Zarządzenie nr 40
Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie
likwidacji Szkoły Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego.
Na podstawie § 27, § 28 ust. 1 i § 40 ust. 3 w związku z § 30 ust. 3 statutu Uniwersytetu
Śląskiego w Katowicach oraz uchwały nr 39 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii o likwidacji Szkoły Zarządzania
Uniwersytetu Śląskiego i uchwały nr 103 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia
30 maja 2017 r. w sprawie zniesienia kierunku studiów zarządzanie, zarządzam co następuje:
I. Postanowienia ogólne
§1
1. Z dniem 30 września 2019 r. likwiduje się Szkołę Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego,
zwaną dalej Szkołą, z tym, że w okresie od dnia 1 października 2018 r. staje się ona
Szkołą w likwidacji.
2. Z dniem 30 września 2018 r. likwiduje się wewnętrzne jednostki organizacyjne Szkoły:
1) Zakład Zachowań Organizacyjnych,
2) Zakład Zarządzania i Organizacji
oraz odwołuje się kierowników tych zakładów.
3. Z dniem 30 września 2018 r. znosi się Bibliotekę Szkoły. Zbiory zgromadzone przez
Bibliotekę Szkoły zostaną włączone do zbiorów Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego.
4. Z dniem 30 września 2018 r. rozwiązuje się radę naukową Szkoły.
5. W celu zakończenia realizacji zadań Szkoły w zakresie obsługi prowadzonego procesu
dydaktycznego, o których mowa w § 3 ust. 7, Dziekanat Szkoły funkcjonujący w budynku
przy ul. Bankowej 14 w Katowicach staje się od dnia 1 października 2018 r. do dnia
30 września 2019 r. Dziekanatem Szkoły w likwidacji, w którym Rektor zapewni obsługę
administracyjną.

II. Sprawy osobowe pracowników Szkoły
§2
1. Dyrektora Szkoły odwołuje się z dniem 30 września 2019 r., z tym że w okresie od dnia
1 października 2018 r. staje się on Dyrektorem Szkoły w likwidacji.
2. Osoba zajmująca stanowisko adiunkta z dniem 1 października 2018 r. zostanie, pod
warunkiem wyrażenia zgody, przeniesiona do Zakładu Psychologii Pracy i Organizacji
Instytutu Psychologii na Wydziale Pedagogiki i Psychologii.
3. Z dniem 30 września 2018 r. likwidacji ulega stanowisko i etat starszego wykładowcy.
4. Z dniem 30 września 2018 r. likwidacji ulega stanowisko i etat p.o. kierownika
dziekanatu.
5. Osoba zajmująca stanowisko starszego referenta z dniem 1 października 2018 r. zostanie,
pod warunkiem wyrażenia zgody, przeniesiona wraz z etatem do administracji
ogólnouczelnianej.
6. Osoba zajmująca stanowisko bibliotekarza z dniem 1 października 2018 r. zostanie, pod
warunkiem wyrażenia zgody, przeniesiona wraz z etatem do Biblioteki Uniwersytetu
Śląskiego.
III. Sprawy dotyczące kształcenia w Szkole
§3
1. Szkoła prowadzić będzie kształcenie na kierunku zarządzanie na poziomie studiów
pierwszego stopnia w formie stacjonarnej i niestacjonarnej do zakończenia cyklu
kształcenia, to jest do końca roku akademickiego 2017/2018.
2. Studenci Szkoły, którzy nie ukończą studiów do dnia 30 września 2018 r. będą mogli
kontynuować kształcenie w trybie zgodnym z Regulaminem studiów w Uniwersytecie
Śląskim w Katowicach, na Wydziale Pedagogiki i Psychologii, na kierunku zarządzanie
zasobami ludzkimi, z zastrzeżeniem ust. 5.
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3. Wznowienie studiów przez studentów Szkoły, którzy zostali skreśleni z listy studentów
może nastąpić na kierunku, o którym mowa w ust. 2, w trybie określonym w Regulaminie
studiów w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.
4. Osoba ubiegająca się o wznowienie studiów składa wniosek do Dziekana Wydziału
Pedagogiki i Psychologii. Decyzję w sprawie wznowienia studiów oraz decyzję o efektach
kształcenia jakie student powinien zrealizować w celu wyrównania różnic programowych
podejmuje Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii.
5. Studenci Szkoły, którym przedłużono termin złożenia pracy dyplomowej będą mieli
możliwość ukończenia studiów na kierunku zarządzanie nie później niż do dnia 31 marca
2019 r., w indywidualnym trybie określonym przez Dyrektora Szkoły w likwidacji.
6. Dyrektor Szkoły w likwidacji odpowiada za zorganizowanie egzaminu dyplomowego dla
studentów Szkoły, o których mowa w ust. 5, w szczególności za skierowanie prac
dyplomowych do recenzji, powołanie komisji egzaminacyjnej.
7. Ustala się termin zakończenia prac związanych z rozliczeniem studentów Szkoły
z odbytych studiów oraz innych działań administracyjnych związanych z likwidacją
Szkoły, w szczególności określonych w § 5 pkt 2 i 3 niniejszego zarządzenia, na dzień
30 września 2019 r.
8. Studia podyplomowe prowadzone przez Szkołę zostaną zlikwidowane do dnia
30 września 2018 r. w trybie § 11 uchwały nr 515 Senatu Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie „Wytycznych dla rad podstawowych
jednostek organizacyjnych w zakresie tworzenia, prowadzenia i likwidacji studiów
podyplomowych w Uniwersytecie Śląskim”.
IV. Postanowienia końcowe
§4
Dokumentację Szkoły, w tym teczki akt osobowych studentów, przejmą dziekanat Wydziału
Pedagogiki i Psychologii w zakresie studentów kontynuujących kształcenie na Wydziale
Pedagogiki i Psychologii oraz Archiwum Uniwersytetu Śląskiego w pozostałym zakresie,
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w trybie i na zasadach obowiązujących w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach przepisów
prawa.
§5
Do obowiązków Dyrektora Szkoły w likwidacji należy:
1) określenie trybu ukończenia studiów przez studentów Szkoły, o których mowa w § 3
ust. 5 i zorganizowanie dla nich egzaminu dyplomowego;
2) przekazanie

dokumentacji

Szkoły

do

właściwych

merytorycznie

jednostek

organizacyjnych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, zgodnie z § 4 niniejszego
zarządzenia;
3) przekazanie zbiorów zgromadzonych przez Bibliotekę Szkoły do Biblioteki
Uniwersytetu Śląskiego.
§6
Wykonanie niniejszego zarządzenia powierzam Dyrektorowi Szkoły w likwidacji oraz
Dziekanowi Wydziału Pedagogiki i Psychologii, w zakresie ich właściwości określonych
treścią niniejszego zarządzenia.
§7
Rektor określi odrębnie sposób zagospodarowania wyposażenia i środków trwałych Szkoły.
§8
Nadzór nad wykonaniem zarządzenia sprawują Prorektor ds. Kształcenia i Studentów oraz
Kanclerz, zgodnie z ich właściwością.
§9
1. Z dniem 30 września 2018 r. traci moc zarządzenie Rektora Uniwersytetu Śląskiego nr 29
z dnia 7 czerwca 2000 r. w sprawie powołania Biblioteki Szkoły Zarządzania.
2. Z dniem 1 października 2019 r. traci moc zarządzenie Rektora Uniwersytetu Śląskiego nr
25 z dnia 2 października 1995 r. w sprawie powołania Szkoły Zarządzania Uniwersytetu
Śląskiego, ze zmianą w zarządzeniu nr 26 z dnia 24 maja 2000 r., z tym, że w okresie od
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dnia 1 października 2018 r. do dnia 30 września 2019 r. zachowują moc postanowienia
tego zarządzenia, które nie są sprzeczne z postanowieniami niniejszego zarządzenia.
3. Z dniem 1 października 2019 r. traci moc zarządzenie Rektora Uniwersytetu Śląskiego
nr 36 z dnia 15 września 1997 r. w sprawie utworzenia dziekanatu w Szkole Zarządzania
Uniwersytetu Śląskiego.
§ 10
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

REKTOR

Prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk
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