyczące wyjazdów zagranicznych,
stypendiów, konferencji międzynarodowych.
8.2. Aktualizacja strony programu LLP/Erasmus oraz Erasmus+ KA1 HE: www.erasmus.us.edu.pl
w języku polskim i częściowo w języku angielskim — informacje dla studentów i nauczycieli
akademickich.
8.3. Aktualizacja strony www.english.us.edu.pl w języku angielskim — informacje na temat
działalności UŚ.
8.4. Aktualizacja strony www.russian.us.edu.pl w języku rosyjskim — informacje dla kandydatów na
studia.
8.5. Stworzenie strony www.admission.us.edu.pl — strony dla kandydatów na studia z zagranicy
zawierającej informacje w następujących językach: polski, angielski, gruziński, portugalski,
rosyjski i ukraiński.
8.6. Przygotowanie lub aktualizacja publikacji:
a. w ramach programu LLP/Erasmus oraz 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.
b. o charakterze ogólnouczelnianym:
 ulotki informacyjne dla kandydatów na studia w języku rosyjskim i portugalskim.
8.7. W ramach programu Erasmus przeprowadzono cykl spotkań informacyjno-promocyjnych
w jednostkach dydaktycznych UŚ oraz cykl spotkań informacyjnych dla studentów
zakwalifikowanych do wyjazdu w ramach programu.
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A/ Kadry Uczelni
Zatrudnienie w Uczelni na dzień 31 grudnia 2014 roku (w przeliczeniu na etaty) wynosiło
3 190,80 etatu. W stosunku do roku ubiegłego nastąpił więc spadek zatrudnienia o 27,55 etatu.
Nauczyciele akademiccy (wg stanu na dzień 31.12.2014 r.) zajmowali 1 915,40 etatu (spadek
zatrudnienia w stosunku do roku ubiegłego o 6,55 etatu) i stanowili 60,02% ogółu zatrudnionych.
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi zajmowali 1 275,40 etatu (spadek zatrudnienia
o 21,00 etatów) i stanowili na dzień 31 grudnia 2014 roku — 39,98% ogółu zatrudnionych.
Dla porównania, w 2012 roku proporcja nauczycieli akademickich do pozostałych pracowników
wynosiła 59,31% : 40,69%, a w roku 2013 — 59,72% : 40,28%.
Stan zatrudnienia w osobach, na koniec grudnia 2014 r., wynosił 3 362 i obejmował 2 044
nauczycieli akademickich oraz 1 318 pozostałych pracowników Uczelni.
Strukturę zatrudnienia w poszczególnych jednostkach organizacyjnych przedstawia tabela nr
2, natomiast „naukową” składową algorytmu za rok 2014 obrazuje tabela nr 3.

Nauczyciele akademiccy
Zatrudnienie nauczycieli akademickich w 2014 roku, w porównaniu z rokiem ubiegłym, spadło
o 6,55 etatu (wg stanu na dzień 31.12.2014 r.) i rozkładało się następująco:
— pracownicy naukowo-dydaktyczni — 1 574,35 et.,
— pracownicy dydaktyczni — 315,55 et.,
— pracownicy naukowi — 17,50 et.,
— bibliotekarze dyplomowani — 8,00 et.
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W 2014 r. nastąpił wzrost zatrudnienia wśród pracowników naukowo-dydaktycznych (o 5,10 et.),
spadek zatrudnienia w grupie pracowników dydaktycznych (o 8,15 et.) oraz spadek zatrudnienia
w grupie pracowników naukowych (o 3,50 et.). Grupę pracowników naukowych stanowią głównie
osoby zatrudnione dla realizacji projektów, których wynagrodzenie (wraz z kosztami pracodawcy)
w całości finansowane jest z kosztów bezpośrednich projektów — dane zawiera tabela nr 1.
W grupie bibliotekarzy dyplomowanych zatrudnienie nie uległo zmianie.
W grudniu 2014 r. w Uczelni
zatrudnionych było 1 783 nauczycieli
akademickich w pełnym wymiarze
czasu pracy oraz 261 osób w niepełnym
wymiarze
czasu
pracy.
Nastąpił spadek zatrudnienia wśród
pełnozatrudnionych (o 4 osoby) oraz
spadek zatrudnienia wśród niepełnozatrudnionych (o 3 osoby).
Stan
zatrudnienia
nauczycieli
akademickich przedstawiają (w różnych ujęciach) tabele nr 4 i 5 oraz
tabela nr 6.
Wśród nauczycieli akademickich
zatrudnionych w pełnym wymiarze
czasu pracy, w stosunku do roku ubiegłego, nastąpił wzrost zatrudnienia na stanowisku pr ofesora
zwyczajnego (o 1,00 et.) oraz spadek na stanowisku profesora nadzwyczajnego (o 22,00 et.).
Zatrudnienie na stanowiskach profesora wizytującego utrzymuje się na tym samym poziomie.
Wzrost zatrudnienia o 32,00 et. nastąpił na stanowisku adiunkta.
Na koniec grudnia 2014 r. aż 337,00 et. zajmowali adiunkci posiadający stopień naukowy
doktora habilitowanego, a 1,00 et. tytuł naukowy profesora. Duża grupa osób zatrudnionych na
stanowisku asystenta posiada stopień naukowy doktora: na koniec 2014 r. — 39,40 et.
W okresie od 1 maja 2014 roku do 30 kwietnia 2015 roku nominacje na stanowisko profesora
zwyczajnego otrzymało siedem osób: prof. dr hab. Zygmunt Gburski, prof. dr hab. Marian Paluch
oraz prof. dr hab. Krzysztof Szot z Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii, prof. dr hab. Piotr Fast
i prof. dr hab. Henryk Fontański z Wydziału Filologicznego oraz prof. dr hab. Teresa Dukiet -Nagórska i prof. dr hab. Wojciech Popiołek z Wydziału Prawa i Administracji.
Dla porównania, w analogicznym okresie, tj. od 1 maja 2013 roku do 30 kwietnia 2014 roku
stanowisko profesora zwyczajnego uzyskało pięć osób.
W okresie od 1 maja 2014 roku do 30 kwietnia 2015 roku trzydzieści osób uzyskało tytuł
naukowy profesora: prof. dr hab. inż. Joachim Kusz, prof. dr hab. Barbara Machur a, prof. dr hab.
Monika Musiał i prof. dr hab. Wojciech Pisarski z Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii, prof. dr hab.
Jacek Górecki, prof. dr hab. Grzegorz Łaszczyca, prof. dr hab. Marian Mikołajczyk, prof. dr hab.
Leszek Wilk, prof. dr hab. Kazimierz Zgryzek i prof. dr hab. Lidia Zacharko z Wydziału Prawa
i Administracji, prof. dr hab. Józef Knopek, prof. dr hab. Michał Korzistka, prof. dr hab. Roman
Maciuszkiewicz oraz prof. dr hab. Aleksander Ostrowski z Wydziału Artystycznego, prof. dr hab.
Marek Barański, prof. dr hab. Piotr Łaciak, prof. dr hab. Tomasz Pawelec oraz prof. dr hab. Urszula
Swadźba z Wydziału Nauk Społecznych, prof. dr hab. Mariola Jarczyk, prof. dr hab. Aldona
Skudrzyk, prof. dr hab. Ewa Sławek, prof. dr hab. Helena Synowiec oraz prof. dr hab. Krzysztof
Uniłowski z Wydziału Filologicznego, prof. dr hab. Piotr Skubała, prof. dr hab. Piotr Świątek oraz
prof. dr hab. Barbara Tokarska-Guzik z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska, prof. dr hab. Maria
Czaja i prof. dr hab. Ireneusz Malik z Wydziału Nauk o Ziemi, prof. dr hab. Zenon Gajdzica
z Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji oraz prof. dr hab. Józef Lelątko z Wydziału Informatyki i Nauki
o Materiałach.
Dla porównania, w analogicznym okresie, tj. od 1 maja 2013 roku do 30 kwietnia 2014 ro ku tytuł
naukowy profesora otrzymało siedemnaście osób.
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Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi
Na dzień 31 grudnia 2014 roku 1 318 osób niebędących nauczycielami akademickimi zajmowało
1 275,40 etatu.
Grupę tę tworzą:
— pracownicy naukowo-techniczni — 53,25 etatu (spadek zatrudnienia o 2,50 et.),
— pracownicy inżynieryjno-techniczni i informatycy — 228,65 etatu (spadek zatrudnienia o 9,50
et.), w tym informatycy — 71,25 etatu (spadek zatrudnienia o 1,75 et.),
— pracownicy biblioteczni — 152,00 etatu (spadek o 4,00 et.),
— pracownicy administracyjni i ekonomiczni — 623,00 etatu (spadek zatrudnienia o 3,00 et.),
— pracownicy obsługi, robotnicy i kierowcy — 193,00 etatu (spadek zatrudnienia o 5,75 et.),
— pracownicy działalności wydawniczej i poligraficznej — 25,50 etatu (wzrost o 3,75 et.).
Na koniec grudnia 2014 r. z kosztów bezpośrednich projektów opłacanych było łącznie
25,25 etatów, z czego 12,75 et. w administracji ogólnouczelnianej, a pozostałe 12,50 et. na
wydziałach i w jednostkach niebędących wydziałami.
Z kosztów pośrednich projektów 5,32 etatów uruchomiono w administracji ogólnouczelnianej —
dane zawiera tabela nr 1.
TABELA 1
Etaty finansowane w 2014 roku z kosztów projektów
Etaty finansowane z kosztów bezpośrednich projektów

Lp.

Nazwa projektu

25,25 et.

1

NITKA

1,00

2

DoktoRIS

2,75

3

Informatyka Inżynierska

0,50

4

FORSZT

1,00

5

NOJAK

0,50

6

1.3.2. POIG

0,50

7

Programowanie kariery

2,50

8

PAAD

2,00

9

Projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej

1,00

10

PAS

1,50

11

Klaster NANO

2,00

12

Erasmus Mobilność edukacyjna

1,00

13

Matematyka kodem nowoczesności

0,50

14

PIN

1,50

15

ISS-EWATUS

0,50

16

UStuŚ

1,00

17

ZLAB

3,00

18

Chmura edukacyjna

2,00

19

iCSE4school

0,50

Etaty finansowane z kosztów pośrednich

5,32

Na Wydziale Nauk o Ziemi w Centrum Studiów Polarnych (KNOW) 2,5 etatu finansowane jest
z dotacji projakościowej.
Wśród pracowników Uczelni najliczniejszą grupę, bo 28,88% ogółu zatrudnionych stanowią
osoby w przedziale wiekowym od 36 do 45 lat, a 24,89% ogółu zatrudnionych stanowią osoby
w przedziale wiekowym do 35. roku życia. Wśród samodzielnych pracowników naukowych najwięcej
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osób znajduje się w przedziale wiekowym od 56 do 65 lat (36,94% ogółu samodzielnych
pracowników), a w przedziale od 46. do 55. roku życia — 32,34%.
Zatrudnienie wg grup wiekowych na dzień 31 grudnia 2014 r. (wraz z porównaniem roku 2013)
ilustrują tabele nr 7 i 8.
Strukturę zatrudnienia (w przeliczeniu na etaty) w poszczególnych grupach pracowniczych
przedstawia tabela nr 9, natomiast tabela nr 10 obrazuje zatrudnienie na wydziałach (na koniec
grudnia 2014 r.) z uwzględnieniem stosunku pracowników niebędących nauczycielami do nauczycieli
akademickich, z uwzględnieniem informacji o liczbie studentów. Szczegółowe informacje dotyczące
zatrudnienia pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w poszczególnych jednostkach
organizacyjnych Uczelni zawierają tabele nr 11 i 12.
W styczniu 2015 r. minął trzynasty rok funkcjonowania w Uniwersytecie Śląskim Pracowniczego
Programu Emerytalnego. Według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. do PPE należało 1 114
uczestników (968 pracowników i 146 byłych pracowników). W ciągu 2014 r. do PPE przystąpiło 40
nowych uczestników, 30 osobom wypłacono środki zgromadzone w PPE oraz dokonano 2 wypłat
transferowych na IKE.
Od początku istnienia PPE do 31.12.2014 r. z Programu wypłacono środki 331 uczestnikom.

Zmarli pracownicy Uczelni
W ostatnim czasie z grona pracowników Uniwersytetu Śląskiego odeszli na zawsze:
śp. prof. zw. dr hab. Józef Hołard, śp. prof. dr hab. Jagoda Adamus, śp. dr Barbara
Filipczyk-Halladin, śp. dr Marek Gaj, śp. dr Henryk Wistuba, śp. Krystyna Burczyk
oraz śp. Bożena Przybycin
Cześć Ich Pamięci

TABELA 2
Struktura zatrudnienia w poszczególnych jednostkach Uczelni w przeliczeniu na etaty oraz w osobach
(stan na 31 grudnia 2014 roku)

Lp.

Wydział/Jednostka

Nauczyciele
akademiccy
etaty

osoby

Pracownicy
niebędący
nauczycielami
akademickimi
etaty

osoby

Razem

etaty

Struktura w %

osoby

etaty

osoby

1

Biologii i Ochrony Środowiska

142,250

146

85,000

88

227,250

234

7,122

6,960

2

Filologiczny

448,000

500

106,250

110

554,250

610

17,370

18,144

3

Matematyki, Fizyki i Chemii

229,750

242

89,000

93

318,750

335

9,990

9,964

4

Nauk o Ziemi

134,950

139

86,000

88

220,950

227

6,925

6,752

5

Nauk Społecznych

195,000

205

46,000

46

241,000

251

7,553

7,466

6

Pedagogiki i Psychologii

152,500

160

43,000

44

195,500

204

6,127

6,068

7

Prawa i Administracji

110,250

124

47,000

48

157,250

172

4,928

5,116

8

Informatyki i Nauki o Materiałach

121,000

130

60,750

63

181,750

193

5,696

5,741
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Lp.

Wydział/Jednostka

Pracownicy
niebędący
nauczycielami
akademickimi

Nauczyciele
akademiccy
etaty

etaty

osoby

etaty

osoby

47,000

49

1,473

1,457

12

53,500

61

1,677

1,814

21,500

22

110,300

114

3,457

3,391

112

16,500

18

125,400

130

3,930

3,867

56,500

57

3,000

3

59,500

60

1,865

1,785

25,000

25

6,150

7

31,150

32

0,976

0,952

8,250

10

2,000

2

10,250

12

0,321

0,357

11,500

12

4,500

5

16,000

17

0,501

0,506

Kolegium ISM

—

—

1,000

2

1,000

2

0,031

0,059

18

CINiBA

—

—

10,750

11

10,750

11

0,337

0,327

19

SINJA

4,250

5

1,500

3

5,750

8

0,180

0,238

20

Centr. Studiów nad Człow. i Środ.

—

—

1,000

1

1,000

1

0,031

0,030

21

ŚMCEiBI

—
—

—

6,000

6

6,000

6

0,188

0,178

1,750

2

1,750

2

0,055

0,059

—

—

6,500

7

6,500

7

0,204

0,208

—

—

31,500

32

31,500

32

0,987

0,952

—

—

8,000

8

8,000

8

0,251

0,238

—

—

439,500

454

439,500

454

13,774

13,504

4,000

4

89,000

89

93,000

93

2,915

2,766

—

—

36,250

37

36,250

37

1,136

1,101

1 915,400

2 044

1 275,400

1 318

3 190,800

3 362

100,00

100,00

Radia i Telewizji
im. K. Kieślowskiego

31,000

32

16,000

17

10

Teologiczny

43,500

49

10,000

11

Etnologii i Nauk o Edukacji

88,800

92

12

Artystyczny

108,900

13

SPNJO

14

SWFiS

15

Szkoła Języka i Kultury Polskiej

16

Szkoła Zarządzania

17

22
23
24
25

Centrum Kształcenia na Odległość
Centrum Kształcenia Ustawicznego
Wydawnictwo
Kampus w Chorzowie

26

Administracja ogólnouczelniana

27

Biblioteka UŚ

28

Adm. Międzywydz. w Cieszynie

RAZEM

—

etaty

Struktura w %

osoby

9

osoby

Razem

TABELA 3
„Naukowa” składowa algorytmu proporcjonalna do liczby nauczycieli akademickich
oraz bibliotekarzy dyplomowanych posiadających tytuł naukowy profesora i stopnie naukowe
(w przeliczeniu na etaty, główne miejsca pracy) obliczona wg średniorocznego zatrudnienia w 2014 roku

Lp.

Wydział/Jednostka

Stopień naukowy

Tytuł
naukowy
Prof.
A

Tytuł zawodowy
Dr hab.
B

Dr
C

Mgr
D

Punktacja
wg
algorytmu
**

Porównawcza
punktacja
wg algorytmu
stan na
31.12.2013 r.

1

Biologii i Ochrony Środowiska

18,084

34,752

71,286

24,480

246,123

242,165

2

Filologiczny

49,962

95,049

237,724

59,143

730,732

714,328

3

Matematyki, Fizyki i Chemii
w tym:
Instytut Matematyki
Instytut Fizyki
Instytut Chemii

46,303

59,900

121,403

5,822

423,484

420,980

7,833
31,512
6,958

17,543
23,085
19,272

43,399
36,794
41,210

1,760
2,833
1,229

121,528
182,974
118,983

122,322
187,764
110,893

4

Nauk o Ziemi

15,709

37,586

75,519

4,860

232,583

229,089

5

Nauk Społecznych

16,001

53,191

108,955

17,854

327,671

323,581

6

Pedagogiki i Psychologii

7

Prawa i Administracji

8

Informatyki i Nauki o Materiałach

8,000

24,251

86,339

34,210

232,221

227,101

16,251

36,794

47,804

7,207

193,129

191,544

8,292

23,647

72,109

14,958

191,146

183,549
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Lp.

Wydział/Jednostka

9
10

11
12

Stopień naukowy

Tytuł
naukowy

Tytuł zawodowy

Punktacja
wg
algorytmu
**

Porównawcza
punktacja
wg algorytmu
stan na
31.12.2013 r.

Prof.

Dr hab.

Dr

Mgr

A

B

C

D

Radia i Telewizji im. K. Kieślowskiego

5,833*

11,125*

9,959*

1,999*

53,770*

52,171*

Wydziały w Cieszynie
w tym:
Wydział Artystyczny
Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji

18,584

48,441

93,425

39,136

322,616

317,655

15,834
2,750

33,711
14,730

38,671
54,754

19,315
19,821

184,329
138,287

176,480
141,175

8,771

12,042

17,083

1,687

73,323

75,984

—

—

21,689

92,277

124,811

128,426

211,790

436,778

963,295

303,633 3 151,609

3 106,573

Teologiczny
Ogólnouczelniane, międzywydziałowe,
pozawydziałowe i wspólne jednostki
dydaktyczne oraz bibliotekarze
dyplomowani

RAZEM

* uwzględniono również tzw. „drugie” miejsca pracy, **  

A  2,5  B  2,0  Cx1,5  D

TABELA 4
Zatrudnienie w 2014 roku (w przeliczeniu na pełne etaty oraz w osobach)
Lp.

1

Wyszczególnienie

Dyplomowani
bibliotekarze

Etaty

Pracownicy
dydaktyczni

4

Pracownicy naukowi

Pracownicy
naukowodydaktyczni

osoby

2,00

2

0,06

0,06

adiunkt biblioteczny

1,00

1

0,03

0,03

kustosz dyplomowany

3,00

3

0,09

0,09

st. kustosz dyplomowany

2,00

2

0,06

0,06

Razem

8,00

8

0,25

0,25

lektor
st. wykładowca
wykładowca
Razem

3

etaty

asystent biblioteczny

instruktor
2

Struktura w %

Osoby

3,00

3

0,09

0,09

23,50

31

0,74

0,92

222,80

243

6,98

7,23

66,25

79

2,08

2,35

315,55

356

9,89

10,59

adiunkt

3,50

4

0,11

0,11

asystent

13,00

15

0,41

0,45

1,00

1

0,03

0,03

profesor zwyczajny
Razem

17,50

20

0,55

0,59

adiunkt

1 040,00

1 053

32,59

31,32

asystent

201,35

271

6,31

8,06

profesor nadzwyczajny

235,00

236

7,36

7,02

1,00

1

0,03

0,03

profesor wizytujący
profesor zwyczajny

97,00

99

3,04

2,94

Razem

1 574,35

1 660

49,33

49,37

Nauczyciele akademiccy
5
Administracyjni i ekonomiczni

1 915,40

2 044

60,02

60,80

623,00

642

19,52

19,10

152,00

153

4,76

4,55

6

Bibliotekarze

7

Informatycy

8

Inżynieryjno-techniczni

9

71,25

75

2,23

2,23

157,40

164

4,93

4,88

Kierowcy

10,00

10

0,31

0.30

10

Naukowo-techniczni

53,25

57

1,67

1,70

11

Pracownicy obsługi

84,25

88

2,64

2,62

12

Pracownicy działalności wydawniczej i poligraf.

25,50

26

0,80

0,77

13

Robotnicy

98,75

103

3,10

3,06
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Lp.

Wyszczególnienie

Etaty

Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi
RAZEM

Osoby

Struktura w %
etaty

osoby

1 275,40

1 318

39,98

39,20

3 190,80

3 362

100,00

100,00
TABELA 5

Nauczyciele akademiccy w podstawowych jednostkach organizacyjnych Uczelni
(w przeliczeniu na etaty i osoby) — stan na 31 grudnia 2014 roku
Lp.

Wydział

Stopień/Tytuł
prof.

dr hab.
1

Biologii i Ochrony Środowiska

Stanowisko
profesor zwyczajny
profesor nadzwyczajny
Razem
profesor nadzwyczajny
adiunkt
Razem
st. wykładowca
asystent
adiunkt
Razem
wykładowca
asystent
Razem

dr

mgr
Razem Wydział

profesor zwyczajny
profesor nadzwyczajny
Razem
profesor nadzwyczajny
adiunkt
st. wykładowca
Razem
wykładowca
st. wykładowca
lektor
asystent
adiunkt
Razem
wykładowca
st. wykładowca
lektor
asystent
Razem
wykładowca
lektor
Razem

prof.

dr hab.

dr
2

Filologiczny

mgr

Razem Wydział
profesor zwyczajny
profesor nadzwyczajny
Razem
profesor nadzwyczajny
adiunkt
Razem
st. wykładowca
wykładowca
asystent
adiunkt
Razem
asystent
wykładowca
Razem

prof.

dr hab.

3

Matematyki, Fizyki i Chemii

dr

mgr
Razem Wydział
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Etaty

Osoby

6,00
12,00
18,00
6,00
29,00
35,00
8,25
6,00
49,00
63,25
2,00
24,00
26,00

6
12
18
6
29
35
9
6
49
64
2
27
29

142,25

146

26,00
25,00
51,00
33,00
65,00
1,00
99,00
1,75
38,75
0,50
6,25
185,00
232,25
18,00
1,00
11,50
33,25
63,75
1,00
1,00
2,00

26
25
51
33
65
1
99
4
45
1
12
187
249
22
1
18
57
98
2
1
3

448,00

500

21,50
25,50
47,00
17,00
45,50
62,50
27,00
1,00
11,00
73,50
112,50
4,25
3,50
7,75

23
26
49
17
46
63
30
1
12
74
117
6
7
13

229,75

242

Lp.

Wydział

Stopień/Tytuł
prof.

dr hab.
4

Stanowisko
profesor zwyczajny
profesor nadzwyczajny
Razem
profesor nadzwyczajny
adiunkt
Razem
st. wykładowca
adiunkt
asystent
Razem
asystent
Razem

Nauk o Ziemi
dr

mgr

dr hab.

5

Nauk Społecznych
dr

6
10
16
8
31
39
27
49
3
79
5
5
139

profesor zwyczajny

9,00

9

profesor nadzwyczajny

8,00

8

Razem

17,00

17

profesor nadzwyczajny

16,00

16

adiunkt

38,50

39

Razem

54,50

55

st. wykładowca

30,50

34

asystent

1,50

2

adiunkt

74,00

75

Razem

106,00

111

wykładowca
mgr

1,00

1

asystent

16,50

21

Razem

17,50

22

Razem Wydział
prof.

195,00

205

profesor zwyczajny

4,00

4

profesor nadzwyczajny

3,00

3

Razem

7,00

7

profesor nadzwyczajny
dr hab.

6

Pedagogiki i Psychologii
dr

2,00

2

adiunkt

24,00

24

Razem

26,00

26

st. wykładowca

17,00

17

adiunkt

64,50

66

asystent

1,00

1

82,50

84

Razem
wykładowca
mgr

1,00

1

asystent

36,00

42

Razem

37,00

43

152,50

160

Razem Wydział
profesor zwyczajny
profesor nadzwyczajny

prof.

profesor wizytujący
Razem
profesor nadzwyczajny

dr hab.
7

Prawa i Administracji
dr

mgr
Razem Wydział
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Osoby

5,50
10,00
15,50
7,50
31,00
38,50
25,55
49,00
2,90
77,45
3,50
3,50
134,95

Razem Wydział
prof.

Etaty

9,00

9

10,00

10

1,00

1

20,00

20

6,00

6

adiunkt

29,00

29

Razem
st. wykładowca
adiunkt
asystent

35,00
3,50
41,75
0,50

35
6
45
1

Razem

45,75

52

asystent

9,50

17

Razem

9,50

17

110,25

124

Lp.

Wydział

Stopień/Tytuł

profesor zwyczajny
profesor nadzwyczajny
Razem
profesor nadzwyczajny
adiunkt
Razem
st. wykładowca
adiunkt
Razem
wykładowca
asystent
Razem

prof.

dr hab.
8

Informatyki i Nauki o Materiałach

Stanowisko

dr

mgr
Razem Wydział

profesor zwyczajny
profesor nadzwyczajny
Razem
profesor nadzwyczajny
adiunkt
Razem
st. wykładowca
adiunkt
Razem
st. wykładowca
asystent
Razem

prof.

dr hab.
9

Radia i Telewizji
im. K. Kieślowskiego

dr

mgr
Razem Wydział

profesor zwyczajny
profesor nadzwyczajny
Razem
profesor nadzwyczajny
adiunkt
Razem
st. wykładowca
adiunkt
asystent
st. kustosz dyplom.
Razem
asystent
adiunkt biblioteczny
asystent biblioteczny
Razem

prof.

dr hab.

10

Teologiczny

dr

mgr
Razem Wydział

profesor zwyczajny

11

Artystyczny
dr

Razem Wydział
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1
7
8
10
14
24
10
65
75
3
20
23

121,00

130

3,00
3,00
6,00
4,00
10,00
14,00
1,00
8,00
9,00
1,00
1,00
2,00

3
3
6
4
10
14
1
8
9
1
2
3

31,00

32

3,00
5,00
8,00
4,00
9,00
13,00
2,00
13,50
0,50
1,00
17,00
2,50
1,00
2,00
5,50

3
5
8
4
9
13
2
16
1
1
20
5
1
2
8

43,50

49
8
10

adiunkt

1,00

1

Razem

19,00

19

1,00

1

adiunkt

31,00

31

Razem

32,00

32

st. wykładowca

1,50

2

asystent

3,75

4

adiunkt

33,00

33

Razem

38,25

39

wykładowca
mgr

1,00
7,00
8,00
10,00
13,50
23,50
9,50
64,00
73,50
3,00
13,00
16,00

8,00

profesor nadzwyczajny
dr hab.

Osoby

10,00

profesor nadzwyczajny

prof.

Etaty

3,00

3

asystent

16,65

19

Razem

19,65

22

108,90

112

Lp.

Wydział

Stopień/Tytuł

Stanowisko

prof.

dr hab.

Etaty

profesor zwyczajny

2,00

2

profesor nadzwyczajny

2,00

2

Razem

4,00

4

profesor nadzwyczajny

6,00

6

adiunkt

9,00

9

Razem

15,00

15

3,75

5

st. wykładowca
12

Etnologii i Nauk o Edukacji

dr

mgr

Osoby

asystent

4,50

5

adiunkt

42,75

43

Razem

51,00

53

wykładowca

2,00

2

st. wykładowca

1,00

1

asystent

15,80

17

Razem

18,80

20

88,80

92

Razem Wydział

TABELA 6
Pełnozatrudnieni nauczyciele akademiccy według zajmowanych stanowisk w latach 2013 –2014
Stan na 31.12.2013
Lp.

Wyszczególnienie

etaty

dr
dr hab.
prof.
Razem
dr
mgr
Razem
dr
dr hab.
prof.
Razem
dr hab.
prof.
Razem

1

adiunkt

2

asystent

3

profesor nadzwyczajny

4

profesor wizytujący

5

profesor zwyczajny

6

Pracownicy naukowo-dydaktyczni

7

Pracownicy naukowi

8

Pracownicy dydaktyczni

9

Dyplomowani bibliotekarze

struktura
w%

740
256
2
998
31
113
144
2
148
106
256
—
1
1

Razem

RAZEM

Stan na 31.12.2014
etaty

49,51
17,12
0,13
66,76
2,07
7,56
9,63
0,12
9,90
7,10
17,12
—
0,07
0,07

struktura
w%

695
334
1
1 030
28
112
140
2
112
120
234
—
1
1

46,27
22,24
0,06
68,57
1,86
7,46
9,32
0,13
7,46
7,99
15,58
—
0,07
0,07

96

6,42

97

6,46

1 483

83,00

1 487

83,40

12

0,67

15

0,84

284

15,89

273

15,31

8

0,44

8

0,45

1 787

100,00

1 783

100,00

Wyszczególnione w tabeli stanowiska należą do grupy pracowników naukowych i naukowo -dydaktycznych (1+2+3+4+5=6+7)

TABELA 7
Stan zatrudnienia (w osobach) wg grup wiekowych w latach 2013–2014
(wszyscy pracownicy Uczelni)
Lp.

Stan 31.12.2013

Grupa wiekowa

osoby

struktura w %

Stan 31.12.2014
osoby

struktura w %

1

do 35 lat

887

26,13

837

24,89

2

36–45 lat

970

28,57

971

28,88
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Lp.

Stan 31.12.2013

Grupa wiekowa

osoby

Stan 31.12.2014

struktura w %

osoby

struktura w %

3

46–55 lat

776

22,86

770

22,90

4

56–65 lat

656

19,32

675

20,08

5

66–70 lat

91

2,68

97

2,89

6

od 71 lat

15

0,44

12

0,36

3 395

100,00

3 362

100,00

RAZEM

TABELA 8
Stan zatrudnienia samodzielnych pracowników naukowych
(tj. osób posiadających co najmniej stopień naukowy dr. hab.)
wg grup wiekowych (porównanie w latach 2013–2014)
Lp.

Grupa wiekowa

1

do 35 lat

2
3

Stan 31.12.2013
osoby

Stan 31.12.2014

struktura w %

osoby

struktura w %

1

0,16

4

0,60

36—45 lat

98

15,65

118

17,51

46—55 lat

200

31,95

218

32,34

4

56—65 lat

242

38,66

249

36,94

5

66—70 lat

70

11,18

73

10,83

6

od 71 lat

RAZEM

15

2,40

12

1,78

626

100,00

674

100,00

TABELA 9
Zatrudnienie w latach 2013–2014 w przeliczeniu na pełne etaty
Lp.

Wyszczególnienie

Stan na 31 grudnia
2013

2014

Struktura w %
2013

2014

1

Nauczyciele akademiccy

1 921,95

1 915,40

59,72

60,03

2

Pracownicy naukowo-dydaktyczni

1 569,25

1 574,35

48,76

49,34

3

Pracownicy dydaktyczni

323,70

315,55

10,06

9,88

4

Pracownicy naukowi

21,00

17,50

0,65

0,54

5

Dyplomowani bibliotekarze

8,00

8,00

0,25

0,25

6

Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi

1 296,40

1 275,40

40,28

39,97

7

Pracownicy naukowo-techniczni,
inżynieryjno-techniczni i informatycy

293,90

281,90

9,13

8,83

8

Pracownicy naukowo-techniczni

9

Pracownicy inżynieryjno-techniczni i informatycy,

55,75

53,25

1,73

1,67

238,15

228,65

7,40

7,16

73,00

71,25

2,27

2,23

w tym: informatycy
10

Pracownicy bibliotek

156,00

152,00

4,85

4,79

11

Pozostali pracownicy

846,50

841,50

26,30

26,35

12

Pracownicy administracyjni

626,00

623,00

19,45

19,52

13

Pracownicy obsługi, robotnicy i kierowcy

198,75

193,00

6,17

6,04

14

Pracownicy działalności wydawniczej

21,75

25,50

0,68

0,79

3 218,35

3 190,80

100,00

100,00

RAZEM
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TABELA 10
Zatrudnienie na wydziałach wg stanu na 31 grudnia 2014 r. (w przeliczeniu na etaty)
z uwzględnieniem stosunku pracowników niebędących nauczycielami do nauczycieli akademickich
wraz z informacją o liczbie studentów

Lp.

Wydział

Nauczyciele
akademiccy

Pracownicy
niebędący
nauczycielami
akademickimi

Studenci
wg
sprawozdania
GUS 10

Proporcja
4:3

1

Biologii i Ochrony Środowiska

142,25

85,00

0,597

893

2

Filologiczny

448,00

106,25

0,237

5 779

3

Matematyki, Fizyki i Chemii

229,75

89,00

0,387

1 691

4

Nauk o Ziemi

134,95

86,00

0,637

1 028

5

Nauk Społecznych

195,00

46,00

0,235

3 844

6

Pedagogiki i Psychologii

152,50

43,00

0,281

2 624

7

Prawa i Administracji

110,25

47,00

0,426

5 300

8

Informatyki i Nauki o Materiałach

121,00

60,75

0,502

1 579

9

Radia i Telewizji im. K. Kieślowskiego

31,00

16,00

0,516

599

10

Teologiczny

43,50

10,00

0,229

601

11

Etnologii i Nauk o Edukacji

88,80

21,50

0,242

1 246

12

Artystyczny

108,90

16,50

0,151

517

TABELA 11
Zatrudnienie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w grupach pracowniczych
wg stanu na 31 grudnia 2014 roku (w przeliczeniu na etaty i w osobach)
Lp.

Wydział/Jednostka

1

Biologii i Ochrony Środowiska

Grupy pracownicze

13,00

14

Inżynieryjno-techniczni

39,00

40

Naukowo-techniczni

11,50

12

Pracownicy obsługi

10,00

10

Robotnicy

10,00

10

Razem

Filologiczny

Administracyjni, ekonomiczni
Bibliotekarze
Informatycy
Inżynieryjno-techniczni
Pracownicy obsługi
Robotnicy
Razem

3

Matematyki, Fizyki i Chemii

Administracyjni, ekonomiczni
Informatycy
Inżynieryjno-techniczni
Naukowo-techniczni
Robotnicy
Razem

4

Nauk o Ziemi

Administracyjni, ekonomiczni
Bibliotekarze
Informatycy
Inżynieryjno-techniczni
Naukowo-techniczni
Pracownicy obsługi
Robotnicy
Razem

5

Nauk Społecznych

Osoby

Administracyjni, ekonomiczni

Informatycy

2

Etaty

Administracyjni, ekonomiczni
Bibliotekarze
Informatycy
Pracownicy obsługi

~ 150 ~

1,50

2

85,00

88

49,50
30,00
3,00
3,00
13,75
7,00

52
30
3
3
14
8

106,25

110

24,50
5,50
34,75
18,25
6,00

25
6
36
20
6

89,00

93

17,00
5,00
3,00
31,50
14,50
6,00
9,00

17
5
3
33
15
6
9

86,00

88

24,00
12,00
3,00
4,00

24
12
3
4

Lp.

Wydział/Jednostka

Grupy pracownicze
Robotnicy

6

Pedagogiki i Psychologii

Razem
Administracyjni, ekonomiczni
Bibliotekarze
Informatycy
Inżynieryjno-techniczni
Pracownicy obsługi
Robotnicy
Razem

7

8

Prawa i Administracji

Informatyki i Nauki
o Materiałach

Radia i Telewizji
im. K. Kieślowskiego

Teologiczny

Razem
Administracyjni, ekonomiczni
Informatycy
Inżynieryjno-techniczni
Naukowo-techniczni
Pracownicy obsługi
Robotnicy

47,00

48

12,50
3,00
27,00
7,50
5,75
5,00

13
3
28
8
6
5

60,75

63

5,50
1,00
7,00
2,50

6
1
7
3

16,00

17

Administracyjni, ekonomiczni

5,00

6

Bibliotekarze

4,00

4

Informatycy

1,00

2

10,00

12

19,50

20

Administracyjni, ekonomiczni
Bibliotekarze
Inżynieryjno-techniczni
Robotnicy

Inżynieryjno-techniczni
Administracyjni, ekonomiczni

Artystyczny

Inżynieryjno-techniczni
Razem

13

14

Centrum Kształcenia Ustawicznego

Administracyjni, ekonomiczni
Razem

SPNJO

Administracyjni, ekonomiczni
Bibliotekarze
Informatycy

SWFiS

Administracyjni, ekonomiczni
Pracownicy obsługi
Inżynieryjno-techniczni

Razem

15

Razem
16

Szkoła Języka i Kultury Polskiej

17

Szkoła Zarządzania

Administracyjni, ekonomiczni
Razem
Administracyjni, ekonomiczni
Bibliotekarze
Razem

18

Kolegium ISM

19

CINiBA

24
7
1
2
6
4
26
11
2
1
5
3

Razem
12

24,00
7,00
1,00
2,00
5,50
3,50

44

Razem
Etnologii i Nauk o Edukacji

46

26,00
10,00
2,00
1,00
5,00
3,00

Administracyjni, ekonomiczni
11

3

46,00

43,00

Razem

10

Osoby

3,00

Administracyjni, ekonomiczni
Bibliotekarze
Informatycy
Inżynieryjno-techniczni
Pracownicy obsługi
Robotnicy

Razem

9

Etaty

Administracyjni, ekonomiczni
Razem
Administracyjni, ekonomiczni
Inżynieryjno-techniczni
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2,00

2

21,50

22

12,50

13

4,00

5

16,50

18

6,50

7

6,50

7

1,00
1,00
1,00

1
1
1

3,00

3

2,00
2,00
2,15

2
2
3

6,15

7

2,00

2

2,00

2

3,50
1,00

4
1

4,50

5

1,00

2

1,00

2

8,75
1,00

9
1

Lp.

Wydział/Jednostka

Etaty

Osoby

Robotnicy

Grupy pracownicze

1,00

1

Razem

10,75

11

Administracyjni, ekonomiczni

1,50

3

1,50

3

20

SINJA

21

Centrum Studiów nad Człowiekiem Administracyjni, ekonomiczni
i Środowiskiem
Razem

1,00

1

1,00

1

22

ŚMCEiBI

Administracyjni, ekonomiczni
Informatycy

5,00
1,00

5
1

6,00

6

1,75

2

1,75

2

1,00

1

Razem

Razem
23

Centrum Kształcenia
na Odległość

Informatycy
Razem
Administracyjni, ekonomiczni

24

Wydawnictwo

Informatycy
Pracownicy działalności wydawniczej i poligraf.
Razem

25

Kampus w Chorzowie

Administracyjni, ekonomiczni
Pracownicy obsługi
Robotnicy
Razem

29

Administracja ogólnouczelniana
(tzw. „Rektorat”) — szczegóły
zawiera tabela nr 12

Administracyjni, ekonomiczni
Informatycy
Robotnicy
Kierowcy
Pracownicy obsługi
Naukowo-techniczni
Razem

30

Biblioteka UŚ

Administracyjni, ekonomiczni
Bibliotekarze
Informatycy
Pracownicy obsługi
Razem

31

Dział Administracyjno-Gospodarczy
Kampusu Cieszyńskiego

Administracyjni, ekonomiczni
Inżynieryjno-techniczni
Pracownicy obsługi
Robotnicy
Kierowcy
Informatycy
Razem

32

33

Ośrodek wypoczynkowy
w Szczyrku

Osiedla Akademickie
w Katowicach i Sosnowcu

Administracyjni, ekonomiczni
Pracownicy obsługi
Razem
Administracyjni, ekonomiczni
Informatycy
Pracownicy obsługi
Robotnicy
Razem

34

Osiedle Akademickie w Cieszynie
wraz z Zajazdem „Academicus”

Administracyjni, ekonomiczni
Pracownicy obsługi
Razem
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5,00

5

25,50

26

31,50

32

3,00
2,00
3,00

3
2
3

8,00

8

327,50
31,00
17,75
9,00
11,00
1,50

335
32
19
9
11
2

397,75

408

1,00
81,00
6,00
1,00

1
81
6
1

89,00

89

5,00
3,00
1,00
10,00
1,00
2,00

5
3
1
10
1
2

22,00

22

1,00
1,00

1
1

2,00

2

13,50
0,50
7,75
18,00

14
1
10
19

39,75

44

5,75
8,50

6
9

14,25

15

TABELA 12
Zatrudnienie w administracji ogólnouczelnianej wg stanu na 31 grudnia 2014 roku
w podziale na jednostki organizacyjne
Lp.

Stanowisko/Jednostka

Etaty

Osoby

1
2
3
4
5
6
7
10
11
12
13
14
15
16
17

Kanclerz
Zastępcy kanclerza
Kwestor
Zastępcy kwestora
Biuro Rzeczników Patentowych
Dyrektor ds. informatyzacji + Pion Dyrektora ds. informatyzacji
Archiwum
Centrum Obsługi Studenta
Dział Audytu
Dział Finansowy
Dział Informatycznej Obsługi Toku Studiów
Dział Inwentaryzacji
Dział Księgowości Głównej
Dział Księgowości Majątkowej
Dział Kształcenia

1,00
2,00
1,00
2,00
1,50
2,00
3,00
9,25
1,00
10,00
6,25
13,00
20,00
8,00
13,00

1
2
1
2
2
2
3
11
1
10
7
13
20
8
13

18

Dział Administracyjno-Gospodarczy Kampusu Katowickiego

29,00

29

19
20

Sekcja ds. Gospodarowania Nieruchomościami
Centrum ds. Badań Naukowych i Współpracy z Gospodarką
w tym:
Dział Nauki
Dział Biuro Współpracy z Gospodarką
Dział Organizacyjno-Prawny
Dział Studenckich Spraw Socjalnych
Dział Spraw Osobowych i Socjalnych
Biuro Karier
Sekcja Transportu
Kancelaria Ogólna
Dział Informacji i Promocji
Dział Zamówień Publicznych
Dział Współpracy z Zagranicą
Dział Spraw Obronnych i Ochrony
Dział Administracji Sieci i Usług Sieciowych
Dział Budżetowania i Kontrolingu
Dział Informatycznych Systemów Zarządzania
Dział Kontroli Wewnętrznej
Dział Logistyki
Dział Płac
Dział Portalu i Serwisu WWW
Dział Inwestycji i Infrastruktury Budowlanej
Gabinet Rektora
Inspektorat BHP i Ochrony P-poż.
PKZP
Sekretariaty Związków Zawodowych
Zespół Radców Prawnych
Dział Projektów
Dział Księgowości Projektów
Sekcja Teletechniczna

9,00
13,50*

9
14*

7,50
5,00
6,00
6,00
17,00
7,00
10,00
6,00
13,00
10,00
11,50
5,75
7,00
8,50
13,00
3,00
37,00
18,00
4,75
17,00
6,75
6,50
1,00
2,00
5,50
18,00
9,00
4,00

8
5
6
6
17
7
10
6
14
10
12
7
7
9
13
3
37
18
5
17
7
7
1
2
7
19
9
4

397,75

408

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

RAZEM
* w tym: Dyrektor Centrum ds. Badań Naukowych i Współpracy z Gospodarką
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B/ Sprawy pracownicze
Działalność socjalna
Działalność socjalna prowadzona była na rzecz pracowników Uczelni, byłych pracowników
będących emerytami i rencistami UŚ oraz członków ich rodzin. Do korzystania z Zakładowego
Funduszu Świadczeń Socjalnych (wg stanu na 31 grudnia 2014 r.) uprawnione były 7 462 osoby.
Zakres przedmiotowy i podmiotowy działalności socjalnej organizowanej przez Ucz elnię 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.
Dla pracowników tworzy się odpis na Fundusz w wysokości 6,5% planowanych przez Uczelnię
rocznych wynagrodzeń osobowych, a dla emerytów i rencistów w wysokości 10% rocznej sumy
najniższej emerytury lub renty z roku poprzedniego, ustalonej zgodnie z ustawą o emery turach
i rentach z FUS (na jedną osobę będącą emerytem lub rencistą).
Budżet ZFŚS na rok 2014 przedstawia tabela nr 13, natomiast wykonanie planu rzeczowo -finansowego w 2014 roku obrazuje tabela nr 14.
TABELA 13
Budżet ZFŚS na 2014 rok
Lp.

Stan ZFŚS w roku 2014

Kwota w tys. zł

1

Środki z roku poprzedniego

1 904,69

2

Odpis podstawowy

8 264,10

3

Zwiększenie odpisu z tytułu opieki socjalnej nad emerytami

1 229,77

4

Wpłaty pracowników:
 dopłaty do basenu, karnetów fitness
 opłaty za korzystanie z ośrodka wypoczynkowego
 odsetki od pożyczek mieszkaniowych

5

Wartość udzielonych pożyczek mieszkaniowych (kwota zablokowana)

67,48
34,50
106,53
3 905,01

RAZEM

15 512,08

Stan Funduszu (bez udzielonych pożyczek mieszkaniowych)

11 607,07

TABELA 14
Wykonanie planu rzeczowo-finansowego w 2014 roku
Lp.

Wydatki z ZFŚS

Kwota w tys. zł

1

Wypoczynek

6 598,18

2

Pomoc finansowo-rzeczowa

2 677,18

3

Działalność sportowo-rekreacyjna, kulturalno-oświatowa oraz imprezy okolicznościowe,
w tym wycieczki

4

Umorzenia pożyczek mieszkaniowych

5

Dofinansowanie ośrodka wypoczynkowego

556,06
237,52
4,93
134,55

RAZEM

9 970,90

Wypoczynek
Wypoczynek obejmuje wczasy, wczasy „pod gruszą”, wypoczynek dla dzieci i młodzieży (kolonie
i obozy letnie) oraz wyjazdy profilaktyczno-lecznicze (sanatorium).

~ 154 ~

W roku 2014, podobnie jak w latach ubiegłych, zdecydowanie najwięcej osób skorzystało
z wypoczynku organizowanego we własnym zakresie, tj. z wczasów „pod gruszą” — dane zawiera
tabela nr 15.
TABELA 15
Udział pracowników oraz emerytów i rencistów w zorganizowanym wypoczynku w 2014 roku
Lp.
1
2
3
4

Forma wypoczynku

Liczba osób

Obozy i kolonie
Dofinansowanie kosztów skierowań na leczenie sanatoryjne
Wczasy „pod gruszą” — pracownicy
oraz członkowie ich rodzin
Wczasy „pod gruszą” — emeryci i renciści
oraz członkowie ich rodzin

RAZEM

Kwota dofinansowania
w tys. zł

41
181
3 183
1 892
1 148
25

26,60
135,51
5 527,07

6 470

6 598,18

909,00

Pomoc rzeczowo-finansowa
Sytuacja życiowa, materialna i rodzinna niektórych pracowników Uczelni oraz wi elu emerytów
jest nadal bardzo trudna, o czym świadczy wydatkowana kwota na pomoc bezzwrotną, tj. zapomogi
losowe i materialne.
Wprowadzona w 2011 roku nowa forma pomocy rodzinie, a mianowicie dofinansowanie do
wyżywienia dzieci w żłobkach, przedszkolach i szkołach okazała się bardzo potrzebna. W 2012 roku
z tej formy pomocy skorzystało 95 osób, w 2013 roku z pomocy skorzystało 143 pracowników dla
200 dzieci, a w 2014 r. pomocą objętych zostało 218 dzieci 161 pracowników.
Tabela nr 16 przedstawia liczbę osób, które skorzystały z pomocy finansowej w roku 2014 oraz
kwoty wydatkowanych na ten cel środków.
TABELA 16
Pomoc finansowa w 2014 roku
Lp.
1
2
3
4
5
6

Liczba osób
korzystających

Forma pomocy
Dofinansowanie świąteczne
Zapomogi materialne i losowe — pracownicy
Zapomogi materialne i losowe — emeryci
Zapomogi z tytułu urodzenia dziecka
Dopłata do „zielonej szkoły”
Dofinansowanie do wyżywienia dzieci

RAZEM

Kwota pomocy finansowej
w tys. zł

3 179
425
241
58
50
218

1 676,20
574,45
270,70
43,80
36,89
75,14

4 171

2 677,18

Sport, kultura, turystyka
Działalność sportowo-rekreacyjna oraz kulturalno-oświatowa organizowana jest w postaci różnych
form rekreacji ruchowej oraz imprez artystycznych, kulturalnych i rozrywkowych.
W 2014 r. dużym zainteresowaniem cieszyły się wyjazdy do Krakowa, Warszawy i do Zakopanego na
spektakle teatralne: „Kolacja z Gustawem Klimtem”, „Katowicki Karnawał Komedii”, „Król Lear”,
„Eugeniusz Bodo”, „Swing”, „Bóg Mordu”, „Klimakterium 2”. Pracownicy, emeryci oraz członkowie ich
rodzin chętnie uczestniczyli również w koncertach: Budka Suflera, Grupa MoCarta, Niemen inaczej
oraz w wyjazdach połączonych z rekreacją ruchową: baseny geotermalne, piesze wędrówki po
Beskidzie. Dużym zainteresowaniem cieszyły się wycieczki turystyczno -krajoznawcze, zarówno
zagraniczne (Grecja, Włochy), jak i krajowe (Zakopane, Karpacz, Międzywodzie, Darłówko, Kaszuby).
Przez kilka miesięcy w roku, 293 pracowników uczestniczyło w zajęciach sportowych korzystając
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z karnetu Firmy Ok System, a 42 osoby, pod kierunkiem wykwalifikowanych instruktorów SWFiS,
poprawiały swoją kondycję fizyczną na basenie Uczelni.
Z wycieczek zorganizowanych w 2014 r., wspólnie ze związkami zawodowymi, skorzystały 653 osoby
(na ten cel wydatkowano łącznie 237,52 tys. zł), a z zajęć spor towo-rekreacyjnych oraz imprez
kulturalno-oświatowych skorzystało 781 osób (na ten cel wydatkowano kwotę 318,54 tys. zł).

Imprezy okolicznościowe
Z okazji Dnia Dziecka, na terenach zielonych Osiedla Akademickiego w Katowicach -Ligocie
zorganizowano imprezę plenerową z konkursami, grami i zabawami, natomiast z okazji Mikołaja 161
dzieci pracowników Uczelni obejrzało przedstawienie w Teatrze Lalki i Aktora „Ateneum” (na ten cel
wydatkowano 12,03 tys. zł).
Na stałe do kalendarza imprez wpisały się spotkania organizowane w okresie świąt Bożego
Narodzenia oraz Wielkiej Nocy dla byłych pracowników Uczelni będących emerytami i rencistami.
W 2014 roku w spotkaniach wiosennych uczestniczyło 380 osób, a w spotkaniu wigilijnym udział wzięło
520 osób. Spotkanie to uświetnione zostało występem artystów z Gliwickiego Teatru Muzycznego.
W roku 2014 na imprezy okolicznościowe wydatkowano kwotę 66,72 tys. zł.

Ośrodek wypoczynkowy
Do dyspozycji pracowników, emerytów oraz członków ich rodzin pozostaje ośrodek
wypoczynkowy w Szczyrku z 19 miejscami noclegowymi. Koszt utrzymania ośrodka, w stosunku do
roku ubiegłego, wzrósł o 3,45 tys. zł i na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosił 125,31 tys. zł, natomiast
przychody zmalały o 9,84 tys. zł i na koniec 2014 r. wynosiły 34,50 tys. zł.
Stopień wykorzystania ośrodka w 2014 r. wynosił 32,90%, a w porównywalnym okresie roku
2013 był o 5,57% wyższy.

Domy Asystenta
Na terenie Katowic i Sosnowca Uczelnia posiadała w 2014 roku 3 budynki pełniące funkcję
Domów Asystenta — dane zawiera tabela nr 17.
TABELA 17
Domy Asystenta — liczba pokoi i wykorzystanie w latach 2013–2014

Lp.

Dom Asystenta

Liczba
segmentów
(pokoi)

Wykorzystanie
w % — rok 2013

Wykorzystanie
w % — rok 2014

1

Dom Asystenta nr 1, Sosnowiec, ul. Lwowska 4

62

99,0%

98,7%

2

Dom Asystenta nr 2, Sosnowiec, ul. Lwowska 6

77

98,3%

99,7%

3

Dom Asystenta nr 3, Katowice, ul. Paderewskiego 32

151

96,6%

97,1%

Domy Asystenta uzyskały w 2014 r. dodatni wynik finansowy na łączną kwotę 254 710,67 zł.
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C/ Ochrona warunków pracy
W 2014 r. we wszystkich jednostkach Uczelni przeprowadzane były kontrole dotyczące
przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej. Kontrole
przeprowadzali inspektorzy instytucji zewnętrznych, takich jak: Państwowa Inspekcja Pracy, Sanepid,
Państwowa Straż Pożarna 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 poleceń — dane
przedstawia tabela nr 18.
TABELA 18
Kontrole i zalecenia w 2014 roku
Lp.

Instytucja kontrolująca

Kontrole/Zalecenia

1

Inspektorat BHP i Ochrony P-poż. UŚ

21/56

2

Sanepid

18/9

3

Państwowa Inspekcja Pracy

2/1

4

Komendy Rejonowe Państwowej Straży Pożarnej

2/1

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 2014 r. to wypadki indywidualne powodujące
czasową niezdolność do pracy — dane dotyczące wypadków zawiera tabela nr 19.
TABELA 19
Wypadki oraz choroby zawodowe w 2014 roku
Lp.

Rodzaj

Ilość

1

Wypadki przy pracy / śmiertelny / zbiorowy

11/0/0/

2

Wypadki w drodze

17

3

Choroby zawodowe

2

Uczelniana Komisja ds. przyznawania lub cofnięcia dodatku specjalnego przysługującego ze
względu na charakter pracy lub warunki wykonywania pracy w 2014 roku przyznała 309 dodatków.
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 bezpieczeństwa 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 dotyczące szkoleń przedstawia tabela nr 20.
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TABELA 20
Szkolenia specjalistyczne w 2014 roku
Lp.

Rodzaj szkolenia

Liczba osób
uczestniczących
w szkoleniach

Uwagi

1

Wstępne

248

przed rozpoczęciem pracy

2

Okresowe pracowników dydaktycznych, inżynieryjno-technicznych, pracodawców i osób kierujących

404

co 5 lat

3

Szkolenie p-poż.

89

zapoznanie z instrukcją p-poż.

4

Szkolenia specjalistyczne (autoklawy)

18

w miarę potrzeb

W 2014 roku zawarto następujące umowy:
― z firmą „NOMA 2” Sp. z o.o. zawarto dwie umowy na monitorowanie systemu sygnalizacji
pożaru dla obiektów: CINiBA, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Wydział Prawa
i Administracji, OA Ligota oraz Wydział Filologiczny,
― z firmą „DE YGREK” SC Beata i Henryk Hudy na odbiór, transport i przekazanie do utylizacji
odpadów,
― z firmą Inpest Service Ochrona Przed Szkodnikami na usługi w zakresie przeprowadzenia
akcji deratyzacji w obiektach Uniwersytetu Śląskiego,
― z firmą „P.B.E.S.SEPO” Sp. z o.o. na wykonywanie pomiarów czynników szkodliwych dla
zdrowia w środowisku pracy.
W 2014 roku zlecane były na bieżąco pomiary substancji, preparatów i czynników
niebezpiecznych, rakotwórczych lub mutagennych w środowisku pracy. Łącznie wykonano
34 pomiary na stanowiskach pracy na Wydziałach: Matematyki, Fizyki i Chemii, Nauk o Ziemi,
Biologii i Ochrony Środowiska oraz 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 środowisku pracy.
W 2014 r. przekazano do utylizacji 13,075 Mg odpadów elektrycznych i elektronicznych, 7,7 Mg
odpadów chemicznych (laboratoryjne, analityczne i odczynniki chemiczne) oraz 7,783 Mg złomu.
W marcu 2014 roku zakończono postępowanie przetargowe na usługę sprawowania profilaktycznej
opieki zdrowotnej dla pracowników, kandydatów na studia, studentów oraz doktorantów Uniwersytetu
Śląskiego. W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego wyłonione zostały trzy przychodnie,
które świadczą powyższą usługę od marca 2014 r. do 31 grudnia 2016 roku:
1. NZOZ AGMED Paweł Szkaradek z siedzibą w Katowicach przy ul. Morcinka 15–17,
2. Przychodnia MILOWICE Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Baczyńskiego 14,
3. NZOZ UBEZPIECZALNIA Šimeček-Bączek, Fiedor, Perchała, Brawański, Koźlik Sp.j. z siedzibą
w Cieszynie przy ul. Bielskiej 37.
W związku ze zmianą od dnia 1 października 2014 r. przepisów w sprawie orzekania o potrzebie
udzielenia nauczycielowi akademickiemu urlopu dla poratowania zdrowia, przeprowadzone zostało
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki. W wyniku
tego postępowania zostały wyłonione przychodnie, w których lekarze medycyny pracy wydają
orzeczenie o konieczności lub braku podstaw do udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia.
W Katowicach i Cieszynie są to te same przychodnie, które sprawują profilaktyczną opiekę
medyczną nad pracownikami, natomiast w Sosnowcu ze względu na fakt, że dotychczasowa
przychodnia nie wyraziła zgody na świadczenie powyższej usługi została wyłoniona przychodnia
SANTE SC Daria Zarębska i Wspólnik z siedzibą w Sosnowcu, al. Wolności 6.
Ponadto Inspektorat BHP i Ochrony P-poż. sporządził następujące materiały sprawozdawcze:
― informacja o substancjach chemicznych, ich mieszaninach, czynnikach lub procesach
technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym — przekazana do Państwowej
Inspekcji Sanitarnej oraz Państwowej Inspekcji Pracy,
― sprawozdanie o warunkach pracy — przekazane do GUS,
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― 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 — przekazane do Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Śląskiego.
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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 oraz możliwych do osiągnięcia ze
źródeł zewnętrznych — 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
W 2012 roku podjęto 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 własnych w wysokości 46 tys. zł.
Jednocześnie podjęto działania zmierzające do pozyskania środków na realizację robót budowlanych
wraz z wyposażeniem z MNiSW.
W lutym 2013 r. 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
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budowlanej służącej potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych. Również w 2013 r.,
w drodze zamówienia publicznego, wyłoniono Wykonawcę robót budowlanych na ich realizację
w dwóch częściach:
 Część I — Przebudowa (modernizacja, adaptacja) pomieszczeń serwerowni na potrzeby
pracowni Instytutu 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 budynku Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii przy ul. Bankowej 14 z terminem
realizacji: 14.05.2014–08.10.2014.
W październiku 2014 r. zakończono realizację robót budowlanych oraz dostaw wyposażenia,
umożliwiając tym samym realizację procesu dydaktycznego w zmodernizowanych pomieszczeniach.
Pod koniec 2014 r. rozpoczęto również prace związane z przygotowaniem protokołów OT dla
zadania oraz rozliczeniem przyznanych środków.
2. Budowa nowego obiektu dla Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskieg o
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. Podjęto negocjacje istotnych
warunków umownych.
Budynek Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego powstanie przy ul. św. Pawła
3 na terenie przekazanym przez Miasto Katowice, a szacowany koszt inwestycji to 33 855 tys. zł
wraz z wyposażeniem.
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 r. podpisano umowę z pracownią projektową oraz rozpoczęto fazę projektowania
obiektu. Pozwolenie na budowę przedmiotowego obiektu jednostka projektowa uzyskała w imieniu
Uczelni w maju 2013 roku, natomiast w grudniu 2013 r. zakończono fazę projektowania obiektu.
Ponadto, aby zapobiec ewentualnym problemom na etapie realizacji robót budowlanych, Uczelnia
podjęła w październiku 2013 r. decyzję o zleceniu koreferatu do dokumentacji projektowej, mającego
na celu wskazanie ewentualnych błędów czy braków projektowych oraz zgodnośc i między
poszczególnymi branżami robót.
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W kwietniu 2014 roku rozpoczęto procedurę udzielenia zamówienia publicznego na usługę
pełnienia Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją inwestycji oraz wyłonienie Generalnego
Wykonawcy robót budowlanych dla przedmiotowej inwestycji. Procedurę zakończono podpisaniem
umów z wyłonionymi Wykonawcami w lipcu 2014 r. Tym samym rozpoczęto realizację przedmiotowej
inwestycji. Do końca 2014 r. w ramach robót budowlanych wykonano: palowanie terenu pod przyszły
budynek, podbicie i wzmocnienie istniejącego budynku, zabezpieczenie budynków sąsiadujących
bezpośrednio z terenem robót budowlanych.
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)
w Chorzowie
Budowa obiektu Centrum została zakończona w listopadzie 2011 roku, a budynek uzyskał pozwolenie
na użytkowanie w tym samym miesiącu. W grudniu 2011 r. rozpoczęto fazę wyposażania obiektu.
Całkowite zakończenie realizacji projektu, zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie projektu
wraz z aneksami, przypadał na dzień 30 czerwca 2014 roku. W lipcu 2014 r. złożono wniosek
o płatność końcową. Następnie Instytucja Wdrażająca w październiku 2014 r. przeprowadziła kontrolę
na zakończenie projektu w miejscu realizacji inwestycji, która zakończyła się pomyślnie. Trwają
prace związane z przygotowaniem i przekazaniem protokołów OT dla Instytucji Wdrażającej POIiŚ.

2. Cieszyński Kampus Uniwersytecki: Info-Art
W 2011 roku 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 architektonicznych (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 po moce 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 aneksami, przypadło na dzień 16 czerwca 2014 roku. W lipcu 2014 r. złożono wniosek
o płatność końcową. Uczelnia oczekuje na przeprowadzenie kontroli na zakończenie projektu przez
IZ RPO WSL.
3. Centrum Nauk Stosowanych — II etap realizacji ŚMCEiBI w Chorzowie
W kwietniu 2012 roku Ośrodek Przetwarzania Informacji — IW ogłosił konkurs nr II dla Działania
13.1. — Infrastruktura szkolnictwa wyższego. Z uwagi na pojawiającą się możliwość uzyskania
dofinansowania, Uczelnia podjęła działania zmierzające do realizacji II etapu Śląskiego
Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych, tj. budowy Centrum Nauk
Stosowanych.

Budowa CNS, oprócz wystawienia gmachu, obejmuje wyposażenie budynku w aparaturę do
celów dydaktycznych 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.
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W lipcu 2012 r. 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 roku 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 dla przedmiotowej inwestycji. 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 surowego otwartego, opracował również w 40% projekt
wykonawczy.
Zakończenie realizacji inwestycji przypada na IV kwartał 2015 roku.

Inwestycje planowane do realizacji
1. Centrum Biotechnologii i Bioróżnorodności
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska od wielu lat prowadzi badania z zakresu biotechnologii,
biologii i ochrony środowiska. Powstanie CBB jest więc realną odpowiedzią na rosnące potrzeby
badań interdyscyplinarnych oraz poprawy współpracy pomiędzy sferą nauki i gospodarki w zakresie
szeroko pojętej biotechnologii, biologii i ochrony środowiska.
W lipcu 2009 roku powstały wstępne założenia, co do funkcjonalności nowego obiektu.
Centrum Biotechnologii i Bioróżnorodności to centrum pełniące trzy podstawowe funkcje:
naukowo-badawczą, dydaktyczną oraz popularyzatorsko-promocyjną. Kompleks laboratoriów
i pracowni specjalistycznych biotechnologii środowiskowej będzie obejmował m.in. laboratoria
biochemii białek, laboratoria bioremediacji i biodegradacji, laboratorium analiz powietrza,
laboratorium wirusologii oraz laboratorium biotechnologii mikroorganizmów. Powstała w ramach
projektu infrastruktura będzie wykorzystywana nie tylko przez jednostki Uniwers ytetu 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 Centrum 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 rozproszenie oraz częściowe usytuowanie na obrzeżach miasta. Kampus
Międzyuczelniany, do którego akces oprócz Uniwersytetu Śląskiego zgłaszają: Akademia Sztuk
Pięknych, Akademia Muzyczna oraz Akademia Wychowania Fizycznego, stanowi szansę na
rewitalizację przestrzeni miejskiej centrum Katowic, kulturalne ożywienie miasta oraz uatrakcyjnienie
warunków studiowania na Śląsku, co jest bardzo istotne w dobie niżu demograficznego. Planowana
lokalizacja Kampusu to rejon ulic: Gliwickiej, Opolskiej, Dąbrówki i Stęślickiego lub kwartał ulic: św.
Pawła, Wodna i Górnicza.
2
Przewidywana powierzchnia użytkowa Kampusu to około 28 000 m . Ulokowanie tam wspólnego
kompleksu akademickiego dla ok. 1 500 studentów umożliwi nie tylko ożywienie przestrzeni
miejskiej, ale także integrację środowiska akademickiego stolicy Śląska, zmniejszy obciążenie
komunikacji miejskiej (obecnie studenci mieszkający na osiedlu akademickim zmuszeni są do
uciążliwego i czasochłonnego dojazdu na uczelnie). Zabudowa o rekreacyjnym charakterze będzie
sprzyjała zamieszkaniu, komunikacji pomiędzy mieszkańcami i studentami, pogłębi współpracę
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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, skwerem sportów miejskich, agendę kulturaln ą oraz
podziemnym parkingiem. Szacowana wartość inwestycji: ok. 170 mln zł.

Opis do tabel
Tabela nr 1 przedstawia inwestycje budowlane realizowane w 2014 roku, natomiast tabela nr
2 informuje o źródłach finansowania inwestycji. Dane porównawcze dotyczą la t 2013–2014.
Należy podkreślić zaangażowanie środków własnych Uniwersytetu Śląskiego na poziomie 15%
nakładów, środków pozyskanych z jednostek samorządowych — niespełna 11% oraz dotacji ze
środków unijnych stanowiących blisko 34% wydatków poniesionych na inwestycje budowlane
w latach 2013–2014, a także wysoki udział dotacji MNiSW — 40%.
W następnych latach udział środków unijnych w całości wydatków na inwestycje budowlane
może zacząć nieznacznie spadać z uwagi na zakończenie największych inwestycji budowla nych oraz
zakończenie okresu programowania 2007–2013. Natomiast w przyszłości Uczelnia realizować będzie
infrastrukturalne zadania inwestycyjne, również dotowane ze środków Unii Europejskiej 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.
TABELA 1
Inwestycje budowlane realizowane w 2014 roku
(dane porównawcze za lata 2013–2014) — nakłady w tys. zł
Planowane
efekty rzeczowe
pow. — m2

Opis inwestycji budowlanej
i jej lokalizacja

Lp.

kub. — m
1

Przebudowa pomieszczeń na potrzeby pracowni
Instytutu Chemii w budynku Wydziału Matematyki,
Fizyki i Chemii przy ul. Bankowej 14

2

Budowa nowego obiektu dla Wydziału Radia i Telewizji
im. Krzysztofa Kieślowskiego

3

Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań
Interdyscyplinarnych (ŚMCEiBI) w Chorzowie

4

Cieszyński Kampus Uniwersytecki: Info-Art

5

Centrum Nauk Stosowanych — II etap realizacji
ŚMCEiBI w Chorzowie

2013

2014

Razem

819,0

1 729,0

2 548,0

1 067,0

3 909,0

4 976,0

3 178,0

0,0

3 178,0

1 122,0

2 431,0

3 553,0

0,0

3 199,5

3 199,5

6 186,0

11 268,5

17 454,5

3

4 813,69
26 668
21 500
68 000
5 072
21 754

RAZEM

TABELA 2
Źródła finansowania inwestycji budowlanych w 2014 roku
(dane porównawcze za lata 2013–2014) — nakłady w tys. zł
Lp.

2013

2014

Razem

Udział w %

1

MNiSW

Instytucja dotująca

1 368,0

5 603,5

6 971,5

40

2

Środki własne Uniwersytetu Śląskiego

1 120,0

1 425,5

2 545,5

15

3

Fundusze europejskie

1 733,0

4 239,5

5 972,5

34

4

Dotacje samorządów

1 965,0

0,0

1 965,0

11

6 186,0

11 268,5

17 454,5

100,00

RAZEM
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B/ Remonty obiektów Uczelni
W ramach środków zatwierdzonych w planie rzeczowo-finansowym Uniwersytetu Śląskiego,
w 2014 roku wykonano 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 2014 roku prac remontowych wyniósł 3 164,40 tys. zł,
w tym:
— w obiektach dydaktycznych
—
1 021,84 tys. zł,
— w obiektach stypendialnych
—
2 142,56 tys. zł razem z kontynuacjami.
Ze względu na niewielkie środki finansowe przewidziane na realizację zadań remontowych,
w 2014 roku przeprowadzono 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, nałożone zaleceniami Państwowej Straży Pożarnej, Państwowej
Inspekcji Pracy, Sanepidu oraz uniwersyteckiego Inspektoratu BHP i Ochrony P -poż. W ten sposób
poprawiono niewłaściwy stan techniczny obiektów oraz dostosowano je do stanu zgodnego
z obowiązującymi przepisami.
Tabele nr 3, 4 i 5 oraz wykresy nr 1, 2 i 3 zawierają szczegółowe informacje dotyczące robót
remontowych przeprowadzonych w poszczególnych jednostkach Uniwersytetu Śląskiego w 2014 roku
oraz kosztów ich realizacji.
TABELA 3
Remonty w 2014 roku (w tys. zł) — obiekty dydaktyczne
Lp.

Wydział/Jednostka

Adres
Katowice,
ul. Jagiellońska 26–28

1

Biologii i Ochrony
Środowiska
Katowice,
ul. Bankowa 9
Katowice,
pl. Sejmu Śląskiego 1

2

3

Filologiczny

Matematyki,
Fizyki i Chemii

Sosnowiec,
ul. Żytnia 10,
ul. Grota-Roweckiego 5

Katowice,
ul. Bankowa 14

Katowice,
ul. Szkolna 9

Opis robót remontowych
Usunięcie przecieków dylatacji w budynku w części
dobudowy WBiOŚ; wymiana okien drewnianych na
okna z drewna dębowego wraz z parapetami
wewnętrznymi.
Naprawa nawierzchni przed budynkiem; modernizacja sali
102; malowanie pomieszczenia nr 025 po zalaniu;
likwidacja przyczyny przecieków z dachu (segment
południowy); remont zadaszenia przy wejściu głównym
do budynku.
Remont dachu nad pomieszczeniami Logopedii oraz
remont sal dydaktycznych nr 201, 205, 206 i 207.
Renowacja podłogi wykonanej z mozaiki w salach
nr 2.52 i 1.20; wymiana płyt elewacyjnych z piaskowca;
remont podłogi wykonanej z mozaiki w salach i na
antresoli holu głównego; projekt konstrukcji instalacji
reklamy; likwidacja najazdu przy ul. Żytniej 10; zawór
odcinający w centrali wentylacyjnej w budynku przy ul.
Żytniej 10.
Remont części pokrycia dachu nad salą Rady Wydziału;
remont auli im. M. Kopernika — sufit podwieszany wraz
z oświetleniem; projekt instalacji dla digestoriów i szaf
chemicznych w pomieszczeniu nr 129; ekspertyza
pęknięcia; remont i wymiana wyłączników
w pomieszczeniach nr 115, 124, 126, 128, 134 i 137.
Montaż nawietrzaków wraz z wymianą tynków ościeży.
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Koszty
robót
28,41

30,15

77,13

47,66

139,69

5,23

Lp.

Wydział/Jednostka

Adres

Katowice,
ul. Uniwersytecka 4

Sosnowiec,
ul. Będzińska 60

4

Nauk o Ziemi

5

Nauk Społecznych

6

Pedagogiki
i Psychologii

Katowice,
ul. Bankowa 11
Katowice,
ul. Grażyńskiego 53

7

Prawa
i Administracji

Katowice,
ul. Bankowa 11B

8

Informatyki i Nauki
o Materiałach

9

Radia i Telewizji
im. K. Kieślowskiego

Chorzów,
ul. 75. Pułku Piechoty 1A
(ŚMCEiBI)
Katowice,
ul. Bytkowska 1B
Cieszyn,
ul. Bielska 66

10

Artystyczny

11

Ośrodek Dydaktyczny
w Chorzowie

Chorzów,
ul. 75. Pułku Piechoty 1

12

Dom Asystenta nr 3
w Katowicach

13

CINiBA

Katowice,
ul. Paderewskiego 32
Katowice,
ul. Bankowa 11A

Opis robót remontowych
Projekt wykonania remontu instalacji centralnego
ogrzewania; remont korytarza na poziomie III piętra;
remont instalacji centralnego ogrzewania w holu
wejściowym; remont korytarza II piętra oraz remont
nawierzchni przed wejściem głównym.
Wymiana uszkodzonych szyb na elewacji aluminiowo-szklanej i w świetliku; remont pomieszczeń
dydaktycznych nr 814, 816 i 819; wymiana
uszkodzonych 3 szt. szyb na elewacji aluminiowo-szklanej; wymiana uszkodzonej szyby zespolonej
w świetliku dachowym; remont pomieszczeń dla
potrzeb dydaktycznych i naukowych Centrum Studiów
Polarnych.
Ekspertyza techniczna pęknięć.
Projekt robót naprawczych odchylonego od pionu
szybu windy.
Naprawa kostki na wejściu głównym; naprawa pęknięć
i szczelin; remont elewacji przy wjeździe do parkingu;
ekspertyza techniczna pęknięć i deformacji żaluzji,
okien i ścian; remont elewacji przy rozdzielni.
Podłączenie digestoriów w laboratorium.
Remont blach osłonowych na elewacji budynku auli
oraz obróbek blacharskich na dachu pawilonu „A”.
Remont pracowni fotograficznej w branży elektrycznej
i komputerowej.
Likwidacja szkody po zalaniu budynku nr 1 i 2;
likwidacja przyczyny powstawania wilgoci i zagrzybień
segmentu wschodniego w budynku nr 1.
Wymiana oświetlenia zewnętrznego; remont schodów
przy wyjściach ewakuacyjnych.
Remont posadzek.

RAZEM

Koszty
robót

109,39

237,52

6,08
14,88

78,55

19,31
2,00
98,39
43,70
38,07
45,68
1 021,84

WYKRES 1
Wykorzystanie środków na remonty w 2014 roku — obiekty dydaktyczne
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TABELA 4
Remonty w 2014 roku (w tys. zł) — obiekty stypendialne (FPMSiD)
Lp.

Obiekt

Adres

1

Dom Studenta nr 1

Katowice,
ul. Studencka 15

2

Dom Studenta nr 2

Katowice,
ul. Studencka 17

3

Dom Studenta nr 7

Katowice,
ul. Studencka 16

4

Stołówka

Katowice,
ul. Studencka 20

5

Dom Studenta nr 4

Sosnowiec,
ul. Lwowska 2

6

Dom Studenta nr 5

Sosnowiec,
ul. Lwowska 8

7

Dom Studenta
„Uśka”

8

DSN

Cieszyn,
ul. Bielska 66
Cieszyn,
ul. Niemcewicza 8

Opis robót remontowych
Remont schodów; wymiana rynien i rur spustowych; wymiana
okien; wymiana drzwi stalowych; remont 20 pokoi; wymiana
zaworów.
Remont 20 pokoi studenckich wraz z montażem zaworów;
wymiana rynien i rur spustowych.
Naprawa poręczy przy wejściu głównym; remont podestu
przy wejściu głównym; naprawa wpustu ulicznego; remont
kuchni i pralni w segmencie „B”; remont pomieszczeń
w segmencie „C”: pion 4, 5 i 6.
Projekt przystosowania istniejącej instalacji hydrantowej wraz
z niezbędnymi pracami budowlanymi do obowiązujących
przepisów.

142,62
116,94

235,22

3,69

Remont drzwi wejściowych ze ścianką szklaną.
Całościowy remont 5 mieszkań nr 26, 76, 85, 91 i 96
oraz całościowy remont korytarza II piętra wraz z wymianą 20
skrzydeł drzwiowych.
Remont kapitalny II piętra: 9 segmentów studenckich,
korytarza, ogólnie dostępnej kuchni, pracowni i zsypu.
Malowanie zestawów studenckich: poziomy 200 i 300
(21 szt.).

Razem
9

Koszty robót

6,61
222,08
773,54
89,39
1 590,09

Remonty — kontynuacje

a.

OA Katowice

b.

OA Sosnowiec

c.

OA Cieszyn

81,90
371,46
99,11

Razem kontynuacje

552,47

RAZEM REMONTY Z KONTYNUACJAMI

2 142,56

WYKRES 2
Wykorzystanie środków na remonty z kontynuacjami w 2014 roku — obiekty stypendialne (FPMSiD)
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TABELA 5
Remonty obiektów uniwersyteckich w 2014 roku (w tys. zł) — zestawienie ogólne
A. Obiekty dydaktyczne
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Koszt
całkowity

Obiekt
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Wydział Filologiczny
Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii
Wydział Nauk o Ziemi
Wydział Nauk Społecznych
Wydział Pedagogiki i Psychologii
Wydział Prawa i Administracji
Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach
Wydział Radia i Telewizji im. K. Kieślowskiego
Wydział Artystyczny
Ośrodek Dydaktyczny w Chorzowie
Dom Asystenta nr 3 w Katowicach
CINiBA

Razem obiekty dydaktyczne

Środki
centralne

jednostki

58,56
124,79
254,31
237,52
6,08
14,88
78,55
19,31
2,00
98,39
43,70
38,07
45,68

25,78
78,88
193,18
9,12
6,08
14,88
0,00
0,00
0,00
0,00
41,02
0,00
0,00

32,78
45,91
61,13
228,40
0,00
0,00
78,55
19,31
2,00
98,39
2,68
38,07
45,68

1 021,84

368,94

652,90

B. Obiekty stypendialne
1
2
3

OA Katowice
OA Sosnowiec
OA Cieszyn

580,37
600,15
962,04

środki — FPMSiD

Razem obiekty stypendialne z kontynuacjami

2 142,56

OGÓŁEM REMONTY (A + B)

3 164,40

WYKRES 3
Struktura wykorzystania środków na remonty obiektów Uczelni w 2014 roku
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A/ Gospodarka finansowa
A.1 Przychody
W roku 2013 przychody Uczelni wyniosły 364 303 138,44 zł. Przychody za rok 2014 wyniosły
367 800 992,66 zł ogółem i wzrosły w stosunku do roku 2013 o 0,96%.
Należą do nich:
1. Przychody z działalności dydaktycznej:
― dotacja podstawowa MNiSW w kwocie 230 343 300,00 zł stanowiąca 62,63% ogółu
przychodów,
― dotacja MNiSW na zadania projakościowe i dotacja MNiSW dla osób niepełnosprawnych
w kwocie 5 506 622,67 zł, co stanowi 1,50% ogółu przychodów,
― dotacja celowa MNiSW (nagrody Ministra, ubezpieczenia zdrowotne studentów) w kwocie
501 083,00 zł, co stanowi 0,14% ogółu przychodów,
― opłaty za usługi edukacyjne w kwocie 33 335 945,82 zł stanowiące 9,06% ogółu przychodów,
w tym na studiach niestacjonarnych 25 855 960,06 zł,
― pozostałe przychody (dotacje obcych jednostek, konferencje, opłaty administracyjne)
w kwocie 17 157 656,08 zł stanowiące 4,66% ogółu przychodów,
― środki z jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 58 000,00 zł stanowiące 0,02% ogółu
przychodów,
― programy międzynarodowe i fundusze strukturalne w kwocie 19 834 851,94 zł stanowiące
5,39% ogółu przychodów.
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2. Przychody finansowe w kwocie 2 296 001,15 zł stanowiące 0,62% ogółu przychodów.
3. Pozostałe przychody operacyjne (sprzedaż majątku trwałego, sprzedaż wewnętrzna ZFŚS,
przychody równoważące amortyzację, kary umowne) w kwocie 18 331 585,48 zł stanowiące
4,98% ogółu przychodów.
4. Świadczenia wewnętrzne w kwocie 1 017 291,62 zł stanowiące 0,28% ogółu przychodów.
5. Przychody z działalności naukowo-badawczej w kwocie 39 418 654,90 zł stanowiące 10,72%
ogółu przychodów, w tym:
 utrzymanie potencjału badawczego
14 589 139,98 zł,
 rozwój młodych naukowców
2 710 196,32 zł,
 projekty realizowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
1 914 401,39 zł,
 projekty realizowane przez Narodowe Centrum Nauki
14 715 184,73 zł,
 współpraca naukowa z zagranicą
3 365 843,96 zł,
w tym: fundusze strukturalne
1 589 234,67 zł,
 usługi badawcze i rozwojowe
490 054,82 zł,
 programy określone przez Ministra
1 018 263,12 zł,
 pozostała działalność badawcza
615 570,58 zł.
Wnioski wynikające z analizy przychodów za rok 2014:
1. Przychody własne z działalności dydaktycznej wynosiły 70 887 536,84 zł, stanowiły 19,27%
ogółu przychodów i spadły w stosunku do roku 2013 o 2,57 pkt.%.
2. Dotacja podstawowa stanowiła 62,63% ogółu przychodów i jej udział wzrósł w stosunku do roku
2013 o 5,45 pkt.%.
3. Opłaty za usługi edukacyjne stanowiły 9,06% ogółu przychodów i ich udział spadł w stosunku
do ogółu przychodów o 1,50 pkt.% w porównaniu z rokiem 2013.

A.2 Koszty
W roku 2013 koszty Uczelni wynosiły 355 613 461,34 zł. Koszty Uczelni w roku 2014 wynosiły
365 640 584,47 zł i wzrosły w stosunku do roku 2013 o 2,82%.
W kosztach ogółem główne pozycje zajmują:
1. Wynagrodzenia wraz ze składkami ZUS: 247 335 473,59 zł stanowiące 67,64% ogółu kosztów.
2. Świadczenia na rzecz pracowników: 11 674 102,11 zł stanowiące 3,19% ogółu kosztów.
3. Zużycie energii: 14 808 491,24 zł stanowiące 4,05% ogółu kosztów.
4. Remonty: 2 240 704,16 zł stanowiące 0,61% ogółu kosztów.
5. Stypendia doktoranckie: 5 156 068 zł stanowiące 1,41% ogółu kosztów.
6. Stypendia projakościowe: 2 479 200,00 zł stanowiące 0,68% ogółu kosztów.
7. Podróże służbowe: 6 505 228,55 zł stanowiące 1,78% ogółu kosztów.
8. Zużycie materiałów: 8 772 156,96 zł stanowiące 2,40% ogółu kosztów.
9. Amortyzacja środków trwałych i aparatura specjalna: 29 628 301,56 zł stanowiąca 8,10% ogółu
kosztów.
10. Sprzątanie i dozór obiektów: 7 478 400,42 zł stanowiące 2,05% ogółu kosztów.
11. Czasopisma naukowe i księgozbiory: 1 920 137,76 zł stanowiące 0,53% ogółu kosztów.
12. Usługi pocztowe i telekomunikacyjne: 1 000 248,46 zł stanowiące 0,27% ogółu kosztów.
13. Inne usługi obce: 14 938 359,66 zł stanowiące 4,09% ogółu kosztów.
14. Pozostałe koszty: 10 698 656,72 zł stanowiące 2,93% ogółu kosztów.
15. Koszty finansowe: 185 836,40 zł stanowiące 0,05% ogółu kosztów.
16. Pozostałe koszty operacyjne: 819 218,88 zł stanowiące 0,22% ogółu kosztów.
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Wnioski wynikające z analizy kosztów za 2014 rok:
1. Wyższa dynamika przyrostu kosztów w stosunku do wykonania w roku 2013 o 2,82%.
2. Uczelnia za rok 2014 uzyskała dodatni wynik finansowy netto w kwocie 2 136 053,19 zł.
Informacje dotyczące wyniku finansowego oraz funduszu zasadniczego przedstawiają tabele
nr 1 i 2.
TABELA 1
Wynik finansowy za 2014 r. (w zł)
Lp.

Wyszczególnienie

1

Działalność dydaktyczna

2

Pozostała działalność operacyjna

3

Działalność badawcza

Przychody
286 902 607,57

Fundusze strukturalne i programy międzynarodowe
dydaktyczne

4

-17 656 383,70

18 331 585,48

819 218,88

17 512 366,60

36 052 810,94

35 980 884,67

71 926,27

19 834 851,94

19 676 595,14

158 256,80

3 365 843,96

3 401 766,49

-35 922,53

2 296 001,15

185 836,40

2 110 164,75

—

—

—

1 017 291,62

1 017 291,62

—

—

—

—

367 800 992,66

365 640 584,47

2 160 408,19

badawcze
5

Działalność finansowa

6

Pozostała sprzedaż materiałów

7

Sprzedaż na potrzeby własne

8

Zyski i straty nadzwyczajne
Razem

Wynik finansowy

304 558 991,27

Fundusze strukturalne i programy międzynarodowe

9

Koszty

Podatek dochodowy

24 355,00

Wynik finansowy netto

2 136 053,19

TABELA 2
Fundusz zasadniczy wg stanu na 31 grudnia 2014 r. (w zł)
Lp.

Fundusz
zasadniczy

Fundusz
z aktualizacji
wyceny

Razem

400 500 868,60

38 696 372,94

439 197 241,54

Wyszczególnienie

Stan na 1.01.2014 r.
Zwiększenia
1

Nadwyżka z rozliczenia za rok ubiegły

2

Dotacje celowe:

8 662 199,10

—

8 662 199,10

1 073 710,57

—

1 073 710,57

50 000,00

—

50 000,00

261 394,07

—

261 394,07

— ŚMCEiBI

51 733 296,53

—

51 733 296,53

— Modlab

2 796,96

—

2 796,96

1 746 421,02

—

1 746 421,02

997 209,00

—

997 209,00

— Kampus Cieszyn
— CINiBA
— Bankowa 12

— Instytut Chemii — przebudowa pomieszczeń
3
4

Przejęcie gruntów na własność
Przyrost z aktualizacji
Razem zwiększenia

69 613,17

—

69 613,17

64 596 640,42

—

64 596 640,42

—

—

—

11 742 441,24

—

11 742 441,24

Zmniejszenia
5

Pokrycie straty netto

6

Umorzenie budynków i budowli

7

Likwidacja funduszu z aktualizacji

—

8

Nieumorzona wartość sprzedaży:
Sosnowiec, ul. Pułaskiego

17 900,00
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69 613,17
—

69 613,17
17 900,00

Lp.
9

Fundusz
z aktualizacji
wyceny

Fundusz
zasadniczy

Wyszczególnienie
Inne zmniejszenia

803,79

Razem

—

803,79

Razem zmniejszenia

11 761 145,03

69 613,17

11 830 758,20

Stan na 31.12.2014 r.

453 336 363,99

38 626 759,77

491 963 123,76

Zysk bilansowy netto w wysokości 2 136 053,19 zł proponuje się przeznaczyć na zwiększenie
funduszu zasadniczego Uczelni.
Porównanie przychodów, kosztów i zysków Uczelni (z uwzględnieniem l iczby studentów oraz
struktury udziału) w latach 2012–2014 przedstawia tabela nr 3, natomiast tabela nr 4 przedstawia
koszty i przychody działalności dydaktycznej w 2014 roku.
TABELA 3
Porównanie przychodów, kosztów i zysków Uczelni — z uwzględnieniem liczby studentów
oraz struktury udziału — w latach 2012–2014 (w tys. zł)
Wyszczególnienie
A.

Wykonanie w latach
2012

2013

Struktura w % w latach
2014

2012

2013

2014

PRZYCHODY
Przychody z działalności
dydaktycznej, w tym:

298 642,2

292 310,7

306 737,4

84,11

80,24

83,40

— dotacja budżetowa
— odpłatność za studia
— pozostałe przychody

192 563,4
44 770,8
61 308,0

212 759,8
38 476,8
41 074,1

235 849,9
33 335,9
37 551,6

54,23
12,61
17,27

58,40
10,56
11,28

64,13
9,06
10,21

II

Dochody z działalności
naukowo-badawczej

33 347,2

37 409,6

39 418,7

9,39

10,27

10,72

III

Sprzedaż towarów i materiałów

—

—

IV

Pozostałe przychody i zrównane
z nimi

V
VI

I

II

0,39

0,31

0,28

Pozostałe przychody
operacyjne i zyski

18 836,0

31 382,0

18 331,6

5,31

8,61

4,98

Przychody finansowe

2 843,0

2 070,2

2 296,0

0,80

0,57

0,62

355 061,0

364 303,1

367 801,0

100,00

100,00

100,00

3,15

2,60

0,96

STUDENCI
Liczba studentów, w tym:

29 258

26 908

25 390

95,32

95,15

95,20

— studia stacjonarne
— studia niestacjonarne

20 406
8 852

19 897
7 011

19 444
5 946

66,48
28,84

70,36
24,79

72,91
22,29

1 435

1 372

1 280

4,68

4,85

4,80

30 693

28 280

26 670

-3,02

-7,86

-5,69

Studia doktoranckie

% wzrostu
I

—

1 017,3

RAZEM STUDENCI
(I+II)
C.

—

1 130,6

% wzrostu
I

—

1 392,6

RAZEM PRZYCHODY
(I+II+III+IV+V+VI)
B.

—

100

100

100

KOSZTY
Koszty własne

345 794,4

348 933,0

364 635,6

99,49

98,12

99,73

—
—
—
—

222
26
23
73

234
27
22
64

247
29
23
64

64,03
7,51
6,84
21,11

65,87
7,65
6,38
18,22

67,65
8,10
6,45
17,53

—

—

—

wynagrodzenia z pochodnymi
amortyzacja i aparatura
zużycie materiałów i energii
pozostałe koszty

556,1
103,3
783,2
351,8

II

Wartość sprzedanych towarów
Pozostałe koszty operacyjne i straty

996,7

6 395,3

819,2

0,29

1,80

0,22

IV

Koszty finansowe

765,3

285,2

185,8

0,22

0,08

0,05

347 556,4

355 613,5

365 640,6

100,00

100,00

100,00

% wzrostu

1,85

—

335,5
628,3
580,7
091,1

III

RAZEM KOSZTY
(I+II+III+IV)

—

252,3
184,3
688,4
808,0

2,32
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—

2,82

Wyszczególnienie
D.

Wykonanie w latach

Struktura w % w latach

2012

2013

2014

7 504,6

8 689,7

2 160,4

2012

2013

2014

WYNIK FINANSOWY

I

Zysk brutto

II

Strata brutto

—

—

—

II

Należny podatek dochodowy

26,8

27,5

24,4

IV

Zysk netto

7 477,8

8 662,2

2 136,0

Dynamika w %

153,04

15,84

-75,34

TABELA 4
Koszty i przychody działalności dydaktycznej w 2014 r. (w zł)
Lp.

Wydział/Jednostka

Koszty

Przychody*

Wydziały
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Biologii i Ochrony Środowiska
Filologiczny
Matematyki, Fizyki i Chemii**
Nauk o Ziemi
Nauk Społecznych
Pedagogiki i Psychologii
Prawa i Administracji
Informatyki i Nauki o Materiałach**
Radia i Telewizji im. K. Kieślowskiego
Teologiczny
Etnologii i Nauk o Edukacji
Artystyczny

21
47
40
20
22
16
20
19
5
5
9
11

Razem

625
830
328
608
602
623
314
224
343
217
308
077

739,39
468,93
735,19
284,23
789,79
223,41
627,41
254,69
023,78
052,00
856,07
175,87

240 104 230,76

17
48
33
17
23
15
20
16
4
4
8
7

643
403
481
474
094
021
891
883
094
460
505
292

118,36
267,01
347,17
137,94
775,82
634,49
283,10
892,36
655,32
625,37
005,61
920,68

217 246 663,23

Pozawydziałowe Jednostki Dydaktyczne (PJD) i Jednostki Ogólnouczelniane (JOU)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Uniwersytet Trzeciego Wieku
SPNJO
SWFiS i Obiekty Sportowe
SJiKP
Szkoła Zarządzania
MISH
MISM-P
Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych
SINJA
CSnCziŚ
Centrum Kształcenia na Odległość
Wszechnica Śląska
Uniwersytet Śląski Dzieci, Młodzieży
oraz Maturzystów
Centrum Kształcenia Ustawicznego
Biblioteka Uniwersytecka i CINiBA
Działalność bytowa
Ośrodki wypoczynkowe
Jednostki studenckie
Wydawnictwo i sprzedaż książek
Kampus Chorzów
Pozostałe przychody i koszty dydaktyczne***

Razem

4
3
2
1

295
247
081
027
944
11
2
201
407
148
142
94

989,26
926,29
496,32
666,16
728,93
024,15
341,24
766,72
426,68
423,48
008,18
106,55

311
1 581
927
1 999
1 893
34
21
320
421
76

701,33
153,98
489,12
768,16
623,04
151,30
772,00
133,93
237,70
695,70
932,99
153 830,25

340 545,00

421 243,41

264 819,70
11 156 643,23
2 933 052,53
134 554,38
635 030,51
1 926 661,51
653 433,29
2 559 699,09

200 819,97
2 480 291,25
3 065 032,07
137 340,65
6 271,30
222 319,31
163 936,77
2 351 515,63

33 209 343,20

16 791 259,86

Pozostała działalność
1
2
3

Świadczenia na własne potrzeby
Przychody i koszty programów międzynarodowych oraz
funduszy strukturalnych
Działalność badawcza
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1 017 291,62

1 017 291,62

23 078 361,63

23 200 695,90

35 980 884,67

36 052 810,94

Lp.

Wydział/Jednostka

Koszty

4
5
6
7
8

Przychody i koszty finansowe
Pozostałe przychody i koszty operacyjne
Dotacja MNiSW (w tym dla PJD, JOU)
Koszty ogólnouczelniane (AO Katowice) z Archiwum
Przychody, w tym z tytułu odpłatnych form kształcenia w
dyspozycji Rektora

185 836,40
684 664,50
—
31 379 971,69

Razem
Ogółem

Przychody*

—

2
2
52
2

296
011
181
223

001,15
699,63
052,00
401,23

14 780 117,10

92 327 010,51

133 763 069,57

365 640 584,47

367 800 992,66

Zysk brutto

2 160 408,19

Podatek dochodowy

24 355,00

Zysk netto

2 136 053,19

*

przychody uwzględniają dotacje przeznaczone na sfinansowanie zakupu środków trwałych w wysokości ich amortyzacji,

**
***

w wydziałach ujęto kwotę kosztów i przychodów ŚMCEiBI,
koszty: Międzywydziałowa Pracownia Badań Strukturalnych, Szkolna 7, Kampus Cieszyn, Centrum Studiów Polarnych,
przychody: Międzywydziałowa Pracownia Badań Strukturalnych, Szkolna 7, Kampus Cieszyn, Centrum Studiów Polarnych.

Porównanie udziału jednostek Uczelni w pozyskiwaniu dotacji MNiSW na działalność dydaktyczną
w latach 2013–2014 przedstawia tabela nr 5.
TABELA 5
Udział jednostek Uczelni w pozyskiwaniu dotacji MNiSW na działalność dydaktyczną w %
w latach 2013–2014

Lp.

Algorytm
na 2014 r.
(baza danych
z 2013 r.)

Wydział/Jednostka

Algorytm
na 2015 r.
(baza danych
z 2014 r.)

1

Biologii i Ochrony Środowiska

8,23

8,40

2

Filologiczny

23,68

22,83

3

Matematyki, Fizyki i Chemii

13,41

14,49

4

Nauk o Ziemi

8,23

8,03

5

Nauk Społecznych

11,40

11,56

6

Pedagogiki i Psychologii

6,43

6,29

7

Prawa i Administracji

7,60

6,70

8

Informatyki i Nauki o Materiałach

7,31

7,68

9

Radia i Telewizji im. K. Kieślowskiego

1,71

1,73

10

Teologiczny

2,30

2,07

11

Etnologii i Nauk o Edukacji

3,52

3,42

12

Artystyczny

3,53

4,03

13

Pozostałe jednostki

2,65

2,77

100,00

100,00

Razem

Szczegółowe zestawienie porównawcze wartości składników pozyskiwanej dotacji „podstawowej”
MNiSW na rok 2014 i 2015 przedstawia tabela nr 6.
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TABELA 6
Zestawienie porównawcze wartości składników pozyskiwanej dotacji „podstawowej” jednostek Uczelni
na rok 2014 i 2015 zgodnie z Ministerialną Formułą Finansowania (MFF)
Lp.

1

Wydział/Jednostka

Biologii i Ochrony Środowiska

2

Filologiczny

3

Matematyki, Fizyki i Chemii

4

Nauk o Ziemi

5

Nauk Społecznych

6

Pedagogiki i Psychologii

7

Prawa i Administracji

8

Informatyki i Nauki o Materiałach

9

Radia i Telewizji
im. K. Kieślowskiego

10

Teologiczny

11

Etnologii i Nauk o Edukacji

12

Artystyczny

13

Pozostałe jednostki

Razem

Rok

Wyszczególnienie składników
Si
Ws = 0,35

Ki
Wk = 0,35

Di
Wd=0,10

Bi
Wb = 0,10

Ui
Wu = 0,05

MFF
Wi
Ww = 0,05

2014

0,092

0,076

0,042

0,166

0,065

0,028

0,0823

2015

0,092

0,077

0,064

0,136

0,079

0,019

0,0840

2014

0,245

0,230

0,242

0,111

0,194

0,500

0,2368

2015

0,219

0,227

0,249

0,124

0,190

0,504

0,2283

2014

0,143

0,134

0,072

0,247

0,145

0,024

0,1341

2015

0,130

0,139

0,101

0,330

0,143

0,012

0,1449

2014

0,070

0,074

0,044

0,238

0,097

0,007

0,0823

2015

0,072

0,073

0,062

0,183

0,095

0,006

0,0803

2014

0,107

0,107

0,138

0,072

0,194

0,132

0,1140

2015

0,115

0,110

0,130

0,077

0,190

0,129

0,1156

2014

0,054

0,071

0,107

0,026

0,065

0,040

0,0643

2015

0,062

0,073

0,094

0,018

0,063

0,026

0,0629

2014

0,060

0,064

0,168

0,038

0,048

0,089

0,0760

2015

0,072

0,060

0,096

0,035

0,048

0,109

0,0670

2014

0,104

0,059

0,050

0,072

0,065

0,023

0,0731

2015

0,112

0,061

0,063

0,056

0,063

0,020

0,0768

2014

0,022

0,017

0,019

0,016

0,017

0,0171

2015

0,024

0,017

0,016

0,016

0,012

0,0173

2014

0,019

0,026

0,032

0,013

0,048

2015

0,015

0,024

0,027

0,018

0,048

0,003

0,0207

2014

0,032

0,045

0,055

0,013

0,016

0,006

0,0352

2015

0,029

0,043

0,049

0,024

0,016

0,017

0,0342

2014

0,033

0,056

0,021

0,004

0,048

0,016

0,0353

2015

0,036

0,058

0,041

0,048

0,019

0,0403

2014

0,018

0,042

0,010

0,120

0,0265

2015

0,020

0,039

0,009

0,124

0,0277

2014

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

2015

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

0,0230

Udział poszczególnych jednostek Uniwersytetu w pozyskiwaniu dotacji „podstawowej” MNiSW na rok 2015 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.
Podziału dotacji „podstawowej” MNiSW dokonano przy wykorzystaniu wskaźników kosztochłonności kierunk ów studiów i studiów
doktoranckich:
Ws
Si
Wk
Ki
Wd
Di
Wb
Bi
Wu
Ui
Ww
Wi

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

oznacza
oznacza
oznacza
oznacza
oznacza
oznacza
oznacza
oznacza
oznacza
oznacza
oznacza
oznacza

wagę składnika studencko-doktoranckiego — waga 0,35,
składnik studencko-doktorancki,
wagę składnika kadrowego — waga 0,30 od roku 2013, waga 0,35 od roku 2015,
składnik kadrowy,
wagę składnika dostępności kadry — waga 0,15,
składnik proporcjonalnego rozwoju kształcenia (w latach 2013–2014 składnik dostępności kadry),
wagę składnika badawczego — waga 0,10,
składnik badawczy,
wagę składnika uprawnień — waga 0,05,
składnik uprawnień,
wagę składnika wymiany studenckiej — waga 0,05,
składnik wymiany studenckiej.

~ 176 ~

B/ Dotacje i darowizny
Tabela nr 7 zawiera dane dotyczące dotacji i darowizn przekazanych w 2014 roku na działalność
jednostek Uniwersytetu Śląskiego.
TABELA 7
Dotacje i darowizny otrzymane przez Uniwersytet Śląski w 2014 roku
Lp.

Darczyńca

Kwota

Przeznaczenie

A. Dotacje jednostek samorządowych
1

Urząd Miejski, Katowice

30 000,00

Uniwersytet Trzeciego Wieku

2

Urząd Miejski, Jastrzębie Zdrój

25 000,00

Uniwersytet Trzeciego Wieku

3

Urząd Miejski, Sosnowiec

3 000,00

Uniwersytet Trzeciego Wieku

Razem dotacje jednostek samorządowych

58 000,00

B. Inne dotacje i darowizny
4

Polski Instytut Sztuki Filmowej, Warszawa

238 417,42

5

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, Warszawa

49 570,97

6

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, Warszawa

3 000,00

7

Fundacja „Pracownia Jutr”

8

Ambasada Francji, Warszawa

9

54 285,63

etiudy filmowe — Wydział Radia
i Telewizji im. K. Kieślowskiego
Szkoła Języka i Kultury Polskiej
Wydział Teologiczny
Centrum Obsługi Studenta

6 099,60

biblioteka Międzynarodowej Szkoły Nauk
Politycznych

Fundacja Wydziału Prawa i Administracji

28 750,00

biblioteka Wydziału Prawa i Administracji

10

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej, Katowice

62 537,16

Centrum Studiów nad Człowiekiem
i Środowiskiem

11

ELEA Polska, Piaseczno

20 000,00

Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

12

ELEA Polska, Piaseczno

10 000,00

działalność UŚ

13

PZU SA, Warszawa

10 000,00

Dział Informacji i Promocji

14

Węglokoks SA, Katowice

5 000,00

uruchomienie portalu internetowego

15

Instytut Oceanologii PAN, Sopot
Instytut Geofizyki PAN, Warszawa

6 759,56

składki członkowskie IO-PAN i IG-PAN
w Centrum Studiów Polarnych

16

Komisja Europejska

17

Jarosz Maciej, bufet „Pod Rurą”, Katowice

1 995,00

18

Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. Sp.k.

500,00

19

Chojecka Ewa, Bielsko-Biała

76 406,38

2 000,00

Razem inne dotacje i darowizny

575 321,72

RAZEM (A + B)

633 321,72
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zwrot z rozliczenia projektu pn. „SPHERE”
— Wydział Nauk Społecznych
Wydziałowa Rada Samorządu
Studenckiego Wydziału Pedagogiki
i Psychologii
konferencja pt. „Administracyjno-prawny
status osób starszych”
nagroda na najlepszą pracę licencjacką —
Wydział Nauk Społecznych

A/ Struktura organizacyjna Uczelni
Rozporządzanie mieniem / Sprzedaż obiektów
Uniwersytet Śląski podjął w 2014 roku następujące działania dotyczące nierucho mości:
1. Obiekty w Katowicach
a. obciążenie odpłatną służebnością przesyłu nieruchomości usytuowanej przy al.
Roździeńskiego 14 na rzecz Tauron Dystrybucja SA,
b. obciążenie odpłatną służebnością przesyłu nieruchomości w rejonie ul. Bankowej i al.
Roździeńskiego na rzecz Tauron Ciepło Sp. z o.o. w związku z inwestycją LC Corp INVEST Sp.
z o.o.,
c. dokonano zmiany umowy darowizny nieruchomości przy ul. Bankowej 5 (dawny budynek
NBP) polegającej na zmianie jej celu; aktualnym celem darowizny jest cel publicz ny
polegający na budowie i utrzymaniu pomieszczeń dla państwowych szkół wyższych,
d. w dniu 27 maja 2014 r. został podpisany list intencyjny pomiędzy UŚ a Miastem Katowice,
określający wolę dokonania na rzecz Uniwersytetu Śląskiego darowizny nieruchomości
położonych w kwartale ulic: św. Pawła, Wodnej i Górniczej,
e. na wniosek Wiceprezydenta Miasta Katowice, uchwałą z dnia 18 marca 2014 r. Senat UŚ
pozytywnie zaopiniował wniosek o nadanie nazwy „Bankowa” ulicy łączącej dotychczasowy bieg
ulicy Bankowej z al. Roździeńskiego, przy której znajdują się gmachy posiadające numery
porządkowe od ul. Bankowej, tj.: Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka oraz
Wydział Prawa i Administracji.
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2. Obiekty w Sosnowcu
a. obciążenie odpłatną służebnością gruntową nieruchomości usytuowanej przy ul. Żeromskiego
na rzecz „Tech Mir” Mirosław Wyszyński,
b. Uczelnia dokonała podziału geodezyjnego nieruchomości usytuowanych przy ul. Żytniej 10
i 12; prowadzone jest postępowanie scaleniowe dla nowopowstałych niezabudowan ych
działek — po ich scaleniu i ujawnieniu w księdze wieczystej zostaną podjęte kroki
zmierzające do rozporządzenia nimi (nią).
3. Obiekty w Cieszynie
a. prowadzone są negocjacje mające na celu ustalenie wysokości odszkodowania za
ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Tauron Dystrybucja SA na nieruchomości
usytuowanej przy ul. Bielskiej (dot. działki nr 1/1),
b. prowadzone jest postępowanie zmierzające do ustalenia przebiegu oraz wysokości
odszkodowania za ustanowienie służebności drogowej na nieruchomości usytuowanej przy
ul. Bielskiej (dot. działki nr 170/4).
4. Uniwersytet otrzymał odszkodowanie za teren położony w Chorzowie przy ul. 75. Pułku Piechoty
wywłaszczony przez Gminę Chorzów w celu realizacji inwestycji w trybie ustawy z dnia
10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
dróg publicznych.
5. Umową z dnia 02 lipca 2014 r. (akt notarialny Rep. A nr 895/2014) rozwiązane zostały umowy
przekazania gruntu w użytkowanie wieczyste nieruchomości usytuow anych w Bornem Sulinowie
wraz z zapłatą na rzecz Uniwersytetu wynagrodzenia za znajdujące się na gruncie budynki
i urządzenia.
6. Zakończono postępowanie zmierzające do aktualizacji danych ewidencji gruntów i budynków
w zakresie zmiany użytków gruntowych dla nieruchomości położonej w Boguchwałowicach,
obręb 0001 Boguchwałowice, karta mapy 5, nr działki 377/4.
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Pozyskane obiekty i tereny
1. Zakończono postępowania uwłaszczeniowe, polegające na przekształceniu prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności, na mocy decyzji wojewody śląskiego dla nieruchomości
usytuowanej w Sosnowcu przy ul. Będzińskiej 39; prawo własności zostało ujawnione w księdze
wieczystej.
2. Zakończono postępowanie uwłaszczeniowe, polegające na przekształceniu prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności, na mocy decyzji wojewody śląskiego dla nieruchomości
usytuowanej w Boguchwałowicach; złożono wniosek o wpis prawa własności w księdze
wieczystej.
3. W celu uregulowania stanu prawnego Domów Asystenta nr 1 i 2 oraz Domów Student a nr
4 i 5 na Osiedlu Akademickim w Sosnowcu złożony został wniosek do Ministra Administracji
i Cyfryzacji w celu unieważnienia decyzji komunalizacyjnej — postępowanie jest w toku.

Zmiany w strukturze organizacyjnej jednostek Uczelni
Do najistotniejszych zmian jakich dokonano w 2014 roku w obrębie struktury organizacyjnej
jednostek naukowo-dydaktycznych należą:
1. Wydział Filologiczny
a. w Instytucie Filologii Germańskiej:
zmiana z dniem 1 kwietnia 2014 r. nazw dwóch zakładów: Zakładu Dydaktyki Języka
Niemieckiego na Zakład Glottodydaktyki i Translatoryki oraz Zakładu Języka Niemieckiego
na Zakład Językoznawstwa,
b. w Instytucie Języków Romańskich i Translatoryki:
zmiana z dniem 1 kwietnia 2014 r. nazwy Zakładu Italianistyki na Zakład Literatury i Kultury
Włoskiej,
c. w Instytucie Języka Angielskiego:
zmiana z dniem 1 października 2014 r. nazwy Zakładu Językoznawstwa Ogólnego na Zakład
Orientalistyki i Językoznawstwa Ogólnego,
d. w Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej:
zmiana z dniem 1 listopada 2014 r. nazw dwóch zakładów: Zakładu Bibliografii i Informacji
Naukowej na Zakład Zarządzania Informacją oraz Zakładu Czytelnictwa na Zakład Kultury
Czytelniczej i Informacyjnej.
2. Wydział Pedagogiki i Psychologii
a. w Instytucie Psychologii:
przekształcenie z dniem 1 października 2014 r. Katedry Psychologii Pracy i Organizacji
w Zakład Psychologii Pracy i Organizacji oraz Katedry Psychologii Społecznej i Środowiskowej
w Zakład Psychologii Społecznej i Środowiskowej,
b. w Instytucie Pedagogiki:
przekształcenie z dniem 1 października 2014 r. Katedry Pedagogiki Specjalnej w Zakład
Pedagogiki Specjalnej oraz Katedry Edukacji Muzycznej i Arteterapii w Zakład Edukacji
Muzycznej i Arteterapii,
c. wyłączenie z dniem 1 października 2014 r. z Instytutu Pedagogiki dwóch katedr: Katedry
Pedagogiki Społecznej oraz Katedry Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Pedagog iki Mediów
i podporządkowanie ich bezpośrednio Dziekanowi Wydziału,
d. likwidacja z dniem 1 lipca 2014 r. Centrum Kształcenia Pedagogicznego.
3. Wydział Nauk Społecznych
a. w Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa:
utworzenie z dniem 1 października 2014 r. Zakładu Komunikowania Międzynarodowego
i Systemów Medialnych,
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4.

5.

6.

7.

b. w Instytucie Historii:
połączenie z dniem 1 września 2014 r. Zakładu Nauk Pomocnicz ych Historii oraz Zakładu
Metodologii i Dydaktyki Historii i utworzenie na ich bazie Zakładu Metodologii, Dydaktyki
i Nauk Pomocniczych Historii,
c. w Instytucie Filozofii:
zmiana z dniem 1 listopada 2014 r. nazwy Międzynarodowego Centrum Zrównoważonego
Rozwoju i Społeczeństwa Informacyjnego na Międzynarodowe Centrum Postępu Społecznego.
Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach
a. w Instytucie Technologii i Mechatroniki:
utworzenie z dniem 1 października 2014 r. dwóch zakładów: Zakładu Elektroceramiki
i Mikromechatroniki oraz Zakładu Technologii Warstw Powierzchniowych,
b. przekształcenie z dniem 1 października 2014 r. Katedry Materiałoznawstwa w Instytut
Technologii i Mechatroniki.
Wydział Teologiczny
a. likwidacja z dniem 1 października 2014 r. jedenastu zakładów: Zakładu Katechetyki,
Pedagogiki Chrześcijańskiej i Katolickiej Nauki Społecznej, Zakładu Liturgiki i Homiletyki ,
Zakładu Misjologii i Teologii Ekumenicznej, Zakładu Prawa Kanonicznego, Zakładu Teologii
Biblijnej Starego i Nowego Testamentu, Zakładu Teologii Dogmatycznej oraz Pracowni
Komputerowej, Zakładu Teologii Fundamentalnej i Filozofii Chrześcijańskiej, Zakładu
Teologii Moralnej i Duchowości, Zakładu Teologii Pastoralnej i Historii Duszpasterstwa,
Zakładu Teologii Patrystycznej i Historii Kościoła oraz Zakładu Nauk o Rodzinie,
b. utworzenie z dniem 1 października 2014 r. ośmiu katedr: Katedry Teologii Pastoralnej,
Liturgiki, Homiletyki i Katechetyki, Katedry Teologii Biblijnej Starego i Nowego Testamentu,
Katedry Teologii Dogmatycznej i Duchowości, Katedry Teologii Fundamentalnej, Misjologii
i Filozofii Chrześcijańskiej, Katedry Teologii Moralnej i Katolickiej Nauki Społecznej, Katedry
Prawa Kanonicznego i Ekumenizmu, Katedry Teologii Patrystycznej i Historii Kościoła oraz
Katedry Nauk o Rodzinie.
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
a. przekształcenie z dniem 1 października 2014 r. Zakładu Biologii Komórki w Katedrę Biologii
Komórki oraz Zakładu Botaniki Systematycznej w Katedrę Botaniki i Ochrony Przyrody,
b. likwidacja z dniem 1 października 2014 r. Katedry Geobotaniki i Ochrony Przyrody.
Wydział Nauk o Ziemi
a. w Katedrze Geologii Stosowanej:
likwidacja z dniem 1 października 2014 r. dwóch zakładów: Zakładu Geologii Złóż oraz
Zakładu Geofizyki Stosowanej,
b. w Katedrze Geografii Fizycznej:
likwidacja z dniem 1 października 2014 r. trzech zakładów: Zakładu Geografii Fizycznej
Ogólnej, Zakładu Hydrologii i Gospodarki Wodnej Obszarów Urbanizowanych oraz Zakładu
Biogeografii i Dydaktyki Geografii,
c. w Katedrze Geografii Ekonomicznej:
likwidacja z dniem 1 października 2014 r. trzech zakładów: Zakładu Geografii Osadnictwa
i Studiów Regionalnych, Zakładu Geografii Społecznej oraz Zakładu Gospodarki Przestrzennej,
d. w Katedrze Geomorfologii:
likwidacja z dniem 1 października 2014 r. dwóch zakładów: Zakładu Teledetekcji Środowiska
oraz Zakładu Geomorfologii Krasu,
e. likwidacja z dniem 1 października 2014 r. Obserwatorium Meteorologicznego i Laboratorium
Dynamiki Środowiska Geograficznego.

Ponadto:
1. Z dniem 18 lutego 2014 r. utworzono międzywydziałową jednostkę organizacyjną pod nazwą
Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
2. Z dniem 18 lutego 2014 r. zlikwidowano Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne,
zapewniając studentom kontynuację kształcenia na dotychczasowych zasadach do zakończenia
obowiązującego ich cyklu kształcenia w Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
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3. Z dniem 18 lutego 2014 r. zlikwidowano Międzywydziałowe Indywidualne Studia
Matematyczno-Przyrodnicze, zapewniając studentom kontynuację kształcenia na dotych czasowych zasadach do zakończenia obowiązującego ich cyklu kształcenia w Kolegium
Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych Uniwersytetu Śląskiego w Katowic ach.
4. w Bibliotece Uniwersytetu Śląskiego z dniem 31 grudnia 2014 r. zlikwidowano Bibliotekę
Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych.
W obrębie struktury administracji ogólnouczelnianej, w związku z kontynuowaniem procesu
usprawniania i ujednolicania zadań wykonywanych przez poszczególne jednostki administracji
ogólnouczelnianej, dokonano następujących zmian:
1. Na mocy Zarządzenia Rektora z dnia 29 lipca 2014 r., z dniem 1 sierpnia 2014 r. przekształcono
z przyczyn organizacyjnych Dział Administracji Międzywydziałowej, podporządkowany dotychczas
Zastępcy Kanclerza ds. Administracyjnych i Zarządzania Mieniem w Dział Administracyjno -Gospodarczy Kampusu Cieszyńskiego podległy dziekanom Wydziałów: Artystycznego oraz
Etnologii i Nauk o Edukacji; dotychczasowy kierownik Działu Administracji Międzywydziałowej
został zatrudniony na stanowisku kierownika Działu Administracyjno-Gospodarczego Kampusu
Cieszyńskiego.
2. Na mocy Zarządzenia Rektora z dnia 29 lipca 2014 r., z dniem 1 sierpnia 2014 r. pracownicy
Działu Administracji Międzywydziałowej zostali zatrudnieni w Dziale Administracyjno -Gospodarczym Kampusu Cieszyńskiego.
3. Na mocy Zarządzenia Rektora z dnia 29 lipca 2014 r., z dniem 1 sierp nia 2014 r. wyłączono
z podporządkowania
kierownika
Działu
Administracyjno-Gospodarczego
Kampusu
Cieszyńskiego pracowników obsługi obiektów sportowych i podporządkowano ich kierownikowi
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu.
4. Na mocy Zarządzenia Rektora z dnia 29 lipca 2014 r., z dniem 1 sierpnia 2014 r. przeniesiono
wraz z etatami dwóch pracowników Działu Portalu i Serwisu WWW w administracji
ogólnouczelnianej do Działu Administracyjno-Gospodarczego Kampusu Cieszyńskiego.
5. Na mocy Zarządzenia Rektora z dnia 29 lipca 2014 r., z dniem 1 sierpnia 2014 r. Dom Asystenta
„Zajazd Academicus” podporządkowano Zastępcy Kanclerza ds. Administracyjnych i Zarzą dzania Mieniem.
6. Na mocy Zarządzenia Rektora z dnia 31 lipca 2014 r., z dniem 4 sierpnia 2014 r. utworzono
w administracji ogólnouczelnianej Dział Administracyjno-Gospodarczy Kampusu Chorzowskiego
podległy służbowo Dyrektorowi Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań
Interdyscyplinarnych.
7. Na mocy Zarządzenia Rektora z dnia 31 lipca 2014 r., z dniem 4 sierpnia 2014 r., w związku
z utworzeniem Działu Administracyjno-Gospodarczego Kampusu Chorzowskiego, utworzono
nowe stanowisko pracy kierownika Działu Administracyjno-Gospodarczego Kampusu Chorzowskiego.
8. Na mocy Zarządzenia Rektora z dnia 31 lipca 2014 r., z dniem 4 sierpnia 2014 r., w związku
z utworzeniem Działu Administracyjno-Gospodarczego Kampusu Chorzowskiego, zlikwidowano
Samodzielną Sekcję Administracyjno-Gospodarczą w Chorzowie oraz stanowisko kierownika
Samodzielnej Sekcji Administracyjno-Gospodarczej w Chorzowie.
9. Na mocy Zarządzenia Rektora z dnia 31 lipca 2014 r. w Regulaminie organizacyjnym
administracji ogólnouczelnianej Uniwersytetu Śląskiego w ust. 3 § 25 określono nowe kryteria
oceny pracowników, natomiast w ust. 5 § 25 wprowadzono roczną ocenę pracowników;
w związku z powyższymi zmianami z dniem 20 sierpnia 2014 r. powołano Komisję do oceny
pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zatrudnionych w Administracji
Ogólnouczelnianej i Międzywydziałowej.
10. Na mocy Zarządzenia Rektora z dnia 1 sierpnia 2014 r., z dniem 5 sierpnia 2014 r.
przekształcono z przyczyn ekonomiczno-finansowych i organizacyjnych Dział Administracyjno-Gospodarczy Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii oraz Sekcję ds. Administracyjno-Gospodarczych w administracji ogólnouczelnianej w Dział Administracyjno -Gospodarczy
Kampusu Katowickiego podległy Zastępcy Kanclerza ds. Administracyjnych i Zarządzania
Mieniem.
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11. Na mocy Zarządzenia Rektora z dnia 30 września 2014 r., z dniem 1 października 2014 r.
utworzono w administracji ogólnouczelnianej Biuro Rzeczników Patentowych podporządkowane
bezpośrednio Rektorowi.
12. W związku z zakończeniem realizacji w Uniwersytecie projektu pn. „Uniwersytet Partnerem
Gospodarki Opartej na Wiedzy — UPGOW” oraz projektu pn. „Zintegrowany system
wspomagający zarządzaniem i ochroną zbiornika zaporowego (ZiZOZap) ”, na mocy
Zarządzenia Rektora z dnia 17 grudnia 2014 r. zostało zlikwidowane Biuro Projektu UPGOW
oraz Biuro Projektu ZiZOZap.
13. Na mocy Zarządzenia Rektora z dnia 17 grudnia 2014 r., z dniem 1 stycznia 2015 r. zmieniono
nazwy: Centrum Obsługi Studenta na Centrum Obsługi Studentów oraz Biura Wsparcia
Studenta w Centrum Obsługi Studentów na Biuro Wsparcia Studentów.
14. Na mocy Zarządzenia Rektora z dnia 17 grudnia 2014 r., z dniem 1 stycznia 2015 r.
przekształcono Dział Studenckich Spraw Socjalnych w Biuro Studenckich Spraw S ocjalnych
i włączono je do Centrum Obsługi Studentów.
15. Na mocy Zarządzenia Rektora z dnia 17 grudnia 2014 r., z dniem 1 stycznia 2015 r.
przekształcono Sekcję ds. Gospodarowania Nieruchomościami w Dział Gospodarowania
Nieruchomościami i włączono do zakresu zadań tego działu prowadzenie spraw związanych
z ubezpieczeniami majątkowymi i komunikacyjnymi w Uniwersytecie.
16. Na mocy Zarządzenia Rektora z dnia 17 grudnia 2014 r., z dniem 1 stycznia 2015 r. do zakresu
zadań Działu Informatycznej Obsługi Toku Studiów włączono koordynowanie działań
związanych ze sprawozdawczością w systemie POL-on.
Konsekwencją dokonanych przeobrażeń w obrębie administracji ogólnouczelnianej były zmiany
zakresów zadań poszczególnych jednostek administracji ogólnouczelnianej oraz zmiany i ch
podporządkowania w ramach struktury organizacyjnej.

B/ Zawarte porozumienia i umowy
W celu polepszenia wzajemnej współpracy oraz podniesienia jakości prowadzonej działalności
naukowej i dydaktycznej, w 2014 roku zawarto 186 umów, porozumień oraz listów intencyjnych.
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1. Umowa dotacji zawarta dnia 2 stycznia 2014 r. z Prezydentem Miasta Katowice w sprawie
dofinansowania Uniwersytetu Śląskiego.
2. Umowa Partnerska zawarta dnia 8 stycznia 2014 r. w sprawie powołania Porozumienia pn.
„Porozumienie Spółek Celowych” zawarta z Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie
Sp. z o.o., Instytutem Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej Sp. z o.o., Centrum
Transferu Technologii Politechniki Łódzkiej Sp. z o.o., Świętokrzyskim Centrum Innowacji
i Transferu Technologii Sp. z o.o., Instytutem Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej
Sp. z o.o., Instytutem Transferu Technologii Sp. z o.o., UMED Sp. z o.o. i Excento Sp. z o.o.
3. Porozumienie o współpracy zawarte dnia 9 stycznia 2014 r. z Izbą Przemysłowo-Handlową
w Tarnowskich Górach w sprawie nawiązania wzajemnej współpracy w szczególności
w zakresie tworzenia kultury innowacyjnej w gospodarce, internacjonalizacji działalności
gospodarczej.
4. Umowa zawarta dnia 10 stycznia 2014 r. z Katowickim Holdingiem Węglowym SA w sprawie
działań reklamowych prowadzonych przez Uczelnię.
5. Umowa o współpracy zawarta dnia 15 stycznia 2014 r. z Grupą Wydawniczą Foksal Sp. z o.o.
w sprawie przeprowadzenia konkursu wśród studentów na realizację najlepszego trailera
promującego książkę Marcina Wrońskiego pt. „Haiti”.
6. Umowa zawarta dnia 15 stycznia 2014 r. z Krakowską Fundacją Filmową w sprawie udzielenia
licencji niewyłącznej do filmu pt. „Zabicie ciotki”.
7. Umowa zawarta dnia 23 stycznia 2014 r. z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Ciasnej
w sprawie przygotowania i przeprowadzenia spotkań, zajęć i wykładów.
8. Porozumienie o współpracy zawarte dnia 30 stycznia 2014 r. z PRO -INVEST Arkadiusz Nagięć
w sprawie wykorzystywania doświadczeń dorobku naukowego i potencjału naukowego
Uczelni oraz potencjału, doświadczeń i pozycji Firmy.
9. Umowa zawarta dnia 31 stycznia 2014 r. z Telewizją Polską SA w sprawie udzielenia licencji
niewyłącznej do filmów pt.: „Magma”, „Obcy”, „Zabicie ciotki”, „Babcia wyjeżdża”.
10. Umowa o dystrybucję utworu audiowizualnego zawarta dnia 31 stycznia 2014 r. z New Europe
Film Sales Jan Naszewski w sprawie udzielenia prawa do rozporządzania i korzystania z filmów
pt.: „Magma”, „Święto Zmarłych”.
11. Umowa zawarta dnia 7 lutego 2014 r. z Telewizją Polską SA w sprawie uczestniczenia p rzez
TVP w realizacji organizowanego przez Uniwersytet programu szkoleniowego Master of
Business Administration dla Mediów.
12. Umowa najmu zawarta dnia 7 lutego 2014 r. z Samodzielnym Publicznym Szpitalem
Klinicznym nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskim Centrum
Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II w sprawie najmu sali seminaryjnej z przeznaczeniem na
prowadzenie zajęć dla słuchaczy studiów podyplomowych.
13. Umowa o współpracy zawarta dnia 10 lutego 2014 r. z Gdańską Fundacją Kształcenia
Menedżerów w sprawie przeprowadzenia programu Executive Master of Business
Administration.
14. Umowa w sprawie udzielenia dotacji dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku zawarta dnia 10 lutego
2014 r. z Gminą Sosnowiec.
15. Porozumienie o współpracy zawarte dnia 13 lutego 2014 r. z Polcargo International Sp. z o.o.
w sprawie nawiązania współpracy, w szczególności w obszarach promowania postaw
przedsiębiorczości, przekazywania przez firmę darowizn, pomocy firmy w wyposażeniu
infrastruktury laboratoryjnej.
16. Umowa Konsorcjum Naukowego zawarta dnia 14 lutego 2014 r. z Instytutem Ekologii Terenów
Uprzemysłowionych oraz Zakładem Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej Polskiej Akademii
Nauk w Gołyszu w sprawie wspólnego przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu
o roboczym tytule „Narażenie karpia jako gatunku modelowego na substancje
hormonomimetyczne obecne w wodach powierzchniowych regionu poddanego antropopresji ”.
17. Umowa licencyjna zawarta dnia 14 lutego 2014 r. z Narodowym Instytutem Audiowizualnym
w sprawie eksploatacji filmu pt. „Deklaracja Nieśmiertelności”.
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18. Porozumienie o realizacji projektu współpracy zawarte dnia 17 lutego 2014 r. z Biurem
Projektowania Systemów Cyfrowych SA w sprawie projektu współpracy realizowanego
w ramach Śląskiego Klastra IT.
19. Porozumienie o współpracy zawarte dnia 17 lutego 2014 r. z NANO-CHEM-TECH Piotr
Bartczak w sprawie nawiązania współpracy, w szczególności w obszarach promowania postaw
przedsiębiorczości w środowisku akademickim Uczelni, organizacji praktyk i staży.
20. Umowa o współpracy naukowo-badawczej i szkoleniowej zawarta dnia 18 lutego 2014 r. ze
Smart Nanotechnologies Sp. z o.o. w sprawie rozwijania, popierania i ułatwiania współpracy
naukowo-badawczej i szkoleniowej.
21. Porozumienie o współpracy zawarte dnia 19 lutego 2014 r. z Akademią Pedagogiki Specjalnej
im. Marii Grzegorzewskiej, w szczególności w sprawie prowadzenia wspólnych badań
naukowych, realizowania projektów dydaktycznych w dziedzinie wzajemnych zainteresowań.
22. Umowa zawarta dnia 21 lutego 2014 r. z Miastem na prawach powiatu Jastrzębie Zdrój
w sprawie przekazania dotacji podmiotowej na realizację zadań dydaktycznych.
23. Porozumienie o współpracy zawarte dnia 25 lutego 2014 r. z GGS -Projekt Pracownia geologii
i ochrony środowiska Łukasz Gąsior w sprawie nawiązania współpracy, w szczególności
w obszarach promowania postaw przedsiębiorczości, przekazywania przez firmę darowizn,
pomocy firmy w wyposażeniu infrastruktury laboratoryjnej.
24. Umowa o współpracy zawarta dnia 28 lutego 2014 r. z Katowickim Holdingiem Węglowym SA,
w szczególności w sprawie promowania postaw przedsiębiorczości, realizacji wspólnych
projektów naukowych i edukacyjnych.
25. Umowa o współpracy zawarta dnia 1 marca 2014 r. z Gdańską Fundacją Kształcenia
Menedżerów w sprawie wspólnego przeprowadzenia programu Executive M aster of Business
Administration w Katowicach.
26. Umowa zawarta dnia 4 marca 2014 r. z Blueform Doradztwo i szkolenia w sprawie organizacji
i przeprowadzenia kampanii reklamowej.
27. Porozumienie zawarte dnia 6 marca 2014 r. z Instytucją Filmową „Silesia Film” w sprawie
współpracy w zakresie szkolenia kadr w zawodach telewizyjnych i filmowych, a także
upowszechniania kultury filmowej w ramach działalności instytucji.
28. Umowa wypożyczenia zawarta dnia 11 marca 2014 r. z InfoLOGIC SC w sprawie wypożyczenia
ekranów dla Uczelni.
29. Porozumienie o współpracy zawarte dnia 12 marca 2014 r. z Gminnym Ośrodkiem Kultury
w Goleszowie w sprawie współpracy i współdziałania, w szczególności w realizacji wspólnych
projektów dydaktycznych, popularyzatorskich, praktyk i staży, opracowa nia narzędzi
badawczych służących do analizy i interpretacji procesów społecznych i kulturowych.
30. Porozumienie o współpracy zawarte dnia 17 marca 2014 r. z Wiślańskim Centrum Kultury
w sprawie współpracy i współdziałania, w szczególności w realizacji wspóln ych projektów
dydaktycznych, popularyzatorskich, opracowaniu narzędzi badawczych służących do analizy
i interpretacji procesów społecznych i kulturowych, organizacji praktyk i staży.
31. Porozumienie o współpracy zawarte dnia 19 marca 2014 r. z Aiut Sp. z o.o . w sprawie
nawiązania współpracy, w szczególności w obszarze promowania postaw przedsiębiorczości
w środowisku akademickim Uczelni, organizacji praktyk studenckich oraz staży.
32. Porozumienie o współpracy zawarte dnia 25 marca 2014 r. z firmą KALICH w spraw ie
nawiązania współpracy, w szczególności w obszarach przekazania przez firmę darowizn,
pomocy firmy w wyposażeniu, doposażeniu oraz rozbudowie infrastruktury laboratoryjnej,
promowania postaw przedsiębiorczości.
33. Porozumienie o współpracy zawarte dnia 25 marca 2014 r. ze SmartVet Polska Sp. z o.o.
w sprawie nawiązania współpracy, w szczególności w obszarach promowania postaw
przedsiębiorczości w środowisku akademickim Uczelni, organizacji praktyk studenckich oraz
staży.
34. Porozumienie o współpracy zawarte dnia 31 marca 2014 r. z Miejskim Zakładem Usług
Komunalnych w zakresie propagowania wiedzy z zakresu nauk biologii i ochrony środowiska.
35. Memorandum of Understanding zawarte 31 marca 2014 r. z Foreign Language Teaching and
Research Publishing Co. w sprawie współpracy w zakresie publikacji na temat nauczania języka
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36.
37.

38.

39.

40.

41.

42.
43.
44.

45.

46.

47.

48.
49.
50.

51.

52.

chińskiego/polskiego, tematów związanych z Chinami/Polską oraz stosunków polsko -chińskich.
Umowa zawarta dnia 7 kwietnia 2014 r. z Łukaszem Rostkowskim w sprawie udzielenia licencji
na wykorzystanie fragmentów filmu pt. „Kiedy ranne wstają zorze”.
Umowa użyczenia zawarta dnia 8 kwietnia 2014 r. z Gminą Jastrzębie Zdrój — Miejskim
Zarządem Nieruchomości w Jastrzębiu Zdroju w sprawie użyczenia lokalu dla potrzeb
Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Porozumienie zawarte dnia 12 kwietnia 2014 r. z Województwem Śląskim i Fundacją
im. Krystyny Bochenek oraz Teatrem Śląskim im. Stanisława Wyspiańskiego w zakresie
wspólnej organizacji Ogólnopolskiego Konkursu Dziennikarskiego im. Krystyny Bochenek.
Porozumienie o współpracy zawarte dnia 14 kwietnia 2014 r. z Centrum Technologii
Audiowizualnych we Wrocławiu, w szczególności w sprawie organizacji warsztatów
technologiczno-artystycznych mających na celu kontynuację profesjonalizacji zawodowej
studentów, wspólnych projektów badawczych związanych z wykorzystaniem i rozwojem
nowych technologii oraz artystycznych.
Porozumienie o współpracy zawarte dnia 23 kwietnia 2014 r. z Helimed Diagnostic Imaging
Sp. z o.o. Sp.k. w sprawie nawiązania współpracy, w szczególności w sprawi e realizacji
wspólnych projektów o zasięgu regionalnym, ponadregionalnym i międzynarodowym,
promowania postaw przedsiębiorczości w środowisku akademickim Uczelni.
Porozumienie o współpracy zawarte dnia 24 kwietnia 2014 r. z Książnicą Cieszyńską,
w szczególności w sprawie realizacji wspólnych projektów dydaktycznych, popularyzatorskich,
opracowania narzędzi badawczych służących do analizy i interpretacji procesów społecznych
i kulturowych, organizacji zajęć dydaktycznych, praktyk i staży.
Umowa zawarta dnia 24 kwietnia 2014 r. z Krakowską Fundacją Filmową w sprawie
reprezentowania i promocji filmu pt. „Źle nam z oczu patrzy”.
Umowa darowizny rzeczy ruchomych zawarta dnia 5 maja 2014 r. z PZU na Życie SA w sprawie
przekazania mebli dla Wydziału Pedagogiki i Psychologii.
Porozumienie o współpracy zawarte dnia 9 maja 2014 r. z Epstim Sp. z o.o. w sprawie
nawiązania współpracy, w szczególności w sprawie przekazywania przez firmę darowizn na
rzecz Uczelni, promowania postaw przedsiębiorczości w środowisku akademi ckim.
Umowa udziału w Śląskim Klastrze Kultury, Turystyki i Rekreacji zawarta dnia 9 maja 2014 r.
z Instytutem Wyszehradzkim w Pszczynie w sprawie powołania Śląskiego Klastra Kultury,
Turystyki i Rekreacji.
Umowa o współpracy zawarta dnia 12 maja 2014 r. z Instytutem Geofizyki Polskiej Akademii
Nauk w sprawie prowadzenia działań o charakterze naukowym, edukacyjnym i popu laryzatorskim.
Umowa o współpracy naukowo-badawczej i świadczenia usług badawczych zawarta dnia
13 maja 2014 r. z Instytutem Technologii Materiałów Elektronicznych w sprawie wykorzystania
doświadczeń dorobku naukowego i potencjału naukowego Uniwersytetu oraz potencjału,
doświadczeń i pozycji Instytutu.
Porozumienie zawarte dnia 15 maja 2014 r. ze Stowarzyszeniem Sympatyków Szkoły Języka
i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego w sprawie organizacji warsztatów polonistycznych.
Porozumienie o współpracy zawarte dnia 26 maja 2014 r. z Gminą Gliwice — Miejskim
Zarządem Usług Komunalnych w sprawie realizacji projektu pn. „Jungle Fever”.
Umowa konsorcjum zawarta dnia 26 maja 2014 r. z Politechniką Łódzką w sprawie zawiązania
konsorcjum w celu złożenia wniosku pt. „Optymalizacja Ewolucyjnej Fotografii Cyfrowej
w Rozszerzonej Przestrzeni Barw”.
Umowa o współpracy zawarta dnia 28 maja 2014 r. z Uniwersytetem Ekonomicznym
w Katowicach w sprawie nawiązania wzajemnej współpracy w obszarze edukacyjnym,
w szczególności polegającej na wzajemnym prowadzeniu wykładów, ćwiczeń konwersatoriów
i zajęć laboratoryjnych.
Umowa o ustanowieniu Konsorcjum Naukowego zawarta dnia 30 maja 2014 r. z Instytutem
Badawczym Leśnictwa w sprawie przygotowania oferty i realizacji projektu pn. „Analiza
zbiorowisk bakterii związanych z naturalnymi stanowiskami Tuber aestivum Vittad ” oraz jego
wspólną realizację.
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53. Porozumienie o współpracy zawarte dnia 30 maja 2014 r. z Instytutem Inżynierii Chemicznej
PAN w sprawie nawiązania współpracy naukowej w zakresie badania kinetyki biodegradacji
chlorofenoli i przygotowania wspólnych publikacji.
54. Porozumienie zawarte dnia 1 czerwca 2014 r. z Fundacją Bankową im. Leopolda Kronenberga
w sprawie delegacji wolontariuszy.
55. Porozumienie o współpracy zawarte dnia 2 czerwca 2014 r. z Górnośląskim Parkiem
Przemysłowym Sp. z o.o. w sprawie nawiązania współpracy, w szczególności w obszarze
realizacji wspólnych projektów, promowania postaw przedsiębiorczości.
56. Umowa współpracy w ramach Śląskiego Klastra Dizajnu zawarta dnia 6 czerwca 2014 r.
z Zamkiem Cieszyn w sprawie przystąpienia Uniwersytetu Śląskiego do Śląskiego Klastra
Dizajnu.
57. Umowa barterowa zawarta dnia 9 czerwca 2014 r. z Korporacją Wydawniczą Biuro Promocji,
w szczególności w sprawie publikacji prezentacji promocyjnej Uniwersytetu „Polska droga do
wolności”.
58. Umowa konsorcjum zawarta dnia 10 czerwca 2014 r. z Instytutem Metali Nieżelaznych
w sprawie złożenia i realizacji wniosku pt. „Ciśnieniowa Redukcja Wodorem Wybranych Metali
z Ekstraktów Organicznych”.
59. Umowa o wspólnych kampaniach pomiarowych zawarta dnia 16 czerwca 2014 r. z Instytutem
Geofizyki Polskiej Akademii Nauk w sprawie wspólnych obserwacji sejsmologicznych na
terenie Polski dla zbierania materiału badawczego służącego realizacji zadań statutowych
stron umowy.
60. Umowa zawarta dnia 16 czerwca 2014 r. ze Stowarzyszeniem Międzynarodowe Triennale
Grafiki w Krakowie w sprawie współpracy w związku z realizacją programu internetowego pt.
„Najlepszy Dyplom. Grafika 2014. Uczeń i jego Promotor”.
61. Umowa o odbywanie stażu przez doktoranta Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zawarta
dnia 16 czerwca 2014 r. z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiol ecznictwa.
62. Porozumienie o współpracy naukowo-badawczej i wdrożeniowej zawarte dnia 30 czerwca
2014 r. z Kliniką Okulus Sp. z o.o. w zakresie szeroko rozumianej współpracy naukowo -badawczej, wdrożeniowej oraz dydaktycznej.
63. Umowa zawarta dnia 30 czerwca 2014 r. z Gminą Koneck w sprawie wsparcia finansowego
w związku z produkcją przez Uniwersytet filmu pt. „Ameryka”.
64. Umowa o współpracy zawarta dnia 1 lipca 2014 r. z Jobs.Pl SA w sprawie wzajemnej
współpracy obejmującej w szczególności publikację artykułów Biura Karier UŚ, współpracę
patronacką.
65. Umowa powołania Klastra „Obszar Zaawansowanych Technologii Bezpieczeństwa i Obronności”
zawarta dnia 3 lipca 2014 r. z 35 podmiotami, w tym m.in. z Politechniką Śląską, Akademią
Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica, Akademią Techniczno-Humanistyczną, Politechniką
Częstochowską.
66. Umowa o zachowaniu poufności zawarta dnia 3 lipca 2014 r. z 35 podmiotami, w tym m.in.
z Politechniką Śląską, Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica, Akademią
Techniczno-Humanistyczną, Politechniką Częstochowską.
67. Umowa prewencyjna zawarta dnia 8 lipca 2014 r. z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń
w sprawie dofinansowania zakupu sprzętu wideokonferencyjnego do celów edukacyjnych.
68. Umowa o współpracy zawarta dnia 16 lipca 2014 r. z i3D SA w sprawie współpracy w obszarze
badawczym, edukacyjnym i kadrowym.
69. Umowa o współpracy zawarta dnia 17 lipca 2014 r. z Miejską Biblioteką Publiczną
w Katowicach, w szczególności w sprawie promowania przez Strony umowy idei transferu
wiedzy ze środowiska akademickiego do szerokiego społeczeństwa, realizacji wspólnych
projektów.
70. Umowa zawarta dnia 21 lipca 2014 r. z Instytucją Kultury Katowice — Miasto Ogrodów
w sprawie współpracy przy wydaniu publikacji towarzyszącej nadaniu tytułu doktora honoris
causa Panu Tomasowi Tranströmerowi.
71. Umowa darowizny zawarta dnia 31 lipca 2014 r. z Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim
Szpitalem Chirurgii Urazowej im. Dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich w sprawie
przekazania dwustanowiskowego aparatu rtg Siemens ICONOS R1 00.
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72. Umowa sponsoringu zawarta dnia 4 sierpnia 2014 r. z Powiatem Łomżyńskim w sprawie
dofinansowania kosztów produkcji filmu pt. „Chwila”.
73. Umowa o współpracy naukowo-badawczej zawarta dnia 7 sierpnia 2014 r. z ToxLab Sp. z o.o.
w sprawie prowadzenia wspólnych prac naukowo-badawczych mających na celu opracowanie
nowych metod identyfikacji leków oraz substancji psychoaktywnych.
74. Umowa zawarta dnia 18 sierpnia 2014 r. z Uniwersytetem Warszawskim, Akademią Sztuk
Pięknych w Warszawie, Biblioteką Narodową, Instytutem Badań Literackich Polskiej Akademii
Nauk, Instytutem Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, Poznańskim Centrum
Superkomputerowo-Sieciowym, Instytutem Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk, Instytutem
Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk, Instytutem Slawistyki Polskiej Akademii Nauk,
Politechniką Wrocławską, Uniwersytetem Jagiellońskim, Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej,
Uniwersytetem Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w sprawie utworzenia
Konsorcjum naukowego dla wspólnej realizacji przedsięwzięcia pn. „DARIAH (ERIC)-PL”.
75. Porozumienie o przystąpieniu Uniwersytetu Śląskiego do Polskiego Konsorcjum Projektu
„Einstein Telescope” zawarte dnia 21 sierpnia 2014 r.
76. Umowa zawarta dnia 27 sierpnia 2014 r. z Centrum Zdrowia w Mikołowi e w sprawie
udostępnienia Uniwersytetowi przez Szpital sali wykładowej Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej
oraz Oddziału Neurologicznego na potrzeby wykonywania zajęć warsztatowych.
77. Umowa o ustanowieniu Konsorcjum Naukowego dla przygotowania oferty i rea lizacji projektu
pn. „Kapitał społeczno-kulturowy społeczności szkół z polskim językiem nauczania w Europie
Wschodniej: strategie kulturalizacyjne — zachowania tożsamościowe — dystans kulturowy”
zawarta dnia 5 września 2014 r. z Uniwersytetem w Białymstoku.
78. Porozumienie o współpracy zawarte dnia 10 września 2014 r. z CTL Maczki-Bór SA w sprawie
nawiązania współpracy, w szczególności w obszarach: prowadzenia badań i rozwijania
innowacyjnych technologii z wykorzystaniem potencjału badawczego Uniwersytetu Śląskiego,
udostępnienia terenów kopalni Maczki-Bór na potrzeby realizacji projektów badawczych oraz
w związku z zapisami porozumienia o współpracy.
79. Umowa o zachowaniu poufności zawarta dnia 15 września 2014 r. z Intel Corporation.
80. Porozumienie o współpracy zawarte dnia 17 września 2014 r. z Wyższą Szkołą Biznesu
w Dąbrowie Górniczej, Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Czeladzi,
Stowarzyszeniem „Razem dla Czeladzi”, Towarzystwem Powszechnym „Czeladź” w sprawie
określenia zasad współpracy obejmującej w szczególności organizację zajęć wykładowych oraz
warsztatowych i ćwiczeń, wspólną realizację przedsięwzięć edukacyjnych, naukowych
i badawczo-rozwojowych.
81. Porozumienie o współpracy naukowej i dydaktycznej zawarte dnia 18 września 2014 r.
z Wyższą Szkołą Techniczną w Katowicach w sprawie współpracy naukowej i dydaktycznej.
82. Umowa o współpracy Polskiego Konsorcjum Polarnego zawarta dnia 25 września 2014 r.
z Uniwersytetem Jagiellońskim, Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza, Uniwersytetem Marii
Curie-Skłodowskiej, Uniwersytetem Gdańskim, Uniwersytetem Mikołaja Kopernika,
Uniwersytetem Wrocławskim, Uniwersytetem Jana Kochanowskiego, Instytutem Geofizyki
Polskiej Akademii Nauk, Instytutem Oceanologii Polskiej Akademii Nauk, Instytutem Nauk
Geologicznych Polskiej Akademii Nauk, Akademią Morską w Gdyni, Państwowym Instytutem
Geologicznym — Państwowym Instytutem Badawczym, Politechniką Gdańską, Uniwersytetem
Warszawskim, Uniwersytetem Łódzkim, Instytutem Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii
Nauk, Politechniką Warszawską w sprawie utworzenia Polskiego Konsorcjum Polarnego.
83. Umowa zawarta dnia 30 września 2014 r. ze Stowarzyszeniem Campania Teatralna „Genesis”
— Europejskie Centrum Kultury i Edukacji w sprawie wydania pokonferencyjnej publikacji
w postaci monografii naukowej poruszającej problematykę architektury oraz kultury zamkowej
i pałacowej na terenie Śląska.
84. Umowa zlecenia zawarta dnia 1 października 2014 r. z Ambasadą RP w Republice Białorusi
w sprawie zorganizowania III Ogólnobiałoruskiego Sprawdzianu z Języka Polskiego.
85. Umowa o zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia zawarta dnia 3 października 2014 r.
z Wrocławskim Centrum Badań EIT + Sp. z o.o.
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86. Umowa zawarta dnia 6 października 2014 r. z Centrum Kultury Katowice im. Krystyny
Bochenek w sprawie najmu pomieszczeń celem zorganizowania inauguracji roku
akademickiego 2014/2015 dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku UŚ.
87. Umowa zawarta dnia 7 października 2014 r. z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach
w sprawie wykonania usługi polegającej na organizacji wyjazdu i szkolenia w Europejskim
Centrum Badań Jądrowych CERN w Genewie.
88. Umowa o poufności zawarta dnia 8 października 2014 r. z Dry Technologies Sp. z o.o.
89. Umowa partnerska w sprawie powołania Klastra Silesian Technopolis w zakresie realizacji
projektu pn. „Technopolia Śląska” zawarta dnia 8 października 2014 r. z Urzędem Miasta
Wodzisław Śląski, PREVAC Sp. z o.o., POL-EKO-APARATURA Sp.j. A. Polok-Kowalska,
S. Kowalski, Damatic SC Tomasz Krupa, SAS Sp.j., Akademią Humanistyczno -Ekonomiczną
w Łodzi, Izbą Gospodarczą w Wodzisławiu Śląskim.
90. Umowa w sprawie prowadzenia studenckich praktyk zawodowych/wakacyjnych zawarta dnia
8 października 2014 r. z Samodzielnym Publicznym Centralnym Szpitalem Klinicznym im. Prof.
Kornela Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
91. Umowa o współpracy zawarta dnia 15 października 2014 r. z Sosnowieckim Centrum Sztuki —
Zamkiem Sieleckim w sprawie wzajemnej współpracy w zakresie zorganizowania dla słuchaczy
Uniwersytetu Trzeciego Wieku wykładów z historii, filozofii i historii sztuki.
92. Porozumienie o wzajemnej współpracy zawarte dnia 29 października 2014 r. z Komendą
Wojewódzką Policji w Katowicach w sprawie ustalenia zasad i warunków współpracy w ramach
organizacji Wolontariatu w Punktach Pomocy Ofiarom Przestępstw.
93. Porozumienie o wzajemnej współpracy naukowo-dydaktycznej zawarte dnia 29 października
2014 r. z Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach w sprawie ustalenia zasad i warunków
współpracy w zakresie prowadzenia działalności dydaktycznej, badawczej i organizator skiej
w obszarze nauk prawnych, nauk o bezpieczeństwie, metodyki sportów i specjalności
obronnych.
94. Porozumienie określające zasady przekazywania i wydatkowania środków finansowych
przyznanych Centrum Studiów Polarnych w ramach dofinansowania Krajowego Nau kowego
Ośrodka Wiodącego zawarte dnia 29 października 2014 r. z Instytutem Oceanologii Polskiej
Akademii Nauk oraz Instytutem Geofizyki Polskiej Akademii Nauk.
95. Umowa o współpracy naukowo-badawczej i szkoleniowej zawarta dnia 30 października 2014 r.
z NANO-TE Sp. z o.o. w sprawie wzajemnej współpracy naukowo-badawczej i szkoleniowej.
96. Porozumienie o współpracy zawarte dnia 31 października 2014 r. z Dry Technologies Sp. z o.o .
w sprawie komercjalizacji wynalazków i wiedzy know-how.
97. Porozumienie o współpracy zawarte dnia 3 listopada 2014 r. z Biurem Projektowania
Systemów Cyfrowych SA w sprawie nawiązania współpracy, w szczególności w obszarach
realizacji wspólnych projektów, współpracy w zakresie organizacji i promocji wydarzeń
skierowanych do środowiska akademickiego, promowania postaw przedsiębiorczości
w środowisku akademickim.
98. Porozumienie o współpracy naukowo-badawczej i wdrożeniowej z Instytutem Systemów
Przestrzennych i Katastralnych SA zawarte dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie określenia zasad
współpracy w zakresie szeroko rozumianej współpracy naukowo-badawczej, wdrożeniowej oraz
dydaktycznej.
99. Umowa o wzajemne świadczenie usług zawarta dnia 4 listopada 2014 r. z firmą PORTAL
Grzegorz Mochtak w sprawie określenia warunków wzajemnego świadczenia usług w związku
z wypożyczeniem programu emisyjnego dla Studenckiego Studia Radiowego „Egida”.
100. Porozumienie w sprawie uwzględniania wyników Konkursu „Olimpiada Wiedzy o Górnym
Śląsku” w rekrutacji na studia w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach zawarte dnia 4 listopada
2014 r. ze Związkiem Górnośląskim i Biblioteką Śląską w Katowicach.
101. Porozumienie o współpracy zawarte dnia 5 listopada 2014 r. z Uniwersytetem Jagiellońskim —
Ogrodem Botanicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w sprawie współpracy, w szczególności
w zakresie działalności naukowo-badawczej oraz wzajemnego wspierania w budowaniu marki
i wizerunku jednostek.
102. Umowa o realizację zajęć praktycznych zawarta dnia 7 listopada 2014 r. z Samodzielnym
Publicznym Szpitalem Klinicznym nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
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Górnośląskim Centrum Medycznym im. Prof. Leszka Gieca w sprawie zajęć praktycznych
studentów kierunku fizyka medyczna.
Porozumienie o współpracy zawarte dnia 12 listopada 2014 r. z Gminą Miastem Jaworzno,
w szczególności w obszarach prowadzenia prac naukowo-badawczych, propagowania idei
zrównoważonego rozwoju, realizacji wspólnych projektów o zasięgu regionalnym.
Confidentiality Agreement zawarte 17 listopada 2014 r. z Pamar Kornelia Chłapek oraz Bayer
MaterialScience AG.
Pakt dla kształcenia zawarty 25 listopada 2014 r. z Kuratorium Oświaty w Katowicach
w sprawie lepszej współpracy środowisk akademickich i oświatowych na rzecz rozwoju
edukacji w województwie śląskim.
Porozumienie o współpracy zawarte dnia 27 listopada 2014 r. z 3S SA w sprawie nawiązania
współpracy, w szczególności w obszarach realizacji wspólnych projektów, promowania postaw
przedsiębiorczości w środowisku akademickim, wspólnym przygotowaniu realizacji projektów
badawczo-wdrożeniowych.
Porozumienie o współpracy naukowo-badawczej i wdrożeniowej z Possible Worldwide Poland
Sp. z o.o. w sprawie określenia zasad współpracy w zakresie szeroko rozumianej współpracy
naukowo-badawczej, wdrożeniowej oraz dydaktycznej.
Umowa w sprawie prowadzenia studenckich praktyk zawodowych/wakacyjnych zawarta
dnia 28 listopada 2014 r. z Samodzielnym Publicznym Centralnym Szpitalem Klinicznym
im. Prof. Kornela Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
Umowa o współpracy naukowo-badawczej i szkoleniowej zawarta dnia 4 grudnia 2014 r.
z PUREKO Sp. z o.o. w sprawie wzajemnej współpracy naukowo-badawczej i szkoleniowej.
Umowa z dnia 5 grudnia 2014 r. z Telewizją Polską SA w sprawie udzielenia licencji do filmów
pt.: „Bóg zapłać”, „Gównojady”, „Larp”, „Lato miłości”.
Umowa zawarta dnia 5 grudnia 2014 r. z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Katowicach oraz
Fundacją Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego „Facultas Iuridica”
o współpracy naukowej i szkoleniowej.
Porozumienie o współpracy naukowo-dydaktycznej zawarte dnia 9 grudnia 2014 r.
z Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej w Katowicach w sprawie ustalenia zasad
i warunków współpracy w zakresie prowadzenia działalności dydaktycznej, badawczej
i organizacyjnej w obszarze nauk społecznych, nauk prawnych, nauk o bezpi eczeństwie,
metodyki sportów i specjalności obronnych.
Porozumienie zawarte dnia 9 grudnia 2014 r. z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego
o współpracy naukowo-dydaktycznej w obszarze naukowym, dydaktycznym i organizatorskim.
Umowa w sprawie najmu sali zawarta dnia 10 grudnia 2014 r. z Samodzielnym Publicznym
Szpitalem Klinicznym nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskim
Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II.
Umowa o współpracy naukowo-badawczej i wdrożeniowej zawarta dnia 12 grudnia 2014 r.
z Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie o wzajemnej współpracy w zakresie rozwiązywania
złożonych zagadnień interdyscyplinarnych z obszaru inżynierii materiałowej i medycyny
weterynaryjnej.
Umowa o zarządzanie prawami do wyników badań naukowych lub prac rozwojowych oraz
know-how związanego z tymi wynikami zawarta dnia 12 grudnia 2014 r. ze SPIN-US Sp. z o.o.
w Katowicach.
Umowa o poufności zawarta dnia 12 grudnia 2014 r. ze SPIN-US Sp. z o.o. w Katowicach.
Umowa w sprawie prowadzenia studenckich praktyk zawodowych/wakacyjnych zawarta
dnia 30 grudnia 2014 r. z Samodzielnym Publicznym Centralnym Szpitalem Klinicznym
im. Prof. Kornela Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Zawarto 44 umowy/porozumienia w zakresie sponsoringu/usług reklamowo-promocyjnych/współorganizacji imprez promocyjnych i kulturalnych, w tym: V Kongres Młodych
Matematyków Polskich; „I wojna światowa na Śląsku: historia, literatura, kultura”; Sympozjum
naukowe z okazji XX-lecia Fizyki Medycznej na Śląsku; III Ogólnopolska Konferencja Młodych
Naukowców — ARTHROPOD; „Świat Bliski i Świat Daleki. Techniki deskrypcji — perspektywy
odbioru”; Dni Kultury Macedońskiej i pokaz filmu G. Vojnovica pt. „Czefurzy Raus”; X Festiwal Nauki;
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Międzynarodowa konferencja naukowa „Plants, heavy metals, environment”; VII Ogólnopolska
Konferencja Akademickich Ośrodków Politologicznych; cykl spotkań w ramach projektu pn.
„Antykwariat Sztuki”; wydarzenie artystyczne „Barwy Ziemi — Serbia”; wydarzenie artystyczne
„Barwy Ziemi — Czechy”; V Międzynarodowe Sympozjum Hispanistów; Święto Liczby Pi; 40-lecie
działalności Wydziału Nauk o Ziemi; XVIII uroczysty Koncert Akademicki z okazji święta
Uniwersytetu Śląskiego; konferencja „Plant Molecular Cytogenetics in Genomic and Post Genomic
Era”; „Eko-Oszczędni”; „Żywioły w języku, literaturze i sztuce polskiej i włoskiej”; „Zimowy Ogród
Literacki”; „Port lotniczy miejscem świadczenia usług”; „Henryk Sławik — śląski bohater trzech
narodów”; „Mayday 2014”; „Joga w kontekstach kulturowych”; „Szkodliwa konkurencja podatkowa”;
Śląski Kongres Oświaty; „Fitness umysłu — projekt edukacyjny dla seniorów”.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

Podpisano 8 listów intencyjnych:
List intencyjny podpisany dnia 12 lutego 2014 r. z Ecoclima Serwis Sp.j. Adam Janeczko Adam
Skowroński w sprawie podjęcia inicjatywy, która ma prowadzić do utworzenia i realizacji
projektu stworzenia portalu pogodowego dla Śląska.
List intencyjny podpisany dnia 18 marca 2014 r. z Sage Sp. z o.o. w sprawie nawiązania
współpracy, w szczególności poprzez wykorzystanie w procesie dydaktycznym oprogramowania
tworzonego przez Sage Sp. z o.o.
List intencyjny podpisany dnia 31 marca 2014 r. z Górnośląską Agencją Przedsiębiorczości
i Rozwoju Sp. z o.o. w szczególności w sprawie wzajemnego wsparcia w realizacji wspólnych
działań wspierających rozwój gospodarczy i społeczny regionu, poszukiwania partnerów
zainteresowanych wdrożeniem nowych technologii.
List intencyjny podpisany dnia 10 czerwca 2014 r. z Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława
Staszica oraz Korporacją Aerologii Górniczej w sprawie nawiązania współpracy środowisk
biznesowych z uczelniami wyższymi.
List intencyjny dotyczący nawiązania współpracy podpisany dnia 11 lipca 2014 r. z Klastrem
MediVite Sp. z o.o. w sprawie działania na rzecz wzmocnienia współpracy w ramach promocji
i rozwoju nowych technologii medycznych.
List intencyjny dotyczący nawiązania współpracy podpisany dnia 3 września 2014 r. w sprawie
zainicjowania działań na rzecz aktywnego rozwoju nauki i nowoczesnych technologii z zakresu
bezpieczeństwa mających zastosowanie w przemyśle obronnym.
List intencyjny dotyczący współpracy w ramach projektu International Garden podpisany dnia
17 października 2014 r. z Instytucją Kultury Katowice — Miasto Ogrodów.
List intencyjny podpisany dnia 11 grudnia 2014 r. z Fundacją „Pracownia Jutr” dotyczący
współpracy w związku z realizacją zadania „Uniwersytet ON” finansowanego ze środków Urzędu
Miasta Katowice.

Uniwersytet zawarł 16 umów, porozumień i listów intencyjnych o współpracy dydaktycznej oraz
naukowo-dydaktycznej z następującymi szkołami oraz instytucjami edukacyjnymi:
1. I Liceum Ogólnokształcące im. Waleriana Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej (17.02.2014 r.).
2. Gimnazjum nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej (18.02.2014 r.).
3. Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Bielsku-Białej — III Liceum
Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego (20.02.2014 r.).
4. I Liceum Ogólnokształcące im. Antoniego Osuchowskiego w Cieszynie (02.04.2014 r.).
5. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 im. J. F. Kennedy’ego w Bytomiu (03.04.2014 r.).
6. Akademicki Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Chorzowie (04.04.2014 r.).
7. I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Będzinie (14.04.2014 r.).
8. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Chorzowie — V Liceum Ogólnokształcące
im. Nikoli Tesli (08.05.2014 r.).
9. Zespół Szkół w Gogołowej (12.05.2014 r.).
10. Zespół Szkół im. Władysława Szybińskiego w Cieszynie (20.05.2014 r.).
11. Szkoła Podstawowa nr 3 w Pszowie (09.06.2014 r.).
12. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Skoczowie (17.09.2014 r.).
13. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie — I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława
Chrobrego (07.10.2014 r.).
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14. Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Cieszynie (8.10.2014 r.).
15. X Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Jana Paderewskiego w Katowicach (15.10.2014 r.).
16. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu (26.11.2014 r.).

C/ Akty prawne regulujące
funkcjonowanie Uniwersytetu Śląskiego
Liczba wydanych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku aktów prawnych regulujących
funkcjonowanie Uniwersytetu Śląskiego kształtuje się następująco:
— 196 zarządzeń Rektora Uniwersytetu Śląskiego,
— 186 uchwał Senatu Uniwersytetu Śląskiego,
— 13 pism okólnych Rektora Uniwersytetu Śląskiego,
— 1 pismo okólne Prorektora,
— 1 pismo okólne Kanclerza.

Zarządzenia Rektora
1. Zarządzenie nr 1/2014 zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych
Wiedzy o Społeczeństwie.
2. Zarządzenie nr 2/2014 w sprawie zasad zatrudniania i wynagradzania osób uczestniczących
w realizacji projektów badawczych krajowych finansowanych z krajowych źródeł zewnętrznych
na naukę.
3. Zarządzenie nr 3/2014 w sprawie likwidacji Studiów Podyplomowych Bezpieczeństwo
Wewnętrzne.
4. Zarządzenie nr 4/2014 w sprawie realizacji projektu pn. „SPIN-US Przygotowanie do
powołania spółki celowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach”, dofinansowanego przez
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „SPIN-TECH”.
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5. Zarządzenie nr 5/2014 w sprawie zmian w strukturze pozostałych jednostek prowadzących
działalność naukową, naukowo-dydaktyczną, dydaktyczną lub usługową w Uniwersytecie
Śląskim w Katowicach w roku akademickim 2013/2014.
6. Zarządzenie nr 6/2014 w sprawie likwidacji Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów
Humanistycznych.
7. Zarządzenie nr 7/2014 w sprawie likwidacji Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów
Matematyczno-Przyrodniczych.
8. Zarządzenie nr 8/2014 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji ds. opracowania
systemu identyfikacji wizualnej Uniwersytetu Śląskiego.
9. Zarządzenie nr 9/2014 zmieniające zarządzenie w sprawie realizacji projektu pn. „Wzmocnienie
potencjału firm w Śląskim Klastrze NANO” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.
10. Zarządzenie nr 10/2014 w sprawie ustalenia Regulaminu Kolegium Indywidualnych Studiów
Międzyobszarowych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
11. Zarządzenie nr 11/2014 w sprawie zmian w Regulaminie organizacyjnym Centrum Kształcenia
na Odległość w Uniwersytecie Śląskim.
12. Zarządzenie nr 12/2014 w sprawie utworzenia Kursu języka obcego ogólnego.
13. Zarządzenie nr 13/2014 w sprawie utworzenia Kursu języka obcego specjalistyczne go.
14. Zarządzenie nr 14/2014 w sprawie utworzenia Kursu przygotowującego do egzaminu
certyfikującego poziom biegłości językowej.
15. Zarządzenie nr 15/2014 w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych Gerontologopedii.
16. Zarządzenie nr 16/2014 w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego „Polityki
Bezpieczeństwa w Zakresie Ochrony Danych Osobowych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach”
oraz „Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym Służącym do Przetwarzania Danych
Osobowych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach”.
17. Zarządzenie nr 17/2014 określające zasady udzielania pomocy publicznej de minimis
w projektach realizowanych przez Uniwersytet Śląski w Katowicach.
18. Zarządzenie nr 18/2014 w sprawie szczególnego trybu funkcjonowania Uczelni.
19. Zarządzenie nr 19/2014 zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Podyplomowych
Studiów Zarządzania Zasobami Ludzkimi.
20. Zarządzenie nr 20/2014 w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych „Multimedia w edukacji
informatycznej”.
21. Zarządzenie nr 21/2014 w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych „Grafika komputerowa
gier”.
22. Zarządzenie nr 22/2014 w sprawie utworzenia Podyplomowych Kwalifikacyjnych Studiów dla
nauczycieli w zakresie edukacji zdrowotnej i wychowania do życia w rodzinie.
23. Zarządzenie nr 23/2014 zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zakresu obowiązków
władz Uczelni.
24. Zarządzenie nr 24/2014 w sprawie realizacji projektu pn. „Programowanie kariery — wsparcie
młodych osób na rynku pracy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.
25. Zarządzenie nr 25/2013 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Kolegium
Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
26. Zarządzenie nr 26/2014 w sprawie ustalenia Regulaminu konkursu na projekt graficzny
plakatu na uroczystość wręczenia dyplomów najlepszym absolwentom roku akademickiego
2013/2014 oraz nagrody w plebiscycie „Absolwent z Pasją”.
27. Zarządzenie nr 27/2014 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia „Regulaminu
przyznawania wyróżnień Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ”.
28. Zarządzenie nr 28/2014 w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych „Analiza instrumentalna”.
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29. Zarządzenie nr 29/2014 w sprawie ustalenia Regulaminu organizacji staży naukowych
w ramach projektu pn. „Fundament Optymalnego Rozwoju: Staże z Technologii — FORSZT”,
zadanie 2: Program stażowy.
30. Zarządzenie nr 30/2014 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia do użytku
służbowego „Polityki Bezpieczeństwa w Zakresie Ochrony Danych Osobowych w Uniwersytecie
Śląskim w Katowicach” oraz „Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym Służącym do
Przetwarzania Danych Osobowych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach ”.
31. Zarządzenie nr 31/2014 w sprawie utworzenia repozytorium rozpraw doktorskich dopuszczonych
do publicznej obrony w Uniwersytecie Śląskim oraz określenia trybu i warunków ich
gromadzenia i udostępniania przez Bibliotekę Uniwersytetu Śląskiego i biblioteki specjalistyczne.
32. Zarządzenie nr 32/2014 w sprawie zmian w Regulaminie pracy w Uniwersytecie Śląskim.
33. Zarządzenie nr 33/2014 w sprawie ustalenia Regulaminu organizacji i odbywania
3-miesięcznych 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 zakresie wzmocnienia praktycznych elementów
nauczania”.
34. Zarządzenie nr 34/2014 w sprawie wprowadzenia uczelnianych wzorów dyplomów ukończenia
studiów wyższych, suplementu do dyplomu, świadectwa ukończenia studiów podyplomowych
oraz świadectwa ukończenia kursu dokształcającego, a także określenia sposobu ich sporządzania.
35. Zarządzenie nr 35/2014 w sprawie ustalenia Regulaminu uczestnictwa w projekcie pn.
„Programowanie kariery — wsparcie młodych osób na rynku pracy”, Priorytet VI Rynek pracy
otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1. „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie
aktywności zawodowej”, Poddziałanie 6.1.1. „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na
regionalnym rynku pracy” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
36. Zarządzenie nr 36/2014 w sprawie realizacji projektu pn. „Arctic Climate system study of
ocean, sea ice and glacier interactions in Svalbard area with focus on Hornsund (AWAKE -2)”
w ramach programu Core 2012 Call — Polsko-Norweski Program Badawczy.
37. Zarządzenie nr 37/2014 w sprawie szkolenia obronnego w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na
2014 rok.
38. Zarządzenie nr 38/2014 w sprawie zmian w strukturze podstawowych jednostek organizacyjnych
prowadzących działalność naukowo-dydaktyczną w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach
w roku akademickim 2013/2014.
39. Zarządzenie nr 39/2014 w sprawie użyczania sprzętu komputerowego do celów dydaktycznych
studentkom i studentom niepełnosprawnym studiów stacjonarnych I stopnia prowadzonych na
Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, będących
uczestnikami projektu pn. „Matematyka kodem nowoczesności”.
40. Zarządzenie nr 40/2014 w sprawie ustalenia Regulaminu uczestnictwa w zajęciach dodatkowych
(semestr letni 2013/2014) realizowanych w ramach projektu pn. „Zwiększenie liczby absolwentów
kierunku chemia ZLAB”.
41. Zarządzenie nr 41/2014 w sprawie ustalenia Regulaminu uczestnictwa w zajęciach Szkoły
podstaw analizy instrumentalnej (semestr letni 2013/2014) realizowanych w ramac h projektu
pn. „Zwiększenie liczby absolwentów kierunku chemia ZLAB”.
42. Zarządzenie nr 42/2014 w sprawie organizacji roku akademickiego 2014/2015.
43. Zarządzenie nr 43/2014 zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad (polityki)
rachunkowości dotyczących ewidencji i rozliczania środków otrzymanych na realizację projektu
pn. „Narzędzia biotechnologiczne służące do otrzymywania odmian zbóż o zwiększonej
odporności na suszę — POLAPGEN” w ramach umowy nr UDA.POIG.01.03.01-00-101/08-00
realizowanego w ramach Działania 1.3. „Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców
realizowanych przez jednostki naukowe”, Poddziałanie 1.3.1. „Projekty rozwojowe”,
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
44. Zarządzenie nr 44/2014 w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Wydawnictwa
Uniwersytetu Śląskiego.
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45. Zarządzenie nr 45/2014 w sprawie ustalenia Regulaminu organizacji i odbywania
3-miesięcznych staży w ramach projektu pn. UStuŚ — Uniwersyteckie Studia Środowiskowe:
Kierunek Zamawiany „Ochrona Środowiska”, zadanie 7: „Umożliwienie zastosowania wiedzy
w praktyce. Program stażowy”.
46. Zarządzenie nr 46/2014 zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Kursu języka obcego
specjalistycznego.
47. Zarządzenie nr 47/2014 zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Kursu przygotowującego
do egzaminu certyfikującego poziom biegłości językowej.
48. Zarządzenie nr 48/2014 zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Kursu języka obcego
ogólnego.
49. Zarządzenie nr 49/2014 w sprawie realizacji projektu pn. „RESCuE — Patterns of Resilience
during Socioeconomic Crises among Households in Europe” realizowanego w ramach
7. Programu Ramowego.
50. Zarządzenie nr 50/2014 w sprawie realizacji projektu pn. „IRNet — International research
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”
realizowanego w ramach 7. Programu Ramowego (Działania Marii Skłodowskiej-Curie:
międzynarodowa wymiana pracowników naukowych).
51. Zarządzenie nr 51/2014 w sprawie realizacji projektu pn. „ISS-EWATUS — Integrated support
system for efficient water usage and resources management” realizowanego w ramach
7. Programu Ramowego.
52. Zarządzenie nr 52/2014 zmieniające zarządzenie w sprawie realizacji projektu pn. „Wzmocnienie
potencjału firm w Śląskim Klastrze NANO” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.
53. Zarządzenie nr 53/2014 w sprawie ustalenia Regulaminu uczestnictwa w projekcie pn.
„Wzmocnienie potencjału firm w Śląskim Klastrze NANO” realizowanym przez Uniwersytet
Śląski w Katowicach w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
54. Zarządzenie nr 54/2014 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.
55. Zarządzenie nr 55/2014 zmieniające zarządzenie w sprawie ekwiwalentu pieniężnego za pranie
odzieży roboczej.
56. Zarządzenie nr 56/2014 w sprawie dodatkowego wynagrodzenia za kierowanie i sprawowanie
opieki nad studenckimi praktykami zawodowymi.
57. Zarządzenie nr 57/2014 w sprawie ustalenia zakresu kompetencji dla Zastępców Dyrektora
Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego oraz zakresu obowiązków Sekretarza Wydawnictwa oraz
Redaktora prowadzącego tytuł.
58. Zarządzenie nr 58/2014 w sprawie realizacji projektu pn. „Media in formal and informal
education in the Visegrád Group countries” w ramach Międzynarodowego Funduszu
Wyszehradzkiego.
59. Zarządzenie nr 59/2014 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Kolegium
Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
60. Zarządzenie nr 60/2014 zmieniające zarządzenie w sprawie prowadzenia teczek akt
osobowych studentów, doktorantów oraz słuchaczy studiów podyplomowych.
61. Zarządzenie nr 61/2014 w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych „Informatyka w MŚP”.
62. Zarządzenie nr 62/2014 w sprawie wzorów formatek dokumentacji programu kształcenia na
studiach doktoranckich.
63. Zarządzenie nr 63/2014 zmieniające zarządzenie w sprawie realizacji projektu pn. „Śląska
Współpraca: Innowacje Dla Efektywnego Rozwoju — ŚWIDER” w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.
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64. Zarządzenie nr 64/2014 w sprawie ustalenia Regulaminu organizacji staży krajowych w ramach
projektu pn. „Matematyka kodem nowoczesności”, zadanie nr 4: „Przedsiębiorczość i staże”.
65. Zarządzenie nr 65/2014 w sprawie ustalenia Regulaminu konkursu na film promujący Wydział
Artystyczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
66. Zarządzenie nr 66/2014 zmieniające zarządzenie w sprawie ekwiwalentu pieniężnego za pranie
odzieży roboczej.
67. Zarządzenie nr 67/2014 w sprawie sporządzania kalkulacji planowanych kosztów studiów
niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich.
68. Zarządzenie nr 68/2014 w sprawie sporządzania kalkulacji planowanych kosztów studiów
niestacjonarnych trzeciego stopnia (doktoranckich).
69. Zarządzenie nr 69/2014 w sprawie wprowadzenia Regulaminu ubiegania się i udzielania
zamówień publicznych przez Uniwersytet Śląski w Katowicach.
70. Zarządzenie nr 70/2014 w sprawie realizacji projektu pn. „PWP Partnerstwo — Informatyka —
Nanofizyka — PIN”.
71. Zarządzenie nr 71/2014 zmieniające zarządzenie Rektora Uniwersytetu Śląskiego w sprawie
określenia terenu Uniwersytetu Śląskiego.
72. Zarządzenie nr 72/2014 w sprawie szczegółowych zasad (polityki) rachunkowości dotyczących
ewidencji i rozliczania środków otrzymanych na realizację projektu pn. „Centrum Nauk
Stosowanych (CNS) — II etap Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań
Interdyscyplinarnych” w ramach umowy o dofinansowanie UDA-POIS. .13.01-032/12-00 z dnia
2 grudnia 2013 r., realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko 2007–2013, Priorytet XIII Oś priorytetowa, Działanie 13.1. Infrastruktura
szkolnictwa wyższego, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego.
73. Zarządzenie nr 73/2014 w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych „E-zdrowie”.
74. Zarządzenie nr 74/2014 w sprawie likwidacji Studiów Podyplomowych na Wydziale Etn ologii
i Nauk o Edukacji.
75. Zarządzenie nr 75/2014 w sprawie likwidacji Studiów Podyplomowych „Zarządzanie systemem
jakości i bezpieczeństwa informacji w biznesie i administracji”.
76. Zarządzenie nr 76/2014 w sprawie szczegółowych zasad (polityki) rachunkowośc i dotyczących
ewidencji i rozliczania środków otrzymanych na realizację projektu pn. „Programowanie
kariery — wsparcie młodych osób na rynku pracy” w ramach umowy o dofinansowanie UDA-POKL.06.01.01-24-229/13-00 z dnia 26 lutego 2014 r., realizowanego w ramach Priorytetu
VI Rynek pracy otwarty na wszystkich, Działania 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz
wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałania 6.1.1. Wsparcie osób pozostających
bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
2007–2013.
77. Zarządzenie nr 77/2014 w sprawie zmian w Regulaminie pracy w Uniwersytecie Śląskim.
78. Zarządzenie nr 78/2014 w sprawie ograniczenia w świadczeniu pracy na przełomie grudnia
2014 r. i stycznia 2015 r.
79. Zarządzenie nr 79/2014 w sprawie realizacji projektu pn. „Metoda ilościowego pomiaru
parametrów fizycznych tkanki kostnej badanej z zastosowaniem wysokorozdzielczej mikrotomografii
komputerowej”
w
ramach
Programu
Operacyjnego
Innowacyjna
Gospodarka,
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
80. Zarządzenie nr 80/2014 w sprawie ustalenia Regulaminu organizacji staży krajowych
i zagranicznych w ramach projektu pn. „Zwiększenie liczby absolwentów kierunku chemia
ZLAB”.
81. Zarządzenie nr 81/2014 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu organizacji
staży krajowych w ramach projektu pn. „Matematyka kodem nowoczesności”, zadanie nr 4:
„Przedsiębiorczość i staże”.
82. Zarządzenie nr 82/2014 w sprawie warunków wynagradzania za udział w pracach komisji
rekrutacyjnych na rok akademicki 2014/2015.
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83. Zarządzenie nr 83/2014 w sprawie realizacji projektu pn. „PWP Projektowanie gier i przestrzeni
wirtualnej — innowacyjny rozwój studiów II stopnia w oparciu o doświadczenia partnera
zagranicznego”.
84. Zarządzenie nr 84/2014 w sprawie określenia procedury elektronicznego składania sprawozdań
finansowych i podpisywania umów grantowych do projektów realizowanych w ramach
programów ramowych i innych programów finansowanych przez Komisję Europejską za
pośrednictwem elektronicznego systemu wymiany informacji Komisji Europejskiej.
85. Zarządzenie nr 85/2014 zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad
przeprowadzenia rejestracji kandydatów na studia w Uniwersytecie Śląskim.
86. Zarządzenie nr 86/2014 w sprawie realizacji projektu pn. „Nowa jakość edukacji —
bezpieczeństwo wewnętrzne”.
87. Zarządzenie nr 87/2014 w sprawie zmian w strukturze podstawowych jednostek
organizacyjnych prowadzących działalność naukowo-dydaktyczną w Uniwersytecie Śląskim
w Katowicach w roku akademickim 2014/2015.
88. Zarządzenie nr 88/2014 w sprawie ustalenia Regulaminu organizacji staży w ramach projektu
pn. „PWP Partnerstwo — Informatyka — Nanofizyka — PIN”, zadanie nr 4: „Działanie Biura
Integracji Zawodowej”.
89. Zarządzenie nr 89/2014 w sprawie szczegółowych zasad (polityki) rachunkowości dotyczących
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 dydaktycznego 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.
90. Zarządzenie nr 90/2014 w sprawie utworzenia środowiskowych Interdyscyplinarnych Studiów
Polarnych doktoranckich w zakresie nauk o Ziemi.
91. Zarządzenie nr 91/2014 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia „Wykazu symboli
literowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach”.
92. Zarządzenie nr 92/2014 w sprawie zasad i trybu przydziału miejsc oraz zamieszkiwania
w domach studenckich Uniwersytetu Śląskiego.
93. Zarządzenie nr 93/2014 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad przyznawania pomiesz czeń
oraz zamieszkiwania w Domach Asystenta Uniwersytetu Śląskiego.
94. Zarządzenie nr 94/2014 zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych
Kwalifikacyjnych Logopedii i Medialnej Emisji Głosu.
95. Zarządzenie nr 95/2014 zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Podyplomowych
Studiów Samorządu Terytorialnego.
96. Zarządzenie nr 96/2014 zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Studiów
Podyplomowych Akademia Umiejętności Biznesowych i Osobistych.
97. Zarządzenie nr 97/2014 w sprawie ustalenia Regulaminu kursów dla kadry dydaktycznej
z zakresu obsługi specjalistycznych programów graficznych w ramach projektu pn.
„Zwiększenie udziału osób dorosłych w kształceniu w zakresie narzędzi informatycznych
i technologii — NITKA”, zadanie nr 8: „Szkolenia dla kadry dydaktycznej z kluczowych
obszarów kształcenia objętych projektem”.
98. Zarządzenie nr 98/2014 w sprawie zmian w strukturze podstawowych jednostek organizacyjnych
prowadzących działalność naukowo-dydaktyczną w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach
w roku akademickim 2013/2014 i 2014/2015.
99. Zarządzenie nr 99/2014 w sprawie szczegółowych zasad (polityki) rachunkowości dotyczących
ewidencji i rozliczania środków otrzymanych na realizację projektu pn. „PWP Projektowanie
gier i przestrzeni wirtualnej — innowacyjny rozwój studiów II stopnia w oparciu
o doświadczenia partnera zagranicznego” w ramach umowy o dofinansowanie UDA-POKL.
.04.01.01-00-090/13-00, realizowanego w ramach Priorytetu IV Szkolnictwo wyższe i nauka,
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Działania 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby
absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy,
Poddziałania 4.1.1. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni, współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007–2013.
Zarządzenie nr 100/2014 w sprawie powołania składu Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na rok
akademicki 2014/2015 oraz określenia regulaminu jej prac.
Zarządzenie nr 101/2014 w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych Dyrygentura orkiestr
dętych i big bandów.
Zarządzenie nr 102/2014 zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Kwalifikacyjnych
Studiów Podyplomowych Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka niepełnosprawnego.
Zarządzenie nr 103/2014 w sprawie likwidacji Studiów Podyplomowych Kwalifikacyjnych
Przygotowania Pedagogicznego.
Zarządzenie nr 104/2014 w sprawie likwidacji Studiów Podyplomowych IT w Biznesie.
Zarządzenie nr 105/2014 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu uczestnictwa
w projekcie pn. „Programowanie kariery — wsparcie młodych osób na rynku pracy”, Priorytet
VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1. „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz
wspieranie aktywności zawodowej w regionie”, Poddziałanie 6.1.1. „Wsparcie osób pozostających
bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki.
Zarządzenie nr 106/2014 w sprawie zmian w Regulaminie pracy w Uniwersytecie Śląskim.
Zarządzenie nr 107/2014 zmieniające zarządzenie w sprawie rozkładu czasu pracy w 2014 roku
dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.
Zarządzenie nr 108/2014 zmieniające zarządzenie w sprawie warunków wynagradzania za
udział w pracach komisji rekrutacyjnych na rok akademicki 2014/201 5.
Zarządzenie nr 109/2014 w sprawie wprowadzenia „Instrukcji w sprawie należności związanych
z podróżami służbowymi pracowników i wyjazdami osób niebędących pracownikami
Uniwersytetu Śląskiego oraz zasad ich rozliczania”.
Zarządzenie nr 110/2014 w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych Partnerstwo
Publiczno-Prywatne.
Zarządzenie nr 111/2014 zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Studiów
Podyplomowych Wyceny i Gospodarki Nieruchomościami.
Zarządzenie nr 112/2014 w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych Identyfikacja
wybranych grup kulturowych w kontekście problemów z ich powrotami.
Zarządzenie nr 113/2014 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu Uczelnianej
Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2014/2015 oraz określenia regulaminu jej p rac.
Zarządzenie nr 114/2014 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia uczelnianych
wzorów dyplomów ukończenia studiów wyższych, suplementu do dyplomu, świadectwa
ukończenia studiów podyplomowych oraz świadectwa ukończenia kursu dokształcającego,
a także określenia sposobu ich sporządzania.
Zarządzenie nr 115/2014 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i trybu przydziału miejsc
oraz zamieszkiwania w domach studenckich Uniwersytetu Śląskiego.
Zarządzenie nr 116/2014 w sprawie sporządzania kalkulacji planowanych kosztów
postępowania związanego z przyjęciem na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz
jednolite magisterskie i ich rozliczenia.
Zarządzenie nr 117/2014 w sprawie zmian w administracji ogólnouczelnianej.
Zarządzenie nr 118/2014 w sprawie korzystania ze służbowych telefonów komórkowych.
Zarządzenie nr 119/2014 w sprawie zmian w administracji ogólnouczelnianej.
Zarządzenie nr 120/2014 w sprawie wysokości diet i kieszonkowego dla gości zagranicznych.
Zarządzenie nr 121/2014 w sprawie ustalenia Regulaminu udziału w studiach podyplomowych
prowadzonych w ramach projektu pn. „Zwiększenie udziału osób dorosłych w kształceniu
w zakresie narzędzi informatycznych i technologii — NITKA”.
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122. Zarządzenie nr 122/2014 zmieniające Regulamin organizacyjny Administracji Uniwersytetu
Śląskiego.
123. Zarządzenie nr 123/2014 w sprawie zmian w administracji ogólnouczelnianej oraz administracji
wydziałowej.
124. Zarządzenie nr 124/2014 w sprawie określenia Regulaminu przeprowadzania okresowej oceny
pracowników niebędących nauczycielami akademickimi oraz przyznawania podwyżki ocennej
w 2014 r.
125. Zarządzenie nr 125/2014 w sprawie zasad organizowania i prowadzenia kształcenia nauczycieli
na studiach wyższych prowadzonych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.
126. Zarządzenie nr 126/2013 w sprawie zawierania umów dotyczących warunków odpłatności za
kursy językowe organizowane w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.
127. Zarządzenie nr 127/2014 w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych Teologii Duchowości.
128. Zarządzenie nr 128/2014 w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim
2014/2015 na studiach trzeciego stopnia.
129. Zarządzenie nr 129/2014 w sprawie szczegółowych zasad (polityki) rachunkowości
dotyczących 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, współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013.
130. Zarządzenie nr 130/2014 w sprawie ustalenia Regulaminu kursu przygotowującego do
uzyskania Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych w ramach projektu pn.
„Zwiększenie udziału osób dorosłych w kształceniu w zakresie narzędzi informatycznych
i technologii — NITKA”.
131. Zarządzenie nr 131/2014 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu
uczestnictwa w projekcie pn. „Programowanie kariery — wsparcie młodych osób na rynku
pracy”, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1. „Poprawa dostępu do
zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”, Poddziałanie 6.1.1. „Wsparcie
osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy” w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki.
132. Zarządzenie nr 132/2014 w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim
2014/2015.
133. Zarządzenie nr 133/2014 w sprawie ustalenia Regulaminu odpłatnych kursów dokształcających
w zakresie języków obcych prowadzonych w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych.
134. Zarządzenie nr 134/2014 w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania stypendiów
doktoranckich w Uniwersytecie Śląskim w ramach projektu pn. „PWP Partnerstwo —
Informatyka — Nanofizyka — PIN”.
135. Zarządzenie nr 135/2014 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu organizacji
staży i szkoleń w ramach projektu pn. „Zwiększenie udziału osób dorosłych w kształceniu
w zakresie narzędzi informatycznych i technologii — NITKA”, zadanie nr 9: „Staże i szkolenia
w wiodących zagranicznych i krajowych ośrodkach akademickich i naukowo -badawczych”.
136. Zarządzenie nr 136/2014 w sprawie utworzenia Kursu Języka Obcego dla Celów Akademickich.
137. Zarządzenie nr 137/2014 zmieniające zarządzenie w sprawie wysokości opłat za usługi
edukacyjne w roku akademickim 2014/2015.
138. Zarządzenie nr 138/2014 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalania wysokości,
przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu
Śląskiego.
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139. Zarządzenie nr 139/2014 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalania wysokości, przyznawania
i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Śląskiego .
140. Zarządzenie nr 140/2014 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu
ubiegania się i udzielania zamówień publicznych przez Uniwersytet Śląski w Katowicach.
141. Zarządzenie nr 141/2014 w sprawie zmian w strukturze podstawowych jednostek
organizacyjnych prowadzących działalność naukowo-dydaktyczną w Uniwersytecie Śląskim
w roku akademickim 2014/2015.
142. Zarządzenie nr 142/2014 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad organizowania
i prowadzenia kształcenia nauczycieli na studiach wyższych prowadzonych w Uniwersytecie
Śląskim w Katowicach.
143. Zarządzenie nr 143/2014 w sprawie zawierania umów dotyczących warunków odpłatności za
studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich.
144. Zarządzenie nr 144/2014 w sprawie ustalenia limitów środków finansowych na pokrycie
wydatków z tytułu godzin ponadwymiarowych i zleconych na studiach stacjonarnych.
145. Zarządzenie nr 145/2014 w sprawie ustalenia Regulaminu imprezy „Bieg(z)USiem pod Egidą”.
146. Zarządzenie nr 146/2014 w sprawie zmian w administracji ogólnouczelnianej.
147. Zarządzenie nr 147/2014 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia limitów środków
finansowych na pokrycie wydatków z tytułu godzin ponadwymiarowych i zleconych na
studiach stacjonarnych.
148. Zarządzenie nr 148/2014 w sprawie zawierania umów dotyczących warunków odpłatności za
studia trzeciego stopnia.
149. Zarządzenie nr 149/2014 zmieniające zarządzenia w sprawie wysokości opłat za usługi
edukacyjne w roku akademickim 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015.
150. Zarządzenie nr 150/2014 zmieniające zarządzenia w sprawie wysokości opłat za usługi
edukacyjne w roku akademickim 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013 na studiach niestacjonarnych
trzeciego stopnia oraz w roku akademickim 2013/2014, 2014/2015 na studiach trzeciego stopnia.
151. Zarządzenie nr 151/2014 zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zakresu obowiązków
władz Uczelni.
152. Zarządzenie nr 152/2014 w sprawie ustalenia Regulaminu warsztatów dla kadry dydaktycznej
ze skomputeryzowanych technik pomiarowych w ramach projektu pn. „Zwiększenie udziału
osób dorosłych w kształceniu w zakresie narzędzi informatycznych i technologii — NITKA”,
zadanie nr 8: „Szkolenia dla kadry dydaktycznej z kluczowych obszarów kształcenia objętych
projektem”.
153. Zarządzenie nr 153/2014 w sprawie ustalenia Regulaminu uczestnictwa w zajęciach z języka
angielskiego w chemii (semestr V i VI 2014/2015) realizowanych w ramach projektu pn.
„Zwiększenie liczby absolwentów kierunku chemia ZLAB”.
154. Zarządzenie nr 154/2014 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu
uczestnictwa w projekcie pn. „Programowanie kariery — wsparcie młodych osób na rynku
pracy”, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1. „Poprawa dostępu do
zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”, Poddziałanie 6.1.1. „Wsparcie
osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy” w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki.
155. Zarządzenie nr 155/2014 w sprawie realizacji projektu pn. „Centrum Nauk Stosowanych (CNS)
— II etap Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych”
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007–2013, Priorytet XIII
Infrastruktura szkolnictwa wyższego, Działanie 13.1. Infrastruktura Szkolnictwa Wyższego
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
156. Zarządzenie nr 156/2014 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej systemu biblioteczno -informacyjnego Uniwersytetu Śląskiego.
157. Zarządzenie nr 157/2014 w sprawie prowadzenia rejestru decyzji o zwolnieniach z opłat za
usługi edukacyjne na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.
158. Zarządzenie nr 158/2014 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu
ubiegania się i udzielania zamówień publicznych przez Uniwersytet Śląski w Katowicach.
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159. Zarządzenie nr 159/2014 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalania wysokości, przyznawania
i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Śląskiego.
160. Zarządzenie nr 160/2014 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalania wysokości, przyznawania
i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Śląskiego.
161. Zarządzenie nr 161/2014 w sprawie ustalenia Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie pn.
„Uniwersytet kompetencji kluczowych w chmurze edukacyjnej” w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.
162. Zarządzenie nr 162/2014 w sprawie zawierania umów dotyczących warunków odpłatności za
usługi edukacyjne dla cudzoziemców podejmujących studia na zasadach odpłatności
w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.
163. Zarządzenie nr 163/2014 zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Podyplomowych
Studiów z Filozofii i Etyki.
164. Zarządzenie nr 164/2014 zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych
Kwalifikacyjnych Logopedii i Medialnej Emisji Głosu.
165. Zarządzenie nr 165/2014 w sprawie zmian w strukturze podstawowych jednostek
organizacyjnych prowadzących działalność naukowo-dydaktyczną w Uniwersytecie Śląskim
w roku akademickim 2014/2015.
166. Zarządzenie nr 166/2014 w sprawie ustalenia Regulaminu organizacji staży w ramach projektu pn.
„Partnerstwo — Aktywizacja — Staże — PAS” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
167. Zarządzenie nr 167/2014 w sprawie szczegółowych zasad (polityki) rachunkowości
dotyczących 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.
168. Zarządzenie nr 168/2014 w sprawie realizacji projektu pn. „International scientific conference
on the theatre of local histories in Central Europe” w ramach Międzynarodowego Funduszu
Wyszehradzkiego.
169. Zarządzenie nr 169/2014 w sprawie rozkładu czasu pracy w 2015 roku dla pracowników
niebędących nauczycielami akademickimi.
170. Zarządzenie nr 170/2014 zmieniające zarządzenie w sprawie zawierania umów dotyczących
warunków odpłatności za kursy językowe organizowane w Uniwersytecie Śląskim.
171. Zarządzenie nr 171/2014 w sprawie ustalenia Regulaminu uczestnictwa w projekcie pn. „Nowa
jakość edukacji — bezpieczeństwo wewnętrzne — NOJAK” realizowanego w ramach
Mechanizmu Finansowego EOG 2009–2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego
2009–2014 oraz Programu Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy, Rozwój Polskich Uczelni.
172. Zarządzenie nr 172/2014 w sprawie ustalenia Regulaminu uczestnictwa w zajęciach
dodatkowych (semestr zimowy i letni 2014/2015) realizowanych w ramach projektu pn.
„Zwiększenie liczby absolwentów kierunku chemia ZLAB”.
173. Zarządzenie nr 173/2014 zmieniające zarządzenie w sprawie zawierania umów dotyczących
warunków odpłatności za studia podyplomowe i kursy dokształcające.
174. Zarządzenie nr 174/2014 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia „Wykazu symboli
literowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ”.
175. Zarządzenie nr 175/2014 w sprawie ustalenia Regulaminu uczestnictwa w zajęciach Szkoły
podstaw analizy instrumentalnej (rok akademicki 2014/2015) realizowanych w ramach proj ektu
pn. „Zwiększenie liczby absolwentów kierunku chemia ZLAB”.
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176. Zarządzenie nr 176/2014 zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia centrum naukowego
pn. „Centrum Studiów Polarnych”.
177. Zarządzenie nr 177/2014 w sprawie realizacji projektu pn. „Bilateralna niemiecko-polska
harmonizacja prawa prywatnego w procesie integracji prawa Unii Europejskiej. Uzupełnienie
czy opozycja?” w ramach Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki.
178. Zarządzenie nr 178/2013 zmieniające zarządzenie w sprawie sporządzania i wydawania
w Uniwersytecie Śląskim dyplomów doktora i doktora habilitowanego.
179. Zarządzenie nr 179/2014 w sprawie powołania Zespołu ds. Bezpieczeństwa Teleinformatycznego.
180. Zarządzenie nr 180/2014 w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych Prawne i ekonomiczne
aspekty prowadzenia kancelarii prawnej oraz działalności zawodowej radcy prawnego.
181. Zarządzenie nr 181/2014 w sprawie określenia wzoru kalkulacji planowanych kosztów
przeprowadzenia egzaminu certyfikującego z języka obcego i ich rozliczenia.
182. Zarządzenie nr 182/2014 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Śląskiego
Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych.
183. Zarządzenie nr 183/2014 zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad (polityki)
rachunkowości dotyczących ewidencji i rozliczania środków otrzymanych na realizację projektu
w ramach Programu Ministra „Brokerzy Innowacji” realizowanego na podstawie umowy
DS/1496/16/W4/BI/2013 z dnia 18 listopada 2013 r. oraz decyzji MNiSW nr
16/W4/POIG/BI/2013 w ramach projektu systemowego MNiSW „Wsparcie systemu zarządzania
badaniami naukowymi i ich wynikami” nr POIG.01.01.03-00-001/08 na podstawie umowy
o dofinansowanie zawartej między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego a Ministerstwem
Rozwoju Regionalnego w dniu 22 września 2009 r. (Priorytet I, Działanie 1.1. POIG,
Poddziałanie 1.1.3.).
184. Zarządzenie nr 184/2014 w sprawie realizacji projektu pn. „Uniwersytet kompetencji
kluczowych w chmurze edukacyjnej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.
185. Zarządzenie nr 185/2014 w sprawie ustalenia Regulaminu rekrutacji stypendystów projektu pn.
„PWP Partnerstwo — Informatyka — Nanofizyka — PIN” na 2-miesięczne staże badawcze
w Uniwersytecie w Le Mans.
186. Zarządzenie nr 186/2014 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalania wysokości, przyznawania
i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Śląskiego.
187. Zarządzenie nr 187/2014 w sprawie zmian w administracji ogólnouczelnianej.
188. Zarządzenie nr 188/2014 w sprawie ustalenia Regulamin konkursu na projekt graficzny plakatu
promującego „EFEKTYwne KSZTAŁCENIE” na Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach.
189. Zarządzenie nr 189/2014 w sprawie ustalenia Regulamin konkursu na projekt graficzny
logotypu Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia na Wydziale Informatyki i Nauki
o Materiałach.
190. Zarządzenie nr 190/2014 zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu Centrum
Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
191. Zarządzenie nr 191/2014 zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zakresu obowiązków
władz Uczelni.
192. Zarządzenie nr 192/2014 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad (polityki) rachunkowości
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
193. Zarządzenie nr 193/2014 w sprawie szczegółowych zasad (polityki) rachunkowości
dotyczących ewidencji i rozliczania środków otrzymanych na realizację projektu pn.
„Partnerstwo — Aktywizacja — Staże — PAS” w ramach umowy o dofinansowanie projektu
UDA-POKL.04.01.01-00-179/13-00 realizowanego w ramach Priorytetu IV Szkolnictwo wyższe
i nauka, Działania 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz
zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na
wiedzy, Poddziałania 4.1.1. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego,
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007–2013.
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194. Zarządzenie nr 194/2014 w sprawie szczegółowych zasad (polityki) rachunkowości
dotyczących ewidencji i rozliczania środków otrzymanych na realizację projektu pn. „Platforma
Analiz i Archiwizacji Danych (PAAD)” w ramach Priorytetu II Infrastruktura sfery B+R, Działania
2.3. Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki, Poddziałania 2.3.1.
Projekty w zakresie rozwoju zasobów informatycznych nauki, Poddziałania 2.3.2. Projekty
w zakresie rozwoju zasobów informacyjnych nauki w postaci cyfrowej, Poddziałania 2.3.3.
Projekty w zakresie rozwoju zaawansowanych aplikacji i usług informatycznych,
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007–2013.
195. Zarządzenie nr 195/2014 zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad (polityki)
rachunkowości dotyczących ewidencji i rozliczania środków otrzymanych na realizację projektu
pn. „Zintegrowany system wspomagający zarządzaniem i ochroną zbiornika zaporowego
(ZiZOZap)” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata
2007–2013, Priorytet I Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.1 . Wsparcie
badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 1.1.2 . Strategiczne
programy badań naukowych i prac rozwojowych, w ramach Umowy nr POIG.01.01.02-24-078/09-00.
196. Zarządzenie nr 196/2014 w sprawie wprowadzenia instrukcji dotyczącej ewidencji i rozliczania
środków otrzymanych na realizację statusu Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego dla
Centrum Studiów Polarnych.

Uchwały Senatu Uniwersytetu Śląskiego
1. Uchwała nr 202/2014 w sprawie wyrażenia zgody na mianowanie prof. dr hab. Elżbiety Kuraj
z Wydziału Artystycznego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony.
2. Uchwała nr 203/2014 w sprawie wyrażenia zgody na mianowanie prof. dr. hab. Szymona
Plewika z Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii na stanowisko profesora nadzwyczajnego na
czas nieokreślony.
3. Uchwała nr 204/2014 w sprawie wyrażenia zgody na mianowanie prof. dr. hab. Jerzego Żaby
z Wydziału Nauk o Ziemi na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony.
4. Uchwała nr 205/2014 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie mianowania dr hab. prof. UŚ
Katarzynie Krasoń z Wydziału Pedagogiki i Psychologii na stanowisku profesora
nadzwyczajnego na kolejne trzy lata.
5. Uchwała nr 206/2014 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie mianowania przew. kwal.
II st. prof. UŚ Aleksandrowi Ostrowskiemu z Wydziału Artystycznego na stanowisku profesora
nadzwyczajnego na kolejne trzy lata.
6. Uchwała nr 207/2014 w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach Panu Tomasowi Tranströmerowi.
7. Uchwała nr 208/2014 w sprawie wszczęcia procedury nadania tytułu doktora honoris causa
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach prof. zw. dr. hab. Zbigniewo wi Kwiecińskiemu, dr h.c.
multi.
8. Uchwała nr 209/2014 w sprawie wyznaczenia promotora w przewodzie o nadanie tytułu
doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach prof. zw. dr. hab. Zbigniewowi
Kwiecińskiemu, dr h.c. multi.
9. Uchwała nr 210/2014 sprawie powołania recenzentów w przewodzie o nadanie tytułu doktora
honoris causa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach prof. zw. dr. hab. Zbigniewowi
Kwiecińskiemu, dr h.c. multi.
10. Uchwała nr 211/2014 w sprawie zmiany w statucie Uniwersytetu Śląskiego w Katowi cach.
11. Uchwała nr 212/2014 w sprawie wniosku o wyrażenie zgody na prowadzenie przez Wydział
Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach studiów na kierunku
oligofrenopedagogika z arteterapią.
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12. Uchwała nr 213/2014 w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku studiów
oligofrenopedagogika z arteterapią.
13. Uchwała nr 214/2014 w sprawie wniosku o wyrażenie zgody na prowadzenie przez Wydział
Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach studiów na kierunku
animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną.
14. Uchwała nr 215/2014 w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku studiów animacja
społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną.
15. Uchwała nr 216/2014 w sprawie utworzenia Kolegium Indywidualnych Studiów
Międzyobszarowych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
16. Uchwała nr 217/2014 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej likwidacji Międzywydziałowych
Indywidualnych Studiów Humanistycznych.
17. Uchwała nr 218/2014 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej likwidacji Międzywydział owych
Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych.
18. Uchwała nr 219/2014 w sprawie kontynuowania zajęć prowadzonych na Międzywydziałowych
Indywidualnych Studiach Humanistycznych.
19. Uchwała nr 220/2014 w sprawie kontynuowania zajęć prowadzonych na Międzywydziałowych
Indywidualnych Studiach Matematyczno-Przyrodniczych.
20. Uchwała nr 221/2014 w sprawie prowizorium budżetowego Uczelni na rok 2014.
21. Uchwała nr 222/2014 w sprawie obciążenia nieruchomości należących do Uniwersytetu,
których wartość przekracza kwotę 100 tys. EURO (sto tysięcy EURO) (dotyczy ustanowienia
służebności przesyłu).
22. Uchwała nr 223/2014 w sprawie wyrażenia zgody na mianowanie prof. dr. hab. Adama Dziadka
z Wydziału Filologicznego na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony.
23. Uchwała nr 224/2014 w sprawie wyrażenia zgody na mianowanie prof. dr. hab. inż. Zygmunta
Wróbla z Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach na stanowisko profesora zwyczajnego na
czas nieokreślony.
24. Uchwała nr 225/2014 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie mianowania dr hab. prof. UŚ
Urszuli Swadźbie z Wydziału Nauk Społecznych na stanowisku profesora nadzwyczajnego na
kolejne trzy lata.
25. Uchwała nr 226/2014 w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach prof. zw. dr. hab. Zbigniewowi Kwiecińskiemu, dr h.c. multi.
26. Uchwała nr 227/2014 w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach prof. dr. hab. Wojciechowi Radeckiemu.
27. Uchwała nr 228/2014 w sprawie przyjęcia sprawozdania z oceny jakości ks ztałcenia na
Uniwersytecie Śląskim w Katowicach i funkcjonowania Systemu Zapewniania Jakości
Kształcenia.
28. Uchwała nr 229/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie wytycznych dla rad podstawowych
jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Śląskiego dotyczących uchwalania planów i programów
studiów doktoranckich.
29. Uchwała nr 230/2014 w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku studiów muzyka
użytkowa.
30. Uchwała nr 231/2014 w sprawie wniosku o wyrażenie zgody na prowadzenie przez Wydział
Artystyczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach studiów na kierunku muzyka użytkowa.
31. Uchwała nr 232/2014 w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku studiów
informatyka stosowana.
32. Uchwała nr 233/2014 w sprawie wniosku o wyrażenie zgody na prowadzenie przez Wydział
Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach studiów na kierunku
informatyka stosowana.
33. Uchwała nr 234/2014 w sprawie utworzenia kierunku studiów mediteranistyka.
34. Uchwała nr 235/2014 w sprawie utworzenia kierunku studiów stosowane nauki społecz ne.
35. Uchwała nr 236/2014 w sprawie utworzenia kierunku studiów bezpieczeństwo narodowe
i międzynarodowe.
36. Uchwała nr 237/2014 w sprawie utworzenia kierunku studiów studia regionalne.
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37. Uchwała nr 238/2014 w sprawie utworzenia studiów pierwszego stopnia na kier unku studiów
międzynarodowe studia polskie.
38. Uchwała nr 239/2014 w sprawie utworzenia studiów drugiego stopnia na kierunku studiów
kultury mediów.
39. Uchwała nr 240/2014 w sprawie utworzenia studiów drugiego stopnia na kierunku studiów
mechatronika.
40. Uchwała nr 241/2014 w sprawie utworzenia nowych specjalności w Uniwersytecie Śląskim.
41. Uchwała nr 242/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu Senackiej Komisji do
spraw Budżetu i Finansów na kadencję 2012–2016.
42. Uchwała nr 243/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu Senackiej Komisji
do spraw Kadry Naukowej na kadencję 2012–2016.
43. Uchwała nr 244/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu Senackiej Komisji
do spraw Kształcenia na kadencję 2012–2016.
44. Uchwała nr 245/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu Senackiej Komisji
do spraw Współpracy z Zagranicą na kadencję 2012–2016.
45. Uchwała nr 246/2014 w sprawie zaopiniowania Regulaminu organizacyjnego Wydawnictwa
Uniwersytetu Śląskiego.
46. Uchwała nr 247/2014 w sprawie nadania imienia i nazwiska profesora Adolfa Dygacza jako
patrona sali nr 105 w Instytucie Muzyki Wydziału Artystycznego w Cieszynie.
47. Uchwała nr 248/2014 w sprawie wyrażenia opinii o nadaniu nazwy ulicy.
48. Uchwała nr 249/2014 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydział u Filologicznego.
49. Uchwała nr 250/2014 w sprawie zaopiniowania wniosków o przyznanie nagrody Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
50. Uchwała nr 251/2014 w sprawie utworzenia niestacjonarnej formy studiów pierwszego stopnia
na kierunku stosowane nauki społeczne.
51. Uchwała nr 252/2014 w sprawie utworzenia niestacjonarnej formy studiów pierwszego stopnia
na kierunku bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe.
52. Uchwała nr 253/2014 w sprawie utworzenia niestacjonarnej formy studiów pierwszego stopnia
na kierunku studia regionalne.
53. Uchwała nr 254/2014 w sprawie utworzenia niestacjonarnej formy studiów drugiego stopnia
na kierunku kultury mediów.
54. Uchwała nr 255/2014 w sprawie utworzenia niestacjonarnych form studiów nowych
specjalności w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.
55. Uchwała nr 256/2014 w sprawie utworzenia niestacjonarnej formy studiów (studia drugiego
stopnia na kierunku filologia w specjalności — języki stosowane: język francuski i język angielski
z programem tłumaczeniowym z językiem biznesu).
56. Uchwała nr 257/2014 w sprawie wyrażenia zgody na mianowanie prof. dr. hab. Józefa Kroka-Kowalskiego z Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii na stanowisko profesora nadzwyczajnego na
czas określony.
57. Uchwała nr 258/2014 w sprawie wyrażenia zgody na mianowanie prof. dr hab. J adwigi
Glumińskiej-Pawlic z Wydziału Prawa i Administracji na stanowisko profesora nadzwyczajnego na
czas nieokreślony.
58. Uchwała nr 259/2014 w sprawie wyrażenia zgody na mianowanie prof. dr. hab. Czesława
Martysza z Wydziału Prawa i Administracji na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas
nieokreślony.
59. Uchwała nr 260/2014 w sprawie wyrażenia zgody na mianowanie prof. dr. hab. Zygmunta
Tobora z Wydziału Prawa i Administracji na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas
nieokreślony.
60. Uchwała nr 261/2014 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie mianowania dr hab. prof. UŚ
Krystynie Doktorowicz z Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego na stanowisku
profesora nadzwyczajnego na kolejne pięć lat.
61. Uchwała nr 262/2014 w sprawie przyznania złotych i srebrnych odznak „Za zasługi dla
Uniwersytetu Śląskiego”.
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62. Uchwała nr 263/2014 w sprawie utworzenia kierunku studiów informacja w instytucjach
e-społeczeństwa.
63. Uchwała nr 264/2014 w sprawie utworzenia kierunku studiów sztuka pisania.
64. Uchwała nr 265/2014 w sprawie utworzenia kierunku studiów doradztwo polityczne i publiczne.
65. Uchwała nr 266/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia kierunku studiów
projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej.
66. Uchwała nr 267/2014 w sprawie utworzenia nowych specjalności w Uniwersytecie Śląskim.
67. Uchwała nr 268/2014 w sprawie prowadzenia na kierunku biotechnologia studiów w języku
angielskim.
68. Uchwała nr 269/2014 w sprawie likwidacji kierunku edukacja techniczno -informatyczna.
69. Uchwała nr 270/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok
studiów w Uniwersytecie Śląskim w roku akademickim 2014/2015.
70. Uchwała nr 271/2014 w sprawie szczegółowych zasad przyjęć na I rok studiów laureatów
konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich w roku akademickim 2 014/2015.
71. Uchwała nr 272/2014 w sprawie planowanych limitów przyjęć kandydatów na studia w roku
akademickim 2014/2015.
72. Uchwała nr 273/2014 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów doktoranckich
w Uniwersytecie Śląskim na rok akademicki 2014/2015.
73. Uchwała nr 274/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów
doktoranckich w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.
74. Uchwała nr 275/2014 w sprawie wyrażenia zgody na mianowanie prof. dr hab. Joanny Wilk-Racięskiej z Wydziału Filologicznego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas
nieokreślony.
75. Uchwała nr 276/2014 w sprawie wyrażenia zgody na mianowanie prof. dr. hab. Marka Biesiady
z Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas
nieokreślony.
76. Uchwała nr 277/2014 w sprawie wyrażenia zgody na mianowanie prof. dr. hab. Janusza Gluzy
z Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas
nieokreślony.
77. Uchwała nr 278/2014 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie mianowania dr. hab. prof.
UŚ Joachimowi Kuszowi z Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii na stanowisku profesora
nadzwyczajnego na kolejne trzy lata.
78. Uchwała nr 279/2014 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie mianowania dr. hab. prof.
UŚ Piotrowi Skubale z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska na stanowisku profesora
nadzwyczajnego na kolejne trzy lata.
79. Uchwała nr 280/2014 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie mianowania dr. hab. prof.
UŚ Tadeuszowi Aleksandrowiczowi z Wydziału Filologicznego na stanowi sku profesora
nadzwyczajnego na kolejne pięć lat.
80. Uchwała nr 281/2014 w sprawie nadania tytułu Profesora honorowego Uniwersytetu Śląskiego
prof. dr hab. Zlaticy Plašienkovej.
81. Uchwała nr 282/2014 w sprawie nadania tytułu Profesora honorowego Uniwersytetu Śl ąskiego
prof. dr. hab. Vladimirowi Lešce.
82. Uchwała nr 283/2014 zmieniająca uchwałę nr 54 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
w sprawie Regulaminu przyznawania nagród Rektora dla nauczycieli akademickich
w Uniwersytecie Śląskim.
83. Uchwała nr 284/2014 w sprawie utworzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku animacja
społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną.
84. Uchwała nr 285/2014 w sprawie utworzenia niestacjonarnej formy nowej specjalności studiów
w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (promocja zdrowia z profilaktyką uzależnień).
85. Uchwała nr 286/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok
studiów w Uniwersytecie Śląskim w roku akademickim 2014/2015.
86. Uchwała nr 287/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie planowanych limitów przyjęć
kandydatów na studia w roku akademickim 2014/2015.
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87. Uchwała nr 288/2014 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 2014/2015.
88. Uchwała nr 289/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok
studiów doktoranckich w Uniwersytecie Śląskim na rok akademicki 2014/2015.
89. Uchwała nr 290/2014 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów w Uniwersytecie
Śląskim w roku akademickim 2015/2016.
90. Uchwała nr 291/2014 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.
91. Uchwała nr 292/2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2013.
92. Uchwała nr 293/2014 w sprawie określenia środków na wynagrodzenia dla pracowników
Uczelni na rok 2014.
93. Uchwała nr 294/2014 w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Uczelni na rok
2014.
94. Uchwała nr 295/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie głównych kierunków rozwoju
infrastruktury budowlanej Uniwersytetu Śląskiego w latach 2010 –2015.
95. Uchwała nr 296/2014 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Informatyki
i Nauki o Materiałach.
96. Uchwała nr 297/2014 w sprawie zmian w strukturze Wydziału Nauk Społecznych.
97. Uchwała nr 298/2014 w sprawie zmian w strukturze Wydziału Teologicznego.
98. Uchwała nr 299/2014 w sprawie wyrażenia zgody na mianowanie prof. dr hab. Teresy Dukiet-Nagórskiej z Wydziału Prawa i Administracji na stanowisko profesora zwyczajnego na czas
nieokreślony.
99. Uchwała nr 300/2014 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie mianowania dr hab. prof. UŚ
Ewie Ogrodzkiej-Mazur z Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji na stanowisku profesora
nadzwyczajnego na kolejne pięć lat.
100. Uchwała nr 301/2014 w sprawie wszczęcia procedury nadania tytułu doktora honoris causa
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach prof. dr. Rainerowi Waserowi.
101. Uchwała nr 302/2014 w sprawie wyznaczenia promotora w przewodzie o nadanie tytułu
doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach prof. dr. Rainerowi Waserowi.
102. Uchwała nr 303/2014 w sprawie powołania recenzentów w przewodzie o nadanie tytułu
doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach prof. dr. Rainerowi Waserowi.
103. Uchwała nr 304/2014 w sprawie nadania tytułu Profesora honorowego Uniwersytetu Śląskiego
doc. dr. Adamowi W. Jaroszowi.
104. Uchwała nr 305/2014 w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii o dorobku kandydata do tytułu
doktora honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego — Profesora Umberto Eco na podstawie
recenzji prof. zw. dr. hab. Tadeusza Sławka.
105. Uchwała nr 306/2014 w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii o dorobku kandydata do tytułu
doktora honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego — Profesora Floriana Śmiei na podstawie
recenzji prof. zw. dr. hab. Mariana Kisiela.
106. Uchwała nr 307/2014 sprawie wyrażenia pozytywnej opinii o dorobku kandydata do tytułu
doktora honoris causa Uniwersytetu Opolskiego — ks. prof. dr. hab. Wacława Hryniewicza na
podstawie recenzji ks. prof. zw. dr. hab. Jerzego Szymika.
107. Uchwała nr 308/2014 w sprawie przyjęcia sprawozdania Rektora z działalności Uniwersytetu
Śląskiego w Katowicach za rok 2013.
108. Uchwała nr 309/2014 w sprawie odstąpienia od pobierania opłat za drugi i kolejny kierunek
studiów stacjonarnych oraz za korzystanie z zajęć poza dodatkowym limitem punktów ECTS.
109. Uchwała nr 310/2014 w sprawie określenia szczegółowych zasad pobierania opłat za
prowadzenie kursów językowych organizowanych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.
110. Uchwała nr 311/2014 w sprawie utworzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku
oligofrenopedagogika z arteterapią.
111. Uchwała nr 312/2014 zmieniająca uchwałę nr 133 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
w sprawie wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków
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studiów prowadzonych w Uniwersytecie Śląskim (dotyczy informacji naukowej i biblioteko znawstwa).
Uchwała nr 313/2014 w sprawie utworzenia nowej specjalności w Uniwersytecie Śląskim
w Katowicach (chemia budowlana).
Uchwała nr 314/2014 w sprawie obciążenia nieruchomości należącej do Uniwersytetu, której
wartość przekracza kwotę 100 tys. EURO (sto tysięcy EURO) (dotyczy ustanowienia służebności
przesyłu).
Uchwała nr 315/2014 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością (spółki celowej).
Uchwała nr 316/2014 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Biologii
i Ochrony Środowiska.
Uchwała nr 317/2014 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Filologicznego.
Uchwała nr 318/2014 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Nauk
Społecznych.
Uchwała nr 319/2014 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Pedagogiki
i Psychologii.
Uchwała nr 320/2014 w sprawie wyrażenia zgody na mianowanie prof. dr hab. Krystyny
Kłosińskiej z Wydziału Filologicznego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas
nieokreślony.
Uchwała nr 321/2014 w sprawie wyrażenia zgody na mianowanie prof. dr. hab. Piotra Ł aciaka
z Wydziału Nauk Społecznych na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony.
Uchwała nr 322/2014 w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie prof. dr. hab. Piotra Fasta na
Wydziale Filologicznym na stanowisko profesora zwyczajnego na podstawie mianowania od
1 października 2014 r. na czas nieokreślony.
Uchwała nr 323/2014 w sprawie wszczęcia procedury nadania tytułu doktora honoris causa
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Ks. Arcybiskupowi Szczepanowi Wesołemu.
Uchwała nr 324/2014 w sprawie wyznaczenia promotora w przewodzie o nadanie tytułu
doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Ks. Arcybiskupowi Szczepanowi
Wesołemu.
Uchwała nr 325/2014 w sprawie powołania recenzentów w przewodzie o nadanie tytułu
doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Ks. Arcybiskupowi Szczepanowi
Wesołemu.
Uchwała nr 326/2014 w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii o dorobku kandydata do tytułu
doktora honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego — Profesora Joëla Monégera z Uniwersytetu
Paris-Dauphine na podstawie recenzji prof. zw. dr. hab. Maksymiliana Pazdana.
Uchwała nr 327/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu powierzania zajęć
dydaktycznych w ramach godzin ponadwymiarowych.
Uchwała nr 328/2014 w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne
w zakresie studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich.
Uchwała nr 329/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad pobierania w Uniwersytecie
Śląskim opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach trzeciego stopnia.
Uchwała nr 330/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad
pobierania opłat za prowadzenie kursów językowych organizowanych w Uniwersytecie Śląskim
w Katowicach.
Uchwała nr 331/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów
doktoranckich w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.
Uchwała nr 332/2014 w sprawie utworzenia studiów inżynierskich pierwszego stopnia na
kierunku informatyka stosowana.
Uchwała nr 333/2014 w sprawie zatwierdzenia zmiany planu rzeczowo-finansowego Uczelni
na rok 2014.
Uchwała nr 334/2014 w sprawie obciążenia nieruchomości należącej do Uniwersytetu, której
wartość przekracza kwotę 100 tysięcy EURO (dotyczy wynajmu nieruchomości).
Uchwała nr 335/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu Senackiej Komisji do
spraw Kadry Naukowej na kadencję 2012–2016.
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135. Uchwała nr 336/2014 w sprawie powołania do składu Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów na
kadencję 2012–2016 członków komisji będących studentami.
136. Uchwała nr 337/2014 w sprawie powołania do składu Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla
Studentów na kadencję 2012–2016 członków komisji będących studentami.
137. Uchwała nr 338/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru składu Uczelnianej Komisji
Dyscyplinarnej do spraw Nauczycieli Akademickich na kadencję 2012–2016.
138. Uchwała nr 339/2014 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Nauk o Ziemi.
139. Uchwała nr 340/2014 w sprawie wyrażenia zgody na mianowanie prof. dr. hab. Aleksandra
Herczka z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska na stanowisko profesora zwyczajnego na
czas nieokreślony.
140. Uchwała nr 341/2014 w sprawie wyrażenia zgody na mianowanie prof. dr hab. Małgorzaty Gaj
z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas
nieokreślony.
141. Uchwała nr 342/2014 w sprawie wyrażenia zgody na mianowanie prof. dr hab. Ewy
Kurczyńskiej z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska na stanowisko profesora
nadzwyczajnego na czas nieokreślony.
142. Uchwała nr 343/2014 w sprawie wyrażenia zgody na mianowanie prof. dr. hab. Piotra Świątka
z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas
nieokreślony.
143. Uchwała nr 344/2014 w sprawie wyrażenia zgody na mianowanie prof. dr hab. Moniki Musiał
z Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas
nieokreślony.
144. Uchwała nr 345/2014 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie mianowania dr. hab. prof.
UŚ Zenonowi Gajdzicy z Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji na stanowisku profesora
nadzwyczajnego na kolejne trzy lata.
145. Uchwała nr 346/2014 w sprawie wszczęcia procedury nadania tytułu doktora honoris causa
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ks. prof. dr. hab. Michałowi Hellerowi.
146. Uchwała nr 347/2014 w sprawie wyznaczenia promotora w przewodzie o nadanie tytu łu
doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ks. prof. dr. hab. Michałowi
Hellerowi.
147. Uchwała nr 348/2014 w sprawie powołania recenzentów w przewodzie o nadanie tytułu
doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ks. prof. dr. hab. Michałowi
Hellerowi.
148. Uchwała nr 349/2014 w sprawie przyznania złotych i srebrnych odznak „Za zasługi dla
Uniwersytetu Śląskiego”.
149. Uchwała nr 350/2014 w sprawie określenia efektów kształcenia dla indywidualnych studiów
międzyobszarowych.
150. Uchwała nr 351/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad pobierania opłat za
świadczone usługi edukacyjne związane z prowadzeniem studiów podyplomowych i kursów
dokształcających.
151. Uchwała nr 352/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad
pobierania opłat za prowadzenie kursów językowych oraz za egzaminy certyfikujące
organizowane w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.
152. Uchwała nr 353/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia studentów Uniwersytetu
Śląskiego z opłat za drugi i kolejny kierunek studiów stacjonarnych oraz za korzystanie z zajęć
poza dodatkowym limitem punktów ECTS.
153. Uchwała nr 354/2014 w sprawie likwidacji kierunku zarządzanie międzykulturowe.
154. Uchwała nr 355/2014 w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania
finansowego Uczelni za rok 2014.
155. Uchwała nr 356/2014 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Uniwersytet darowizny
nieruchomości położonych w Katowicach w kwartale ulic: św. Pawła, Wodnej i Górniczej.
156. Uchwała nr 357/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu Senackiej Komisji do
spraw Budżetu i Finansów na kadencję 2012–2016.
157. Uchwała nr 358/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu Senackiej Komisji do
spraw Organizacji i Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kadencję 2012 –2016.
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158. Uchwała nr 359/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu Senackiej Komisji do
spraw Badań Naukowych, Twórczości Artystycznej i Współpracy z Gospodarką na kadencję
2012–2016.
159. Uchwała nr 360/2014 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Filologicznego.
160. Uchwała nr 361/2014 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Nauk Społecznych.
161. Uchwała nr 362/2014 w sprawie wyrażenia zgody na mianowanie prof. z przew. kwal. II st.
Michała Korzistki z Wydziału Artystycznego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas
nieokreślony.
162. Uchwała nr 363/2014 w sprawie wyrażenia zgody na mianowanie prof. dr hab. Barbary
Machury z Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii na stanowisko profesora nadzwyczajnego na
czas nieokreślony.
163. Uchwała nr 364/2014 w sprawie wyrażenia zgody na mianowanie prof. dr hab. Marii Czai
z Wydziału Nauk o Ziemi na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony.
164. Uchwała nr 365/2014 w sprawie wyrażenia zgody na mianowanie prof. dr hab. Lidii Zacharko
z Wydziału Prawa i Administracji na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas
nieokreślony.
165. Uchwała nr 366/2014 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie mianowania dr hab. prof. UŚ
Marii Jaworskiej z Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii na stanowisku profesora
nadzwyczajnego na kolejne trzy lata.
166. Uchwała nr 367/2014 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie mianowania dr. hab. prof.
UŚ Wojciechowi Pisarskiemu z Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii na stanowisku profesora
nadzwyczajnego na kolejne trzy lata.
167. Uchwała nr 368/2014 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie mianowania dr. hab. prof.
UŚ Piotrowi Ślęzakowi z Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego na stanowisku
profesora nadzwyczajnego na kolejne trzy lata.
168. Uchwała nr 369/2014 w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach prof. dr. Rainerowi Waserowi.
169. Uchwała nr 370/2014 w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach Ks. Arcybiskupowi Szczepanowi Wesołemu.
170. Uchwała nr 371/2014 w sprawie przyznania złotych odznak „Za zasługi dla Uniwersytetu
Śląskiego”.
171. Uchwała nr 372/2014 w sprawie powierzenia obowiązków Przewodniczącego Senackiej Komisji
do spraw Współpracy z Zagranicą na kadencję 2012–2016.
172. Uchwała nr 373/2014 zmieniająca uchwały: w sprawie powołania składu Senackiej Komisji do
spraw Organizacji i Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kadencję 2012 –2016 oraz
w sprawie powołania składu Senackiej Komisji do spraw Kształcenia na kadencję
2012–2016.
173. Uchwała nr 374/2014 w sprawie wyrażenia zgody na mianowanie prof. dr hab. Joanny Piech-Kalarus z Wydziału Artystycznego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas
nieokreślony.
174. Uchwała nr 375/2014 w sprawie wyrażenia zgody na mianowanie prof. dr. hab. Stanisława
Michalczyka z Wydziału Nauk Społecznych na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas
nieokreślony.
175. Uchwała nr 376/2014 w sprawie wyrażenia zgody na mianowanie prof. dr. hab. Jacka
Góreckiego z Wydziału Prawa i Administracji na stanowisko profesora nadzwyczaj nego na czas
nieokreślony.
176. Uchwała nr 377/2014 w sprawie zmiany w statucie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
177. Uchwała nr 378/2014 w sprawie określenia środków na wynagrodzenia dla pracowników
Uczelni na rok 2014.
178. Uchwała nr 379/2014 w sprawie zatwierdzenia zmiany planu rzeczowo-finansowego Uczelni
na rok 2014.
179. Uchwała nr 380/2014 w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w zakresie planów studiów i programów kształcenia.
180. Uchwała nr 381/2014 w sprawie utworzenia studiów drugiego stopnia na kierunku fizyka
techniczna.
~ 210 ~

181. Uchwała nr 382/2014 w sprawie utworzenia specjalności na Wydziale Filologicznym na
poziomie studiów drugiego stopnia.
182. Uchwała nr 383/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia od roku akademickiego
2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych w Uniwersytecie Śląskim
(dotyczy: geografii).
183. Uchwała nr 384/2014 w sprawie utworzenia nowej specjalności na kierunku geografia
(nauczycielska: nauczyciel przyrody w szkole podstawowej).
184. Uchwała nr 385/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu Senackiej Komisji do
spraw Kształcenia na kadencję 2012–2016.
185. Uchwała nr 386/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu Senackiej Komisji do
spraw Organizacji i Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kadencję 2012–2016.
186. Uchwała nr 387/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu Senackiej Komisji do
spraw Współpracy z Zagranicą na kadencję 2012–2016.

Pisma okólne Rektora
1. Pismo okólne nr 1/2014 zmieniające pismo okólne w sprawie powołania stałej Komisji ds.
zatrudniania na stanowisku profesora nadzwyczajnego osób nieposiadających tytułu profesora,
a posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego.
2. Pismo okólne nr 2/2014 w sprawie powołania Zespołu ds. Kształcenia Nauczycieli.
3. Pismo okólne nr 3/2014 w sprawie ustalenia stawki podstawowej i wysokości nagród rektora dla
nauczycieli akademickich w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w roku 2014.
4. Pismo okólne nr 4/2014 zmieniające pismo okólne w sprawie powołania Zespołu ds. Wdrażania
Krajowych Ram Kwalifikacji.
5. Pismo okólne nr 5/2014 w sprawie wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na
studia w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w roku akademickim 2014/2015.
6. Pismo okólne nr 6/2014 zmieniające pismo okólne w sprawie określenia wzorów umów
cywilnoprawnych w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
7. Pismo okólne nr 7/2014 zmieniające pismo okólne w sprawie określenia wzorów umów o dzieło
i przeniesienia autorskich praw majątkowych.
8. Pismo okólne nr 8/2014 w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne
wnoszonych przez cudzoziemców w roku akademickim 2014/2015.
9. Pismo okólne nr 9/2014 w sprawie powołania Komisji ds. studiów podyplomowych.
10. Pismo okólne nr 10/2014 zmieniające pismo okólne w sprawie określenia wzorów umów
cywilnoprawnych obowiązujących w Uniwersytecie Śląskim.
11. Pismo okólne nr 11/2014 w sprawie wysokości maksymalnych stawek wynagrodzeń za godziny
ponadwymiarowe i zlecone na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
12. Pismo okólne nr 12/2014 w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania i wdrożenia Karty
Nauczyciela Akademickiego.
13. Pismo okólne nr 13/2014 w sprawie wysokości opłat za wydanie dyplomu doktorskiego
i habilitacyjnego.

Pisma okólne Prorektorów
1. Pismo okólne nr 1/2014 w sprawie zobowiązań kierowników projektów oraz kierowników
jednostek realizujących projekty współfinansowane w ramach funduszy strukturalnych na lata
2007–2013.
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Pisma okólne Kanclerza
1. Pismo okólne nr 1/2014 w sprawie ochrony danych osobowych przetwarzanych w Administracji
Ogólnouczelnianej.
Ponadto udzielono 143 pełnomocnictw / upoważnień.
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A/ Archiwum Uniwersytetu Śląskiego
W roku 2014 Archiwum UŚ, jako jednostka ogólnouczelniana, wypełniało swoje podstawowe
funkcje, tj. gromadziło, przechowywało, porządkowało, zabezpieczało i udostępniało zasoby
archiwalne.
Działalność Archiwum
W roku 2014 zasób archiwalny powiększył się o 188,08 m.b. i na dzień 31 grudnia 2014 r.
wynosił ogółem 4 289,88 m.b.
W minionym roku liczba udostępnień i kwerend wynosiła łącznie 29 135. Przeprowadzono
28 041 kwerend i udostępniono 1 094 jednostek archiwalnych.
Przyjęto 11 480 teczek, z czego 6 208 teczek to dokumentacja związana z tokiem studiów,
natomiast 5 272 teczki to jednostki archiwalne przejęte z administracji ogólnouczelnianej, Biura
projektu UPGOW (w tym również teczki słuchaczy studiów podyplomowych w r amach UPGOW),
Wydawnictwa oraz Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej
Po uzyskaniu zgody Archiwum Państwowego w Katowicach, w lutym 2014 r. wybrakowano
dokumentacje niearchiwalną, której upłynął termin przechowywania określon y w Jednolitym
Rzeczowym Wykazie Akt UŚ; w sumie wybrakowano 48,45 m.b. akt (spis przygotowano w grudniu
2013 r.).
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W okresie od 18 września do 18 listopada dokonano oceny i wydzielenia przeznaczonej do
zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej, stanowiącej ok. 74 m.b. akt. Archiwum wystąpiło do
Archiwum Państwowego w Katowicach o wyrażenie zgody na wybrakowanie tych akt.
Szkolenia — prelekcje — praktyki studenckie
Pracownik Archiwum prowadził szkolenia zorganizowane na prośbę jednostek organizacyjnych
Uczelni, zarówno w zakresie stosowania „Instrukcji kancelaryjnej Uniwersytetu Śląskiego”, jak
również „Instrukcji archiwalnej Uniwersytetu Śląskiego” i „Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt”.
Pracownicy Archiwum przygotowali prelekcje dla studentów historii specja lizacji archiwalnej.
Pięciu studentów historii specjalizacji archiwalnej odbywało praktykę zawodową w Archiwum UŚ.
Komputeryzacja Archiwum
Na bieżąco wprowadzano dane do komputerowej bazy danych — w sumie do Katalogu prac
magisterskich i licencjackich wpisano 3 064 prace dyplomowe oraz do Katalogu akt osobowych
pracowników zwolnionych wpisano 532 akt osobowych pracowniczych.
Stan katalogów baz komputerowych na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosił:
 komputerowa baza — katalog akt osobowych pracowników zwolnionych: 18 335 rekordów,
 komputerowa baza — kartoteki płacowe pracowników Uczelni: 16 665 rekordów,
 komputerowa baza — katalog prac magisterskich i licencjackich: 107 322 rekordy.
Opracowywanie, porządkowanie oraz udostępnianie zbiorów
Prowadzono prace związane z inwentaryzacją i porządkowaniem dokumentacji z Wydziałów:
Filologicznego oraz Informatyki i Nauki o Materiałach zgromadzonych w Chorzowie, a także
dokumentacji z działów administracji ogólnouczelnianej przechowywanych w magazynie przy
ul. Bankowej w Katowicach.
Prowadzono prace związane z udostępnianiem zasobu Archiwum polegające na porządkowaniu,
paginacji i zakładaniu metryczki dla każdej jednostki archiwalnej przed udostępnianiem.
Prace nad nowymi normatywami
Współpracowano z Działem Organizacyjno-Prawnym nad nowym regulaminem Archiwum.
Archiwum wystąpiło o uregulowanie i ujednolicenie kwestii przekazywania do Archiwum teczek
osobowych studentów Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych (przedtem
Międzywydziałowych Studiów Humanistycznych), poprzez skompletowanie teczki z całości toku
studiów przez Kolegium (teczka osobowa każdego studiującego w ramach MISH przekazywana jest
przez każdy z wydziałów, na którym słuchacz tych studiów studiował oraz przez MISH). Sprawa
została zakończona wydaniem Zarządzenia nr 59 Rektora UŚ z 17 kwietnia 2014 roku.
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 przed przekazaniem do Archiwum oraz sposobu przekazywania dokumentacji do
Archiwum.
Pracownik Archiwum prowadził konsultacje w zakresie archiwizacji dokumentacji projektów
unijnych realizowanych przez jednostki UŚ oraz podjęto prace dot. porządkowania i spisywania
dokumentacji projektowej zlikwidowanego Biura projektu UPGOW.
Udział w konferencjach
Pracownicy Archiwum uczestniczyli:
― w konferencji naukowej pt. „Ocean wszechrzeczy …. w spuściznach ludzi nauki i kultury”
zorganizowanej przez Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie, 13 czerwca 2014 r.,
― w konferencji szkoleniowej pt. „Archiwa szkół wyższych, instytucji naukowych i kulturalnych
— osiągnięcia i wyzwania na przestrzeni ostatnich 70 lat” zorganizowanej przez Zarząd
Sekcji Archiwów Instytucji Naukowych i Kulturalnych Stowarzyszenia Archiwistów Polskich
wraz z Instytutem Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego i Archiwum Politechniki
Wrocławskiej, 8 grudnia 2014 r.
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Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją
Prowadzono konsultacje nad wprowadzeniem elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD)
— pracownik Archiwum uczestniczył w spotkaniach zespołu, składającego się z pracowników
Uczelni, prowadzącego prace nad zastosowaniem EZD w Uniwersytecie Śląskim.
Pracownik Archiwum brał również udział w spotkaniu zorganizowanym w Śląskim Centrum
Społeczeństwa Informacyjnego w Katowicach, a poświęconym wdrażaniu systemu Elektronicznego
Zarządzania Dokumentacją w ww. instytucji; na zaproszenie Centrum, pracownik Archiwum został
oddelegowany do udziału w pracach powołanego dla województwa śląskiego Zespołu ds. wdrażania
systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją.

B/ Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego
i Rada Biblioteczna
B.1 Biblioteka
Rok 2014 był kolejnym rokiem realizowania zadań BUŚ w Centrum Informacji Naukowej
i Bibliotece Akademickiej (CINiBA). Dogodne warunki korzystania ze stale powiększanych zbiorów
interdyscyplinarnych CINiBA sprzyjały wzrostowi liczby odwiedzających. W 2014 roku, w stosunku do
roku 2013 r., w grupie czytelnicy spoza uczelni odnotowano wzrost zapisanych osób o 31%.
W 2014 r. Biblioteka uczestniczyła w działaniach ogólnokrajowych — spośród 98 bibliotek
współtworzących katalog centralny NUKAT Uniwersytet Śląski zajmuje 8 miejsce pod względem
ilości wprowadzonych rekordów bibliograficznych.
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Z uwagi na ocenę jednostek naukowych przypadającą w roku 2017, prowadzono prace nad
przygotowaniem procedur umożliwiających przekazanie danych o publikacjach z bazy „Bibliografia
Dorobku Pracowników Uniwersytetu Śląskiego” do bazy „Polska Bibliografia Naukowa” (PBN), która
jest częścią Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym „POL-on”.
W 2014 r. dla bibliotekarzy pojawiła się możliwość udziału w szkoleniach zagranicznych —
w ramach Programu LLP/Erasmus 2013/2014 pięć osób z zespołu CINiBA — Biblioteki Uniwersytetu
Śląskiego odwiedziło biblioteki akademickie Szwajcarii, Norwegii, Słowacji, Holandii , Wielkiej Brytanii
oraz Łotwy i Estonii; ponadto 4 osoby z Biblioteki Wydziału Teologicznego UŚ wyjechały na
szkolenia w ramach współpracy z bibliotekami teologicznymi Słowacji — czas trwania szkolenia
obejmował 1 tydzień, w tym 5 dni roboczych pobytu i realizacji programu.
Program Erasmus zakłada współpracę z bibliotekami zagranicznych ośrodków akademickich; od
7 do 11 lipca 2014 r. w CINiBA gościliśmy bibliotekarki z Bańskiej Bystrzycy (Słowacja).
Nagrody i wyróżnienia
 7 największych unijnych projektów, które zmieniły kraj — gazeta.pl; plebiscyt portalu gazeta.pl;
działania informacyjno-promocyjne dotyczące głosowania na CINiBA,
 plebiscyt „Ale się zmieniło” (Telewizja Polska) — Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka
Akademicka otrzymało najwięcej głosów w województwie śląskim.
Wydarzenia
W Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej, zgodnie z ideą biblioteki otwartej,
wszystkim zainteresowanym proponowano udział w licznych konferencjach, seminariach, spotkaniach,
szkoleniach, seminariach, wystawach i różnego typu imprezach.
— Wydarzenia
 „Zima w mieście” — wycieczki dla młodzieży szkolnej w czasie ferii zimowych,
 gala „Ebook Roku 2013” (marzec),
 obchody Światowego Dnia Wody 2014 (marzec),
 Światowy Tydzień Mózgu 2014 (marzec),
 uroczystość ogłoszenia wyników konkursu i wernisaż wystawy „Ex Libris CINiBA” (marzec),
 Wiosenny Kiermasz Książek (marzec–kwiecień),
 Jarmark Wiedzy, 10. Studencki Festiwal Nauki (kwiecień),
 Dzień Otwarty CINiBA (maj),
 Piknik rodzinny „Śląskie w Unii — strzał w dziesiątkę!”,
 Targi Książki w Katowicach (wrzesień),
 Salon Maturzystów 2014 (wrzesień),
 wizyta uczestników kursu językowo-adaptacyjnego dla cudzoziemców w CINiBA (wrzesień),
 gra edukacyjna „Kapitał to Ty” (październik),
 „Czytany piknik miejski” (październik),
 „Święto Drzewa” 2014 (październik),
 Dni Miast na Górnym Śląsku (październik),
 Światowy Tydzień Przedsiębiorczości (listopad),
 konkurs „Poznaj swoje prawa w pracy” (listopad),
 finał IV edycji konkursu „Bezpieczny skok z BHP do górnictwa” (listopad),
 współpraca z American Corner w zakresie promocji i informacji o wydarzeniach organizowanych
przez American Corner,
 spotkanie opłatkowe pracowników CINiBA (grudzień),
 Zimowy Kiermasz Książki — akcja charytatywna CINiBA,
 Uniwersytet pomaga — zbiórka na rzecz bezdomnych zwierząt,
 Uniwersytecki Maraton Pisania Listów Amnesty International (grudzień),
 III edycja Aukcji Charytatywnej w CINiBA (grudzień),
 XIV edycja SZLACHETNEJ PACZKI (grudzień).
— Wystawy
 wystawa „Kolekcja Sztuki Dziecka. Edycja 2013” (luty),
 prezentacja oraz finisaż wystawy D ’13* (marzec),
 wystawa „Zagraniczna literatura naukowa” (kwiecień),
 wystawa „Biological turn. Idee biologii w humanistyce współczesnej” (maj),
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wystawa „25 lat — ludzie, emocje, wydarzenia” (czerwiec),
wystawa „Trzeci wiek twórczy” (czerwiec),
wystawa pokonkursowa „Media w mojej edukacji” (czerwiec),
wystawa „Człowiek przez duże C” (lipiec),
wystawa „Henryk Sławik — zapomniany Bohater Trzech Narodów” (lipiec–sierpień),
wystawa „Zwykli — Niezwykli. Popatrz na mnie tylko szerzej” (lipiec–sierpień),
wystawa „Życie uliczne” (wrzesień),
wystawa „Tomasz Berezowski — Plakat” (wrzesień),
wystawa „Joga w literaturze naukowej” (wrzesień),
wystawa „Artur Starczewski — Plakaty” (październik),
wystawa „Zagraniczna literatura naukowa” (październik),
wystawa „Świat w kolorze kredką na papierze” (październik),
wystawa „Kresowianie w Katowicach, katowiczanie na Kresach” (październik),
wystawa „45-lecie istnienia radia Egida” (listopad–grudzień),
wystawa „Akademia Przyszłości — od porażki w szkole do sukcesu w życiu” (listopad–grudzień),
wystawa prac przeznaczonych na licytację w ramach III edycji Aukcji Charytatywn ej
(grudzień).
— Konferencje naukowe, sympozja, warsztaty
 Śląski Zjazd Latarników Polski Cyfrowej (luty),
 spotkanie z cyklu „CINiBA — biblioteka bez barier” (marzec),
 spotkanie autorskie z prof. Heleną Synowiec (marzec),
 konferencja „Uczelnia wyższa w XXI wieku — rola nowoczesnej biblioteki” (marzec),
 warsztaty „Startuj w biznes!” (marzec),
 projekt „Uczeń z przyszłością” (kwiecień),
 konferencja „Praca–Więź–Integracja…” (kwiecień),
 bezpłatne szkolenie Erasmus+ sektor Młodzież (kwiecień),
 konferencja „Nowoczesne technologie w edytorstwie” (maj),
 spotkanie autorskie z prof. Krystyną Heską-Kwaśniewicz (maj),
 „Międzynarodowa konferencja upowszechniająca modele aktywizacji społecznej i zawodowej
osób z niepełnosprawnością” (maj),
 konferencja „Biological turn. Idee biologii w humanistyce współczesnej” (maj),
 spotkanie z prof. Bernadetą Niesporek-Szamburską (maj),
 warsztaty „Urban Data Stories” (czerwiec),
 spotkanie autorskie z Magdaleną Kulus (czerwiec),
 konferencja „Edukacja przez słowo-obraz-dźwięk…” (czerwiec),
 V Kongres Ludzi Marketingu (wrzesień),
 seminarium „Czytanie łączy pokolenia” (wrzesień),
 konferencja „Joga w kontekstach kulturowych” (wrzesień),
 spotkanie autorskie z dr Joanną Jurgałą-Jureczko (wrzesień),
 spotkanie z autorami czwartego tomu „Literatury dla dzieci i młodzieży” (październik),
 seminarium edukacyjne na temat programu „Gwarancje dla młodzieży” (październik),
 konferencja „Uczeń otwarty na czytanie” (listopad),
 sympozjum naukowe dotyczące Konferencji Katowickiej (grudzień),
 konferencja „Informacyjne narzędzia wspierania procesu nauczania” (październik),
 konferencja „Złość. Agresja. Przemoc. Współczesne ujęcie odwiecznego problemu ”
(grudzień).
— 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, Urzędem Marszałkowskim, Miastem Katowice i in.
— Akcje i kampanie informacyjne
 „Ex Libris CINiBA”,
 „Startuj w biznes!”,
 Wolna książka — bookcrossing w CINiBA,
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7 największych unijnych projektów, które zmieniły kraj — plebiscyt portalu gazeta.pl;
działania informacyjno-promocyjne dotyczące głosowania na 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 warsztatów „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.
— Materiały informacyjno-promocyjne
 współpraca z Urzędem Miasta i Urzędem Marszałkowskim,
 współpraca z TVP Katowice przy produkcjach telewizyjnych realizowanych w CINiBA,
 materiały drukowane: plany, pocztówki, torby promocyjne i in.,
 opracowanie materiałów dot. CINiBA do informatora Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej,
 uzupełnienie systemu komunikacji wizualnej CINiBA,
 komunikat o godzinach otwarcia CINiBA (nagranie redaktora Marka Czyża),
 wycieczki, wizyty w CINiBA (średnio 2–3 tygodniowo), także te prowadzone na prośbę
organizatorów wydarzeń w CINiBA,
 sesje fotograficzne, zdjęcia do filmów promocyjnych na potrzeby CINiBA i in. instytucji , np.
film promocyjny Studencki Nobel 2014 (UE),
 realizacja teledysku do piosenki Pharrella Williamsa „Happy” (UŚ TV).
— Udział w jury konkursów
 „Ex Libris CINiBA”,
 konkurs fotograficzny „Śladem projektów unijnych”,
 Booktalking, czyli gawęda o książce…
— Media relations
 briefing prasowy z okazji Światowego Tygodnia Mózgu,
 briefing prasowy z okazji obchodów Święta Niepodległości Stanów Zjednoczonych w Katowicach,
 Press room,
 stała współpraca z UŚ TV i z TVP Katowice,
 w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej był realizowany program
„Poranek INFO” emitowany na kanale TVP INFO i TVP1.


1. Działania kluczowe
1.1. Projekt CINiBA
Z końcem 2013 r. zakończono procedurę rozliczenia projektu i od 2014 r. projekt wszedł w fazę
trwałości.
1.2. Zmiany w systemie biblioteczno-informacyjnym
W 2014 r. w Uniwersytecie Śląskim kontynuowano reorganizację systemu biblioteczno -informacyjnego — na mocy Zarządzenia nr 156 Rektora z dnia 10 października 2014 r. w sprawie
zmian w strukturze organizacyjnej systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu Śląskiego,
nastąpiła likwidacja Biblioteki Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych i przejęcie jej zbiorów
przez BUŚ. W trakcie przeprowadzki dokonano całkowitego skontrum przejmowanych zbiorów
biblioteki. Przejęto blisko 10 tys. książek, czasopism i innych materiałów bibliotecznych.
1.3. ŚBC — Śląska Biblioteka Cyfrowa
W 2014 r. zasób Śląskiej Biblioteki Cyfrowej tworzyło 61 jednostek, w tym także instytucje nie
będące bibliotekami. Liczba publikacji: ok. 133 tys. ponad 34 mln użytkowników z Polski i z zagranicy.
Najczęściej czytane publikacje to pozycje ze zbiorów BUŚ oraz prace doktorskie, które powstały
w Uniwersytecie Śląskim:
 Księga adresowa Województwa Śląskiego: rok 1926/1927 [122 875],
 Zreformowany system edukacji i jego wpływ na kształcenie i wychowanie dzieci
w publicznych szkołach... [114 048],
 Przemoc w rodzinie jako źródło zachowań agresywnych młodzieży [99 821].
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1.4. Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Śląskiego
Liczba publikacji: 11 470 pozycji; łączna liczba czytelników od dnia 13.02.2010 r.: blisko 84 tys.
Najczęściej czytane publikacje:
 Obrazowanie cyfrowe zbiorów fotograficznych: fundamenty standardów technicznych [215],
 Człowiek i śmierć [133],
 Feminizm: ideologie i koncepcje społeczne współczesnego feminizmu [110].
2. Organizacja i sprawy kadrowe
W roku 2014 r. w ramach systemu oceny pracowników Uniwersytetu Śląskiego dokonano
okresowej oceny pracowników BUŚ.
W 2014 r. w BUŚ (w tym Oddział BUŚ w Cieszynie oraz BUŚ — 1 osoba urlop wychowawczy)
zatrudniano 105 osób (104 i ¾ etatu): 86 osób — służba biblioteczna oraz 19 (18 i ¾ etatu) — inni
pracownicy.
W całym systemie biblioteczno-informacyjnym Uniwersytetu Śląskiego liczba pracowników na
31.12.2014 r. wynosiła 183 osoby (181 pełny etat, 1 x ¾ etatu, 1 urlop wychowawczy); dla
porównania: liczba pracowników na 31.12.2013 r. wynosiła 186 osób (182 pełny etat, 2 x ½ etatu,
1 x ¾ etatu i 1 umowa zlecenie).
W CINiBA w 2014 r. zatrudnienie w stosunku do 2013 r. pozostało bez zmian — zatrudnionych
było 77 pracowników BUŚ, w tym 6 informatyków Departamentu Informatycznego CINiBA oraz 11
pracowników administracji i służby techniczno-gospodarczej w Biurze Centrum.
Z roku na rok wzrasta aktywność pracowników Biblioteki: ogółem przygotowano 23 znaczące
publikacje, pracownicy brali udział w przedsięwzięciach, komisjach i zespołach o zasięgu lokalnym
i ogólnopolskim (3 osoby), szkoleniach i konferencjach międzynarodowych (10 osób) , w 28
pokazach i konferencjach krajowych uczestniczyły 33 osoby. W ciągu roku praktyczn ie cały zespół
uczestniczył w różnego typu szkoleniach ogólnych i specjalistycznych, np. szkolenie w korzystaniu
z bazy Web of Science, EndNote, Journal Citation Reports (15 osób), szkolenie z obsługi nowego
modułu wypożyczalni graficznej (58 osób), szkolenie z zakresu danych osobowych (cały zespół),
Enterprise Mobility Summit and Expo (1 osoba), konferencja FORTiB (3 osoby).
3. Stan zbiorów
W 2014 r. CINiBA oferowała szeroki dostęp do zasobów systemów biblioteczno-informacyjnych UŚ
i UE, tj. zbiory drukowane: ogółem ponad 1 800 000 wol., 2 357 tytułów drukowanych czasopism
bieżących oraz bogate licencjonowane zbiory elektroniczne: 113 712 książek elektronicznych, 24 874
czasopisma elektroniczne, 164 bazy danych, 611 dokumentów elektronicznych (bibliograf ie, raporty,
analizy ekonomiczne).
Do Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego w 2014 roku wpłynęło i zostało objętych ewidencją
sumaryczną 13 388 wol. na kwotę 736 841,20 zł. Prenumerata w 2014 r. obejmowała: czasopisma,
bazy i konsorcja zagraniczne dla UŚ — 792 463,67 zł, w tym: czasopisma z krajów Europy
Zachodniej i USA — 162 tytuły (z tego 62 połączenia on-line), czasopisma z krajów Europy
Wschodniej — 17 tytułów, bazy on-line zagraniczne — 18 baz, konsorcja zagraniczne —
5 konsorcjów.
W 2014 r. prenumerata czasopism polskich w skali uczelni obejmowała 610 tytułów na kwotę
150 721 zł.
4. Udostępnianie zbiorów
4.1. Wykorzystanie zbiorów CINiBA przez użytkowników
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. CINiBA, podobnie jak Biblioteka Uniwersytetu
Śląskiego, było otwarte dla czytelników przez 279 dni — od poniedziałku do soboty, 72 godziny
tygodniowo.
Stan bazy czytelniczej z kontem aktywnym w CINiBA ogółem: 28 955 czytelników.
W okresie sprawozdawczym licznik wejść wskazał 327 112 osób odwiedzających Centrum.
Czytelnicy, którzy dokonali jakiejkolwiek operacji powiązanej z wypożyczalnią lub czytelnią
w systemie PROLIB (zapis do biblioteki, likwidacja konta, wypożyczenie książki, prolongata terminu
wypożyczenia, udostępnienie książki magazynowej w czytelni) stanowili liczbę 129 736 osób, w tym:
 czytelnicy z UŚ — 81 162 osoby,
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czytelnicy z UE
czytelnicy obcy

—
—

39 554 osoby,
9 020 osób,

zatem 197 376 osób (60%) 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
Nowi czytelnicy dokonywali zapisu do CINiBA za pomocą formularza elektronicznego. Jako karty
biblioteczne aktywowano elektroniczne legitymacje studenckie i elektroniczne karty pracownicze.
Czytelnicy składali zamówienia na dokumenty poprzez OPAC. W CINiBA dodatkowo korzystali
z wolnego dostępu mając możliwość samodzielnego wypożyczania książek (selfchecki) oraz zwrotów
całodobowych (wrzutnia). Spośród 28 955 użytkowników CINiBA posiadających konto biblioteczne,
18 421 osób dokonało co najmniej jednego wypożyczenia lub udostępnienia (czytelnicy aktywni).
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. zarejestrowano 7 813 nowych czytelników; łącznie
wypożyczono i udostępniono 361 727 wol. dokumentów, w tym:
 czytelnicy z UŚ — 201 206 wol.,
 czytelnicy z UE — 149 481 wol.,
 czytelnicy obcy — 11 040 wol.
Dokonano 48 362 prolongat w Wypożyczalni, 111 255 prolongat poprzez OPAC WWW oraz
186 615 zwrotów dokumentów.
4.3. Wypożyczalnia Międzybiblioteczna
Sprowadzono z innych bibliotek krajowych i zagranicznych 1 173 publikacje oraz zrealizowano
1 227 zamówień z innych bibliotek na materiały zgromadzone w CINiBA.
4.4. Udostępnianie prezencyjne
Czytelnię CINiBA odwiedziło 10 195 osób, którym udostępniono 9 735 dokumentów. W wolnym
dostępie udostępniono 90 656 wol. książek i czasopism (dane dotyczą wyłącznie księgozbioru BUŚ).
Kabiny pracy indywidualnej udostępniono 4 892 razy. Przyjęto do udostępnienia i wprowadzono do
bazy 104 prace doktorskie.
4.5. Informatorium
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Liczba odwiedzin na stronie CINiBA w 2014 r.: 1 924 759 (od początku istnienia serwisu, tj.
września 2012 r.: 3 252 893).
Statystyka udzielonych informacji:
 informacje dotyczące lokalizacji poszukiwanych źródeł, w tym: kwerendy — 202, książki
i czasopisma — 1 173,
 analizy cytowań — 43, w tym: dla pracowników UŚ — 28, dla pracowników spoza UŚ — 15,
 serwis „Zapytaj bibliotekarza”, w tym: „Zapytaj bibliotekarza” — 315, na adres
bgoin@ciniba.edu.pl — 276,
 serwis „Zaproponuj książkę” — 146.
W roku 2014 udostępnialiśmy 53 bazy danych, w tym 3 bazy tworzone przez Bibliotekę
Uniwersytetu Śląskiego; w 19 serwisach i bazach danych udostępnianych jest 17 949 czasopism
elektronicznych oraz 74 845 książek elektronicznych (dane przygotowane zgodnie z w ytycznymi
GUS). Ponadto American Corner, funkcjonujący jako oddział BUŚ w lokalizacji ul. Bankowa 14,
oferował dostęp do 42 licencjonowanych baz danych oraz do 1 licencjonowanego portalu: Shaping
the Way We Teach English. W związku ze znacznym wzrostem liczby źródeł elektronicznych,
w grudniu 2014 roku wdrożony został nowy system zdalnego dostępu — HAN. W ramach prac nad
systemem przygotowano dostęp do 139 baz danych, a wszystkich aktualnych 1 472 użytkowników
systemu OneLog powiadomiono o zmianie systemu. W 2014 r. zarejestrowano 224 899 logowań do
systemu OneLog.
Jak co roku, dostępna była lista czasopism elektronicznych AtoZ, na której w 2014 roku dodane
zostały czasopisma z baz prenumerowanych przez Uniwersytet Ekonomiczny. W związku z tym
poszerzono informację o tytułach prenumerowanych w obu uczelniach; lista unikalnych źródeł
objęła 126 163 tytuły.
W roku 2014 testowano następujące bazy danych:
 Multiwyszukiwarka Naviga,
 Cambridge Companions Online,
 IET eBooks,
 Ebrary,
 Education Source,
 ProQuest International Datasets,
 Statistical Abstracts of the World,
 Proquest Flow,
 EconLit with Full Text,
 Entrepreneurial Studies Source,
 Small Business Reference Center,
 Global eJournal Library,
 Environment Complete,
 Literary Reference Center Plus,
 PsycBOOKS,
 Sage Journals,
 Inderscience Publishers.
5. Działalność dydaktyczna Biblioteki UŚ
5.1. Szkolenia — warsztaty — praktyki i prezentacje
— szkolenia w korzystaniu z elektronicznych źródeł informacji:
 w marcu 2014 roku przeszkolono 5 pracowników z Wydziału Pedagogiki i Psychologii
w korzystaniu z elektronicznych źródeł danych,
 w październiku grupa 131 studentów Szkoły Zarządzania została przeszkolona w korzystaniu
z elektronicznych źródeł danych,
 warsztat informacyjny Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej — studenci
I roku filologii polskiej, ok. 25 osób,
— zajęcia warsztatowe dotyczące starych druków oraz książek artystycznych i bibliofilskich
z uwzględnieniem problematyki konserwatorskiej — studenci III roku bibliotekoznawstwa
i informacji naukowej, 30 osób (marzec),
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— zajęcia warsztatowe oraz prezentacja starych druków i książek bibliofilskich z uwzględnieniem
opracowania zbiorów specjalnych — studenci bibliotekoznawstwa i informacji naukowej,
34 osoby (marzec),
— prezentacja starych druków i książek bibliofilskich ukazująca książkę jako dzieło sztuki —
studenci filologii polskiej, 3 grupy po 25 osób (marzec),
— prezentacja starych druków oraz książek artystycznych i bibliofilskich — studenci I roku
międzynarodowych studiów polskich, 37 osób (grudzień),
— „Biblioteczne NAJ!” — pokaz najciekawszych zbiorów, który odbył się w czasie Dnia Otwartego
(10.05.2014 r.) — przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ramach obchodów 10. rocznicy
przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, przyjęto 3 grupy p o ok. 30–40 osób,
— praktyki zawodowe i studenckie — szkolono osoby odbywające w BUŚ praktyki: łącznie
15 studentów (w tym 7 studentów filologii polskiej, 2 studentów historii i 6 studentów
bibliotekoznawstwa i informacji naukowej) oraz 3 bibliotekarzy z in nych bibliotek. W CINiBA
dwie uczennice z Technikum Elektronicznego w Bytomiu, specjalność fototechnik odbyły
miesięczne praktyki, realizowały zadania w zakresie cyfryzacji zbiorów,
— „CINiBA dla szkół — prezentacja możliwości korzystania z CINiBA przez uczniów i nauczycieli szkół
ponadgimnazjalnych” — szkolenie dla uczestników półfinału konkursu „Poznaj swoje prawa
w pracy” (grudzień),
— „Nowoczesna biblioteka hybrydowa — prezentacja CINiBA” — szkolenie w ramach konferencji
metodycznej „Uczeń otwarty na czytanie. Kształtowanie postaw czytelniczych” (listopad),
— „Informacyjne narzędzia wspierania przedsiębiorczości” — warsztaty w ramach Światowego
Tygodnia Przedsiębiorczości (listopad),
— „Informacyjne narzędzia wspierania działań marketingowych” — warsztaty w ramach Kongresu
Ludzi Marketingu (wrzesień),
— „Śląskie czyta” i „Spotkania polonistyczne” — projekty w CINiBA w ramach seminarium „Czytanie
łączy pokolenia” (wrzesień),
— „Biblioteka miejscem rozwoju społecznego osób z niepełnosprawnością przez spotkania ludzi
i wiedzy” w ramach międzynarodowej konferencji upowszechniającej modele aktywizacji
społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnością (maj),
— warsztaty „Sztuka szukania w labiryncie informacji” w ramach Dnia Otwartego CINiBA
(10.05.2014 r.),
— „Skąd się biorą książki w bibliotekach cyfrowych, czyli o digitalizacji słów parę” — warsztaty
w ramach konferencji „Nowoczesne technologie w edytorstwie” (maj),
— „Moja zawodowa przyszłość, jak ją odkryć? Źródła wiedzy wsparciem indywidualnego wyboru,
wartościowanie informacji” w ramach projektu „Uczeń z przyszłością” (kwiecień),
— warsztaty „Startuj w biznes!” (marzec),
— warsztaty „Sztuka szukania w labiryncie informacji” w ramach Światowego Tygodnia Mózgu
(marzec),
— wystawy i prezentacje zorganizowane przez BUŚ:
 wystawa Książek Zagranicznych — Firma Kraina Książek (kwiecień),
 wystawa Książek Zagranicznych — Firma ABE-IPS (październik),
 prezentacja Wydawnictwa De Gruyter (kwiecień),
 prezentacja Wydawnictwa Brill (maj).
5.2. Biblioteki językowe
Brytyjska, 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 br ytyjską.
Do całości księgozbioru Biblioteki, tzn. do książek, filmów oraz dokumentów dźwiękowych jest
wolny dostęp. Najliczniejszą grupę czytelników stanowią nauczyciele i lektorzy języka
angielskiego oraz uczniowie szkół średnich z naszego regionu. W roku 2014 ze zbiorów
korzystali również pracownicy uczelni i studenci.
Wzorem lat ubiegłych prowadzono lekcje biblioteczne dla dzieci i młodzieży szkół
podstawowych, gimnazjów i liceów; celem zajęć było promowanie nauki języka angielskiego .
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W roku 2014 przeprowadzono 21 lekcji bibliotecznych z wykorzystaniem gier planszowych
przygotowanych przez pracownika biblioteki — łącznie 33 godz. W lekcjach udział wzięło 371
uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz liceów. W trakcie zajęć uczniowie zapoznali się
z księgozbiorem biblioteki, a pokazy filmowe pozwoliły im poznać kulturę i zwyczaje Wielkiej
Brytanii.
W grudniu 2014 r., wspólnie z American Corner oraz English Language Center,
zorganizowano imprezę poświęconą angielskim kolędom i pastorałkom.
Język i kulturę brytyjską promowano również poprzez działalność wystawienniczą.
W minionym roku zorganizowano 8 ekspozycji, m.in. wystawę tematyczną poświęconą Szkocji,
zwyczajom w Anglii z okazji świąt Bożego Narodzenia czy też twórczości Grahama Greena oraz
Williama Shakespeare’a.
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 działalności informacyjno -dydaktycznej zorganizowano
5 wystaw tematycznych:
 Niemieckie opowieści graficzne 2013 — kolekcja Instytutu Goethego,
 Nowości targów książki Frankfurt 2013 — kolekcja Instytutu Goethego,
 Nowa niemiecka książka dziecięca 2013 — kolekcja Instytutu Goethego,
 Wielkanoc w Niemczech — ze zbiorów Biblioteki Niemieckiej,
 Największe miasta Niemiec — ze zbiorów Biblioteki Niemieckiej.
Projekty, współpraca i inne
aktywności:
— w porozumieniu z Instytutem
Goethego w Bibliotece współorganizowano „Spielevormittage”
— projekt dla uczniów szkół
ponadpodstawowych; w ramach
projektu zrealizowano 8 spotkań,
na których przy pomocy gier
planszowych zaznajamiano uczestników z geografią i kulturą
Niemiec,
— Biblioteka, we współpracy z Instytutem Germanistyki UŚ, zorganizowała warsztaty dla nauczycieli
języka niemieckiego „Niemiecki
jako język lekcyjny”; odbyły się
2 spotkania, w których udział
wzięło 50 osób,
— pracownicy Biblioteki Niemieckiej
prowadzili zajęcia ze studentami
kolegiów językowych oraz uczniami gimnazjów i liceów — w czasie
spotkań młodzież informowano
o profilu gromadzonych zbiorów,
działalności Instytutu Goethego,
możliwościach korzystania z CINiBA
oraz bibliotek brytyjskiej i amerykańskiej; w 2014 r. Bibliotekę
odwiedziło 8 zorganizowanych
grup, przeciętnie po 15 osób.
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Biblioteka Niemiecka na bieżąco udostępniała zainteresowanym wszelkie pozyskane informacje
dotyczące m.in. możliwości otrzymania stypendiów w Niemczech, udziału w konferencjach,
imprezach kulturalnych, 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 Krakowie i Warszawie.
c. American Corner — zbiory: książki, czasopisma i materiały audio/video udostępniane
w systemie wolnego dostępu do półek. Obok działalności bibliotecznej w American Corner
odbyło się 100 imprez kulturalno-oświatowych dla 4 069 osób:
 spotkania tematyczne w klubie dyskusyjnym — 2 na miesiąc,
 lekcje biblioteczne + workshop językowy dla dzieci ze szkół wszystkich stopni — 4 na
miesiąc,
 spotkania klubu filmowego — 1 na miesiąc,
 warsztaty kreatywne dla dzieci i młodzieży,
 spotkania tematyczne związane z edukacją i studiami w USA,
 tematyczne imprezy kulturalne organizowane poza pomieszczeniami American Corner
(Dzień Niepodległości, itp.).
5.3. Publikacje
— Blicharska, I.: „Gromadzenie zbiorów w Bibliotece Uniwersytetu Śląskiego — perspektywy
i problemy”, w: Bariery w bibliotece, Nowa Biblioteka, 2014, nr 1 (14),
— Kulik M.: „Co nas spina? — Nic, bo dbamy o zdrowie psychiczne!”, konferencja „Podstawy
kontaktu pracownika uczelni wyższej ze studentem wykazującym objawy zaburzenia
psychicznego w telegraficznym skrócie”, Dialogi Biblioteczne, 2014, nr 2 (14), s. 45–47,
— „Czas przemian — czas wyzwań. Rola bibliotek i ośrodków informacji w procesie kształtowania
kompetencji współczesnego człowieka”, praca zbiorowa pod red. J. Jasiewicz i E. B. Zybert,
Warszawa, 2014. Rec. M. Kulik, Bibliotheca Nostra (recenzja przyjęta do druku),
— „Tytuł czasopisma i jego funkcja we współczesnym obiegu nauki”, Aneta Drabek, Biuletyn EBIB,
2014, nr 4 (149), s. 1–15,
— „Polskie piśmiennictwo z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej w bazie Web
of Science”, Aneta Drabek, PTINT Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej, 2013, nr
3 (w druku),
— „Dostępność polskich czasopism naukowych w sieci”, Aneta Drabek, Nowa Biblioteka, 2014,
(w druku),
— „Jak pisać prace naukowe? Gdzie publikować?”, I Międzynarodowa konferencja „Pulsu Uczelni”,
Opole, 4 kwietnia 2014, Maria Kycler, Bibliotheca Nostra, 2014, nr 2, s. 165–170,
— „Dziesięciolecie działalności edukacyjno-szkoleniowej Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich przy Zarządzie Okręgu w Katowicach ”, Maria Kycler,
Bibliotheca Nostra, 2014, nr 2, s. 106–125,
— „Komunikacja bibliologiczna wobec World Wide Web”, Sebastian Dawid Kotuła, Lublin, 2013,
Rec. Maria Kycler, Bibliotheca Nostra, 2014, nr 2, s. 206–208,
— Konferencja „Bezpieczeństwo w bibliotece I”, Maria Kycler, Bibliotheca Nostra, 2014, nr 1, s. 148–
–152,
— Konferencja „Bibliotekarze w służbie człowieka i książki”, Katowice, 17 maja 2014, Maria Kycler,
Bibliotheca Nostra, 2014, nr 2, s. 193–196,
— „Kształcenie ustawiczne bibliotekarzy, czyli jak poszerzać perspektywy indywidualnego rozwoju ”,
Maria Kycler, Bibliotekarz, 2014, nr 9, s. 34–37,
— „Program »Biblioteca Abierta« i Centrum Kultury Polskiej w Madrycie jako p rzykład działań
biblioteki publicznej na rzecz społeczności wielokulturowej”, Maria Kycler, Nowa Biblioteka,
2014, nr 1, s. 137–164,
— „Informacyjne narzędzia wspomagające proces nauczania”, Katowice, 16 października 2013,
Maria Kycler, Bibliotheca Nostra, 2013, nr 4, s. 152–154,
— „Piśmiennictwo krajoznawcze i podróżnicze dotyczące Śląska za lata 1800–1922. Spis
bibliograficzny. Cz. 2”, Maria Kycler, Nowa Biblioteka, 2013, nr 2, s. 99–125,
— „Piśmiennictwo krajoznawcze i podróżnicze dotyczące Śląska za lata 1800–1922. Spis
bibliograficzny. Cz. 3”, Maria Kycler, Nowa Biblioteka, 2014, nr 1, s. 171–190,
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— „Organizacja i działalność Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
przy Zarządzie Okręgu w Katowicach: Kronika wydarzeń. Cz. 1, Lata 2 004–2009”, Maria Kycler,
Bibliotheca Nostra, 2014, nr 1, s. 114–141,
— „Organizacja i działalność Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
przy Zarządzie Okręgu w Katowicach: Kronika wydarzeń. Cz. 2, Lata 2010–2014”, Maria Kycler,
Bibliotheca Nostra, 2014, nr 2, s. 138–159,
— „Systemy informatyczne i elektroniczne urządzenia technologiczne Centrum Informacji
Naukowej i Biblioteki Akademickiej (streszczenie)”, Andrzej Koziara, Małgorzata Waga, w: VII
Krajowa Konferencja Naukowa „INFOBAZY 2014: inspiracja, integracja, implementacja”, Gdańsk,
Politechnika Gdańska, 2014, s. 66–68.
Prace redakcyjne
— Bibliotheca Nostra: Śląski Kwartalnik Naukowy, red. nauk. Jolanta Gwioździk, red. tematyczny
Maria Kycler, Bogumiła Warząchowska, nr 2, Stowarzyszenia bibliotekarzy, Katowice, Akademia
Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, 2014, 252 s.
6. Informatyzacja
W 2014 r. szczególną uwagę zwrócono na bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych,
przeprowadzono audyt wewnętrzny w zakresie określonym Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia
12.04.2012 roku w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów
publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla
systemów teleinformatycznych opublikowane w Dz.U.2012.526. Audyt obejmował zgodność działań
z regułami dla organizacji zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz zgodność z regułami dla
bezpieczeństwa systemów.
System biblioteczno-informacyjny Uniwersytetu Śląskiego dysponuje najnowocześniejszym
wyposażeniem sprzętowym i technologicznym. 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 2014 r. dla potrzeb Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego oraz Centrum Informacji Naukowej
i Biblioteki Akademickiej dokonano zakupów uzupełniających, które pozwoliły na poszerzenie oferty
usług bibliotecznych. W końcu roku nastąpiła zmiana zdalnego sytemu dostępu do źródeł
elektronicznych, wprowadzono system sieciowego rozpowszechniania baz danych HAN/NetMan dla
całego Uniwersytetu, reinstalowano system PROLIB. Prowadzono bieżące prace nad utrzymaniem
systemów informatycznych.
W 2014 r. użytkownicy systemu biblioteczno-informacyjnego UŚ dysponowali 587 komputerami,
16 urządzeniami wielofunkcyjnymi, 27 skanerami, 48 drukarkami. W stosunku do 2013 r. —
ilościowo bez zmian; jednocześnie w Bibliotece Wydziału Pedagogiki i Psychologii wymieniono stare
terminale na 4 nowe komputery. Biblioteki specjalistyczne wyposażone są w 261 komputerów
+ 7 terminali, 39 drukarek, 13 skanerów oraz 14 urządzeń wielofunkcyjnych.
7. Kontrola zbiorów
W 2014 roku kontrola zbiorów we wszystkich bibliotekach systemu biblioteczno-informacyjnego
UŚ odbywała się zgodnie z „Planem kontroli zbiorów na lata 2011–2020”. Prace skontrowe w BUŚ
zostały rozpoczęte w czwartym kwartale 2014 r. z wykorzystaniem modułu skontrowego systemu
PROLIB. Ponadto Biblioteki regularnie przeprowadzały selekcję, wycofując księgozbiór o treści
zdezaktualizowanej. W roku sprawozdawczym, na podstawie 572 protokołów ubytków, wykreślono
z inwentarzy i systemu PROLIB 20 306 j.inw. wszystkich rodzajów zbiorów.

B.2 Rada Biblioteczna
W roku 2014 odbyło się jedno posiedzenie Rady Bibliotecznej w dniu 16 czerwca. Spotkanie
poświęcone było następującym tematom:
— przyjęciu sprawozdania z działalności BUŚ w roku 2013,
— kwestii aktualizacji adresów osób, które nie zwróciły książek po czwartym upomnieni u,
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— kwestii zmiany wymagań dla kandydatów na dyplomowanych bibliotekarzy oraz dyplomowanych
pracowników dokumentacji i informacji naukowej,
— sprawom bieżącym.
Do najważniejszych tematów i działań dotyczących sieci bibliotecznej UŚ oraz CINiBA podjętych
na spotkaniu należy zaliczyć:
 zmiany w strukturze organizacyjnej BUŚ wynikające z potrzeby aktualizacji i uporządkowania już
dokonanych i dokonujących się przekształceń — likwidacja Biblioteki Międzynarodowej Szkoły
Nauk Politycznych, biblioteki specjalistycznej Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach oraz
Biblioteki Ośrodka Dydaktycznego w Rybniku i włączenie ich zbiorów do zasobów CINiBA,
 zmniejszenie ilości etatów — o 8 w całej strukturze,
 podkreślono, że integracja sieci bibliotek jest zjawiskiem nieuniknionym, a ponadto przyczynia
się do zwiększenia efektywności działania CINiBA (Centrum jest w stanie obsłużyć dwukrotnie
większą liczbę użytkowników bez konieczności zwiększania liczby personelu),
 CINiBA, obok działalności bibliotecznej, aktywnie uczestniczy w organizacji wydarzeń
o charakterze kulturalnym, edukacyjnym (blisko 1 000 wydarzeń na rok),
 dyskutowano także kwestię konieczności zmiany struktury zakupów i zwiększenia środków na
zakup zbiorów elektronicznych,
 w kwestii egzekwowania kar za nieterminowy zwrot dokumentów uzgodniono, że Radcy Prawni
UŚ wystąpią do Centralnego Biura Adresowego z prośbą o aktualizację adresów użytkowników,
do których nie docierają upomnienia,
 Rada odniosła się do projektu uchwały Senatu UŚ dotyczącej zmian wymagań dla kan dydatów
na bibliotekarzy dyplomowanych oraz dyplomowanych pracowników dokumentacji i informacji
naukowej,
 Rada pozytywnie zaopiniowała likwidację Biblioteki Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
i włączenie jej zbiorów do zasobów CINiBA; etat pracownika tej biblioteki wygasł z chwilą
przejścia osoby zatrudnionej na emeryturę.
Rada Biblioteczna jednomyślnie przyjęła Sprawozdanie z działalności BUŚ w roku 2013 —
Uchwała nr 1/2014 z dnia 16 czerwca 2014 roku.

C/ Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
i Rada Wydawnicza
C.1 Wydawnictwo
Dział Kolportażu i Poligrafii opracował nowy, ramowy sposób wyłaniania wykonawcy na usługę
druku publikacji, który zwiększył elastyczność jego wykorzystania oraz zmniejszył ponoszone koszty
druku; także urealnił kosztorysy, wg których blokowane są środki w systemie SAP ERP.
W 2014 roku Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zrealizowało:
1. Ilość wydanych tytułów
155 tytułów (2013 r. — 150), w tym:
― 1 praca awansowa (tzw. „profesorska”),
― 30 rozpraw habilitacyjnych.
2. Łącznie wydanych arkuszy wydawniczych
3 038 (2013 r. — 2 707).
3. Łącznie wydrukowanych egzemplarzy
18 990 (+ 7 620 rozdzielnik).
4. Łączne koszty druku
373 740,00 zł, w tym:
― 70 624,00 zł — środki WUŚ,
― 19 400,00 zł — środki WUŚ rozliczone wewnętrznymi notami obciążeniowymi bądź fakturami,
― 283 716,00 zł — środki wydziałów (BS, BW, MPK) i granty/projekty (8 575,00).
5. Wartość nakładów przyjętych do magazynu WUŚ 685 781,00 zł (2013 r. — 803 856,00).
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6. Dystrybucja (wartość wydań z magazynu) łącznie 491 154,00 zł (2013 r. — 586 153,00), w tym:
― sprzedaż (WZ) 222 024,00 zł (2013 r. — 354 302,54),
― wydania na RW 269 130,00 zł (2013 r. — 231 851,00)
w tym: RW „gratisy”
26 812,00 zł (2013 r. — 27 746,00).
7. Przychody z dystrybucji elektronicznej (CEEOL) około: 13 000,00 zł (dokładnie: 3 254,16 EUR).
8. Przychody z dystrybucji elektronicznej (IBUK.PL)
10 755,00 zł.
9. Przychody ze sprzedaży tradycyjnej
191 708,00 zł.
Bieżąca produkcja Wydawnictwa UŚ wprowadzana jest systematycznie w obieg elektroniczny
przez ogólnopolski portal naukowy www.ibuk.pl sygnowany przez grupę PWN, co zdecydowanie
poprawia ich dostępność dla czytelników zainteresowanych publikacjami naukowymi. W 2014 r.
(pierwsze ebooki opublikowane 11.03.2014) opublikowaliśmy: 435 całych książek + 4 452 artykuły/
/rozdziały.

Na ibuku jest publikowana bieżąca oferta, nowości są dostępne często przed wersją papierową.
Opublikowany został cały rocznik 2014, prawie cały rocznik 2013 plus sukcesywnie tytuły starsze
(2009–2012) — w pierwszej kolejności te, których nakłady są wyczerpane oraz czasopisma
i wydawnictwa ciągłe (te publikujemy całymi seriami).
W planach jest publikacja wszystkich tytułów wstecz do 2008 roku (dostępność PDF), czyli
jeszcze ok. 400 tytułów (istnieje szansa, że w przeciągu 1,5 roku wszystkie trafią na ibuk).
Serie opublikowane w całości do tej pory na www.ibuk.pl:
― „Folia Philosophica”. T. 27–32 (6),
― „Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego”. T. 20–22 (3),
― „Logopedia Silesiana”. T. 1–3 (3),
― „Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 1–13 (13),
― „Cieszyński Almanach Pedagogiczny”. T. 1–2 (2),
― „Studia Etnologiczne i Antropologiczne”. T. 10–14 (5),
― „Chowanna”. T. 32–42, Tom jubileuszowy, Tom specjalny (13),
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―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

„Studia Politicae Universitatis Silesiensis”. T. 4–12 (7),
„Neophilologica”. Vol. 20–26 (7),
„Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa”. T. 1–5 (5),
„Przekłady Literatur Słowiańskich”. T. 1. Cz. 1–4; T. 2–3; T. 4. Cz. 1–2; T. 5. Cz. 2 (9),
„Silesian Journal of Legal Studies”. Vol. 2, 4, 5 (3),
„Śląskie Studia Polonistyczne”. Nr 1–4 (4),
„Scripta Classica”. Vol. 5–11 (7),
„Średniowiecze Polskie i Powszechne”. T. 5–10 (6),
„Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze”. T. 20–23 (4),
„Romanica Silesiana”. No 3–8 (1–2) (7).

Wydawnictwo jako realizator publikacji poza Uniwersytetem Śląskim prowadziło postępowania
związane z przeniesieniem 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 51 umów z wydawcami zewnętrznymi na łączną kwotę (zaokr.) 352 744,89 zł, w tym 30
umów o dofinansowanie publikacji na kwotę 193 788,36 zł.
2. Zawarto 33 umowy o publikację artykułów w czasopismach zagranicznych na kwotę 108 195,39 zł.
Razem w 2014 roku Wydawnictwo jako realizator publikacji poza Uniwersytetem Śląskim
przekazało do wydania 89 prac na łączną kwotę 460 940,28 zł w tym:
— 5 prac habilitacyjnych
koszt zaokr.
40 356,32 zł,
— 30 dofinansowań
koszt zaokr. 193 788,36 zł.
Kwota przeznaczona na wydanie publikacji poza Wydawnictwem UŚ w 2014 r. jest niższa niż
w roku ubiegłym (2013 r. — łączna kwota [zaokr.] wynosiła 564 226,00 zł).

C.2 Rada Wydawnicza
W 2014 roku Rada Wydawnicza pod przewodnictwem prof. dr. hab. Andrzeja Kowalczyka
powołała — na wnioski wydziałów — sześć nowych periodyków: „Theory and Practice of Second
Language Acquisition” (czasopismo Wydziału Filologicznego), „Neophilologica” (czasopismo
Wydziału Filologicznego), „Forum Lingwistyczne” (czasopismo Wydziału Filologicznego), „Problemy
Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych” (czasopismo Wydziału Etnologii
i Nauk o Edukacji), „Studia Etnologiczne i Antropologiczne” (czasopismo Wydziału Etnologii i Nauk
o Edukacji) oraz „Romanica Silesiana” (czasopismo Wydziału Filologicznego).
Dyrektor Wydawnictwa, dr hab. Paweł Jędrzejko przedstawił plan rozwoju Wydawnictwa
w oparciu o kilka istotnych zmian, które w najbliższym czasie zostaną wprowadzone. Zmiany te
obejmują m.in.:
— rozpowszechnienie sprzedaży elektronicznej czego skutkiem będzie zdjęcie kosztów
z poszczególnych wydziałów,
— stworzenie systemu elektronicznego, przez który dzieło przejdzie od momentu złożenia do
recenzji, aż do publikacji elektronicznej,
— zmiany umów, aby były zaadaptowane do obiegu cyfrowego,
— stworzenie pełnej wersji stylu dla różnych dziedzin, która zostanie przesłana członkom Rady
Wydawniczej do konsultacji,
— stworzenie nowych formularzy recenzyjnych dla czasopism i wydawnictw zwartych,
zabezpieczających przed nierzetelnymi recenzjami,
— odświeżenie budynku.
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Dyrektor Wydawnictwa przedstawił również propozycję stworzenia Centrum Przekładu
Akademickiego — wewnętrznej lub zewnętrznej jednostki Uniwersytetu Śląskiego świ adczącej
usługi tłumaczeniowe dla całego Uniwersytetu, która pozwoliłaby wyeliminować problem
nierzetelnego przekładu.
Poruszona została także kwestia stworzenia Konsorcjum wydawnictw naukowych, w którego
skład wchodziłoby 12 wydawnictw (5 wydawnictw z Polski i 7 z Europy Środkowo-Wschodniej). Baza
CEEOL, ułatwiająca wprowadzenie wspólnego systemu dystrybucyjnego, umożliwić ma umieszczenie
publikacji poszczególnych wydawnictw naukowych w największych zagranicznych bazach danych.
Dokonano także regulacji podziału puli arkuszy finansowanych w ramach normy rocznej
Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego na wydziały (mocą Zarządzenia Rektora), a w przygotowaniu
są kolejne dwie regulacje dotyczące zarządzania stanami magazynowymi WUŚ oraz finansowania
egzemplarzy dodatkowych, wykraczającą poza dwudziestoegzemplarzową pulę autorską.

D/ Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji
i Badań Interdyscyplinarnych (ŚMCEiBI)
Rok 2014 był kolejnym rokiem funkcjonowania ŚMCEiBI, w którym odbywały się zajęcia na
kierunkach i specjalnościach wspartych w ramach projektu XIII osi priorytetowej Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
W 2014 roku, w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania i organizacji technicznej
infrastruktury kampusu chorzowskiego powołano dziewięcioosobowy Dział Administracyjno-Gospodarczy. Jego zadaniem jest sprawne zarządzanie i nadzór techniczny nad wszystkimi
budynkami kampusu, zapewnienie porządku na otaczającym terenie oraz zapewnienie sprawnego
scalenia powstającego Centrum Nauk Stosowanych z budynkiem ŚMCEiBI.
Zarządzeniem nr 182 Rektora z dnia 9 grudnia 2014 roku w „Regulaminie Śląskiego
Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych” przygotowano podstawę do
powołania Biura ds. rozwoju ŚMCEiBI. Głównymi celami biura są: przygotowywanie wniosków
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o dofinansowanie projektów związanych z działalnością Centrum oraz prowadzenie spraw
dotyczących realizacji tych projektów, prowadzenie analiz rynku pracy i zapotrzebowania na
specjalistów z danej dziedziny, organizowanie współpracy z szeroko rozumianym otoczeniem
społeczno-gospodarczym oraz monitorowanie wskaźników projektu ŚMCEiBI, zgodnie z wytycznymi
OPI.
W 2014 roku podpisano umowę na dofinansowanie działań zawartych w projekcie
międzynarodowym pn. „PWP Partnerstwo — Informatyka — Nanofizyka — PIN” na kwotę ponad 1,6
mln zł. Ponadto podpisano umowę na dofinansowanie działań zawartych w projekcie pn.
„Partnerstwo — Aktywizacja — Staże — PAS” na kwotę ok. 1,5 mln zł. W ramach projektu pn.
„Zintegrowane nauczanie przedmiotów ścisłych z perspektywą obliczeniową — iCSE4school”
realizowanego w ramach Programu Erasmus+, akcja 2: Partnerstwa strategiczne uzyskano
dofinansowanie w wysokości 263 000 euro. Ponadto w ŚMCEiBI realizowany jest projekt pn.
„Inżynier Materiałów — Materiał na Inżyniera. Kształcenie zamawiane na kierunku Inżynieria
Materiałowa” z dofinansowaniem ponad 2 mln złotych.
W ramach przygotowań do realizacji kolejnego projektu Centrum Nauk Stosowanych, na czas
budowy nowych sal do zajęć dydaktycznych i laboratoriów, zgodnie z założeniami zawartymi
w projekcie PIN, otwarto nowy kierunek nauczania — informatyka stosowana i w październiku
rozpoczęto w ŚMCEiBI zajęcia dydaktyczne. Przeprowadzona rekrutacja potwierdziła słuszność tego
przedsięwzięcia — na pierwszy rok przyjęto 120 studentów.
Baza dydaktyczna dla uruchomienia nowego kierunku została sfinansowana w ramach
przedsięwzięć: PIN, NITKA oraz iCSE. Dzięki dofinansowaniu utworzono i wyposażono: pracownię
elektroniki/robotyki, pracownię robotyki systemów wbudowanych i Arduino oraz zakupiono
wysokiej klasy serwery, opracowano materiały dydaktyczne dla kadry i studentów do wykorzystania
w specjalistycznych laboratoriach.

Na etapie tworzenia projektu PIN ustalono z partnerem — Uniwersytetem w Le Mans wstępne
założenia oraz planowany profil absolwenta informatyki stosowanej, który będzie posiadał szeroką
wiedzę z zakresu programowania, umiejętności pozwalające rozwiązywać konkretne problemy
w sposób innowacyjny. Przedmioty to m.in. języki programowania, teoretyczne p odstawy
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programowania, zajęcia dające szeroką wiedzę o współczesnych systemach informatycznych,
przedmioty z obszaru nauk matematyczno-przyrodniczych, ze szczególnym uwzględnieniem
modelowania numerycznego i technologii pomiarowych. W ramach studiów nacisk jest położony na
umiejętność praktycznego wykorzystania zdobywanej wiedzy. Program w dużym stopniu
wykorzystuje metodologię „learning by doing”. Wzorując się na programie studiów u partnera,
studenci na pierwszych semestrach uczą się elementów programowania podczas pracy nad
atrakcyjnymi projektami z robotyki i mikroelektroniki. Wykorzystywane są możliwości nowoczesnych
rozwiązań, wykorzystujących m.in. platformę Arduino, systemy klasy raspberry pi i technologie typu
druk 3D. Wydział przygotowuje już kadrę i dostosowuje pracownie do wykorzystania technik
mikroprocesorowych. Komplementarnie w ramach projektów NITKA oraz iCSE zostały opracowane
materiały dydaktyczne z wykorzystania platformy mikrokontrolerów oraz jest budowana pracownia
automatyki pomiarowej dla potrzeb pracowni fizycznych w oparciu o zestawy Arduino. Zarówno
doświadczenie kadry zdobyte podczas tych działań, jak i część sprzętu, po uzupełnieniu o elementy
niezbędne np. do projektów związanych z robotyką, stanowiły w roku 2014 znakomity punkt w yjścia
do zbudowania nowoczesnego programu studiów inżynierskich.
Równolegle do uruchamiania informatyki stosowanej, wspólnie z partnerem francuskim,
rozpoczęto wypracowywać modyfikację sposobu kształcenia na nanofizyce, organizowanie staży
zagranicznych oraz praktyk w firmach krajowych o profilu nanotechnologicznym. Nacisk był
położony na kształcenie praktyczne, w tym zdobyte w środowisku międzynarodowym (staże
i praktyki). Studenci wykonywali prace magisterskie pod kierunkiem promotorów Partnera i Lidera .
W ramach studiów odbyło się 10 godzin wykładów specjalistycznych z nanotechnologii i modelowania
przeprowadzonych przez prof. Pascala Ruello z Uniwersytetu w Le Mans.
Zorganizowano spotkanie z pracodawcami z obszaru nanotechnologii, mające charakter
otwarty, służące wzmocnieniu współpracy uczelni z otoczeniem społeczno -gospodarczym, a także
włączeniu pracodawców w kształcenie studentów oraz połączenia edukacji z rynkiem pracy.
W całodniowym seminarium udział wzięło około 120 osób, w tym przedstawiciele f irm, nauki, szkół
i pozostałych osób zainteresowanych tematyką. Seminarium towarzyszyło również spotkanie
przedstawicieli Rady Gospodarczej Chorzowa.
Zostały utworzone studia doktoranckie o charakterze interdyscyplinarnym prowadzone w języku
angielskim przez kadrę Uniwersytetu Śląskiego oraz Uniwersytetu w Le Mans. W ramach
przeprowadzonego konkursu przyznano stypendia doktoranckie w wysokości 3 000 zł na miesiąc
6 doktorantom, których tematyka prac doktorskich dotyczyła badania zjawisk w układach
o wymiarach nano- oraz modelowanie tych zjawisk. Opiekę naukową nad doktorantem sprawował
pracownik naszej Uczelni oraz z Uniwersytetu w Le Mans.
W ramach przedsięwzięć dofinansowywanych realizowane są staże i praktyki dla studentów
ŚMCEiBI w ramach projektów PIN i PAS; ponad 50 studentów odbyło 3-miesięczne staże w firmach
zgodnie z wykształceniem kierunkowym, 6 osób odbyło miesięczny staż zagraniczny. Wartością
dodaną, uzyskaną dzięki realizacji staży, było zapoczątkowanie budowy stałej współpracy z siecią
podmiotów gospodarczych prowadzących działalność w zakresie prowadzonego przez ŚMCEiBI
kształcenia.
W roku 2014 we współpracy z Fundacją na rzecz rozwoju ŚMCEiBI EDU -RES: opracowano folder
— publikację informacyjną dwujęzyczną, zrealizowano projekt finansowan y ze środków NBP „Czas
na ekonomię” we współpracy z najlepszymi ponadgimnazjalnymi szkołami regionu (dofinansowanie
ponad 20 tys. zł), uzyskano dofinansowanie na realizację projektu iCSE4school wraz z partnerami
zagranicznymi i krajowymi (Norwegia i Niemcy oraz Warszawa i Chorzów), będącego kontynuacją
zakończonego w ŚMCEiBI w roku 2014 projektu innowacyjnego iCSE.
ŚMCEiBI dba zarówno o rozwój i intensyfikację kontaktów z otoczeniem społeczno -gospodarczym, a także o umiędzynarodowienie ośrodka — przykładem takich działań jest
współorganizacja wizyty delegacji niemieckiego konsorcjum NANORA, co zaowocowało
przygotowaniem dwóch wspólnych międzynarodowych projektów badawczych.
Ponadto ŚMCEiBI prowadzi różnorodne działania na rzecz rozwoju lokalnego i regiona lnego.
Działalność Centrum jest jednym z ważnych elementów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta
Chorzów do 2020 roku.
W chwili obecnej w Centrum prowadzone są zajęcia dla studentów Wydziału Matematyki, Fizyki
i Chemii oraz Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach. Monitorowane, zgodnie z wymogami
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Instytucji Wdrażającej OPI, liczby studentów na kierunkach wspartych w ramach projektu ŚMCEiBI
wyniosły odpowiednio: 648 (w tym 398 kobiet) oraz 716 (w tym 476 kobiet) według stanu na 31
marca oraz 30 września 2014 roku.
Dzięki staraniom władz ŚMCEiBI i dziekanów wydziałów tworzących ŚMCEiBI, miasto Chorzów
podjęło uchwałę o przekazaniu 3 mln zł na rzecz rozwoju kampusu w ciągu najbliższych trzech lat.
W sumie w ramach wyżej wymienionych przedsięwzięć w 2014 roku uzyskano na rozwój ŚMCEiBI
kwotę w wysokości ponad 9 000 000 zł.
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A/ Komisja ds. Organizacji i Rozwoju
Komisja, wzorem lat ubiegłych, procedowała sprawy wniesione przez Rektora i inne w trybie
bieżących konsultacji i wyrażania opinii z wykorzystaniem poczty elektronicznej oraz podczas
posiedzeń. W 2014 roku posiedzenia odbyły się: 14 stycznia, 1 kwietnia, 22 maja, 17 czerwca
i 18 listopada. Ponadto w dniu 5 czerwca odbyło się wspólne posiedzenie z senackimi komisjami:
ds. Badań Naukowych, Twórczości Artystycznej i Współpracy z Gospodarką oraz ds. Budż etu
i Finansów dotyczące komercjalizacji wyników badań naukowych i form komercjalizacji jakie należy
wdrożyć w Uniwersytecie Śląskim. W dniu 7 lipca odbyło się wspólne posiedzenie z Komisją ds.
Budżetu i Finansów, którego tematem było przedstawienie stanu faktycznego i opinia dotycząca
losów inwestycji „Centrum Nauk Stosowanych — II etap ŚMCEiBI Chorzów BIS”.
W posiedzeniach Komisji uczestniczyli: Rektor UŚ, prorektorzy, kanclerz oraz inni zapro szeni
goście. Komisja odbyła szereg konsultacji z wykorzystaniem poczty elektronicznej opiniując zmiany
w strukturze organizacyjnej wydziałów Uniwersytetu oraz projekty uchwał Senatu dotyczące
rozporządzeń nieruchomościami Uniwersytetu Śląskiego.
W sprawach bieżących Komisja pozytywnie zaopiniowała:
— utworzenie Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych Uniwersytetu Śląskiego
w miejsce Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych oraz Między wydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych,
— projekt rozbudowy Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych,
— projekt uchwały Senatu UŚ w sprawie zmiany w statucie Uczelni, przedłużający termin
dostosowania Szkoły Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego do wymogów wynikających ze statutu
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach do dnia 31 sierpnia 2016 roku,
— projekt uchwały Senatu UŚ zmieniającej uchwałę w sprawie głównych kierunków rozwoju
infrastruktury budowlanej Uniwersytetu Śląskiego w latach 2010–2015 w zakresie: modernizacji
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budynku nr 1 w Chorzowie polegającej na adaptacji na pomieszczenia laboratoryjno -naukowe
oraz przebudowy budynku Wydziału Filologicznego przy pl. Sejmu Śląskiego 1 w Katowicach
wraz ze zmianą sposobu użytkowania,
— projekty uchwał Senatu dotyczące rozporządzenia nieruchomościami Uniwersytetu Śląskiego,
a w szczególności: nieruchomością w Szczyrku przy ul. Olimpijskiej 56, wynajmu części obiektu
stołówki położonej w Katowicach przy al. Roździeńskiego 14, wyrażeniu zgody na przyjęcie
przez Uniwersytet darowizny nieruchomości położonych w Katowicach w kwartale ulic: św.
Pawła, Wodnej i Górniczej, nadaniu nazwy „Bankowa” ulicy łączącej dotychczasowy bieg ul.
Bankowej z al. Walentego Roździeńskiego oraz służebności przesyłu na terenie nieruchomo ści
w Katowicach przy al. Roździeńskiego 14 i w Cieszynie przy ul. Bielskiej,
— projektu uchwały Senatu dotyczącej powołania spółki celowej,
— zmiany w strukturze organizacyjnej na wydziałach: Biologii i Ochrony Środowiska, Filologicznym,
Informatyki i Nauki o Materiałach, Nauk Społecznych, Nauk o Ziemi, Pedagogiki i Psychologii
oraz Teologicznym; zmiany polegały na likwidacji, przekształceniu i tworzeniu jednostek
wewnętrznych wydziałów, a także zmianach nazw jednostek.
Komisja zwróciła się do Rektora z prośbą o ogłoszenie moratorium na zmiany nazw jednostek
organizacyjnych, ich rozszerzeń bądź skróceń oraz na inne zmiany nieistotne dla rozwoju
Uniwersytetu, oczywiście dopuszczając uzasadnione wyjątki.
Komisja dokonała analizy stanu realizacji przez wydziały postanowień statutu Uniwersytetu
Śląskiego dotyczących dopasowania ich struktury do wymogów statutu i przedstawienia regulaminów
wewnętrznych. Na tej podstawie Komisja przedstawiła Rektorowi swoje wnioski i postulaty, w tym
wymóg dopasowania struktury organizacyjnej na wszystkich wydziałach do końca 2014 roku.
Komisja zapoznała się z planami reorganizacji administracji ogólnouczelnianej pozytywnie oceniając
prorozwojowe działania zarządu kanclerskiego Uniwersytetu Śląskiego oraz działalność Centrum ds.
Badań Naukowych i Współpracy z Gospodarką. Komisja podjęła prace nad opracowaniem przejrzystych
kryteriów oceny działalności organizacyjnej nauczycieli akademickich.
W sprawach długofalowych Komisja wyraziła stanowisko dotyczące rewitalizacji obiektów
uniwersyteckich wskazując, że w pierwszej kolejności należy skupić się na budynku przy ul. Bankowej
14. Komisja podjęła prace nad ewaluacją stanu wykonania strategii Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach w zakresie organizacji i rozwoju Uczelni oraz nad przygotowani em dokumentu
uczelnianego roboczo zatytułowanego „50-lecie UŚ — wiodące kierunki inwestycji (Nowa Dzielnica
Akademicka)”.
Szczegółowe sprawozdania z prac Komisji zawarte są w protokołach posiedzeń i korespondencji
elektronicznej znajdujących się w Dziale Organizacyjno-Prawnym.
Przewodniczący: prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek

B/ Komisja ds. Kształcenia
Komisja ds. Kształcenia powołana na kadencję 2012–2016 pracuje w składzie obejmującym:
trzynastu przedstawicieli wydziałów, dwóch przedstawicieli związków zawodowych, przedstawiciela
samorządu doktorantów, przedstawiciela samorządu studentów oraz przewodniczącą Komisji.
Regularnie w posiedzeniach Komisji uczestniczą: Prorektor ds. kształcenia i studentów, przedstawiciel
Szkoły Zarządzania UŚ oraz przedstawiciel Biura ds. Jakości Kształcenia.
Podczas swego pierwszego w roku akademickim 2014/2015 posiedzenia Komisja ustaliła roczny
ramowy harmonogram prac. W szczególności zwrócono uwagę na zadania Komisji w kontekście
nowelizacji ustawy — Prawo o szkolnictwie wyższym, związane z dostosowaniem wewnętrznych
regulacji Uczelni dotyczących kształcenia do owej nowelizacji. Jeszcze przed początkiem roku
akademickiego, z inicjatywy Komisji Kształcenia zorganizowane zostało spotkanie o szkoleniowym
charakterze adresowane do przedstawicieli wydziałów dotyczące najważniejszych zmian w ustawie
— Prawo o szkolnictwie wyższym z zakresu sposobu organizacji dydaktyki. Omówiono m.in. kwestie:
warunków i uprawnień do prowadzenia studiów, zmiany w rekrutacji na studia, warunków
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odpłatności za studia, zmiany sposobu dokonywania sprawozdawczości oraz wprowadzenie definicji
efektów uczenia się i ich potwierdzania.
Prace Komisji Kształcenia w roku akademickim 2014/2015 objęły sprawy związane przede
wszystkim z rozwijaniem atrakcyjnej oferty dydaktycznej Uniwersytetu Śląskiego oraz jej
aktualnością w warunkach zmiennych oczekiwań rynkowych, jak i wysokiej konkurencyjności
w sferze szkolnictwa wyższego. Kolejny, równie ważny, obszar prac Komisji związany był
z dostosowaniem regulacji prawnych i rozwiązań administracyjnych Uczelni (m.in. wytycznych ws.
planów studiów i programów kształcenia, czy Regulaminu studiów) do nowelizacji ustawy — Prawo
o szkolnictwie wyższym oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa w sprawie warunków
prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia, a także we współpracy
z innymi podmiotami Uczelni zajmującymi się modernizacją systemu kształcenia, opracowaniem
projektu ogólnouczelnianych form kształcenia w wybranych profilach oraz prowadzenia w ramach
programów kształcenia zajęć z obszarów nauk humanistycznych i społecznych. Ponadto Komisja we
współpracy z uczelnianym Zespołem ds. Kształcenia Nauczycieli podejmowała kwestie dotyczące
kształcenia w zakresie nabywania kompetencji nauczycielskich.
W szczególności prace Komisji objęły:
a. opiniowanie przedłożonych przez wydziały wniosków dotyczących uruchamiania nowych
kierunków studiów w ramach posiadanych przez te jednostki uprawnień:
― z Wydziału Filologicznego:
 antropologia języka i komunikacji — studia drugiego stopnia,
 studia śląskie — studia drugiego stopnia,
― z Wydziału Artystycznego:
 malarstwo i projekty interdyscyplinarne — studia pierwszego i drugiego stopnia,
― z Wydziału Nauk Społecznych we współpracy z Wydziałem Biologii i Ochrony Środow iska:
 kognitywistyka — studia pierwszego stopnia,
b. opiniowanie przedłożonych przez wydziały wniosków w sprawach uruchamiania nowych poziomów
studiów w ramach prowadzonych już kierunków:
― z Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii:
 fizyka techniczna — studia drugiego stopnia,
― z Wydziału Nauk Społecznych:
 praca socjalna — studia drugiego stopnia w specjalnościach: praca socjalna
w środowisku, mediacje i negocjacje, europejskie studia pracy socjalnej i ekonomii
społecznej,
 doradztwo filozoficzne i coaching — studia drugiego stopnia w specjalnościach:
doradztwo indywidualne i life coaching, doradztwo instytucjonalne i coaching
biznesowy,
― z Wydziału Filologicznego:
 sztuka pisania — studia pierwszego stopnia,
c. opiniowanie przedłożonych przez wydziały wniosków dotyczących uruchamiania nowych kierunków
studiów, na prowadzenie których Uczelnia musi uzyskać zgodę Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego:
― wniosek Wydziału Pedagogiki i Psychologii o uzyskanie uprawnień do prowadzenia studiów
na poziomie pierwszego stopnia na kierunku zarządzanie zasobami ludzkimi,
d. opiniowanie przedłożonych przez wydziały wniosków w sprawach uruchamiania nowych
specjalności studiów:
 specjalność tłumaczeniowa z językiem japońskim — studia drugiego stopnia na kierunku
filologia angielska (Wydział Filologiczny),
 specjalność język rosyjski — program język biznesu — studia drugiego stopnia na kierunku
filologia (Wydział Filologiczny),
 specjalność nauczycielska na kierunku geografia — studia pierwszego stopnia (Wydział
Nauk o Ziemi),
 specjalność kariery europejskie w administracji i biznesie na kierunku socjologia — studia
drugiego stopnia (Wydział Nauk Społecznych),
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specjalności: język niemiecki od podstaw oraz język szwedzki na kierunku filologia
germańska — studia pierwszego stopnia (Wydział Filologiczny),
specjalności: amerykanistyka dla komunikacji międzykulturowej i dyplomacji oraz
projektowanie rozrywki interaktywnej (SPRINT-WRITE II) na kierunku filologia angielska —
studia drugiego stopnia (Wydział Filologiczny),
specjalność resocjalizacja z edukacją międzykulturową na kierunku pedagogika — studia
stacjonarne drugiego stopnia w języku polskim i angielskim oraz studia niestacjonarne
drugiego stopnia w języku polskim (Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji),
specjalność Human Resources w nowoczesnej organizacji na kierunku socjologia — studia
drugiego stopnia (Wydział Nauk Społecznych),
specjalności: pedagogika resocjalizacyjna z penitencjarystyką oraz pedagogika
resocjalizacyjna
z socjoterapią na kierunku pedagogika — studia pierwszego stopnia (Wydział Pedagogiki
i Psychologii),
specjalności: materiały funkcjonalne oraz recykling materiałów inżynierskich na kierunku
inżynieria materiałowa — studia drugiego stopnia, a także na kierunku inżynieria
materiałowa — studia drugiego stopnia prowadzone w języku angielskim (Wydział
Informatyki i Nauki o Materiałach).

Poza sprawami związanymi z tworzeniem nowej oferty dydaktycznej Ko misja wyrażała opinie
dotyczące:
― przedstawionej przez Centrum Kształcenia Ustawicznego koncepcji procedur potwierdzania
efektów uczenia się,
― projektu uchwały Senatu w sprawie szczegółowych zasad przyjęć na I rok studiów laureatów
konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych,
― kryteriów naboru kandydatów na studia na rok akademicki 2015/2016.
W ramach prac Komisji powołano kilka zespołów zadaniowych do opracowania poszczególnych
regulacji wewnętrznych. W efekcie tych działań Komisja przygotowała:
― zmianę uchwały Senatu w sprawie szczegółowych zasad studiowania w trybie studiów
równoległych na drugiej lub kolejnej specjalności w ramach jednego kierunku studiów
stacjonarnych,
― zasady odpłatności za dodatkowe zajęcia realizowane przez studentów poza planem
studiów (kolejne specjalności, dodatkowe uprawnienia oraz moduły),
― nowelizację Regulaminu studiów w Uniwersytecie Śląskim.
Ponadto w roku akademickim 2014/2015 Komisja:
― dokonała analizy przebiegu rekrutacji kandydatów na studia w roku akademickim 2014/2015
oraz podjęła dyskusję nad wnioskami,
― określiła sposób prowadzenia w ramach programów kształcenia zajęć z obszarów nauk
humanistycznych i społecznych oraz organizacji zajęć ogólnouczelnianych, który został
wprowadzony do Wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu
Śląskiego w zakresie planów studiów i programów kształcenia.
Komisja procedowała także nad ustaleniem listy rankingowej nauczycieli akademickich, którą
rekomendowała Rektorowi do podwyżki wynagrodzenia z tytułu oceny działalności dydaktycznej
w roku 2014.
Komisja podejmowała także dyskusję nad kwestiami przedłożonymi przez Prorektora ds.
umiędzynarodowienia, współpracy z otoczeniem i promocji:
― organizacja zajęć ogólnouczelnianych,
― zasady zaliczania do pensum nauczycieli akademickich zajęć prowadzonych w ramach
programu Erasmus,
― internacjonalizacja Uniwersytetu Śląskiego (oferta dydaktyczna w języku angielskim,
problemy z rekrutacją studentów cudzoziemców).
W ramach prowadzonych działań Komisja ds. Kształcenia w sposób ścisły współpracuje
z Zespołem ds. KRK, Zespołem ds. Kształcenia Nauczycieli oraz Pełnomocnikiem Rektora ds.
systemu zapewniania jakości kształcenia. Komisja na bieżąco była informowana o stanie prac nad
wdrożeniem przez wydziały i jednostki dydaktyczne Karty kierunk u. Komisja zaopiniowała
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w następstwie tych działań projekt zarządzenia Rektora w sprawie wprowadzenia Karty kierunku
oraz elektronicznych sylabusów w Uniwersytecie Śląskim.
Dział Informatycznej Obsługi Toku Studiów zaprezentował członkom Komisji funkcjonow anie
systemu APD (Archiwum Prac Dyplomowych). Komisja zaopiniowała projekt zarządzenia Rektora
w sprawie wprowadzenia procedury składania i archiwizowania prac dyplomowych.
W posiedzeniach Komisji, poza jej członkami i osobami stale w nich uczestniczącymi , udział
okazjonalnie brali także przedstawiciele wydziałów, autorzy lub współautorzy wniosków o powołanie
nowych kierunków, specjalności i form studiów, którzy referowali wnioskowane sprawy oraz
członkowie Zespołu ds. KRK przedstawiający ocenę wniosków wydziałowych. Ponadto w posiedzeniach
Komisji gościnnie uczestniczyli: Prorektor ds. umiędzynarodowienia, współpracy z otoczeniem
i promocji oraz Pełnomocnik Rektora ds. systemu zapewniania jakości kształcenia.
Do końca bieżącego roku akademickiego przewidziane są jeszcze co najmniej 2 posiedzenia
Komisji (w maju i czerwcu), na których zaplanowano m.in.: opiniowanie bieżących wniosków
dotyczących uruchomienia nowych form studiów, wyłonienie kandydata do nagrody za osiągnięcia
dydaktyczne w roku akademickim 2014/2015, wypracowanie propozycji zmian w „Karcie oceny
pracy nauczyciela akademickiego” w zakresie aktywności dydaktycznej, opracowanie kryteriów
„Parametrycznej oceny działalności dydaktycznej nauczycieli akademickich ”, a także zaopiniowanie
kryteriów naboru na studia na rok akademicki 2016/2017. W razie potrzeby Komisja zajmie się także
sprawami na bieżąco zgłaszanymi przez Rektora lub wydziały Uczelni.
Przewodnicząca: dr hab. Ewa Jarosz

C/ Komisja ds. Badań Naukowych,
Twórczości Artystycznej i Współpracy z Gospodarką
W roku kalendarzowym 2014 Komisja odbyła cztery zebrania plenarne: 27 stycznia, 13 maja,
1 lipca oraz 20 października.
W trakcie posiedzenia w dniu 27 stycznia Komisja została zapoznana z ideą działania Centrum
ds. Badań Naukowych i Współpracy z Gospodarką, przedstawioną przez Prorektora ds. Nauki
i Współpracy z Gospodarką, prof. dr. hab. Andrzeja Kowalczyka oraz Dyrektora Centrum,
mgr. Dariusza Laskę. Przedmiotem dyskusji był m.in. system komercjalizacji w Uniwersytecie
Śląskim. Komisja zaopiniowała także projekt Regulaminu Wydawnictwa UŚ, przedstawiony przez
dyrektora Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego, dr. hab. Pawła Jędrzejkę. W trakcie posiedzenia
omówiono także projekt Analizy dorobku naukowego jednostek i pracowników naukowo -dydaktycznych w kontekście kategoryzacji jednostek.
Na posiedzeniu w dniu 13 maja Komisja przyjęła zarekomendowane przez odpowiednie
podkomisje oceny sprawozdań z działalności n-b wydziałów w roku 2013.
Zasadniczą tematyką posiedzenia w dniu 1 lipca była sprawa ewal uacji indywidualnego dorobku
naukowego pracownika naukowo-dydaktycznego 2014: omówienie zasad oraz weryfikacja kart
ewaluacji. Po dyskusji, Komisja jednomyślnie zarekomendowała usunięcie ze wszystkich kart
ewaluacji punktu V (Pozostałe efekty działalności naukowej). Reprezentująca Wydział Artystyczny dr
hab. Bogumiła Mika omówiła propozycję zmian do karty dla grupy nauk o sztuce i twórczości
artystycznej.
Na ostatnim w roku 2014 posiedzeniu Komisji w dniu 20 października Komisja została zapoznana
przez dr Anetę Drabek, pracownika Biblioteki UŚ, z informacjami na temat Polskiej Bibliografii
Naukowej — systemu gromadzącego informacje o dorobku nauki polskiej. Przedyskutowane zostały
różne warianty przekazywania danych do tego systemu. Komisja ustaliła również listy rankingowe
kandydatów do podwyżek wynagrodzeń na podstawie wyników ewaluacji indywidualnego dorobku
n-b pracowników.
Dodatkowo, w dniu 5 czerwca miało miejsce wspólne posiedzenie Senackiej Komisji ds. Badań
Naukowych, Twórczości i Współpracy z Gospodarką, Senackiej Komisji ds. Budżetu i Finansów oraz
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Senackiej Komisji ds. Organizacji i Rozwoju Uniwersytetu. Tematem spotkania było omówienie
zagadnienia komercjalizacji wyników badań naukowych i formy komercjalizacji jaką należy wdrożyć
w UŚ po uzyskaniu wcześniejszej opinii członków Komisji, a następie w trybie opinii uchwały Senatu
UŚ.
Dodatkowo, w sprawach nie wymagających posiedzeń plenarnych, Komisja pracowała i procedowała
drogą elektroniczną.
Przewodniczący: prof. dr hab. Robert Hasterok

D/ Komisja ds. Współpracy z Zagranicą
W 2014 roku Komisja odbyła 3 posiedzenia: 21 stycznia, 8 maja oraz 11 grudnia. Dodatkowo,
drogą elektroniczną opiniowano 12 umów międzynarodowych.
W trakcie posiedzeń Komisja:
a. opiniowała umowy z partnerami zagranicznymi o współpracy naukowo-edukacyjnej:
― Umowa o współpracy z Uniwersytetem Państwowym im. Iwana Franki w Żytomierzu, Ukraina,
― Umowa o współpracy z Kurskim Uniwersytetem Państwowym, Rosja,
― Umowa o współpracy z Kijowskim Uniwersytetem im. Borysa Hrynczenki, Ukraina,
― Umowa o współpracy z Uniwersytetem Żylińskim, Republika Słowacka,
― Umowa patronacka ze Związkiem Polaków w Argentynie, Buenos Aires, Argentyna,
― Porozumienie ramowe o współpracy ze Smoleńskim Uniwersytetem Państwowym, Rosja
― Umowa o przyjaźni i współpracy z Uniwersytetem w Arkansas, USA,
― Umowa o współpracy z Bałtyckim Federalnym Uniwersytetem im. Immanuela Kanta,
Kaliningrad, Rosja,
― Porozumienie z Uniwersytetem l’Aquila we Włoszech,
― Umowa o współpracy z Uniwersytetem l’Aquila we Włoszech dotycząca wspólnych stud iów
magisterskich: Matematyka Stosowana i Interdyscyplinarna,
― Umowa o współpracy z Papieskim Uniwersytetem Katolickim Parany, Brazylia,
― Umowa z Charkowskim Uniwersytetem Narodowym im. W. N. Karazina, Ukraina,
― Aneks do Umowy o podwójnym dyplomie z Uniwersytetem l’Aquila we Włoszech,
― Umowa z Podkarpackim Uniwersytetem Narodowym im. Wasyla Stefanyka, Ukraina,
― Umowa z Uniwersytetem Guadalajara, Meksyk,
― Aneks do umowy Instytutu Matematyki z VU University Amsterdam,
― Umowa z Department of Astronomy, Beijing Normal University, Chiny,
― Umowa o współpracy z University of the Fraser Valley, Kanada dotycząca wymiany
studentów,
― Aneks do Umowy konsorcjum w sprawie wspólnego programu studiów drugiego stopnia:
Ekonomia społeczna i praca socjalna,
― Porozumienie o współpracy w zakresie studiów prawniczych z Loyola University, Wydział
Prawa, Nowy Orlean, Luizjana, USA.
b. zagadnienia, którymi zajmowała się Komisja:
― opinia Komisji na temat pisma w sprawie liczebności grup na zajęciach prowadzonych
w języku polskim dla cudzoziemców,
― konkurs na Lidera Umiędzynarodowienia — zatwierdzenie zasad przeprowadzenia konkursu,
― analiza sprawozdań z działalności zagranicznej wydziałów za 2013 rok,
― umowy o podwójnym dyplomie / wspólnych studiach,
― zmiany zasad wyjazdów za granicę (podstawy prawne wyjazdów oraz kontrole wyjazdów
zagranicznych w projektach),
― rekrutacja cudzoziemców na studia w roku akademickim 2014/2015,
― propozycja stworzenia funduszu stypendialnego dla cudzoziemców, którzy wykazują się
wybitnymi osiągnięciami naukowymi i artystycznymi, a także na potrzeby doraźnej pomocy
materialnej dla studentów z zagranicy, którzy posiadają trudną sytuację materialną,
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― lista bezpłatnych miejsc w roku akademickim 2015/2016 na poszczególnych kierunkach studiów,
stanowiąca załącznik nr 1 do Uchwały Senatu UŚ 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,
― oferta dydaktyczna w językach obcych,
― opodatkowanie środków wypłacanych pracownikom i studentom w ramach programu
Erasmus+ KA1 HE.
Przewodnicząca: prof. zw. dr hab. Halina Rusek

E/ Senacka Komisja ds. Budżetu i Finansów
W 2014 roku odbyło się 11 posiedzeń, w trakcie których Komisja podjęła następuj ące działania:
― zaopiniowano:
 w styczniu 2014 roku prowizorium budżetowe,
 w maju 2014 roku plan rzeczowo-finansowy,
 w grudniu 2014 roku zmianę do planu rzeczowo-finansowego,
― zaopiniowano sprawozdanie finansowe za rok 2013,
― zaopiniowano wdrożenie programu oszczędnościowego i racjonalizacji kosztów na wydziałach
i we wszystkich jednostkach Uczelni (PJD, JOU), w tym również w jednostkach administracji
ogólnouczelnianej,
― zaopiniowano uchwały Senatu dot. ustanowienia służebności przesyłu, które pozwalają
Uczelni pozyskiwać dodatkowe środki finansowe,
― zaopiniowano uchwały Senatu dot. rozporządzania składnikami mienia Uczelni o wartości
powyżej 100 tys. EURO,
― pozytywnie zaopiniowano założenia dot. reorganizacji Działów Administracji Gospodarczej
poprzez utworzenie DAG Kampusu Katowickiego,
― zaopiniowano uchwały Senatu dot. powoływania nowych kierunków i form studiów,
― przyjęto uchwałę dot. powołania w Uczelni spółki celowej, zgodnie z art. 86a ust. 1 ustawy
— Prawo o szkolnictwie wyższym, w celu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac
rozwojowych.
Przewodnicząca: dr hab. prof. UŚ Krystyna Doktorowicz
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A/ Konferencje / Wizyty Gości / Wyjazdy
1. 16–17.01.2014 — udział w konferencji „The German universities in the European Research
Area (ERA) — How should we prepare ourselves?” w Luksemburgu; organizator: Konferencja
Rektorów Niemieckich Szkół Wyższych (HRK).
2. 18.01.2014 — udział, w charakterze Przewodniczącego KRASP, w konferencji „Studenci
zagraniczni w Polsce 2014” w Poznaniu; organizatorzy: KRASP i Fundacja Edukacyjna
„Perspektywy”.
3. 30–31.01.2014 — udział w posiedzeniu Rady European University Association (EUA) w Brukseli.
4. 03–04.02.2014 — udział, w charakterze Przewodniczącego KRASP, w spotkaniu przedstawicieli
KRASP z Dyrektorem ds. współpracy międzynarodowej National Council for Scientific and
Technological Development (CNPq, Brazylia) — podpisanie porozumienia o współpracy KRASP
z CNPq.
5. 06.02.2014 — udział w posiedzeniu sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz
w posiedzeniu Podkomisji stałej ds. Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
6. 17.02.2014 — udział w posiedzeniu Rady Koordynującej współpracę w ramach „Strategii dla
Rozwoju Polski Południowej w obszarze Województw Małopolskiego i Śląskiego do 2020 r.”.
7. 20.02.2014 — udział w posiedzeniu Podkomisji stałej ds. Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
8. 21–22.02.2014 — udział, w charakterze Przewodniczącego, w posiedzeniu Prezydium KRASP
w Łodzi.
9. 26.02.2014 — udział w spotkaniu „Okrągły Stół Humanistyki” w Warszawie; organizator: MNiSW.
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10. 28.02.2014 — udział, w charakterze Przewodniczącego KRASP, w posiedzeniu Komisji ds. Nauki
KRASP w Krakowie.
11. 05.03.2014 — udział w debacie „Nauka dla Biznesu, Biznes dla Nauki” w Lublinie; organizatorzy:
Pracodawcy RP i środowisko akademickie Lublina.
12. 06.03.2014 — wizyta w Uniwersytecie Śląskim prof. Leszka Balcerowicza, Przewodniczącego
Rady Forum Obywatelskiego Rozwoju (FOR) z wykładem dla społeczności akademickiej UŚ pt.
„Polski wymiar sprawiedliwości: problemy i rozwiązania”.
13. 06–08.03.2014 — udział w posiedzeniu Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich (KRUP)
w Opolu połączonym z obchodami 20-lecia Uniwersytetu Opolskiego.
14. 12.03.2014 — udział w posiedzeniu Podkomisji stałej ds. Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
15. 13.03.2014 — udział w posiedzeniu plenarnym Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
16. 20–22.03.2014 — udział w Kongresie Kultury Akademickiej „Idea Uniwersytetu — reaktywacja”
w Krakowie zorganizowanym w ramach obchodów 650-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego.
17. 24.03.2014 — udział, w charakterze Przewodniczącego, w posiedzeniu Regionalnej Konferencji
Rektorów Uczelni Akademickich (RKRUA); organizator: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.
18. 28.03.2014 — udział w posiedzeniu Rady Patronackiej VI Europejskiego Kongresu
Gospodarczego w Katowicach.
19. 28–30.03.2014 — udział w debacie „Kształtowanie postaw i innych kompetencji społecznych
przez uczelnie — fikcja czy rzeczywistość” w ramach XX Krajowej Konferencji Parlamentu
Studentów RP w Kościelisku.
20. 04–06.04.2014 — udział w XXXVI Konferencji Polskiego Forum Akademicko-Gospodarczego
„Gaz łupkowy — szansa dla Polski?” w Krakowie.
21. 07.04.2014 — udział w wyjazdowej sesji Sejmiku Województwa Śląskiego w Bielsku-Białej —
debata „Rola uniwersytetów w rozwoju regionu i miast — UniverCity, inteligentne specjalizacje,
kreatywny region i miasta”.
22. 08–09.04.2014 — udział, w charakterze Przewodniczącego KRASP, w spotkaniu przedstawicieli
konferencji rektorów: HRK (Niemcy), KRASP (Polska) i CPU/CDEF (Francja) w Moguncji.
23. 10–12.04.2014 — udział, w charakterze Przewodniczącego, w posiedzeniu Prezydium
i Zgromadzenia Plenarnego KRASP w Krakowie.
24. 14.04.2014 — udział w seminarium „Nauki humanistyczne i społeczne w Polsce 2014: analiza —
diagnoza — prognoza” w Warszawie; organizator: Uniwersytet Warszawski.
25. 30.04.2014 — udział w spotkaniu dot. współpracy uczelni polskich, francuskich i niemieckich
w ramach Trójkąta Weimarskiego.
26. 06.05.2014 — udział w posiedzeniu Podkomisji stałej ds. Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
27. 07.05.2014 — udział w otwarciu i sesji plenarnej VI Europejskiego Kongresu Gospodarczego
w Katowicach.
28. 13.05.2014 — udział w spotkaniu EUA w Brukseli dot. współpracy uczelni europejskich.
29. 15.05.2014 — wizyta w Uniwersytecie Śląskim delegacji rektorów oraz pracowników naukowych
uniwersytetów ukraińskich — podpisanie porozumienia o współpracy Uniwersytetu Śląskiego
z Uniwersytetem Państwowym im. Iwana Franki w Żytomierzu.
30. 16–17.05.2014 — udział w posiedzeniu Konferencji Rektorów Uniwersytetów Śląskich (KRUŚ);
organizator: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.
31. 19.05.2014 — udział, w charakterze Przewodniczącego KRASP, w spotkaniu przedstawicieli
KRASP z delegacją Związku Rektorów Instytucji Szkolnictwa Wyższego Ukrainy (URHEIU) —
podpisanie ramowej umowy o współpracy KRASP z URHEIU.
32. 22–23.05.2014 — udział w polsko-niemieckiej konferencji „Wyzwania w dziedzinie nauki
i badań”; organizatorzy: Ambasada Niemiec w Warszawie i Polska Akademia Nauk.
33. 29.05.2014 — udział w spotkaniu podsumowującym francusko-polską współpracę naukową;
organizator: Ambasada Francji w Warszawie.
34. 02.06.2014 — udział w spotkaniu z delegacją Ludowej Republiki Bangladeszu dot. współpracy
w zakresie nauki i szkolnictwa wyższego.
35. 05.06.2014 — udział w posiedzeniu Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży.
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36. 05.06.2014 — udział, w charakterze Przewodniczącego KRASP, w posiedzeniu Komitetu
Dobrych Praktyk KRASP „Dobre praktyki w zarządzaniu własnością intelektualną w uczelniach”.
37. 06.06.2014 — udział we wspólnym posiedzeniu komisji sejmowych: Komisji Edukacji, Nauki
i Młodzieży oraz Komisji Finansów Publicznych.
38. 06–07.06.2014 — udział, w charakterze Przewodniczącego KRASP, w posiedzeniu Komisji ds.
Organizacyjnych i Legislacyjnych KRASP.
39. 10.06.2014 — udział w otwarciu II Międzynarodowego Kongresu „Silesia Innovatica — Dni
Górnicze 2014”.
40. 13.06.2014 — udział w posiedzeniu Klubu Nowej Gospodarki w ramach VI Forum Nowej
Gospodarki.
41. 25.06.2014 — udział, w charakterze Przewodniczącego KRASP, w warsztatach KRASP
„Partnerstwo publiczno-prywatne jako metoda realizacji zadań uczelni w sektorze
infrastrukturalnym”.
42. 03–04.07.2014 — udział, w charakterze Przewodniczącego KRASP, we wspólnym posiedzeniu
Prezydium KRASP oraz Prezydium Polskiej Akademii Nauk.
43. 08.07.2014 — udział w posiedzeniu Komitetu Organizacyjnego Polskiego Kongresu Gospodarczego
„Nauka dla Biznesu, Biznes dla Nauki”.
44. 13–16.07.2014 — udział w XV Szkole Zarządzania Strategicznego FRP w Serocku; wystąpienie
Rektora pt. „Szkolnictwo wyższe — nowelizacje ustaw ‘2014 oraz program rozwoju do 2020 r. —
oczekiwane procesy i treści zmian”; organizator: Fundacja Rektorów Polskich.
45. 22.07.2014 — udział w 60. posiedzeniu senackiej Komisji Nauki, Edukacji i Sportu.
46. 24.07.2014 — udział w posiedzeniu Komitetu Organizacyjnego Polskiego Kongresu Gospodarczego
„Nauka dla Biznesu, Biznes dla Nauki”.
47. 03.09.2014 — udział w posiedzeniu Komitetu Organizacyjnego Polskiego Kongresu Gospodarczego
„Nauka dla Biznesu, Biznes dla Nauki”.
48. 08–10.09.2014 — wyjazd do Omanu w ramach delegacji polskiego szkolnictwa wyższego
i nauki w składzie: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Przewodniczący KRASP oraz
Przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego — podpisanie Memorandum
of Understanding (formalnego potwierdzenia zainteresowania pogłębieniem współpracy Polski
i Omanu w dziedzinie nauki i szkolnictwa wyższego).
49. 19.09.2014 — udział, w charakterze Przewodniczącego KRASP, w warsztatach dla rektorów
uczelni wyższych „Partnerstwo publiczno-prywatne jako metoda realizacji zadań uczelni
w sektorze infrastrukturalnym”; organizatorzy: Szkoła Główna Handlowa i KRASP.
50. 22.09.2014 — udział w otwarciu IV Europejskiego Kongresu Małej i Średniej Przedsiębiorczości
w Katowicach.
51. 22.09.2014 — udział w uroczystej sesji Sejmiku Województwa Śląskiego z udziałem sejmowej
Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz gości IV Europejskiego Kongresu
Małej i Średniej Przedsiębiorczości.
52. 29–30.09.2014 — udział, w charakterze Przewodniczącego KRASP, w I Szczycie
Przewodniczących Konferencji Rektorów Unii Europejskiej, Ameryki Łacińskiej i Karaibów
„University Conference ALC-UE” w Salamance.
53. 16–18.10.2014 — udział, w charakterze Przewodniczącego, w posiedzeniu Prezydium
i Zgromadzenia Plenarnego KRASP w Gdańsku połączonym z obchodami 110-lecia Politechniki
Gdańskiej; Rektor uhonorowany statuetką PG „Miniatura Alegorii Nauki” — nagroda
przyznawana wybitnym przedstawicielom świata nauki i szkolnictwa wyższego oraz zasłużonym
dla PG.
54. 22.10.2014 — udział w obradach Polskiego Kongresu Gospodarczego „Nauka dla Biznesu,
Biznes dla Nauki” w Warszawie; organizator: Pracodawcy RP, współpraca: KRASP, NCBiR, PAN,
PARP, KPK Programów Badawczych UE.
55. 23–24.10.2014 — udział w posiedzeniu Rady EUA w Helsinkach.
56. 06.11.2014 — udział w seminarium EUA „Przyszłość szkolnictwa wyższego — określenie
możliwych kierunków rozwoju szkolnictwa wyższego i badań naukowych oraz wyzwań
stojących przed uczelniami w nadchodzących latach” w Brukseli.
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57. 07–08.11.2014 — udział, w charakterze Przewodniczącego KRASP, w posiedzeniu Komisji ds.
Organizacyjnych i Legislacyjnych KRASP.
58. 13.11.2014 — udział w posiedzeniu plenarnym Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
59. 15–17.11.2014 — udział w debacie „Studia i studiowanie: po co i jak zmieniać uniwersytety
w Polsce” — referat Rektora pt. „Uniwersytet w przebudowie”; organizator: Polska Akademia
Umiejętności.
60. 21.11.2014 — udział w panelu interesariuszy ING Banku Śląskiego SA „Odpowiedzialność
i przejrzystość”.
61. 24.11.2014 — udział, w charakterze Przewodniczącego KRASP, w Campus France w Paryżu dot.
wymiany studentów oraz spotkanie z przedstawicielem Konferencji Prezydentów Uniwersytetów
Francuskich (CPU) i Francuskiego Instytutu Badań Naukowych (IRD) dot. współpracy z KRASP.
62. 27.11.2014 — wizyta w Uniwersytecie Śląskim prof. Leszka Balcerowicza, Przewodniczącego
Rady Forum Obywatelskiego Rozwoju (FOR) z wykładem dla społeczności akademickiej UŚ pt.
„Transformacja ustrojowa 1989 i jej perspektywy”.
63. 08.12.2014 — udział, w charakterze Przewodniczącego KRASP, w posiedzeniu Komitetu
Sterującego „Program rozwoju szkolnictwa wyższego do 2020 roku” (dokument KRASP z 2013
roku).
64. 12–13.12.2014 — udział, w charakterze Przewodniczącego KRASP, na zaproszenie Prezydenta
Republiki Francuskiej w spotkaniu zorganizowanym na cześć Konferencji Prezydentów
Uniwersytetów Francuskich (CPU) w Paryżu.
65. 14–15.12.2014 — udział, w charakterze Przewodniczącego KRASP, w spotkaniu przedstawicieli
konferencji rektorów uczelni polskich i niemieckich — KRASP i HRK oraz Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego z delegacją Związku Rektorów Instytucji Szkolnictwa Wyższego Ukrainy
(URHEIU).

B/ Uroczystości akademickie / Inne wydarzenia
1. 10.02.2014 — uroczystość uhonorowania Rektora złotym medalem „Za zasługi dla Policji”
wręczonym przez Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji.
2. 14.02.2014 — udział w uroczystości wręczenia godności doktora honoris causa Politechniki
Śląskiej Rektorowi-Komendantowi Wojskowej Akademii Technicznej im. gen. Jarosława
Dąbrowskiego w Warszawie, gen. bryg. prof. Zygmuntowi Mierczykowi.
3. 15.02.2014 — udział w Koncercie karnawałowym Urzędu Miasta Katowice — koncert
zorganizowany w podziękowaniu za współpracę i zaangażowanie na rzecz rozwoju Katowic.
4. 15.02.2014 — bal charytatywny UŚ „Bal z różą” połączony z aukcją dzieł sztuki na leczenie
i rehabilitację podopiecznych Fundacji „Uśmiech Dzieciom”; organizatorzy: Uniwersytet Śląski
oraz Fundacja „Uśmiech Dzieciom” i Stowarzyszenie Absolwentów UŚ.
5. 03.03.2014 — udział w uroczystości inauguracji działalności Konsulatu Honorowego Francji
w Katowicach.
6. 01.04.2014 — uroczystość wręczenia dyplomów laureatom stypendiów MNiSW.
7. 03.05.2014 — udział w uroczystościach święta Konstytucji 3 Maja w Warszawie.
8. 07.05.2014 — uroczystość wręczenia Rektorowi insygniów Kawalera Legii Honorowej
przyznanej przez Prezydenta Republiki Francuskiej.
9. 10.05.2014 — udział w uroczystościach jubileuszu 650-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego
w Krakowie.
10. 12.05.2014 — uroczystość uhonorowania Rektora godnością doktora honoris causa przez
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.
11. 14.05.2014 — udział w uroczystości ogłoszenia przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
wyników II edycji konkursu na KNOW (Krajowy Naukowy Ośrodek Wiodący) — status KNOW
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otrzymało Centrum Studiów Polarnych prowadzone przez Wydział Nauk o Ziemi UŚ we
współpracy z Instytutem Geofizyki PAN i Instytutem Oceanologii PAN.
12. 20.05.2014 — uroczystość nadania godności doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego
profesorowi Zbigniewowi Kwiecińskiemu, wybitnemu uczonemu w dziedzinie pedagogiki
i socjologii edukacji.
13. 23.05.2014 — Majówka z Uniwersytetem Śląskim i III Piknik Absolwentów UŚ.
14. 03.06.2014 — uroczystość „Śląskie Asy” — wręczenie listów gratulacyjnych Rektora
najzdolniejszym uczniom szkół ponadgimnazjalnych województwa śląskiego oraz laureatom
i finalistom olimpiad i konkursów przedmiotowych.
15. 07.06.2014 — XVIII Koncert akademicki z okazji święta Uniwersytetu Śląskiego — wykład prof.
Bogdana Dembińskiego z Wydziału Nauk Społecznych pt. „Magna Graecia i pitagorejski
projekt matematycznego przyrodoznawstwa”.
16. 09.06.2014 — obchody 46. urodzin Uniwersytetu Śląskiego na deptaku Bankowa.
17. 12.06.2014 — uroczystość otwarcia Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań
Interdyscyplinarnych w Chorzowie.
18. 12.06.2014 — udział w uroczystości sadzenia „Dębu Wolności” przed nowym gmachem
Muzeum Śląskiego dla upamiętnienia 25. rocznicy pierwszych wolnych wyborów w 1989 roku
— gościem honorowym uroczystości był Prezydent RP Bronisław Komorowski.
19. 13.06.2014 — uroczystość wręczenia wyróżnień Rektora UŚ studentom i doktorantom
wykazującym się zaangażowaniem i pomysłowością w inicjowaniu życia studenckiego oraz
w działalności społecznej, kulturalnej, artystycznej, sportowej, naukowej i popularno-naukowej.
20. 16.06.2014 — uroczystość nadania godności doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego
profesorowi Wojciechowi Radeckiemu, współtwórcy polskiej nauki prawa ochrony środowiska.
21. 21.06.2014 — VI edycja meczu charytatywnego „Senat kontra Senat” na Stadionie KS Skra
w Częstochowie — środki finansowe zebrane w trakcie meczu przeznaczono na wyjazdy
wakacyjne podopiecznych Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom „Skrawek Nieba”.
22. 06.09.2014 — udział w uroczystości rozdania nagród w V edycji konkursu „Marka-Śląskie” —
Rektor laureatem honorowej nagrody „Osobowość roku”.
23. 12.09.2014 — uroczystość wręczenia w Sztokholmie godności doktora honoris causa
Uniwersytetu Śląskiego oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego Tomasowi Tranströmerowi,
wybitnemu szwedzkiemu poecie, laureatowi Nagrody Nobla w dziedzinie literatury.
24. 17.09.2014 — udział w „Śniadaniu Mistrzów” — spotkaniu z najzdolniejszą młodzieżą
województwa śląskiego, laureatami olimpiad przedmiotowych i turniejów zawodowych w roku
szkolnym 2013/2014; organizatorzy: Wojewoda Śląski i Śląski Kurator Oświaty.
25. 17.09.2014 — udział w Inauguracji roku akademickiego w Uniwersytecie Powszechnym
w Czeladzi — wykład Rektora pt. „Rola uniwersytetu we współczesnym świecie”.
26. 26.09.2014 — udział w uroczystości 40-lecia Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego oraz 40-lecia Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego
im. prof. Kornela Gibińskiego ŚUM w Katowicach.
27. 01.10.2014 — XLVII Inauguracja roku akademickiego w Uniwersytecie Śląskim — wykład
inauguracyjny prof. Jacka Jani pt. „Czy Arktyka może rządzić światem?” oraz wręczenie Nagrody
„Pro Scientia et Arte” — laureaci: prof. Krystyna Turek i prof. Jacek Jania; tytuł Profesora
Honorowego Uniwersytetu Śląskiego otrzymali: prof. Zlatica Plašienková, prof. Vladimír Leško
i doc. dr Adam W. Jarosz.
28. 01.10.2014 — udział w uroczystym koncercie z okazji otwarcia nowej siedziby Narodowej
Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach.
29. 06.10.2014 — udział w Inauguracji roku akademickiego 2014/2015 w Politechnice Opolskiej.
30. 07.10.2014 — udział w Inauguracji roku akademickiego 2014/2015 w Wyższej Szkole Biznesu
w Dąbrowie Górniczej — Rektor uhonorowany nagrodą-tytułem „Edukator roku 2014” w kategorii
„Europejski wymiar edukacji”.
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31. 26.10.2014 — udział w uroczystości jubileuszu 80-lecia urodzin Arcybiskupa Seniora ks. dr.
Damiana Zimonia, doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego.
32. 04.11.2014 — udział w otwarciu „Dni Campus France w Polsce — Studia we Francji” na Wydziale
Nauk Społecznych.
33. 09.12.2014 — uroczystość „Absolwent” — wręczenie dyplomów najlepszym absolwentom,
którzy ukończyli studia w roku akademickim 2013/2014; absolwenci otrzymali wyróżnienia za
bardzo wysoką średnią ocen z całego okresu studiów oraz wybitne osiągnięcia naukowe,
sportowe lub artystyczne. Każdy z absolwentów otrzymał z rąk Rektora dyplom i list
gratulacyjny; ponadto absolwenci otrzymali gratulacje od prezydentów, burmistrzów i wójtów
miast, z których pochodzą oraz listy rekomendacyjne Prezesa Stowarzyszenia Absolwentów UŚ.
34. 18.12.2014 — Spotkanie wigilijne dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.
35. 18.12.2014 — Wieczór Wigilijny dla Senatu i nauczycieli akademickich Uniwersytetu Śląskiego.

C/ Najważniejsze spotkania Rektora
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej; Prezydent Republiki Francuskiej; Posłowie i senatorowie;
Wicepremier i Minister Infrastruktury i Rozwoju Regionalnego; Minister Nauki i Szkolnictwa
Wyższego; Minister Edukacji Narodowej; Minister Szkolnictwa Wyższego Omanu; Minister Edukacji
i Nauki Finlandii; Wojewoda Śląski; Marszałek Województwa Śląskiego; Przewodniczący Sejmiku
Województwa Śląskiego; Śląski Kurator Oświaty; Śląski Komendant Wojewódzki Policji; prezydenci
miast; rektorzy krajowych i zagranicznych uczelni wyższych; przedstawiciele kra jowych
i zagranicznych instytucji środowiska naukowego, akademickiego i edukacji, w tym konferencji
rektorów; przedstawiciele korpusu dyplomatycznego; Przewodniczący Rady Forum Obywatelskiego
Rozwoju; przedstawiciele duchowieństwa; przedstawiciele instytucji otoczenia gospodarczo-biznesowego i sektora bankowego.

D/ Posiedzenia Senatu UŚ
W roku 2014 odbyło się 10 posiedzeń Senatu Uniwersytetu Śląskiego w dniach:
— 21.01.2014

— 24.06.2014

— 18.03.2014

— 23.09.2014

— 27.03.2014

— 28.10.2014

— 29.04.2014

— 25.11.2014

— 27.05.2014

— 16.12.2014

E/ Korespondencja rektorska
Główni adresaci i nadawcy korespondencji rektorskiej:
Ministerstwa (m.in. MNiSW, MEN, MSZ, MKiDN, MIiR, MSW, MF, MZ); rektorzy wyższych uczelni;
konferencje rektorów; komisje akredytacyjne; instytucje środowiska naukowego i akademickiego oraz
oświatowego; Śląski Urząd Wojewódzki; Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego; Śląski
Kurator Oświaty; Śląski Komendant Wojewódzki Policji; placówki dyplomatyczne; prezydenci miast;
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instytucje samorządowe; instytucje wymiaru sprawiedliwości i organy ścigania; instytucje kontroli
zewnętrznej; instytucje otoczenia gospodarczo-biznesowego i sektora bankowego.
Wiodąca tematyka korespondencji rektorskiej:
Finansowanie szkolnictwa wyższego i nauki z budżetu państwa; dotacje celowe; dofinansowanie,
realizacja i kontrola projektów; międzynarodowe programy badawcze i edukacyjne; współpraca
międzynarodowa i wymiana akademicka; zarządzanie własnością intelektualną w uczelniach; 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 studentów i absolwentów,
badanie losów absolwentów szkół wyższych; stanowiska i uchwały konferencji rektorów; nowelizacja
ustaw; zasady etyki naukowej i procedury nadawania stopni naukowych; dofinansowanie i realizacja
zadań inwestycyjnych; tereny i nieruchomości związane z działalnością Uniwersytetu; strategia
rozwoju województwa śląskiego; dofinansowanie uniwersyteckich przedsięwzięć naukowych,
kulturalnych i artystycznych; wystąpienia pokontrolne; współpraca Uniwersytetu z otoczeniem
gospodarczo-biznesowym.

Na podstawie materiałów źródłowych Administracji Ogólnouczelnianej,
jednostek ogólnouczelnianych oraz komisji senackich i rad naukowych
„Sprawozdanie” opracował zespół w składzie:
mgr Piotr J. PRADELA (Sekretarz Rektora),
mgr Adam NIEDBAŁA (Dział Informatycznych Systemów Zarządzania).
Opracowanie graficzne — Biuro Prasowe.
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