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I  DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA 
I MIĘDZYNARODOWE PROGRAMY BADAWCZE 

ORAZ INFORMATYZACJA UCZELNI 

A/ Działalność naukowo-badawcza 

Działalność naukowo-badawcza prowadzona była w 2010 roku w 12 wydziałach Uniwersytetu 

oraz w jednostkach międzywydziałowych i pozawydziałowych. 

Pracownicy naukowo-badawczy zrealizowali w 2010 roku 984 tematy badawcze (dla porównania: 

w 2009 roku — 895) z funduszy na naukę pozyskanych głównie z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego.  

Na poziomie zbliżonym do lat ubiegłych kształtuje się liczba zorganizowanych w Uniwersytecie 

Śląskim konferencji naukowych: 44 (w roku 2009 — 48). Znacznie wzrosła liczba osób uczestni-

czących w konferencjach krajowych. 

Publikacje i uczestnictwo w konferencjach w latach 2009–2010 przedstawia tabela nr 1, 

natomiast liczbę projektów zrealizowanych przez pracowników Uczelni ze środków na naukę 

przedstawia tabela nr 2. 
 

TABELA 1 

Publikacje i uczestnictwo w konferencjach pracowników Uniwersytetu Śląskiego w latach 2009–2010 

Lp. Wyszczególnienie 2009 2010 

1 Wydawnictwa zwarte opublikowane krajowe 462 421 

2 Wydawnictwa zwarte opublikowane zagraniczne 63 42 

3 Artykuły opublikowane w czasopismach krajowych  3069 2636 

4 Artykuły opublikowane w czasopismach zagranicznych 1019 972 

5 Liczba osób uczestniczących w konferencjach krajowych  1643 2288 

6 Liczba osób uczestniczących w konferencjach zagranicznych  652 654 

7 Liczba wygłoszonych referatów na konferencjach krajowych  2328 2083 

8 Liczba wygłoszonych referatów na konferencjach zagranicznych 691 601 

9 Liczba konferencji krajowych, w których uczestniczyli pracownicy UŚ  1594 1443 

10 Liczba konferencji zagranicznych, w których uczestniczyli pracownicy UŚ  564 506 

11 Liczba zorganizowanych konferencji 48 44 
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TABELA 2 

Projekty naukowo-badawcze realizowane w Uniwersytecie Śląskim w latach 2009–2010,  

finansowane ze środków na naukę Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 

Lp. Wydział 

Badania 
własne 

(Konkurs 
Wydziałowy 
+ Rezerwa 

JM Rektora) 

Badania 
statutowe 

Projekty 
badawcze 
(W, H, P)* 

Projekty 
międzynaro- 

dowe 
niewspół- 

finansowane 

SPUB-m 
Projekty 

rozwojowe 
Projekty 

zamawiane 
Projekty 
specjalne 

Projekty 
strategiczne 

Projekty 
ustanowione 

przez 
Ministra 

Razem 

2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 

1 Biologii i Ochrony 

Środowiska 
22 22 17 18 35 38 2 2 1 1 — — 1 1 — — — — — 1 78 83 

2 Filologiczny 107 108 87 81 29 32 — — — — — — — — — — — — — — 223 221 

3 Matematyki, Fizyki  

i Chemii 
51 70 49 50 29 30 2 3 2 1 1 1 — — — — — — — — 134 155 

4 Nauk o Ziemi 38 39 28 27 35 40 — 3 — — — — 1 — 4 4 — 1 — — 106 114 

5 Nauk Społecznych 34 42 36 36 9 16 — — — — — — — — — — — — — — 79 94 

6 Artystyczny 23 32 7 15 — 1 — — — — — — — — — — — — — — 30 48 

7 Etnologii i Nauk  

o Edukacji 
21 37 15 13 1 2 — — — — — — — — — — — — — — 37 52 

8 Pedagogiki  

i Psychologii 
45 52 14 14 3 3 — — — — — — — — — — — — — — 62 69 

9 Prawa i Administracji 1 3 18 6 9 9 — — — — — — — — — — — — — — 28 18 

10 Radia i Telewizji 

im. K. Kieślowskiego 
6 6 3 3 — — — — — — — — — — — — — — — — 9 9 

11 Informatyki i Nauki 

o Materiałach 
40 48 17 18 18 19 — — — — 1 1 1 1 — — — — — — 77 87 

12 Teologiczny 15 14 16 20 1 — — — — — — — — — — — — — — — 32 34 

RAZEM 403 473 307 301 169 190 4 8 3 2 2 2 3 2 4 4 — 1 — 1 895 984 

* W = własne, H = habilitacyjne, P = promotorskie 
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Uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora i doktora sztuki posiada obecnie 10 

wydziałów oraz 4 instytuty Uniwersytetu, natomiast uprawnienia do nadawania stopnia 

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

i 3 instytuty. Uprawnione rady jednostek Uniwersytetu Śląskiego mają prawo do nadawania stopni 

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

habilitowanego w 17 dyscyplinach.  

28 grudnia 2010 roku decyzją Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów uprawnienia do 

nadawania stopnia naukowego doktora nauk chemicznych w dziedzinie nauk chemicznych 

w dyscyplinie chemia otrzymał Instytut Chemii UŚ. 

Aktualny wykaz uprawnień do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego 

przedstawia zestawienie nr 1. 

Zestawienie 1 

WYKAZ UPRAWNIEŃ  

do nadawania stopni naukowych przez jednostki Uniwersytetu Śląskiego  

Stopień naukowy doktora  

1. WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA  

doktor nauk biologicznych w zakresie biologii.  

2. WYDZIAŁ FILOLOGICZNY  

doktor nauk humanistycznych w zakresie:  

 bibliologii,  

 językoznawstwa,  

 literaturoznawstwa,  

 kulturoznawstwa.  

3. WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII  

doktor nauk chemicznych w zakresie chemii.  

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,  

 nauk o polityce,  

 socjologii (zawieszone do 31.03.2012 roku).  

9. WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII  

doktor nauk humanistycznych 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. 
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12. WYDZIAŁ RADIA I TELEWIZJI IM. K. 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,  

 językoznawstwa,  

 literaturoznawstwa.  

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

doktor habilitowany nauk fizycznych w zakresie fizyki.  

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

doktor habilitowany nauk matematycznych w zakresie matematyki.  

5. WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI  

doktor habilitowany nauk o Ziemi w zakresie:  

 geografii,  

 geologii.  

6. WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH  

doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie:  

 filozofii,  

 historii,  

 nauk o polityce,  

 socjologii.  

7. INSTYTUT SZTUKI (Wydział Artystyczny)  

doktor habilitowany sztuk plastycznych w zakresie sztuk pięknych.  

8. WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI  

doktor habilitowany nauk prawnych w zakresie prawa.  

9. WYDZIAŁ INFORMATYKI I NAUKI O MATERIAŁACH  

doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie inżynierii materiałowej.  

10. WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII  

doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki.  

11. WYDZIAŁ TEOLOGICZNY  

doktor habilitowany nauk teologicznych. 

 

W 2010 roku 40 pracowników Uniwersytetu Śląskiego uzyskało stopnie naukowe doktora 

i doktora sztuki. Wynik jest zatem porównywalny z rokiem poprzednim (36 pracowników w 2009 

roku). Znacznie wzrosła natomiast liczba uzyskanych przez pracowników Uczelni stopni naukowych 

doktora habilitowanego i doktora habilitowanego w zakresie sztuki — 48 pracowników w 2010 

roku (33 pracowników w roku 2009).  

Stopnie naukowe uzyskane przez pracowników Uniwersytetu w latach 2009–2010 przedstawia 

tabela nr 3.  
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TABELA 3  

Stopnie doktora i doktora habilitowanego uzyskane przez pracowników Uniwersytetu Śląskiego  

w latach 2009–2010 

Lp. Jednostka zatrudniająca 
2009 2010 

dr dr hab. dr dr hab. 

1 Wydział Biologii i Ochrony Środowiska 1 2 6 3 

2 Wydział Filologiczny 10 11 11 11 

3 Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii 9 6 11 8 

4 Wydział Nauk o Ziemi 1 4 1 6 

5 Wydział Nauk Społecznych 4 6 1 4 

6 Wydział Artystyczny 2 — 1 — 

7 Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji 1 — 1 1 

8 Wydział Pedagogiki i Psychologii 1 1 — 4 

9 Wydział Prawa i Administracji — 2 3 3 

10 Wydział Radia i Telewizji im. K. Kieślowskiego 1 — 1 2 

11 Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach 3 — 4 1 

12 Wydział Teologiczny — 1 — 4 

13 Administracja Ogólnouczelniana 3 — — — 

14 Jednostki Ogólnouczelniane  — — — 1 

RAZEM 36 33 40 48 

 

Rady uprawnionych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Śląskiego nadały w 2010 roku 

stopnie naukowe doktora habilitowanego 44 osobom, a stopnie doktora 154 osobom.  

W 2010 roku w Uniwersytecie odbyło się 5 promocji doktorskich (w 2009 r. — 7). Wręczono 

ponad 190 dyplomów doktora i doktora habilitowanego (w 2009 r. — 245). 

Stopnie naukowe nadane przez uprawnione rady jednostek w latach 2009–2010 przedstawia 

tabela nr 4. 

TABELA 4 

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

w latach 2009–2010 

Lp. 
Jednostka organizacyjna 

nadająca stopień 

Pracownicy UŚ Osoby spoza UŚ 

dr dr hab. dr dr hab. 

2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 

1 Wydział Biologii i Ochrony Środowiska  1 7 2 3 7 7 1 — 

2 Wydział Filologiczny  11 13 11 10 21 30 4 3 

3 Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii  2 3 — — 1 2 — — 

4 Instytut Matematyki  

(Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii)  
— 3 3 — 4 4 — — 

5 Instytut Fizyki  

(Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii)  
7 7 3 4 8 9 — 1 

6 Wydział Nauk o Ziemi  1 2 4 6 12 10 — — 

7 Wydział Nauk Społecznych  5 1 6 3 19 19 2 4 

8 Instytut Sztuki (Wydział Artystyczny)  2 — — — — 2 — — 

9 Wydział Pedagogiki i Psychologii  3 — 1 2 5 5 — 1 

10 Wydział Prawa i Administracji  — 4 2 2 17 14 — 1 

11 Wydział Radia i Telewizji  

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

12 Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach  3 4 — — 5 4 — 1 

13 Wydział Teologiczny  — — 1 3 2 3 — — 

RAZEM  36 45 33 33 103 109 7 11 
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Finansowanie badań naukowych 

Działalność naukowo-badawcza Uniwersytetu prowadzona była w 2010 roku dzięki środkom 

finansowym przyznanym przez:  

1. Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego:  

a) w formie dotacji podmiotowych na:  

 podstawową działalność statutową jednostek,  

 badania własne,  

b) na podstawie umów o realizację projektów badawczych własnych (w tym habilitacyjnych) 

i promotorskich,  

c) na podstawie umów o realizację projektów zamawianych, specjalnych i rozwojowych,  

d) na podstawie decyzji o finansowaniu projektów międzynarodowych 

niewspółfinansowanych,  

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

f) na podstawie umowy o realizację projektów w ramach programu Patent Plus,  

g) na podstawie umowy o realizację projektów w ramach programu Kreator Innowacyjności, 

h) na podstawie umowy o realizację projektu w ramach programu Iuventus Plus.  

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

3. Fundację na rzecz Nauki Polskiej na podstawie umów o realizację projektów.  

4. Podmioty gospodarcze i organy administracji państwowej na realizację tzw. prac zleconych.  

W 2010 roku pracownicy Uniwersytetu Śląskiego realizowali 215 projektów krajowych; dla 

porównania: w 2009 roku realizowali 193 projekty oraz 3 projekty inwestycyjne (1 budowlany i 2 

aparaturowe).  

Projekty krajowe realizowane w 2010 roku przedstawia tabela nr 5. 

TABELA 5 

Projekty krajowe realizowane w roku 2010 

Lp. Jednostka 

Projekty 
badawcze* Projekty 

zama- 

wiane 

Projekty 

rozwo- 

jowe  

Projekty 

spe- 

cjalne 

SPUB 
Projekty 

inne** 

Projekty 

niewspół- 

finanso- 

wane  

Projekty 

strate- 

giczne 

Projekty 

ustano- 

wione 

przez 

Ministra 

Razem 

W H P 

1 Wydział Biologii 

i Ochrony Środowiska 
19 2 17 1 — — 1 — 2 — 1 43 

2 Wydział Filologiczny 18 4 10 — — — — — — — — 32 

3 Wydział Matematyki, 

Fizyki i Chemii 
23 1 6 — 1 — 1 2 3 — — 37 

4 Wydział Nauk o Ziemi 23 6 11 — — 4 — — 3 1 — 48 

5 Wydział Nauk 

Społecznych 
14 — 2 — — — — — — — — 16 

6 Wydział Pedagogiki 

i Psychologii 
— — 3 — — — — — — — — 3 

7 Wydział Prawa 

i Administracji 
5 2 2 — — — — — — — — 9 

8 Wydział Informatyki 

i Nauki o Materiałach 
15 3 1 1 1 — — 1 — — — 22 

9 Wydział Radia 

i Telewizji 

im. K. Kieślowskiego 
— — — — — — — — — — — — 

10 Wydział Teologiczny — — — — — — — — — — — — 

11 Wydział Etnologii 

i Nauk o Edukacji 
— 2 — — — — — — — — — 2 

12 Wydział Artystyczny 1 — — — — — — — — — — 1 

13 Rzecznik Patentowy  — — — — — — 2 — — — 2 

RAZEM 118 20 52 2 2 4 2 5 8 1 1 215 

* W = własne, H = habilitacyjne, P = promotorskie 

** Fundacja na rzecz Nauki Polskiej — program Homing (2 projekty) 
 Grant Fundacji na rzecz Nauki Polskiej dla powracających ze stypendium zagranicznego stypendysty FNP (1 projekt)  

 MNiSW — program Kreator Innowacyjności (1 projekt) 

 MNiSW — program Patent Plus (1 projekt) 
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Działalność statutowa 

W roku 2010 wydziały Uniwersytetu Śląskiego otrzymały na podstawie decyzji Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego łączną dotację na działalność statutową w wysokości 7.210.300,00 zł.  

Wysokość dotacji uzyskiwanych przez Uczelnię w latach 2009–2010 przedstawia tabela nr 6. 

TABELA 6  

Dotacje na dofinansowanie działalności statutowej, badań własnych i projektów badawczych  

w latach 2009–2010 (w tys. zł), przekazane ze środków na naukę  

Lp. Wyszczególnienie 2009 2010 

1 Działalność statutowa 8 282 7 210 

2 Badania własne 1 957 1 900 

3 Projekty badawcze 7 644 8 408 

RAZEM 17 883 17 518 

 

 

Kwota przyznanej dotacji uzależniona jest od kategorii uzyskanej przez jednostkę na 

podstawie oceny parametrycznej. W roku 2010 miała miejsce ocena parametryczna jednostek 

naukowych (wydziałów). 

Kategoryzację jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Śląskiego w latach 2006–2010 

przedstawia tabela nr 7.  

TABELA 7  

Kategoryzacja jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Śląskiego w latach 2006–2010 

Lp. Jednostka 2006 – IX 2010 od X 2010 

1 Wydział Biologii i Ochrony Środowiska  2 B 

2 Wydział Filologiczny  2 A 

3 

Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii 

 Instytut Matematyki 

 Instytut Fizyki 

 Instytut Chemii  

— 

2 

1 

2 

A 

4 Wydział Nauk o Ziemi  2 B 

5 Wydział Nauk Społecznych  3 B 

6 Wydział Artystyczny  2 A 

7 Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji  1 B 

8 Wydział Pedagogiki i Psychologii  2 A 

9 Wydział Prawa i Administracji  2 A 

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

11 

Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach 

 Instytut Nauki o Materiałach 

 Katedra Materiałoznawstwa 

 Instytut Informatyki  

— 

1 

2 

1 

A 

12 Wydział Teologiczny  1 A 

 

Pracownicy naukowo-badawczy zrealizowali w 2010 roku 301 tematów „statutowych‖ 

(szczegółowe dane zawarte są w tabeli nr 2), ich koszt wyniósł 6.102.122,94 zł. 
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Badania własne 

Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (nr 160/E-340/BW/2010) w 2010 roku 

Uniwersytet Śląski otrzymał kwotę 1.900.000,00 zł na finansowanie badań własnych.  

Wysokość dotacji na badania własne w latach 2009–2010 zawarta jest w tabeli nr 6.  

Zgodnie z propozycją Senackiej Komisji ds. Badań Naukowych, Twórczości Artystycznej 

i Współpracy z Zagranicą środki na badania własne zostały podzielone w następujący sposób:  

 wydziały   991.304,00 zł,  

 rezerwa JM Rektora  660.870,00 zł. 

W roku 2010 w ramach badań własnych zrealizowano 473 tematy badawcze (w tym: 152 

dofinansowane ze środków pozostających w rezerwie JM Rektora w ramach konkursu uczelnianego 

— tabela nr 2), ich koszt wyniósł 2.223.623,84 zł.  

 

 

Projekty inwestycyjne: aparaturowe i budowlane 

W roku 2010 na dofinansowanie projektów inwestycyjnych — zarówno zakupów aparatury 

naukowo-badawczej w ramach tzw. grantów aparaturowych, jak i budowlanych Ministerstwo 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego nie przyznało żadnych środków (w 2009 roku również nie 

przyznano środków na zakup aparatury, natomiast na dofinansowanie inwestycji budowlanej 

została przyznana dotacja w wysokości: 450 000 zł).  

 

 

Fundusz Nauki i Technologii Polskiej 

W roku 2010 jednostki Uniwersytetu otrzymały dotacje z FNiTP na łączną kwotę 4.628.000,00 zł, 

z czego:  

1. Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach na następujące przedsięwzięcia:  

 „Wyposażenie laboratorium ilościowej wysokorozdzielczej  

tomografii komputerowej‖  — 1 675 000,00 zł, 

 „System precesji wiązki elektronowej do określania struktur  

materiałów nanokrystalicznych‖  — 650 000,00 zł, 

 „Uniwersalny system do badań wytrzymałościowych Instron 3382, 100 kN,  

wraz z dodatkowym wyposażeniem do badań temperaturowych‖ — 700 000,00 zł, 

2. Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii na: 

 „Zakup tranzycjometru wraz z wyposażeniem‖ — 1 603 000,00 zł. 

 

 

Projekty badawcze własne (w tym habilitacyjne) i promotorskie 

Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

W roku 2010 w dwóch konkursach zgłoszono 233 wnioski o realizację projektów badawczych 

własnych i promotorskich. Decyzję o finansowaniu otrzymało 61 pracowników (tj. przyznano 61 

projektów badawczych), natomiast realizowano 190 projektów. Szczegółowe dane zawierają 

tabele nr 5, 8, 9 i 10. 
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TABELA 8 

Projekty badawcze MNiSW w Uniwersytecie Śląskim w latach 2009–2010 

Lp. Wyszczególnienie 2009 2010 

1 Liczba zgłoszonych wniosków  210 223 

2 Liczba przyznanych grantów  69 61 

3 Liczba realizowanych grantów  169 190 

 

TABELA 9 

Projekty badawcze MNiSW przyznane Uniwersytetowi Śląskiemu w latach 2009–2010 

Lp. Wydział 2009 2010 

1 Biologii i Ochrony Środowiska  20 9 

2 Filologiczny  12 10 

3 Matematyki, Fizyki i Chemii  10 10 

4 Nauk o Ziemi  8 15 

5 Nauk Społecznych  5 7 

6 Artystyczny  — 1 

7 Etnologii i Nauk o Edukacji  1 1 

8 Pedagogiki i Psychologii  3 — 

9 Prawa i Administracji  6 1 

10 Radia i Telewizji im. K. Kieślowskiego  — — 

11 Informatyki i Nauki o Materiałach  4 5 

12 Teologiczny  — — 

RAZEM 69 59 

 

TABELA 10 

Projekty badawcze MNiSW realizowane w Uniwersytecie Śląskim w latach 2009–2010 

Lp. Wydział 2009 2010 

1 Biologii i Ochrony Środowiska  35 38 

2 Filologiczny  29 32 

3 Matematyki, Fizyki i Chemii  29 30 

4 Nauk o Ziemi  36 40 

5 Nauk Społecznych  9 16 

6 Artystyczny  — 1 

7 Etnologii i Nauk o Edukacji  1 2 

8 Pedagogiki i Psychologii  3 3 

9 Prawa i Administracji  9 9 

10 Radia i Telewizji im. K. Kieślowskiego  — — 

11 Informatyki i Nauki o Materiałach  18 19 

12 Teologiczny  1 — 

RAZEM 169 190 

 

Oprócz projektów badawczych własnych (w tym habilitacyjnych) i promotorskich, pracownicy 

naukowo-dydaktyczni Uczelni otrzymali decyzje i zawarli umowy o realizację innych projektów 

MNiSW oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju:  

 4 projektów międzynarodowych niewspółfinansowanych: 2 na Wydziale Matematyki, 

Fizyki i Chemii oraz 2 na Wydziale Nauk o Ziemi,  
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 1 projektu Patent Plus — rzecznik patentowy, 

 1 projektu Kreator Innowacyjności — rzecznik patentowy, 

 1 projektu w ramach programu Iuventus Plus na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska,  

 1 projektu w ramach strategicznego programu badań naukowych na Wydziale Nauk o Ziemi. 

 

Programy Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 

W 2010 roku Uniwersytet Śląski nie otrzymał nowych środków z Fundacji na rzecz Nauki 

Polskiej na realizację projektów krajowych. Realizowane natomiast były projekty w ramach 

programów:  

 POWROTY (Homing) na prowadzenie badań w wysokości 40 000,00 zł  

(Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii), 

 grant dla powracającego ze stażu zagranicznego stypendysty FNP  

w wysokości 40 000,00 zł (Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach). 

 

Prace naukowo-badawcze, tzw. prace zlecone 

Badawcze prace zlecone realizowane są na zamówienia podmiotów gospodarczych, jednostek 

administracji państwowej, jednostek naukowych. Liczba realizowanych prac w stosunku do 

ubiegłego roku wzrosła — tabela nr 11. 

TABELA 11  

Prace zlecone realizowane w Uniwersytecie Śląskim w latach 2009–2010 (kwoty w tys. zł) 

Lp. Wydział 
2009 2010 

liczba kwota liczba kwota 

1 Biologii i Ochrony Środowiska 1 26,40 1 22,00 

2 Matematyki, Fizyki i Chemii 6 94,35 11 54,53 

3 Nauk o Ziemi 10 379,14 16 554,74 

4 Informatyki i Nauki o Materiałach 2 9,00 2 38,30 

5 Prawa i Administracji 7 22,15 7 24,10 

RAZEM 26 531,04 37 693,67 

 

 

Nagrody i stypendia dla nauczycieli akademickich 

Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

W roku 2010 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznał 3 nagrody indywidualne dla 

nauczycieli akademickich. Nagrody otrzymali: 
1. prof. zw. dr hab. Wiktor ZIPPER (Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii — Instytut Fizyki) 

za całokształt dorobku, 

2. dr hab. Ewa JAROSZ (Wydział Pedagogiki i Psychologii) za rozprawę habilitacyjną pt. „Ochrona 

dzieci przed krzywdzeniem — perspektywa globalna i lokalna‖, 

3. dr hab. Andrzej BISZTYGA (Wydział Prawa i Administracji) za rozprawę habilitacyjną pt. 

„Oddziaływanie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka na porządek prawny Zjednoczonego 

Królestwa‖.  
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Nagrody JM Rektora 

W roku 2010 JM Rektor przyznał 243 nagrody indywidualne i 30 zespołowych I, II i III 

stopnia za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne, dydaktyczne i organizacyjne uzyskane 

w roku poprzednim. 238 nagród indywidualnych i 24 zespołowe otrzymali pracownicy naukowo- 

-dydaktyczni zatrudnieni na wydziałach. Pozostałe 11 nagród (5 indywidualnych i 6 zespołowych) 

JM Rektor przyznał nauczycielom akademickim zatrudnionym w Studium Wychowania 

Fizycznego i Sportu, Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, Studium Intensywnej Nauki 

Języka Angielskiego, Szkole Języka i Kultury Polskiej, Bibliotece UŚ oraz Szkole Zarządzania.  

Nagrody dla nauczycieli akademickich przyznane w latach 2009–2010 przedstawia tabela nr 12. 

TABELA 12 

Nagrody i stypendia dla nauczycieli akademickich przyznane w latach 2009–2010 

Lp. Wyszczególnienie 2009 2010 

1 Indywidualne nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  1 3 

2 Indywidualne nagrody JM Rektora 246 243 

3 Zespołowe nagrody JM Rektora 18 30 

4 Nagrody JM Rektora za wyróżniające prace doktorskie 4 10 

5 Stypendium dla wybitnych młodych naukowców 1 2 

6 Stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 4 1 

 

Nagrody JM Rektora za wyróżniające rozprawy doktorskie  

W roku 2010 JM Rektor wyróżnił 10 autorów rozpraw doktorskich. Nagrody otrzymali:  

 dr Łukasz Trembaczowski — Wydział Nauk Społecznych, 

 dr Agnieszka Bielska-Brodziak — Wydział Prawa i Administracji, 

 dr Katarzyna Kroczek-Wasińska — Wydział Artystyczny, 

 dr Sylwia Wrona — Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji, 

 dr Agnieszka Pasztak — Wydział Pedagogiki i Psychologii, 

 dr Alina Mitek-Dziemba — Wydział Filologiczny, 

 dr Anna Nowakowska-Głuszak — Wydział Filologiczny, 

 dr Aleksandra Komandera — Wydział Filologiczny, 

 dr Magdalena Kempna — Wydział Filologiczny, 

 dr Agnieszka Nęcka — Wydział Filologiczny. 

Stypendium dla wybitnych młodych naukowców 

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

Wyższego młodym pracownikom naukowym wyróżniającym się wysokim poziomem prowadzonych 

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

osiągnięcia naukowe.  

W roku 2010 trzyletnie stypendium dla wybitnych młodych naukowców otrzymali:  

1. dr hab. Michał Daszykowski z Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii (Instytut Chemii), 

2. dr Robert Musioł z Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii (Instytut Chemii).  

Stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (program START) 

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

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

wykazać się osiągnięciami naukowymi.  

W roku 2010 stypendium to otrzymali: 

 mgr inż. Michał Krompiec z Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii (stypendium na drugi rok), 

 mgr Patryk Włodarczyk z Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii. 



 ~  14  ~ 

B/  Międzynarodowe programy badawcze 

Udział w projektach finansowanych z funduszy strukturalnych  

oraz programów międzynarodowych 

W roku 2010 Uniwersytet Śląski kontynuował realizację szeregu projektów finansowanych 

z funduszy strukturalnych oraz innych źródeł zagranicznych, w tym programów Unii Europejskiej, 

rozpoczął realizację projektów nowych, a także aplikował o dofinansowanie nowych przedsięwzięć. 

Realizowane projekty charakteryzują się różnorodnym charakterem, odzwierciedlającym 

podstawowe kierunki działalności Uczelni — aktywnego uczestnika życia naukowego i kulturalnego 

oraz społeczno-gospodarczego na poziomie krajowym i międzynarodowym: 

— projekty badawcze realizowane są m.in. w ramach 7. Programu Ramowego UE, Międzyna-

rodowej Agencji Energii Atomowej, Funduszu Badawczego Węgla i Stali, funduszy 

strukturalnych UE, Mechanizmu Finansowania Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz 

Norweskiego Mechanizmu Finansowania, Włoskiej Agencji Kosmicznej, US National Science 

Foundation — od projektów w sferze nauk humanistycznych, ukierunkowanych na analizę 

aktualnych problemów społecznych i trendów demograficznych, tożsamości regionalnej lub 

europejskiej (SPHERE, Shrink Smart) oraz projektów z dziedziny teoretycznych i ekspery-

mentalnych nauk ścisłych (FLAVIAnet, HEPTOOLS, LAGUNA) i nauk o Ziemi (ice2sea, 

Hypocave), po projekty nastawione na opracowanie konkretnych rozwiązań technologicznych, 

gotowych do zastosowania w gospodarce, tj. wykorzystanie odnawialnej energii geotermalnej 

(Remining Lowex), opracowanie narzędzi biotechnologicznych służących otrzymywaniu zbóż 

odpornych na niekorzystne czynniki środowiskowe (Mutational analysis of genes involved in 

DNA repair in barley, Biotechnology package for enhancing induced mutagenesis in barley), 

poszukiwanie stabilnych form amorficznych lekarstw, charakteryzujących się doskonałą 

biodostępnością (From Study of Molecular Dynamics in Amorphous Medicines at Ambient and 

Elevated Pressure to Novel Applications in Pharmacy) lub wytworzenie nowych produktów 

węglowych i optymalizacja składu paliwa w mieszankach koksowniczych (RATIO-COAL, 

INNOCARB), 

— projekty inwestycyjne lub aparaturowe mają na celu rozwój nowoczesnej uniwersyteckiej 

bazy edukacyjnej i badawczej, która będzie służyć gospodarczym potrzebom całego regionu, 

wspomagając proces dydaktyczny i działalność badawczą Uczelni: Śląska Bio-Farma, Śląskie 

Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie, Centrum 

Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka, Dostosowanie zasobu Śląskiej Biblioteki Cyfrowej 

do rozszerzonego dostępu internetowego — RID. 

 

Projekty realizowane są często w krajowych lub międzynarodowych konsorcjach, angażu-

jących licznych partnerów, wśród których znajdują się zarówno uczelnie wyższe i instytuty 

badawcze, jak również gminy i przedsiębiorstwa zainteresowane rozwiązaniami technologicznymi, 

bądź chcące uczestniczyć w formowaniu przyszłych kadr dla gospodarki opartej na wiedzy.  

 

1. Programy ramowe UE oraz międzynarodowe programy badawcze 

Programy ramowe Unii Europejskiej są największym mechanizmem finansowania i kształtowania 

badań naukowych na poziomie europejskim, a ich celem jest przekształcenie UE w najbardziej 

konkurencyjną i dynamiczną, opartą na wiedzy gospodarkę na świecie.  

W 2010 roku Uniwersytet Śląski kontynuował realizację trzech projektów w ramach 6. Pro-

gramu Ramowego oraz sześciu projektów w ramach 7. Programu Ramowego o łącznej wartości 

ponad 3 500 000 zł (kwota dofinansowania 2 213 800 zł). Została rozpoczęta realizacja dwóch 

dużych projektów finansowanych z Funduszu Badawczego Węgla i Stali, których wartość 

przekracza 2 000 000 zł (kwota dofinansowania 1 211 250 zł). Do dofinansowania w roku 2011 

zatwierdzony został projekt LHCPhenoNet — Advanced Particle Phenomenology in the LHC era 

(7. Program Ramowy, Initial Training Networks) o wartości 1 282 900 zł. 
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Pracownicy Uniwersytetu realizowali także projekty badawcze w ramach innych programów 

międzynarodowych, m.in. Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (kwota dofinansowania 

120 000 zł), Włoskiej Agencji Kosmicznej, US National Science Foundation, Mechanizmu Finan-

sowania Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowania.  

Oryginalnym i niezwykle interesującym przedsięwzięciem była Śląska Noc Naukowca 2010, 

organizowana już po raz kolejny wraz z innymi uczelniami Regionu w ramach projektu 7. Pro-

gramu Ramowego (SEARCH RESEARCH — In search of Research). Jej celem była popularyzacja 

zawodu naukowca wśród szerokiej publiczności. 

Wykaz projektów realizowanych w 2010 roku oraz jednostek realizujących obrazują tabele 

nr 13, 14, 15, 16 i 17. 

TABELA 13 

Wykaz projektów realizowanych w ramach 6. Programu Ramowego UE w 2010 roku  

Lp. Nazwa projektu, akronim Nazwa podprogramu 
Okres 

realizacji 
Jednostka realizująca 

1 

 

HEPTOOLS — Tools and Precision 

Calculations for Physics at Colliders 
Research Training Networks 2006-2010 

Wydział Matematyki, 

Fizyki i Chemii, 

Instytut Fizyki 

2 FLAVIAnet — Entering the high-precision 

era of flavour physics through the alliance 

of lattice simulation, effective field 

theories and experiment  

Research Training Networks 2006-2010 

Wydział Matematyki, 

Fizyki i Chemii, 

Instytut Fizyki 

3 REMINING LOWEX — Redevelopment 

of European Mining Areas into Sustainable 

Communities by Integrating Supply 

and Demand Side based on Low 

Energy Principles 

Integrated Project 2007-2012 Wydział Nauk o Ziemi 

 

 

TABELA 14 

Wykaz projektów realizowanych w ramach 7. Programu Ramowego UE w 2010 roku 

Lp. Nazwa projektu, akronim Nazwa podprogramu 
Okres 

realizacji 
Jednostka realizująca 

1 ice2sea — Estimating the future 

contribution of continental ice to sea-

level rise  

Cooperation, Environment 2009–2013 Wydział Nauk o Ziemi 

2 Shrink Smart — Governance of 

Shrinkage within an European Context  

Cooperation, Socioeconomic 

Sciences and Humanities 
2009–2012 Wydział Nauk o Ziemi 

3 SPHERE — Space, Place and Historical 

and Contemporary Articulations of 

Regional, National and European 

Identities trough Work and Community 

in Areas Undergoing Economic 
Restructuring and Regeneration 

Cooperation, Socioeconomic 

Sciences and Humanities 
2008–2011 

Wydział Nauk 

Społecznych 

4 LAGUNA — Design of pan-European 

infrastructure for Large Apparatus 

studying Grand Unification and 

Neutrino Astrophysics  

Capacities, 

Infrastructures 
2008–2010 

Wydział Matematyki, 

Fizyki i Chemii, 

Instytut Fizyki 

5 HYPOCAVE — Hypogene Caves 

Morphology — Europe/Australia 

Comparison 

People, International Research 

Staff Exchange Scheme 
2010–2013 Wydział Nauk o Ziemi 

6 SEARCH RESEARCH — In search 

of research 
People, Reasercher`s Night 2010 2010 

Dział Informacji  

i Promocji 
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TABELA 15 

Wykaz projektów realizowanych w ramach Funduszu Badawczego Węgla i Stali w 2010 roku  

Lp. Nazwa projektu, akronim 
Okres 

realizacji 
Jednostka realizująca 

1 INNOCARB — Innovative carbon products for substituting coke  

on BF operation  
2010–2013 Wydział Nauk o Ziemi 

2 RATIO-COAL — Improvement of coal carbonization through 

the optimization of fuel in cooking coal blends 
2010–2013 Wydział Nauk o Ziemi 

TABELA 16 

Wykaz projektów realizowanych w ramach innych międzynarodowych programów w 2010 roku  

Lp. Nazwa projektu, akronim Nazwa programu 
Okres 

realizacji 
Jednostka realizująca 

1 

 

Biotechnology package for enhancing 

induced mutagenesis in barley 

Międzynarodowa Agencja 

Energii Atomowej 
2009–2012 

Wydział Biologii 

i Ochrony Środowiska 

2 Mutational analysis of genes involved 

in DNA repair in barley 

Międzynarodowa Agencja 

Energii Atomowej 
2009–2012 

Wydział Biologii 

i Ochrony Środowiska 

3 Regional Training Course on Use 

of Induced Mutations (TILLING) 

and DNA Markers in Cereal Genetics 

and Breeding 

Międzynarodowa Agencja 

Energii Atomowej 
2010 

Wydział Biologii 

i Ochrony Środowiska 

4 CNH: Towards an Integrated Framework 

for Climate Change Impact Assessments 

for International Market Systems with 

Long-Term Investments 

US National Science 

Foundation 
2010–2012 Wydział Nauk o Ziemi 

5 Application of High resolution SAR 

data for the monitoring of highway 

and railway bridges in areas affected 

by terrain deformation using SAR 

interferrometric techniques 

Włoska Agencja Kosmiczna 2010 Wydział Nauk o Ziemi 

TABELA 17 

Wykaz projektów realizowanych w ramach Mechanizmu Finansowania Europejskiego Obszaru Gospodarczego 

oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowania w 2010 roku 

Lp. Nazwa projektu, akronim Nazwa podprogramu 
Okres  

realizacji 
Jednostka realizująca 

1 Arktyczny Klimat i Środowisko Mórz 

Nordyckich i Rejonu Spitsbergen — 

Grenlandia (AWAKE) 

Polsko-Norweski Fundusz 

Badań Naukowych 
2008–2010 Wydział Nauk o Ziemi 

 

W 2010 roku pracownicy Uniwersytetu złożyli 10 propozycji projektów do 7. Programu 

Ramowego UE oraz 1 wniosek do programu CIP IEE — Competitiveness and Innovation 

Framework Programme, Intelligent Energy Europe. 

2. Projekty finansowane ze środków strukturalnych UE 

Rozwój Uniwersytetu Śląskiego oraz jego pozycja w gronie innych szkół wyższych zależy 

w dużym stopniu od zdolności Uczelni do coraz lepszego dostosowywania się do wymogów 

otoczenia oraz ciągłego podnoszenia swojej konkurencyjności. Środki pozyskane w ramach funduszy 

strukturalnych znacząco przyczyniają się do polepszenia atrakcyjności oferty edukacyjnej, poprawy 

stanu infrastruktury dydaktycznej oraz naukowej, a także podniesienia kompetencji kadry 

akademickiej. W 2010 roku kontynuowano realizację projektów współfinansowanych ze środków 

pochodzących z funduszy strukturalnych, które są związane z rozwojem Uczelni oraz kluczowymi 

zagadnieniami dotyczącymi rozwoju nauki.  

Krótka charakterystyka wybranych projektów: 

— Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie — 

projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
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(Priorytet XIII Infrastruktura Szkolnictwa Wyższego; Działanie 13.1 — Infrastruktura 

Szkolnictwa Wyższego) umożliwia realizację licznych celów, m.in. podniesienie jakości 

kształcenia i wzrost liczby studentów w dziedzinach priorytetowych z punktu widzenia 

rozwoju gospodarki, zwiększenie dostępu studentów do szerokopasmowego Internetu i do 

nowoczesnych narzędzi i technik informacyjnych, wzrost poziomu umiędzynarodowienia 

badań dydaktycznych i kształcenia poprzez wzbogacenie sieci połączeń między uczelniami 

polskimi i zagranicznymi oraz wzrost zainteresowania młodzieży naukami przyrodniczymi. 

— Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka — to wspólny projekt Uniwersytetu 

Śląskiego oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Główną funkcją obiektu będzie 

udostępnianie czytelnikom księgozbioru tradycyjnego, czasopism oraz zbiorów multimedialnych. 

Biblioteka pracować będzie w zintegrowanym systemie informatycznym z opcją zdalnego 

przeszukiwania oraz możliwości rejestracji na odległość, a jej zasoby zostaną umieszczone 

w Narodowym Uniwersalnym Katalogu. Przedmiotem inwestycji jest budynek o powierzchni 

całkowitej 13 260 m
2
 i użytkowej 12 273 m

2
 oraz kubaturze 62 560 m

3
. 

— Projekt „Narzędzia biotechnologiczne służące do otrzymywania odmian zbóż o zwiększonej 

odporności na suszę (POLABGEN-BD)‖ został złożony w ramach Programu Operacyjnego 

Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (Działanie 1.3 — Wsparcie projektów B+R na rzecz 

przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe) i odnosi się do osi priorytetowej: 

Badania i rozwój nowoczesnych technologii. Celem projektu jest dostarczenie hodowcom 

roślin narzędzi biotechnologicznych służących do ograniczenia strat związanych z niedoborem 

wody. Ponadto, projekt wpłynie dodatnio na ochronę środowiska poprzez dostarczenie informacji 

na temat suszy w aspekcie hodowli roślin, a także przyczyni się do wyrównywania szans 

poprzez tworzenie miejsc pracy w środowiskach wiejskich. 

— Projekt „Zintegrowany System Wspomagający Zarządzaniem i Ochroną Zbiornika Zaporowego 

(ZiZOZap)‖ realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 

2007-2013 (Działanie 1.1 — Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na 

wiedzy; Poddziałanie 1.1.2 — Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych) 

— projekt zakłada zwiększenie roli nauki w rozwoju gospodarczym i zwiększenie 

wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce związanej ze 

zrównoważonym gospodarowaniem zasobami wodnymi przez dostarczenie narzędzi dla 

wspomagania zarządzaniem i ochroną zbiornika zaporowego. 

— Projekt „Arktyczny Klimat i Środowisko Mórz Nordyckich i Rejonu Spitsbergen — Grenlandia 

(AWAKE)‖ współfinansowany przez Polsko-Norweski Fundusz Badań Naukowych ma na celu 

zbadanie zmian w atmosferze, oceanie, lodzie morskim i lodowcach w atlantyckim rejonie 

Arktyki. Współpraca polskich i norweskich naukowców przyczyni się do poprawy wiedzy 

o wpływie zmian klimatycznych na Arktykę, a tym samym pomoże w późniejszym opracowaniu 

odpowiedniej polityki wobec tych zmian. 

— Program Rozwoju Uczelni „UPGOW — Uniwersytet Partnerem Gospodarki Opartej na Wiedzy‖ 

realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet IV Szkolnictwo 

Wyższe; Działanie 4.1 — Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz 

zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na 

wiedzy; Poddziałanie 4.1.1 — Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni). Zrealizowano 

takie przedsięwzięcia, jak: otwarcie nowych kierunków studiów I, II i III stopnia, specjalności, 

studiów podyplomowych, przeprowadzono zajęcia wyrównawcze, zmodyfikowano istniejące 

programy studiów, opracowano programy i materiały dydaktyczne do kształcenia na 

odległość, rozpoczęto I edycję staży dla studentów i absolwentów Uniwersytetu Śląskiego, 

zrealizowano kursy języka angielskiego oraz szkolenia dla kadry dydaktycznej, przeprowadzono 

I turę ankietyzacji zajęć dydaktycznych, wypłacono stypendia dla doktorantów prowadzących 

badania w dziedzinach szczególnie istotnych dla rozwoju gospodarki, zakupiono unikalną 

aparaturę do pracowni specjalistycznych oraz zestawy komputerowe wraz z odpowiednim 

oprogramowaniem. 

W 2010 roku podpisano umowy o dofinansowanie realizacji m.in. następujących projektów:  

— „Atrakcyjna i Innowacyjna Biotechnologia — ATRINBIOTECH‖ w ramach Programu Opera-

cyjnego Kapitał Ludzki 2007–2013 (Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka; Działanie 4.1 

— Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby 

absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy; Poddziałanie 
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4.1.2 — Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki 

opartej na wiedzy). W ramach projektu wsparciem został objęty kierunek Biotechnologia na 

specjalnościach: Biotechnologia Roślin Użytkowych oraz Biotechnologia Środowiska. W ramach 

specjalności przewidziano stypendia dla najlepszych studentów oraz różne formy działalności 

dydaktycznej podnoszące atrakcyjność kształcenia, w tym m.in. kursy wyrównawcze z mate-

matyki, fizyki i chemii, specjalistyczny kurs języka angielskiego „English in Biotechnology‖, 

nowe przedmioty i kursy specjalnościowe, dodatkowe wykłady prowadzone przez najlepszych 

wykładowców krajowych i zagranicznych, staże zawodowe organizowane w firmach i zakła-

dach związanych z sektorem biotechnologicznym, dodatkowe finansowanie działalności Koła 

Naukowego Biotechnologów, warsztaty z przedsiębiorczości. 

— „Modernizacja infrastruktury zespołu laboratoriów dydaktycznych Uniwersytetu Śląskiego 

z zakresu nauk o środowisku w Katowicach i Sosnowcu — MODLAB‖ w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (Priorytet VIII Infrastruktura edukacyjna; 

Działanie 8.1 — Infrastruktura szkolnictwa wyższego). Przedmiotem projektu jest rozwój 

bazy dydaktycznej dla poprawy jakości kształcenia studentów w zakresie nauk o środowisku. 

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez modernizację istniejących i utworzenie nowych laboratoriów. 

Laboratoria zostaną wyposażone w sprzęt umożliwiający prowadzenie zajęć dydaktycznych 

zgodnie ze standardami ICT oraz wymogami współczesnego rynku pracy. 

— „Podniesienie jakości kształcenia w zakresie IT — utworzenie nowoczesnych, międzywy-

działowych pracowni informatycznych i laboratoriów elektronicznych Uniwersytetu Śląskiego 

w Katowicach — PILEUS‖ w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Śląskiego (Priorytet VIII Infrastruktura edukacyjna; Działanie 8.1 — Infrastruktura szkolnictwa 

wyższego). Przedmiotem projektu jest rozwój bazy dydaktycznej dla poprawy jakości kształcenia 

studentów w zakresie IT. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez modernizację istniejących i utworzenie 

nowych laboratoriów elektronicznych oraz pracowni komputerowych. Powstałe pracownie 

dydaktyczne zostaną wyposażone w sprzęt umożliwiający prowadzenie zajęć z wykorzystaniem 

specjalistycznego oprogramowania, jak i najnowszych wersji programów podstawowych. 

Tabela nr 18 zawiera wykaz projektów realizowanych w 2010 roku, natomiast tabela nr 19 

zawiera wykaz projektów złożonych do finansowania w ramach funduszy strukturalnych.  

TABELA 18  

Wykaz projektów realizowanych w ramach funduszy strukturalnych w 2010 roku 

Lp. Nazwa projektu Program 
Rodzaj  

projektu 
Czas  

realizacji 
Dofinansowanie 

1 UPGOW — Uniwersytet Partnerem 

Gospodarki Opartej na Wiedzy 
PO KL 

Plan rozwoju 

Uczelni 
2008–2014 43 863 344 zł 

2 Zamawianie kształcenia na kierunkach tech-

nicznych, matematycznych i przyrodniczych 

— pilotaż 

PO KL edukacyjny 2008–2011 1 133 798 zł 

3 NAUCZYCIEL ZAWODU Z PRZYSZŁOŚCIĄ PO KL edukacyjny 2009–2010 3 951 898 zł 

4 AKTYWNY W SZKOLE — AKTYWNY 

W ŻYCIU 
PO KL edukacyjny 2008–2012 41 220 291 zł 

5 PARTNERZY W NAUCE PO KL edukacyjny 2008–2012 41 220 291 zł 

6 DIAPREZAMUS — pakiet diagnostyczno-

metodyczny wspierający proces orientacji 

zawodowej dzieci i młodzieży 

PO KL edukacyjny 2009–2010 1 778 360,00 zł 

7 START — program promocji przedsiębiorczości 

w uczelniach wyższych w województwie 

śląskim 

PO KL edukacyjny 2009–2011 389 574,77 zł 

8 Środowiskowe Studia Doktoranckie z Nauk 

Matematycznych 
PO KL edukacyjny 2009–2015 15 000 000 zł 

9 Atrakcyjna i Innowacyjna Biotechnologia — 

ATRINBIOTECH 
PO KL edukacyjny 2010–2013 3 946 340,85 zł 

10 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych 

pracowników pomocy i integracji społecznej 
PO KL edukacyjny I–VII 2010 308 340,17 zł 

11 Kurs dla kierowców autokarów PO KL edukacyjny 2009–2011 209 587 zł 

12 Praktyczny kurs nowoczesnych metod 

analizy instrumentalnej 
PO KL edukacyjny 2009–2011 274 896 zł 

13 Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji 

i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie 
PO IŚ inwestycyjny 2009–2012 64 680 000,00 zł 
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14 ŚLĄSKA BIO-FARMA, Centrum Bio-

technologii, Bioinżynierii i Bioinformatyki 
PO IG inwestycyjny 2008–2011 12 800 000 zł 

15 From Study to Molecular Dynamics 

in Amorphous Medicines at Ambient 

and Elevated Pressure of Novel Applications 

in Pharmacy 

PO IG 

TEAM 
badawczy 2008–2012 1 781 500 zł 

16 Zintegrowany System Wspomagający 

Zarządzaniem i Ochroną Zbiornika 

Zaporowego (ZiZOZap)  

PO IG badawczy 2010–2014 19 666 472 zł 

17 POLABGEN-BD „Narzędzia biotechnolo-

giczne służące do otrzymywania odmian 

zbóż o zwiększonej odporności na suszę‖  

PO IG badawczy 2010–2014 23 431 929 zł 

18 Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka 

Akademicka 
RPO WSL inwestycyjny 2008–2011 52 828 698 zł 

19 Modernizacja infrastruktury zespołu 

laboratoriów dydaktycznych Uniwersytetu 

Śląskiego z zakresu nauk o środowisku 

w Katowicach i Sosnowcu, MODLAB 

RPO WSL inwestycyjny 2010–2012 24 111 086,86 zł 

20 Podniesienie jakości kształcenia w zakresie 

IT — utworzenie nowoczesnych, międzywy-

działowych pracowni informatycznych 

i laboratoriów elektronicznych Uniwersytetu 

Śląskiego w Katowicach, PILEUS 

RPO WSL inwestycyjny 2010–2011 1 180 292,58 zł 

21 Dostosowanie systemu zarządzania zbiorami 

do nowoczesnego modelu otwartych kolekcji 

dziedzinowych — MOK w Bibliotece 

Uniwersytetu Śląskiego i Bibliotece Głównej 

Akademii Ekonomicznej w Katowicach 

RPO WSL inwestycyjny 2010–2012 4 854 086,50 zł 

22 Dziedzictwo kulturowe jako klucz  

do tożsamości pogranicza polsko-czeskiego  

na Śląsku Cieszyńskim.  

W 1200-lecie Cieszyna 

Europejska 

Współpraca 

Terytorialna 

Czechy-Polska 

edukacyjny 2009–2010 27 620,74 € 

23 Kolorowe ścieżki euroregionu PO WT Republika 

Czeska-Rzecz-

pospolita Polska 

edukacyjny 2010–2011 45 273,97 € 

24 Instytucje i organizacje wspierające rozwój 

i socjalizację osób niepełnosprawnych inte-

lektualnie na terenie powiatów cieszyńskiego 

i karwińskiego 

PO EWT 

Republika Czeska- 

-Rzeczpospolita 

Polska 

edukacyjny 2010–2011 16 402,14 € 

 

TABELA 19  

Wykaz projektów złożonych w ramach funduszy strukturalnych w 2010 roku  

Lp. Tytuł projektu Program 
Działanie/ 

/Poddziałanie 

Wnioskowana 
kwota 

dofinansowania 

Akceptacja 
(T/N) 

Rola UŚ: 
Partner (P)/ 
/Lider (L) 

1 Bezpieczny w pracy PO KL 1.3.2 232 718,68 zł N L 

2 Prawo przedsiębiorcy PO KL 2.1.1 454 520,00 zł N L 

3 Studia podyplomowe „Etyka w bizne-

sie i w zarządzaniu zasobami ludzkimi‖ 
PO KL 2.1.1 489 640,00 zł N L 

4 NOVUS — Nowoczesny  

Uniwersytet Śląski 
PO KL 4.1.1 14 409 310,75 zł N L 

5 Bezpieczeństwo w sferze publicznej PO KL 4.1.1 2 311 039,74 zł N L 

6 ADRES — Aspiracje drogą do 

sukcesu (kształcenie zamawiane 

na kierunku ochrona środowiska) 

PO KL 4.1.2 2 719 171,07 zł N L 

7 Informatyka Twoją Przyszłością — 

praca, pieniądze, kariera, ITP 
PO KL 4.1.2 3 289 822,15 zł N L 

8 Atrakcyjna i Innowacyjna 

Biotechnologia — ATRINBIOTECH 
PO KL 4.1.2 3 946 340,85 zł T L 

9 Inżynier materiałów — materiał na 

inżyniera. Kształcenie zamawiane 

na kierunku Inżynieria Materiałowa 

Uniwersytetu Śląskiego 

PO KL 4.1.2 2 419 974,67 zł N L 
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10 Innowacyjne komputerowe sposoby 

kształcenia na kierunkach Matema-

tyka, Fizyka, Biofizyka i Chemia — 

IKS 

PO KL 4.1.2 19 676 960,28 zł N L 

11 Zwiększenie wykorzystania 

potencjału instytucji B+R poprzez 

przełamywanie barier 

świadomościowych i zwiększenie 

dostępu do informacji 

PO KL 4.2 1 706 454,87 zł N L 

12 Badania naukowe i ich komercjali-

zacja motorem polskiej gospodarki 
PO KL 4.2 1 232 303,80 zł N L 

13 Analiza procesów modernizacyjnych 

oraz prognoza rozwoju rynku śląskiego 
PO KL 8.1.2 683 536,00 zł N P 

14 Śląskie! Pionierzy Innowacji PO KL 8.2.1 2 265 471,68 zł N P 

15 Przedsiębiorczość akademicka na 

START 
PO KL 8.2.1 5 545 361,00 zł N P 

16 TWING — Transfer Wiedzy Nauka — 

Gospodarka: Program stypendialny 
PO KL 8.2.1 1 522 088,00 zł T L 

17 Edukacja międzykulturowa — uczyć 

siebie i innych — kompetencje 

kluczowe do pracy w społeczeństwie 

wielokulturowym 

PO KL 9.4 529 902,89 zł N L 

18 Od emisji głosu do komunikacji, 

studia podyplomowe 
PO KL 9.4 549 497,90 zł N L 

19 Kwalifikacje do pracy z dzieckiem 

niepełnosprawnym i z zaburzeniem 

zachowań 

PO KL 9.4 988 082,42 zł N L 

20 E-learning — priorytetowym narzę-

dziem w doskonaleniu kompetencji 

informatycznych nauczycieli 

PO KL 9.4 750 652,87 zł T L 

21 Spotkania polonistyczne 2011–2013 PO KL 9.4 1 130 090,62 zł N L 

22 Wiedza o kulturze. Zajęcia artystycz-

ne i koordynacja edukacji kulturalnej 

w śląskiej szkole 

PO KL 9.4 523 252,98 zł N L 

23 Podyplomowe Kwalifikacyjne Studia 

w zakresie ICT, języka obcego oraz 

Historii i Społeczeństwa. Dziedzictwa 

epok 

PO KL 9.4 437 763,32 zł T L 

24 „International PhD studies in physics 

of Nano and biosystems: Synthesis, 

structure, transport and magnetic 

properties of selected nano- and 

biomaterials for applications 

in electronics and medicine 

PO IG MPD 3 917 240,00 zł N L 

25 PhD studies: methods and tools 

in fundamental interactions 
PO IG MPD 4 283 000,00 zł N L  

26 Silesian International PhD studies: 

methods and tools in fundamental 

interactions 

PO IG MPD 4 283 000,00 zł N L 

27 Analiza problemów polifarmakolo-

gicznych z wykorzystaniem baz 

danych molekularno-strukturalnych 

PO IG 
Program 

VENTURES 
222 500,00 zł N L 

28 Analiza problemów polifarmakolo-

gicznych z wykorzystaniem baz 

danych molekularno-strukturalnych 

PO IG 
Program 

VENTURES 
214 300,00 zł N L 

29 Quadratic forms over real fields PO IG 
1.2 

(Homing Plus) 
223 500,00 zł w ocenie L 

30 Platforma Cyfrowa Informacji 

Humanistycznej (PeCIH) 
PO IG 2.3.2 7 612 097,29 zł  N L 

31 Modeling robust receptor dependant 

QSAR for the efficient drug design‖ 
PO IG TEAM 1 423 900,00 zł N L 

32 Theromodynamics of quantum 

information 
PO IG TEAM 3 979 500,00 zł N L 

33 Separation of particles in lab-on-a-chip 

systems: from high-performance 

numerical modeling to experiments. 

PO IG TEAM 1 618 500,00 zł N L 
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34 Role of Thermodynamic, Molecular 

and Kinetic Factors in Stabilization 

of Pharmaceuticals and Biopharma-

ceuticals 

PO IG WELCOME 6 527 233,00 zł w ocenie L 

35 Wzmocnienie potencjału dla transferu 

innowacji i technologii w regionie — 

rozbudowa Parku Naukowo-Techno-

logicznego Euro-Centrum w Katowi-

cach oraz zaplecza laboratoryjnego 

Uniwersytetu Śląskiego 

RPO WSL 1.3 3 769 692,77 zł N P 

36 Przebudowa pomieszczeń w Kampusie 

UŚ w Chorzowie (część A) na praco-

wnie naukowo-badawcze tworzonego 

ośrodka Transferu Technologii 

i Innowacji Uniwersytetu Śląskiego 

w Katowicach — OTTIUS 

RPO WSL 1.3 2 656 058,73 zł N L 

37 Przebudowa i remont oraz wskazanie 

kierunku przekształceń istniejącego 

domu asystenta „ACADEMICUS‖ 

w Cieszynie na hotel, który będzie 

zapleczem konferencyjnym 

Uniwersytetu Śląskiego 

RPO WSL 3.1.2 4 357 377,87 zł N L 

38 Termomodernizacja budynku labora- 

torium wraz z odzyskiem ciepła z bu-

dynku wysokiego Wydziału Nauk 

o Ziemi w Sosnowcu — etap końco-

wy inwestycji (TERMOLAB) 

RPO WSL 5.3 8 015 788,71 zł T L 

39 Kompleksowa termomodernizacja 

obiektów sportowych w Cieszynie 

z zastosowaniem odnawialnych źródeł 

energii — energia słoneczna 

RPO WSL 5.3 3 557 565,57 zł N L 

40 Bezpośrednia konwersja energii 

wiatru na światło z wykorzystanie 

efektu piezoelektryczngo 

Polsko-Szwaj-

carski Program 

Badawczy 

— 2 128 356,00 zł N L 

41 Modelowanie celowanego dostarczania 

leków u pacjentów z miażdżycą 

naczyń wieńcowych: STENOSIM 

Polsko-Szwaj-

carski Program 

Badawczy 

— 4 375 249,00 zł N L 

42 Tłumienie przyrostów rocznych drzew 

jako indykator możliwego zagrożenia 

zdrowia ludzi wywołanego zanieczy-

szczeniem powietrza (Górnośląski 

Okręg Przemysłowy, Polska). Lekcje 

z dawnej katastrofy ekologicznej 

wkładem w przyszłe działania 

prewencyjne 

Polsko-Szwaj-

carski Program 

Badawczy 

— 3 951 067,00 zł N L 

43 Przestrzenne i sezonowe zróżnicowa-

nie koncentracji oraz składu aerozoli 

atmosferycznych w obszarze przemy-

słowym 

Polsko-Szwaj-

carski Program 

Badawczy 

— 2 600 000,00 zł N L 

44 Park umenia — wsparcie transgra-

nicznej współpracy w dziedzinie 

kultury i sztuki 

PO WT 

Rzeczpospolita 

Polska- Repu-

blika Słowacka 

— 267 049,00 € N P 

45 Instytucje i organizacje wspierające 

rozwój i socjalizację osób niepełno-

sprawnych intelektualnie na terenie 

powiatów cieszyńskiego i karwińskiego 

PO WT 

Republika 

Czeska-Rzecz-

pospolita Polska 

Fundusz 

Mikroprojektów 

Euroregionu 

Śląsk 

Cieszyński 

16 402,14 € T L 

46 Kolorowe ścieżki euroregionu PO WT 

Republika 

Czeska-Rzecz-

pospolita Polska 

— 45 273,97 € T P 

 

 

Tabela nr 20 przedstawia zbiorcze zestawienie finansowe dotyczące projektów badawczych 

realizowanych w 2010 roku ze środków międzynarodowych. 
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TABELA 20 

Projekty badawcze realizowane w 2010 roku ze środków międzynarodowych 

Lp. Wydział/Jednostka 
Fundusze strukturalne 

Programy międzynarodowe 

i dofinansowanie z MNiSW Przychody 

razem 

Udział % 

w kwocie 

przychody 

razem Koszty Przychody Koszty Przychody 

1 Instytut Matematyki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 Instytut Fizyki 152 010,09 177 728,71 395 645,85 276 241,62 453 970,33 8,28 

3 Instytut Chemii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 Wydział Prawa i Administracji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 Wydział Informatyki i Nauki  

o Materiałach 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 Wydział Filologii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 Wydział Nauk Społecznych 0,00 0,00 76 267,90 86 263,86 86 263,86 1,57 

8 Wydział Pedagogiki  

i Psychologii 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9 Wydział Biologii  

i Ochrony Środowiska 
4 400 675,87 4 183 415,37 147 146,32 149 267,60 4 332 682,97 79,06 

10 Wydział Nauk o Ziemi 0,00 0,00 828 127,73 607 418,55 607 418,55 11,08 

11 Wydział Radia i Telewizji  

im. K. Kieślowskiego 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

12 Wydział Teologiczny 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

13 Wydział Artystyczny 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

14 Wydział Etnologii i Nauk  

o Edukacji 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

15 Jednostki międzywydziałowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Razem 4 552 685,96 4 361 144,08 1 447 187,80 1 119 191,63 5 480 335,71 100,00 

 

C/  Informatyzacja Uczelni 

Problematyka informatyzacji Uczelni koncentrowała się w 2010 roku, podobnie jak w latach 

poprzednich, na następujących zagadnieniach i zadaniach: 

— wdrożeniu 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, 

— rozwoju platformy kształcenia na odległość (CKO). 

Uniwersytet Śląski jest członkiem-założycielem Międzyuniwersyteckiego Centrum Informa-

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

Przedstawicielem Uniwersytetu w Dyrekcji MUCI w kadencji 2008–2012 jest Kanclerz, dr Ewa 

Magiera. 

Za realizację informatyzacji Uczelni odpowiadają cztery działy Administracji Ogólnouczelnianej: 

Dział Administracji Sieci i Usług Sieciowych, Dział Informatycznej Obsługi Toku Studiów, Dział 

Informatycznych Systemów Zarządzania oraz Dział Portalu i Serwisu WWW.  
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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) 

a. prowadzono bieżącą eksploatację sieci szkieletowej Uczelni: w roku 2010 zwiększono 

przepływność dużej części łącz, co zostało połączone z wymianą w kilkunastu budynkach 

urządzeń sieciowych na bardziej niezawodne (przełączniki przemysłowe). Niektóre 

urządzenia i łącza przekazano do eksploatacji innym jednostkom uczelni. Tabela nr 21 

zawiera dane dot. urządzeń sieciowych i łączy. 

TABELA 21 

Uczelniana Sieć Komputerowa (USNET) w latach 2009–2010 — urządzenia sieciowe i łącza 

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

1 2010 / XII 7 44 26 27 5 

2 2009 / XII 7 55 4 52 13 

 
b. kontynuowano uruchamianie sieci bezprzewodowej w jednostkach Uczelni (100 punktów 

dostępu do sieci w 29 budynkach — 7 wydziałów, BUŚ, OD w Rybniku, Administracja 

Ogólnouczelniana). Uruchomiono sieć dla pracowników (pracownik-us), a także doraźnie 

sieci dla konferencji, zjazdów itp. Szczególnym dokonaniem było uruchomienie sieci 

„eduroam‖, która umożliwia dostęp do Internetu gościom Uniwersytetu, a naszym 

pracownikom udostępnia Internet, gdy wyjeżdżają do ośrodków naukowych za granicą. 

Z sieci bezprzewodowej korzystało w grudniu 2010 r. średnio 38 użytkowników dziennie, 

wykorzystując pasmo 3,6 Mbps. 

 

2. zapewnienie bezpieczeństwa sieci komputerowej USNET, zarządzanie adresami interne-

towymi i nazwami domenowymi znajdującymi się w dyspozycji Uniwersytetu Śląskiego 

a. uruchomiono zintegrowane urządzenie bezpieczeństwa (firewall) na granicy Uczelnianej 

Sieci Komputerowej i Śląskiej Akademickiej Sieci Komputerowej, 

b. we współpracy z operatorem ŚASK prowadzono prace przygotowawcze do zwiększenia 

niezawodności przyłączenia Uczelni do Internetu, 

c. uruchomiono monitoring sieci i urządzeń sieciowych.  

 

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

i globalnym 

a. utrzymywano połączenie z Internetem za pośrednictwem Śląskiej Akademickiej Sieci 

Komputerowej. Jak widać z poniższego zestawienia — tabela nr 22, Uczelnia jest raczej 

konsumentem, niż dostawcą usług Internetu: wykorzystanie sieci zmniejszyło się w roku 

2010 w porównaniu z rokiem 2009. 

TABELA 22 

Uczelniana Sieć Komputerowa w latach 2009–2010 — łączność z Internetem 

Lp. Rok 
Ruch przychodzący 

[GB] 
Ruch wychodzący 

[GB] 
Ruch całkowity 

[GB] 

1 2010 336 079 79 931 416 010 

2 2009 406 360 76 179 482 539 

b. we współpracy z Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym uzyskiwano certy-

fikaty SSL TCS dla domeny us.edu.pl. 
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4. zapewnienie sprawności działania szkieletowej sieci komputerowej USNET oraz stosownego 

sprzętu komputerowego i sieciowego 

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

tury informatycznej nauki (LAN) w roku 2010, 

b. przygotowano i złożono do MNiSW wniosek o przyznanie w roku 2011 dotacji na rozwój 

infrastruktury informatycznej nauki (LAN). 

 

5. udzielanie użytkownikom z Uniwersytetu Śląskiego konsultacji w zakresie administracji 

i zapewnienia bezpieczeństwa sieci 

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

mniej zgłoszeń niż w latach ubiegłych. Spadek liczby zgłoszeń należy uznać za pozytywny 

objaw wzrostu jakości działania sieci i usług sieciowych oraz doświadczenia użytkowników 

— tabela nr 23 

TABELA 23 

Załatwianie spraw użytkowników 

Lp. Zgłoszenia 2009 2010 

1 US-Postmaster (zdarzenia związane z pocztą) 692 579 

2 US-Konto (udane i nieudane aktywacje kont) 697 374 

3 US-DNS (zdarzenia związane z rejestracją nazw) 76 66 

4 US-Network (zdarzenia związane z działaniem sieci) 115 98 

5 US-Hosting (zdarzenia związane z obsługą stron www)  261 213 

6 US-Abuse (zdarzenia związane z nadużyciami w sieci Uczelni) 486 445 

7 Pozostałe (przydział adresów IP, administracja WWW, itp.) 74 71 

RAZEM 2401 1846 

 

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

na przekazywaniu użytkownikom opinii, udzielaniu rad, wskazówek i wyjaśnień — były 

prowadzone na życzenie użytkownika albo z własnej inicjatywy. 

 

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

społeczności akademickiej 

a. rozwijano usługi katalogowe LDAP, 

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

stałego dostępu do usług krytycznych dla działania pozostałych systemów,  

c. eksploatowano system poczty elektronicznej, 

d. usprawniano system obsługi poczty elektronicznej, 

e. uruchomiono archiwizację systemu poczty elektronicznej, 

f. eksploatowano system list pocztowych (Sympa), 

g. uruchomiono wewnętrzny komunikator jabber, 

h. migrowano oraz zwiększano wydajność i niezawodność usług sieciowych,  

i. uporządkowano zarządzanie dziennikami systemowymi (ponad 140), 

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 

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

nowoczesnego mechanizmu wirtualizacji serwerów o nazwie Solaris Zones — dodatkowo 

umieszczono 30 serwerów wirtualnych. Serwery te współpracują z macierzą dyskową 

o pojemności 29 TB, 

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

PHP i baz MySQL oraz obsługę transferu plików przez FTP, 
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c. obsługiwano konta poczty elektronicznej, wśród których największą część stanowią konta 

osobiste pracowników Uczelni. Są także konta jednostek, doktorantów, studentów i inne. 

Rozpoczęto przygotowania do uruchomienia kont poczty elektronicznej dla wszystkich 

studentów UŚ — dane zawiera tabela nr 24  

 

TABELA 24 

Poczta elektroniczna — liczba kont pocztowych 

Lp. Rok Pracownicy Studenci Doktoranci Jednostki Inne RAZEM 

1 2010 2654 51 130 420 740 3995 

2 2009 2494 33 93 275 585 3532 

 

d. z Internetu podjęto próby przesłania ponad 26 milionów listów elektronicznych, z których 

dostarczono do Uczelni ponad 2,4 miliona. Pozostałe ponad 24 miliony e-maili zakwa-

lifikowano jako potencjalny spam i nie dopuszczono do ich przyjęcia. W roku 2010 udział 

procentowy spamu w całkowitej liczbie e-maili trafiających do Uczelni nieznacznie się 

zwiększył, wskutek czego spam nadal pozostaje istotnym problemem — tabela nr 25 

 

TABELA 25 

Poczta elektroniczna — e-maile przychodzące 

Lp. Rok Przyjęte Nieprzyjęte (spam) RAZEM 

1 2010 2 372 525 24.308 086 26 680 611 

2 2009 2 000 000 18 000 000 20 000 000 

 

e. z Uczelni wysłano na konta zewnętrzne więcej e-maili, niż na konta w ramach Uczelni — 

tabela nr 26 

TABELA 26 

Poczta elektroniczna — e-maile wychodzące 

Lp. Rok Wysłano poza Uczelnię Wysłano w ramach Uczelni RAZEM 

1 2010 4 138 905 2 615 091 6 753 996 

2 2009 2 600 000 1 900 000 4 500 000 

 

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

administrowane przez DASiUS skanowano antywirusowo za pomocą dwóch niezależnych 

programów antywirusowych. Ochrona antywirusowa wykrywała i odrzucała e-maile 

zawierające wirusy. Realizowano także ochronę antyspamową, polegającą tak na 

odrzucaniu listów, które bez wątpienia są spamem, jak i na oznaczaniu innych 

podejrzanych listów jako spam, pozostawiając użytkownikowi decyzję, co z listem zrobić. 

Łącznie sprawdzono około 4 miliony e-maili — tabela nr 27  

TABELA 27 

Poczta elektroniczna — zagrożenia 

Lp. Rok Wykryte wirusy Wykryty spam RAZEM 

1 2010 4 102 33 107 37 209 

2 2009 11 176 531 906 543 082 

 

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

połączenia do poczty elektronicznej, 

h. na kontach pracowniczych i instytucjonalnych utrzymywane są serwisy WWW należące do 

pracowników oraz jednostek Uniwersytetu — tabela nr 28 
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TABELA 28 

Serwisy WWW 

Lp. Rok Serwisy WWW 

1 2010 545 

2 2009 492 

 

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

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

serwisów utrzymywanych przez DASiUS i DPiSWWW — tabela nr 29 

TABELA 29 

Bazy danych 

Lp. Rok Bazy danych w hostingu 
Bazy danych  

DPiSWWW i DASiUS 

1 2010 224 49 

2 2009 187 24 

 

j. strony serwisów WWW Uniwersytetu Śląskiego, utrzymywanych przez DASiUS, oglądano 

ponad 12 miliardów razy. 

 

8. aktywny udział w projektach informatycznych realizowanych na rzecz Uniwersytetu 

a. udział w uruchomieniu oraz utrzymywaniu systemu do Internetowej Rejestracji Kandydatów 

na studia. Zwiększono wydajność i niezawodność działania systemu w związku z powię- 

kszającą się liczbą kierunków objętych rekrutacją internetową, 

b. dystrybucja oprogramowania antywirusowego i statystycznego dla pracowników i studentów, 

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

d. współpraca z działami Administracji Ogólnouczelnianej (DISZ, DIOTS, DPiSWWW) oraz 

z administratorami sieci komputerowych w jednostkach Uczelni.  

Dział Informatycznej Obsługi Toku Studiów (DIOTS) 

W roku 2010 Dział Informatycznej Obsługi Toku Studiów utrzymywał infrastrukturę techniczną 

na potrzeby systemów USOS, USOSWeb, UL, CAS oraz świadczył usługę wsparcia dla użytko-

wników tego systemu.  

Oprócz tego były realizowane następujące zadania: 
1. Kontynuowano wdrażanie mechanizmów samoobsługi użytkowników systemu USOS. W szcze-

gólności uruchomiono 36 rejestracji, w tym:  

 3 rejestracje na potrzeby projektu UPGOW, 

 2 rejestracje na potrzeby Wydziału Filologicznego, 

 8 rejestracji na potrzeby Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii, 

 37 rejestracji na potrzeby Wydziału Prawa i Administracji, 

 5 rejestracji na potrzeby Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych,  

 2 rejestracje na potrzeby Studium Wychowania Fizycznego i Sportu. 
2. Wydrukowano, wraz z pracownikami Działu Kształcenia, 12218 elektronicznych legitymacji 

studenckich. Udoskonalono proces rozliczania blankietów elektronicznych legitymacji 

studenckich. 

3. Wdrożono dwie nowe dystrybucje systemu USOS. Za każdym razem pracownicy Działu 

Informatycznej Obsługi Toku Studiów dostosowali bądź opracowali na potrzeby Uniwersytetu 

40 raportów i formularzy systemu USOS. 

4. Przeniesiono wszystkie systemy na nowe serwery. Wdrożono oprogramowanie służące 

wirtualizacji zasobów oraz wdrożono oprogramowanie służące monitorowaniu infrastruktury 

informatycznej Działu. 

5. Udoskonalono w systemie USOS mechanizmy wsparcia świadczeń wypłacanych w ramach 

programu UPGOW. 
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6. Aktywny udział w rekrutacji, w szczególności walidacja danych studentów w kontekście 

legitymacji studenckiej oraz import danych z Krajowego Rejestru Matur.  

7. Zapewniono obsługę informatyczną ankiet oceny jakości kształcenia.  

8. Nadano uprawnienia i przeszkolono 35 nowych użytkowników systemu USOS. 

9. Opracowano dokumentacje multimedialne dotyczące różnych aspektów działania systemu USOS. 

10. Przygotowano na potrzeby raportów do Głównego Urzędu Statystycznego, na potrzeby 

rekrutacji oraz na potrzeby analiz przeprowadzanych przez Centrum Obsługi Studenta szereg 

niestandardowych zestawień danych. 

11. Zapewniono płynną migrację danych pomiędzy systemami USOS a SAP. Zainicjowano projekt 

usprawnienia procesu obsługi opłat za usługi dydaktyczne. 

12. Udział we wdrożeniu funkcjonalności systemu SAP związanych z tokiem studiów. 

13. Wydrukowano 217 kart pracowniczych na potrzeby systemu Printoscope. 

14. Rozszerzono system USOS o raport wspomagający proces przekazywania dokumentów 

dotyczących obsługi toku studiów do Archiwum. 

Parametry charakteryzujące wielkość bazy danych systemu USOS na dzień 31.12.2010 r.: 

 Liczba aktywnych użytkowników: 420 

 Liczba ocen: 3 610 975 

 Liczba programów: 1 406 

 Liczba przedmiotów: 30 310 

 Liczba przyznanych składników stypendialnych: 548 963. 

Dział Informatycznych Systemów Zarządzania 

— Zintegrowany Informatyczny System 

Wspomagający Zarządzanie 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 wy-

mienione uczelnie zawiązały Konsorcjum 4U, a 30 kwietnia 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 dniu 6 listopada 2006 r. Uniwersytet Śląski podpisał umowę 

z konsorcjum firm Prokom SA, Siemens Sp. z o.o. oraz SAP POLSKA Sp. z o.o. na dostawę 

Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagającego Zarządzanie Uczelnią opartego na 

oprogramowaniu standardowym mySAP ERP. Nabyta przez Uniwersytet licencja pozwoli 

każdemu pracownikowi i studentowi Uczelni na korzystanie z Systemu. Wdrożenie Systemu 

podzielone jest na trzy etapy i planowane jest na okres od 3 do 5 lat a jego utrzymanie, na co 

najmniej 10 lat. Powołano odpowiednią strukturę organizacyjną mającą zrealizować projekt. Jej 

głównym organem jest Komitet Sterujący, którego przewodniczącym został ówczesny Prorektor 

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

mgr Marek Kłosek — kierownik Działu Informatycznych Systemów Zarządzania.  

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

W dniu 1 stycznia 2008 roku nastąpił start produktywny modułu płace i kadry (w wymaganym 

dla płac zakresie). W roku 2008 wykonywano około 4000 przelewów miesięcznie oraz przygo-

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

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 roku. 

Przygotowując Uniwersytet do wdrożenia Systemu, przeszkolono i zarejestrowano w systemie 

produkcyjnym około 800 użytkowników. W celu zapewnienia bezpiecznego dostępu do Systemu 

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

pracownicy Działu Informatycznych Systemów Zarządzania biorąc aktywny udział we wdrażaniu 
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SCHEMAT 1 

 
 

Systemu, jednocześnie zabezpieczali bieżącą pracę dotychczas funkcjonujących systemów 

informatycznych zarządzania oraz serwisu WWW Senatu Uniwersytetu Śląskiego. 

W 2010 r. trwały dalsze prace związane z II etapem wdrożenia Systemu obejmujące procesy 

obsługi badań naukowych, zarządzania infrastrukturą, zarządzania strategicznego i operacyjnego 

oraz samoobsługi pracowniczej. W ramach tego etapu przewidywane jest uruchomienie nowych 

technologii informatycznych: hurtowni danych oraz portalu (dostęp do Systemu przez przeglą- 

darkę internetową). 

Działu Portalu i Serwisu WWW (DPiSWWW) 

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

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

zajmował się prowadzeniem innych serwisów na potrzeby jednostek Uczelni. 

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

internetowy Wydawnictwa UŚ, serwis ZAMUŚ, serwis Działu Zamówień Publicznych, serwis 

programów międzynarodowych, serwisy związane z Europejskimi Funduszami Strukturalnymi 

(EFS), UPGOW, Akty prawne, Konferencje, Absolwenci, Forum, Tablica ogłoszeń, Uniwersytet 

Trzeciego Wieku, BIP. 

Przygotowano i wdrożono nowe mechanizmy obsługi przetargów dla Działu Zamówień 

Publicznych. Wykonano nowy serwis Działu Projektów, przygotowano serwis testowy wspomagający 

pracę Wydawnictwa UŚ. 

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

Administracji Ogólnouczelnianej przeprowadzili internetową rekrutację na studia. Rekrutacją było 

objętych 196 kierunków i specjalności różnych rodzajów i systemów, razem 357 studiów. Za 

pomocą systemu zarejestrowano 30 424 zapisów spośród 22 751 osób. Przeszkolono 357 komisji 

rekrutacyjnych. Wszystkim użytkownikom systemu udzielono niezbędnego wsparcia w procesie 

rekrutacji. 

We współpracy z Działem Administracji Sieci i Usług Sieciowych kontynuowano przenoszenie 

serwisów na nowe serwery. 
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Pracownicy zatrudnieni w Cieszynie zapewniali przez cały rok kompleksową obsługę 

informatyczną zlokalizowanych tam wydziałów. Zakres prac obejmował konserwację, rozbudowę 

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

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

użytkowników, tworzenie i aktualizację stron WWW prowadzonych w różnych jednostkach 

organizacyjnych i inne. 

Ogółem w 2010 roku pracownicy Działu: 

 obsługiwali ponad 20 różnych serwisów WWW, 

 zarządzali ponad 15 bazami danych, 

 załatwili 1708 zgłoszeń e-mail przesłanych przez użytkowników serwisów WWW, w tym:  

1443 dotyczących serwisów WWW, 13 dotyczących rekrutacji na studia, 252 dotyczących 

spraw wydziałów w Cieszynie, 

 ponadto wielokrotnie udzielali użytkownikom pomocy bezpośrednio, telefonicznie oraz na 

różnych forach dyskusyjnych. 

Centrum Kształcenia na Odległość 

1. W 2010 roku przeprowadzono szkolenia z obsługi platformy Moodle — tabela nr 30 

TABELA 30 

Szkolenia i seminaria prowadzone przez CKO w 2010 roku 

Data Miejsce Rodzaj 

2010-01-04 Sosnowiec, Wydział Filologiczny Szkolenie — platforma Moodle (seminarium MULTIMEDIA) 

2010-01-08 Katowice, Wydział Prawa i Administracji Szkolenie — platforma Moodle (pracownicy SPNJO — grupa 2) 

2010-01-11 Sosnowiec, Wydział Filologiczny Szkolenie — platforma Moodle (seminarium MULTIMEDIA) 

2010-01-15 Katowice, Wydział Prawa i Administracji Szkolenie — platforma Moodle (pracownicy SPNJO — grupa 2) 

2010-01-18 Sosnowiec, Wydział Filologiczny Szkolenie — platforma Moodle (seminarium MULTIMEDIA) 

2010-02-17 Katowice, Wydział Prawa i Administracji Szkolenie — platforma Moodle (pracownicy SPNJO — grupa 3) 

2010-02-24 Katowice, Wydział Prawa i Administracji Szkolenie — platforma Moodle (pracownicy SPNJO — grupa 3) 

2010-03-03 Katowice, Wydział Prawa i Administracji Szkolenie — platforma Moodle (pracownicy SPNJO — grupa 3) 

2010-03-08 Sosnowiec, Wydział Filologiczny Szkolenie — platforma Moodle (seminarium MULTIMEDIA) 

2010-03-10 Katowice, Wydział Prawa i Administracji Szkolenie — platforma Moodle (pracownicy SPNJO — grupa 3) 

2010-03-17 Katowice, Wydział Prawa i Administracji Szkolenie — platforma Moodle (pracownicy SPNJO — grupa 3) 

2010-03-18 Sosnowiec, Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach Szkolenie — platforma Moodle (pracownicy WiNoM) 

2010-04-07 Katowice, Wydział Prawa i Administracji Szkolenie — platforma Moodle (pracownicy SPNJO — grupa 3) 

2010-04-12 Sosnowiec, Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach Szkolenie — platforma Moodle (pracownicy WiNoM) 

2010-04-20 Katowice, Wydział Pedagogiki i Psychologii Prezentacja funkcji i możliwości platformy Moodle 

2010-04-21 Katowice, Wydział Prawa i Administracji Szkolenie — platforma Moodle (pracownicy SPNJO — grupa 3) 

2010-05-18 Katowice, Wydział Nauk o Ziemi Prezentacja funkcji i możliwości platformy Moodle 

2010-05-31 Sosnowiec, Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach Prezentacja funkcji i możliwości platformy Moodle (dla ZSK) 

2010-06-11 Katowice, Wydział Prawa i Administracji Szkolenie — platforma Moodle (pracownicy SPNJO — grupa 4) 

2010-06-16 Katowice, Wydział Prawa i Administracji Szkolenie — platforma Moodle (pracownicy SPNJO — grupa 4) 

2010-06-23 Katowice, Wydział Prawa i Administracji Szkolenie — platforma Moodle (pracownicy SPNJO — grupa 4) 

2010-06-30 Katowice, Wydział Prawa i Administracji Szkolenie — platforma Moodle (pracownicy SPNJO — grupa 4) 

2010-07-02 Katowice, Wydział Prawa i Administracji Szkolenie — platforma Moodle (pracownicy SPNJO — grupa 4) 

2010-10-20 Sosnowiec, Wydział Filologiczny Szkolenie — platforma Moodle (seminarium MULTIMEDIA) 

2010-11-17 Sosnowiec, Wydział Filologiczny Szkolenie — platforma Moodle (seminarium MULTIMEDIA) 

2010-12-01 Sosnowiec, Wydział Filologiczny Szkolenie — platforma Moodle (seminarium MULTIMEDIA) 
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2. Zakupiono sprzęt do tworzenia nagrań wideo: kamera cyfrowa HD, lampa oświetleniowa, 

mikrofon kierunkowy, statywy. 

3. Uruchomiono Uniwersyteckie Forum Administratorów Moodle (UFAM) jako forum wymiany 

doświadczeń i rozwiązywania problemów (http://ufam.us.edu.pl) we współpracy z innymi 

uniwersytetami. 

4. Okresowo dokonywano aktualizacji platform do najnowszych wersji systemu Moodle.  

5. Dodano nową składową: NanoGong pozwalającą na nagrywanie dźwięku bezpośrednio na 

serwer. 

6. Doinstalowano nowy filtr: HiddenText oraz dodano nowy rodzaj pytania do składowej Quiz: 

multinumerical. 

7. W systemie Moodle dodana została składowa: Book. 

8. Uruchomiono kontakt z wykorzystaniem komunikatorów internetowych: Skype i Gadu-gadu. 

Z założeń na rok 2010 wykonano: 

1. Konsolidację platform do platform wydziałowych. 

2. Rozszerzenie systemu statystyk o informacje nt. użytkowników nieaktywnych i ilości danych 

na poszczególnych serwerach. 

3. Rozszerzenie systemu wyszukiwania o dodatkowe elementy, np. błędy logowania, informacje 

nt. wysłanych powiadomień i prób odzyskania haseł. 

4. Wprowadzenie zaawansowanego systemu monitorowania i wczesnego ostrzegania  

w przypadku problemów z działaniem serwerów. 

5. Uruchomiono nową — 14. platformę do kursów doszkalających pracowników UŚ (platforma 

zamknięta dla studentów). 

6. Uruchomiono system ankiet ogólnodostępny dla wszystkich pracowników UŚ.  

7. Poprawiono działanie modułu informacji statystycznej — wykresy graficzne. 

W trakcie realizacji jest: 

1. Wprowadzenie globalnego logowania do serwisów e-learning za pomocą Centralnego Punktu 

Logowania (CAS) lub za pomocą LDAP — powiązanego z systemem USOSWeb (jedna 

globalna nazwa użytkownika i hasło dostępowe do wszystkich platform dla użytkowników).  

2. Przeprowadzenie szeregu kolejnych szkoleń dla pracowników wydziałów UŚ. 

3. Poszukiwanie partnerów do współpracy w obszarze administracji i rozwoju usług CKO.  

4. Prace badawczo-rozwojowe mające na celu rozbudowę platform Moodle. 

5. Poszukiwanie nowych rozwiązań sprzętowych i programowych mających na celu poprawę 

jakości dostarczanych usług. 

Planowane zadania CKO: 

1. Stworzenie 2 kursów ogólnouniwersyteckich: szkolenie BHP i szkolenie biblioteczne.  

2. Migracja wszystkich platform do najnowszej stabilnej wersji systemu Moodle 2.0 (w okresie 

międzysemestralnym). 

3. Realizacja pierwszego pilotażowego wykładu nagranego w technologii „wideo na życzenie‖, 

dostępnego na platformie wspomagania nauczania. 

4. Przeprowadzenie pierwszego wykładu on-line z użyciem dynamicznej jakości streaming-u HD. 

W przypadku zatrudnienia nowych pracowników: 

1. Przygotowanie grupy materiałów multimedialnych (prezentacji Flash) dla wybranych 

przedmiotów (symulacje działania urządzeń, systemów, programów). 

2. Wykorzystanie i modyfikacja istniejących materiałów multimedialnych (dawniej 

wykorzystywanych na platformie MAMS) w celu zintegrowania z platformą Moodle.  

3. Poprawa i reorganizacja elementów graficznych (o słabej jakości) w wybranych istniejących 

już kursach wydziałowych. 

4. Utworzenie własnych modułów i bloków przygotowanych na potrzeby pracowników 

Uniwersytetu — integrujących elementy video z istniejącymi kursami. 

5. Opracowanie i wdrożenie systemu telewizji internetowej zintegrowanej z platformami 

wspomagania nauczania (TiWiUŚ). 

6. Dostosowanie do platformy wspomagania nauczania narzędzi umożliwiających obsługę wideo 

spotkań. 

7. Prace programistyczne mające na celu poprawę bezpieczeństwa i szybkości obsługi studentów 

w trybie on-line. 
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II  KSZTAŁCENIE ORAZ SPRAWY STUDENCKIE 

A/ Kształcenie 

Uniwersytet Śląski prowadzi w roku akademickim 2010/2011 studia stacjonarne i niestacjonarne 

na 42 kierunkach; są wśród nich aż cztery kierunki unikatowe: biofizyka, ekonofizyka, fizyka 

medyczna oraz geofizyka realizowane w oparciu o autorskie programy nauczania. W ofercie dyda-

ktycznej znajdują się adresowane dla osób o zainteresowaniach wykraczających poza tradycyjne 

ramy kształcenia studia międzykierunkowe, tj. indywidualne studia humanistyczne (MISH) oraz 

indywidualne studia matematyczno-przyrodnicze (MISM-P), a także studia w języku angielskim. 

W ramach prowadzonych kierunków studiów realizowanych jest ponad 120 specjalności, w tym 

również unikatowych: chemia leków, analityk danych, biomateriały, bioelektronika, geoekologia, 

geo-ekoturystyka. Uczelnia prowadzi atrakcyjne kierunki studiów, którymi nie może się poszczycić 

wiele ośrodków akademickich. Są to: etnologia, kulturoznawstwo, historia sztuki, nauki o rodzinie, 

a także kierunki artystyczne, tj. reżyseria, organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej, realizacja 

obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia prowadzone na Wydziale Radia i Telewizji im. 

Krzysztofa Kieślowskiego, które z uwagi na swoją renomę cieszą się niesłabnącym zaintereso -

waniem kandydatów na studia.  

Dużym zainteresowaniem cieszą się liczne programy językowe i tłumaczeniowe w ramach 

kierunków neofilologicznych. W tym roku wprowadziliśmy wiele nowości w tym zakresie, m.in. 

specjalność angielską program tłumaczeniowy z językiem chińskim na studiach stacjonarnych, 

specjalność języki stosowane język francuski i język angielski program tłumaczeniowy z języ-

kiem biznesu, język rosyjski program język biznesu, czy programy tłumaczeniowe w ramach 

języka włoskiego i języka hiszpańskiego.  

Uniwersytet realizuje studia neofilologiczne w ramach specjalności: angielskiej, germańskiej, 

romańskiej, hiszpańskiej, włoskiej, rosyjskiej, słowiańskiej, a także w zakresie specjalności 

klasycznej. Studenci mają możliwość rozszerzania umiejętności językowych poprzez naukę 

między innymi języków: arabskiego, chińskiego, bułgarskiego, chorwackiego, macedońskiego, 

serbskiego, słoweńskiego, szwedzkiego, ukraińskiego. 

Uniwersytet Śląski kształci w pięciu miastach, na 12 wydziałach oraz w 5 ogólnouczelnianych 

jednostkach dydaktycznych. 

Dane dotyczące prowadzonych w Uczelni w roku akademickim 2010/2011 kierunków studiów 

i specjalności zawiera tabela nr 1 

TABELA 1 

Wykaz kierunków i specjalności prowadzonych w roku akademickim 2010/2011  

Lp. Kierunki Specjalności 

1 administracja 1. europejska 

2. gospodarcza 

3. administracja samorządowa 

4. administracja wymiaru sprawiedliwości 

2 biofizyka 1. bioelektronika 

2. biofizyka molekularna 

3 biologia 1. biologia ogólna i eksperymentalna 

2. biologia w ochronie środowiska 

4 biotechnologia 1. biotechnologia roślin użytkowych 

2. biotechnologia środowiska 

5 chemia 1. chemia środowiska 

2. chemia (zakres chemii podstawowej) 

3. chemia leków 

4. chemia informatyczna 

5. computer chemistry (studia w języku angielskim) 

6. drug chemistry (studia w języku angielskim) 
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6 edukacja artystyczna  

w zakresie sztuki muzycznej 
— 

7 edukacja artystyczna 

w zakresie sztuk plastycznych 

rzeźbiarskie kształtowanie przestrzeni 

malarska kreacja obrazu 

multimedia, fotografia i rysunek 

grafika użytkowa i artystyczna 

8 edukacja techniczno-informatyczna technika i informatyka  

nauka o materiałach i informatyka 

9 ekonofizyka — 

10 etnologia — 

11 filologia  1. angielska — programy: 

 kultura i literatura angielskiego obszaru językowego  

 kultura — media — translacja 

 nauczycielski 

 nauczycielski z informatyką 

 nauczycielski z językiem niemieckim 

 język biznesu 

 tłumaczeniowy 

 tłumaczeniowy — język niemiecki 

 tłumaczeniowy — język arabski 

 tłumaczeniowy — język chiński 

 tłumaczeniowy z językiem hiszpańskim 

 specjalistyczne odmiany języka angielskiego 

2. romańska 

3. włoska 

 włoska — program: tłumaczeniowy 

4. język francuski — programy: 

 tłumaczeniowy 

 tłumaczeniowy z językiem hiszpańskim lub językiem 

włoskim 

5. język hiszpański — programy: 

 tłumaczeniowy 

 tłumaczeniowy z językiem rosyjskim 

6. germańska — programy: 

 nauczycielski 

 kultura i literatura krajów niemieckiego obszaru 

językowego 

7. rosyjska — programy: 

 nauczycielski 

 nauczycielski z językiem angielskim lub językiem 

niemieckim 

8. języki wschodniosłowiańskie 

9. język rosyjski 

 język rosyjski — program: język biznesu 

 język rosyjski — program: tłumaczeniowy 

10. rosjoznawstwo 

11. słowiańska 

12. klasyczna — program: cywilizacja śródziemnomorska 

13. języki stosowane: język francuski i język angielski —  

      programy: 

 tłumaczeniowy 

 tłumaczeniowy z językiem biznesu 

12 filologia polska 1. nauczycielska 

2. komunikacja społeczna 

3. edytorstwo i redakcja tekstu 

4. dyskurs publiczny 

5. dziennikarstwo — w kręgu kultury 

6. literaturoznawstwo 

13 filozofia 1. etyki stosowane  
2. filozofia nowych mediów  
3. filozofia komunikacji  
4. filozofia człowieka  
5. filozoficzne podstawy kultury  
6. filozofia klasyczna  
7. historyczno-filozoficzna  
8. filozofia kultury i polityki  
9. etyka społeczna  
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14 fizyka 1. nauczycielska fizyka z chemią 

2. nauczycielska fizyka z informatyką 

3. fizyka informatyczna 

4. nanofizyka i materiały mezoskopowe  

5. fizyka nanoukładów i kwantowe techniki informatyczne 

6. fizyka ogólna 

7. nauczycielska fizyka z matematyką 

8. theoretical physic (studia w języku angielskim) 

15 fizyka medyczna 1. dozymetria kliniczna  

2. optyka w medycynie  

3. elektroradiologia  

4. promieniowanie jonizujące  

5. promieniowanie niejonizujące  

16 geofizyka  — 

17 geografia 1. geografia społeczno-ekonomiczna 

2. kształtowanie i ochrona środowiska 

3. geomorfologia i paleogeografia czwartorzędu 

4. geo-ekoturystyka 

18 geologia 1. geologia stratygraficzno-poszukiwawcza 

2. geochemia i mineralogia 

19 grafika — 

20 historia 1. archiwalna 

2. nauczycielska 

3. społeczno-ekonomiczna 

21 historia sztuki — 

22 informacja naukowa i bibliotekoznawstwo — 

23 informatyka 

Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii 
— 

24 informatyka 

Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach 
1. analityk danych 

25 inżynieria biomedyczna  1. informatyka medyczna  

26 inżynieria materiałowa  1. nauka o materiałach  

2. biomateriały  

27 kulturoznawstwo 1. medioznawstwo 

2. teatrologia 

3. teoria i historia kultury 

4. kultura literacka 

5. komunikacja kulturowa 

28 matematyka 1. nauczycielska 
2. teoretyczna 
3. nauczycielska — matematyka i informatyka 
4. metody statystyczne  
5. matematyka w finansach i ekonomii  
6. matematyczne metody informatyki 
7. modelowanie matematyczne  
8. nauczycielska — matematyka z fizyką  
9. mathematical methods in computer science  
   (studia w języku angielskim) 

29 Międzywydziałowe Indywidualne Studia 

Humanistyczne (MISH) 

studia międzykierunkowe 

— 

30 Międzywydziałowe Indywidualne Studia 

Matematyczno-Przyrodnicze (MISM-P) 

studia międzykierunkowe 

— 

31 nauki o rodzinie — 

32 ochrona środowiska 

kierunek międzywydziałowy 

1. biologiczne podstawy ochrony środowiska 

2. fizyko-chemia środowiska 

3. geoekologia 

4. nowoczesne metody instrumentalne 

33 organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej — 

34 pedagogika 

Wydział Pedagogiki i Psychologii 

1. opiekuńczo-wychowawcza 

2. resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną  

3. zdrowia 

4. zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie 

    przedszkolne  

5. zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i edukacja informatyczna  
6. zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i oligofrenopedagogika 
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35 pedagogika 

Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji 

1. zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie 

    przedszkolne 

2. zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i terapia pedagogiczna 

3. pedagogika opiekuńczo-wychowawcza  

4. animacja społeczno-kulturalna 

5. animacja społeczno-kulturalna z turystyką kulturalną 

6. edukacja filozoficzno-społeczna 

7. asystent osoby niepełnosprawnej  

8. wychowanie ekologiczne z etyką środowiskową  

36 politologia 1. europejska 

2. polityka społeczna 

3. samorządowa 

4. dziennikarstwo i komunikacja społeczna 

37 praca socjalna — 

38 prawo — 

39 psychologia — 

40 realizacja obrazu filmowego i telewizyjnego, 

fotografia 
— 

41 reżyseria — 

42 socjologia 1. socjologia ogólna 

2. socjologia reklamy i komunikacja społeczna 

3. komunikacja społeczna 

4. praca socjalna — organizowanie społeczności lokalnej 

43 teologia 1. pastoralna 

2. nauczycielska 

3. ogólna 

44 zarządzanie — 

 
W trosce o zapewnienie wysokiego poziomu kształcenia kierunki studiów prowadzone w  Uni-

wersytecie Śląskim systematycznie podlegają zewnętrznej i wewnętrznej ocenie jakości kształcenia.  

W roku akademickim 2010/2011 Państwowa Komisja Akredytacyjna (PKA) zakończyła 

proces kontroli wydając pozytywną ocenę jakości kształcenia na następujących kierunkach: 

geologia, organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej, socjologia oraz teologia. Na ocenę z do-

konanej wizytacji oczekują kierunki: administracja, edukacja techniczno-informatyczna, grafika 

oraz prawo (akredytacja przeprowadzona po raz pierwszy). 

Aktualnie już 33 kierunki prowadzone w Uczelni posiadają pozytywną ocenę Państwowej 

Komisji Akredytacyjnej — tabela nr 2. Ocenę wyróżniającą uzyskała specjalność angielska na 

kierunku filologia. Pozytywne oceny jakości kształcenia uzyskały także akredytowane kierunki 

studiów pierwszego stopnia prowadzone w Ośrodku Dydaktycznym w Rybniku.  

TABELA 2 

Kierunki akredytowane przez Państwową Komisję Akredytacyjną (PKA)  

Lp. Kierunek Ocena 
Termin następnej 

oceny PKA 

1 administracja pozytywna 2009/2010 

2 biologia pozytywna 2014/2015 

3 biotechnologia pozytywna 2015/2016 

4 chemia pozytywna 2013/2014 

5 edukacja artystyczna 

w zakresie sztuk plastycznych 
pozytywna 2015/2016 

6 edukacja artystyczna 

w zakresie sztuki muzycznej 
pozytywna 2013/2014 

7 edukacja techniczno-informatyczna pozytywna 2010/2011 

8 etnologia pozytywna 2014/2015 

9 filologia pozytywna 2012/2013 

10 filologia polska pozytywna 2014/2015 

11 filologia specjalność: angielska wyróżniająca 2012/2013 

12 filozofia pozytywna 2013/2014 

13 fizyka pozytywna 2012/2013 

14 geografia pozytywna 2014/2015 

15 geologia pozytywna 2015/2016 

16 grafika pozytywna 2009/2010 
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17 historia pozytywna 2012/2013 

18 informacja naukowa i bibliotekoznawstwo pozytywna 2012/2013 

19 informatyka 

Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach 
pozytywna 2014/2015 

20 informatyka 

Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii 
pozytywna 2014/2015 

21 kulturoznawstwo pozytywna 2013/2014 

22 matematyka pozytywna 2014/2015 

23 ochrona środowiska pozytywna 2014/2015 

24 organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej pozytywna 2013/2014 

25 pedagogika 

Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji 
pozytywna 2014/2015 

26 pedagogika 

Wydział Pedagogiki i Psychologii 
pozytywna 2015/2016 

27 politologia pozytywna 2010/2011 

28 psychologia pozytywna 2015/2016 

29 realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia pozytywna 2013/2014 

30 reżyseria pozytywna 2013/2014 

31 socjologia pozytywna 2016/2017 

32 teologia pozytywna 2015/2016 

33 zarządzanie pozytywna 2012/2013 

 

Do akredytacji przeprowadzanej przez Uniwersytecką Komisję Akredytacyjną (UKA) zgłosiło 

się 17 prowadzonych w Uczelni kierunków. Wszystkie akredytowane dotychczas kierunki uzyskały 

pozytywną ocenę jakości kształcenia — tabela nr 3.  

Niewątpliwym osiągnięciem jest uzyskanie 15 kwietnia 2011 roku przez kierunek chemia 

prowadzony na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii międzynarodowej akredytacji:  

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

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

TABELA 3 

Kierunki akredytowane przez Uniwersytecką Komisję Akredytacyjną (UKA)  

Lp. Kierunek Akredytacja UKA 

1 biologia 23 marca 2002 r. na 5 lat 

2 chemia 23 marca 2002 r. na 5 lat 

3 etnologia 10 listopada 2001 r. na 2 lata 

25 czerwca 2009 r. na 2 lata 

4 filologia polska 23 maja 2000 r. na 5 lat 

21 czerwca 2005 r. na 5 lat 

5 filologia specjalność: angielska 23 maja 2000 r. na 5 lat 

6 filologia specjalność: romańska 23 marca 2002 r. na 5 lat 

7 filologia specjalność: rosyjska 23 marca 2002 r. na 5 lat 

8 filologia specjalność: słowiańska 23 maja 2003 r. na 5 lat 

24 października 2008 r. na 5 lat 

9 filozofia 10 listopada 2001 r. na 5 lat 

24 marca 2007 r. na 5 lat 

10 fizyka 23 maja 2000 r. na 5 lat 

11 geografia 23 marca 2002 r. na 5 lat 

12 geologia 31 maja 2004 r. na 5 lat 

13 historia 31 maja 2001 r. na 2 lata 

23 maja 2003 r. na 5 lat 

14 informacja naukowa i bibliotekoznawstwo 28 czerwca 2002 r. na 5 lat 

29 czerwca 2007 r. na 5 lat 

15 kulturoznawstwo 18 marca 2004 r. na 5 lat 

16 politologia 28 czerwca 2002 r. na 5 lat 

20 lutego 2010 r. na 5 lat 

17 socjologia 24 czerwca 2000 r. na 5 lat 
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Uniwersytet Śląski kształci na wszystkich kierunkach, poziomach i formach studiów 33  754 

studentów i doktorantów, w tym niepełnosprawnych: 472 studentów i 30 doktorantów. Na studiach 

stacjonarnych studiuje 19 617 studentów a 12 651 na studiach niestacjonarnych. Na studiach 

doktoranckich kształcimy 1 411 doktorantów, w tym 13 cudzoziemców.  

W naszym Uniwersytecie studiuje również 75 cudzoziemców, z tego najliczniejszą grupę 

stanowią studenci z Czech, Ukrainy, Białorusi, Kazachstanu i Chin. Cudzoziemcy wybierają 

najczęściej następujące kierunki: prawo, pedagogikę, filologię polską i filologie obce. W ramach 

Programu Stypendialnego Rządu Rzeczypospolitej Polskiej im. Konstantego Kalinowskiego, 

przeznaczonego dla studentów relegowanych z uczelni białoruskich, w Uczelni studiuje 8 stypen -

dystów Programu na następujących kierunkach: prawo, psychologia, politologia, edukacja artystyczna 

w zakresie sztuki muzycznej oraz organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej. W przyszłym 

roku akademickim w ramach kolejnej edycji Programu następna grupa relegowanych białoruskich 

studentów podejmie studia w naszej Uczelni. 

W Szkole Języka i Kultury Polskiej prowadzone były roczne kursy języka polskiego dla 700 

słuchaczy.  

Wykresy nr 1 i 2 przedstawiają liczbę studentów kształcących się na studiach stacjonarnych 

oraz na studiach niestacjonarnych w latach akademickich 2008/2009–2010/2011 (bez cudzoziem-

ców). 

WYKRES 1 

 

 
 

W roku akademickim 2010/2011 studenci studiów niestacjonarnych stanowią 39,14% ogółu 

studentów Uniwersytetu — dane porównawcze z lat 2008/2009-2010/2011 zawiera tabela nr 4 

TABELA 4 

Ogólna liczba studentów studiów stacjonarnych do liczby studentów studiów niestacjonarnych 

Lp. Wyszczególnienie 2008/2009 2009/2010 2010/2011 

1 Liczba studentów ogółem 33 136 100% 32 708 100% 32 343 100% 

w tym cudzoziemców: 74 0,22% 99 0,30% 75 0,23% 

2 na studiach stacjonarnych 18 885  56,99% 19 171 58,61% 19 682 60,86% 

w tym cudzoziemców: 67 0,20% 89 0,27% 65 0,20% 

3 na studiach niestacjonarnych 14 2151 43,01% 13 537 41,39% 12 661 39,14% 

w tym cudzoziemców: 7 0,02% 10 0,03% 10 0,03% 
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WYKRES 2 

 
 

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

łach i w pozostałych jednostkach dydaktycznych w latach akademickich 2008/2009–2010/2011 

(bez cudzoziemców). 

TABELA 5 

Liczba studentów w latach akademickich 2008/2009–2010/2011 

Lp. Wydział/Jednostka 

2008/2009 2009/2010 2010/2011 

stacjo-

narne 

niestacjo-

narne 
Razem 

stacjo-

narne 

niestacjo-

narne 
Razem 

stacjo-

narne 

niestacjo-

narne 
Razem 

1 Matematyki, Fizyki i Chemii 1561 128 1689 1606 131 1737 1694 118 1812 

2 Prawa i Administracji 1543 4702 6245 1587 4580 6167 1573 4283 5856 

3 Nauk Społecznych 3223 3358 6581 3211 2967 6178 3390 2397 5787 

4 Filologiczny 4968 1500 6468 4947 1463 6410 5135 1925 7060 

5 Nauk o Ziemi 971 243 1214 1035 232 1267 943 163 1106 

6 Biologii i Ochrony 

Środowiska 
1312 76 1388 1243 17 1260 1250 1 1251 

7 Pedagogiki i Psychologii 1265 2075 3340 1374 2004 3378 1410 1763 3173 

8 Informatyki i Nauki 

o Materiałach 
921 366 1287 902 399 1301 980 332 1312 

9 Radia i Telewizji  

im. K. Kieślowskiego 
213 344 557 250 394 644 274 421 695 

10 Teologiczny 571 152 723 633 140 773 599 118 717 

11 Artystyczny 520 308 828 501 261 762 491 171 662 

12 Etnologii i Nauk o Edukacji 1246 918 2164 1300 863 2163 1373 871 2244 

13 Międzynarodowa Szkoła 

Nauk Politycznych 
65 0 65 53 0 53 32 0 32 

14 MISH 135 0 135 120 0 120 129 0 129 

15 MISM-P 31 0 31 42 0 42 44 0 44 

16 Śląska Międzynarodowa 

Szkoła Handlowa 
43 0 43 41 0 41 42 0 42 

17 Szkoła Zarządzania 230 74 304 237 76 313 258 88 346 

RAZEM 18 818 14 244 33 062 19 082 13 527 32 609 19 617 12 651 32 268 

 

 

W ofercie dla kandydatów na rok akademicki 2010/2011 Uniwersytet Śląski przygotował 

ogółem 17 217 miejsc, w tym: 

— studia stacjonarne  9 028 miejsc,  

— studia niestacjonarne  8 189 miejsc. 

To ponad 2000 miejsc więcej, niż w ubiegłym roku akademickim. Dynamikę wzrostu limitów 

przyjęć w skali całej Uczelni obrazują dane zawarte w tabeli nr 6  
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TABELA 6 

Limity miejsc na studia w latach akademickich 2008/2009–2010/2011 

Lp. Rok akademicki 
Liczba 

kierunków/specjalności 

Limit 

RAZEM studia 

stacjonarne 

studia  

niestacjonarne 

1 2008/2009 36/97 6796 7440 14 236 

2 2009/2010 41/100 7311 7759 15 070 

3 2010/2011 42/120 9028 8189 17 217 

 

Zwiększenie liczby proponowanych miejsc jest konsekwencją stale rosnącej oferty edukacyjnej, 

obejmującej nie tylko nowe kierunki studiów, szereg specjalności neofilologicznych, ale także 

nowych form studiów drugiego stopnia (magisterskich), które stwarzają możliwość uzyskania 

tytułu zawodowego magistra osobom, które ukończyły studia licencjackie w ramach prowadzonych 

dotychczas w Uczelni kierunków studiów. 

Wykres nr 3 obrazuje dynamikę wzrostu limitów przyjęć w skali całej Uczelni w latach 

akademickich 2008/2009–2010/2011. 

WYKRES 3 

 
 

 

Planowane limity przyjęć w podziale na poziomy i formy studiów w roku akademickim 

2011/2012 przedstawiają tabela nr 7 oraz wykres nr 4 

TABELA 7 

Limity przyjęć w podziale na poziomy i formy studiów — rok akademicki 2011/2012 

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

jednolite 

magisterskie 
I stopnia II stopnia III stopnia RAZEM 

jednolite 

magisterskie 
I stopnia II stopnia III stopnia RAZEM 

553 5 122 4 048 235 9 958 680 3 085 3 669 360 7 794 
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WYKRES 4 

 
 

 

Wszystkie kierunki i formy studiów w Uniwersytecie Śląskim objęte są elektronicznym 

systemem Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK). Wg stanu w systemie IRK:  

1. Liczba zapisów kandydatów — 30 403 

 w tym: 22 528 na studia stacjonarne 

2. Liczba opłaconych kont rejestracyjnych — 26 796 

3. Liczba osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia — 17 566 

 w tym: 12 906 na studia stacjonarne 

 

O przyjęcie na studia stacjonarne ubiegało się 22528 kandydatów, spośród których przyjęto na 

I rok studiów: pierwszego stopnia oraz jednolitych magisterskich 7582 osoby, na studia drugiego 

stopnia 2964 osoby. Do postępowania kwalifikacyjnego na studia niestacjonarne zgłosiło się 7705 

kandydatów, z czego przyjęto na studia jednolite magisterskie i pierwszego stopnia 2579 osób , 

natomiast na studia drugiego stopnia 1949 osób.  

Dla usprawnienia procesu rekrutacji i prowadzonych przez wydziałowe komisje rekrutacyjne 

postępowań Uczelnia zaimportowała wyniki egzaminów maturalnych z Krajowego Rejestru 

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

zdecydowanie przebieg postępowania rekrutacyjnego i umożliwia kandydatom udział w rekrutacji 

bez konieczności bezpośredniego kontaktu z Uczelnią w celu złożenia świadectwa dojrzałości. 

W roku akademickim 2010/2011 wyniki egzaminów maturalnych pobrane zostały z KReM dla 

18 582 osób, co stanowi 63 % ogółu zarejestrowanych. Pozostali kandydaci musieli złożyć świa-

dectwa w wydziałowych komisjach rekrutacyjnych.  

Do postępowań kwalifikacyjnych na studia w Uniwersytecie Śląskim przystępowali matu-

rzyści z 2010 roku oraz maturzyści legitymujący się nową maturą z lat ubiegłych. Do rekrutacji 

przystąpiło również: 
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 1 251 osób legitymujących się starą maturą, 

 40 osób z maturą zagraniczną, 

 15 osób z maturą międzynarodową. 

Naszą Uczelnię wybrało także 48 olimpijczyków i laureatów olimpiad stopnia centralnego.  

Najwięcej zapisów w systemie IRK kandydaci dokonali na: Wydział Filologiczny — ok. 7000 

zapisów na 86 proponowanych w ramach rekrutacji programów studiów, Wydział Prawa i Admi-

nistracji — ok. 3600 na 9 programów oraz Wydział Nauk Społecznych — ok. 3900 na 40 

programów. 

Wszystkie informacje dla kandydatów na bieżąco były i są zamieszczane na stronie internetowej 

przeznaczonej dla kandydatów na studia: kandydat.us.edu.pl. Corocznie powoływany jest przez 

Rektora Zespół Internetowej Rejestracji Kandydatów, w skład którego wchodzą pracownicy 

Uczelni czuwający nad prawidłowością funkcjonowania systemu IRK. Okres aktywnej pracy 

wydziałowych komisji rekrutacyjnych poprzedzają organizowane przez Zespół IRK szkolenia dla 

członków i sekretarzy komisji wydziałowych w zakresie informatycznym, administracyjnym i orga- 

nizacyjnym. Pracownicy Uniwersytetu, a w szczególności Działu Kształcenia, Działu Informatycznej 

Obsługi Toku Studiów oraz Działu Portalu i Serwisu WWW pomagali kandydatom w przejściu 

procedury rekrutacyjnej odpowiadając na ich bardzo liczne zapytania mailowe, telefoniczne a nawet 

w serwisie GG. Uczelnia uruchomiła także w ramach systemu IRK forum internetowe, na którym 

kandydaci mogli wymieniać się wzajemnie informacjami. Moderatorami forum byli pracownicy 

Uniwersytetu. W ramach rekrutacji odpowiedzieliśmy na około 2 000 maili, ponad 700 pytań na 

GG, około 830 postów na forum i niezliczoną liczbę telefonów.  

W roku akademickim 2010/2011 największym zainteresowaniem cieszyły się następujące 

kierunki studiów stacjonarnych — dane zawiera tabela nr 8  

TABELA 8 

Lp. Kierunek/specjalność 
Liczba 

kandydatów  
na 1 miejsce 

1 filologia, specjalność angielska — program: kultura — media — translacja, studia I stopnia 16,4 

2 realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia, studia jednolite magisterskie 13,1 

3 pedagogika, specjalność zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne  12,0 

4 filologia, specjalność angielska — program: tłumaczeniowy język chiński, studia I stopnia 11,4 

5 reżyseria, studia I stopnia 11,3 

6 filologia, specjalność języki stosowane język francuski i język angielski — program: 

tłumaczeniowy, studia I stopnia 
10,4 

7 filologia, specjalność angielska — program: język biznesu, studia I stopnia 8,9 

8 filologia, specjalność język hiszpański, studia I stopnia 8,1 

9 filologia, specjalność angielska — program: tłumaczeniowy język arabski, studia I stopnia 7,8 

10 psychologia, studia jednolite magisterskie 7,5 

11 administracja, studia I stopnia 6,7 

12 pedagogika, specjalność resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną, studia I stopnia  7,0 

13 pedagogika, specjalność opiekuńczo-wychowawcza 6,0 

14 chemia, specjalność chemia leków, studia I stopnia 5,9 

15 socjologia, studia I stopnia 5,7 

16 prawo, studia jednolite magisterskie 4,8 

17 zarządzanie, studia I stopnia 4,1 

18 politologia, studia I stopnia 3,8 

 

W roku akademickim 2010/2011 nie zostały uruchomione dwie formy studiów stacjonarnych 

drugiego stopnia oraz wiele form kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych 

w formie niestacjonarnej. 

Przyjęcia na I rok studiów obrazują tabele nr 9, 10 i 11 oraz wykresy nr 5 i 6.  
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TABELA 9 

Liczba kandydatów przyjętych i wpisanych na I rok studiów stacjonarnych  

Lp. Rok akademicki Limit  Przyjęto Wpisano 

1 2008/2009 6 796 8 453 6 271 

2 2009/2010 7 311 8 552 7 221 

3 2010/2011 9 028 10 546 8 647 

 

WYKRES 5 

 

TABELA 10 

Liczba kandydatów przyjętych i wpisanych na I rok studiów niestacjonarnych  

Lp. Rok akademicki Limit  Przyjęto Wpisano 

1 2008/2009 7 440 5 457 5 083 

2 2009/2010 7 759 5 515 4 987 

3 2010/2011 8 189 4 528 4 174 

 

WYKRES 6 
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TABELA 11 

Studenci I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w latach 2008/2009–2010/2011 

Lp. Rok akademicki Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

1 2008/2009 
4 524 

II stopień      1 747 

2 615 

II stopień      2 468 

2 2009/2010 
5 442 

II stopień      1 779 

2 684 

II stopień      2 303 

3 2010/2011 
5 683 

II stopień     2 964 

2 225 

II stopień      1 949 

 

Od chwili powstania Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w 1968 roku jego mury opuściło 

już 156 800 absolwentów.  

W roku akademickim 2009/2010 studia ukończyło 5 530 absolwentów, w tym 3 210 osób uzy-

skując tytuł licencjata oraz 2 320 osób uzyskując tytuł magistra.  

 

 

Studia doktoranckie 

Według stanu na dzień 19 stycznia 2011 roku studia doktoranckie odbywa w Uniwersytecie 

Śląskim 1411 osób, w tym:  

 647 na studiach stacjonarnych,  

 764 na studiach niestacjonarnych. 

Wykaz prowadzonych studiów doktoranckich przedstawia tabela nr 12. 

Album doktoranta oraz obsługa toku studiów doktoranckich prowadzona jest w formie 

elektronicznej w systemie USOS.  

W bieżącym roku akademickim uruchomiono nowe studia doktoranckie w zakresie sztuk 

plastycznych realizowane przez Wydział Artystyczny w Cieszynie. Pierwsza rekrutacja 

kandydatów zainteresowanych podjęciem tej formy studiów doktoranckich odbędzie się na rok 

akademicki 2011/2012. 

TABELA 12 

Wykaz studiów doktoranckich prowadzonych w Uniwersytecie Śląskim 

Wydział Artystyczny — studia doktoranckie w zakresie sztuk plastycznych 

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

Wydział Filologiczny — studia doktoranckie w zakresie nauk humanistycznych: 

 językoznawstwo 

 literaturoznawstwo  

 bibliologia  

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

nauk fizycznych: fizyka  

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

matematyka  

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

 geografia 

 geologia  

Wydział Nauk Społecznych — studia doktoranckie w zakresie nauk humanistycznych: 

 filozofia historia  

 nauki o polityce  

 socjologia 

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

 pedagogika  

 psychologia 

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

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

 inżynieria materiałowa  

 informatyka 

Wydział Teologiczny — studia doktoranckie w zakresie nauk teologicznych: teologia 

http://uranos.cto.us.edu.pl/~physics/pl
http://www.math.us.edu.pl/
http://www.wnoz.us.edu.pl/
http://www.wns.us.edu.pl/
http://www.pedagogika.us.edu.pl/pol/index.htm
http://www.ip.us.edu.pl/
http://www.wpia.us.edu.pl/
http://www.wiinom.us.edu.pl/
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Limit przyjęć na stacjonarne studia doktoranckie w roku akademickim 2011/2012 wynosi 595 

miejsc.  

Studia podyplomowe 

W ofercie dydaktycznej Uniwersytetu Śląskiego są także liczne studia podyplomowe i kursy 

dokształcające. Ich liczba zmienia się z roku na rok, w zależności od zapotrzebowania regionu 

i rynku pracy. Studia podyplomowe to forma kształcenia szczególnie atrakcyjna dla osób, które 

chcą uzupełnić lub ukierunkować posiadane już wykształcenie. W roku akademickim 2010/2011 

w Uczelni kształci się 3 108 słuchaczy studiów podyplomowych. Najbogatszą ofertę studiów 

podyplomowych posiadają Wydziały: Prawa i Administracji, Pedagogiki i Psychologii, Nauk Spo-

łecznych oraz Szkoła Zarządzania.  

Największym zainteresowaniem słuchaczy cieszą się studia w zakresie: Wyceny i Gospodarki 

Nieruchomościami, Administracji i Zarządzania oraz Logopedii i Medialnej Emisji Głosu.  

W bieżącym roku akademickim uruchomiono pierwszą edycję studiów podyplomowych w za-

kresie: 

 IT w biznesie — prowadzone na Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach, 

 BHP — prowadzone w Szkole Zarządzania, 

 Wiedza o integracji europejskiej oraz Kwalifikacyjne w zakresie ICT, języka obcego oraz 

Historii i Społeczeństwa. Dziedzictwa epok — prowadzone na Wydziale Nauk Społecznych, 

 Kwalifikacyjne Dydaktyka Języka Angielskiego — prowadzone na Wydziale Filolo-

gicznym.  

 

Dane obrazujące liczbę słuchaczy studiów podyplomowych w latach akademickich 

2008/2009–2010/2011 zawiera tabela nr 13 

TABELA 13 

Słuchacze studiów podyplomowych w latach 2008/2009–2010/2011 

Lp. Rok akademicki Liczba słuchaczy 

1 2008/2009 3 072 

2 2009/2010 3 788 

3 2010/2011 3 108 

 

* *  *  

Uniwersytet Śląski stale wzbogaca proponowaną ofertę dydaktyczną. Uruchamia nowe 

kierunki studiów, stanowiące w głównej mierze reakcję na zapotrzebowanie istniejącego rynku 

pracy. Wyznacznikiem powstania nowych form dydaktycznych są także wskazania priorytetowych 

dla gospodarki kierunków studiów, w tym zamawianych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego. Działania te spowodowały, że w ofercie Uniwersytetu w ostatnich latach pojawiają się 

systematycznie techniczne kierunki studiów, po ukończeniu których absolwenci uzyskują tytuł 

inżyniera. Praktycznie od czterech lat co roku uruchamiany jest w Uczelni nowy inżynierski 

kierunek studiów: 

 inżynieria biomedyczna — specjalność informatyka medyczna, prowadzona na Wydziale 

Informatyki i Nauki o Materiałach we współpracy ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym 

— od roku akademickiego 2007/2008, 

 inżynieria materiałowa — Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach od roku akade-

mickiego 2008/2009, 

 fizyka medyczna — Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii we współpracy ze Śląskim 

Uniwersytetem Medycznym — od roku akademickiego 2008/2009.  

W roku akademickim 2010/2011 przeprowadzona została pierwsza rekrutacja studentów na nowy 

unikatowy kierunek biofizyka, prowadzony w oparciu o autorski projekt kształcenia na Wydziale 
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Matematyki, Fizyki i Chemii oraz na informatykę prowadzoną jako studia inżynierskie na Wydziale 

Informatyki i Nauki o Materiałach. 

Zakończono uczelnianą procedurę prowadzącą do uruchomienia w roku akademickim 

2011/2012 trzech nowych kierunków studiów: 

 mechatronika — prowadzona na Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach, 

 fizyka techniczna i technologia chemiczna — prowadzonych na Wydziale Matematyki, 

Fizyki i Chemii. 

Stałym uatrakcyjnieniem oferty dydaktycznej Uniwersytetu są specjalności wprowadzane 

w ramach prowadzonych dotychczas kierunków studiów oraz programy literaturoznawcze i tłuma -

czeniowe na studiach neofilologicznych. W roku akademickim 2010/2011 oferta proponowanych 

specjalności zwiększyła się o szczególnie atrakcyjne: bioelektronikę, biofizykę molekularną, 

animację społeczno-kulturalną z turystyką kulturalną, administrację samorządową, administrację 

wymiaru sprawiedliwości oraz studia prowadzone w języku angielskim: computer chemistry, drug 

chemistry, theoretical physic, mathematical methods in computer . 

Uniwersytet Śląski aktywnie uczestniczy w Programie Mobilności Studentów (MOST), który 

stanowi mobilną formę studiowania. Program MOST umożliwia realizację zainteresowań 

naukowych studenta poprzez odbywanie semestralnych lub rocznych studiów w innych polskich 

uniwersytetach. Z Programu mogą korzystać studenci jednolitych i  dwustopniowych studiów, 

stacjonarnych i niestacjonarnych. Uniwersytet w roku akademickim 2010/2011 skierował na 

studia w ramach Programu MOST 41 studentów, w tym największą liczbę stanowią studenci 

kierunków: prawo, filologia polska, politologia i psychologia. W ramach Programu przyjęliśmy na 

studia w naszej Uczelni 11 studentów z innych uniwersytetów. Od tego roku akademickiego 

rekrutacja studentów zainteresowanych uczestnictwem w Programie odbywa się za pomocą systemu 

rejestracji elektronicznej. Uwzględniając liczne postulaty samorządów doktorantów zainteresowanych 

tą formą studiowania, od roku akademickiego 2011/2012 Program umożliwi także wymianę 

doktorantów. Program wymiany dla uczestników studiów doktoranckich może być realizowany 

poprzez uczestniczenie doktorantów w zajęciach przewidzianych w programie studiów doktora -

nckich, 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. Udział uczestnika studiów 

doktoranckich w Programie MOST jest możliwy po ukończeniu przez niego pierwszego roku 

studiów. 

Obsługa procesu kształcenia w Uniwersytecie Śląskim od kilku lat wspierana jest technologią 

informatyczną. Uniwersytecki System Obsługi Studiów (USOS) objął wszystkie wydziały 

i wszystkich studentów Uczelni, dzięki czemu prowadzone wcześniej ręcznie systemy dokumen-

tacji, obecnie prowadzone są elektronicznie: 

— od roku akademickiego 2004/2005 — album studenta,  

— od semestru letniego roku akademickiego 2006/2007 — księga dyplomów, 

— od roku akademickiego 2007/2008 — album doktorantów,  

— od semestru letniego roku akademickim 2008/2009 — album słuchaczy studiów podyplo-

mowych. 

Od roku akademickiego 2007/2008 wprowadzono w Uczelni możliwość wydawania studentom 

elektronicznych legitymacji studenckich. Dla zapewnienia sprawnego procesu personalizacji 

legitymacji elektronicznych Rektor powołał zespół osób odpowiedzialnych za jego przebieg.  

W roku akademickim 2007/2008 — wydano pilotażowo wyłącznie na wniosek zaintere-

sowanych studentów 430 sztuk legitymacji elektronicznych, w roku akademickim 2008/2009 — 

8 325 sztuk, a w roku akademickim 2010/2011 — 12 218 sztuk dla wszystkich studentów 

przyjętych na pierwszy rok studiów, zarówno stacjonarnych, jak i niestacjonarnych.  
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B/ Sprawy studenckie 

Pomoc materialna dla studentów  

W roku 2010 pomoc materialna dla studentów Uniwersytetu Śląskiego — pochodząca ze 

środków budżetu państwa — obejmowała, podobnie jak w poprzednich 4 latach akademickich, 

następujące rodzaje świadczeń: 

 stypendium socjalne i na wyżywienie, przeznaczone dla studentów znajdujących się 

w trudnej sytuacji materialnej, 

 stypendium mieszkaniowe dla zamiejscowych studentów studiów stacjonarnych, 

zamieszkujących w domach studenta uczelni oraz na kwaterach, 

 stypendium specjalne dla studentów niepełnosprawnych, 

 stypendium za wyniki w nauce lub sporcie, które może otrzymać student po ukończeniu 

I roku studiów, mający odpowiednio wysoką średnią ocen i znajdujący się w liczbie 

najlepszych studentów wydziału, lub który osiągnął wysokie wyniki sportowe we 

współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym,  

 zapomoga przeznaczona dla studenta, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo 

w trudnej sytuacji materialnej, 

 stypendium ministra za osiągnięcia w nauce oraz za wybitne osiągnięcia w sporcie. 

Kwota dochodu na osobę w rodzinie studenta, uprawniająca do stypendium socjalnego 

mieszkaniowego i na wyżywienie została podwyższona w stosunku do roku poprzedniego do 

kwoty 602 zł. Wysokość stypendiów socjalnych, uzależnioną od progów dochodowych osiąganych 

w rodzinie studenta, ustalono w październiku 2010 r. w przedziale kwot od 100 do 600 zł. Liczba 

stypendiów socjalnych przyznanych w 2010 r. spadła w stosunku do roku poprzedniego o 105 

świadczeń i wyniosła 1876. 

Każda osoba, która uzyskała stypendium socjalne, otrzymała równocześnie stypendium na 

wyżywienie w wysokości 200 zł. Świadczenie to wzrosło w porównaniu do semestru letniego 

poprzedniego roku akademickiego o 45 zł.  

Stypendia mieszkaniowe przysługujące wyłącznie zamiejscowym studentom studiów stacjo-

narnych uzyskało 387 osób. Ich wysokość, w zależności od ceny i standardu akademików, wzrosła  

w stosunku do roku poprzedniego i wynosiła odpowiednio 210 lub 300 zł miesięcznie. Stypendia 

mieszkaniowe dla studentów, którzy zamieszkiwali na stancji wynosiły 60 zł miesięcznie. Powo-

dem takiego stanu rzeczy jest wciąż znaczna liczba wolnych miejsc w uczelnianych akademikach, 

dostępnych dla studentów w ciągu całego roku akademickiego. 

W 2010 r. stypendium specjalne przeznaczone dla studentów niepełnosprawnych otrzymało 

395 osób, co jest nieznacznym wzrostem w stosunku do roku poprzedniego o 27 świadczeń. 

Wysokość stypendiów specjalnych nie uległa zmianie w stosunku do roku poprzedniego i wynosiła 

odpowiednio w zależności od stopnia niepełnosprawności 250, 300 i 350 zł. 

Stypendium za wyniki w nauce w 2010 r. otrzymało 3869 studentów wszystkich typów 

studiów, którzy ukończyli pierwszy rok studiów i znaleźli się w grupie 15% studentów z naj -

wyższą średnią ocen. Liczba tych świadczeń wzrosła o 51 w stosunku do roku poprzedniego, zaś 

procent uprawnionych do stypendium pozostał na ubiegłorocznym poziomie. Wysokość stypen- 

dium podobnie, jak w roku poprzednim, ustalono w kwotach minimum 220 zł i maksimum 320 zł. 

Wysokość kwot jednostkowego stypendium studenta uzależniona jest od uzyskanej średniej ocen, 

pomiędzy najwyższą a tzw. średnią graniczną, która nie może być niższa niż 4,00.  

Liczba stypendiów za wyniki w sporcie w roku 2010 wzrosła o 20 w stosunku do roku 

poprzedniego — uzyskało je 172 studentów. Wysokość tych świadczeń, uzależniona odpowiednio 

od jednej z trzech ustalonych kategorii osiągnięć sportowych kształtowała się na poziomie kwot 

150, 250, 350. Wszystkie wymienione świadczenia studenci otrzymywali przez okres 9 miesięcy 

roku akademickiego 2009/2010. Wyjątek stanowią zapomogi, które przysługują studentom 

w trakcie całego roku akademickiego, także w czasie wakacji. 

Liczba zapomóg od lat kształtuje się na względnie stałym poziomie. W 2010 r. zapomogi 

przyznano 437 studentom, w 2009 r. było ich 466. Wysokość tego szczególnego świadczenia 
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przysługuje studentowi, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji 

materialnej, nie uległa zmianie. Dziekan może przyznać zapomogę w kwocie do 200 zł, zaś rektor 

na wniosek dziekana może w uzasadnionych przypadkach podwyższyć ją do kwoty 500 zł. 

Studenci, którzy osiągnęli średnią ocen nie niższą niż 4,50 i posiadający szczególne 

osiągnięcia naukowe lub wybitne osiągnięcia sportowe mogą ubiegać się o stypendium Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W 2010 r. stypendium ministra za osiągnięcia w nauce otrzymało 

66 studentów. Wynik ten, mimo iż nieco niższy niż w roku poprzednim, pozwolił Uniwersytetowi 

Śląskiemu utrzymać się w ścisłej czołówce krajowych uczelni wyższych, plasując nas na 4 miejscu. 

Minister przyznał uczelni jedno stypendium za wybitne osiągnięcia sportowe, w roku 2009 takiego 

świadczenia nie przyznano. Miesięczna wysokość stypendium ministra od wielu lat kształtuje się 

na poziomie 1300 zł miesięcznie. Stypendia zostały przyznane studentom na 10 miesięcy w roku 

akademickim 2010/2011. 

Przytoczone powyżej informacje obrazuje tabela nr 14 zawierająca dane o liczbie świadczeń 

pomocy materialnej przyznanych studentom w latach 2009–2010. 

TABELA 14 

Świadczenia pomocy materialnej dla studentów 

według danych dla GUS (stan na 30 listopada 2009 i 2010) 

Lp. Rodzaj świadczenia 2009 2010 

1 stypendium socjalne 1981 1876 

2 stypendium na wyżywienie 1981 1876 

3 stypendium mieszkaniowe 439 387 

4 stypendium specjalne dla studentów niepełnosprawnych  368 395 

5 stypendium za wyniki w nauce 3818 3869 

6 stypendium za wyniki w sporcie 152 172 

7 zapomogi (otrzymywane w poprzednim roku akademickim) 466 437 

8 stypendium ministra za osiągnięcia w nauce 73 65 

9 stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe 0 1 

 

 

Pomoc materialna dla doktorantów 

Pomoc materialna przeznaczona dla doktorantów Uniwersytetu Śląskiego, pochodząca ze środków 

budżetu państwa, obejmowała następujące świadczenia: 

 stypendium socjalne, 

 stypendium na wyżywienie, 

 stypendium mieszkaniowe, 

 stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, 

 stypendium za wyniki w nauce, 

 zapomogę. 

Możliwość otrzymywania przez doktorantów pomocy materialnej wprowadziła ustawa — Prawo 

o szkolnictwie wyższym z roku 2005. W 2006 roku w życie wszedł kolejny akt prawny regulujący 

m.in. sprawy pomocy materialnej, mianowicie Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego w sprawie studiów doktoranckich prowadzonych przez jednostki organizacyjne uczelni. 

Precyzuje ono sposób przyznawania i wypłacania doktorantom świadczeń. W ślad za tymi aktami, 

w 2007 roku władze Uczelni w porozumieniu z tymczasowymi władzami samorządu doktorantów, 

wprowadziły Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy 

materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Śląskiego. Wypłata pierwszych świadczeń nastąpiła  

(z wyrównaniem) w sierpniu 2007 roku. Obejmowała stypendia socjalne, na wyżywienie, mieszka-

niowe, specjalne oraz zapomogi. 

Kwota dochodu na osobę w rodzinie doktoranta, uprawniająca do stypendium socjalnego 

mieszkaniowego i na wyżywienie została w 2010 r. ustalona w maksymalnej wysokości 602 zł 
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netto. Środki z dotacji budżetowej na stypendia socjalne, mieszkaniowe, na wyżywienie i zapo -

mogi zgodnie z ustawą nie były niższe niż środki przeznaczone na stypendia za wyniki w nauce, 

zgodnie z zaleceniem ustawy. 

Wysokość stypendiów socjalnych, uzależnioną od progów dochodowych osiąganych w rodzinie 

doktoranta, ustalono w październiku 2010 r. w przedziale kwot od 200 zł do 500 zł. Wysokość 

tych świadczeń wzrosła w stosunku do roku poprzedniego i nie uległa zmianie w semestrze 

letnim.  

Liczba stypendiów socjalnych przyznanych w 2010 r. wzrosła w stosunku do roku 

poprzedniego i wyniosła 35.  

Każda osoba, która uzyskała stypendium socjalne, otrzymała również stypendium na 

wyżywienie w wysokości 200 zł. Świadczenie to wzrosło w porównaniu do semestru letniego 

poprzedniego roku akademickiego.  

Stypendia mieszkaniowe przysługujące wyłącznie zamiejscowym doktorantom studiów 

stacjonarnych uzyskała 1 osoba, co jest nieznacznym spadkiem w stosunku do roku poprzedniego, 

kiedy to otrzymywało je 3 doktorantów. Ich wysokość w zależności od ceny i standardu 

akademików wzrosła w stosunku do roku poprzedniego i wynosiła odpowiednio 300 lub 210 zł 

miesięcznie. Stypendia mieszkaniowe dla doktorantów, którzy zamieszkiwali na kwaterze 

pozostały bez zmian i wynosiły 174 zł miesięcznie.  

Stypendium specjalne przeznaczone dla doktorantów niepełnosprawnych otrzymało 30 osób. 

Liczba ta wzrosła w porównaniu z rokiem poprzednim. Wysokość stypendiów specjalnych nie 

zmieniła się i wynosiła odpowiednio 250, 300 i 350 zł. Kwota świadczenia zróżnicowana jest 

w zależności od stopnia niepełnosprawności. 

Stypendium za wyniki w nauce w 2010 r. otrzymało 150 doktorantów, którzy znaleźli się  

w gronie 9% uprawnionych doktorantów rozpoczynających dany rok akademicki. Liczba tych 

świadczeń wzrosła w stosunku do roku poprzedniego. Wysokość stypendium za wyniki w nauce 

wyniosła 280 zł.  

Liczba zapomóg nieznacznie spadła w stosunku do poprzedniego roku, przyznano je 17 

doktorantom. Wysokość tego szczególnego świadczenia, które może być przyznane doktorantowi, 

który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej nie uległa 

zmianie. Dziekan może przyznać zapomogę w kwocie do 200 zł, zaś rektor na wniosek dziekana 

może w uzasadnionych przypadkach podwyższyć ją do 500 zł. 

Wszystkie zanotowane wzrosty świadczeń pomocy materialnej w roku 2010 w znacznym 

stopniu były uzależnione od zwiększenia się liczby doktorantów uczelni w stosunku do roku 2009, 

jak również wzrostu świadomości doktorantów co do możliwości ubiegania się o te świadczenia.  

Przytoczone powyżej informacje obrazuje tabela nr 15, zawierająca dane liczbowe o świad-

czeniach pomocy materialnej przyznanych doktorantom w roku 2010. 

TABELA 15 

Świadczenia pomocy materialnej dla doktorantów według danych dla GUS  

(stan na 30 listopada 2009 i 2010) 

Lp. Rodzaj świadczenia  2009 2010 

1 Liczba doktorantów  1384 1398 

2 stypendia socjalne 31 35 

3 stypendium na wyżywienie 31 35 

4 stypendium mieszkaniowe 3 1 

5 stypendium specjalne dla doktorantów niepełnosprawnych  25 30 

6 stypendia za wyniki w nauce 123 150 

7 zapomogi 24 17 

 

 

 



 ~  48  ~ 

Domy studenckie  

Uniwersytet Śląski dysponował w 2010 roku 2761 miejscami w 10 domach studenckich. 

Zwiększenie miejsc w stosunku do roku 2009 jest wynikiem włączenia do eksploatacji po 

kapitalnym remoncie Domu Studenta nr 3 w Sosnowcu. Zakwaterowanie w domach studenckich 

naszej Uczelni utrzymuje się niezmiennie na podobnym poziomie, szczególnym zainteresowaniem 

natomiast cieszą się miejsca w pokojach jednoosobowych i jednoosobowych typu studio. Bardzo 

dobre wykorzystanie miejsc odnotowano we wszystkich osiedlach akademickich: Katowicach, 

Sosnowcu i Cieszynie. Uczelnia nadal może zapewnić zamieszkanie każdemu zainteresowanemu 

studentowi, dobrem do pewnego stopnia deficytowym pozostają jedynie pokoje jednoosobowe. 

Warto zwrócić uwagę na podnoszenie standardu oferowanych miejsc i zrealizowane w 2010 roku 

znaczące poszerzenie dostępu mieszkańców DS do Internetu w osiedlu w Cieszynie, gdzie 

zakończono instalacje Internetu w Domu Studenta „DSN‖ w każdym pokoju. Należy zauważyć, iż 

w okresie wakacji 2010 roku udało się udostępnić wolne miejsca grupom, uczestnikom 

konferencji i festiwali, co znacząco zwiększyło wpływy gościnne. Wyróżnić należy Osiedle 

Akademickie w Cieszynie, które przyjęło jak co roku uczestników Letniej Szkoły Języka i Kultury 

Polskiej oraz bezpośrednio po zakończeniu zajęć w szkole 750 uczestników kongresu ‖Eurocon 

2010 Tricon‖. Wart podkreślenia jest również fakt, iż Dom Studenta nr 7 w Katowicach-Ligocie 

plasuje się w czołówce akademików w ogólnopolskim rankingu domów studenckich. Wysoki 

standard tego akademika, a przede wszystkim dobra atmosfera przyciąga niezmiennie studentów 

z całego świata, w szczególności przebywających w Uniwersytecie Śląskim w ramach programów 

międzynarodowych (np. LLP/Erasmus). 

Dane dotyczące domów studenckich zawarte są w tabeli nr 16 

TABELA 16 

Domy studenckie Uniwersytetu Śląskiego 

Lp. Rok 2009 2010 

1 liczba domów studenckich 10 10 

2 liczba miejsc ogółem* 2592 2761 

3 liczba miejsc wolnych** 150 246 

4 liczba pokoi 1-osobowych 307 307 

5 Wpływy z wynajmów gościnnych** 695 633,80 zł 905 981,50 zł 

 (* według danych dla GUS — stan na 30 listopada 2009 i 2010), 

 (** dane z meldunków DS). 

Opieka zdrowotna i ubezpieczenia 

W myśl postanowień ustawy O świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych, uczelnia zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego i odprowadza comiesięczną składkę 

za studentów oraz doktorantów, którzy nie podlegają ubezpieczeniu z innego tytułu. W szcze-

gólności dotyczy to obywateli polskich zamieszkujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, 

którzy ukończyli 26. rok życia (przed ukończeniem 26 lat są najczęściej zgłoszeni przez rodziców, 

jako członkowie rodzin osoby ubezpieczonej) oraz osób pochodzenia polskiego w rozumieniu 

przepisów o repatriacji (bez względu na wiek). Uczelnia ubezpiecza również (bezskładkowo) 

członków rodzin takich studentów i doktorantów. Zdarzają się także sporadyczne przypadki, gdy 

— zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Zdrowia — Uczelnia po indywidualnym rozpatrzeniu 

sytuacji studiującego zgłasza do ubezpieczenia osoby posiadające obywatelstwo państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego EFTA. Dotyczy to studentów lub 

doktorantów nieubezpieczonych w swoim kraju, a co za tym idzie nieposiadających europejskiej 

karty ubezpieczenia zdrowotnego, wystawionej przez instytucję ubezpieczeniową państwa, 

w którym na stałe zamieszkują. 

Liczbę ubezpieczonych studentów i doktorantów oraz koszty poniesione na ten cel w 2010 roku 

w porównaniu z rokiem 2009 zawiera tabela nr 17. 
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TABELA 17 

Liczba zawartych ubezpieczeń i poniesionych kosztów w latach 2009–2010 

Lp. Rok 
Liczba ubezpieczonych zdrowotnie 

studentów i doktorantów 
Koszty 

1 2009 410 193 356 zł 

2 2010 500 210 600 zł 

 

 

 

W porównaniu z rokiem 2009 nastąpił wzrost liczby ubezpieczonych o 90 osób. Koszty 

poniesione przez uczelnię na ubezpieczenia zdrowotne studentów i doktorantów zostały w całości 

zrefundowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

Zgodnie z ustawą O służbie medycyny pracy, uczelnia organizuje badania dla kandydatów na 

studia, studentów i doktorantów, którzy podczas studiów są, albo będą narażeni na czynniki 

szkodliwe, uciążliwe lub niebezpieczne dla zdrowia. Badania te dotyczą kierunków prowadzonych 

na Wydziałach: Matematyki, Fizyki i Chemii, Biologii i Ochrony Środowiska, Informatyki i Nauki 

o Materiałach, Nauk o Ziemi, Artystycznym oraz na Międzywydziałowych Indywidualnych Studiach 

Matematyczno-Przyrodniczych. 

W 2008 roku, po przeprowadzonym rozeznaniu rynku oraz zgodnie z postępowaniem 

o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki, dokonano wyboru trzech przychodni 

— w zależności od lokalizacji obiektów UŚ — w których kandydaci na studia, studenci i doktoranci 

mogli wykonywać badania profilaktyczne z zakresu medycyny pracy. Przychodnie, które 

wykonywały badania przez kolejne 3 lata (w tym także w 2010 roku) to: w Katowicach — 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Falck Medycyna Region Śląsk‖, w Sosnowcu — 

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy oraz w Cieszynie — Niepubliczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej „Ubezpieczalnia S.C.‖. 

W 2010 roku liczba zbadanych kandydatów na studia, studentów i doktorantów oraz koszty 

poniesione na ten cel w porównaniu z rokiem poprzednim nieznacznie spadły — dane zawiera 

tabela nr 18 

TABELA 18 

Liczba badań medycznych i poniesionych kosztów w latach 2009–2010 

Lp. Rok Kandydaci Studenci Doktoranci Koszty 

1 2009 1183 221 25 54 480,00 zł 

2 2010 1115 227 27 49 697,69 zł 

 

 

Jak wynika z powyższego zestawienia, w porównaniu z rokiem ubiegłym nastąpił spadek 

wydatków na badania z zakresu medycyny pracy o 4 782 zł. Tendencja spadkowa miała związek 

przede wszystkim z mniejszą liczbą badających się kandydatów na studia (68 osób). Koszty te są 

refundowane z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego, za pośrednictwem Wojewódzkiego 

Ośrodka Medycyny Pracy w Katowicach.  

 

Działania podejmowane na rzecz osób niepełnosprawnych 

W 2010 roku kontynuowano zadania podjęte w latach wcześniejszych, a także inicjowano 

nowe przedsięwzięcia zmierzające do polepszenia jakości funkcjonowania w Uniwersytecie Śląskim 

osób niepełnosprawnych. W zakresie bezpośredniego kontaktu z osobami niepełnosprawnymi 

realizowano następujący, bardzo obszerny zakres działań: 

— informowanie kandydatów o kryteriach przyjęcia na studia, formach wsparcia oferowanych 

przez Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych oraz korzystania przez osoby niepełnosprawne ze 
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sprzętu wspomagającego proces studiowania, 

— pomoc osobom niepełnosprawnym podczas Internetowej Rejestracji Kandydatów i procesu 

rekrutacji na studia, 

— indywidualne poradnictwo w zakresie wyboru kierunku studiów, 

— informowanie podczas targów edukacyjnych, Dni Otwartych Uniwersytetu Śląskiego oraz 

innych imprez promujących Uniwersytet o możliwościach podjęcia studiów,  

— informowanie studentów o udogodnieniach przewidzianych dla osób niepełnosprawnych 

takich, jak: indywidualna organizacja studiów, możliwość skorzystania z zapomóg, dofinansowań 

oraz stypendium specjalnego, 

— propagowanie wśród studentów niepełnosprawnych przedsięwzięć, wyjazdów, szkoleń i kursów 

organizowanych przez instytucje działające na rzecz osób niepełnosprawnych, 

— informowanie o programach przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych realizowanych 

przez instytucje zewnętrzne. 

Zajmowano się wykorzystaniem dotacji MNiSW na cele związane z kształceniem i rehabi-

litacją leczniczą studentów niepełnosprawnych. Realizowano następujące działania mające na celu 

efektywne wykorzystanie dotacji: 

— organizacja zajęć alternatywnych z wychowania fizycznego na basenie (ok. 10 uczestników 

w miesiącu), 

— organizacja rehabilitacji wraz z możliwością transportu (ok. 25 uczestników w miesiącu), 

— zatrudnienie tłumaczy języka migowego dla niesłyszących studentów (2 tłumaczy),  

— zatrudnienie asystentów pomagających studentom niepełnosprawnym w dotarciu na zajęcia 

i pomoc w aktywnym uczestniczeniu w życiu uniwersyteckim (36 umów o realizację zadań 

asystenta studenta niepełnosprawnego), 

— organizacja opracowywania w formie alternatywnej pomocy naukowych — skanowanie 

książek i materiałów naukowych dla osób z dysfunkcją wzroku, co przyczyniło się  do 

utworzenia Biblioteki Książki Cyfrowej UŚ, 

— organizacja wyjazdu rehabilitacyjno-integracyjnego do Dusznik Zdroju (luty 2009) — 26 

uczestników i Darłówka (sierpień 2009) — 40 uczestników, 

— organizacja wyjazdu rehabilitacyjno-integracyjnego do Jaworza dla studentów I roku, którzy 

rozpoczęli studia na Uniwersytecie Śląskim — 14 uczestników. 

Prowadzono również akcje, które miały na celu informowanie o korzyściach płynących ze 

studiowania w Uniwersytecie Śląskim, a także promowano inicjatywy przyjazne osobom 

niepełnosprawnym. W ich ramach zrealizowano następujące przedsięwzięcia:  

— rozprowadzano opracowane przez BON ulotki zawierające komplet informacji dla studentów 

i kandydatów niepełnosprawnych, 

— moderowano stronę internetową BON — stanowi ona kompletny i aktualny serwis dla 

kandydatów i studentów niepełnosprawnych będących członkami społeczności Uniwersytetu 

Śląskiego oraz dla pracowników i studentów, którzy na codzień mają kontakt z osobami 

niepełnosprawnymi, 

— współpracowano z lokalnymi mediami w celu rozpowszechniania informacji o możliwościach 

studiowania przez osoby niepełnosprawne w Uniwersytecie Śląskim i promowania 

pozytywnego wizerunku uniwersytetu, jako uczelni przyjaznej i dostępnej dla osób niepełno -

sprawnych (m.in. Radio Katowice, TVP Katowice, Radio eM, Rzeczpospolita, Dziennik 

Zachodni), 

— uczestniczono w konferencjach i spotkaniach dotyczących zwiększania dostępności kształce-

nia osób niepełnosprawnych na poziomie wyższym: 

 maj — udział i wystąpienie podczas konferencji „Niepełnosprawni — sprawni i pełno-

prawni na rynku pracy i w edukacji‖ organizowanej przez Wyższą Szkołę Nauk Społecznych 

w Lublinie (1 osoba), 

 czerwiec udział w konferencji „Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku 

pracy‖ organizowanej przez Związek Polskich Kawalerów Maltańskich (1 osoba), 

 czerwiec — udział w konferencji „Cyfrowo wykluczeni‖ organizowanej przez Fundację 

Widzialni, Polski Związek Głuchych i Uniwersytet Śląski (1 osoba),  

 październik — udział w ogólnopolskiej konferencji „Pełno(s)prawny Student‖ organizowanej 

przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego w Krakowie (2 osoby), 
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— organizacja szkolenia „Zwiększanie dostępności uczelni wyższych dla osób niepełnospraw-

nych‖ (30 pracowników i studentów UŚ). 

Biuro było współorganizatorem (wraz z Fundacją Widzialni i Polskim Związkiem Głuchych) 

konferencji „Cyfrowo Wykluczeni‖, która odbyła się na zakończenie konkursu „Strona Interne - 

towa bez Barier‖. Podczas konferencji była mowa m.in. o dostępności serwisów internetowych dla 

potrzeb osób z dysfunkcją wzroku.  

W BON realizowano zadanie 56. „Działania skierowane do studentów niepełnosprawnych 

w celu umożliwienia im skorzystania z pełnej oferty edukacyjnej‖ projektu „Uniwersytet Partnerem 

Gospodarki Opartej na Wiedzy‖ współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Euro-

pejskiego Funduszu Społecznego. 

Ze środków projektu finansowane jest (do końca 2013 roku) wynagrodzenie dla trzech osób. 

Dzięki temu studenci niepełnosprawni mogą korzystać z porad psychologa i doradcy 

zawodowego, którzy organizują także szkolenia. Trzecia osoba zajmuje się organizowaniem 

systemu asysty indywidualnej dla studentów niepełnosprawnych. 

Pieniądze z projektu UPGOW pozwoliły także na kontynuowanie działania Punktu 

Kontaktowego BON w Cieszynie. Dzięki temu studenci Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji 

oraz Wydziału Artystycznego mają stały kontakt z Biurem bez konieczności dojazdu do Katowic.  

Dzięki działaniom podejmowanym przez Biuro, wiosną 2010 r. niepełnosprawni studenci 

reaktywowali Koło Studentów Niepełnosprawnych nadając mu nazwę „Equitas‖. Koło skupia 

studentów niepełnosprawnych z całej Uczelni i zajmuje się sprawami osób niepełnosprawnych. 

Przewodnicząca Koła pełni także rolę Rzecznika Studentów Niepełnosprawnych przy Samo -

rządzie Studenckim. Rzecznik ma za zadanie stać na straży praw studentów niepełnosprawnych 

w Uczelni, włączać się w aktywizację osób niepełnosprawnych oraz działania, których celem jest 

przełamywanie barier w kontaktach interpersonalnych. 

W grudniu 2010 roku Biuro udzieliło wsparcia niepełnosprawnym studentom z Koła 

„Equitas‖, którzy przeprowadzili na Uniwersytecie Śląskim akcję „Kulawy Mikołaj‖ i rozdawali 

prezenty od św. Mikołaja. Celem projektu była poprawa postrzegania osób niepełnosprawnych, 

które zwykle są kojarzone z akcjami, zbiórkami charytatywnymi, zbieraniem pieniędzy na różne 

cele. Finał akcji obecnością zaszczycił poseł Marek Plura. 

W związku z przebudową ul. Bankowej i utworzeniem deptaku, mając na celu poprawę 

dostępności budynku Wydziału Nauk Społecznych do potrzeb osób niepełnosprawnych, w czerwcu 

2010 r. podjęto działania związane z dobudową zewnętrznego szybu windowego i instalacją 

windy przy wspomnianym budynku. Instalacja windy przy budynku Wydziału Nauk Społecznych, 

to inwestycja na której skorzystają nie tylko niepełnosprawni studenci, ale także cała społeczność 

tego wydziału. 

BON podejmuje także współpracę z organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz osób 

niepełnosprawnych. Instytucje z którymi współpracujemy to między innymi: Pełnomocnik 

Marszałka Województwa Śląskiego ds. Osób Niepełnosprawnych, Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych 

Politechniki Śląskiej, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Polski 

Związek Głuchych, Polski Związek Niewidomych, Stowarzyszenie Przyjaciół Integracja, Związek 

Polskich Kawalerów Maltańskich, Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, 

Fundacja Widzialni. 

Uniwersytet Śląski jako szkoła wyższa może być zwolniony z dokonywania wpłat na 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, o których mowa w ustawie o reha-

bilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pod warunkiem, iż 

wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wyniesie 2%. Ustawa nakłada jednak obowiązek 

składania Zarządowi Funduszu informacji miesięcznych i rocznych o zatrudnieniu i kształceniu 

osób niepełnosprawnych. 

W związku z powyższym w roku 2010 kontynuowano prowadzenie ewidencji liczby osób 

niepełnosprawnych studiujących na poszczególnych wydziałach oraz liczby niepełnosprawnych 

pracowników zatrudnionych na Uniwersytecie Śląskim. Ewidencja ta była aktualizowana i zgodnie 

z wymogami przesyłana co miesiąc do PFRON.  
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Tabela nr 19 prezentuje liczbę niepełnosprawnych pracowników i studentów Uniwersytetu 

Śląskiego oraz wskaźnik zatrudnienia w 2010 r. — dane przekazywane są do PFRON. 

TABELA 19 

Liczba osób niepełnosprawnych w Uniwersytecie Śląskim w 2010 roku 

Miesiąc Pracownicy 
Studenci, uczestnicy  

studiów doktoranckich,  
słuchacze studiów podyplomowych 

Wskaźnik kształcenia 
i zatrudnienia osób 

Styczeń 35 476 4,1% 

Luty 37 499 4,3% 

Marzec 35 487 4,2% 

Kwiecień 35 482 4,1% 

Maj 35 483 4,2% 

Czerwiec 35 475 4,1% 

Lipiec 34 441 3,8% 

Sierpień 34 437 3,8% 

Wrzesień 34 436 3,8% 

Październik 35 500 4,1% 

Listopad 35 526 4,5% 

Grudzień 34 532 4,5% 

 

Graficzną prezentację liczby osób niepełnosprawnych studiujących w Uniwersytecie Śląskim 

w poszczególnych miesiącach 2010 roku przedstawia wykres nr 7 
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Działalność Biura Karier 

W 2010 roku Biuro Karier obchodziło 10-lecie swojego istnienia. W związku z tym w dniach 

17 i 18 czerwca zorganizowano konferencję jubileuszową pt. „Kariery absolwentów 

wyznacznikiem rozwoju kraju i miejsca Polski w zjednoczonej Europie‖. Wśród prelegentów 

znaleźli się m.in. prof. Augustyn Bańka (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), prof. 

Adam Biela (Katolicki Uniwersytet Lubelski), dr Czesław Noworol (Uniwersytet Jagielloński) 

oraz pracownicy Biura Karier i instytucji rynku pracy z całej Polski.  

1. Badania — został opracowany raport z badań losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu 

Śląskiego w roku akademickim 2007/2008. Raport opublikowano na stronie www Biura 

Karier, a pełną wersję przekazano władzom Uczelni oraz dziekanom. 

2. Doradztwo zawodowe 

a. grupowe: łącznie 50 godzin szkoleniowych (tematyka: rozmowa kwalifikacyjna, dokumenty 

aplikacyjne, trening skutecznego działania, kreowanie własnej marki, zarządzanie sobą 

w czasie, komunikacja interpersonalna), 

b. indywidualne: 149 godzin, łącznie wzięły w nich udział 52 osoby, 

c. szkolenia dla zorganizowanych grup: 

 24 marca 2010 — szkolenie studentów Wydziału Filologicznego w ramach „Drogo-

wskazów Kariery‖ (2 godziny), 

 24 czerwca 2010 — szkolenie z doradztwa zawodowego dla grupy uczniów Chorzo-

wskiego Liceum im. Batorego (2,5 godziny),  

 5–6 lipca 2010 — szkolenie dla uczestników projektu „Ambasadorzy Przedsiębiorczości‖ 

(12 godzin). 

42 osoby uzyskały wsparcie za pośrednictwem Internetu. 

3. Wydarzenia organizowane przez Biuro Karier 

 Szkolenie „Krok Do Kariery. Jak przygotować profesjonalne CV i list motywacyjny‖ 

 „Którędy Do Pracy?‖ — Zawód Dziennikarz  

 Szkolenie „Sztuka Wystąpień Publicznych‖ 

 Którędy Do Pracy? — Zawód Informatyk 

 Szkolenie „Krok do Kariery. Rozmowa kwalifikacyjna w praktyce‖ 

 Spotkanie z przedsiębiorcami Role Models (w ramach projektu START)  

 „Którędy Do Pracy?‖ — spotkanie z przedstawicielami branży PR/Reklama 

 Konferencja „Fundusze unijne dla Ciebie‖ 

 Spotkanie rekrutacyjno-informacyjne z firmą Grupa Powen-Wafapomp SA 

 Szkolenie „Assessment Centre w pigułce‖ 

 Szkolenie firmy Capgemini 

 Spotkanie z przedstawicielami firmy Capgemini  

 „Którędy Do Pracy?‖ — praca dla biologa 

 Seminarium w Instytucie Chemii — „Jak odnieść sukces zawodowy‖ 

 Spotkanie informacyjno-rekrutacyjne z firmą Cyclad Polska  

 Cykl szkoleń „Wakacje Z Karierą‖ 

 Warsztat „Idź tam gdzie chcesz. Wyznaczanie celów osobistych i zawodowych‖ 

 „Etykieta w biznesie i elementy savoir–vivre’u‖ 

 „Trening skutecznego działania‖ 

 Trening liderów 

 Szkolenie „Zarządzanie projektem‖ 

 Szkolenie „Kreowanie własnej marki‖ 

 Warsztat „Twój czas w twoich rękach — zarządzanie sobą w czasie!‖ 

 Szkolenie „Czy istnieje idealne CV?‖ 

 Seminarium „Wolontariat — Pierwszy etap na ścieżce kariery zawodowej‖ 

 Szkolenie „Traktuj klienta swego jak siebie samego czyli obsługa klienta w pigułce‖ 

 „Którędy Do Pracy?‖ — branża Human Resources 

 Spotkanie informacyjno-rekrutacyjne z firmą Capgemini 

 Spotkanie informacyjno-rekrutacyjne z firmą PricewaterhouseCoopers  

 Szkolenie „Rozpoznanie i Rozwijanie Osobistych Zasobów‖ 
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 Szkolenie: „Komunikuj (się) skutecznie!‖ 

 Warsztaty Umiejętności Grupy Żywiec SA  

 Wizyta studyjna w firmie Capgemini  

 Warsztat „Komunikacja i wywieranie wpływu‖ 

 Spotkanie z firmą PricewaterhouseCoopers  

 Warsztaty firmy PricewaterhouseCoopers  

 Którędy do pracy? Zawód dla fizyka  

 Szkolenie „Twój zawód — Audytor‖ 

 Warsztaty „Zarządzanie konfliktem‖ 

 Konferencja dla biologów i biotechnologów w ramach projektu „Kierunki zamawiane‖ 

oraz konferencja dla studentów modelowania matematycznego w ramach projektu „Kierunki 

zamawiane‖ — obie konferencje miały na celu przedstawienie możliwości zawodowych 

studentom tych kierunków, a także nawiązanie dialogu i wymianę informacji między 

władzami wydziałów oraz pracodawcami zatrudniającymi absolwentów tych kierunków. 

4. Współpraca z pracodawcami 

Biuro Karier współpracowało z wieloma firmami w ramach promocji programów stażowych, 

praktyk oraz konkursów dla studentów i absolwentów, m.in. Capgemini, Simple, Pricewaterhouse-

Coopers, Ernst & Young, Grupa Żywiec SA, Henkel, Mieszko, Mars Polska, Śląskie Studenckie 

Forum Business Centre Club, ING, Google. 

5. Porozumienia o współpracy 

Podpisano porozumienia o współpracy z następującymi firmami i instytucjami: Regionalna 

Izba Gospodarcza, Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego, firma J Commerce.  

6. Promocja przedsiębiorczości 

Przedsiębiorczość wśród studentów Uniwersytetu jest promowana na dwa sposoby:  

 Projekt „START — program promocji przedsiębiorczości wśród studentów uczelni 

wyższych województwa śląskiego‖ — program umożliwia studentom zdobycie wiedzy 

i umiejętności związanych z zakładaniem i prowadzeniem własnej firmy; ponadto, studenci 

biorący udział w projekcie otrzymali wsparcie w zakresie kreowania pomysłu na biznes,  

 Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości — funkcjonuje w Uczelni od 2007 roku; umożliwia 

studentom i absolwentom bezpieczne wejście w świat biznesu oraz wypróbowanie swojego 

pomysłu na biznes bez konieczności zakładania firmy, ponoszenia kosztów czy ryzyka. 

W 2010 roku w AIP przy Uniwersytecie funkcjonowało 12 firm. 

7. Wolontariat w punktach pomocy ofiarom przestępstw 

W związku ze współpracą z Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach, podjętą w 2004 

roku w zakresie organizacji wolontariatu studentów w punktach pomocy ofiarom przestępstw, 

po raz kolejny zorganizowano nabór wolontariuszy do pracy w punktach na terenie całego 

Śląska. Do programu zgłosiło się 211 osób. Byli to studenci III–V roku lub ostatniego roku 

studiów pierwszego stopnia i studenci studiów II stopnia następujących kierunków: socjo- 

logia, psychologia, pedagogika, prawo. Studenci ci odbyli 10-godzinne szkolenie z zakresu 

prawnych i psychologicznych aspektów pomocy ofiarom przestępstw, prowadzone przez 

specjalistów z KWP w Katowicach, a następnie zostali skierowani do odpowiednich placówek, 

gdzie realizowali swoje zadania. 

8. Statystyki 

 217 aktywowanych kont w bazie ofert pracy i CV, 

 302 cv zamieszczone w bazie przez studentów i absolwentów, 

 432 osoby wypełniły w Biurze Karier deklarację uczestnictwa w projekcie UPGOW,  

 opublikowano 780 ofert, z czego 77% to oferty pracy, 21% oferty praktyk i staży, 2% 

stanowiły oferty wolontariatu, oferowano 2439 miejsc pracy i 538 miejsc na praktykach,  

 60% ofert pracy stanowiły oferty pracy stałej a 40% oferty pracy czasowej,  

 49% ofert pracy skierowanych było do absolwentów, 26% do studentów a w 33% ofert nie 

sprecyzowano statusu kandydata. 
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Działalność studencka 

W roku 2010 zarejestrowano 11 nowych kół naukowych, wobec czego liczba zarejestrowa-

nych uczelnianych organizacji studenckich wzrosła do 181. Łączna dotacja Uczelni na działalność 

studencką, czyli na działalność organizacji studenckich i organów samorządu studenckiego 

wyniosła 500 tys. zł. Podziału całości środków pomiędzy poszczególne podmioty dokonywała 

Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego. Wyróżniające się przedsięwzięcia, a wśród nich 

konferencje i seminaria naukowe, festiwale i działalność wydawnicza były wspierane ze środków 

specjalnej rezerwy rektorskiej, która wynosiła 25 tys. zł. Udało się także pozyskać środki 

sponsorskie w wysokości ok. 8 tys. zł. Najbardziej spektakularnymi dokonaniami uniwersyteckiego 

samorządu były doroczne Juwenalia, organizowane w kilku miastach będących siedzibami 

Uniwersytetu, a także Otrzęsiny, Festiwal FAZA i Gala „Laur Studencki‖. Na uznanie zasługuje 

także zorganizowany z dużym rozmachem VI Studencki Festiwal Nauki, na którym swoje 

osiągnięcia prezentowały koła naukowe.  

Specjalne miejsce wśród organizacji studenckich zajmują, już od ponad 40. lat, Studenckie 

Studio Radiowe „Egida‖, jedno z najstarszych w Polsce, którego dziennikarze realizują swoje 

pasje muzyczne i publicystyczne emitując program w systemie radiowęzłowym w akademikach 

w Ligocie i poprzez Internet oraz Studencki Zespół Pieśni i Tańca „Katowice‖, organizator 

dorocznego Międzynarodowego Studenckiego Festiwalu Zespołów Folklorystycznych. W roku 

2010 na Festiwalu wystąpiły zespoły z całego świata, jak zawsze przyciągające publiczność miast 

Śląska i Zagłębia.  

Koła naukowe, artystyczne i sportowe Uniwersytetu Śląskiego stwarzają studentom 

możliwość rozwijania różnorodnych uzdolnień, stanowiąc kuźnię młodych talentów. W roku 2010 

znaczną aktywnością wykazały się koła działające na Wydziałach: Filologicznym, Nauk 

Społecznych, Pedagogiki i Psychologii, Matematyki, Fizyki i Chemii, Biologii i Ochrony 

Środowiska oraz Nauk o Ziemi. Zorganizowały one i brały udział w różnorodnych konferencjach, 

i debatach, wydawały periodyki badawczo-naukowe, prowadziły szkolenia, spotkania dyskusyjne, 

warsztaty, projekty badawcze, itp. Do wyróżniających się przedsięwzięć należały:  

— realizacja projektu badawczego „Analiza ekspresji genu ATML1 w różnych stadiach rozwoju 

zarodków somatycznych u Arabidopsis thaliana‖ (KN Cytofile — Wydział Biologii i Ochrony 

Środowiska), 

— udział w realizacji Strategicznego Projektu Badawczego pn. „Zintegrowany System Wspoma-

gający Zarządzaniem i Ochroną Zbiornika Zaporowego‖, w ramach którego została prze- 

prowadzona analiza bioróżnorodności mikrobiologicznej Zbiornika Goczałkowickiego (KN 

Biotechnologów — Wydział Biologii i Ochrony Środowiska), 

— organizacja III Festiwalu Psychoterapii pt. „Podążając za potrzebami‖ (Koło Psychoterapii  

i Treningu Psychologicznego — Wydział Pedagogiki i Psychologii), 

— organizacja konferencji naukowej pt. „Ziemia Obiecana? Historia, kultura i polityka Izraela‖ 

(KN Socjologów, KN Stosunków Międzynarodowych, Międzywydziałowe Stowarzyszenie 

Dziennikarzy „Mosty‖), 

— wydanie periodyku badawczo-naukowego „Anthropos?‖ (KN Filozofii Kultury — Wydział 

Filologiczny), 

— organizacja ogólnopolskiej konferencji studenckich kół naukowych bibliotekoznawców pt. 

„Utopia w bibliotece, biblioteka w utopii‖ (KN Bibliotekoznawców — Wydział Filologiczny), 

— wydanie czasopisma pt. „Classica Catoviciensia Scripta Minora‖ (Koło Młodych Klasyków — 

Wydział Filologiczny). 

Oprócz uczelnianych organizacji, wśród studentów Uniwersytetu działały również 

stowarzyszenia, tj. AZS, NZS, Europejskie Stowarzyszenie Młodzieży Akademickiej (AEGEE), 

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa (ELSA) oraz Katolicki Związek Akademicki 

„Gaudeamus‖.  

W roku 2010 po raz drugi przyznano wyróżnienia JM Rektora dla osób wyróżniających się 

aktywnością i osiągnięciami na polu naukowym, społecznym, kulturalnym i artystycznym. 
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Wyróżnienia te uzyskało tym razem 14 studentów i 4 doktorantów; miały one postać imiennego 

listu gratulacyjnego, wręczonego przez Rektora na okolicznościowej uroczystości.  

Centrum Obsługi Studenta wspólnie z Uczelnianą Radą Samorządu Studenckiego przy-

gotowało i wydało na rok 2010/2011, w nakładzie 10 tys. egz., kolejną edycję plannera akade-

mickiego adresowanego głównie do studentów I roku studiów pierwszego stopnia. Zawiera on 

część kalendarzową oraz rozbudowaną część informacyjną, a jego celem jest ułatwienie procesu 

adaptacji do nowego miejsca, jakim jest uczelnia oraz pobudzanie aktywności studentów w różnych 

obszarach życia studenckiego. 

W 2010 r. został powołany Rzecznik Praw Studenta, co w znaczący sposób uzupełniło ofertę 

niekomercyjnego wsparcia prawniczego, dotychczas świadczonego przez Studencką Poradnię 

Prawną oraz Adwokaturę Studencką.  

Rok 2010 zapisał się także jako czas pełnego konstytuowania się Samorządu Doktorantów 

oraz powstania, na Wydziale Filologicznym, pierwszego Koła Naukowego Doktorantów UŚ.  

Działania w zakresie pomocy psychologicznej 

dla studentów i doktorantów 

Od 2009 roku Centrum Obsługi Studenta organizuje wsparcie psychologiczne dla studentów 

i doktorantów naszej Uczelni. W roku 2010 działania te były kontynuowane poprzez:  

 Indywidualne konsultacje psychologiczne dla studentów i doktorantów (prowadzone zarówno 

w Biurze Wsparcia Studenta, jak i w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych). Zależnie od 

potrzeby mogą przybrać formę: 

 jednorazowych spotkań, podczas których studenci mają szansę uzyskać porady dotyczące 

zdrowia psychicznego, informacje na temat ośrodków terapeutycznych oferujących 

nieodpłatną pomoc w regionie, uzyskać wsparcie psychologiczne, 

 serii spotkań w przypadku trudności nie wymagających specjalistycznej terapii, rozpo -

znanych na podstawie przeprowadzonej diagnozy. 

 Korespondencję elektroniczną z psychologiem — prowadzoną przez siedem dni w tygodniu 

pod adresem psycholog@us.edu.pl ze studentami i doktorantami, którzy wybierają elektro-

niczną formę kontaktu zamiast bezpośrednich konsultacji, a także z pracownikami uniwersy-

teckimi zgłaszającymi oznaki problemów, czy potrzebę konsultacji obserwowanych zachowań 

studentów.  

 Promocję pomocy psychologicznej — przede wszystkim za pomocą stron internetowych 

www.student.us.edu.pl oraz www.bon.us.edu.pl. Zainteresowani mogą znaleźć tam szczegó-

łowe informacje na temat oferowanego przez Uczelnię wsparcia, zarówno w przypadku 

problemów osobistych, jak i zawodowych (http://student.us.edu.pl/pomoc-psychologiczna). 

Równolegle informacja została przekazana studentom przez dziekanaty na wydziałach. Od 

dwóch lat wszyscy studenci pierwszego roku studiów otrzymują informację o dostępnej na 

Uczelni pomocy psychologicznej w rozdawanym plannerze akademickim.  

 Zainicjowanie edukacji psychologicznej — poprzez stronę internetową www.student.us.edu.pl, 

gdzie stworzona została zakładka z kilkustronicowymi artykułami psychologów-praktyków 

http://student.us.edu.pl/edukacja-psychologiczna. 

 

 

 

mailto:psycholog@us.edu.pl
http://www.student.us.edu.pl/
http://www.bon.us.edu.pl/
http://www.student.us.edu.pl/
http://student.us.edu.pl/edukacja-psychologiczna
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III  WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICĄ 
ORAZ PROMOCJA UNIWERSYTETU 

A/ Współpraca z zagranicą 

Współpraca międzynarodowa Uniwersytetu Śląskiego realizowana była w 2010 roku w nastę-

pujących obszarach: 

1. Międzynarodowe programy edukacyjne. 

1.1. Program edukacyjny LLP/Erasmus. 

1.2. Inne międzynarodowe projekty edukacyjne. 

2. Wymiana osobowa z zagranicą. 

2.1. Wyjazdy zagraniczne. 

2.2. Przyjazdy gości zagranicznych. 

3. Współpraca w ramach umów bilateralnych. 

4. Międzynarodowe organizacje akademickie. 

5. „Admission Office‖. 

6.  Działalność informacyjna. 

Międzynarodowe programy edukacyjne 

Projekty edukacyjne skierowane są do społeczności Uniwersytetu i mają na celu podniesienie 

jakości kształcenia, opracowanie i wprowadzenie nowych, innowacyjnych programów nauczania, 

specjalności i kierunków studiów dostosowanych do potrzeb aktualnego rynku pracy oraz 

zwiększenie liczby absolwentów na kierunkach o kluczowym znaczeniu dla gospodarki (UPGOW, 

Kierunki Zamawiane), a także odbiorców pozauczelnianych: indywidualnych (Praktyczny kurs 

nowoczesnych metod analizy instrumentalnej, Kurs dla kierowców autokarów) oraz instytucjo-

nalnych, głównie szkół (Aktywny w szkole — aktywny w życiu, Partnerzy w nauce, Nauczyciel 

zawodu z przyszłością, DIAPREZAMUS).  

1.1. Program edukacyjny LLP/Erasmus 

W 2010 roku liczba uczelni partnerskich Uniwersytetu, z którymi prowadzona była współ - 

praca w ramach programu Lifelong Learning Programme/Erasmus wzrosła ze 194 do 242, a liczba 

umów dwustronnych zawartych w ramach LLP/Erasmus z tymi uczelniami wzrosła z 302 do 324. 

Jednocześnie w celu usprawnienia działań w części przypadków połączono odrębne umowy 

zawierane z tą samą uczelnią partnerską dla różnych kierunków w jeden nowy i scalony dokument. 

Oferta programu Erasmus przez cały czas jest wzbogacana i różnicowana. Dotyczy to zarówno 

liczby uczelni partnerskich i tym samym potencjalnych miejsc docelowych wyjazdów, jak i oferty 

programowej, czyli zajęć możliwych do realizacji podczas wyjazdu. Rozwój oferty programu 

odnosi się do całej wymiany akademickiej, czyli wyjazdów i przyjazdów studentów i pra -

cowników. Wysokość środków finansowych pozyskanych na realizację działań w ramach 

LLP/Erasmus wzrosła z 823 470 euro pozyskanych w 2009 roku na rok akademicki 2009/2010 do 

857 220 euro pozyskanych w 2010 roku na rok akademicki 2010/2011. 

W roku akademickim 2009/2010 zrealizowanych zostało łącznie 328 wyjazdów studentów na 

studia i praktyki. Wielkość ta pozostała na poziomie z roku akademickiego 2008/2009 (332 

wyjazdy). Jednak zdecydowanie (z 17% do blisko 22%) wzrósł udział wyjazdów na praktyki, 

których zrealizowano 59. Zmniejszyła się liczba wyjazdów pracowników ze 192 w roku akade - 

mickim 2008/2009 do 180 wyjazdów w roku akademickim 2009/2010. W znacznej mierze jest to 

jednak efekt poważnych utrudnień, jakie wystąpiły w komunikacji międzynarodowej wiosną 2010 

roku, czyli w okresie, na który przypada największa intensywność wyjazdów pracowników.  
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Przewidywany poziom realizacji wyjazdów w roku akademickim 2010/2011 wynosi 329 

wyjazdów studentów (w tym 78% wyjazdów na studia i 22% wyjazdów na praktykę) oraz 180 

wyjazdów pracowników (w tym również 78% wyjazdów dydaktycznych i 22% wyjazdów 

szkoleniowych). Tym samym zrealizowanych zostanie 96% wyjazdów studentów oraz — 

prawdopodobnie — 136% wyjazdów pracowników. Wartości te wyniosły w poprzednim roku 

akademickim, tj. 2009/2010 odpowiednio 96% wobec początkowo zakładanych 94% (poziom 

realizacji planów pozostaje zatem od dwóch lat niezmieniony) oraz 207% wobec początkowo 

zakładanych 184%. 

W 2010 roku (semestr letni roku akademickiego 2009/2010 oraz semestr zimowy roku 

akademickiego 2010/2011) rozpoczęto lub zrealizowano 505 wyjazdów studentów (z czego na 

studia 423, czyli ponad 83%) oraz 185 wyjazdów pracowników (w tym 136 wyjazdów 

dydaktycznych, czyli ponad 73%). 

W roku akademickim 2010/2011 studia w Uniwersytecie Śląskim podjęło w ramach 

LLP/Erasmus 63 studentów zagranicznych. W latach akademickich 2008/2009 oraz 2009/2010 

liczby te wynosiły odpowiednio 59 i 47. W trakcie 2010 roku w ramach LLP/Erasmus 

w Uniwersytecie Śląskim studiowało łącznie 98 studentów zagranicznych (okres ich studiów 

przypadał na rok akademicki 2009/2010 lub semestr zimowy roku akademickiego 2010/2011), 

wobec 79 studentów zagranicznych studiujących w ramach LLP/Erasmus w trakcie 2009 roku. 

Liczba zagranicznych studentów Erasmusa studiujących w Uniwersytecie w latach akademickich 

2009/2010 oraz 2010/2011 wynosiła odpowiednio 17% (2009/2010) i 24% (2010/2011) liczby 

studentów wyjeżdżających. W roku akademickim 2010/2011 Uniwersytet uzyskał najlepszy od 

początku realizacji programu Erasmus poziom zrównoważenia wyjazdów i przyjazdów studentów.  

Dane porównawcze, dotyczące programu LLP/Erasmus w latach 2009/2010–2010/2011 obrazuje 

wykres nr 1, natomiast realizację planów w latach 2008/2009–2010/2011 obrazuje wykres nr 2 

WYKRES 1 

Statystyka programu LLP/Erasmus w okresie lat akademickich 2009/2010–2010/2011 

 
 

 

W ramach programu LLP/Erasmus w każdym kolejnym roku wydawane są publikacje — 

tabela nr 1, które mają służyć dwojakim celom: popularyzacji programu i idei mobilności akade-

mickiej wśród studentów i pracowników Uczelni oraz przekazywaniu informacji na temat procedur 

związanych z realizacją programu jego indywidualnym beneficjentom. Na potrzeby programu 

i jego beneficjentów funkcjonuje również, prowadzona w języku polskim i angielskim, strona 

internetowa: www.erasmus.us.edu.pl. 
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TABELA 1 

Wykaz publikacji programu Erasmus przygotowywanych przez Uniwersytet Śląski 

Broszura informacyjno-promocyjna (w języku polskim) 

Broszura informacyjno-promocyjna (w języku angielskim) 

Zasady rekrutacji i realizacji wyjazdów studentów na studia i praktyki  

Zasady rekrutacji i realizacji wyjazdów pracowników 

Informator dla studentów wyjeżdżających na studia 

Informator dla studentów wyjeżdżających na praktyki  

Informator dla wyjeżdżających pracowników 

Informator dla przyjeżdżających studentów (w języku angielskim)  

Plakat promocyjny 

 

 

WYKRES 2 

Program LLP/Erasmus — poziom realizacji planów w latach akademickich 2008/2009–2010/2011 

 
 

Legenda: 2008/2009 2009/2010 2010/2011* 

SM — wyjazdy studentów, w tym: 89% 96% 96% 

SMS — wyjazdy studentów na studia 87% 93% 90% 

SMP — wyjazdy studentów na praktyki 107% 111% 134% 

ST — wyjazdy pracowników, w tym: 125% 207% 136% 

STA — wyjazdy dydaktyczne 130% 172% 138% 

STT — wyjazdy szkoleniowe 115% 550% 129% 

 

 

1.2. Inne międzynarodowe programy edukacyjne  

W tabeli nr 2 zamieszczone są pozostałe programy edukacyjne realizowane przez Uniwersytet 

Śląski w 2010 roku. 

TABELA 2 

Wykaz projektów edukacyjnych realizowanych w ramach innych programów międzynarodowych w 2010 roku  

Lp. Nazwa projektu, akronim Nazwa programu 
Czas 

realizacji 
Jednostka 

1 CCLL — Common Constitution 

and Language Learning 

LifeLong Learning 

Programme, Comenius 
2007-2010 Wydział Nauk Społecznych 

2 E-learning — As a Road to 

Communication in a Multicultural 

Environment 

Międzynarodowy Fundusz 

Wyszehradzki 
2009-2010 

Wydział Etnologii i Nauk  

o Edukacji 

3 Swansea i Śląsk na rzecz procesu 

uczenia się 

LifeLong Learning 

Programme, Comenius 
2009-2011 

Szkoła Języka i Kultury 

Polskiej 
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Zestawienie finansowe dotyczące programów edukacyjnych realizowanych w 2010 roku obrazuje 

tabela nr 3 

TABELA 3 

Programy edukacyjne realizowane w 2010 roku ze środków międzynarodowych 

Lp. Wydział/Jednostka 
Fundusze strukturalne 

Programy międzynarodowe 
i dofinansowanie z MNiSW Przychody 

razem 

Udział %  
w kwocie 

przychody 
razem Koszty Przychody Koszty Przychody 

1 Instytut Matematyki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 Instytut Fizyki 224 232,91 177 373,70 4 016,03 4 016,03 181 389,73 0,53 

3 Instytut Chemii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 Wydział Prawa i Administracji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 Wydział Informatyki i Nauki  

o Materiałach 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 Wydział Filologii 83 502,79 119 694,99 3 305,41 63 569,37 183 264,36 0,54 

7 Wydział Nauk Społecznych 308 340,17 308 340,17 0,00 0,00 308 340,17 0,90 

8 Wydział Pedagogiki i Psychologii 871 074,07 1 059 468,26 0,00 0,00 1 059 468,26 3,10 

9 Wydział Biologii  

i Ochrony Środowiska 
499 629,46 499 629,46 40 616,37 40 616,37 540 245,83 1,58 

10 Wydział Nauk o Ziemi 9 697,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

11 Wydział Radia i Telewizji  

im. K. Kieślowskiego 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

12 Wydział Teologiczny 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

13 Wydział Artystyczny 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

14 Wydział Etnologii i Nauk  

o Edukacji 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

15 Jednostki międzywydziałowe 31 669 441,61 28 214 442,92 3 329 596,33 3 683 857,67 31 898 300,59 93,35 

 

Razem 33 665 918,22 30 378 949,50 3 377 534,14 3 792 059,44 34 171 008,94 100,00 

 

 

W tabeli nr 4 wymienione są projekty edukacyjne uzyskane przez Uniwersytet Śląski w 2010 roku. 

TABELA 4 

Wykaz projektów edukacyjnych uzyskanych w 2010 roku  

Lp. Nazwa projektu, akronim Nazwa programu Czas realizacji Jednostka 

1 NetQues — Network forTuning 

Standards & Quality of Educ. 

progs. for SLT in Europe (Sieć 

Standardów Mowy i Jakości 

Programów Edukacyjnych dla 

Terapeutów Mowy i Języka 

w Europie) 

Lifelong Learning Programme, 

Erasmus Network 
1.10.2010–30.09.2013 Wydział Filologiczny 

2 OPTIMALE — Optimising 

Professional Translator Training 

in a Multilingual Europe (Opty- 

malizacja profesjonalnego 

szkolenia tłumaczy w wielo-

języcznej Europie) 

Lifelong Learning Programme, 

Erasmus Network 
1.10.2010–30.09.2013 Wydział Filologiczny 

3 Central-European ethos or local 

traditions: Freedom, Responsi- 

bility, Equality, Justice (Etos 

środkowoeuropejski czy tradycje 

lokalne: wolność, odpowiedzial-

ność, równość, sprawiedliwość) 

International Visegrad Fund 1.06.2010–30.05.2011 
Wydział Nauk 

Społecznych 
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Wymiana osobowa z zagranicą 

Wymiana osobowa Uniwersytetu Śląskiego z zagranicą utrzymuje się od paru lat na po-

dobnym poziomie; w roku 2010 wzrosła w stosunku do roku 2009 ilość wyjazdów (wzrost o 168 

wyjazdów), a spadła ilość przyjazdów (spadek o 30 przyjazdów) — tabela nr 5 

TABELA 5 

Ilość wyjazdów zagranicznych pracowników i studentów Uniwersytetu Śląskiego  

oraz przyjazdów gości z zagranicy w latach 2009–2010 

Lp. Wyszczególnienie 2009 2010 

1 Wyjazdy zagraniczne  2027 2195 

2 Kształcenie za granicą 529 535 

3 Przyjazdy gości  1238 1208 

4 Kształcenie cudzoziemców 774 517 

 

2.1. Wyjazdy zagraniczne 

W 2010 roku zanotowano 2195 wyjazdów za granicę do 61 krajów świata. Największą ilość 

wyjazdów odnotowano do Niemiec 255, a następnie do Czech 247 i na Słowację 192 — wykres nr 3.  

Ilość wyjazdów w zależności od ich celu przedstawia się następująco:  

 prowadzenie badań — 317 

 dydaktyka — 279 

 udział w konferencji — 596 

 studia — 485 

 staże i kursy językowe — 32 

 zatrudnienie — 1 

 inne — 485. 

WYKRES 3 

Wyjazdy zagraniczne w 2010 roku w podziale procentowym na państwa docelowe  

 

Niemcy 12,00% 

Czechy 11,00% 

Słowacja 9,00% 

Włochy 8,00% 

Hiszpania 7,00% 

Francja 7,00% 

Ukraina 4,00% 

Zjednoczone Królestwo 4,00% 

Szwajcaria 4,00% 

Austria 4,00% 

Portugalia 2,00% 

Inne 28,00% 
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2.2. Przyjazdy gości zagranicznych 

W ciągu roku 2010 odnotowano 1208 przyjazdów służbowych cudzoziemców z 72 krajów 

świata. Najwięcej gości zagranicznych przyjechało z Hiszpanii — 194, Czech — 97 i Francji 80 — 

wykres nr 4.  

Ilość przyjazdów w zależności od celu przedstawia się następująco:  

 prowadzenie badań — 38 

 dydaktyka — 115 

 udział w konferencji — 64 

 studia — 174 

 praktyka i kursy językowe — 726 

 zatrudnienie — 35 

 inne — 56. 

WYKRES 4 

Przyjazdy gości zagranicznych w 2010 roku w podziale procentowym na państwa pochodzenia 

 
 

Hiszpania 16% 

Czechy  8% 

Francja  7% 

Niemcy  6% 

Turcja 6% 

Ukraina 6% 

Chiny 5% 

Słowacja 4% 

Rosja 4% 

Zjednoczone Królestwo  3% 

Włochy 3% 

Inne 32% 

 

 

Tabela nr 6 zawiera dane dotyczące kosztów wymiany osobowej z zagranicą w 2010 roku. 

TABELA 6 

Koszty zagranicznej wymiany osobowej w 2010 roku 

Lp. Źródło finansowania 
Koszty wyjazdów 

w PLN 

Koszty 
przyjęcia gości 

w PLN 
Razem 

1 Dopłata Rektora 214 392,66 16 014,73 230 407,39 

2 Działalność statutowa 834 346,36 26 503,38 860 849,74 

3 Granty 910 107,68 7538,89 917 646,57 

4 Badania własne 346 154,29 — 346 154,29 

5 Dochody własne 316 295,90 17 342,71 333 638,61 

6 Środki międzynarodowe i fundusze strukturalne 4 428 306,87 446 4 428 752,87 

7 Inne środki 413 048,69 44 246,45 457 295,14 

RAZEM 7 462 652,45 112 092,16 7 574 744,61 
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Uwzględniając stypendia wypłacane w ramach programu LLP/Erasmus na wyjazdy zagraniczne 

studentów i nauczycieli akademickich, programy międzynarodowe (środki Unii Europejskiej) oraz 

fundusze strukturalne stanowią największe źródło finansowania wyjazdów zagranicznych — 59%, 

z czego największym źródłem jest program LLP/Erasmus. Kolejnym dużym źródłem finanso-

wania są granty — ok. 12% oraz środki na działalność statutową — ok. 11%. Koszty wymiany 

osobowej z zagranicą w 2010 roku obrazuje wykres nr 5 

WYKRES 5 

Koszty zagranicznej wymiany osobowej w 2010 roku w podziale procentowym na źródła finansowania 

 
 

Dopłata JM Rektora 3% 

Działalność statutowa 11% 

Granty 12% 

Badania własne 5% 

Dochody własne 4% 

Środki międzynarodowe i fundusze strukturalne 59% 

Inne środki 6% 

 

 

TABELA 7 

Struktura wskaźników współpracy międzynarodowej wydziałów Uniwersytetu Śląskiego w latach 2009–2010 

(koszty wymiany podane są bez stypendiów programu LLP/Erasmus)  

Lp. Wydział/Jednostka 
Ilość wyjazdów Ilość przyjazdów 

Koszty zagranicznej  
wymiany osobowej 

2009 2010 2009 2010 2009 2010 

1 Wydział Artystyczny 128 72 11 11 230 313,61 88 300,59 

2 Wydział Biologii i Ochrony Środowiska 154 183 46 34 524 835,23 336 301,66 

3 Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji 67 90 7 1 19 751,52 44 640,22 

4 Wydział Filologiczny 418 527 52 44 348 691,41 439 849,15 

5 
Wydział Informatyki i Nauki 

o Materiałach 
80 96 40 18 299 347,57 267 977,11 

6 Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii 380 396 57 65 1 172 945,21 1 095 202,16 

7 Wydział Nauk o Ziemi 171 199 22 27 425 362, 83 579 372,64 

8 Wydział Nauk Społecznych 178 144 45 38 122 190,90 110 078,82 

9 
Wydział Pedagogiki  

i Psychologii 
55 77 18 6 27 699,33 51 436,32 

10 Wydział Prawa i Administracji 107 108 28 15 127 374,54 117 169,86 

11 
Wydział Radia i Telewizji  

im. K. Kieślowskiego 
14 8 — — 4 698,36 469,55 

12 Wydział Teologiczny 14 13 — — 29 568,12 23 519,56 

13 Inne jednostki  261 255 714 949 304 382,23 436 066,97 

Razem 2 027 2 168 1 028 1 208 3 637 160,86 3 590 384,61 
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Współpraca w ramach umów bilateralnych 

Liczba obowiązujących i aktywnych umów bilateralnych w roku 2010 wyniosła 85.  

W roku 2010 zawarto umowy z następującymi jednostkami: 

— Universität Osnabrück, Niemcy, 

— Krasnojarski Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. V. P. Astafiewa, Rosja.  

Międzynarodowe organizacje akademickie 

Uniwersytet Śląski uczestniczy w pracach 15 organizacji międzynarodowych, wśród których 

wymienić należy: 

— CBUR — Konferencja Rektorów Uniwersytetów Krajów Bałtyckich, Turku, Finlandia.  

— EUA — European University Association, Genewa, Szwajcaria. 

— EUPEN — European Physics Education Network, Gent, Belgia. 

— HUMANE — Heads of University Management Administration Networking in Europe, 

Bruksela, Belgia. 

— ELFA — European Law Faculties Association, Leuven, Belgia. 

— Agence Universitaire de la Francophonie, Montreal, Quebec, Kanada. 

— EASSW — European Association of Schools of Social Work, Belgia. 

— EUNIS — European University Information System, Paryż, Francja. 

Admission Office 

Działalność „Admission Office‖ skupia się wokół pozyskiwania studentów spoza Unii 

Europejskiej na pełne płatne formy kształcenia oraz działaniach zmierzających do zwiększenia 

liczby studentów obcokrajowców w Uniwersytecie Śląskim. Do zadań Admission Office należy 

również: 

 udział w spotkaniach, konferencjach, targach i innych wydarzeniach zogniskowanych 

wokół pozyskiwania studentów zagranicznych, 

 śledzenie działań innych jednostek edukacyjnych dotyczących pozyskiwania kandydatów 

z zagranicy. 

5.1. Pozyskiwanie studentów na pełne płatne formy kształcenia 

Admission Office udziela odpowiedzi indywidualnym kandydatom zainteresowanym podję-

ciem studiów w języku angielskim w Uniwersytecie Śląskim w oparciu o anglojęzyczną ofertę 

przygotowaną przez wydziały.  

5.2. Zwiększenie liczby studentów obcokrajowców w Uniwersytecie Śląskim  

a. Udział w programie Study in Poland 

W roku 2010 Uniwersytet Śląski uczestniczył w kolejnej edycji programu Study in Poland, 

prowadzonego przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy‖, którego celem jest promocja polskiego 

szkolnictwa wyższego poza granicami kraju. W ramach działań promocyjnych Admission Office 

przygotował informację o ofercie edukacyjnej Uniwersytetu Śląskiego, która znalazła się w:  

 informatorze University Guide, 

 informatorze Programme Guide,  

 na stronie www.studyinpolnad.pl. 

b. Prezentacja polskich Uczelni — Ukraina 2010 

W dniach 21–27 marca 2010 roku delegacja Uniwersytetu Śląskiego uczestniczyła w zorgani-

zowanym przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy‖ przedsięwzięciu informacyjno-promocyjnym 

na Ukrainie. Realizowane w ramach programu Study in Poland wydarzenie skierowane było do 

ukraińskiej młodzieży szkolnej i akademickiej, zainteresowanej podjęciem studiów w  Polsce, 

http://www.studyinpolnad.pl/
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a także do władz i pracowników uczelni wyższych, zainteresowanych nawiązaniem współpracy 

organizacyjnej, badawczej i edukacyjnej.  

W wydarzeniu wzięło udział 12 uczelni wyższych oraz uczelnie zrzeszone w ramach projektu 

„Teraz Wrocław‖. Program wyjazdu obejmował wizyty w 7 uczelniach wyższych w trzech 

głównych ośrodkach Ukrainy Wschodniej: Charkowie (22–23 marca), Doniecku (24–25 marca) 

i Dniepropietrowsku (26–27 marca). Każda z wizyt przewidywała spotkanie z władzami uczelni 

oraz studentami. 

c. Międzynarodowe targi edukacyjne, Kijów 

W dniach 15–17 kwietnia oraz 12–13 listopada 2010 roku Uniwersytet Śląski uczestniczył 

w międzynarodowych targach edukacyjnych „Education abroad‖ i „Education and Career‖, które 

cyklicznie odbywają się w Kijowie. Wydarzenie zorganizowane zostało przez ukraińskie 

Ministerstwo Nauki i Edukacji we współpracy ze stowarzyszeniem „Znannya‖. 

5.3. Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych 

4 maja 2010 roku powołano Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych, którego celem jest 

promocja śląskiego szkolnictwa wyższego w regionie, na obszarze Polski oraz za granicą, 

wzajemna pomoc i wymiana informacji. W skład konsorcjum weszło 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, 

 Uniwersytet Śląski w Katowicach. 

Prace prowadzone w ramach Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych ogniskują się wokół 

3 celów strategicznych: 

1. Integracja działań związanych z promocją kształcenia w uczelniach Konsorcjum, zmierzających 

do poprawy stopnia internacjonalizacji tych uczelni. 

2. Integracja programów obsługi socjalnej studentów-obcokrajowców, w tym programów 

przybliżających kulturę Regionu, obejmujących zarówno studentów podejmujących pełny tok 

studiów, jak i studentów wizytujących Śląsk w ramach międzynarodowej wymiany akademickiej. 

3. Integracja działań związanych z promocją i rozwojem kształcenia przez całe życie, w szcze-

gólności kształcenia pozaakademickiego, adresowanego do całej społeczności Regionu.  

W roku 2010 Konsorcjum uczestniczyło w następujących przedsięwzięciach:  

a. Silesia Days, 14–16 maja 2010 w Katowicach, 

b. spotkaniach integracyjno-kulturalnych dla studentów obcokrajowców uczestniczących 

w programie LLP/Erasmus, m.in. „tramparty‖. 

5.4. Działania prowadzone w ramach IROs Forum 

W roku 2010 Uniwersytet Śląski przystąpił do IROs Forum — sieci Działów Współpracy 

z Zagranicą wiodących polskich uczelni państwowych, która została utworzona w styczniu 2008 r. 

w wyniku inicjatywy kierowników Działów Współpracy z Zagranicą i koordynatorów Programu 

ERASMUS. IROs Forum zrzesza 15 uczelni członkowskich — celem jest rozwijanie nowych 

form współpracy. 

Działalność IROs Forum skupia się na następujących obszarach:  

a. inicjowanie wspólnych projektów mających na celu rozwój wymiany akademickiej,  

b. rozszerzanie współpracy uczelni w dziedzinie badań i zarządzania projektami,  

c. rozwijanie nowych umiejętności i rozszerzanie starych poprzez organizowanie warsztatów 

i seminariów, 

d. promocja uczelni partnerskich Forum w Polsce i za granicą, 

e. budowanie jakości w obszarze współpracy międzynarodowej, 

f. wymiana informacji i przykładów dobrej praktyki pomiędzy członkami Forum, 

g. opiniowanie działań m.in. polskiej Narodowej Agencji Programu Erasmus.  
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W roku 2010 w ramach działalności IROs Forum Uniwersytet Śląski uczestniczył w następu -

jących przedsięwzięciach: 

a. seminarium szkoleniowe ―Polish-American Cooperation — new aspects and opportunities‖, 

Gdańsk, czerwiec 2010, 

b. warsztaty dla uczelnianych koordynatorów Programu Erasmus, Lublin, wrzesień 2010, 

c. seminarium bolońskie „Mobilność studentów w 3-stopniowym systemie studiów‖, Łódź, 

listopad 2010. 

Działalność informacyjna 

Celem tej formy działalności jest jak najszersze informowanie społeczności akademickiej 

o możliwościach aplikowania o finansowanie w ramach międzynarodowych projektów oraz ucze -

stnictwa w programach wymiany studentów i nauczycieli akademickich. 

W tym celu podejmowano następujące działania: 

a. prowadzenie własnej strony http://www.us.edu.pl/uniwersytet/programy zawierającej informacje 

dotyczące możliwości aplikowania o środki finansowe z różnych źródeł, bieżące informacje 

o ogłaszanych konkursach,  

b. prowadzenie strony programu LLP/Erasmus http://www.erasmus.us.edu.pl w języku polskim 

i częściowo w języku angielskim, zawierającej informacje dla studentów oraz nauczycieli 

akademickich, 

c. współpraca przy obsłudze zakładki „Admission‖ w angielskim serwisie Uniwersytetu — 

strona www.english.us.edu.pl, 

d. prowadzenie sieci mailowej odbiorców, którym przekazywane są aktualne informacje 

o możliwościach aplikowania, 

e. organizacja spotkań informacyjnych — w 2010 roku kontynuowano cykl spotkań informacyjnych 

dotyczących możliwości finansowania różnorodnych przedsięwzięć akademickich; spotkania 

prowadzone były przez pracowników Działu oraz zaproszonych gości, 

f. przygotowywano publikacje informacyjne w ramach programu LLP/Erasmus — tabela nr 1, 

g. przeprowadzono spotkania informacyjne: 

 13 listopada 2010 roku w ramach prowadzonych w Narodowym Technicznym Uniwersytecie 

„KPI‖ w Kijowie, Ukraina szkoleń dla naukowców dotyczących możliwości pozyskiwania 

funduszy unijnych, pracownicy Działu przeprowadzili prezentację poświęconą projektom 

realizowanym przez Uniwersytet Śląski; spotkanie miało miejsce przy okazji targów 

edukacyjnych „Oświata i Kariera‖ w Kijowie, 

 18 listopada 2010 roku w ramach współpracy Działu w sieci Lokalnych Punktów 

Kontaktowych Programów Badawczych UE, Uniwersytet uczestniczył w seminarium True 

colours of Silesia: Strengthening the role of the Silesian R&D Potential for Green 

Innovations in the European Research Area zorganizowanym w Parlamencie Europejskim 

w Brukseli przez Politechnikę Śląską wraz z Instytutem Ekologii Terenów Uprzemysło -

wionych — koordynatorem Polskiej Platformy Technologicznej Środowiska, Biurem 

POLSKA oraz Biurem Regionalnym Województwa Śląskiego działającym w Brukseli. 

Seminarium, mające na celu propagowanie potencjału Regionu Śląskiego w zakresie badań 

na rzecz innowacji dla zrównoważonego rozwoju, stanowiło znakomitą okazję do 

promowania technologicznych osiągnięć oraz rezultatów działalności Uniwersytetu w ramach 

programów Unii Europejskiej, w szczególności w zakresie eko-innowacji. Informacja, 

przygotowana przez Dział na podstawie danych z wydziałów, została umieszczona 

w przewodniku ekspozycyjnym oraz udostępniona publiczności na posterach. Seminarium 

towarzyszyła promująca wydarzenie wystawa. W przedsięwzięciu z ramienia UŚ 

uczestniczył pracownik Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska, 

 14 października 2010 roku zorganizowano spotkanie informacyjne „7. Program Ramowy 

— o strukturze i pisaniu poprawnego wniosku badawczego‖; spotkanie prowadzili pracownicy 

RPK Politechniki Śląskiej, 

 grudzień 2010 roku — na wydziałach Uniwersytetu zorganizowano cykl spotkań pt. 

„Finansowanie przedsięwzięć akademickich w ramach programów międzynarodowych‖; 

spotkania prowadzili pracownicy Działu. 

http://www.us.edu.pl/uniwersytet/programy
http://www.erasmus.us.edu.pl/
http://www.english.us.edu.pl/
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B/ Promocja Uniwersytetu 

Kontynuując nakreśloną w latach ubiegłych politykę wewnętrznego i zewnętrznego PR, 

w 2010 roku podjęto szereg działań polegających na promowaniu i propagowaniu podstawowych 

atutów Uczelni: oferty edukacyjnej, potencjału naukowego, edukacyjnego i kulturowego oraz 

możliwości wielokierunkowego rozwoju.  

W strategii promocji Uczelni jedną z głównych ról odgrywa Internet. Strona internetowa to 

platforma informacyjno-komunikacyjna, dostarczająca informacji naukowych (konferencje, sympozja, 

seminaria, wykłady, publikacje), edukacyjnych (kierunki i specjalności na wszystkich poziomach 

kształcenia, elektroniczny informator dla kandydatów na studia), informacje o współpracy 

międzynarodowej. Domowa strona internetowa Uczelni zapewnia również dostęp do informacji 

dotyczących władz, historii, uregulowań prawnych (BIP), danych teleadresowych, informacji 

dotyczących struktury organizacyjnej i działalności jednostek Uczelni. Strona internetowa 

umożliwia także dostęp do elektronicznej wersji miesięcznika „Gazeta Uniwersytecka‖. 

Szczególną rolę odgrywa moduł „Wiadomości‖ informujący o wszystkich aktualnych wydarzeniach 

dotyczących środowiska akademickiego. W serwisie pojawiają się na bieżąco informacje 

dotyczące sukcesów i osiągnięć jednostek Uczelni, pracowników, studentów, zawiadomienia 

o konkursach, stypendiach, aktualności ze świata nauki, kultury, ogłoszenia dla kandydatów 

i studentów. Najważniejsze wydarzenia związane z Uczelnią są dokumentowane poprzez publiko-

wane na stronie fotoreportaże. Publikowane wiadomości oraz fotoreportaże stanowią swoistą 

wirtualną (dostępną online) kronikę Uniwersytetu Śląskiego. Na domowej stronie Uczelni swoje 

bannery mają m.in. Uniwersytet Śląski Dzieci, Konferencja Rektorów Uniwersytetów Polskich. 

Szczególne miejsce na stronie głównej poświęcone jest odnośnikowi do podstrony dedykowanej  

kandydatom na studia. Na stronie internetowej Uczelni powstała również podstrona „Działalność 

naukowa‖, która promuje prowadzone przez pracowników Uniwersytetu Śląskiego badania naukowe. 

Uczelniana strona internetowa www.us.edu.pl sukcesywnie staje się najważniejszym źródłem 

informacji dla społeczności akademickiej (pracownicy i studenci Uniwersytetu Śląskiego), jak 

również dla otoczenia zewnętrznego. W 2010 r. liczba wizyt w serwisie internetowym Uniwersytetu 

Śląskiego wyniosła 2670331. Serwis internetowy, który ulega ciągłym przeobrażeniom (zmiana 

winiety) stał się podstawowym narzędziem komunikacji, zarówno w zakresie wymiany informacji, 

jak i promocji uniwersyteckich działań. Ciągle wzrasta liczba informacji nadsyłanych na adres: 

wiadomosci@us.edu.pl, co oznacza, że wzrasta liczba publikowanych na ich podstawie wiadomości 

w serwisie WWW Uczelni. W 2010 r. obsłużono 4444 zgłoszenia. 

Uniwersytet Śląski posiada oficjalny kanał na YouTube oraz konta na Facebooku, Twitterze 

i Blipie. Uczelnia obecna jest również w Wikipedii. Na bieżąco rozwijana jest baza serwisów 

zewnętrznych, w których systematycznie aktualizowane są zawarte w nich informacje o Uniwer -

sytecie. Wymienione kanały komunikacji zewnętrznej poszerzają możliwości dotarcia do szerokiego 

grona odbiorców. Pozwala to kreować wizerunek Uczelni otwartej i nowoczesnej.  

Rozwinięte zostały regularne transmisje online — Uczelnia transmituje na swojej stronie 

internetowej najważniejsze wydarzenia akademickie. Na bazie materiału transmisyjnego powstają 

również filmy promocyjne, ukazujące akademickie uroczystości, które publikowane są na stronie 

domowej UŚ oraz na kanale YouTube. 

W 2010 r. sfinalizowane zostały również działania związane z wdrożeniem na stronie 

www.us.edu.pl nowego, funkcjonalnego menu. Ankieta przeprowadzona wśród studentów, praco-

wników oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych potwierdziła funkcjonalność nowego menu. 

Przykładając szczególną wagę do pozyskania kandydatów na studia Uczelnia uruchomiła 

specjalną stronę internetową skierowaną do maturzystów oraz uczniów klas I i II szkół 

ponadgimnazjalnych. Serwis 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.  

Istotnym kanałem komunikacji Uczelni z jej otoczeniem zewnętrznym są publikacje i wy-

dawnictwa drukowane: powstają liczne materiały informacyjne i reklamowe (ulotki, foldery, 

broszury, plakaty, afisze), kolportowane na bieżąco podczas zorganizowanych akcji promo -

http://www.us.edu.pl/
mailto:wiadomosci@us.edu.pl
http://www.us.edu.pl/
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cyjnych, w których Uniwersytet Śląski czynnie bierze udział (targi edukacyjne, dni otwarte, 

konferencje i inne) oraz ukazujące się w mediach i przewodnikach regionalnych, ogólnopolskich 

i zagranicznych. Ważną w tym względzie rolę odgrywają publikacje uniwersyteckiego Wydawnictwa, 

prezentowane w czasie prestiżowych imprez wydawniczych, wielokrotnie wyróżnione i nagradzane za 

edytorski profesjonalizm. 

W ramach środków przeznaczonych na promocję rekrutacji na studia, wydano m.in. ulotki 

prezentujące ofertę edukacyjną wraz z opisem charakteru studiów oraz perspektyw zawodowych 

absolwentów poszczególnych wydziałów i jednostek dydaktycznych, zlecono cztery 4-miesięczne 

kampanie radiowe (RMF MAXXX, Antyradio, Planeta i Eska), wykupiono całoroczną cykliczną 

reklamę w prasie. Wszystkie materiały reklamowo-informacyjne Uczelni posiadają jednolitą linię 

graficzną, dzięki czemu Uniwersytet staje się bardziej rozpoznawalny.  

Oddane do dyspozycji wydziałów bannery reklamujące rekrutację na studia były kolejny rok 

eksploatowane. Są montowane przed każdym z budynków wydziałowych stanowiących ich 

siedzibę. Na masztach przed budynkiem rektoratu pojawiają się flagi z okazjonalnymi treściami 

informującymi o ważnych wydarzeniach w Uczelni. 

Ukazujące się w mediach lokalnych i ogólnopolskich ogłoszenia/reklamy miały na celu przede 

wszystkim informowanie o rekrutacji na studia w Uniwersytecie Śląskim: zasadach, warunkach 

i terminach. Planowo i systematycznie prowadzona była reklama obszernej oferty studiów 

podyplomowych prowadzonych w Uniwersytecie. Pełne informacje o studiach ukazują się 

w ogólnopolskich informatorach i portalach akademickich, m.in. WWW.uczelnie.pl, „Studia 

Podyplomowe i MBA‖ (wyd. Perspektywy), „Przewodnik po studiach podyplomowych‖ (wyd. 

Communication Partners), „Informator o studiach podyplomowych i MBA‖ (wyd. Telbit).  

Wśród najważniejszych uroczystości i przedsięwzięć akademickich zorganizowanych w 2010 

roku należy wymienić: uroczysty Koncert Akademicki z okazji święta Uniwersytetu, uroczystości 

wręczenia godności doktora honoris causa prof. Jerzemu Buzkowi i kard. Zenonowi Grocho-

lewskiemu oraz Majówkę z UŚ i „Śląską Noc Naukowców‖. 

Promocja Uczelni w równym stopniu co instytucji i wydarzeń dotyczy również osób związanych 

z Uczelnią. W polityce informacyjnej uwypuklona jest obecność władz oraz przedstawicieli 

Uniwersytetu podczas wydarzeń ważnych dla środowiska akademickiego (posiedzenia konferencji 

rektorów, kongresy, sympozja), regionu i miasta (oficjalne spotkania, wydarzenia kulturalne 

i społeczne) oraz ważnych dla samej Uczelni (Koncert Akademicki, uroczyste promocje doktorskie, 

uroczystości wręczenia dyplomów najlepszym absolwentom Uczelni, stypendiów MNiSW wyróż-

niającym się studentom Uniwersytetu oraz wyróżnień JM Rektora). Podkreślane są wszystkie te 

okoliczności, w których sukcesy odnoszą reprezentujący Uczelnię przedstawiciele nauki, studenci, 

doktoranci oraz absolwenci. Promocja Uniwersytetu Śląskiego odbywa się także poprzez 

organizację (lub współorganizację) uroczystości, imprez, wydarzeń kulturalnych, naukowych, 

edukacyjnych, itp.  

Na budowę wizerunku Uniwersytetu wpływ ma organizacja imprez i uroczystości 

akademickich odbywających się cyklicznie, takich jak: spotkania wigilijne z pracownikami 

i emerytami Uczelni, Majówka, mecz „Senat RP kontra Senat Uczelni Wyższych‖, bal karnawa-

łowy, Juwenalia, Studencki Festiwal Nauki i Dni Otwarte, targi edukacyjne (w tym Śląski Salon 

Maturzystów), Międzynarodowy Studencki Festiwal Folklorystyczny, Osobliwości Świata Fizyki, 

Święto Liczby Pi, Giełda Minerałów, Game Day, Konkurs Wiedzy Technicznej, Letnia Szkoła 

Języka i Kultury Polskiej, targi pracy odbywające się w Uniwersytecie Śląskim, Dni Frankofonii, 

Festiwal Humoru, a także wykłady otwarte organizowane przez Centrum Studiów nad 

Człowiekiem i Środowiskiem, konkurs o indeks Mała Diploma oraz konferencje naukowe 

i spotkania z przedstawicielami życia publicznego. 

Jednocześnie w obiektach Uniwersytetu odbywały się organizowane przez instytucje 

zewnętrzne tak prestiżowe wydarzenia, jak: Ogólnopolski Festiwal Sztuki Reżyserskiej 

„Interpretacje‖, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Festiwal Filmów Kultowych, Przegląd 

Filmowy „Kino na granicy‖, Wampiriada, które wpisały się już w działalność Uczelni.  

Szczególną rolę promocyjną Uczelni odgrywają jej wybitni przedstawiciele: pracownicy, 

studenci, doktoranci i absolwenci nagradzani za osiągnięcia naukowe, kulturalne, artystyczne czy 

sportowe, którzy odciskają piętno w życiu społecznym, naukowym oraz kulturalnym. Osiągnięcia 

i dokonania tych osób oraz podejmowane działania promocyjne powodują, iż umacnia się dobry 

wizerunek Uniwersytetu Śląskiego.  

http://www.uczelnie.pl/
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IV KADRY UCZELNI 
ORAZ SPRAWY PRACOWNICZE 

A/ Kadry Uczelni 

Zatrudnienie w Uczelni na dzień 31 grudnia 2010 roku (w przeliczeniu na etaty) wynosiło 

3223,05 etatu. W stosunku do roku ubiegłego nastąpił więc wzrost zatrudnienia o  36,00 etatów.  

Nauczyciele akademiccy (wg stanu na dzień 31.12.2010 r.) zajmowali 1919,85 etatu (wzrost 

zatrudnienia w stosunku do roku ubiegłego o 1,45 etatu) i stanowili 59,56% ogółu zatrudnionych.  

Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi zajmowali 1303,20 etatu (wzrost 

zatrudnienia o 34,55 etatu) i stanowili na dzień 31 grudnia 2010 roku — 40,44% ogółu zatru-

dnionych.  

Dla porównania, w 2008 roku proporcja nauczycieli akademickich do pozostałych 

pracowników wynosiła 59,97% : 40,03%, a w 2009 roku — 60,19% : 39,81%.  

Stan zatrudnienia w osobach, na koniec grudnia 2010 r., wynosił 3377 i obejmował 2016 

nauczycieli akademickich oraz 1361 pozostałych pracowników Uczelni.  

Strukturę zatrudnienia w poszczególnych jednostkach organizacyjnych przedstawia tabela 

nr 1, natomiast „Naukową‖ składową algorytmu za rok 2010 obrazuje tabela nr 2.  

Nauczyciele akademiccy 

Zatrudnienie nauczycieli akademickich w 2010 roku, w porównaniu z rokiem ubiegłym, 

wzrosło o 1,45 etatu (wg stanu na dzień 31.12.2010 r.) i rozkładało się następująco: 

— pracownicy naukowo-dydaktyczni — 1603,80 et.,  

— pracownicy dydaktyczni — 299,05 et., 

— pracownicy naukowi — 8,50 et., 

— bibliotekarze dyplomowani — 8,50 et. 

W 2010 r. nastąpił dalszy wzrost zatrudnienia wśród pracowników naukowo-dydaktycznych 

(o 25,40 et.) i większy niż w roku ubiegłym spadek zatrudnienia w grupie pracowników 

dydaktycznych (o 28,95 et.). Stały wzrost zatrudnienia następuje również w grupie pracowników 

naukowych (o 5,50 et.). Natomiast spadek zatrudnienia (o 0,50 et.) w grupie bibliotekarzy 

dyplomowanych wynika ze zmniejszenia wymiaru zatrudnienia przez pracownicę korzystającą 

z urlopu wychowawczego. 

W grudniu 2010 r. w Uczelni zatrudnionych było 1806 nauczycieli akademickich w pełnym 

wymiarze czasu pracy oraz 210 osób w niepełnym wymiarze czasu pracy. W porównaniu z rokiem 

ubiegłym nastąpił dalszy wzrost zatrudnienia wśród pełnozatrudnionych (o 10 osób), zatrudnienie 

wśród niepełnozatrudnionych zmniejszyło się o 16 osób. 

Stan zatrudnienia nauczycieli akademickich przedstawiają (w różnych ujęciach) tabele nr 3, 4 

oraz tabela nr 5. 

Wśród nauczycieli akademickich zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, w stosunku 

do roku ubiegłego, nastąpił wzrost zatrudnienia na stanowisku profesora zwyczajnego (o 1,00 et.) 

oraz na stanowisku profesora nadzwyczajnego (o 36,00 et.). Zatrudnienie na stanowiskach 

profesora wizytującego i docenta utrzymuje się na niezmienionym poziomie. O 12,00 et. nastąpił 

spadek zatrudnienia na stanowisku adiunkta. Na koniec grudnia 2010 r. aż 158,00 et. zajmowali 

adiunkci posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego. Coraz więcej osób zatrudnionych 

na stanowiskach asystenta posiada stopień naukowy doktora (na koniec 2010 r. — 34,00 et.). 

W okresie od 1 maja 2010 roku do 30 kwietnia 2011 roku nominacje na stanowisko profesora 

zwyczajnego otrzymało osiem osób: prof. dr hab. Wojciech Świątkiewicz i prof. dr hab. Bogdan 

Dembiński z Wydziału Nauk Społecznych, prof. dr hab. Krystyna Turek i prof. z przew. kwal. II 

st. Józef Hołard z Wydziału Artystycznego, prof. dr hab. Bożena Witosz, prof. dr hab. Józef 
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Olejniczak, prof. dr hab. Grażyna Szewczyk z Wydziału Filologicznego oraz prof. z przew. kwal. 

II st. Jerzy Łukaszewicz z Wydziału Radia i Telewizji im. K. Kieślowskiego.  

Dla porównania, w analogicznym okresie, tj. od 1 maja 2009 roku do 30 kwietnia 2010 roku, 

stanowisko profesora zwyczajnego uzyskały 4 osoby. 

W okresie od 1 maja 2010 roku do 30 kwietnia 2011 roku dziewiętnaście osób uzyskało tytuł 

naukowy profesora: prof. z przew. kwal. II st. Lech Kołodziejczyk z Wydziału Artystycznego, 

prof. dr hab. inż. Stanisław Krompiec, prof. dr hab. Aleksander Bródka, prof. dr hab. Antoni 

Kania, prof. dr hab. Marian Paluch, prof. dr hab. Henryk Flakus oraz prof. dr hab. Maciej Maśka 

z Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii, prof. dr hab. inż. Wiesław Kotarski z Wydziału 

Informatyki i Nauki o Materiałach, prof. dr hab. Janusz Ryba i prof. dr hab. Adam Dziadek 

z Wydziału Filologicznego, prof. dr hab. Wojciech Popiołek z Wydziału Prawa i Administracji, 

prof. dr hab. Eugenia Mandal z Wydziału Pedagogiki i Psychologii, ks. prof. dr hab. Józef 

Budniak z Wydziału Teologicznego, prof. dr hab. Piotr Węgierek z Wydziału Biologii i Ochrony 

Środowiska oraz prof. dr hab. Edward Głuchowski, prof. dr hab. Jerzy Runge, prof. dr hab. 

Wiaczesław Andrejczuk, prof. dr hab. Lesław Teper i prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk z Wydziału 

Nauk o Ziemi.  

Dla porównania, w analogicznym okresie, tj. od 1 maja 2009 roku do 30 kwietnia 2010 roku 

— tytuł naukowy profesora uzyskało jedenaście osób. 

Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi  

Na dzień 31 grudnia 2010 roku 1361 osób niebędących nauczycielami akademickimi zajmowało 

1303,20 etatu. 

Grupę tę tworzą : 

— pracownicy naukowo-techniczni — 62,00 etatu (wzrost zatrudnienia o 2,00 et.), 

— pracownicy inżynieryjno-techniczni i informatycy — 236,65 etatu (wzrost o 5,00 et.), w tym 

informatycy — 72,50 etatu (wzrost o 0,50 et.), 

— pracownicy biblioteczni — 168,50 etatu (wzrost o 3,00 et.), 

— pracownicy administracyjni i ekonomiczni — 602,55 etatu (wzrost zatrudnienia o 25,55 et.), 

— pracownicy obsługi, robotnicy i kierowcy — 212,75 etatu (spadek zatrudnienia o 1,00 et.), 

— pracownicy działalności wydawniczej — 20,75 etatu (bez zmian). 

W grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickim największy wzrost zatrudnienia 

nastąpił wśród pracowników administracyjnych (o 25,55 etatu). Wzrost ten wynika m.in. 

z zatrudnienia nowych osób, w związku z realizowaniem w Uczelni licznych projektów, na etatach 

w całości lub w części opłacanych z kosztów bezpośrednich, ewentualnie z kosztów pośrednich 

projektów: projekt „UPGOW‖ — 7,50 et., projekt „ZiZOZap — 2,50 et., projekt „START‖ — 

1,50 et., „Aktywny w szkole — Aktywny w życiu‖ — 1,90 et., „Partnerzy w nauce‖ — 1,90 et. 

Strukturę zatrudnienia (w przeliczeniu na etaty) w poszczególnych grupach pracowniczych 

przedstawia tabela nr 8, natomiast tabela nr 9 obrazuje zatrudnienie na wydziałach (na koniec 

grudnia 2010 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  po-

szczególnych jednostkach organizacyjnych Uczelni zawierają tabele nr 10 i 11.  

Wśród pracowników Uczelni najliczniejszą grupę, bo 28,39% ogółu zatrudnionych stanowią 

osoby, które nie ukończyły jeszcze 35. roku życia. W przedziale wiekowym od 36. do 45. lat 

znajduje się 26,24% ogółu zatrudnionych, a 24,76% ogółu zatrudnionych stanowią osoby od 46. 

do 55. roku życia. Wśród samodzielnych pracowników naukowych najwięcej osób znajduje 

się w przedziale wiekowym od 56. do 65. lat (46,98% ogółu samodzielnych pracowników), 

a w przedziale od 46. do 55. roku życia (28,55%).  

Zatrudnienie wg grup wiekowych na dzień 31.12.2010 r. (wraz z porównaniem roku 2009) 

ilustrują tabele nr 6 i 7. 

W styczniu 2011 r. minął już dziewiąty rok istnienia w Uczelni Pracowniczego Programu 

Emerytalnego. Według stanu na dzień 31 grudnia 2010 r. do PPE należało 1059 uczestników (958 

pracowników i 101 byłych pracowników). W ciągu 2010 r. do PPE przystąpiło 18 nowych osób. 
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18 osobom wypłacono środki zgromadzone w PPE, dokonano 2 wypłat transferowych na IKE.  

Od początku istnienia programu do 31.12.2010 r. z Programu wypłacono środki 214 ucze-

stnikom. 

 

 

Zmarli pracownicy Uczelni 

W ostatnim czasie z grona pracowników Uczelni odeszli na zawsze: 

dr Liliana Barczyk-Barakońska, dr hab. Krystyna Kralkowska-Gątkowska,  

adi. z przew. kwal. I st. Janusz Polański, dr hab. Ewa Siekierska, Tadeusz Wiecha 

oraz mgr Małgorzata Żarska  

Cześć Ich Pamięci. 
 

 

 

TABELA 1 

Zatrudnienie i jego struktura w poszczególnych jednostkach Uczelni w przeliczeniu na etaty oraz w osobach  

(stan na 31 grudnia 2010 roku) 

Lp. Wydział/Jednostka 

Nauczyciele 
akademiccy 

Pracownicy 
niebędący 

nauczycielami 
akademickimi 

Razem Struktura w % 

etaty osoby etaty osoby etaty osoby etaty osoby 

1 Biologii i Ochrony Środowiska 146,75 154 87,75 94 234,50 248 7,28 7,34 

2 Filologiczny 419,75 458 111,50 114 531,25 572 16,50 16,94 

3 Matematyki, Fizyki i Chemii 234,25 244 110,75 115 345,00 359 10,70 10,63 

4 Nauk o Ziemi 140,15 146 90,00 96 230,15 242 7,14 7,17 

5 Nauk Społecznych 193,75 204 46,50 47 240,25 251 7,45 7,43 

6 Pedagogiki i Psychologii 147,00 147 43,00 44 190,00 191 5,90 5,66 

7 Prawa i Administracji 118,75 122 48,00 49 166,75 171 5,17 5,06 

8 Informatyki i Nauki o Materiałach 118,20 122 71,75 75 189,95 197 5,90 5,83 

9 Radia i Telewizji im. K. Kieślowskiego 28,50 29 16,50 19 45,00 48 1,40 1,42 

10 Teologiczny 41,00 46 11,50 14 52,50 60 1,63 1,78 

11 Etnologii i Nauk o Edukacji 95,05 98 21,00 21 116,05 119 3,60 3,52 

12 Artystyczny 109,45 116 12,75 14 122,20 130 3,80 3,85 

13 Uniwersytet Trzeciego Wieku     1,50 2 1,50 2 0,05 0,06 

14 SPNJO 66,00 66 4,00 4 70,00 70 2,17 2,07 

15 SWFiS 27,00 27 1,00 1 28,00 28 0,87 0,83 

16 Szkoła Języka i Kultury Polskiej 3,50 4 2,00 2 5,50 6 0,17 0,18 

17 Szkoła Zarządzania  13,00 13 4,00 4 17,00 17 0,53 0,50 

18 MISH     1,00 2 1,00 2 0,03 0,06 

19 Ośrodek Alliance Française 3,00 3 2,00 2 5,00 5 0,15 0,15 

20 SINJA 4,75 6 2,00 3 6,75 9 0,21 0,27 

21 ŚMSH     1,00 1 1,00 1 0,03 0,03 

22 Centr. Studiów nad Człow. i Środ.     1,00 1 1,00 1 0,03 0,03 

23 MSNP 2,00 2 3,00 3 5,00 5 0,15 0,15 

24 Centrum Kształcenia na Odległość     2,25 3 2,25 3 0,07 0,09 

25 Wszechnica Śląska     4,80 5 4,80 5 0,14 0,14 

26 Wydawnictwo     29,75 30 29,75 30 0,92 0,89 

27 Ośrodek Dydaktyczny w Rybniku 2,00 3 2,00 2 4,00 5 0,12 0,15 

28 Ośrodek Dydaktyczny w Chorzowie   5,00 5 5,00 5 0,16 0,15 

28 Administracja Ogólnouczelniana     434,25 454 434,25 454 13,47 13,44 

29 Biblioteka UŚ 6,00 6 94,50 95 100,50 101 3,11 3,00 

30 Adm. Międzywydz. w Cieszynie     37,15 40 37,15 40 1,15 1,18 

  RAZEM 1919,85 2016 1303,20 1361 3223,05 3377 100,00 100,00 
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TABELA 2 

„Naukowa” składowa algorytmu proporcjonalna do liczby nauczycieli akademickich  

oraz bibliotekarzy dyplomowanych posiadających tytuł naukowy profesora i stopnie naukowe  

(w przeliczeniu na etaty, główne miejsca pracy) obliczona wg średniorocznego zatrudnienia w 2010 roku 

Lp. Wydział/Jednostka 

Tytuł 
naukowy 

Stopień naukowy 
Punktacja 

wg  
algorytmu** 

Porównawcza 
punktacja  

wg algorytmu 
stan na 

31.12.2009 r. 
Prof. Dr hab. Dr 

A B C 

1 Biologii i Ochrony Środowiska 14,001 25,335 87,340 153,345 145,839 

2 Filologiczny 46,253 72,964 244,748 446,700 439,668 

3 Matematyki, Fizyki i Chemii 

w tym: 

 Instytut Matematyki 

 Instytut Fizyki 

 Instytut Chemii 

38,378 

 

8,000 

26,169 

4,209 

53,212 

 

14,001 

24,126 

15,085 

139,562 

 

54,827 

37,003 

47,732 

296,136 

 

91,829 

125,530 

78,778 

293,781 

 

91,016 

126,658 

76,108 

4 Nauk o Ziemi 9,729 25,116 100,315 157,447 152,603 

5 Nauk Społecznych 13,751 43,545 118,144 210,964 212,150 

6 Pedagogiki i Psychologii 12,084 17,584 98,924 149,468 152,407 

7 Prawa i Administracji 15,459 22,876 66,129 131,361 128,362 

8 Informatyki i Nauki o Materiałach 7,833 19,084 64,425 108,717 108,441 

9 Radia i Telewizji im. K. Kieślowskiego 8,250* 9,584* 9,146* 40,022 38,898 

10 Wydziały w Cieszynie 

w tym: 

 Wydział Artystyczny 

 Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji 

16,959 

 

11,209 

5,750 

33,418 

 

23,793 

9,625 

111,387 

 

47,195 

64,192 

195,433 

 

105,303 

90,130 

196,968 

 

101,202 

95,766 

11 Teologiczny  8,000 15,938 14,562 54,469 51,688 

12 Ogólnouczelniane, międzywydziałowe, 

pozawydziałowe i wspólne jednostki 

dydaktyczne oraz bibliotekarze 

dyplomowani 

— 0,291 21,959 22,396 21,709 

RAZEM 190,697 338,947 1076,641 1966,456 1942,512 

*  uwzględniono również tzw. „drugie‖ miejsca pracy 

**   CBA 5,12  

 

TABELA 3 

Zatrudnienie w 2010 roku (w przeliczeniu na pełne etaty oraz w osobach) 

Lp. Wyszczególnienie Etaty Osoby 
Struktura w % 

etaty osoby 

1 Dyplomowani bibliotekarze 

adiunkt biblioteczny 0,50 1 0,02 0,03 

kustosz dyplomowany 6,00 6 0,18 0,18 

st. kustosz dyplomowany 2,00 2 0,06 0,06 

Razem 8,50 9 0,26 0,27 

2 Pracownicy dydaktyczni 

instruktor 4,00 4 0,12 0,12 

lektor 24,00 28 0,74 0,83 

st. wykładowca 204,05 213 6,33 6,30 

wykładowca 67,00 71 2,08 2,10 

Razem 299,05 316 9,27 9,35 

3 Pracownicy naukowi 

adiunkt 1,00 2 0,03 0,06 

asystent 7,00 14 0,22 0,41 

profesor zwyczajny 0,50 1 0,01 0,03 

Razem 8,50 17 0,26 0,50 

4 

 

Pracownicy  

naukowo-dydaktyczni 

adiunkt 1012,50 1020 31,41 30,21 

asystent 200,30 257 6,22 7,61 

docent 5,00 5 0,16 0,15 

profesor nadzwyczajny 284,25 287 8,82 8,49 

profesor wizytujący 6,00 6 0,19 0,17 

profesor zwyczajny 95,75 99 2,97 2,94 

Razem 1603,80 1674 49,77 49,57 

5 Nauczyciele akademiccy 1919,85 2016 59,56 59,69 
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TABELA 3 cd. 

Lp. Wyszczególnienie Etaty Osoby 
Struktura w % 

etaty osoby 

6 Administracyjni i ekonomiczni 602,55 622 18,70 18,42 

7 Bibliotekarze 168,50 171 5,23 5,06 

8 Informatycy  72,50 76 2,25 2,26 

9 Inżynieryjno-techniczni 164,15 182 5,09 5,40 

10 Kierowcy 10,00 10 0,31 0,30 

11 Naukowo-techniczni  62,00 63 1,92 1,86 

12 Pracownicy obsługi  97,25 105 3,02 3,10 

13 Pracownicy działalności wydawniczej 20,75 21 0,64 0,62 

14 Robotnicy  105,50 111 3,28 3,29 

15 Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi  1303,20 1361 40,44 40,31 

RAZEM 3223,05 3377 100,00 100,00 

 

TABELA 4 

Nauczyciele akademiccy w podstawowych jednostkach organizacyjnych Uczelni  

(w przeliczeniu na etaty i osoby) — stan na 31 grudnia 2010 roku 

Lp. Wydział Stopień/Tytuł Stanowisko Etat Liczba osób 

1 Biologii i Ochrony Środowiska 

prof. 

profesor zwyczajny  7,00 7 

profesor nadzwyczajny 7,00 7 

Razem 14,00 14 

dr hab.  

profesor nadzwyczajny 10,00 10 

adiunkt 16,50 17 

Razem 26,50 27 

dr  

st. wykładowca 12,00 12 

asystent  9,00 9 

adiunkt 68,00 68 

Razem 89,00 89 

mgr 

wykładowca  1,00 1 

asystent  16,25 23 

Razem 17,25 24 

Razem Wydział  146,75 154 

2 Filologiczny  

prof. 

profesor zwyczajny  20,75 22 

profesor nadzwyczajny  24,00 25 

Razem 44,75 47 

dr hab.  

profesor wizytujący 1,00 1 

profesor nadzwyczajny 38,00 38 

docent  1,00 1 

adiunkt 38,00 38 

Razem 78,00 78 

dr  

wykładowca  1,00 1 

st. wykładowca 19,75 20 

lektor  2,00 2 

asystent  8,50 12 

adiunkt 210,00 210 

Razem 241,25 245 

mgr 

wykładowca  17,50 19 

st. wykładowca 2,00 2 

lektor  6,50 9 

asystent  29,75 58 

Razem 55,75 88 

Razem Wydział  419,75 458 

3 Matematyki, Fizyki i Chemii 

prof. 

profesor zwyczajny  21,00 21 

profesor wizytujący 1,00 1 

profesor nadzwyczajny 20,25 21 

adiunkt 2,00 2 

Razem 44,25 45 

dr hab.  

profesor nadzwyczajny 29,00 29 

docent  1,00 1 

adiunkt 22,50 23 

Razem 52,50 53 
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Lp. Wydział Stopień/Tytuł Stanowisko Etat Liczba osób 

dr  

st. wykładowca 21,25 24 

asystent 12,50 13 

adiunkt 92,00 93 

Razem 125,75 130 

mgr 
asystent 11,75 16 

Razem 11,75 16 

Razem Wydział  234,25 244 

4 Nauk o Ziemi 

prof. 

profesor zwyczajny 7,00 8 

profesor nadzwyczajny 5,00 5 

adiunkt 1,00 1 

Razem 13,00 14 

dr hab.  

profesor nadzwyczajny 9,50 10 

adiunkt 15,00 15 

st. wykładowca 0,75 1 

Razem 25,25 26 

dr  

st. wykładowca 25,65 27 

kustosz dyplomowany 1,00 1 

adiunkt 71,50 73 

Razem 98,15 101 

mgr 
asystent 3,75 5 

Razem 3,75 5 

Razem Wydział  140,15 146 

5 Nauk Społecznych 

prof. 

profesor zwyczajny  9,00 10 

profesor nadzwyczajny 5,50 6 

Razem 14,50 16 

dr hab.  

st. wykładowca 1,00 1 

profesor nadzwyczajny 21,00 21 

docent  2,00 2 

adiunkt 19,00 19 

Razem 43,00 43 

dr  

st. wykładowca 33,50 35 

asystent 3,50 4 

adiunkt 78,50 79 

Razem 115,50 118 

mgr 

wykładowca  1,00 1 

asystent  19,75 26 

Razem 20,75 27 

Razem Wydział  193,75 204 

6 Pedagogiki i Psychologii 

prof. 

profesor zwyczajny  4,00 4 

profesor nadzwyczajny 9,00 9 

Razem 13,00 13 

dr hab.  

profesor nadzwyczajny 6,00 6 

adiunkt 12,00 12 

Razem 18,00 18 

dr  

st. wykładowca 8,00 8 

adiunkt 76,00 76 

Razem 84,00 84 

mgr 

wykładowca  2,00 2 

asystent  30,00 30 

Razem 32,00 32 

Razem Wydział 147,00 147 

7 Prawa i Administracji 

prof. 

profesor zwyczajny  11,50 12 

profesor nadzwyczajny  5,00 5 

profesor wizytujący 1,00 1 

Razem 17,50 18 

dr hab.  

profesor wizytujący 1,00 1 

profesor nadzwyczajny 17,00 17 

adiunkt 7,00 7 

Razem 25,00 25 

dr  

st. wykładowca 3,00 3 

adiunkt 62,50 63 

asystent 1,00 1 

Razem 66,50 67 

mgr 
asystent 9,75 12 

Razem 9,75 12 

Razem Wydział 118,75 122 
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Lp. Wydział Stopień/Tytuł Stanowisko Etat Liczba osób 

8 Informatyki i Nauki o Materiałach 

prof. 

profesor zwyczajny  2,00 2 

profesor nadzwyczajny 7,00 7 

Razem 9,00 9 

dr hab.  

profesor nadzwyczajny 14,00 14 

adiunkt 5,00 5 

Razem 19,00 19 

dr  

st. wykładowca 6,90 7 

wykładowca 0,50 1 

adiunkt 58,50 59 

asystent 2,00 2 

Razem 67,90 69 

mgr 

wykładowca  6,00 6 

asystent  16,30 19 

Razem 22,30 25 

Razem Wydział  118,20 122 

9 
Radia i Telewizji  

im. K. Kieślowskiego 

prof. 

profesor zwyczajny  3,00 3 

profesor nadzwyczajny 3,00 3 

Razem 6,00 6 

dr hab.  

profesor nadzwyczajny 5,00 5 

adiunkt 5,00 5 

Razem 10,00 10 

dr  

st. wykładowca 1,00 1 

adiunkt 10,00 10 

Razem 11,00 11 

mgr 
st. wykładowca 1,50 2 

Razem 1,50 2 

Razem Wydział  28,50 29 

10 Teologiczny 

prof. 

profesor zwyczajny  3,00 3 

profesor nadzwyczajny 5,00 5 

Razem 8,00 8 

dr hab.  

profesor nadzwyczajny 6,00 6 

adiunkt 10,50 11 

Razem 16,50 17 

dr 

st. wykładowca 3,00 5 

adiunkt 12,00 14 

Razem 15,00 19 

mgr 

st. kustosz dyplom. 1,00 1 

adiunkt biblioteczny 0,50 1 

Razem 1,50 2 

Razem Wydział  41,00 46 

11 Artystyczny 

prof. 

profesor zwyczajny  6,00 6 

profesor wizytujący 2,00 2 

profesor nadzwyczajny 6,00 6 

Razem 14,00 14 

dr hab.  

profesor nadzwyczajny 18,00 18 

docent  1,00 1 

adiunkt 5,50 6 

Razem 24,50 25 

dr  

st. wykładowca 2,00 2 

asystent  0,50 1 

adiunkt 45,50 46 

Razem 48,00 49 

mgr 

wykładowca  5,50 6 

asystent  17,45 22 

Razem 22,95 28 

Razem Wydział  109,45 116 

12 Etnologii i Nauk o Edukacji 

prof. 

profesor zwyczajny  2,00 2 

profesor nadzwyczajny 5,00 5 

Razem 7,00 7 

dr hab.  

profesor nadzwyczajny 8,00 8 

adiunkt 2,00 2 

Razem 10,00 10 

dr  
st. wykładowca 4,00 4 

asystent  2,00 2 
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Lp. Wydział Stopień/Tytuł Stanowisko Etat Liczba osób 

adiunkt 54,00 54 

Razem 60,00 60 

mgr 

wykładowca  3,50 4 

st. wykładowca 1,00 1 

asystent  13,55 16 

Razem 18,05 21 

Razem Wydział  95,05 98 

 

 

 

 

TABELA 5 

Pełnozatrudnieni nauczyciele akademiccy według zajmowanych stanowisk w latach 2009–2010 

Lp. Wyszczególnienie 

Stan na 31.12.2009 Stan na 31.12.2010 

etaty 

 

struktura 

w % 

etaty 

 

struktura 

w % 

1 adiunkt 

dr 852 57,34 844 55,45 

dr hab. 165 11,10 158 10,38 

prof.   3 0,20 

Razem 1017 68,44 1005 66,03 

2 asystent 

dr 31 2,08 34 2,23 

mgr 89 5,99 97 6,37 

Razem 120 8,07 131 8,60 

3 docent Razem 5 0,34 5 0,33 

4 profesor nadzwyczajny 

dr 1 0,07   

dr hab. 147 9,89 182 11,97 

prof. 98 6,59 100 6,57 

Razem 246 16,55 282 18,54 

5 profesor wizytujący 

dr hab. 2 0,13 2 0,13 

prof. 4 0,27 4 0,26 

Razem 6 0,40 6 0,39 

6 profesor zwyczajny Razem 92 6,20 93 6,11 

7 Pracownicy naukowo-dydaktyczni 1484 82,63 1519 84,11 

8 Pracownicy naukowi 2 0,11 3 0,17 

9 Pracownicy dydaktyczni 301 16,76 276 15,28 

10 Dyplomowani bibliotekarze 9 0,50 8 0,44 

RAZEM  1796 100,00 1806 100,00 

 

 

 

 

TABELA 6 

Stan zatrudnienia (w osobach) wg grup wiekowych w latach 2009–2010 

(wszyscy pracownicy Uczelni) 

Lp. Grupa wiekowa 
Stan 31.12.2009 Stan 31.12.2010 

osoby struktura w % osoby struktura w % 

1 do 35 lat 970 29,02 959 28,39 

2 36–45 lat 863 25,82 886 26,24 

3 46–55 lat 844 25,25 836 24,76 

4 56–65 lat 580 17,35 613 18,15 

5 66–70 lat 66 1,97 62 1,84 

6 od 71 lat 20 0,59 21 0,62 

RAZEM 3343 100,00 3377 100,00 
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TABELA 7 

Stan zatrudnienia samodzielnych pracowników naukowych  
(tj. osób posiadających co najmniej stopień naukowy dr. hab.)  

wg grup wiekowych (porównanie w latach 2009–2010) 

Lp. Grupa wiekowa 
Stan 31.12.2009 Stan 31.12.2010 

osoby struktura w % osoby struktura w % 

1 do 35 lat 1 0,19 4 0,71 

2 36–45 lat 53 9,83 67 11,88 

3 46–55 lat 161 29,87 161 28,55 

4 56–65 lat 251 46,57 265 46,98 

5 66–70 lat 56 10,39 49 8,69 

6 od 71 lat 17 3,15 18 3,19 

RAZEM 539 100,00 564 100,00 

 

TABELA 8 

Zatrudnienie w latach 2009–2010 w przeliczeniu na pełne etaty 

Lp. Wyszczególnienie 
Stan na 31 grudnia roku Struktura w % 

2009 2010 2009 2010 

1 Nauczyciele akademiccy 1 918,40 1 919,85 60,19 59,56 

2 Pracownicy naukowo-dydaktyczni 1 578,40 1 603,80 49,53 49,76 

3 Pracownicy dydaktyczni 328,00 299,05 10,29 9,28 

4 Pracownicy naukowi 3,00 8,50 0,09 0,26 

5 Dyplomowani bibliotekarze 9,00 8,50 0,28 0,26 

6 Pracownicy niebędący nauczycielami 

akademickimi 
1 268,65 1 303,20 39,81 40,44 

7 Pracownicy naukowo-techniczni,  

inżynieryjno-techniczni i informatycy 
291,65 298,65 9,15 9,27 

8 Pracownicy naukowo-techniczni 60,00 62,00 1,88 1,92 

9 Pracownicy inżynieryjno-techniczni 

i informatycy 
231,65 236,65 7,27 7,35 

 w tym informatycy 72,00 72,50 2,26 2,25 

10 Pracownicy bibliotek 165,50 168,50 5,20 5,23 

11 Pozostali pracownicy 790,75 836,05 24,81 25,93 

12 Pracownicy administracyjni 577,00 602,55 18,10 18,70 

13 Pracownicy obsługi, robotnicy i kierowcy 213,75 212,75 6,71 6,60 

14 Pracownicy inni* 20,75 20,75 0,65 0,64 

RAZEM 3187,05  3223,05  100,00 100,00 

* pracownicy działalności wydawniczej  

 

TABELA 9  

Zatrudnienie na wydziałach wg stanu na dzień 31.12.2010 r. (w przeliczeniu na etaty) 
z uwzględnieniem stosunku pracowników niebędących nauczycielami do nauczycieli akademickich  

wraz z informacją o liczbie studentów 

Lp. Wydział 
Nauczyciele 

akademiccy 

Pracownicy 

niebędący 

nauczycielami 

akademickimi 

Proporcja 

4:3 

Studenci  

wg GUS S-10 

na dzień 

20.12.2010 r. 

1 Biologii i Ochrony Środowiska 146,75 87,75 0,597 1251 

2 Filologiczny 419,75 111,50 0,265 6894 

3 Matematyki, Fizyki i Chemii 234,25 110,75 0,472 1812 

4 Nauk o Ziemi  140,15 90,00 0,642 1106 

5 Nauk Społecznych 193,75 46,50 0,240 5276 

6 Pedagogiki i Psychologii 147,00 43,00 0,292 3173  

7 Prawa i Administracji 118,75 48,00 0,404 5856 

8 Informatyki i Nauki o Materiałach 118,20 71,75 0,607 1312 

9 Radia i Telewizji im. K. Kieślowskiego  28,50 16,50 0,578 695 

10 Teologiczny 41,00 11,50 0,280 717 

11 Etnologii i Nauk o Edukacji 95,05 21,00 0,220 2244 

12 Artystyczny 109,45 12,75 0,116 662 
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TABELA 10 

Zatrudnienie pracowników niebędących nauczycielami w grupach pracowniczych  

wg stanu na dzień 31.12.2010 roku (w przeliczeniu na etaty i w osobach) 

Lp. Wydział/Jednostka Grupy pracownicze Etat Osoby 

1 Biologii i Ochrony Środowiska 

Administracyjni, ekonomiczni  15,00 15 

Inżynieryjno-techniczni  38,25 44 

Naukowo-techniczni  13,00 13 

Pracownicy obsługi  12,50 13 

Robotnicy 9,00 9 

Razem 87,75 94 

2 Filologiczny 

Administracyjni, ekonomiczni 50,00 51 

Bibliotekarze  32,00 32 

Informatycy 2,00 2 

Inżynieryjno-techniczni  4,00 4 

Pracownicy obsługi  14,50 15 

Robotnicy 9,00 10 

Razem 111,50 114 

3 Matematyki, Fizyki i Chemii 

Administracyjni, ekonomiczni 25,50 26 

Informatycy 5,50 6 

Inżynieryjno-techniczni 37,75 40 

Naukowo-techniczni  18,00 19 

Pracownicy obsługi  7,00 7 

Robotnicy 17,00 17 

Razem 110,75 115 

4 Nauk o Ziemi 

Administracyjni, ekonomiczni 15,00 15 

Bibliotekarze  5,00 5 

Informatycy 3,00 3 

Inżynieryjno-techniczni 32,00 37 

Naukowo-techniczni  20,00 20 

Pracownicy obsługi  6,00 7 

Robotnicy 9,00 9 

Razem 90,00 96 

5 Nauk Społecznych  

Administracyjni, ekonomiczni 23,50 24 

Bibliotekarze  12,00 12 

Informatycy 2,00 2 

Inżynieryjno-techniczni 1,00 1 

Pracownicy obsługi  4,00 4 

Robotnicy 4,00 4 

Razem 46,50 47 

6 Pedagogiki i Psychologii 

Administracyjni, ekonomiczni 25,00 25 

Bibliotekarze  7,00 7 

Informatycy 1,00 1 

Inżynieryjno-techniczni 1,00 1 

Pracownicy obsługi  5,50 6 

Robotnicy 3,50 4 

Razem 43,00 44 

7 Prawa i Administracji 

Administracyjni, ekonomiczni 26,00 26 

Bibliotekarze  10,00 11 

Informatycy 2,00 2 

Inżynieryjno-techniczni 1,00 1 

Pracownicy obsługi  6,00 6 

Robotnicy 3,00 3 

Razem 48,00 49 

8 Informatyki i Nauki o Materiałach 

Administracyjni, ekonomiczni 13,50 14 

Bibliotekarze  4,00 4 

Informatycy 4,50 5 

Inżynieryjno-techniczni 28,00 29 

Naukowo-techniczni  10,00 10 

Pracownicy obsługi  8,25 9 

Robotnicy 3,50 4 

Razem 71,75 75 
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Lp. Wydział/Jednostka Grupy pracownicze Etat Osoby 

9 
Radia i Telewizji  

im. K. Kieślowskiego 

Administracyjni, ekonomiczni 5,00 5 

Bibliotekarze  1,50 2 

Inżynieryjno-techniczni 7,50 8 

Pracownicy obsługi  0,50 1 

Robotnicy 2,00 3 

Razem 16,50 19 

10 Teologiczny  

Administracyjni, ekonomiczni 5,00 6 

Bibliotekarze  5,50 6 

Informatycy 0,75 1 

Inżynieryjno-techniczni 0,25 1 

Razem 11,50 14 

11 Etnologii i Nauk o Edukacji 

Administracyjni, ekonomiczni 20,00 20 

Inżynieryjno-techniczni  1,00 1 

Razem 21,00 21 

12 Artystyczny  

Administracyjni, ekonomiczni 8,75 9 

Inżynieryjno-techniczni 4,00 5 

Razem 12,75 14 

13 Uniwersytet Trzeciego Wieku  
Administracyjni, ekonomiczni 1,50 2 

Razem 1,50 2 

14 SPNJO 

Administracyjni, ekonomiczni 1,00 1 

Bibliotekarze  1,00 1 

Informatycy 1,00 1 

Inżynieryjno-techniczni  1,00 1 

Razem 4,00 4 

15 SWFiS 
Administracyjni, ekonomiczni 1,00 1 

Razem 1,00 1 

16 Szkoła Języka i Kultury Polskiej  
Administracyjni, ekonomiczni 2,00 2 

Razem 2,00 2 

17 Szkoła Zarządzania 

Administracyjni, ekonomiczni 3,00 3 

Bibliotekarze  1,00 1 

Razem 4,00 4 

18 MISH 
Administracyjni, ekonomiczni 1,00 2 

Razem 1,00 2 

19 Ośrodek Alliance Française 

Administracyjni, ekonomiczni  1,00 1 

Inżynieryjno-techniczni 1,00 1 

Razem 2,00 2 

20 SINJA 
Administracyjni, ekonomiczni 2,00 3 

Razem 2,00 3 

21 ŚMSH 
Administracyjni, ekonomiczni 1,00 1 

Razem 1,00 1 

22 

 

Centrum Studiów nad Człowiekiem 

i Środowiskiem 

Administracyjni, ekonomiczni 1,00 1 

Razem 1,00 1 

23 MSNP 

Administracyjni, ekonomiczni 2,00 2 

Bibliotekarze  1,00 1 

Razem 3,00 3 

24 Centrum Kształcenia na Odległość 
Informatycy 2,25 3 

Razem 2,25 3 

25 Wszechnica Śląska 
Administracyjni, ekonomiczni 4,80 5 

Razem 4,80 5 

26 Wydawnictwo 

Administracyjni, ekonomiczni 3,00 3 

Informatycy 6,00 6 

Pracownicy działalności wydawniczej i poligraf. 20,75 21 

Razem 29,75 30 

27 Ośrodek Dydaktyczny w Rybniku 
Bibliotekarze  2,00 2 

Razem 2,00 2 



 ~  80  ~ 

Lp. Wydział/Jednostka Grupy pracownicze Etat Osoby 

28 Dział Administracyjny w Rybniku 

Administracyjni, ekonomiczni 5,00 5 

Informatycy 1,00 1 

Robotnicy 2,00 2 

Razem 8,00 8 

29 Ośrodek Dydaktyczny w Chorzowie 

Administracyjni, ekonomiczni 2,00 2 

Pracownicy obsługi  1,00 1 

Robotnicy 2,00 2 

Razem 5,00 5 

30 

 

Administracja Ogólnouczelniana 

(szczegóły zawiera tabela nr 11) 

Administracyjni, ekonomiczni 310,75 323 

Informatycy 36,00 37 

Robotnicy 12,75 14 

Inżynieryjno-techniczni 2,00 2 

Kierowcy 10,00 10 

Pracownicy obsługi  9,00 10 

Naukowo-techniczni 1,00 1 

Razem 381,50 397 

31 Biblioteka UŚ 

Administracyjni, ekonomiczni 2,00 2 

Bibliotekarze  86,50 87 

Informatycy 5,00 5 

Pracownicy obsługi  1,00 1 

Razem 94,50 95 

32 

 

Administracja Międzywydziałowa  

w Cieszynie 

Administracyjni, ekonomiczni 5,00 5 

Inżynieryjno-techniczni 4,40 6 

Pracownicy obsługi  4,50 5 

Robotnicy 10,00 10 

Razem 23,90 26 

33 

 

Osiedla Akademickie  

w Katowicach i Sosnowcu 

Administracyjni, ekonomiczni 15,00 15 

Informatycy 0,50 1 

Pracownicy obsługi  10,50 13 

Robotnicy 18,75 20 

Razem 44,75 49 

34 

 

Osiedle Akademickie w Cieszynie  

wraz z Zajazdem „Academicus‖ 

Administracyjni, ekonomiczni 6,25 7 

Pracownicy obsługi  7,00 7 

Razem 13,25 14 

TABELA 11 

Zatrudnienie w Administracji Ogólnouczelnianej wg stanu na dzień 31.12.2010 roku  

w podziale na jednostki organizacyjne 

Lp. Stanowisko/Jednostka etaty osoby 

1 Kanclerz 1,00 1 

2 Zastępcy Kanclerza 2,00 2 

3 Kwestor 1,00 1 

4 Zastępcy Kwestora 4,00 4 

5 Dyrektor ds. Administrowania ŚMCEiBI  1,00 1 

6 Rzecznik patentowy  1,00 1 

7 Archiwum 3,00 3 

8 Biuro Projektu „UPGOW‖ 3,00 3 

9 Biuro Projektu „ZiZOZap‖ 2,00 5 

10 Centrum Obsługi Studenta 16,25 20 

11 Dz. Audytu 0,50 1 

12 Dz. Finansowy 11,50 12 

13 Dz. Informatycznej Obsługi Toku Studiów 6,50 7 

14 Dz. Inwentaryzacji 14,00 14 

15 Dz. Księgowości Głównej 27,00 27 

16 Dz. Księgowości Majątkowej 8,00 8 

17 Dz. Kształcenia 11,00 11 

18 Dz. Nadzoru nad Nieruchomościami 10,00 11 

19 Dz. Nauki 7,50 8 

20 Dz. Organizacyjno-Prawny 11,75 12 
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TABELA 11 cd. 

Lp. Stanowisko/Jednostka etaty osoby 

21 Dz. Studenckich Spraw Socjalnych 7,00 7 

22 Dz. Spraw Osobowych i Socjalnych 16,00 16 

23 Dz. Techniczny 28,00 28 

24 Sekcja Transportu 12,00 12 

25 Dział Gospodarki Magazynowej 8,00 8 

26 Dz. Informacji i Promocji  12,00 12 

27 Dz. Zamówień Publicznych 11,00 11 

28 Dz. Projektów Międzynarodowych i Współpracy z Zagranicą  12,00 12 

29 Dz. Spraw Obronnych i Ochrony 5,75 7 

30 Dz. Administracyjno-Gospodarczy Rektoratu 16,00 16 

31 Dz. Administracji Sieci i Usług Sieciowych  7,00 7 

32 Dz. Budżetowania i Kontrolingu 7,50 8 

33 Dz. Informatycznych Systemów Zarządzania 13,00 13 

34 Dz. Kontroli Wewnętrznej 4,50 5 

35 Dz. Logistyki 22,00 22 

36 Dz. Płac 17,00 17 

37 Dz. Portalu i Serwisu WWW 6,50 7 

38 Dz. Rozwoju i Modernizacji Infrastruktury Uczelnianej 10,00 10 

39 Gabinet Rektora 8,00 8 

40 Inspektorat BHP i Ochrony P-poż. 7,00 8 

41 PKZP 1,00 1 

42 Sekretariaty Związków Zawodowych 3,00 3 

43 Zespół Radców Prawnych 5,25 7 

RAZEM 381,50 397 

B/ Sprawy pracownicze 

Działalność socjalna 

Działalność socjalna prowadzona jest na rzecz pracowników Uniwersytetu, byłych pracowników 

będących emerytami i rencistami Uczelni oraz członków ich rodzin.  

Zakres przedmiotowy i podmiotowy działalności socjalnej organizowanej przez Uczelnię oraz 

szczegółowe zasady i warunki korzystania ze świadczeń socjalnych finansowanych ze środków 

Funduszu określony jest w Regulaminie ZFŚS oraz w rocznym planie rzeczowo-finansowym, 

uzgodnionym z zakładowymi organizacjami związkowymi. 

Dla pracowników tworzy się odpis na Fundusz w wysokości 6,5% planowanych przez Uczelnię 

rocznych wynagrodzeń osobowych. Dla emerytów i rencistów tworzy się odpis na Fundusz 

w wysokości 10% rocznej sumy najniższej emerytury lub renty z roku poprzedniego, ustalonej 

zgodnie z ustawą o emeryturach i rentach z FUS (na jedną osobę będącą emerytem lub rencistą).  

W 2010 roku 7111 osób było uprawnionych do korzystania ze środków Funduszu. 

Dochody planu rzeczowo-finansowego ZFŚS na rok 2010 przedstawia tabela nr 12, natomiast 

wykonanie planu tabela nr 13 

TABELA 12 

Plan rzeczowo-finansowy ZFŚS w 2010 — dochody 

Lp. Dochody Kwota w tys. zł 

1 Środki pozostałe z roku poprzedniego 1 742,76 

2 Odpis podstawowy 8 968,55 

3 Zwiększenie odpisu z tytułu opieki socjalnej nad emerytami  928,40 

4 Wpłaty z tytułu udzielonych pożyczek mieszkaniowych  2 605,36 

5 Wpłaty pracowników, 

odsetki od pożyczek mieszkaniowych, 

odsetki bankowe 

103,72 

133,16 

21,39 

Razem 14 503,34 
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TABELA 13 

Plan rzeczowo-finansowy ZFŚS w 2010 — wykonanie (w tys. zł) 

Lp. Wykonanie Kwota w tys. zł 

1 Wypoczynek 6 946,66 

2 Pomoc finansowo-rzeczowa  2 913,07 

3 Działalność sportowo-rekreacyjna, kulturalno-oświatowa oraz imprezy okolicznościowe 121,80 

4 Wycieczki 257,93 

5 Pożyczki mieszkaniowe 2 773,30 

6 Dofinansowanie ośrodków wypoczynkowych  300,85 

RAZEM 313,61 

 

 

Wypoczynek 

Wypoczynek obejmuje wczasy, wczasy pod gruszą, wypoczynek dla dzieci i młodzieży 

(kolonie i obozy letnie) oraz wyjazdy profilaktyczno-lecznicze do sanatorium.  

W roku 2010, podobnie jak w latach ubiegłych, zdecydowanie najwięcej osób skorzystało z wy-

poczynku organizowanego we własnym zakresie, tj. z tzw. „wczasów pod gruszą‖ — dane zawiera 

tabela nr 14 

TABELA 14 

Udział pracowników oraz emerytów i rencistów w zorganizowanym wypoczynku w 2010 roku  

Lp. Forma wypoczynku Liczba osób 
Kwota 

dofinansowania 
w tys. zł 

1 Obozy i kolonie 60 33,30 

2 Dofinansowanie kosztów skierowań na leczenie sanatoryjne 130 100,18 

3 Wczasy „pod gruszą‖ — pracownicy 3 200 6 098,12 

4 Wczasy „pod gruszą‖ — emeryci i renciści 1 066 715,06 

RAZEM 4 456 6.946,66 

 

 

Pomoc rzeczowo-finansowa 

Sytuacja życiowa, materialna i rodzinna niektórych pracowników Uczelni oraz wielu emery-

tów jest nadal bardzo trudna, o czym świadczy wydatkowana kwota na pomoc bezzwrotną — 

zapomogę losową lub materialną. W stosunku do roku ubiegłego nastąpił wzrost wydatków na tę 

formę pomocy o 190,1 tys. zł. 

Tabela nr 15 przedstawia liczbę osób, które skorzystały z pomocy finansowej w roku 2010 

oraz kwoty wydatkowanych środków. 

TABELA 15 

Pomoc finansowa w 2010 roku 

Lp. Forma pomocy Liczba osób 
Kwota pomocy finansowej 

w tys. zł 

1 Dofinansowanie świąteczne 3 169 1 616,30 

2 Zapomogi materialne i losowe — pracownicy 601 829,70 

3 Zapomogi materialne i losowe — emeryci 323 363,60 

4 Zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 102 91,40 

5 Dopłata do „zielonej szkoły‖ 34 12,07 

6 Pożyczki mieszkaniowe 193 2 773,30 

RAZEM 4 422 5 686,37 
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Sport, kultura, turystyka 

Działalność sportowo-rekreacyjna oraz kulturalno-oświatowa organizowana jest w postaci różnych 

form rekreacji ruchowej oraz różnorodnych imprez artystycznych, kulturalnych i rozrywkowych.  

W 2010 r. szczególnie dużym zainteresowaniem cieszyły się spektakle teatralne i musicale 

wystawiane w Krakowie, Warszawie i w Zakopanem, m.in. „Tango Piazzolla‖, „Król umiera czyli 

ceremonie‖, „Pół żartem pół sercem‖, „Szczęśliwe dni‖, ,,Scenariusz dla trzech aktorów‖, „Don 

Kichot uleczony‖, „Music hall‖, „Upiór w Operze‖ oraz wyjazdy na wystawy (Jacka Malcze-

wskiego i do Muzeum Powstania Warszawskiego), wyjazdy na imprezy sportowe (Puchar Świata 

w Skokach Narciarskich) oraz wyjazdy połączone z rekreacją ruchową (wyjazd na baseny 

geotermalne do Zakopanego i Wisły), piesze wędrówki po Beskidzie, wycieczki turystyczno- 

-krajoznawcze m.in. w Alpy, do Grecji, do Vitanowej, do Niechorza, Szklarskiej Poręby, Karpacza 

i Kudowy Zdroju.  

Z wycieczek skorzystało 700 osób (na ten cel wydatkowano łącznie 257,93 tys. zł), a  z zajęć 

sportowo-rekreacyjnych i kulturalno-oświatowych 559 osób (na ten cel wydatkowano kwotę 

80,62 tys. zł). 

Imprezy okolicznościowe 

Z okazji Dnia Dziecka na terenach zielonych przy Szkole Zarządzania w Chorzowie 

zorganizowano imprezę plenerową z konkursami, grami i zabawami; natomiast z okazji „Świętego 

Mikołaja‖ sto siedemdziesiąt troje dzieci pracowników Uczelni obejrzało przedstawienia teatralne 

w Teatrze Lalki i Aktora „Ateneum‖.  

Na stałe do kalendarza imprez wpisały się spotkania świąteczne organizowane dla byłych 

pracowników Uczelni, w których uczestniczyło 630 emerytów i rencistów. Spotkania uświetni ły 

występy artystyczne Studenckiego Zespołu Pieśni i Tańca ,,Katowice‖ i młodzieży z Zespołu 

Szkół Muzycznych w Sosnowcu. 

Ośrodki wypoczynkowe 

Uczelnia w dalszym ciągu dysponuje dwoma całorocznymi ośrodkami wypoczynkowymi: 

w Szczyrku (z 19 miejscami noclegowymi) oraz w Bornem Sulinowie (z 37 miejscami nocle-

gowymi). 

W roku 2010 ośrodek w Szczyrku przeszedł gruntowny remont (modernizacja łazienek, 

remont garażu, wymiana ogrodzenia, wykonanie ogrodzonego placu zabaw dla dzieci, poszerzenie 

parkingu, itp.). 

Koszty utrzymania ośrodków wypoczynkowych oraz stopień ich wykorzystania przedstawia 

tabela nr 16 

TABELA 16 

Koszty działalności ośrodków wypoczynkowych i stopień wykorzystania w 2010 roku  

Lp. Wyszczególnienie Szczyrk Borne Sulinowo 

1 Koszty (w tys. zł) 196,93 180,83 

2 Przychody (w tys. zł) 35,98 40,92 

3 Stopień wykorzystania w skali 2010 roku 43% 26% 

Ochrona warunków pracy  

We wszystkich jednostkach Uniwersytetu przeprowadzane były kontrole związane z ochroną 

warunków pracy i dotyczyły przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 

ochrony przeciwpożarowej. Kontrole przeprowadzali inspektorzy jednostek zewnętrznych takich, 

jak: Państwowa Inspekcja Pracy, Sanepid oraz Komendy Rejonowe Państwowej Straży Pożarnej, 

a także pracownicy uniwersyteckiego Inspektoratu BHP i Ochrony P-poż.  
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Drobne uchybienia wynikłe w trakcie kontroli realizowane były na bieżąco, natomiast  

pozostałe wykonywane były w wyznaczonych terminach na podstawie wydanych poleceń. Dane 

dotyczące przeprowadzonych kontroli przedstawia tabela nr 17 

TABELA 17 

Kontrole i zalecenia w 2010 roku 

Lp. Instytucja kontrolująca Kontrole/Zalecenia 

1 Inspektorat BHP i Ochrony P-poż.  31/111 

2 Sanepid  15/54 

3 Państwowa Inspekcja Pracy  1/5 

4 Komendy Rejonowe Państwowej Straży Pożarnej  3/19 

 

 

Na Wydziale Nauk o Ziemi w Sosnowcu w 2010 roku zainstalowany został — na podstawie 

Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów — „Dźwiękowy 

System Ostrzegania pożaru (DSO)‖.  

Pracownicy Inspektoratu BHP i Ochrony P-poż. rejestrowali dokumentację wypadków przy 

pracy oraz w drodze do lub z pracy, prowadzili postępowania powypadkowe, sporządzali 

dokumentację oraz karty statystyczne dla GUS. Wypadki zaistniałe w 2010 r. to wypadki 

indywidualne powodujące czasową niezdolność do pracy. Nie odnotowano wypadków ciężkich, 

śmiertelnych i zbiorowych. 

Uczelniana komisja ds. przyznawania lub cofnięcia dodatku specjalnego przysługującego ze 

względu na charakter pracy lub warunki wykonywania pracy w 2010 roku przyznała 300 

dodatków. 

Opracowywana była również, wspólnie z Inspektoratem Sanitarnym, dokumentacja związana 

z postępowaniem osób ubiegających się o choroby zawodowe.  

Ilość wypadków oraz chorób zawodowych obrazuje tabela nr 18 

TABELA 18 

Wypadki oraz choroby zawodowe w 2010 roku 

Lp. Rodzaj Ilość 

1 Wypadki przy pracy 16 

2 Wypadki w drodze 21 

3 Choroby zawodowe 1 

 

Na stronie internetowej Inspektoratu na bieżąco umieszczane są wszelkie zmiany przepisów 

dotyczących bhp i ochrony p-poż. 

Jednym z ważniejszych obowiązków Inspektoratu BHP i Ochrony P-poż. jest szkolenie 

pracowników i studentów Uczelni z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony 

przeciwpożarowej. Szkolenia takie zapewniają uczestnikom zaznajomienie się z czynnikami 

środowiska pracy mogącymi powodować zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników 

podczas pracy oraz z odpowiednimi środkami i działaniami zapobiegawczymi, poznanie 

stosownych przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do 

wykonywania obowiązków w miejscu pracy i na określonym stanowisku, a także obowiązków 

i odpowiedzialności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz nabycie umiejętności 

wykonywania pracy w sposób bezpieczny dla siebie i innych osób, postępowania w sytuacjach 

awaryjnych oraz udzielania pomocy osobie, która uległa wypadkowi. 

Pracownicy Inspektoratu BHP i Ochrony P-poż. organizowali szkolenia specjalistyczne 

z zakresu udzielania pierwszej pomocy, obsługi autoklawów, pracy z czynnikami chemicznymi 

i biologicznymi, itp. 

Dane dotyczące przeprowadzonych szkoleń przedstawia tabela nr 19. 
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TABELA 19 

Szkolenia specjalistyczne w 2010 roku 

Lp. Rodzaj szkolenia 
Liczba osób 

uczestniczących 
w szkoleniach 

Uwagi 

1 Wstępne 282 — 

2 Okresowe pracodawców 46 co 5 lat 

3 Okresowe pracowników dydaktycznych  223 co 6 lat 

4 Okresowe pracowników administracyjnych  51 co 6 lat 

5 Okresowe pracowników inżynieryjno-technicznych 48 co 5 lat 

6 Okresowe pracowników na stanowiskach robotniczych  48 co 3 lata 

7 Szkolenia p-poż. 79 — 

8 Pierwsza pomoc 193 — 

9 Studenci I roku, doktoranci 14 247 przed rozpoczęciem zajęć 

 

W 2010 roku zawarto umowy: 

 w sprawie szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej z Centrum Szkolenia 

i Doradztwa „KONTRA‖ w Katowicach,  

 w sprawie pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia ze Śląskim Centrum Ochrony Pracy 

Sp. z o.o. w Katowicach,  

 w sprawie dezynfekcji zbiorów bibliotecznych z Koniak S.C. we Wrocławiu,  

 w sprawie okresowych przeglądów systemów p-poż. z IST Integracja Systemów Teletechnicznych 

Sp. z o.o. w Katowicach. 

W ramach umów zawartych z Przychodnią „Falck‖ Medycyna, Wojewódzkim Ośrodkiem 

Medycyny Pracy oraz Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „Ubezpieczalnia‖ s.c. 

dotyczących prowadzenia badań profilaktycznych pracowników Uniwersytetu i na podstawie 

skierowań wystawianych przez Dział Spraw Osobowych i Socjalnych dla 1497 osób określono 

czynniki uciążliwe i szkodliwe dla zdrowia na danych stanowiskach pracy.  

Na bieżąco zlecane były pomiary substancji, preparatów i czynników niebezpiecznych, rako-

twórczych lub mutagennych w środowisku pracy. Pomiary wykonywała firma Śląskie Centrum 

Ochrony Pracy Sp. z o.o. Ponadto, w 2010 roku wykonane zostały przez Wojewódzką Stację 

Sanitarno-Epidemiologiczną w Katowicach pomiary natężenia pól elektromagnetycznych wysokiej 

częstotliwości takich urządzeń, jak: spektrometry, piec mikrofalowy, urządzenie do indukcyjnego 

topienia metali, generator indukcyjny, transceiver. 

W 2010 roku przekazano do utylizacji 17,727 Mg odpadów elektrycznych i elektronicznych 

oraz 4,405 Mg odpadów chemicznych (laboratoryjne, analityczne oraz odczynniki chemiczne, 

rtęć). 

Domy Asystenta  

W 2010 r. Uczelnia posiadała na terenie Katowic i Sosnowca 3 budynki pełniące funkcję 

Domów Asystenta — tabela nr 20 

TABELA 20 

Domy Asystenta — liczba pokoi i wykorzystanie w latach 2009–2010 

Lp. Dom Asystenta 
Liczba 

segmentów 
(pokoi) 

Wykorzystanie  
w % 

2009 rok 

Wykorzystanie  
w % 

2010 rok 

1 Dom Asystenta nr 1 w Sosnowcu, ul. Lwowska 4 62 98,4 % 99,6 % 

2 Dom Asystenta nr 2 w Sosnowcu, ul. Lwowska 6 77 97,9 % 99 % 

3 Dom Asystenta nr 3 w Katowicach, ul. Paderewskiego 32 151 97 % 98 % 
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W stosunku do roku 2009 nastąpił dalszy wzrost wykorzystania pokoi — odpowiednio: 

— Dom Asystenta nr 1 w Sosnowcu — wzrost o 1,2 %, 

— Dom Asystenta nr 2 w Sosnowcu — wzrost o 1,1 %, 

— Dom Asystenta nr 3 w Katowicach — wzrost o 1 %. 

Tendencję wzrostową w tym zakresie niewątpliwie można przypisać zmianom w kwestii 

uproszczenia procedur przydziału pomieszczeń w Domach Asystenta, wprowadzonych Zarządze-

niem Rektora nr 22/2008 z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie zasad przyznawania pomieszczeń 

oraz zamieszkiwania w Domach Asystenta Uniwersytetu Śląskiego. 

W celu poprawy warunków bytowych mieszkańców DA przeprowadzono w tych obiektach 

remonty na łączną kwotę 112.190,42 zł, w tym 96.587,31 zł z dochodów własnych.  

Nie bez znaczenia jest również fakt, iż wszystkie trzy Domy Asystenta uzyskały w 2010 roku 

dodatni wynik finansowy na łączną kwotę 183.067,54 zł. 
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V  GOSPODARKA FINANSOWA 
ORAZ DZIAŁANIA REMONTOWE 

A/ Gospodarka finansowa 

Przychody 

W roku 2009 przychody Uczelni wyniosły 328 010 772,81 zł. Przychody za rok 2010 wyniosły 

ogółem 350 797 672,12 zł i wzrosły w stosunku do roku 2009 o 6,95%. Należą do nich: 

1. Przychody z działalności dydaktycznej: 

 dotacja budżetowa MNiSW w kwocie 190 851 000,00 zł stanowiąca 54,41% ogółu przy-

chodów, 

 opłaty za zajęcia dydaktyczne w kwocie 53 220 231,13 zł stanowiące 15,17% ogółu przy-

chodów, 

 pozostałe przychody (dotacje obcych jednostek, konferencje, opłaty administracyjne) 

w kwocie 14 343 522,55 zł stanowiące 4,09% ogółu przychodów, 

 środki z jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 14 195 684,09 zł stanowiące 4,05% 

ogółu przychodów, 

 programy międzynarodowe i fundusze strukturalne w kwocie 34 171 008,94 zł stanowiące 

9,74% ogółu przychodów. 

2. Przychody finansowe w kwocie 2 495 322,12 zł stanowiące 0,71% ogółu przychodów. 

3. Pozostałe przychody operacyjne (sprzedaż majątku trwałego, sprzedaż wewnętrzna ZFŚS, 

przychody równoważące amortyzację, kary umowne) w kwocie 14 323 338,57 zł stanowiące 

4,08% ogółu przychodów. 

4. Świadczenia wewnętrzne w kwocie 1 976 914,17 zł stanowiące 0,56% ogółu przychodów. 

5. Przychody z działalności naukowo-badawczej w kwocie 25 220 650,55 zł stanowiące 7,19% 

ogółu przychodów, w tym: 

 badania statutowe 7 493 215,59 zł, 

 badania własne 3 011 802,70 zł, 

 projekty badawcze 8 698 551,87 zł, 

 usługi naukowo-badawcze  536 744,68 zł, 

 programy międzynarodowe i fundusze strukturalne  5 480 335,71 zł. 

 

Wnioski wynikające z analizy przychodów za rok 2010: 

1. Przychody własne z działalności dydaktycznej wynosiły 115 930 446,71 zł, stanowiły 33,05% 

ogółu przychodów i wzrosły w stosunku do roku 2009 o 3,39 pkt.%. 

2. Dotacja budżetowa stanowiła 54,41% ogółu przychodów i spadła w stosunku do roku 2009 

o 4,77 pkt.%. 

3. Opłaty za zajęcia dydaktyczne stanowiły 15,17% ogółu przychodów i ich udział spadł 

w stosunku do ogółu przychodów o 4,34 pkt.% w porównaniu z rokiem 2009.  

Koszty 

W roku 2009 koszty Uczelni stanowiły 308 812 626,03 zł. Koszty Uczelni w roku 2010 wy-

niosły 334 948 315,97 zł i wzrosły w stosunku do roku 2009 o 8,46%. 

W kosztach ogółem główne pozycje zajmują: 

1. Wynagrodzenia wraz ze składkami ZUS: 220 873 904,08 zł stanowiące 65,95% ogółu 

kosztów. 

2. Świadczenia na rzecz pracowników: 11 751 480,40 zł stanowiące 3,51% ogółu kosztów. 

3. Zużycie energii: 13 078 227,27 zł stanowiące 3,90% ogółu kosztów. 

4. Remonty: 5 159 206,19 zł stanowiące 1,54% ogółu kosztów. 

5. Stypendia doktoranckie: 3 455 973,48 zł stanowiące 1,03% ogółu kosztów. 
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6. Podróże służbowe: 4 553 141,37 zł stanowiące 1,36% ogółu kosztów. 

7. Zużycie materiałów: 10 124 658,12 zł stanowiące 3,02% ogółu kosztów. 

8. Amortyzacja środków trwałych i aparatura specjalna: 17 316 184,15 zł stanowiąca 5,17% 

ogółu kosztów. 

9. Sprzątanie i dozór obiektów: 8 603 223,10 zł stanowiące 2,57% ogółu kosztów. 

10. Czasopisma naukowe i księgozbiory: 2 155 907,13 zł stanowiące 0,64% ogółu kosztów. 

11. Usługi pocztowe i telekomunikacyjne: 1 449 624,79 zł stanowiące 0,43% ogółu kosztów. 

12. Inne usługi obce: 22 985 326,58 zł stanowiące 6,86% ogółu kosztów. 

13. Pozostałe koszty: 11 341 642,28 zł stanowiące 3,39% ogółu kosztów. 

14. Koszty finansowe 273 860,56 zł stanowiące 0,08% ogółu kosztów. 

15. Pozostałe koszty operacyjne 1 815 956,47 zł stanowiące 0,54% ogółu kosztów. 

 

Wnioski wynikające z analizy kosztów za 2010 rok: 

1. Wyższa dynamika przyrostu kosztów w stosunku do wykonania w roku 2009 o 8,46%.  

2. Uczelnia za rok 2010 uzyskała dodatni wynik finansowy netto w kwocie 15  787 746,15 zł. 

Informacje dotyczące wyniku finansowego oraz funduszu zasadniczego przedstawiają tabele 

nr 1 i 2 

TABELA 1 

Wynik finansowy za 2010 r. (w zł) 

Lp. Wyszczególnienie Przychody Koszty Wynik finansowy 

1 Działalność dydaktyczna 272 541 497,77 268 072 773,37 4 468 724,40 

2 Pozostała działalność operacyjna 14 323 338,57 1 815 956,47 12 507 382,10 

3 Działalność badawcza 19 809 254,84 19 765 485,28 43 769,56 

4 
Fundusze strukturalne i programy 

międzynarodowe 
39 651 344,65 43 765 485,28 –3 391 981,47 

5 Działalność finansowa 2 495 322,12 273 860,56 2 221 461,56 

6 Pozostała sprzedaż materiałów — — — 

7 Sprzedaż na potrzeby własne 1 976 914,17 1 976 914,17 — 

8 Zyski i straty nadzwyczajne — — — 

Razem 350 797 672,12 334 948 315,97 15 849 356,15 

9 Podatek dochodowy   61 610,00 

WYNIK FINANSOWY NETTO   15 787 746,15 

TABELA 2 

Fundusz zasadniczy wg stanu na 31 grudnia 2010 r. (w zł) 

Wyszczególnienie 
Fundusz  

zasadniczy 

Fundusz 
z aktualizacji 

wyceny 
Razem 

Stan na 1.01.2010 r.  274 222 859,91 40 005 138,90 314 227 998,81 

Zwiększenia:     

Nadwyżka z rozliczenia za rok ubiegły 19 139 157,78  19 139 157,78 

Dotacje i PT w tym: 493 410,14  493 410,14 

 Nieodpłatne otrzymanie — Urząd 

Wojewódzki — boksy garażowe 
123 400,00  123 400,00 

 Śląski Wojewódzki Konserwator 

Zabytków — modernizacja dachu 

i elewacji Wydziału Biologii i Ochrony 

Środowiska 

160 579,00  160 579,00 

 FPMSiD (MNiSW) — modernizacja 

sieci logicznej w DSN w Cieszynie 
121 109,14  121 109,14 

 WFOŚiGW — Termomodernizacja DS 3 

w Sosnowcu 
88 322,00  88 322,00 

Umorzenie pożyczki WFOŚiGW 345 602,92  345 602,92 

Decyzja Wojewody — przejęcie gruntów na 

własność  
912 940,70  912 940,70 

Przyrost z aktualizacji 23 887,82  23 887,82 

Razem zwiększenia 20 914 999,36  20 914 999,36 
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Zmniejszenia:    

Umorzenie budynków i budowli 7 263 471,43  7 263 471,43 

Likwidacja funduszu z aktualizacji  23 887,82 23 887,82 

Razem zmniejszenia  7 263 471,43 23 887,82 7 287 359,25 

Stan na 31.12.2010 r. 287 874 387,84 39 981 251,08 327 855 638,92 

Zysk bilansowy netto w wysokości 15 787 746,15 zł proponuje się przeznaczyć na zwiększe- 

nie funduszu zasadniczego Uczelni. 

Porównanie przychodów, kosztów i zysków Uczelni (z uwzględnieniem liczby studentów oraz 

struktury udziału) w latach 2008–2010 przedstawia tabela nr 3. Z kolei tabela nr 4 obrazuje koszty 

i przychody z działalności dydaktycznej Uczelni w roku 2010. 

TABELA 3 

Porównanie kosztów, przychodów i zysków Uczelni — z uwzględnieniem liczby studentów  

oraz struktury udziału — w latach 2008–2010 (w tys. zł) 

Wyszczególnienie 
Wykonanie w latach Struktura w % w latach 

2008 2009 2010 2008 2009 2010 

A.  PRZYCHODY 

I 
Przychody z działalności  

dydaktycznej, w tym: 
269 422,5 291 209,5 306 781,4 81,86 88,83 87,46 

 

— dotacja budżetowa 

— odpłatność za studia 

— pozostałe przychody 

186 152,4 

57 669,7 

25 600,4 

193 989,4 

63 999,6 

33 220,5 

190 851,0 

53 220,2 

62 710,2 

56,56 

17,52 

7,78 

59,18 

19,52 

10,13 

54,41 

15,17 

17,88 

II Dochody z działalności  

naukowo-badawczej 
26 668,5 20 850,8 25 220,7 8,10 6,36 7,19 

III Sprzedaż towarów i materiałów — — — — — — 

IV Pozostałe przychody i zrównane 

z nimi 
1 866,6 1 142,7 1 976,9 0,57 0,35 0,56 

V Pozostałe przychody operacyjne 

i zyski 
24 769,8 11 459,9 14 323,3 7,53 3,50 4,08 

VI Przychody finansowe 6 371,7 3 148,5 2 495,3 1,94 0,96 0,71 

 
RAZEM PRZYCHODY 

(I+II+III+IV+V+VI) 
329 099,1 327 811,4 350 797,6 100,0 100,0 100,0 

 % wzrostu 6 –0,4 7,01    

B.  STUDENCI 

I Liczba studentów, w tym: 33 062 32 609 32 343 96,43 95,93 95,82 

 
— studia stacjonarne 

— studia niestacjonarne 

18 818 

14 244 

19 082 

13 527 

19 682 

12 661 

54,87 

41,55 

56,14 

39,79 

58,31 

37,51 

II Studia doktoranckie 1 223 1 384 1 411 3,57 4,07 4,18 

 RAZEM STUDENCI (I+II) 34 285 33 993 33 754 100,0 100,0 100,0 

 % wzrostu –5,87 –0,85 –0,70    

C.  KOSZTY 

I Koszty własne 296 933,6 306 414,6 332 858,5 99,72 99,29 99,38 

 

— wynagrodzenia z pochodnymi 

— amortyzacja i aparatura 

— zużycie materiałów i energii 

— pozostałe koszty 

197 173,2 

27 165,8 

20 420,9 

52 173,7 

211 141,2 

18 152,9 

21 223,2 

55 897,3 

220 873,9 

18 516,1 

24 158,8 

69 309,7 

66,22 

9,12 

6,86 

17,52 

68,42 

5,88 

6,88 

18,11 

65 95  

5,53 

7,21 

20,69 

II Wartość sprzedanych towarów — — — — — — 

III 
Pozostałe koszty operacyjne 

i straty 
725,4 1 503,7 1 816,0 0,25 0,49 0,54 

IV Koszty finansowe 95,4 694,9 273,8 0,03 0,22 0,08 

 
RAZEM KOSZTY  

(I+II+III+IV) 
297 754,4 308 613,2 334 948,3 100,0 100,0 100,0 

 % wzrostu 7 3,65 8,53    

D.  WYNIK FINANSOWY 

I Zysk brutto 31 344,7 19 198,2 15 849,3    

II Strata brutto — — —    

III Należny podatek dochodowy 78,8 59 61,6    

IV Zysk netto 31 265,9 19 139,2 15 787,7    

Dynamika w % 0,8 –38,8 –17,51    
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TABELA 4  

Koszty i przychody działalności dydaktycznej w 2010 r. (w zł)  

Lp. Wydział/Jednostka Koszty Przychody 

Wydziały 

1 Biologii i Ochrony Środowiska 19 209 564,56 16 203 651,16 

2 Filologiczny 39 647 586,10 39 873 847,60 

3 Matematyki, Fizyki i Chemii 31 591 902,71 25 761 724,36 

4 Nauk o Ziemi 18 344 454,96 14 886 070,67 

5 Nauk Społecznych 24 696 310,09 22 724 195,46 

6 Pedagogiki i Psychologii 15 866 153,80 14 801 939,68 

7 Prawa i Administracji 19 267 600,37 19 212 792,37 

8 Informatyki i Nauki o Materiałach 15 460 654,31 13 019 125,93 

9 Radia i Telewizji im. K. Kieślowskiego 4 951 446,66 3 320 342,98 

10 Teologiczny 4 324 700,37 3 449 223,84 

11 Etnologii i Nauk o Edukacji 10 018 783,96 8 805 909,14 

12 Artystyczny 9 786 985,76 6 377 662,22 

Razem 213 166 143,65 188 436 485,41 

Pozawydziałowe Jednostki Dydaktyczne (PJD)  
i Jednostki Ogólnouczelniane (JOU) 

1 Uniwersytet Trzeciego Wieku 279 215,57 304 327,51 

2 SPNJO 3 768 735,82 3 298 895,76 

3 SWFIS 2 741 654,57 1 456 596,78 

4 SJiKP 1 415 282,27 1 011 142,61 

5 Szkoła Zarządzania 2 231 406,16 1 881 230,38 

6 MISH 175 257,52 66 042,32 

7 MISM-P 20 486,00 4 450,50 

8 Ośrodek Alliance Française 239 178,55 338 162,29 

9 SINJA 365 527,14 540 877,81 

10 ŚMSH 151 043,98 151 043,98 

11 CSnCziŚ 64 211,94 56 210,18 

12 MSNP 379 455,21 240 468,46 

13 Centrum Kształcenia na Odległość 114 995,82 87 638,32 

14 Wszechnica Śląska 68 606,17 83 207,39 

15 Uniwersytet Śląski Dzieci 147 637,77 143 119,60 

16 Biblioteka Uniwersytecka 7 364 533,89 4 875 654,50 

17 Działalność bytowa 2 719 939,37 2 591 409,71 

18 Ośrodki wypoczynkowe 380 622,83 378 175,71 

19 Jednostki studenckie 834 888,14 193 562,99 

20 Wydawnictwo i sprzedaż książek 1 836 988,40 1 551 301,88 

21 PJD JOU Cieszyn* 2 060 859,20 1 460 984,56 

22 Pozostałe przychody i koszty dydaktyczne** 825 552,80 1 466 487,96 

Razem 28 186 079,12 22 180 991,20 

Pozostała działalność 

1 Świadczenia na własne potrzeby 1 976 914,17 1 976 914,17 

2 Przychody i koszty programów międzynarodowych  

oraz funduszy strukturalnych 
43 043 326,12 39 651 344,65 

3 Działalność badawcza 19 765 485,28 19 809 254,84 

4 Przychody i koszty finansowe 273 860,56 2 495 322,12 

5 Pozostałe przychody i koszty operacyjne*** 1 435 333,64 3 434 866,28 

6 Zyski i straty nadzwyczajne — —  

7 Koszty ogólnouczelniane (AC Katowice) 27 101 173,43 21 838 157,82 

8 Przychody, w tym z tytułu odpłatnych form 

kształcenia w dyspozycji Rektora 
 50 379 017,95 

Razem 93 596 093,20 150 095 592,80 

Ogółem 334 948 315,97 350 797 672,12 

Zysk brutto  15 849 356,15 

Podatek dochodowy  61 610,00 

Zysk netto  15 787 746,15 
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Dodatkowa informacja 

1 Dział Transportu 1 077 910,50 — 

2 Ośrodek Dydaktyczny w Rybniku 1 105 835,84 721 560,73 

* Administracja Międzywydziałowa w Cieszynie oraz obiekty sportowe.  
** Koszty: Archiwum, Ośrodek Dydaktyczny w Chorzowie, Międzywydziałowa Pracownia Badań Strukturalnych.  

Przychody: Ośrodek Dydaktyczny w Rybniku, Ośrodek Dydaktyczny w Chorzowie, Międzywydziałowa Pracownia Badań 

Strukturalnych, Szkolna 7, Archiwum. 
*** Pozostałe przychody operacyjne: w tym 125 913,29 zł — przychody równoważące amortyzację. 

 

Udział jednostek Uczelni w pozyskiwaniu dotacji MNiSW na działalność dydaktyczną w latach 

2009–2011 przedstawia tabela nr 5 (dane z poszczególnych lat nie są porównywalne ze względu 

na coroczną zmianę zasad podziału dotacji). 

TABELA 5 

Udział jednostek Uczelni w pozyskiwaniu dotacji MNiSW  

na działalność dydaktyczną w % w latach 2009–2011 

Lp. Wydział/Jednostka 

Algorytm 

na 2009 r. 

(baza danych 

z 2008 r.) 

Algorytm 

na 2010 r. 

(baza danych 

z 2009 r.) 

Algorytm 

na 2011 r. 

(baza danych 

z 2010 r.) 

1 Biologii i Ochrony Środowiska 9,74 9,85 9,51 

2 Filologiczny 22,28 22,42 22,89 

3 Matematyki, Fizyki i Chemii 13,41 13,36 13,35 

4 Nauk o Ziemi 9,00 8,73 8,50 

5 Nauk Społecznych 10,99 11,32 11,88 

6 Pedagogiki i Psychologii 5,92 5,95 5,61 

7 Prawa i Administracji 5,73 5,87 5,86 

8 Informatyki i Nauki o Materiałach 7,37 6,85 7,32 

9 Radia i Telewizji im. K. Kieślowskiego 1,38 1,48 1,72 

10 Teologiczny 1,97 1,99 2,01 

11 Etnologii i Nauk o Edukacji 4,16 4,05 4,09 

12 Artystyczny 3,93 3,88 3,93 

13 Pozostałe jednostki 4,12 4,25 3,34 

Razem 100,0 100,0 100,0 

Wskaźniki wyliczono na podstawie zasad podziału — Rozporządzenia MNiSW z dnia 09 maja 2008 r. 

 

Szczegółowe zestawienie porównawcze wartości składników pozyskiwanej dotacji „stacjonarnej‖ 

MNiSW w latach 2009–2011 przedstawia tabela nr 6 

TABELA 6 

Zestawienie porównawcze wartości składników pozyskiwanej dotacji „stacjonarnej” jednostek Uczelni  

w latach 2009–2011 zgodnie z Ministerialną Formułą Finansowania (MFF) 

Lp. Wydział/Jednostka Rok 

Wyszczególnienie składników 

MFF Si 

Ws = 0,35 

Ki 

Wk = 0,35 

Ji 

Wj = 0,10 

Bi 

Wb = 0,10 

Ui 

Wu = 0,05 

Wi 

Ww = 0,05 

1 

 

Biologii i Ochrony 

Środowiska 

2009 0,126 0,068 0,074 0,169 0,057 0,045 0,0974 

2010 0,113 0,070 0,071 0,233 0,054 0,031 0,0985 

2011 0,111 0,073 0,072 0,188 0,054 0,042 0,0951 

2 Filologiczny 

2009 0,231 0,216 0,247 0,136 0,132 0,430 0,2228 

2010 0,232 0,213 0,246 0,151 0,179 0,391 0,2241 

2011 0,232 0,215 0,245 0,145 0,179 0,490 0,2289 

3 

 

Matematyki, Fizyki 

i Chemii 

2009 0,136 0,133 0,113 0,203 0,132 0,030 0,1341 

2010 0,140 0,138 0,115 0,170 0,125 0,037 0,1336 

2011 0,142 0,134 0,116 0,176 0,125 0,028 0,1335 

4 Nauk o Ziemi 

2009 0,077 0,074 0,067 0,246 0,113 0,009 0,0900 

2010 0,080 0,073 0,068 0,214 0,107 0,001 0,0873 

2011 0,071 0,074 0,065 0,224 0,107 0,003 0,0850 

5 Nauk Społecznych 

2009 0,117 0,107 0,138 0,034 0,226 0,058 0,1099 

2010 0,116 0,109 0,137 0,063 0,214 0,078 0,1132 

2011 0,119 0,108 0,139 0,091 0,214 0,112 0,1188 
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Lp. Wydział/Jednostka Rok 

Wyszczególnienie składników 

MFF Si 

Ws = 0,35 

Ki 

Wk = 0,35 

Ji 

Wj = 0,10 

Bi 

Wb = 0,10 

Ui 

Wu = 0,05 

Wi 

Ww = 0,05 

6 

 

Pedagogiki 

i Psychologii 

2009 0,049 0,078 0,076 0,017 0,075 0,031 0,0592 

2010 0,052 0,077 0,078 0,019 0,071 0,025 0,0595 

2011 0,049 0,074 0,076 0,012 0,071 0,015 0,0561 

7 Prawa i Administracji 

2009 0,049 0,061 0,075 0,034 0,057 0,097 0,0573 

2010 0,050 0,063 0,077 0,038 0,054 0,102 0,0587 

2011 0,047 0,064 0,076 0,048 0,054 0,090 0,0586 

8 

 

Informatyki i Nauki 

o Materiałach 

2009 0,084 0,058 0,054 0,144 0,075 0,009 0,0737 

2010 0,083 0,056 0,053 0,107 0,071 0,004 0,0685 

2011 0,093 0,058 0,056 0,097 0,071 0,028 0,0732 

9 

 

Radia i Telewizji  

im. K. Kieślowskiego 

2009 0,015 0,016 0,015 — 0,019 0,010 0,0138 

2010 0,018 0,016 0,016 — 0,018 0,008 0,0148 

2011 0,023 0,017 0,017 — 0,018 0,015 0,0172 

10 Teologiczny 

2009 0,017 0,021 0,027 0,008 0,057 — 0,0197 

2010 0,019 0,022 0,029 — 0,054 — 0,0199 

2011 0,019 0,023 0,028 — 0,054 — 0,0201 

11 

 

Etnologii i Nauk 

o Edukacji 

2009 0,045 0,053 0,062 0,008 — 0,003 0,0416 

2010 0,046 0,051 0,061 0,006 — — 0,0405 

2011 0,046 0,048 0,060 0,012 — 0,017 0,0409 

12 Artystyczny 

2009 0,034 0,055 0,039 — 0,057 0,031 0,0393 

2010 0,032 0,055 0,038 — 0,054 0,039 0,0388 

2011 0,030 0,056 0,037 0,006 0,054 0,043 0,0393 

13 Pozostałe jednostki 

2009 0,019 0,060 0,012 — — 0,246 0,0412 

2010 0,019 0,058 0,012 — — 0,284 0,0425 

2011 0,019 0,057 0,012 — — 0,115 0,0334 

Razem 

2009 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

2010 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

2011 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Udział poszczególnych jednostek Uniwersytetu w pozyskiwaniu dotacji „stacjonarnej‖ wyliczono na podstawie zasad określonych 
w Załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 09 maja 2008 r. W sprawie zasad podziału 

dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych (Dz.U. nr 89, poz. 544). Podziału dotacji stacjonarnej dokonano 
przy wykorzystaniu: 

— wskaźników kosztochłonności kierunków studiów i studiów doktoranckich określonych w Rozporządzeniu MNiSW  

z dnia 02 kwietnia 2007 r. W sprawie wskaźników kosztochłonności poszczególnych kierunków, makrokierunków i studiów 

międzykierunkowych studiów stacjonarnych oraz stacjonarnych studiów doktoranckich w poszczególnych dziedzinach nauki 

(Dz.U. nr 65, poz. 435 i nr 82, poz. 489), 

— danych z 2009 roku. 

 
Ws  — oznacza wagę składnika studencko-doktoranckiego — waga 0,35, 

Si  — oznacza składnik studencko-doktorancki, 
Wk  — oznacza wagę składnika kadrowego — waga 0,35, 

Ki  — oznacza składnik kadrowy, 

Wj  — oznacza wagę składnika zrównoważonego rozwoju — waga 0,10, 
Ji  — oznacza składnik zrównoważonego rozwoju, 

Wb — oznacza wagę składnika badawczego — waga 0,10, 

Bi — oznacza składnik badawczy, 
Wu — oznacza wagę składnika uprawnień — waga 0,05, 

Ui — oznacza składnik uprawnień, 

Ww — oznacza wagę składnika wymiany studenckiej — waga 0,05, 
Wi — oznacza składnik wymiany studenckiej. 

 

 

Tabele nr 7 i 8 zawierają dane dotyczące darowizn i dotacji przekazanych na rzecz Uniwer -

sytetu Śląskiego w 2010 roku. 

TABELA 7 

Środki trwałe z dotacji i darowizn obcych w 2010 roku 

Lp. Wydział/Jednostka Nazwa instytucji/darczyńcy Wartość brutto 

1 Instytut Chemii — Zakład Chemii Teoretycznej Hewlett Packard Route Meyrin 226 762,00 

2 Uniwersytet Trzeciego Wieku Urząd Miasta Katowice 2 848,00 

Razem 229 610,00 
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W ramach dotacji do projektów inwestycyjnych związanych z rozwojem infrastruktury 

informatycznej, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przekazał w 2010 roku dotację celową 

w wysokości 456 000,00 (decyzja nr 1004/IA-LAN/2010) na zadanie inwestycyjne „Rozbudowa 

lokalnej sieci komputerowej Uniwersytetu Śląskiego z uwzględnieniem multimedialnego i bez-

przewodowego dostępu do Internetu‖. Dotacja została wykorzystana przez Wydział Biologii 

i Ochrony Środowiska, Wydział Filologiczny, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, Wydział 

Nauk o Ziemi, Wydział Nauk Społecznych, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Wydział Informatyki 

i Nauki o Materiałach oraz Dział Administracji Sieci i Usług Sieciowych, Dział Administracji 

Międzywydziałowej w Cieszynie. 

W 2010 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 

przekazał dotację w wysokości 2 499 170,00 zł (umowa nr 317/2008/28/EE/ap/D) na dofinanso- 

wanie zadania ‖Doposażenie uczelnianego Laboratorium Ochrony Środowiska na Wydziale Mate-

matyki, Fizyki i Chemii dla nowotworzonej specjalności „Nowoczesne metody instrumentalne‖ 

w ramach międzywydziałowych uzupełniających 2-letnich studiów magisterskich na kierunku 

Ochrona Środowiska‖. 

TABELA 8 

Dotacje i darowizny otrzymane przez Uniwersytet Śląski w 2010 roku  

Lp. Darczyńca Kwota Przeznaczenie 

1 Urząd Miejski Katowice 467 054,75 Administracja Ogólnouczelniana 

2 Urząd Miejski Katowice 26 629,34 Uniwersytet Trzeciego Wieku 

3 Urząd Miejski Katowice 5 030 000,00 CINiBA 

4 Urząd Miejski Chorzów 1 000 000,00 ŚMCEiBI 

5 Województwo Śląskie 3 500 000,00 Administracja Ogólnouczelniana 

6 Województwo Śląskie 4 000 000,00 Administracja Ogólnouczelniana 

7 Urząd Miejski Jastrzębie Zdrój 25 000,00 Uniwersytet Trzeciego Wieku 

8 Urząd Miejski Rybnik 147 000,00 Administracja OD Rybnik 

9 Hewlett Packard 31 542,95 konkurs — Instytut Chemii 

10 

 

Stowarzyszenie Kultury i Folkloru Ziem Polskich 

PATRIA, Katowice 
52 000,00 SZPiT Katowice 

11 Mentor SA Pilipczuk Leonard, Lublin 10 000,00 SZPiT Katowice 

12 Bank Spółdzielczy, Katowice 500,00 SZPiT Katowice 

13 ING Bank Śląski, Katowice 20 000,00 SZPiT Katowice 

14 Ministerstwo Kultury Chorwacji, Zagrzeb 2 183,63 dofinansowanie publikacji 

15 

 

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA, 

Katowice 
15 000,00 dofinansowanie publikacji 

16 Letkiewicz Natalia 1 740,00 dofinansowanie publikacji — Sławomir Letkiewicz 

17 Maciej Witold Bernasiewicz 2 488,08 
dofinansowanie publikacji —  

Monika Noszczyk-Bernasiewicz 

18 Krka Polska Sp. z o.o., Warszawa 1 500,00 dofinansowanie publikacji — Vlado Żabota 

19 Eugeniusz Kempa 1 500,00 Wydawnictwo UŚ 

20 Tadeusz, Elisabeth Witkowicz 37 838,63 Administracja Ogólnouczelniana 

21 

 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej, Warszawa 
11 000,00 Wydział Nauk Społecznych 

22 Urząd Marszałkowski, Katowice 5 000,00 
konferencja „Rola samorządu terytorialnego 

w modernizacji Polski‖ 

23 

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej, Katowice 
12 350,00 

Centrum Studiów nad Człowiekiem 

i Środowiskiem 

24 Galeria Sztuki Współczesnej BWA, Katowice 470,00 dofinansowanie publikacji „Sztuka i dydaktyka‖ 

25 Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, Warszawa 3 873,57 Wydział Biologii i Ochrony Środowiska 

26 PHU MIDEX Tomasz Wójcik, Czeladź 1 000,00 Biblioteka WNS 

27 FWPN 7 669,00 
konferencja „II wojna światowa w literaturze 

niemieckiej i polskiej‖ 

28 Polskie Towarzystwo Fizyczne, Warszawa 700,00 Piknik Naukowy 2010 

29 Marchlik Marian Bar Maniek 500,00 działalność studencka 

30 ING Bank Śląski, Katowice 5 000,00 konferencja „Lektury 2010‖ 

31 Urząd Marszałkowski, Katowice 39 373,00 
konferencja „Zrównoważony rozwój — od nauk. 

bad. do polit. str.‖ 

32 PHU JAROX 1 740,00 na cele naukowe 

33 FWPN 42 442,03 Sp. Naucz. Kultury Pol. i J. Polskiego 

34 ALSTOM KONSTAL, Chorzów 5 000,00 Festiwal Folklorystyczny 
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35 Janusz Karcz 1 500,00 Uniwersytet Trzeciego Wieku 

36 Jaśniewski, Makowski GRT STUDIO 300,00 Uniwersytet Trzeciego Wieku 

37 PISF 163 131,81 Etiudy filmowe WRiTV 

38 Ministerstwo Finansów, Warszawa 1 739 116,60 SAP 

Razem dotacje i darowizny 16 412 143,39  

 

B/ Działania remontowe 

Zgodnie z zatwierdzonym planem robót remontowych, na poszczególnych obiektach Uczelni 

w 2010 roku zrealizowano wiele prac mających na celu zabezpieczenie techniczne obiektów 

i zapewnienie bezpieczeństwa ich użytkownikom, a także prowadzono prace związane 

z eksploatacją budynków i ich wyposażeniem technicznym. Szereg prac rozpoczęto w 2010 roku 

z końcową realizacją w roku 2011. 

Ze względu na zmniejszające się z roku na rok środki finansowe przewidziane na remonty, 

w roku 2010 przeprowadzono najpilniejsze prace remontowe wynikające z okresowych kontroli 

stanu technicznego oraz zaleceń organów zewnętrznych a pozwalające na właściwe realizowanie 

działalności dydaktycznej w tych obiektach. Szczególną uwagę zwrócono na stan instalacji 

w poszczególnych obiektach, jak również stolarki okiennej, pokryć dachowych oraz zabezpieczeń  

p-pożarowych. 

Wykonano pilne prace wynikające z zaleceń Państwowej Straży Pożarnej, Sanepidu, 

Państwowej Inspekcji Pracy oraz służb BHP i Ochrony P-poż. Uczelni, poprawiając tym samym 

niewłaściwy stan techniczny obiektów i ich otoczenia i dostosowując je do stanu zgodnego 

z obowiązującymi przepisami. Wymagało to zlecenia wykonywania niezbędnych opinii i ekspertyz 

technicznych, dokumentacji techniczno-projektowych oraz pomiarów instalacji wewnętrznych 

obiektów. 

Prace remontowe mogły być realizowane ze środków finansowych Uczelni, dotacji MNiSW 

oraz środków będących w posiadaniu Wydziałów. 

W 2010 roku na obiektach dydaktycznych oraz stypendialnych przeprowadzono prace adaptacyjne 

i modernizacyjne mające na celu poprawę warunków pracy i nauki pracowników i studentów; 

w ramach tych prac wprowadzono również ułatwienia dla osób niepełnosprawnych, poprzez m.in. 

likwidację barier architektonicznych. 

Tabele nr 9, 10 i 11 zawierają informacje o ważniejszych robotach remontowych 

przeprowadzonych na poszczególnych obiektach i kosztach ich realizacji. 

Całkowity koszt przeprowadzonych w 2010 roku prac remontowych wyniósł 7  694,3 tys. zł, 

w tym: 

— obiekty dydaktyczne — 4 702,8 tys. zł, 

— obiekty stypendialne — 2 991,5 tys. zł. 
 

Prace inwestycyjne wykonywane w ramach planu inwestycyjnego „środki trwałe w budowie‖ 

były realizowane ze środków finansowych Uczelni a także z dotacji celowych różnych instytucji 

współpracujących i pomagających finansowo Uczelni. 

Do najważniejszych prac inwestycyjnych należy zaliczyć: 

1. Wykonanie windy dla osób niepełnosprawnych w budynku Wydziału Matematyki, Fizyki 

i Chemii. 

2. Wymianę okien w zabytkowym budynku Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska przy 

ul. Jagiellońskiej 28. 

3. Wykonanie instalacji ochrony p-pożarowej w budynku wysokim Wydziału Nauk o Ziemi. 

4. Wykonanie sieci logicznej w DSN i Bibliotece w Cieszynie.  

Całkowity koszt przeprowadzonych w 2010 roku prac inwestycyjnych wyniósł 1  862,9 tys. zł 

— dane zawiera tabela nr 12. 

TABELA 9 
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Remonty obiektów uniwersyteckich w 2010 roku 

A. Obiekty dydaktyczne 

Lp. Nazwa obiektu Adres 
Koszt 

całkowity 
(w tys. zł) 

Środki Uczelni 

centralne 
własne 

jednostki 

1 Wydział Biologii i Ochrony Środowiska 
Katowice 

Boguchwałowice 
210,8  

210,8 

 
100,0% 

2 Wydział Nauk Społecznych Katowice, ul. Bankowa 11 584,5  
584,5 

 
100,0% 

3 Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii 
Katowice, ul. Bankowa 14, 

ul. Uniwersytecka 4, ul. Szkolna 9 
572,3 

9,6 562,7 

1,7% 98,3% 

4 Budynek Rektoratu Katowice, ul. Bankowa 12 182,7 
182,7 

 
100,0% 

 

5 Budynek Administracyjny Katowice, ul. Bankowa 12a i b 149,5 
149,5 

 
100,0% 

 

6 Budynek Administracyjny Katowice, ul. Bankowa 5 46,9 
46,9 

 
100,0% 

 

7 Alliance Française Katowice, ul. Szkolna 7 4,3  
4,3 

 
100,0% 

8 Wydział Pedagogiki i Psychologii Katowice, ul. Grażyńskiego 53 254,0 
82,5 171,5 

32,5% 67,5% 

9 Wydział Filologiczny Katowice, Sosnowiec 476,2 
95,4 380,8 

20,0% 80,0% 

10 Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach Katowice, Sosnowiec 188,9  
188,9 

 
100,0% 

11 Wydział Prawa i Administracji Katowice, Bankowa 11b 141,6  
141,6 

 
100,0% 

12 SWFiS Katowice, ul. Bankowa 12 333,9 
333,9 

 
100,0% 

 

13 Wydział Nauk o Ziemi Sosnowiec, ul. Będzińska 60 208,5  
208,5 

 
100,0% 

14 Ośrodek Dydaktyczny w Chorzowie Chorzów, ul. 75. Pułku Piechoty 122,1 
98,4 23,7 

80,6% 19,4% 

15 Wydziały w Cieszynie Cieszyn 686,6 
214,8 471,8 

31,3% 68,7% 

16 Biblioteka  Cieszyn, ul. Niemcewicza 8 58,9 
58,9 

 
100,0% 

 

17 Domy Asystenckie Katowice, Sosnowiec 136,8 
9,8 127,0 

7,2% 92,8% 

18 Ośrodki wczasowe Szczyrk, Borne Sulinowo 104,1 
31,0 73,1 

29,8% 70,2% 

19 Budynek Administracyjny Katowice, ul. Studencka 18 4,5 
4,5 

 
100,0% 

 

20 Studio „Egida‖ Katowice Ligota 7,7  
7,7 

 
100,0% 

21 Archiwum Chorzów, ul. 75. Pułku Piechoty 4,4 
4,4 

 
100,0% 

 
22 Różne obiekty Katowice, Sosnowiec, Cieszyn 223,6 223,6 

 

Razem obiekty dydaktyczne 4 702,8 
1 545,9 3 156,9 

32,9% 67,1% 

B. Obiekty stypendialne 

1 

 

 

Obiekty funduszu pomocy materialnej  

dla studentów i doktorantów  

(akademiki i stołówki) 

1. Katowice 506,8 
  

2. Sosnowiec 1 801,6 
  

3. Cieszyn 617,0 
  

4. Pozostałe 66,1 
  

Razem obiekty stypendialne 2 991,5 
 

OGÓŁEM A+B 7 694,3 tys. zł 
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TABELA 10 

Remonty w 2010 roku — obiekty dydaktyczne (w tys. zł) 

Lp. Nazwa obiektu Adres Opis robót remontowych 
Środki 

centralne 
Uczelni 

Środki 
własne 

jednostek 
Razem 

1 Wydział Biologii 

i Ochrony Środowiska 
Katowice, ul. Bankowa 9 

Modernizacja pomieszczenia 0,29, 0,29A na pomieszczenia administracyjne; adaptacja 

pomieszczeń 22, 23 na Wydziałową Pracownię Analiz Środowiska; projekt węzła cieplnego 
  70,5   

Katowice, ul. Jagiellońska 26-28 

Projekt małej architektury wraz z iluminacją budynku; remont oświetlenia na strychach; 

wykonanie boksu w pomieszczeniu B-205 dla umiejscowienia szafy serwerowej; wykonanie 

ocieplonej wiaty do całorocznego przechowywania ziemi; naprawa otokowej instalacji 

odgromowej; wykonanie odwodnienia boiska, parkingu do centralnej kanalizacji — 

deszczówka; opracowanie projektu uzupełniającego dla pokoi hodowlanych C-48 i C-46 

o zespół automatyki roślin; wykonanie 5 szt. wyłazów na dach segmentu A i B 

  98,1   

Szklarnia, Różyckiego 14 Wymiana opraw oświetleniowych w małej szklarni   16,8   

Boguchwałowice Naprawa i malowanie ogrodzenia; wykonanie podlewania poletek doświadczalnych   25,4   

Razem w tys. zł / struktura % 
  

  

210,8 

100,0% 
210,8 

2 Wydział Nauk Społecznych Katowice, ul. Bankowa 11 

Montaż instalacji i urządzeń klimatyzacyjnych w budynku segm. A; wymiana wykładzin 

podłogowych wraz z wykonaniem nowych wylewek w pom. 20, 332, 333, 336, 311; remont 

pomieszczenia 1, 049, 20 

  

  

584,5 

100,0% 
584,5 

3 Wydział 

Matematyki, Fizyki i Chemii 
Katowice, ul. Bankowa 14 PT modernizacji systemu c.o. w budynku; wymiana instalacji wod.-kan. w pawilonie B, C   223,7 223,7 

Instytut Fizyki Katowice, ul. Uniwersytecka 4 

Remont pionów i poziomów wodnych w części dydaktycznej wraz z wymianą kaloryferów 

i remont holu górnego; remont pracowni 311 i 321; remont 2 pomieszczeń w Pracowni 

Dydaktycznej; remont sal dydaktycznych 162, 163, 164, 16; remont oświetlenia na 

dziedzińcu IF; remont placu przed wejściem głównym IF; montaż płyt gipsowych w holu 

(I piętro); wymiana wewnętrznych rur spustowych i naprawa koryta na dachu; dokumentacja 

dla nadzoru budowlanego 

9,6 285,3 294,9 

Instytut Chemii Katowice, ul. Szkolna 9 Wymiana instalacji wodnej na poziomie piwnic — budynek główny 
 

53,7 53,7 

Razem w tys. zł / struktura % 
9,6 

1,7% 

562,7 

98,3% 
572,3 

4 Budynek Rektoratu 

Katowice, ul. Bankowa 12 

Montaż drzwi z profili aluminiowych w pomieszczeniach 32, 33, 34; zabudowa ogrodzenia 

z furtką oraz bramy wjazdowej przesuwnej; wykonanie instalacji elektrycznej dla kamer 

monitoringu, nagłośnienia oraz zasilania i sterowania szlabanami i bramą przesuwną; 

wymiana drzwi — 4 szt. strona zachodnia; wymiana 14 szt. okien na PCV w pom. 31, 5, 6, 7, 

8, 9; izolacja pionowa ścian fundamentowych strona południowa i wschodnia budynku; 

renowacja parkietu auli im. K Lepszego; zabudowa ścianki działowej z profili aluminiowych 

przeszklonej w pom. nr 15, 64 oraz zabudowa drzwi z profili aluminiowych przeszklonych w 

pom. nr 80; wymiana skorodowanej instalacji prysznicowej 

182,7 

100,0% 

  

  

182,7 

 

5 Budynek Administracyjny Katowice, ul. Bankowa 12a i b Remont dachu nad przewiązką, salą gimnastyczną 
149,5 

100,0% 

  

  
149,5 

~
  9

6
  ~
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6 Budynek Administracyjny Katowice, ul. Bankowa 5 Wykonanie linii kablowej zasilającej budynek  
46,9 

100,0% 

  

  
46,9 

7 Alliance Française Katowice, ul. Szkolna 7 Budowa masztów wraz z posadowieniem 
  

  

4,3 

100,0% 
4,3 

8 Wydział Pedagogiki  

i Psychologii 
Katowice, ul. Grażyńskiego 53 

Remont dachu wraz z obróbkami blacharskimi na nowym budynku; przewiązce z portiernią 

i łączniku do sali gimnastycznej; remont kanalizacji zewnętrznej 

82,5 

32,5% 

171,5 

67,5% 
254,0 

9 Wydział Filologiczny 
Katowice, Pl. Sejmu Śląskiego 

Wymiana tablic bezpiecznikowych (korytarze piony i poziomy); wykonanie instalacji 

oblodzeniowych wraz z instalacją elektryczną; remont instalacji elektrycznej 
73,2 101,7   

Sosnowiec, ul. Żytnia 10 

Malowanie ścian i sufitów w holu głównym, korytarzach; remont podłóg w pom. 304,  

305, 306, 311, 404 oraz korytarzu i na I piętrze; remont wymiennikowni; wymiana opraw 

oświetleniowych w korytarzach budynku; naprawa dachu nad salą gimnastyczną; remont 

garaży 

  265,9   

Sosnowiec, ul. Kościelna 11 Remont pomieszczenia auli 22,2     

Sosnowiec, ul. Grota Roweckiego 5 Montaż chłodnicy oleju do dźwigu hydraulicznego Q — 1000 kg   13,2   

Razem w tys. zł / struktura % 
95,4 

20,0% 

380,8 

80,0% 
476,2 

10 Wydział Informatyki  

i Nauki o Materiałach 
Katowice, ul. Bankowa 14 

Likwidacja zagrzybiałych ścian w pom. nr 12, 13, S; wstawienie ścianki działowej 

z drzwiami w pom. 103 
  15,7   

Sosnowiec, ul. Żytnia 12 

Malowanie korytarzy (parter, I i II piętro); przegląd i naprawa rynien oraz rur spustowych; 

pomalowanie korytarza na I piętrze; wykonanie drzwi ewakuacyjnych pomiędzy pom. 41 
i 31; remont pomieszczeń i sal; wymiana oświetlenia korytarza II piętra 

  113,1   

Sosnowiec, ul. Będzińska 39 

Likwidacja elewacji gresowej na murkach przy schodach wejściowych do budynku i wymu-

rowanie tynków tradycyjnych; malowanie sal dydaktycznych i części pokoi pracowniczych; 

remont dwóch pomieszczeń w Inst. Informatyki; wymiana podzespołów okiennych  

  60,1   

Razem w tys. zł / struktura % 
  

  

188,9 

100,0% 
188,9 

11 Wydział Prawa i Administracji Katowice, ul. Bankowa 11b 

Roboty remontowe — malowanie toalet (parter); wymiana listew (aula 7, 8); wymiana 

wykładziny na płytki w przejściach pomiędzy aulami; wymiana zniszczonych wykładzin 

w pokojach i salach wykładowych; wykonanie dodatkowego oświetlenia w auli 1, 2, 3, 4; 
roboty malarskie w pomieszczeniach socjalnych Biblioteki Wydziałowej 

  

  

141,6 

100,0% 

141,6 

  

12 SWFiS Katowice, ul. Bankowa 12 
PT + remont basenu - wymiana płytek ściennych i podłogowych, wymiana płytek  

w niecce basenu, malowanie sufitu, wymiana urządzeń c.o.; naprawa filtrów wody basenowej 

333,9 

100,0% 

  

  
333,9 

13 Wydział Nauk o Ziemi Sosnowiec, ul. Będzińska 60 

Generalny remont oświetlenia zewnętrznego (stara część); generalny remont sanitariatów 

w bud. dydaktycznym XIVp., Xp., IXp., VIIIp.; wykonanie prac konserwacyjnych masztów 

wraz z wymianą blach podestowych; wymiana poziomu wody zimnej wraz z zaworami 
podpionowymi; remont pomieszczeń i malowanie klatki ewakuacyjnej 

  

  

208,5 

100,0% 
208,5 

14 Ośrodek Dydaktyczny 

 w Chorzowie 
Chorzów, ul. 75. Pułku Piechoty 

Remont pomieszczenia nr 05 — segm. B pod potrzeby Archiwum; roboty dekarskie 
oraz odnowienie pomieszczeń po zalaniu; remont schodów — zejście na boisko 

98,4 

80,6% 

23,7 

19,4% 
122,1 

~
  9

7
  ~
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15 Obiekty dydaktyczne  

w Cieszynie 
Budynek Główny, ul. Bielska 62 

Remont stropu podwieszanego w korytarzu wraz z remontem podwieszenia przewodów 

elektrycznych, wod-kan., co.; wymiana tablicy głównej; remont pomieszczeń nr 9 i 9a, sala 

109, 103 (wymiana inst. elektrycznej i oświetlenia, podział pomieszczenia 9, wykonanie 

ścianki działowej, drzwi, itp.) 

  244,3 244,3 

Wydział Artystyczny 

ul. Niemcewicza 2, 6 

Wykonanie sieci logicznej i dedykowanej; remont sal dydaktycznych 202-206; rozbudowa 

sieci strukturalnej; wykonanie instalacji sprężonego powietrza z rur PE, malowanie; remont 

Galerii w Budynku Głównym (malowanie, remont posadzki parkietowej, konstrukcja 

aluminiowa wieszakowa); wymiana stolarki aluminiowej w sali balowej 

  202,5 202,5 

Zajazd „Academicus‖ Remont węzła cieplnego 70,0   70,0 

Obiekty sportowe 

Wymiana płytek na antypoślizgowe na widowni i zejściu do szatni — basen; wymiana okien 

w łaźni damskiej na basenie; remont instalacji wodnej w łaźni męskiej; wymiana oświetlenia 

w hali sportowej; wymiana rynien i rur spustowych oraz remont kominów na dachu 

przewiązki; wymiana pompy obiegowej 

144,8 25,0 169,8 

Razem w tys. zł / struktura % 
214,8 

31,3% 

471,8 

68,7% 
686,6 

16 Biblioteka Cieszyn, ul. Niemcewicza 8 Remont toalet 
58,9 

100,0% 

  

  
58,9 

17 Domy Asystenckie 
Katowice, ul. Paderewskiego 32 

Remont śmietnika; remont poziomów zimnej wody w piwnicach; remont pom. 118, 218, 318, 

418 — kafelki + posadzka, malowanie, tapetowanie; wymiana rur spustowych 
9,8 38,2 48,0 

Sosnowiec, ul. Lwowska Wymiana stolarki okiennej na PCV; naprawa dachu, obróbki kominów   88,8 88,8 

Razem w tys. zł / struktura % 
9,8 

7,2% 

127,0 

92,8% 
136,8 

  Ośrodki wczasowe 
Szczyrk 

Remont wejścia głównego do budynku — naprawa nawierzchni, wykonanie schodów; 

wykonanie wentylacji łazienek, wycinka drzew; remont ogrodzenia i parkingu 
26,6 73,1 99,7 

Borne Sulinowo Odłączenie wody deszczowej od sieci kanalizacji sanitarnej 4,4   4,4 

Razem w tys. zł / struktura % 
31,0 

29,8% 

73,1 

70,2% 
104,1 

18 Budynek Administracyjny Katowice, ul. Studencka 18 Naprawa zadaszenia nad wejściem głównym 
4,5 

100,0% 

  

  
4,5 

19 Studio „Egida‖ Katowice-Ligota Remont sieci logicznej 
  

  

7,7 

100,0% 
7,7 

20 Archiwum Chorzów, ul. 75. Pułku Piechoty Wymiana drzwi na antywłamaniowe 
4,4 

100,0% 

  

  
4,4 

21 Różne obiekty Katowice, Sosnowiec, Cieszyn Awarie / Obowiązkowe przeglądy / Eksploatacja / Sieci teletechniczne 223,6   223,6 

Razem obiekty dydaktyczne w tys. zł / struktura % 
1 545,9 

32,9% 

3 156,9 

67,1% 
4 702,8 

 

~
  9
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TABELA 11 

REMONTY w 2010 — obiekty stypendialne (w tys. zł) 

Lp. Nazwa obiektu Adres Opis robót remontowych 
Fundusz pomocy materialnej 
dla studentów i doktorantów 

1 DS nr 1 Katowice, ul. Studencka 15 

Naprawa opaski obwodu wkoło budynku; wykonanie nowego projektu p-poż. 

w zakresie instalacji hydrantowej; remont poręczy klatki schodowej głównej; 

remont 10 szt. sanitariatów WC; wykonanie projektu technicznego likwidacji 

komina wraz z uzupełnieniem stropu; naprawa poszycia dachu 

457,6 

2 DS nr 2 Katowice, ul. Studencka 17 Remont łazienki w pokoju typu studio 3,3 

3 DS nr 7 Katowice, ul. Studencka 16 
Remont sieci logicznej w segmencie G, w sali TV i na portierni; zabudowanie 

w piwnicy zabezpieczenia różnicowo-prądowego 
35,7 

4 Teren Osiedla Katowice Remont 2 szt. śmietników  10,2 

Razem obiekty w Katowicach 506,8 

5 DS nr 3 Sosnowiec, ul. Sucha 7b Wykonanie remontu budynku zgodnie z wykonanym PT; remont pomieszczeń 1 580,5 

6 DS nr 4 Sosnowiec, ul. Lwowska 2 Tapetowanie i malowanie oraz wymiana żaluzji w sali TV 15,0 

7 DS nr 5 Sosnowiec, ul. Lwowska 8 

Remont segmentów studenckich — wymiana kafelek w łazienkach, wymiana 

instalacji elektrycznej, wykładziny podłogowej, karniszy, przesunięcie ścianki 

działowej w przedpokoju, wymiana drzwi w mieszkaniu oraz wykonanie sieci 

logicznej i wod.-kan.; malowanie ścian i sufitów klatek schodowych  

100,7 

8 Stołówka Akademicka Sosnowiec, ul. Sucha 7c Remont dźwigu towarowo-osobowego 33,8 

9 Teren Osiedla  Sosnowiec Układy do eliminacji legionelli 35,0 

10 Budynek techniczny Sosnowiec, ul. Sucha 7d 
Wymiana pompy oraz króćców i zaworów niezbędnych do prawidłowego 

funkcjonowania instalacji c.o. i c.w. 
36,6 

Razem obiekty w Sosnowcu 1 801,6 

11 DSN Cieszyn, ul. Niemcewicza 8 
Remont kapitalny poziomu 100 — segmenty studenckie; remont schodów klatki 

schodowej głównej 
609,4 

12 DS „Uśka‖ Cieszyn, ul. Bielska 62 
Usunięcie pęknięcia i uzupełnienie tynku na fundamentach budynku od strony 

stołówki 
7,6 

Razem obiekty w Cieszynie 617,0 

13 Różne obiekty  
  

Obowiązkowe przeglądy 10,0 

Awarie 56,1 

Razem różne obiekty  66,1 

Razem obiekty stypendialne w tys. zł 2 991,5 

 

~
  9

9
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TABELA 12 

Prace inwestycyjne w 2010 roku 

A. Obiekty dydaktyczne 

Lp. Nazwa obiektu Adres Opis prac inwestycyjnych 
Środki 
Uczelni 

Środki zewnętrzne: 

UM, WFOŚiGW, 

projekt UPGOW, PFRON, 

ŚLĄSKI WOJEWÓDZKI 

KONSERWATOR 

ZABYTKÓW 

Razem 
(tys. zł) 

1 Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Katowice, ul. Jagiellońska 26-28 Wymiana okien   632,6   

2 Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Katowice, ul. Bankowa 14 Wykonanie windy dla niepełnosprawnych 153,2 500,0   

3 Wydział Nauk Społecznych Sosnowiec, ul. Będzińska 60 PT budowy windy   32,9   

4 Wydział Nauk o Ziemi Sosnowiec, ul. Będzińska 60 
Wykonanie instalacji ochrony pożarowej  

w budynku wysokim 
354,6     

5 Biblioteka  Cieszyn, ul. Niemcewicza 8 Modernizacja sieci logicznej 23,5     

Razem w tys. zł / struktura % 
531,3 1 165,5 

1 696,8 
31,3% 68,7% 

B. Obiekty stypendialne 

1 DS nr 3 Sosnowiec, ul. Sucha 7b Dokończenie termomodernizacji budynku   43,6 
  

2 DSN Cieszyn, ul. Niemcewicza 8 Wykonanie sieci logicznej 122,5   

Razem w tys. zł / struktura % 
122,5 43,6 

166,1 
73,8% 26,2% 

   

OGÓŁEM A + B 1 862,9 tys. zł 

 

 

 

~
  1

0
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  ~
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VI ORGANIZACJA UCZELNI  
I JEJ INFRASTRUKTURA (INWESTYCJE) 

A/ Struktura organizacyjna Uczelni 

Rozporządzanie mieniem / Sprzedaż obiektów 

Najważniejszymi działaniami podjętymi w roku 2010 w zakresie rozporządzania mieniem/sprze- 

daży obiektów okazały się te, które rozpoczęły procedurę dotyczącą regulowania stanu prawnego 

nieruchomości Uniwersytetu Śląskiego. Gruntownie przeanalizowano stan prawny nieruchomości 

i pod tym kątem zostały wdrożone odpowiednie procedury, tak aby maksymalnie usprawnić 

proces ich uregulowania. Priorytetami w powyższych działaniach stały się:  

1. Wydział Nauk o Ziemi — została wstrzymana komunalizacja nieruchomości na rzecz Gminy 

Sosnowiec, która objęłaby ok. 23 000 m
2
. W związku z brakiem pełnej dokumentacji doty- 

czącej budowy budynku, Uniwersytet współpracuje z Urzędem Miasta Sosnowiec i Urzędem 

Wojewódzkim, z którymi na bieżąco prowadzona jest wymiana korespondencji oraz, jeżeli 

zachodzi taka konieczność, oględziny terenowe. Wystosowany został wniosek do Prezydenta 

Miasta Sosnowca, jako organu wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej, 

o przekazanie przedmiotowej nieruchomości na rzecz Uczelni w drodze darowizny — w wyniku 

prowadzonych rozmów, Prezydent wyraził zgodę na przekazanie gruntu w użytkowanie 

wieczyste i własność budynku. 

2. Osiedle Akademickie w Sosnowcu — w wyniku prowadzonych negocjacji z Miastem Sosnowiec 

oraz złożonych wniosków o przekazanie przedmiotowego terenu w drodze darowizny na rzecz 

Uniwersytetu, osiągnięto następujący kompromis:  

a) na część będącą własnością Skarbu Państwa (budynek stołówki i budynek techniczny), 

Prezydent Miasta Sosnowca, jako organ wykonujący zadania z zakresu administracji 

rządowej, wyraził zgodę na przekazanie na rzecz Uniwersytetu gruntu w użytkowanie 

wieczyste i własność budynków, 

b) na część będącą własnością Gminy (Domy Asystenta nr 1 i 2, Domy Studenta nr 4 i 5), 

Prezydent Miasta Sosnowca wyraził zgodę na darowiznę w zamian za przekazanie na rzecz 

Miasta nieruchomości Uniwersytetu, którymi Miasto byłoby zainteresowane,  

c) Dom Studenta nr 5 przy ul. Lwowskiej 8 — z uwagi na jego usytuowanie zarówno na 

gruncie Skarbu Państwa jak i Gminy (granica przebiega pod budynkiem) ustalono, iż 

należy dokonać podziału geodezyjnego nieruchomości w celu wyodrębnienia działki 

niezbędnej do funkcjonowania budynku i ujednolicenia stanu prawnego gruntu, na którym 

znajduje się budynek. 

3. Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach przy ul. Będzińskiej 39 — prowadzone jest 

postępowanie wieczysto-księgowe mające na celu założenie nowej księgi wieczystej dla 

przedmiotowej nieruchomości i wpis użytkowania wieczystego i  własności budynku na rzecz 

Uniwersytetu. Po zakończeniu tego postępowania zostanie złożony wniosek do Wojewody 

Śląskiego o wydanie decyzji uwłaszczeniowej przedmiotowego gruntu.  

4. Pozostałe obiekty w Sosnowcu: 

a) ul. Kościelna 11 — umową z dnia 30 czerwca 2010 r. Uniwersytet użyczył nieruchomość 

Miastu Sosnowiec na cele związane z funkcjonowaniem Miejskiej Biblioteki Publicznej 

im. K. Daniłowskiego, 

b) ul. Żytnia 8 — powołano komisję, która prowadzi procedurę wynajmu,  

c) ul. Żeromskiego 3 — prowadzona była procedura sprzedaży; ze względu na brak 

zainteresowania nieruchomością przez potencjalnych kupujących, decyzją Komisji Prze-

targowej ds. zbycia przedmiotowej nieruchomości — za zgodą JM Rektora, została 
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wstrzymana procedura sprzedaży przy jednoczesnym ciągłym monitorowaniu zapotrze-

bowania i ruchu na rynku nieruchomości i powrót do procedury w przypadku znaczącego 

prawdopodobieństwa jej powodzenia, 

d) Centrum Dydaktyczno-Naukowe Neofilologii Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu przy 

ul. Gen. Grota-Roweckiego — w celu uzyskania tytułu własności w ułamkowej części, 

odpowiadającej wniesionemu wkładowi oraz poczynionych nakładów przez Uniwersytet, 

został powołany zespół roboczy do realizacji zarówno tego celu, jak i  powyższych ustaleń 

oraz prowadzenia negocjacji w zakresie przekazania nieruchomości.  

5. Zostało zakończone postępowanie na wynajem nieruchomości lub ich części z przeznaczeniem 

na prowadzenie działalności gospodarczej, polegającej na świadczeniu usług jednolitego 

i zintegrowanego systemu indywidualnego oraz zbiorowego żywienia. W dniu 20 lipca 2010 r. 

została podpisana Ramowa Umowa o Współpracy z firmą Serenissima Polska Sp. z o.o.  

6. Prowadzone są negocjacje z Burmistrzem Gminy Borne-Sulinowo w sprawie dalszych losów 

ośrodka wypoczynkowego.  

Pozyskane obiekty i tereny 

W związku z realizacją inwestycji nowej siedziby Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa 

Kieślowskiego, Rada Miasta Katowice wyraziła zgodę na dokonanie darowizny nieruchomości 

położonej przy ul. Św. Pawła 3 na rzecz Uniwersytetu w zakresie działki 183/2 o powierzchni 

2258 m
2
 — w myśl uchwały Prezydent Miasta Katowice podjął zarządzenie w tej sprawie. 

W związku z koniecznością przeniesienia stacji transformatorowej oraz wyburzenia budynku 

znajdującego się na przedmiotowej nieruchomości, przewidywany termin podpisania umowy 

darowizny to lipiec 2011 r. 

Inne działania i zamierzenia 

1. W związku z realizacją inwestycji nowej siedziby Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa 

Kieślowskiego: 

1) 9 lipca 2010 r. został zatwierdzony przez Rektora Uniwersytetu Śląskiego Regulamin Kon-

kursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej nowej siedziby Wydziału 

Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 

opracowany przez Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP oddział w Katowicach, 

zgodnie z umową IN/225/09 z dnia 12.11.2009 r. w sprawie przygotowania i przeprowa-

dzenia konkursu urbanistyczno-architektonicznego. 

W skład Sądu Konkursowego zostały powołane Panie: prof. UŚ dr hab. Krystyna 

Doktorowicz, Dziekan Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego 

oraz dr Ewa Magiera — Kanclerz Uniwersytetu Śląskiego, 

2) aneksem nr 1 z dnia 25 października 2010 r. do umowy IN/225/09 ustalono termin 

rozstrzygnięcia konkursu do 17 marca 2011 r. 

2. Prowadzone są postępowania zmierzające do uregulowania spraw związanych ze służebnościami 

przesyłu na rzecz podmiotów dostarczających media do budynków Uniwersytetu oraz wszelkich 

innych przypadków przebiegania ciągów mediów przez nieruchomości Uniwersytetu.  

3. Zakończono postępowania uwłaszczeniowe, polegające na przekształceniu prawa użytkowania 

wieczystego w prawo własności na mocy decyzji Wojewody Śląskiego dla następujących 

nieruchomości: 

1) Ośrodek Wypoczynkowy UŚ w Szczyrku przy ul. Olimpijskiej 56, 

2) Wydział Pedagogiki i Psychologii w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 53,  

3) Instytut Chemii w Katowicach przy ul. Szkolnej 9. 
4. Zostało wszczęte postępowanie zmierzające do wydania przez Wojewodę Śląskiego decyzji 

uwłaszczeniowych dotyczących nieruchomości usytuowanych na Osiedlu Akademickim UŚ 

w Sosnowcu przy ul. Suchej 7b-c, zabudowanych Domami Studenta nr 2 i 3. 
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Liczba wydanych przez władze Uczelni aktów prawnych oraz zawartych porozumień i umów 

w okresie od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku kształtuje się następująco:  

1. 124 zarządzenia Rektora Uniwersytetu Śląskiego, 

2. 28 uchwały Senatu Uniwersytetu Śląskiego, 

3. 2 pisma okólne Rektora Uniwersytetu Śląskiego, 

4. 38 porozumień i umów o współpracy. 

W 2010 roku do najistotniejszych zmian, jakich dokonano w obrębie struktury organizacyjnej 

jednostek naukowo-dydaktycznych należy zaliczyć: 
1. na Wydziale Teologicznym utworzenie z dniem 1 października 2010 roku: 

a) Zakładu Teologii Fundamentalnej i Filozofii Chrześcijańskiej na bazie Zakładu Teologii 

Fundamentalnej oraz Zakładu Filozofii Chrześcijańskiej,  

b) Zakładu Misjologii i Teologii Ekumenicznej na bazie Zakładu Misjologii i  Teologii Religii 

oraz Zakładu Teologii Ekumenicznej, 

c) Zakładu Nauk o Rodzinie,  
2. na Wydziale Nauk Społecznych w Instytucie Nauk Politycznych i  Dziennikarstwa: 

a) likwidacja z dniem 1 września 2010 r. Zakładu Najnowszej Historii Politycznej,  

b) utworzenie z dniem 1 września 2010 r. w Zakładzie Stosunków Międzynarodowych 

Pracowni Integracji Europejskiej, 

3. na Wydziale Prawa i Administracji włączenie z dniem 1 października 2010 r. Katedry Prawa 

Rzymskiego do Katedry Historii Prawa, 

4. na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii: 

a) powołanie z dniem 1 stycznia 2011 r. w Instytucie Chemii, w Zakładzie Chemii 

Analitycznej następujących pracowni:  

— Pracowni Chemii Materiałów, 

— Pracowni Analitycznych Metod Spektroskopowych, 

— Pracowni Chemometrii, 

b) zmiana nazwy Zakładu Chemometrii w Instytucie Chemii na Zakład Chemii Polimerów, 

c) zmiana nazwy Zakładu Fizyki Doświadczalnej w Instytucie Fizyki na Zakład Fizyki 

Ferroelektryków. 

W obrębie struktury administracji ogólnouczelnianej, w związku z rozpoczęciem procesu 

usprawniania i ujednolicania zadań wykonywanych przez poszczególne jednostki administracji 

ogólnouczelnianej, dokonano następujących zmian: 

1) w celu zintegrowania zadań jednostek administracji ogólnouczelnianej w zakresie spraw 

studenckich i doktorantów (w szczególności w ramach nadzoru nad osiedlami akademickimi 

i domami asystenta oraz w zakresie pomocy materialnej dla studentów i  doktorantów), 

utworzono z dniem 1 października 2010 r. Dział Studenckich Spraw Socjalnych,  

2) w celu zapewnienia obsługi administracyjno-gospodarczej ośrodka dydaktycznego w Chorzowie, 

w szczególności w związku z realizowanym przez Uniwersytet Śląski projektem Śląskie 

Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych, utworzono z dniem 

1 października 2010 r. Samodzielną Sekcję Administracyjno-Gospodarczą w Chorzowie. 

Ponadto: 
1) dokonano następujących przekształceń: 

a) w celu usprawnienia prowadzenia gospodarki magazynowej Uniwersytetu Śląskiego, 

z dniem 1 sierpnia 2010 r. przekształcono Sekcję Gospodarki Magazynowej w Dziale 

Logistyki w Dział Gospodarki Magazynowej,  

b) w celu rozdzielenia funkcji ekonomiczno-dokumentacyjnych od czynności wykonawczych 

realizowanych w Dziale Technicznym, przekształcono Sekcję Dokumentacji w Dziale 

Technicznym w Sekcję Ekonomiczno-Dokumentacyjną, 

c) w związku z utworzeniem Działu Studenckich Spraw Socjalnych i włączeniem do niego 

zadań Biura Spraw Studenckich w Centrum Obsługi Studenta w zakresie prowadzenia 

spraw bytowych studentów i doktorantów, dokonano zmiany nazwy biura na Biuro 

Wsparcia Studenta. 
2) zlikwidowano: 

a) Dział Rozliczeń i Usług, przy czym zadania realizowane przez zlikwidowany dział włączono 

odpowiednio do zakresu zadań Działu Studenckich Spraw Socjalnych, Działu Nadzoru nad 
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Nieruchomościami, Działu Logistyki i Działu Technicznego, 

b) Sekcję Teletechniczną w Dziale Technicznym, a zakres zadań wykonywany przez 

pracowników Sekcji Teletechnicznej włączono do zakresu zadań Sekcji Eksploatacji w Dziale 

Technicznym, 

c) stanowisko Zastępcy Kanclerza ds. Ogólnych i Studenckich. 
3) wyłączono z Działu Logistyki Sekcję Transportu. 

Konsekwencją dokonanych przeobrażeń w obrębie administracji ogólnouczelnianej były 

zmiany zakresów zadań poszczególnych jednostek administracji ogólnouczelnianej oraz zmiany 

ich podporządkowania w ramach struktury organizacyjnej. 

JM Rektor powołał z dniem 22 marca 2010 roku Zespół do spraw realizacji Projektu 

„Dostosowanie systemu zarządzania zbiorami do nowoczesnego modelu otwartych kolekcji 

dziedzinowych — MOK w Bibliotece Uniwersytetu Śląskiego i Bibliotece Akademii 

Ekonomicznej w Katowicach‖.  

Uniwersytet Śląski został powołany na członka Komitetu Technicznego Polskiego Komitetu 

Normalizacyjnego. 

Zawarte porozumienia i umowy oraz wydane akty prawne 

W celu polepszenia wzajemnej współpracy oraz podniesienia jakości prowadzonej działalności 

naukowej i dydaktycznej, zawarto następujące porozumienia i umowy oraz listy intencyjne: 

1) Porozumienie zawarte w dniu 20 stycznia 2010 roku w Rzeszowie pomiędzy Uniwersytetem 

Śląskim w Katowicach a Uniwersytetem Rzeszowskim w sprawie zasad współpracy Stron 

w zakresie realizacji przez Instytut Filologii Polskiej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu 

Rzeszowskiego Podyplomowych Studiów Logopedii. 

2) Porozumienie zawarte w Warszawie pomiędzy Uniwersytetem Śląskim oraz Uniwersytetem 

Kardynała Stefana Wyszyńskiego a Fundacją „Akademia Humanistyczna‖ i Instytutem Badań 

Literackich PAN dotyczące wspólnej organizacji konferencji pt. „Czytanie poetów polskiego 

oświecenia — Franciszek Dionizy Kniaźnin‖. 

3) Porozumienie zawarte w dniu 16 marca 2010 roku w Katowicach pomiędzy Uniwersytetem 

Śląskim a Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach w sprawie określenia zasad 

prowadzenia międzyuczelnianych studiów podyplomowych „Technologie informatyczne w me-

dycynie i farmacji‖. 

4) Porozumienie zawarte w dniu 23 marca 2010 roku w Katowicach pomiędzy Uniwersytetem 

Śląskim a Śląskim Uniwersytetem Medycznym w sprawie określenia zasad prowadzenia 

międzyuczelnianych studiów podyplomowych „Zarządzanie w ochronie zdrowia (w warunkach 

integracji z Unią Europejską)‖. 

5) Umowa Partnerska zawarta w dniu 23 marca 2010 roku pomiędzy Uniwersytetem Śląskim 

a Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Społecznych MERITUM w sprawie realizacji 

przedsięwzięcia polegającego na wspólnym zorganizowaniu i zrealizowaniu projektu pod 

nazwą „Lider promocji zdrowia‖. 

6) Porozumienie zawarte w dniu 12 kwietnia 2010 roku pomiędzy Uniwersytetem Śląskim 

a Śląskim Uniwersytetem Medycznym oraz Gdańskim Uniwersytetem Medycznym i Głównym 

Instytutem Górnictwa w Katowicach w celu pozyskania środków na zakup wyposażenia 

i wspólne korzystanie z Międzyuczelnianej Pracowni Spektroskopii Molekularnej. 

7) Umowa o współpracy naukowo-badawczej i świadczeniu usług badawczych zawarta w dniu 

29 kwietnia 2010 roku w Katowicach pomiędzy Uniwersytetem Śląskim a Instytutem 

Metalurgii i Stopów — Zakład Produkcyjno-Doświadczalny „PRO-DOŚ‖. 

8) Umowa o współpracy zawarta w dniu 6 maja 2010 roku w Warszawie pomiędzy Uniwer-

sytetem Śląskim, Instytutem Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława 

Leszczyńskiego Polskiej Akademii Nauk, Polskim Towarzystwem Geograficznym, Uniwer-

sytetem im. Adama Mickiewicza, Uniwersytetem Jagiellońskim, Uniwersytetem Pedagogi -

cznym im. Komisji Edukacji Narodowej i Uniwersytetem Warszawskim w sprawie określenia 

zasad wzajemnej współpracy w procesie przygotowań do Konferencji Regionalnej Między-

narodowej Unii Geograficznej (MUG). 
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9) Porozumienie zawarte w dniu 11 maja 2010 roku w Katowicach pomiędzy Rektorem Uniwersytetu 

Śląskiego, prof. zw. dr. hab. Wiesławem Banysiem a Komendantem Wojewódzkim Policji 

w Katowicach, nadinsp. Dariuszem Bielem w sprawie zasad postępowania w przypadku 

wezwania i wkroczenia Policji na teren Uczelni. 

10) Porozumienie zawarte w dniu 10 czerwca 2010 roku pomiędzy Uniwersytetem Śląskim 

a Głównym Instytutem Górnictwa w sprawie współdziałania dla osiągnięcia celu, jakim jest 

pozyskanie środków na zakup oraz wspólne korzystanie z rentgenowskiego spektrometru 

fluorescencyjnego z dyspersją długości fali, spektrometru rentgenowskiego z mikrowiązką 

promieniowania, spektrofotometru FT-NIR, kamery cyfrowej do rejestracji obrazów próbek 

w zakresie spektralnym bliskiej podczerwieni, emisyjnego spektrometru atomowego ICP-AES 

oraz spektrofluorymetru z przystawką do badań ciał stałych. 

11) Porozumienie o współpracy zawarte w dniu 25 czerwca 2010 roku pomiędzy Uniwersytetem 

Śląskim a Spółką Restrukturyzacji Kopalń SA w ramach międzynarodowego projektu współ-

finansowanego z programów ramowych Unii Europejskiej REMINING-Lowex (Adaptacja 

europejskich zagłębi węglowych dla potrzeb zrównoważonego rozwoju w zakresie 

zaspokajania lokalnych potrzeb energetycznych) na rzecz udostępnienia wszelkich danych 

(kartograficznych, geologicznych, hydrologicznych, górniczych oraz analiz chemicznych wód 

kopalnianych) z obszaru KWK Saturn w Czeladzi oraz wybranych materiałów z obszarów 

kopalń sąsiednich. 

12) Porozumienie zawarte w dniu 28 lipca 2010 roku w Katowicach pomiędzy Miastem Katowice 

a Uniwersytetem Śląskim w sprawie realizacji przez Miasto Katowice obiektów w  ramach 

zadania inwestycyjnego pn. „Bulwary Rawy‖, zlokalizowanych na gruncie stanowiącym 

własność Uniwersytetu. 

13) Porozumienie o współpracy zawarte w dniu 3 września 2010 roku pomiędzy Uniwersytetem 

Śląskim a Gminą Sosnowiec w sprawie realizacji projektu dotyczącego oceny zasobów energii 

geotermalnej na terenie Miasta Sosnowca. 

14) Umowa zawarta w dniu 14 września 2010 roku pomiędzy Uniwersytetem Śląskim a UPC 

Polska Sp. z o.o. w sprawie przekazania Uniwersytetowi sprzętu technicznego.  

15) Porozumienie o współpracy zawarte w dniu 27 września 2010 roku pomiędzy Uniwersytetem 

Śląskim a Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach w sprawie nawiązania wzajemnej 

współpracy w obszarze edukacyjnym i badawczym. 

16) Umowa o współpracy zawarta w dniu 30 września 2010 roku w Katowicach pomiędzy 

Uniwersytetem Śląskim a Akademią Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie w sprawie 

współpracy dydaktyczno-naukowej. 

17) Porozumienie o współpracy w zakresie ochrony danych osobowych zawarte w dniu 

23 października 2010 roku w Katowicach pomiędzy Uniwersytetem Śląskim a Generalnym 

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych. 

18) Umowy z dnia: 13 kwietnia 2010 roku oraz 1 października 2010 roku pomiędzy Uniwer-

sytetem Śląskim a Samodzielnym Publicznym Centralnym Szpitalem Klinicznym im. prof. 

Kornela Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w sprawie udostępnienia Oddziału 

Neurologii na potrzeby wykonywania zadań dydaktycznych.  

19) Umowa o współpracy naukowo-badawczej i wdrożeniowej zawarta w dniu 25 października 

2010 roku w Katowicach pomiędzy Uniwersytetem Śląskim a BHH „MIKROMED‖ Sp. z o.o. 

w zakresie rozwiązywania złożonych zagadnień interdyscyplinarnych z obszaru inżynierii 

materiałowej, inżynierii biomedycznej i technik medycznych. 

20) Umowa o współpracy zawarta w dniu 25 października 2010 roku pomiędzy Uniwersytetem 

Śląskim a Stowarzyszeniem Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie w związku 

z realizowanym programem informacyjnym pt. „Najlepszy Dyplom Grafika — 2010/11. 

Uczeń i jego promotor‖. 

21) Umowa zawarta w dniu 29 października 2010 roku pomiędzy Uniwersytetem Śląskim 

a Instytucją Filmową „SILESIA-FILM‖ w związku z organizacją imprezy „Światowe dni 

współczesnej literatury słoweńskiej‖. 

22) Umowa zawarta w dniu 4 listopada 2010 roku w Katowicach pomiędzy Uniwersytetem Śląskim 

a NZOZ Szpitalem Powiatowym w Mikołowie w sprawie udostępnienia sali wykładowej oraz 

Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej na potrzeby wykonywania zadań dydaktycznych. 

23) Umowa o współpracy zawarta w dniu 19 listopada 2010 roku w Katowicach pomiędzy Uni-

wersytetem Śląskim a Muzeum Śląskim w sprawie organizacji wystawy fotograficznej out-door 



 ~  106  ~ 

„Nauka — świat bez granic — Katowice 2010‖ w ramach projektu „Nauka w obiektywie‖. 

24) Umowa współorganizacji imprezy „Światowe dni współczesnej literatury słoweńskiej‖ zawarta 

w dniu 25 listopada 2010 roku pomiędzy Uniwersytetem Śląskim a Gminą Sosnowiec. 

25) Porozumienie o współpracy zawarte w dniu 14 grudnia 2010 roku w Katowicach pomiędzy 

Uniwersytetem Śląskim a Górnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego SA wyrażające wolę 

nawiązania wzajemnej współpracy w obszarze edukacyjnym i badawczym.  

26) Umowa Konsorcjum Naukowo-Przemysłowego na realizację Zadania Badawczego pn. „Rozwój 

metod zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej dla bieżących i przy -

szłych potrzeb energetyki jądrowej‖ stanowiącego część strategicznego projektu badawczego 

„Technologie wspomagające rozwój bezpiecznej energetyki jądrowej‖ zawarta w dniu 15 grudnia 

2010 roku pomiędzy Uniwersytetem Śląskim, Głównym Instytutem Górnictwa, Uniwersytetem 

Marii Curie-Skłodowskiej, Instytutem Medycyny Pracy w Łodzi, Centrum Onkologii — 

Instytutem im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach i ESAProjekt Sp. z o.o. 

27) Porozumienie zawarte w dniu 16 grudnia 2010 roku w Katowicach pomiędzy Uniwersytetem 

Śląskim a Expo Silesia Sp. z o.o. w sprawie organizacji targów książki na Śląsku.  

28) List intencyjny zawarty w dniu 24 czerwca 2010 roku pomiędzy Uniwersytetem Śląskim 

a Towarzystwem Miłośników Ziemi Zawierciańskiej wyrażający deklarację udziału w projekcie 

„Prowadzenie badań naukowych związanych z czynną ochroną krajobrazu i bioróżnorodności 

na terenie obszaru Natura 2000 — Ostoja Kroczycka, w tym na terenie rezerwatu przyrody 

Góra Zborów‖. 

29) List intencyjny zawarty w dniu 26 lipca 2010 roku pomiędzy Uniwersytetem Śląskim a Urzędem 

Statystycznym w Katowicach wyrażający deklarację współpracy w zakresie wymiany informacji, 

prac analityczno-statystycznych i opracowań naukowych oraz projektów badawczych.  

30) List intencyjny w sprawie współpracy w celu opracowania i wydania monografii miasta 

Sosnowca zawarty w dniu 18 listopada 2010 roku pomiędzy Uniwersytetem Śląskim a Gminą 

Sosnowiec. 

31) Uniwersytet zawarł porozumienie w sprawie opieki naukowo-dydaktycznej nad Nauczyciel-

skim Kolegium Języków Obcych PROMAR — INTERNATIONAL w Rzeszowie. 

32) Uniwersytet zawarł umowy o współpracy dydaktycznej, których celem jest objęcie patronatem 

naukowym następujących szkół: 

a) Liceum Ogólnokształcącego Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja w Bielsku-Białej, 

b) Zespołu Szkół Ogólnokształcących I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki 

w Mysłowicach, 

c) Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. gen. J. Ziętka. 

Wykaz aktów prawnych regulujących  

funkcjonowanie Uniwersytetu Śląskiego 

Zarządzenia Rektora 

— Zarządzenie nr 1 z dnia 7 stycznia 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia 

Podyplomowych Studiów Edukacji Obywatelskiej i Wychowania do Życia w Rodzinie.  

— Zarządzenie nr 2 z dnia 11 stycznia 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia 

Studiów Podyplomowych Negocjacji Kryzysowych. 

— Zarządzenie nr 3 z dnia 12 stycznia 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia 

Podyplomowych Studiów Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w Organizacjach. 

— Zarządzenie nr 4 z dnia 15 stycznia 2010 r. w sprawie ochrony danych osobowych przetwa-

rzanych w ramach Projektu „Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników pomocy 

i integracji społecznej‖.  

— Zarządzenie nr 5 z dnia 22 stycznia 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie „Polityki 

Bezpieczeństwa Informacji w Uniwersytecie Śląskim‖ oraz „Instrukcji Zarządzania Systemem 

Informatycznym Służącym do Przetwarzania Danych Osobowych‖.  

— Zarządzenie nr 6 z dnia 23 stycznia 2010 r. w sprawie rejestrowania uczelnianych organizacji 

studenckich i doktorantów oraz zasad dofinansowywania działalności studenckiej i działalności 

doktorantów.  

http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-12010
http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-22010
http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-32010
http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-42010
http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-52010
http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-62010
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— Zarządzenie nr 7 z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie utworzenia Podyplomowych Studiów 

Negocjacji w Biznesie. 

— Zarządzenie nr 8 z dnia 10 lutego 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia 

Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych w Uniwersytecie 

Śląskim.  

— Zarządzenie nr 9 z dnia 22 lutego 2010 r. w sprawie zmian w administracji ogólnouczelnianej. 

— Zarządzenie nr 10 z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzenia 

rejestracji kandydatów na studia w Uniwersytecie Śląskim w roku akademickim 2010/2011.  

— Zarządzenie nr 11 z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie nadania regulaminu Uniwersytetowi 

Trzeciego Wieku. 

— Zarządzenie nr 12 z dnia 15 marca 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Studiów 

Podyplomowych Administracji i Zarządzania.  

— Zarządzenie nr 13 z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie zasad ustalania i rozliczania kosztów 

pośrednich na poszczególne rodzaje działalności oraz utrzymania domów i stołówek 

studenckich w Uniwersytecie Śląskim.  

— Zarządzenie nr 14 z dnia 23 marca 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia 

Studiów Podyplomowych Mediacji i Sądownictwa Arbitrażowego.  

— Zarządzenie nr 15 z dnia 24 marca 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Studiów 

Podyplomowych „Gospodarka wodna‖. 

— Zarządzenie nr 16 z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych 

Kwalifikacyjnych Biologia dla nauczycieli, do nauczania przedmiotu biologia w gimnazjum 

oraz w zakresie poziomu podstawowego szkół ponadgimnazjalnych. 

— Zarządzenie nr 17 z dnia 2 kwietnia 2010 r. w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych 

Kwalifikacyjnych Człowiek i Środowisko dla nauczycieli, do nauczania przedmiotu przyroda 

w szkole podstawowej. 

— Zarządzenie nr 18 z dnia 7 kwietnia 2010 r. w sprawie zadań i zasad współpracy pomiędzy 

jednostkami organizacyjnymi Uczelni, w których zlokalizowane są elementy systemu bibliote -

czno-informacyjnego a Biblioteką Uniwersytetu Śląskiego w zakresie obsługi informatycznej.  

— Zarządzenie nr 19 z dnia 12 kwietnia 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad 

polityki finansowej Uniwersytetu Śląskiego w roku 2010. 

— Zarządzenie nr 20 z dnia 14 kwietnia 2010 r. w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych 

Sztuki Retoryki i Kreowania Wizerunku dla Prawników.  

— Zarządzenie nr 21 z dnia 15 kwietnia 2010 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 

2010/2011.  

— Zarządzenie nr 22 z dnia 16 kwietnia 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie postępowania 

dotyczącego zasad i trybu wynajmu nieruchomości usytuowanej w Sosnowcu przy ul. Żytniej 8. 

— Zarządzenie nr 23 z dnia 19 kwietnia 2010 r. w sprawie realizacji Projektu „Zintegrowany 

system wspomagający zarządzaniem i ochroną zbiornika zaporowego (ZiZOZap)‖, realizo-

wanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013, Priorytet 1. 

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.  

— Zarządzenie nr 24 z dnia 20 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian w administracji ogólnouczel-

nianej. 

— Zarządzenie nr 25 z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie harmonogramów postępowania 

kwalifikacyjnego i miejsca składania dokumentów przez kandydatów na studia w roku 

akademickim 2010/2011. 

— Zarządzenie nr 26 z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania 

stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie Śląskim.  

— Zarządzenie nr 27 z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych 

Wprowadzenie w Teologię. 

— Zarządzenie nr 28 z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie utworzenia Kwalifikacyjnych 

Podyplomowych Studiów Pedagogicznych Przygotowujących do Nauczania Przedmiotu 

Chemia/Fizyka.  

— Zarządzenie nr 29 z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych 

Kwalifikacyjnych Dydaktyka Języka Angielskiego.  

http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-72010
http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-82010
http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-92010
http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-102010
http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-112010
http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-122010
http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-132010
http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-142010
http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-152010
http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-162010
http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-172010
http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-182010
http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-192010
http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-202010
http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-212010
http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-222010
http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-232010
http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-242010
http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-252010
http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-262010
http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-272010
http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-282010
http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-292010
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— Zarządzenie nr 30 z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu 

przyznawania Nagrody Naukowej Rektora Uniwersytetu Śląskiego dla autorów najlepszych 

rozpraw doktorskich‖. 

— Zarządzenie nr 31 z dnia 5 maja 2010 r. w sprawie warunków wynagradzania nauczycieli 

akademickich za udział w pracach komisji rekrutacyjnych.  

— Zarządzenie nr 32 z dnia 6 maja 2010 r. w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych  

E-learning w pracy zawodowej nauczyciela.  

— Zarządzenie nr 33 z dnia 7 maja 2010 r. w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych 

Kwalifikacyjnych Technologia informacyjna i informatyka w szkole.  

— Zarządzenie nr 34 z dnia 10 maja 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia 

Podyplomowych Studiów z Zakresu Oligofrenopedagogiki.  

— Zarządzenie nr 35 z dnia 11 maja 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia 

Studiów Podyplomowych Kwalifikacyjnych Logopedii i Medialnej Emisji Głosu.  

— Zarządzenie nr 36 z dnia 12 maja 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia 

Studiów Podyplomowych Negocjacji Kryzysowych.  

— Zarządzenie nr 37 z dnia 17 maja 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utrzymania 

porządku i bezpieczeństwa na terenie Uczelni.  

— Zarządzenie nr 38 z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie zmian w administracji ogólnouczelnianej. 

— Zarządzenie nr 39 z dnia 27 maja 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie „Regulaminu 

zakładowego funduszu świadczeń socjalnych‖.  

— Zarządzenie nr 40 z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie zmian w strukturze podstawowych 

jednostek organizacyjnych prowadzących działalność naukowo-dydaktyczną w Uniwersytecie 

Śląskim w roku akademickim 2010/2011.  

— Zarządzenie nr 41 z dnia 31 maja 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia 

funkcji i stanowisk oraz rodzajów prac zleconych, z którymi może się łączyć dostęp do 

informacji niejawnych.  

— Zarządzenie nr 42 z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie zmian w „Regulaminie pracy‖ w Uni-

wersytecie Śląskim.  

— Zarządzenie nr 43 z dnia 9 czerwca 2010 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku noszenia 

identyfikatorów przez pracowników jednostek administracji ogólnouczelnianej.  

— Zarządzenie nr 44 z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie ustalenia „Regulaminu organizacji 

praktyk w ramach Projektu „Zamawianie kształcenia na kierunkach technicznych, matema-

tycznych i przyrodniczych — pilotaż — zadanie nr 2 Podniesienie atrakcyjności kształcenia‖.  

— Zarządzenie nr 45 z dnia 11 czerwca 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad korzy-

stania z pokoi gościnnych w Uniwersytecie Śląskim.  

— Zarządzenie nr 46 z dnia 14 czerwca 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad 

przyznawania pomieszczeń oraz zamieszkiwania w Domach Asystenta Uniwersytetu Śląskiego.  

— Zarządzenie nr 47 z dnia 15 czerwca 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie 

szczegółowych zasad (polityki) rachunkowości dotyczących ewidencji i rozliczania środków 

otrzymanych na realizację Projektu „DIAPREZAMUS — pakiet diagnostyczno-metodyczny 

wspierający proces orientacji zawodowej dzieci i młodzieży‖ w ramach Umowy nr UDA-

POKL.03.04.03-00-057/08-00.  

— Zarządzenie nr 48 z dnia 16 czerwca 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szcze-

gółowych zasad (polityki) rachunkowości dotyczących ewidencji i rozliczania środków 

otrzymanych na realizację Projektu „Nauczyciel zawodu z przyszłością‖ w ramach umowy 

nr UDA-POKL.03.03.02-00-027/08-00.  

— Zarządzenie nr 49 z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad (polityki) 

rachunkowości dotyczących ewidencji i rozliczania środków otrzymanych na realizację 

Projektu „Zintegrowany system wspomagający zarządzaniem i ochroną zbiornika zaporowego 

(ZiZOZap)‖ realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 

2007-2013, Priorytet 1. 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.  

— Zarządzenie nr 50 z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie zmian w strukturze podstawowych 

jednostek organizacyjnych prowadzących działalność naukowo-dydaktyczną w Uniwersytecie 

http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-302010
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http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-322010
http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-332010
http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-342010
http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-352010
http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-362010
http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-372010
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http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-502010
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Śląskim w roku akademickim 2010/2011.  

— Zarządzenie nr 51 z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne 

w roku akademickim 2010/2011.  

— Zarządzenie nr 52 z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne 

w roku akademickim 2010/2011 na studiach niestacjonarnych trzeciego stopnia.  

— Zarządzenie nr 53 z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekru-

tacyjnej na rok akademicki 2010/2011 oraz określenia Regulaminu jej prac.  

— Zarządzenie nr 54 z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych 

Arbitrażu i Negocjowania Umów.  

— Zarządzenie nr 55 z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych 

Mediacji Sądowych i Umownych.  

— Zarządzenie nr 56 z dnia 1 lipca 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia 

Podyplomowych Studiów Filologii Polskiej dla Absolwentów Kierunków Humanistycznych.  

— Zarządzenie nr 57 z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zmian w administracji ogólnouczelnianej.  

— Zarządzenie nr 58 z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie określenia zasad i trybu zbycia 

nieruchomości usytuowanej w Sosnowcu przy ul. Żeromskiego 3.  

— Zarządzenie nr 59 z dnia 7 lipca 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zawierania ze 

studentami umów dotyczących warunków odpłatności za studia.  

— Zarządzenie nr 60 z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie określenia liczebności grup studenckich na 

zajęciach dydaktycznych.  

— Zarządzenie nr 61 z dnia 9 lipca 2010 r. w sprawie udostępniania niepublikowanych rozpraw 

doktorskich zgromadzonych w Bibliotece Uniwersytetu Śląskiego i bibliotekach specjali-

stycznych.  

— Zarządzenie nr 62 z dnia 12 lipca 2010 r. w sprawie udostępniania niepublikowanych prac 

dyplomowych (magisterskich/licencjackich/inżynierskich) oraz rozpraw doktorskich zgromadzonych 

w Archiwum Uniwersytetu Śląskiego.  

— Zarządzenie nr 63 z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie zmian w administracji ogólnouczelnianej.  

— Zarządzenie nr 64 z dnia 3 sierpnia 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utrzymania 

porządku i bezpieczeństwa na terenie Uczelni.  

— Zarządzenie nr 65 z dnia 6 sierpnia 2010 r. w sprawie ustalenia jednolitych procedur 

administracyjnych dotyczących obsługi toku studiów z wykorzystaniem systemu USOS.  

— Zarządzenie nr 66 z dnia 9 sierpnia 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia 

Studiów Podyplomowych „Inwestycje Finansowe i Rynek Kapitałowy‖.  

— Zarządzenie nr 67 z dnia 10 sierpnia 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia 

funkcji i stanowisk oraz rodzajów prac zleconych, z którymi może się łączyć dostęp do 

informacji niejawnych.  

— Zarządzenie nr 68 z dnia 11 sierpnia 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie prowadzenia 

Księgi Dyplomów oraz składania pracy dyplomowej.  

— Zarządzenie nr 69 z dnia 16 sierpnia 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad 

i sposobu postępowania w Uniwersytecie Śląskim z alkoholem etylowym, objętym 

szczególnym nadzorem podatkowym.  

— Zarządzenie nr 70 z dnia 2 września 2010 r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji archiwalnej 

Uniwersytetu Śląskiego‖ oraz „Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt‖.  

— Zarządzenie nr 71 z dnia 6 września 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizowania 

studenckich praktyk zawodowych w Uniwersytecie Śląskim i obowiązków opiekunów 

praktyk.  

— Zarządzenie nr 72 z dnia 7 września 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia 

Studiów Podyplomowych „Ochrona informacji niejawnych i administracja bezpieczeństwa 

informacji‖.  

— Zarządzenie nr 73 z dnia 8 września 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia 

Studiów Podyplomowych „Zarządzanie systemem jakości i bezpieczeństwa informacji w biznesie 

i administracji‖.  

— Zarządzenie nr 74 z dnia 13 września 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalania 

wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwer -

sytetu.  

— Zarządzenie nr 75 z dnia 14 września 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalania 

http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-512010
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http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-702010
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http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-742010
http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-752010
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wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów 

Uniwersytetu.  

— Zarządzenie nr 76 z dnia 15 września 2010 r. w sprawie sposobu wyłaniania najlepszych 

absolwentów studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów 

magisterskich Uniwersytetu Śląskiego do celów umarzania pożyczek i kredytów studenckich.  

— Zarządzenie nr 77 z dnia 16 września 2010 r. w sprawie sposobu wyłaniania najlepszych 

absolwentów studiów doktoranckich Uniwersytetu Śląskiego do celów umarzania pożyczek 

i kredytów studenckich.  

— Zarządzenie nr 78 z dnia 17 września 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia 

Studiów Podyplomowych „Zarządzanie Organizacją Pozarządową w Unii Europejskiej‖.  

— Zarządzenie nr 79 z dnia 20 września 2010 r. w sprawie likwidacji Studiów Podyplomowych 

Mediacji i Sądownictwa Arbitrażowego.  

— Zarządzenie nr 80 z dnia 21 września 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia 

Studiów Podyplomowych Chemia Surowców Kosmetycznych — Kosmetologia.  

— Zarządzenie nr 81 z dnia 22 września 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i trybu 

przydziału miejsc oraz zamieszkiwania w domach studenckich Uniwersytetu Śląskiego.  

— Zarządzenie nr 82 z dnia 24 września 2010 r. w sprawie zmian w administracji ogólno-

uczelnianej.  

— Zarządzenie nr 83 z dnia 27 września 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szcze-

gółowych zasad (polityki) rachunkowości dotyczących ewidencji i rozliczania środków 

otrzymanych na realizację Projektu „Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań 

Interdyscyplinarnych‖ w ramach Umowy nr UDA-POIS.13.01-004/08/00.  

— Zarządzenie nr 84 z dnia 28 września 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wysokości 

opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2010/2011 (dotyczy sprostowania omyłki).  

— Zarządzenie nr 85 z dnia 29 września 2010 r. w sprawie zmian w strukturze podstawowych 

jednostek organizacyjnych prowadzących działalność naukowo-dydaktyczną w Uniwersytecie 

Śląskim w roku akademickim 2010/2011.  

— Zarządzenie nr 86 z dnia 30 września 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia 

Studiów Podyplomowych Wyceny i Gospodarki Nieruchomościami.  

— Zarządzenie nr 87 z dnia 1 października 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalania 

wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwer -

sytetu.  

— Zarządzenie nr 88 z dnia 4 października 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utwo-

rzenia Podyplomowych Studiów Negocjacji w Biznesie.  

— Zarządzenie nr 89 z dnia 11 października 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie 

udostępniania niepublikowanych prac dyplomowych (magisterskich/licencjackich/inżynierskich) 

oraz rozpraw doktorskich zgromadzonych w Archiwum Uniwersytetu Śląskiego.  

— Zarządzenie nr 90 z dnia 12 października 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie 

udostępniania niepublikowanych rozpraw doktorskich zgromadzonych w Bibliotece 

Uniwersytetu Śląskiego i bibliotekach specjalistycznych.  

— Zarządzenie nr 91 z dnia 14 października 2010 r. w sprawie utworzenia studiów doktoranckich 

w Instytucie Sztuki.  

— Zarządzenie nr 92 z dnia 15 października 2010 r. w sprawie utworzenia „Kursu językowego 

dla tłumaczy wybranych języków słowiańskich — języka chorwackiego, czeskiego, 

słowackiego‖.  

— Zarządzenie nr 93 z dnia 18 października 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowa-

dzenia „Instrukcji archiwalnej Uniwersytetu Śląskiego‖ oraz „Jednolitego Rzeczowego Wykazu 

Akt‖.  

— Zarządzenie nr 94 z dnia 19 października 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie 

szczegółowych zasad (polityki) rachunkowości dotyczących ewidencji i rozliczania środków 

otrzymanych na realizację Projektu „Zintegrowany system wspomagający zarządzaniem 

i ochroną zbiornika zaporowego (ZiZOZap)‖, realizowanego w ramach Programu 

Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007–2013, Priorytet 1. 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.  
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— Zarządzenie nr 95 z dnia 20 października 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie 

szczegółowych zasad (polityki) rachunkowości dotyczących ewidencji i rozliczania środków 

otrzymanych na realizację Projektu „Aktywny w szkole — Aktywny w życiu‖ w ramach 

Umowy nr UDA-POKL.03.03.04-00-111/08/00.  

— Zarządzenie nr 96 z dnia 22 października 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie 

utworzenia Studiów Podyplomowych Kwalifikacyjnych „Technologie Informacyjne w Biblio-

tekach Społeczeństwa Wiedzy‖.  

— Zarządzenie nr 97 z dnia 25 października 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie 

szczegółowych zasad (polityki) rachunkowości dotyczących ewidencji i rozliczania środków 

otrzymanych na realizację Projektu „Praktyczny kurs nowoczesnych metod analizy instru-

mentalnej‖ w ramach Umowy UDA-POKL.08.01.01-24-488/08-00.  

— Zarządzenie nr 98 z dnia 26 października 2010 r. zmieniające zarządzenie nr 112 z dnia 

16 listopada 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad (polityki) rachunkowości dotyczących 

ewidencji i rozliczania środków otrzymanych na realizację Projektu „Kurs dla kierowców 

autokarów‖ w ramach Umowy nr UDA - POKL.08.01.01-24-461/08-00.  

— Zarządzenie nr 99 z dnia 27 października 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie 

szczegółowych zasad (polityki) rachunkowości dotyczących ewidencji i rozliczania środków 

otrzymanych na realizację Projektu „Zamawianie kształcenia na kierunkach technicznych, 

matematycznych i przyrodniczych — pilotaż‖ w ramach Umowy nr 32/DSW/4.1.2/2008.  

— Zarządzenie nr 100 z dnia 28 października 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie 

szczegółowych zasad (polityki) rachunkowości dotyczących ewidencji i rozliczania środków 

otrzymanych na realizację Projektu „Partnerzy w nauce‖ w ramach Umowy nr UDA-

POKL.03.03.04-00-124/08/00.  

— Zarządzenie nr 101 z dnia 29 października 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie 

szczegółowych zasad (polityki) rachunkowości dotyczących ewidencji i rozliczania środków 

otrzymanych na realizację Projektu „Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka‖ 

w ramach Umowy nr UDA-RPSL.06.01.00-00-001/08-00.  

— Zarządzenie nr 102 z dnia 2 listopada 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegó-

łowych zasad (polityki) rachunkowości dotyczących ewidencji i rozliczania środków otrzyma-

nych na realizację Projektu „START — program promocji przedsiębiorczości w uczelniach 

wyższych w województwie śląskim‖ w ramach umowy nr UDA-POKL.08.02.01-24-024/08-00. 

— Zarządzenie nr 103 z dnia 3 listopada 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szcze-

gółowych zasad (polityki) rachunkowości dotyczących ewidencji i rozliczania środków 

otrzymanych na realizację Projektu „From Study of Molecular Dynamics in Amorphous 

Medicines at Ambient and Elevated Pressure to Novel Applications in Pharmacy‖ w ramach 

Umowy nr TEAM/2008-1/6.  

— Zarządzenie nr 104 z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad (polityki) 

rachunkowości dotyczących ewidencji i rozliczania środków otrzymanych na realizację 

Projektu „POLAPGEN- BD Narzędzia biotechnologiczne służące do otrzymywania odmian 

zbóż o wysokiej odporności na suszę‖ w ramach umowy nr UDA.POIG.01.03.01-00-101/08-00, 

realizowany w ramach Działania 1.3 „Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców 

realizowanych przez jednostki naukowe‖, Poddziałanie 1.3.1 „Projekty rozwojowe‖, współ-

finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 

Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 

— Zarządzenie nr 105 z dnia 5 listopada 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szcze-

gółowych zasad (polityki) rachunkowości dotyczących ewidencji i rozliczania środków 

otrzymanych na realizację Projektu „UPGOW Uniwersytet Partnerem Gospodarki Opartej na 

Wiedzy‖ w ramach umowy nr UDA — POKL. 04.01.01-00-215/08-00.  

— Zarządzenie nr 106 z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad (polityki) ra-

chunkowości dotyczących ewidencji i rozliczania środków otrzymanych na realizację projektu 

„MOK — Dostosowanie systemu zarządzania zbiorami do nowoczesnego modelu otwartych 

kolekcji dziedzinowych w Bibliotece Uniwersytetu Śląskiego i Bibliotece Głównej Akademii 

Ekonomicznej w Katowicach‖, umowa nr UDA-RPSL.08.01.00-00-049/09-00, program reali-

zowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007–2013, 

Priorytet VIII „Infrastruktura edukacyjna‖; Działanie 8.1. „Infrastruktura Szkolnictwa Wyższego‖.  

— Zarządzenie nr 107 z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad (polityki) 

http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-952010
http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-962010
http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-972010
http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-982010
http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-992010
http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-1002010
http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-1012010
http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-1022010
http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-1032010
http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-1042010
http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-1062010
http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-1072010
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rachunkowości dotyczących ewidencji i rozliczania środków otrzymanych na realizację 

projektu MODLAB — Modernizacja infrastruktury zespołu laboratoriów dydaktycznych 

Uniwersytetu Śląskiego z zakresu nauk o środowisku w Katowicach i Sosnowcu, program 

realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, 

Priorytet VIII „Infrastruktura edukacyjna‖; Działanie 8.1. „Infrastruktura Szkolnictwa Wyższego‖.  

— Zarządzenie nr 108 z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad (polityki) 

rachunkowości dotyczących ewidencji i rozliczania środków otrzymanych na realizację 

Projektu „Instytucje i organizacje wspierające rozwój i socjalizację osób niepełnosprawnych 

intelektualnie na terenie powiatów cieszyńskiego i karwińskiego‖ w ramach Programu Ope-

racyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007–2013, 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego — 

Przekraczamy Granice, umowa nr ŚC/90-PL.3.22/3.3.05/10.01728/59.  

— Zarządzenie nr 109 z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad (polityki) 

rachunkowości dotyczących ewidencji i rozliczania środków otrzymanych na realizację 

Projektu „Kolorowe ścieżki Euroregionu‖ w ramach Programu Operacyjnego Współpracy 

Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007–2013, współfinansowanego ze 

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego — Przekraczamy Granice, umowa 

nr CZ.3.22/2.3.00/09.01504.  

— Zarządzenie nr 110 z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad (polityki) 

rachunkowości dotyczących ewidencji i rozliczania środków otrzymanych na realizację 

Projektu „Podniesienie jakości kształcenia w zakresie IT — utworzenie nowoczesnych, 

międzywydziałowych pracowni informatycznych i laboratoriów elektronicznych Uniwersytetu 

Śląskiego w Katowicach — PILEUS‖ w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego, Priorytet VIII „Infrastruktura Edukacyjna‖; Działanie 8.1. „Infra -

struktura Szkolnictwa Wyższego‖. 

— Zarządzenie nr 114 z dnia 25 listopada 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia 

Studiów Podyplomowych Negocjacji Kryzysowych.  

— Zarządzenie nr 115 z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie utworzenia Studiów Podyplo-

mowych Wiedza o integracji europejskiej.  

— Zarządzenie nr 116 z dnia 3 grudnia 2010 r. w sprawie realizacji przez Uniwersytet Projektu 

„Atrakcyjna i Innowacyjna Biotechnologia — ATRINBIOTECH‖ w ramach Programu Opera-

cyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.  

— Zarządzenie nr 117 z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia „Regulaminu przyznawania 

i wypłacania stypendiów w Uniwersytecie Śląskim w ramach Projektu „Atrakcyjna i  Inno-

wacyjna Biotechnologia — ATRINBIOTECH — zadanie nr 1‖.  

— Zarządzenie nr 118 z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie rozkładu czasu pracy w 2011 roku dla 

pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.  

— Zarządzenie nr 119 z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w strukturze podstawowych 

jednostek organizacyjnych prowadzących działalność naukowo-dydaktyczną w Uniwersytecie 

Śląskim w roku akademickim 2010/2011.  

— Zarządzenie nr 120 z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie uchylenia zarządzenia.  

— Zarządzenie nr 121 z dnia 16 grudnia 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia 

Podyplomowych Studiów Prawa Unii Europejskiej.  

— Zarządzenie nr 122 z dnia 21 grudnia 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad 

korzystania z pokoi gościnnych w Uniwersytecie Śląskim.  

— Zarządzenie nr 123 z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad 

przyznawania pomieszczeń oraz zamieszkiwania w Domach Asystenta Uniwersytetu Śląskiego.  

— Zarządzenie nr 124 z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad (polityki) 

rachunkowości dotyczących ewidencji i rozliczania środków otrzymanych na realizację 

Projektu „Atrakcyjna i Innowacyjna Biotechnologia ATRINBIOTECH‖ w ramach umowy 

nr UDA-POKL. 04.01.02-00-095/10-00, realizowany w ramach Działania 4.1. Wzmocnienie 

i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków 

o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 4.1.2 Zwiększenie 

liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, 

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki.  

http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-1082010
http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-1092010
http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-1142010
http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-1152010
http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-1162010
http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-1172010
http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-1182010
http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-1192010
http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-1202010
http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-1212010
http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-1222010
http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-1232010
http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-1242010
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Uchwały Senatu 

— Uchwała nr 50 z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie utworzenia specjalności w Uniwersytecie 

Śląskim.  

— Uchwała nr 51 z dnia 2 marca 2010 r. zmieniająca uchwałę nr 87 Senatu Uniwersytetu 

Śląskiego z dnia 5 marca 2002 r. w sprawie ustanowienia nagrody PRO SCIENTIA ET ARTE.  

— Uchwała nr 52 z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie sposobu zaliczania do pensum nauczycieli 

akademickich zajęć prowadzonych w językach obcych.  

— Uchwała nr 53 z dnia 20 kwietnia 2010 r. w sprawie utworzenia kierunku studiów mecha-

tronika.  

— Uchwała nr 54 z dnia 20 kwietnia 2010 r. w sprawie utworzenia specjalności i  programów.  

— Uchwała nr 55 z dnia 20 kwietnia 2010 r. w sprawie utworzenia nowych form studiów.  

— Uchwała nr 56 z dnia 20 kwietnia 2010 r. zmieniająca uchwałę nr 17 Senatu Uniwersytetu 

Śląskiego z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu studiów w Uniwer-

sytecie Śląskim‖.  

— Uchwała nr 57 z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie zmiany w uchwale nr 45 Senatu UŚ z dnia 

8 grudnia 2009 r. zmieniającej uchwałę nr 26 Senatu UŚ z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie 

zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne w zakresie studiów pierwszego 

stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich.  

— Uchwała nr 62 z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie utworzenia kierunku studiów technologia 

chemiczna.  

— Uchwała nr 63 z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie utworzenia nowych form studiów.  

— Uchwała nr 65 z dnia 26 października 2010 r. w sprawie stwierdzenia zgodności Regulaminu 

Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Śląskiego z ustawą Prawo o  szkolnictwie wyższym 

oraz Statutem Uniwersytetu Śląskiego.  

— Uchwała nr 69 z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie podziału wynagrodzenia zasadniczego 

z tytułu korzystania przez nauczycieli akademickich z praw autorskich przy wykonywaniu 

obowiązków obejmujących prowadzenie badań naukowych i zajęć dydaktycznych w ramach 

stosunku pracy.  

— Uchwała nr 70 z dnia 7 grudnia 2010 r. zmieniająca Uchwałę nr 82 Senatu UŚ z dnia 4 marca 

2008 r. w sprawie trybu przyznania „Medalu Uniwersytetu Śląskiego‖.  

— Uchwała nr 71 z dnia 7 grudnia 2010 r. zmieniająca uchwałę nr 87 Senatu UŚ z dnia 

22 kwietnia 2008 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu Studiów Podyplomowych w Uniwer-

sytecie Śląskim‖.  

— Uchwała nr 72 z dnia 7 grudnia 2010 r. zmieniająca uchwałę nr 88 Senatu UŚ z dnia 

22 kwietnia 2008 r. w sprawie „Wytycznych dotyczących tworzenia, prowadzenia i  likwidacji 

studiów podyplomowych w Uniwersytecie Śląskim‖. 

— Uchwała nr 73 z dnia 7 grudnia 2010 r. zmieniająca Uchwałę nr 69 Senatu UŚ z dnia 

26 czerwca 2007 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad pobierania opłat za świadczone 

usługi edukacyjne związane z prowadzeniem studiów podyplomowych i  kursów dokształca-

jących.  

— Uchwała nr 74 z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie zgody na przyjęcie przez Uniwersytet 

darowizny nieruchomości przy ul. Św. Pawła 3 w Katowicach.  

— Uchwała nr 75 z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu 

w Senacie Uniwersytetu Śląskiego i przeprowadzenia wyborów uzupełniających.  

Pisma okólne Rektora 

— Pismo okólne nr 1 z dnia 5 maja 2010 r. w sprawie określenia wzorów umów o dzieło 

i przeniesienia autorskich praw majątkowych. 

— Pismo okólne nr 2 z dnia 6 maja 2010 r. w sprawie wysokości opłaty za postępowanie 

związane z przyjęciem na studia w Uniwersytecie Śląskim w roku akademickim 2010/2011.  

 

http://bip.us.edu.pl/uchwala-nr-502010
http://bip.us.edu.pl/uchwala-nr-512010
http://bip.us.edu.pl/uchwala-nr-522010
http://bip.us.edu.pl/uchwala-nr-532010
http://bip.us.edu.pl/uchwala-nr-542010
http://bip.us.edu.pl/uchwala-nr-552010
http://bip.us.edu.pl/uchwala-nr-562010
http://bip.us.edu.pl/uchwala-nr-572010
http://bip.us.edu.pl/uchwala-nr-622010
http://bip.us.edu.pl/uchwala-nr-632010
http://bip.us.edu.pl/uchwala-nr-652010
http://bip.us.edu.pl/uchwala-nr-692010
http://bip.us.edu.pl/uchwala-nr-702010
http://bip.us.edu.pl/uchwala-nr-712010
http://bip.us.edu.pl/uchwala-nr-722010
http://bip.us.edu.pl/uchwala-nr-732010
http://bip.us.edu.pl/uchwala-nr-742010
http://bip.us.edu.pl/uchwala-nr-752010
http://bip.us.edu.pl/pismo-okolne-nr-12010
http://bip.us.edu.pl/pismo-okolne-nr-22010
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B/ Infrastruktura (inwestycje) 

Inwestycje realizowane ze środków własnych i pozyskanych 

(MNiSW, samorządy lokalne) 

1. Modernizacja budynku wysokiego Wydziału Nauk o Ziemi w Sosnowcu 

W 2006 roku rozpoczęto modernizację budynku wysokiego Wydziału. Wykonano najbardziej 

kosztochłonne zadania — wymianę elewacji i okien, połączoną z termomodernizacją, zmoderni-

zowano instalację oświetlenia awaryjnego oraz instalację oddymiania szybu windowego, a także 

zabudowano agregat prądotwórczy. Koszt zrealizowanych robót przekroczył kwotę 19  000 tys. zł.  

W 2009 roku zakończono wymianę instalacji centralnego ogrzewania z poszerzeniem jej 

o funkcje klimatyzacji i odzysku energii, a jej koszt wyniósł ponad 4 700 tys. zł.  

Realizacja pełnej modernizacji systemów energetycznych obiektu nie była możliwa ze 

względu na ograniczone możliwości finansowe Uczelni. W związku z tym opracowano — zgodny 

z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego — program inwestycji pn. „Wykonanie 

zintegrowanego systemu ogrzewania/chłodzenia, wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, 

instalacji ochrony pożarowej i instalacji elektrycznej‖ występując z wnioskiem o włączenie 

zadania do resortowego planu inwestycyjnego oraz przyznanie dotacji. Z uwagi na brak funduszy, 

w latach 2009 i 2010 Uczelnia nie otrzymała dotacji na ten cel. 

W marcu 2010 roku podpisana została umowa o dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja 

infrastruktury zespołu laboratoriów dydaktycznych Uniwersytetu Śląskiego z zakresu Nauk 

o Środowisku w Katowicach i Sosnowcu — MODLAB (Wydział Nauk o Ziemi, Wydział Biologii 

i Ochrony Środowiska oraz Instytut Fizyki)‖, realizowana w ramach projektu wynikającego 

z umowy nr UDA-RPSL.08.01.00-00-052/09-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 z dnia 25 marca 2010 roku. Projekt ten obejmuje 

swoim zakresem m.in. przebudowę i adaptację pomieszczeń w budynku laboratorium WNoZ.  

Natomiast w maju 2010 roku złożony został wniosek o dofinansowanie projektu pn. 

„Termomodernizacja budynku laboratorium wraz z odzyskiem ciepła z budynku wysokiego 

Wydziału Nauk o Ziemi w Sosnowcu — etap końcowy inwestycji (TERMOLAB)‖. Projekt ten 

obejmuje swoim zakresem: wymianę elewacji budynku laboratorium, modernizację węzła cieplnego, 

wymianę wentylacji mechanicznej z glikolowym odzyskiem ciepła, roboty elektryczne wraz z AKPiA. 

Planowane działania pozwolą ukończyć inwestycje w budynku Wydziału Nauk o Ziemi. 

2. Nadbudowa budynku Rektoratu 

W 2008 roku zakończono roboty wykończeniowe i zasiedlono nadbudowaną kondygnację. 

Dzięki zamontowaniu windy osobowej budynek w pełni udostępniono osobom niepełnosprawnym 

ruchowo. Przeprowadzono również roboty dostosowujące budynek do przepisów ochrony pożarowej. 

W ramach inwestycji zaprojektowano dla całego obiektu nowoczesny system ogrzewania 

z odzyskiem ciepła i funkcją chłodzenia.  

W 2010 roku zaprojektowano oraz wykonano roboty budowlane dotyczące termomodernizacji 

i komfortu cieplnego budynku Rektoratu obejmujące swoim zakresem m.in. wykonanie projektu 

wykonawczego, rozbudowę istniejącej rozdzielni niskiego napięcia, zabudowę źródła chłodu i jego 

połączenie z istniejącą instalacją ostatniej kondygnacji, modernizację węzła cieplnego skojarzonego 

z instalacją chłodzenia. W 2010 r. wykonano również projekt wykonawczy elewacji budynku 

Rektoratu i uzyskano pozwolenie na budowę dotyczące wykonania elewacji.  

Inwestycje realizowane  

w oparciu o dotacje ze środków Unii Europejskiej 

1. Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka  

W lipcu 2008 r. podpisano z Zarządem Województwa Śląskiego umowę o dofinansowanie pro-

jektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007–2013. 
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Koszt inwestycji przekracza kwotę 79 000 tys. zł (nie licząc wydatkowanych wcześniej 3 603 tys. zł, 

głównie na opracowanie projektów technicznych).  

Montaż finansowy zadania: środki unijne — 52 828 tys. zł, dotacja Miasta Katowice — 

9 200 tys. zł, dotacja Zarządu Województwa Śląskiego — 12 000 tys. zł. Uzyskano także kwotę 

5 000 tys. zł z dotacji celowej budżetu państwa. Planowany termin zakończenia realizacji przewi -

dziany był na rok 2012, jednakże na wniosek Generalnego Wykonawcy i po uzyskaniu zgody 

Zamawiającego termin ten skrócono. Zakończenie robót budowlanych i oddanie budynku do 

użytkowania przewidziano na rok 2011. 

Do końca 2010 roku wykonano roboty o łącznej wartości 43 683 tys. zł, w tym: środki unijne 

— 21 953 tys. zł, dotacja celowa budżetu państwa (za pośrednictwem MNiSW) — 4 300 tys. zł. 

dotacja Miasta Katowice — 5 030 tys. zł. Zaangażowanie środków Uniwersytetu Śląskiego 

i Uniwersytetu Ekonomicznego to kwota 12 400 tys. zł. 

2. Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie  

W 2006 roku Uniwersytet Śląski zaprosił do uczestnictwa w realizacji projektu inne śląskie 

uczelnie: Śląską Akademię Medyczną, Akademię Ekonomiczną i Politechnikę Śląską, uzyskując 

ich akceptację. Pod koniec 2006 roku projekt został wpisany na indykatywną listę inwestycji prio-

rytetowych Programu operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko‖ do realizacji w latach 2007–2013. 

W 2008 roku złożono wniosek o dofinansowanie zadania z funduszy europejskich, a w kwietniu 

2009 r. podpisano umowę o dofinansowanie zadania ze środków unijnych kwotą 64 680 tys. zł. 

Uzyskano także zapewnienie o dofinansowaniu inwestycji przez Miasto Chorzów kwotą 

4 000 tys. zł oraz Urząd Marszałkowski kwotą 20 000 tys. zł. 

W 2009 roku przeprowadzono i rozstrzygnięto przetarg na wykonanie projektu wykonawczego 

i robót budowlanych.  

Rok 2010 zamknięto wykonaniem robót na łączną kwotę 20 478 tys. zł, w tym: środki unijne 

— 16 470 tys. zł, dotacja Sejmiku Województwa Śląskiego — 4 000 tys. zł oraz środki własne 

Uniwersytetu Śląskiego — 8 tys. zł. 

3. Hala sportowa 

W 2007 roku zakończono projekt techniczny obiektu oraz uzyskano pozwolenie na budowę.  

W 2009 roku złożono wniosek o uzyskanie dofinansowania z Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego, jednak dofinansowania nie uzyskano.  

Projekt został umieszczony na liście rezerwowej. 

4. Termomodernizacja budynku laboratorium wraz odzyskiem ciepła z budynku wysokiego 

Wydziału Nauk o Ziemi w Sosnowcu — etap końcowy inwestycji (TERMOLAB) 

W maju 2010 roku Uniwersytet aplikował do Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego o przyznanie dofinansowania na realizację projektu „Termomodernizacja 

budynku laboratorium wraz odzyskiem ciepła z budynku wysokiego Wydziału Nauk o Ziemi — 

etap końcowy inwestycji (TERMOLAB)‖, której wartość wynosi około 11,5 mln zł. W zakres 

prac termomodernizacyjnych wchodzi: wymiana elewacji budynku laboratorium, wymiana 

energochłonnej wentylacji mechanicznej na nowy system z wbudowaną instalacją glikolowego 

odzysku ciepła z budynku wysokiego, które wykorzystywane będzie do wspomagania ogrzewania 

budynku WNoZ (co będzie miało duży wpływ na obniżenie zapotrzebowania na ciepło z źródła 

zewnętrznego), modernizacja węzła cieplnego, a także roboty elektryczne wraz z AKPiA.  

Docelowo budynek laboratorium wraz z budynkiem wysokim WNoZ zostaną objęte systemem 

zarządzania obiektem i energią — BMS i EMS. 

Inwestycje planowane do realizacji  

przy współpracy z lokalnymi władzami samorządowymi 

1. Budowa nowego obiektu dla Wydziału Radia i Telewizji im. K. Kieślowskiego  

We współpracy Uniwersytetu z Miastem Katowice powstała idea budowy nowego obiektu dla 

Wydziału Radia i Telewizji. Miasto zaproponowało pod jego realizację działki w rejonie ulic 
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św. Pawła oraz Wodnej i wstępnie zaplanowało przeznaczyć na ten cel kwotę 10 000 tys. zł, w tym 

pokrycie kosztów dokumentacji technicznej. W 2008 roku opracowano techniczną koncepcję 

obiektu. W roku 2009 podjęto działania mające na celu ogłoszenie konkursu na opracowanie 

koncepcji architektoniczno-urbanistycznej nowej siedziby dla Wydziału. Na podstawie przetargu 

wyłoniono nieograniczonego wykonawcę do przygotowania i przeprowadzenia ww. konkursu — 

jest nim Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP. 

Opis do tabel 

Tabela nr 1 informuje o źródłach finansowania inwestycji. Należy tu podkreślić znaczne zaanga-

żowanie środków własnych Uniwersytetu — 26% nakładów. Pozostałe środki inwestycyjne 

pozyskano z następujących źródeł: dotacja MNiSW stanowi 18% nakładów, środki jednostek 

samorządowych — 21% nakładów, natomiast dotacje ze środków unijnych stanowią 35% 

wszystkich wydatków poniesionych na inwestycje budowlane w latach 2005–2010. 

Tabela nr 2 przedstawia inwestycje kontynuowane w 2010 roku — realizowane w latach  

2005–2010.  

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. Widocznymi 

efektami tej dobrze układającej się współpracy są inwestycje realizowane, jak np. CINiBA — 

Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka czy ŚMCEiBI — Śląskie Międzyuczelniane 

Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie, jak i te, które już zostały 

ukończone, np. Centrum Naukowo-Dydaktyczne Instytutów Neofilologicznych Wydziału Filolo-

gicznego w Sosnowcu. 

 

 

TABELA 1 

Źródła finansowania uniwersyteckich inwestycji w 2010 roku w tys. zł  

(dane porównawcze za okres lat 2005–2010) 

Lp. Instytucja dotująca 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Razem % 

1 Dotacja MNiSW — 6 500 6 007 1 903 500  4 300 19 210 18% 

2 Środki własne 

Uniwersytetu Śląskiego 
2 052 588,3 3 423,7 7 242 2 141 12 486 27 933 26% 

3 Fundusze europejskie — — — — 6 502 31 425 37 927 35% 

4 Dotacje samorządów  960 1 400 1 075 3 117 16 030  22 582 21% 

Razem 2 052 8 048,3 10 830,7 10 220 12 260 64 241 107 652 100% 
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TABELA 2 

Inwestycje budowlane realizowane w 2010 roku (dane porównawcze za okres lat 2005–2010) 

Lp. 
Opis inwestycji  
i jej lokalizacja 

Planowane  
efekty rzeczowe 

pow. — m2 

kub. — m3 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 RAZEM 

Nakłady (w tys. zł) 

1 Modernizacja budynku wysokiego 

Wydziału Nauk o Ziemi w Sosnowcu — 

— 
50 6 000 — MNiSW 

8 384 

w tym: 

5 419 — MNiSW 

2 965 — UŚ 

5 373 2 079 — 21 886 

2 Nadbudowa Rektoratu,  

Bankowa 12 
1 668 

4 379 
348 

1 732 

w tym: 

272 — UŚ  

960 — M. K-ce 

500 — MNiSW  

2 010,  

w tym: 

21,9 — UŚ  

1 400 — M. K-ce 

588 — MNiSW 

3 526 

w tym: 

723 — UŚ  

900 — M. K-ce 

1 903 — MNiSW 

— — 7 616 

3 Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka 

Akademicka — CINiBA  
12 400 

62 600 

1 637 

w tym: 

267 — AE 

— 22 79 

3 209,  

w tym: 

2 134 — UE 

500 — BP  

570 — M. K-ce  

5 — UŚ 

43 683 48 630 

4 Śląskie Międzyuczelniane Centrum 

Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych 

w Chorzowie — ŚMCEiBI 
21 500 

68 000 
— 0,3 42,7 188 

5 385,  

w tym: 

4 368 — UE 

1 000 — M. Chorzów 

17 — UŚ 

20 478 26 094 

5 Hala sportowa 5 249 

35 499 
— 38 200 — 23 1 262 

6 Termomodernizacja budynku laboratorium 

wraz z odzyskiem ciepła budynku 

wysokiego WNoZ — etap końcowy 

inwestycji (TERMOLAB) 

 — — — — — 80 80 

7 Budowa nowego obiektu  

dla Wydziału Radia i Telewizji  

im. K. Kieślowskiego 

2 365 

9 500 
— — — 7 3 — 10 

 RAZEM  2 035 7 770,3 10 658,7 9 173 10 699 64 242 104 578 
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VII  DZIAŁALNOŚĆ INNYCH JEDNOSTEK 
ORGANIZACYJNYCH UCZELNI 

A/ Archiwum Uniwersytetu Śląskiego 

Na koniec 2010 roku zasoby Archiwum liczyły 3 233,06 mb. Oznacza to, że w ubiegłym roku 

przybyło nam 272,56 mb archiwaliów. Przyjęte archiwalia to: 14 792 teczki, z czego 10 755 teczek 

to akta studenckie (zarówno absolwentów, jak i osób skreślonych), 744 teczki, to akta rekrutacji, 

zaś reszta, czyli 3 293 to jednostki archiwalne przejęte z administracji uczelni i z biblioteki.  

W minionym roku Zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Śląskiego nr 70/2010 z dnia 2 września 

2010 r. wprowadzono nowe normatywy: „Instrukcję archiwalną‖ i „Jednolity Rzeczowy Wykaz 

Akt Uniwersytetu Śląskiego‖. Wymagało to zorganizowania i przeprowadzenia przez pracowników 

Archiwum cyklu szkoleń dla pracowników administracji Uczelni. Ponadto, wprowadzono nową 

formułę wypożyczeń dokumentacji z Archiwum — obecnie wypożycza się akta drogą e-mailową 

kierowaną na adres archiwum@us.edu.pl.  

W 2010 r. podjęto ostateczną decyzję o centralizacji zasobów archiwalnych i gromadzeniu ich 

przede wszystkim w Chorzowie, przy zachowaniu pomieszczeń magazynowych i zgromadzonych 

tam zbiorów w budynku przy ul. Bankowa 5. W związku z tym nastąpiła zmiana lokalizacji 

Archiwum, którego siedzibę przeniesiono do Chorzowa. Zakupiono regały jezdne — 18 składów 

i 4 regały dodatkowe; w sumie Archiwum dysponuje 148 regałami o powierzchni użytkowej 

1139,6 mb.  

W wyniku podjętej decyzji o centralizacji Archiwum, rozpoczęto przewożenie zbiorów ze 

składnicy w Cieszynie do Archiwum w Chorzowie. Zbiory te wymagają porządkowania i prze -

prowadzenia pełnej inwentaryzacji. Do końca 2010 r. przewieziono z Cieszyna 3  516 teczek, 

z których udało się uporządkować 3 225. 

W minionym roku liczba udostępnień i kwerend wynosiła 34 309, w tym 33 443 kwerendy 

i udostępnienie 866 jednostek archiwalnych (średnia miesięczna wynosiła 2859).  

W roku 2010 praktyki studenckie (jako praktyki zawodowe) w uniwersyteckim Archiwum 

odbyło 20 studentów specjalizacji archiwalnej. 

Oprócz bieżących zadań pracownicy Archiwum opracowali komputerową bazę akt osobowych 

pracowników zwolnionych (w sumie 16 758 rekordów), komputerową bazę kartotek płacowych 

pracowników Uczelni (16 676 rekordów) oraz komputerową bazę stanowiącą katalog prac magi-

sterskich i licencjackich (86 205 rekordów). Dodatkowo zdigitalizowano zagrzybione jednostki 

archiwalne, stanowiące dokumentację osobową studentów (akta osobowe studentów).  

Pracownicy Archiwum aktywnie uczestniczyli w życiu naukowym, biorąc udział w konferen-

cjach i seminariach, m.in. w seminarium archiwistycznym zorganizowanym przez Archiwum 

Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej pt. „Wystawy w archiwum — drugie życie 

dokumentów‖ (czerwiec 2010 r.) oraz w konferencji zorganizowanej przez Archiwum Nauki PAN 

i PAU wraz z Komisją Historii Nauki PAU w Krakowie pt. „Archiwa, Biblioteki, Muzea wobec 

nowych wyzwań w dobie digitalizacji‖ (grudzień 2010 r.). 
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B/ Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego 

i Rada Biblioteczna 

B.1  Biblioteka Uniwersytecka 

Kluczowe działania 

1. Projekty w realizacji 

 „Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka‖ — wspólna inwestycja Uniwersytetu 

Śląskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego (do 30.09.2010 r. Akademia Ekonomiczna im. 

Karola Adamieckiego). 

W 2010 roku, podobnie jak w latach ubiegłych, Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego przy pełnej 

bieżącej obsłudze użytkowników kontynuowała prace związane z przygotowaniem się do 

przeprowadzki do nowego budynku. W związku z tym, że Generalny Wykonawca CINiBA — 

Konsorcjum Mostostal Warszawa SA skrócił czas wykonania inwestycji a termin oddania 

budynku określono na 30 czerwca 2011 r., władze obu uczelni zdecydowały o przyspieszeniu 

otwarcia CINiBA na koniec roku 2011 r. W związku z tym przyspieszono prace przygotowujące 

księgozbiór do udostępniania, wyposażenia budynku, określenia procedur pracy i przygotowa -

nia dokumentacji do przetargów na elementy wyposażenia.  

28 maja 2010 r. odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę 

Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej. Poświęcenia kamienia węgielnego 

dokonał Arcybiskup Metropolita Katowicki dr Damian Zimoń. 

W uroczystości wzięli udział: Rektorzy Uniwersytetu Śląskiego i Akademii Ekonomicznej, 

Dyrektorzy Biblioteki UŚ i Biblioteki Głównej AE, przedstawiciele środowisk akademickich, 

władz wojewódzkich oraz miast — siedzib UŚ i AE, posłowie i senatorowie RP oraz 

europarlamentarzyści związani z regionem a także przedstawiciele generalnego wykonawcy 

inwestycji — konsorcjum Mostostal Warszawa SA & Acciona Infraestructuras SA i autorzy 

projektu gmachu CINiBA z biura architektonicznego HS99. 

2 grudnia 2010 r. podczas konferencji prasowej połączonej ze zwiedzaniem gmachu dziennikarze 

mogli sprawdzić na jakim etapie jest budowa i czy wszystko przebiega zgodnie z planem. 

W spotkaniu wzięli udział gospodarze inwestycji: Rektorzy UŚ i UE, Dyrektorzy Bibliotek obu 

uniwersytetów, Prezydent Katowic oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy. Kierownik 

projektu, prof. D. Pawelec oprowadzając gości po obiekcie wyjaśniał, w jaki sposób 

rozwiązania architektoniczne oraz przewidziane w CINiBA najnowsze technologie spełnią 

potrzeby czytelników. Wydarzenie miało charakter zebrania roboczego w dniu pracy na 

budowie.  

 „Dostosowanie zasobu Śląskiej Biblioteki Cyfrowej do rozszerzonego dostępu internetowego 

— RID‖. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Śląskiego, Priorytet II — Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.2 — Rozwój elektronicznych 

usług publicznych. Realizację projektu zakończono 31 grudnia 2009 r.  

W 2010 r. realizacja projektu była kontrolowana przez Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz dwukrotnie przez Zespół Audytowy Urzędu 

Kontroli Skarbowej w Katowicach. 

 „Dostosowanie systemu zarządzania zbiorami do nowoczesnego modelu otwartych kolekcji 

dziedzinowych — MOK‖. Projekt wspierający CINiBA ma na celu przygotowanie księgozbioru 

do udostępniania w CINiBA. Projekt w trakcie realizacji. 

23 września 2009 r. przyznano dofinansowanie. Koszt całkowity — 5 710 690,00 zł. Kwota 

dofinansowania — 4 854 086,00 zł.  
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 „ARTON — Polska Literatura Humanistyczna‖ 

26 kwietnia 2010 r. aplikowano o środki finansowe w ramach Programu Operacyjnego 

Innowacyjna Gospodarka 2007–2013 (Oś Priorytetowa 2 — Infrastruktura sfery B+R, Działanie 

2.3 — Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki). Wniosek oceniono 

bardzo wysoko, jednak środków nie przyznano z uwagi na to, że projekt nie wspiera 

bezpośrednio gospodarki.  

 Z inicjatywy dyrekcji BUŚ i w uzgodnieniu z Instytutem Bibliotekoznawstwa i Informacji 

Naukowej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego, przygotowano projekt studiów 

podyplomowych „Technologie informacyjne w bibliotekach społeczeństwa wiedzy‖. Studia 

były bezpłatne, zrealizowane w ramach wsparcia dla pracowników Biblioteki zobowiązanych 

do uzupełnienia wykształcenia bibliotekarskiego (ukończyły 22 osoby z bibliotek UŚ) w pro -

jekcie Uniwersytet Partnerem Gospodarki Opartej na Wiedzy — Program Operacyjny Kapitał 

Ludzki, Priorytet IV — Szkolnictwo wyższe i nauka, Poddziałanie 4.1.1 — Wzmocnienie 

potencjału dydaktycznego uczelni. Projekt prowadził Uniwersytet Śląski. Zajęcia dwuseme-

stralne rozpoczęto w październiku 2009 r. a zakończono w kwietniu 2010 r. Zajęcia odbywały 

się średnio dwa razy w miesiącu — łącznie 340 godzin dydaktycznych. Wszyscy uczestnicy 

zaliczyli egzaminy z wynikiem pozytywnym.  

 E-learning — przygotowania do opracowania koncepcji „Przysposobienia bibliotecznego‖ 

w wersji elektronicznej; projekt będzie realizowany w 2011 roku. 

2. Śląska Biblioteka Cyfrowa  

Rozwijana jest dynamicznie od 2006 roku. W 2009 r. dołączyły do ŚBC nowe jednostki — 

w sumie współpracę podjęło dotychczas 46 jednostek. Wszystkie jednostki tworzą zasoby ŚBC: 

24 002 pozycje. 

Uniwersytet Śląski umieszcza w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej różne kategorie publikacji:  

— wydawnictwa z tzw. domeny publicznej, 

— prace Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego, 

— prace doktorskie publikowane na podstawie licencji udzielonych przez autorów,  

— inne publikacje zamieszczone na podstawie odrębnych umów zawartych między właścicielem 

praw autorskich i Uniwersytetem Śląskim, np. materiały z konferencji oraz wystaw organizo -

wanych przez Bibliotekę UŚ, prezentacje multimedialne z wykładów.   

W roku 2010 wprowadzono do ŚBC 106 pozycji: w BUŚ 34 pozycje (5 496 stron), na 

wydziałach UŚ 29 pozycji (7 770 stron) oraz 37 doktoratów (8 595 stron), umieszczono i wyco-

fano po interwencji autorów 6 doktoratów (1 193 strony). 

Zdigitalizowano w ramach projektów dla niepełnosprawnych 1 146 publikacji (241 561 stron).  

3. Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Śląskiego 

W ramach projektu „Dostosowanie zasobu Śląskiej Biblioteki Cyfrowej do rozszerzonego 

dostępu internetowego — RID‖ Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego uruchomiła Uczelnianą Biblio-

tekę Wirtualną; stan zasobów: 2 455 publikacji. Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Śląskiego udostępnia 

w wersji zdigitalizowanej najpoczytniejsze publikacje naukowe oraz podręczniki i skrypty, 

z których najczęściej korzystają naukowcy i studenci Uniwersytetu Śląskiego. Publikacje zostały 

udostępnione na podstawie art. 28 p. 3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim 

i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 nr 90, poz. 631). Z publikacji korzystać można wyłącznie za 

pomocą komputerów sieci bibliotek Uniwersytetu Śląskiego.  

4. PROLIB 2  

W 2010 roku trwały prace dotyczące dostosowania systemu PROLIB do funkcjonowania 

w CINiBA; wypracowano procedury łączenia baz katalogowych i czytelniczych BUŚ i BG UE. 

Ogólny stan czytelników bazy PROLIB wszystkich wypożyczalni elektronicznych (według 

statusu czytelnika): 

Studenci UŚ  26 959  

Student UŚ studiów podyplomowych 550  

Student innej uczelni 540  

Doktorant UŚ 1 259  
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Doktorant innej uczelni 30  

Pracownik Biblioteki 170  

Oddział 31  

Pracownik naukowy 1 602  

Pracownik (inny) 552  

Emeryt UŚ 88  

Kaucja 250  

Oddział w Rybniku 12  

Biblioteka Brytyjska 349  

Biblioteka Niemiecka 37  

Wypożyczalnia Międzybiblioteczna 20  

Ogółem 32 449  

 

 

Stan bazy czytelników z kontem aktywnym w BUŚ (według statusu czytelnika):  

Student UŚ 10 086  

Student UŚ studiów podyplomowych 139  

Student innej uczelni 436  

Doktorant UŚ 776  

Doktorant innej uczelni 28  

Pracownik Biblioteki 133  

Oddział 18  

Pracownik naukowy 953  

Pracownik (inny) 329  

Emeryt UŚ 67  

Kaucja 249  

Student MIS 50  

Wypożyczalnia Międzybiblioteczna 20  

Biblioteka Brytyjska 2  

Ogółem 13 286  

 

 

Do kasy Uniwersytetu Śląskiego odprowadzono: 

Kary (nieterminowy zwrot, książki zagubione) 72 409 zł  

Kaucja 18 300 zł  

Wpisowe (duplikaty i za założenie konta) 1 820 zł  

Ogółem: 92 529 zł  

Organizacja systemu bibliotecznego 

W roku 2010 w systemie biblioteczno-informacyjnym Uniwersytetu Śląskiego funkcjonowało, 

oprócz Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego (Głównej), 13 Bibliotek Specjalistycznych. Spośród 

nich 9 to biblioteki działające w ramach wydziałów oraz 4 należące do takich jednostek, jak: 

Międzynarodowa Szkoła Nauk Politycznych, Szkoła Zarządzania, Studium Praktycznej Nauki 

Języków Obcych oraz Ośrodek Dydaktyczny w Rybniku. 

Zatrudnienie na 31.12. 2010 r. w BUŚ (wraz z oddziałami w Cieszynie, oddziałem Fizyki oraz 

oddziałem Biologii): ogółem 101 osób — pełnozatrudnieni 100 osób, niepełnozatrudnieni 1 osoba). 

W roku 2010 w Bibliotekach Specjalistycznych zatrudnionych było 89 pracowników na 84 

pełnych etatach oraz 5 pracowników na 1/2 etatu. 
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Pracownicy Biblioteki aktywnie uczestniczą w przedsięwzięciach o zasięgu ogólnopolskim:  

 Ogólnopolski projekt finansowany w ramach funduszy europejskich „NUKAT — 

Autostrada Informacji Cyfrowej‖. Osoba odpowiedzialna za współpracę — mgr Anna 

Śpiechowicz. 

 Zespół ds. Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej Biblioteki Narodowej — mgr Anna 

Śpiechowicz, mgr Izabela Wielgus. 

 Zespół Koordynacyjny ds. Narodowego Uniwersalnego Katalogu Centralnego NUKAT — 

mgr Anna Śpiechowicz. 

W roku 2010 pracownicy BUŚ 2010 opublikowali 18 artykułów w książkach zbiorowych 

i w czasopismach naukowych. 

Liczba odwiedzin na stronie WWW BUŚ w 2010 roku: 573 068 odwiedzin wersji polskiej 

(w sumie od początku funkcjonowania nowej strony, tj. od 2008 r. — 1 456 179 odwiedzin), 43 657 

odwiedzin wersji angielskiej (w sumie od 16 listopada 2009 r., czyli od początku funkcjonowania 

strony — 47 258). 

Stan zbiorów — gromadzenie, uzupełnianie i opracowanie zbiorów 

1. Gromadzenie i uzupełnianie zbiorów 

Do Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego wpłynęło i zostało objętych ewidencją sumaryczną 

12 832 wol. na kwotę 786 005,87 zł. 

Prenumerata: czasopisma, bazy i konsorcja zagraniczne dla UŚ — 1.176.850,85 zł, w tym: 

 czasopisma z krajów Europy Zachodniej i USA 584.917,39 zł — 252 tytuły 

                                                                                 (w tym 120 połączeń on-line) 

 czasopisma z krajów Europy Wschodniej 55.769,97 zł — 50 tytułów 

 czasopisma on-line 12.852,29 zł — 2 tytuły 

 bazy on-line zagraniczne 497.012,91 zł — 9 tytułów 

 konsorcja zagraniczne 26.298,29 zł — 1  

 

2. Opracowanie zbiorów 

W związku z przygotowywaniem przeniesienia księgozbioru BUŚ do CINiBA, zespół biblio-

tekarzy był zaangażowany w 2010 roku w realizację zadań do przeprowadzki. W ramach projektu 

„Dostosowanie systemu zarządzania zbiorami do nowoczesnego modelu otwartych kolekcji 

dziedzinowych — MOK w Bibliotece Uniwersytetu Śląskiego i Bibliotece Głównej Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Katowicach‖, w 2010 roku Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego zrealizowała 

następujące zadania: 

 utworzono rekordy bibliograficzne w formacie MARC21 w Katalogu Centralnym NUKAT 

— 700 opisów, 

 utworzono rekordy egzemplarza wraz z przygotowaniem i obróbką techniczną zbiorów — 

12 000 egz., 

 ustalono sygnatury dla zbiorów przeznaczonych do wolnego dostępu — 105 000 opisów 

(136 000 egz.). 

Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Działania 8.1 — Infrastruktura szkolnictwa wyższego, Priorytet VIII — Infrastruktura edukacyjna 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007–2013. 

3. Działalność informacyjna i udostępnianie zbiorów 

W związku z realizacją inwestycji CINiBA, a także wobec intensywnej promocji projektu, 

wzrasta zainteresowanie już istniejącą ofertą usług BUŚ. Ponadto, proponujemy czytelnikom 

testowanie urządzeń, które znajdą się w CINiBA, np. kioski internetowe.  

Liczba czytelników korzystających z Informatorium — 18.300 osób, w tym: studenci: 17 010, 

pracownicy UŚ: 206, inni: 1 084. 

Dostępnych jest 35 stanowisk komputerowych dla czytelników. 
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W roku 2010 udostępnialiśmy 57 baz danych, z tego 49 zagranicznych, 8 polskich, w tym 

3 bazy tworzone przez Bibliotekę Uniwersytetu Śląskiego. 

Wszystkie funkcjonujące w naszej sieci bazy danych i serwisy czasopism elektronicznych, 

a także linki do źródeł w wolnym dostępie rozpowszechniane są w trybie on-line oraz w systemie 

OneLog.  

W systemie OneLog w roku 2010 zarejestrowaliśmy 206 nowych pracowników naukowych 

i doktorantów oraz 816 studentów UŚ. W sumie z systemu OneLog korzystało 1526 osób.  

Zarejestrowaliśmy 78 942 logowania do systemu OneLog. 

Bazy danych opracowywane przez BUŚ 

 Bibliografia dorobku pracowników Uniwersytetu Śląskiego. 

Wprowadzono do bazy 4 038 nowych rekordów — 3 859 rekordów bibliograficznych i 179 

rekordów osobowych, z czego 2 926 rekordów wprowadzili pracownicy BUŚ, 1 112 rekordów 

wprowadzili pracownicy bibliotek wydziałowych. 

 Polska Literatura Humanistyczna (ARTON) — bibliometryczna baza cytowań literatury huma-

nistycznej (czasowo zawieszona). 

Zawartość bazy to 10 445 rekordów bibliograficznych oraz 177 558 opisów cytowań.  

W roku 2010 wprowadzono do bazy 314 rekordów bibliograficznych i 7 084 opisy cytowań. 

Wszystkie rekordy wprowadzone zostały przez Uniwersytet Śląski.  

 „ARIANTA — naukowe i fachowe czasopisma polskie‖. Baza opracowywana przez dr Anetę 

Drabek z Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego i dr. Arkadiusza Pulikowskiego z Instytutu 

Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UŚ. Obecnie baza zawiera 2 664 rekordy; w roku 

2010 dodano 355 tytułów. 

Wypożyczalnia Międzybiblioteczna 

W roku sprawozdawczym wysłano ogółem 1706 zamówień, z czego zrealizowano 1447. Z usług 

Wypożyczalni Międzybibliotecznej korzystało 286 czytelników, w tym: 

doktoranci — 44, studenci — 175, pracownicy — 65, emeryci — 1, inni — 1. 

Współpracowano z 238 instytucjami. 

Usługi prowadzone przez Wypożyczalnię są odpłatne. W roku sprawozdawczym pobrano 

gotówkę w wysokości 13.626,70 zł, z funduszy instytutowych 6853,90 zł.  

W 2010 roku z usług Wypożyczalni Międzybibliotecznej korzystało 190 instytucji krajowych 

i zagranicznych. Zrealizowano 1201 zamówień.  

Informatyzacja 

Zakres prac informatycznych wykonywanych przez Oddział Obsługi Informatycznej Bibliotek 

(OOIB) dotyczył utrzymania bieżących systemów informatycznych: Prolib, OneLog, systemy 

zarządzania domeną, poczty elektronicznej, systemy informacyjne WWW i inne pomocnicze. 

W roku 2010 ponad połowę czasu pracy poświęcono wdrażaniu nowych rozwiązań przewidzianych 

do eksploatacji w nowym budynku CINiBA oraz przygotowaniu sprzętu do opracowania 

księgozbioru przygotowywanego do wolnego dostępu. 

Stan zbiorów  

w bibliotekach Uniwersytetu Śląskiego 

Stan zbiorów w bibliotekach Uniwersytetu Śląskiego na koniec 2010 roku przedstawiają 

tabele nr 1, 2 i 3. 
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TABELA 1  

Stan zbiorów w bibliotekach Uniwersytetu Śląskiego w 2010 roku  

Lp. Wydział/Jednostka 
Stan 

31.12.2010 
w wol. 

Przybyło 
ogółem wol. 

Sposób nabycia 
Ubytki Skrypty 

Czasopisma 
zinwent.  
w wol. 

Kwota  
na zakup 

książek ** 2010 2009 K D W Inne 

1 Filologiczny 

w Katowicach 
         

  

A/ zbiory 

polonistyczne 
115 423 3 722 2 004 1 146 1 633 — 943 674 10 704 

B/ zbiory 

bibliologiczne 
5 812 — — — — — — 60 3 259 

C/ zbiory 

klasyki 
4 351 — — — — — — — — 

Razem Katowice 125 586 3 722 2 004 1 146 1 633 — 943 734 13 963 7 836 52 623,68 

2 Filologiczny 

w Sosnowcu 
         

  

A/ zbiory 

 anglistyczne 
52 213 860 2 179 85 647 — 128 2 3 883 

B/ zbiory 

 romanistyczne 
18 272 739 1 003 294 445 — — — 488 

C/ zbiory 

 slawistyczne 
25 431 431 1 140 89 334 — 8 1 2 659 

D/ zbiory 

 wschodniosł. 
63 367 441 578 141 249 — 51 925 9 746 

E/ zbiory 

germanistyczne 
22 168 529 594 129 397 — 3 35 4 295 

F/ zbiory KJB 3 941 — — — — — — — 608 

Razem Sosnowiec 185 392 3 000 5 494 738 2 072 — 190 963 21 679 1 050 67 519,68 

3 Nauk Społecznych 88 881 2 521 1 731 2 175 62 4 280 1 620 7 919 — 84 088,39 

4 Prawa i Administracji 83 949 2 247 2 652 2 043 180 24 — — 5 209 6 793 227 669,00 

5 Pedagogiki 

i Psychologii 
67 335 1 003 757 801 98 — 104 53 14 333 4 723 43 948,42 

6 Nauk o Ziemi 38 427 606 759 270 245 73 18 781 10 685 310  25 785,33 

7 Informatyki i Nauki 

o Materiałach 
26 997 115 255 46 63 — 6 4 771 — 4 084,98 

8 Radia i Telewizji 

im. K. Kieślowskiego 
11 368 208 125 125 35 — 48 2 2 520 — 9 524,43 

9 Ośrodek Dydaktyczny 

w Rybniku 
11 988 1 363 702 596 755 — 12 — 230 — 20 271,83 

10 Studium Języków 

Obcych 
5 902 230 353 180 35  — 15 5 3 403 234 16 262,37 

11 Szkoła Zarządzania 5 232 206 763 137 66 — 3 — 735 — 6 238,99 

12 Międzynarodowa 

Szkoła Nauk 

Politycznych 
4 087 309 148 100 209 — — — — — 3 499,65 

Razem 1–12 655 144 8 808 15 743 6 473 1 748 101 486 2 465 45 805 12 060 561 516,75 

13 Biblioteka UŚ 381 595 12 118 12 889 7 595 1 553 1 366 1 604 21 997 13 118 20 600  564 855,23 

14 Oddział BUŚ 

w Cieszynie 
74 302 1 278 1 325 1 108  116 15 39 5 28 911 637 48 704,52 

15 Oddział BUŚ  

Zbiory Fizyki 
33 965 — 59 — — — — — 3 906 15 128 — 

16 Oddział BUŚ  

Zbiory Biologii 
19 273 145 144 93 13 23 16 5 298 11 986 7 728 1 981,20 

OGÓŁEM 1 164 279 22 349 30 160 15 269 3 430 1 505 2 145 29 765 103 726 56 153 1 177 057,70 

D 
Biblioteka 

Teologiczna 
137 518 3 846 5 572 1 197 1 981 668 — — 3 534 33 463 

z UŚ 60 918,87 

OG. 124 704,70 

D Biblioteka Niemiecka 5 249 364 160 — 364 — — 594 — — — 

D Biblioteka i Czytelnia 

Brytyjska 
8 684 115 100 — — — — 46 — — — 

Sporządzono na podst. sprawozdań Bibliotek Specjalistycznych oraz BUŚ 

D — depozyt,  
** — kwota na książki zinwentaryzowane. 
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TABELA 2 

Udostępnianie zbiorów w wypożyczalniach bibliotek Uniwersytetu Śląskiego w roku 2010  

Lp. Wydział/Jednostka 

Czytelnicy 
w bazie 
Prolib 

(aktywni) 

Czytelnicy 
zarejestrowani 
w kartotekach 

Liczba 
wypożyczonych 

jedn. inw. 

Prolongaty 
jedn. inw. 

Zwroty 
jedn. inw. 

1 Filologiczny w Katowicach 2 674 — 25 652 443 25 141 

2 Filologiczny w Sosnowcu 3 926 — 27 790 3 249 27 768 

3 Nauk Społecznych 3 294 — 16 761 3 094 14 404 

4 Prawa i Administracji 2 349 — 10 871 1 176 10 250 

5 Pedagogiki i Psychologii 2 231 — 14 653 2 232 13 751 

6 Nauk o Ziemi — 1 948 9 868 — — 

7 Informatyki i Nauki o Materiałach — 873 1 631 — — 

8 Biblioteka Teologiczna — 2 667 28 944 — — 

9 Radia i Telewizji  

im. K. Kieślowskiego 
— 349 1 492 — — 

10 Ośrodek Dydaktyczny w Rybniku 340 — 1 149 782 506 

11 Studium Praktycznej Nauki 

Języków Obcych 
— 980 4 843 — 2 509 

12 Szkoła Zarządzania 338 — 1 575 913 1617 

13 Międzynarodowa Szkoła Nauk 

Politycznych 
— 82 2 696 — — 

 Razem Biblioteki Specjalistyczne 15 152 6 899 147 925 11 889 95 946 

14 Biblioteka (BG + Cieszyn, Biologia, 

Fizyka, Brytyjska, Niemiecka) 
27 142 1 176 164 128 41 264 143 569 

 Razem 42 294 8 075 312 053 53 153 239 515 

 

 

TABELA 3 

Udostępnianie zbiorów w wypożyczalniach Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego  

(BG, Cieszyn, Biologia, Fizyka, Brytyjska, Niemiecka) w roku 2010 

Lp. Biblioteka/Oddział 
Czytelnicy 

w bazie Prolib 
(aktywni) 

Czytelnicy 
zarejestrowani 
w kartotekach 

Liczba 
wypożyczonych 

jedn. inw. 

Prolongaty 
jedn. inw. 

Zwroty 
jedn. inw. 

1 Biblioteka Główna 11 045 — 118 243 35 859 119 500 

2 Oddział BUŚ w Cieszynie 14 109 — 21 270 3 282 20 825 

3 Oddział BUŚ Zbiory Biologii 1 522 — 4 959 705 2 736 

4 Oddział BUŚ Zbiory Fizyki 375 — 1 641 1 418 508 

5 Biblioteka Brytyjska 2 827 15 967 — — 

6 Biblioteka Niemiecka 89 349 2 048 — — 

 Razem 27 142 1 176 164 128 41 264 143 569 

 

 

 

B.2 Rada Biblioteczna 

W 2010 roku odbyło się jedno posiedzenie Rady Bibliotecznej. Tematem posiedzenia było 

m.in. przyjęcie sprawozdania z pracy Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego w 2009 roku.  

Posiedzenie Rady Bibliotecznej prowadził Przewodniczący Rady, prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk.  

Przedmiotem dyskusji był tok prac BUŚ — najważniejsze zadania wykonane w 2009 roku 

skrótowo przedstawiła mgr Małgorzata Waga, Zastępca Dyrektora Biblioteki.  

Najważniejsze z nich to:  

— realizacja inwestycji nowego budynku dla biblioteki UŚ i Uniwersytetu Ekonomicznego,  

— ubieganie się o środki ministerialne na dofinansowanie baz danych,  
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— przygotowanie kilku projektów, na które wykorzystano środki unijne, 

— rozwój Śląskiej Biblioteki Cyfrowej, 

— uruchomienie ze środków unijnych studiów podyplomowych dla osób bez studiów bibliote-

karskich, 

— uruchomienie wypożyczalni elektronicznej dla całego systemu biblioteczno-informacyjnego, 

— prowadzenie intensywnej selekcji zbiorów, 

— zakup i opracowanie zbiorów porównywalne z 2008 rokiem, 

— wykorzystanie baz danych podobnie jak w 2008 roku — zaobserwowano jednak niewielki 

spadek korzystania z niektórych tytułów, 

— korzystanie z baz przez studentów poprzez Enolog — połączenia domowe (od 2009), 

— planowany zakup multiwyszukiwarki ułatwiającej korzystanie z baz danych (w 2010).  

W czasie dyskusji bardzo pozytywnie oceniono sprawozdanie z działalności BUŚ oraz pod-

kreślono imponującą ilość wykonanych prac. 

W jawnym głosowaniu członkowie Rady Bibliotecznej jednomyślnie poparli wniosek o przy-

jęcie sprawozdania z działalności Biblioteki UŚ za 2009 rok.  

W ramach wolnych wniosków mgr Małgorzata Waga poinformowała o postępach budowy 

gmachu CINiBA dla Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego.  

 

 

 

C/ Wydawnictwo i Rada Wydawnicza 

C.1 Wydawnictwo 

Wydawnictwo UŚ kontynuowało strategię wydawniczą obraną w roku poprzednim. Kon-

sekwentne przejście na druk cyfrowy, zmniejszenie nakładów i wejście z tytułami na portale 

internetowe przełożyło się na znaczące oszczędności w sferze ponoszonych kosztów na druk, 

praktycznie nieograniczony dostęp do publikacji i zmniejszenie stanów magazynowych Wyda-

wnictwa.  

Wydawnictwo zajęło się także dystrybucją części nakładów publikacji wydawanych w oficynach 

zewnętrznych, które są finansowane przez Uniwersytet. 

Produkcja w 2010 roku wyniosła 106 tytułów o łącznej objętości 2.042,5 arkuszy wydawniczych:  

— prace awansowe (tzw. „profesorskie‖) — 3 tyt. (120 ark. wyd.), 

— czasopisma — 3 tyt. (54 aw), 

— doktoraty — 13 tyt. (204,5 aw), 

— habilitacje — 20 tyt. (460 aw), 

— monografie — 10 tyt. (158,5 aw), 

— prace zbiorowe — 16 tyt. (373 aw), 

— skrypty — 10 tyt. (158 aw), 

— wyd. ciągłe — 18 tyt. (291,5 aw), 

— księgi pamiątkowe — 2 tyt. (75,5 aw), 

— kolejne wydania — 3 tyt. (100 aw), 

— serie — 3 tyt. (29,5 aw), 

— inne — 4 tyt. (18 aw), 

— videoBook — 1 tytuł. 

Sprzedaż publikacji w 2010 roku — łącznie z wydaniami egzemplarzy na RW (autorskie, 

obowiązkowe, gratisy, zakup BUŚ i inne wydziałowe UŚ) — wyniosła 24 576 egz. na łączną kwotę 

500 340,39 zł. 

Punktowane przez MNiSW czasopisma i wydawnictwa ciągłe oraz prace zbiorowe (wieloto-

mowe) Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego: 

http://www.nauka.gov.pl/finansowanie/finansowanie-nauki/dzialalnosc-statutowa/ocena-jednostek-naukowych/lista-czasopism-punktowanych/komunikaty/komunikaty/artykul/informacja-o-uzupelnieniu-wykazu-czasopism-naukowych-2/
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— „Annales Mathematicae Silesianae‖ — 6 punktów, 

— „Chowanna‖ — 9 punktów (strona czasopisma: www.chowanna.us.edu.pl), 

— „Folia Philosophica‖ — 6 punktów, 

— „Geographia. Studia et Dissertationes‖ — 2 punkty, 

— „Neophilologica‖ — 9 punktów, 

— „Postscriptum Polonistyczne‖ — 6 punktów (strona czasopisma: www.postscriptum.us.edu.pl 

— Wydawca: Szkoła Języka i Kultury Polskiej UŚ), 

— „Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego‖ — 6 punktów, 

— „Romanica Silesiana‖ — 6 punktów, 

— „Studia Politicae Universitatis Silesiensis‖ — 6 punktów, 

— „Średniowiecze Polskie i Powszechne‖ — 6 punktów, 

— „Wieki Stare i Nowe‖ — 6 punktów,  

— „Z Dziejów Prawa‖ — 6 punktów (strona czasopisma: www.zdziejowprawa.pl).  

Zgodnie z procedurą wynikającą z Zarządzenia JM Rektora UŚ z dnia 16 września 2002 roku 

o publikacjach wydawanych poza Wydawnictwem Uniwersytetu Śląskiego, pod nadzorem 

Przewodniczącego Rady Wydawniczej w 2010 roku zawarto 72 umowy z wydawcami 

zewnętrznymi, z których znacząca ilość to umowy o dofinansowanie wydania publikacji przez 

Uniwersytet Śląski. 

 

C.2 Rada Wydawnicza 

W 2010 roku Rada Wydawnicza pod przewodnictwem prof. dr. hab. Józefa Ciągwy dysku-

towała m.in. o potencjalnych zmianach w polityce wydawniczej Uniwersytetu Śląskiego wobec 

zaistniałych zmian w ustawie — Prawo o szkolnictwie wyższym.  

Zastanawiano się nad statusem publikacji zamieszczanych przez Wydziały w planach wyda -

wniczych. Jednym z omawianych tematów była kwestia finansowania publikacji pracowników 

naukowych UŚ wydawanych w oficynach zewnętrznych. Rada zwróciła uwagę na konieczność 

„nadzorowania‖ kosztów ponoszonych z tego tytułu przez Uczelnię (kwestia cen dyktowanych 

przez wydawców zewnętrznych w stosunku do znaczącego obniżenia kosztów druku w Wyda-

wnictwie UŚ). 

W 2010 roku Rada Wydawnicza na wniosek Instytutu Języka Polskiego Wydziału Filo-

logicznego powołała nowe wydawnictwo ciągłe „Logopedia Silesiana‖ — pismo ogólnopolskie, 

które docelowo ma szansę znalezienia się na liście czasopism punktowanych.  

 

 

D/ Wszechnica Śląska  

— Uniwersyteckie Towarzystwo Naukowe 

Do zakresu działań Wszechnicy Śląskiej należy m.in. projektowanie, organizowanie i prowadzenie 

różnych form edukacyjnych, w tym: studiów podyplomowych, szkoleń i warsztatów a także 

organizowanie działań na rzecz współpracy ze środowiskami edukacyjnymi ze szczególnym 

uwzględnieniem możliwości wykorzystania środków unijnych na rzecz realizacji kształcenia i two-

rzenia różnych form doskonalenia zawodowego nauczycieli.  

W roku 2010 działalność Wszechnicy Śląskiej — Uniwersyteckiego Towarzystwa Naukowego 

skoncentrowana została na działaniach podjętych w ramach realizacji projektów europejskich. 

Wszechnica Śląska prowadziła w roku 2010 cztery projekty europejskie: „Aktywny w Szkole — 

Aktywny w Życiu‖, „Partnerzy w Nauce‖, „Nauczyciel zawodu z przyszłością‖ oraz „Diaprezamus‖. 

Działania w projektach „Diaprezamus‖ oraz „Nauczyciel Zawodu z Przyszłością‖ w roku 2010 

https://wydawnictwo.us.edu.pl/?q=taxonomy/term/141
https://wydawnictwo.us.edu.pl/?q=taxonomy/term/144
http://www.chowanna.us.edu.pl/
https://wydawnictwo.us.edu.pl/?q=taxonomy/term/139
https://wydawnictwo.us.edu.pl/?q=taxonomy/term/138
https://wydawnictwo.us.edu.pl/?q=taxonomy/term/134
https://wydawnictwo.us.edu.pl/?q=taxonomy_menu/8/244
http://www.postscriptum.us.edu.pl/
https://wydawnictwo.us.edu.pl/?q=taxonomy/term/132
https://wydawnictwo.us.edu.pl/?q=taxonomy/term/129
https://wydawnictwo.us.edu.pl/?q=taxonomy/term/125
https://wydawnictwo.us.edu.pl/?q=taxonomy/term/118
https://wydawnictwo.us.edu.pl/?q=taxonomy/term/120
https://wydawnictwo.us.edu.pl/?q=taxonomy/term/121
http://www.zdziejowprawa.pl/
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zostały zakończone. Kierownikiem projektu „Aktywny w Szkole — Aktywny w Życiu‖ jest prof. 

zw. dr hab. Jerzy Zioło. Pozostałymi projektami kieruje dr Eugenia Rostańska, Dyrektor Wszechnicy. 

Działania w projektach  

POKL „Aktywny w Szkole — Aktywny w Życiu”  

i POKL „Partnerzy w Nauce” 

W projekcie „Aktywny w Szkole — Aktywny w Życiu‖ bierze udział 3 040 uczniów z 80 szkół. 

W projekcie „Partnerzy w Nauce‖ bierze udział 3 040 uczniów z 79 szkół. W każdym z projektów 

zorganizowano ponad 60 Festiwali Nauki, 8 640 godzin spotkań kół naukowych i 14 400 godzin 

w ramach działania „Wsparcie i Pomoc‖ dla łącznej liczby 6 080 uczniów. 

Działania w projektach obejmują: konferencje ponadregionalne, warsztaty dla nauczycieli, 

merytoryczny i organizacyjny nadzór nad organizacją zajęć w szkołach, publikacje i przygotowa-

nie biuletynów edukacyjnych dla nauczycieli i uczniów, opracowanie materiałów dydaktycznych 

dla nauczycieli oraz uczestnictwo w festiwalach nauki organizowanych na terenie szkół.  

Wszechnica organizuje nadzór merytoryczny nad działalnością Kół Naukowych, Warsztatów 

Aktywności Własnej oraz Festiwali Nauki, do udziału w których zapraszani są pracownicy 

naukowi Uniwersytetu, promując działania Uniwersytetu Śląskiego na terenie szkół. Pomoc 

merytoryczna prowadzona jest również dla zajęć wyrównawczych „Wsparcie i Pomoc‖ realizo-

wanych w ramach projektu.  

13 listopada 2010 roku odbył się Zjazd młodzieży ponadgimnazjalnej Uniwersyteckiego 

Towarzystwa Naukowego w ramach projektu „Partnerzy w Nauce‖. W Zjeździe wzięło udział 620 

uczniów oraz 80 nauczycieli lub opiekunów.  

6 listopada 2010 roku odbył się Zjazd młodzieży gimnazjalnej Ponadregionalnych Warsztatów 

Naukowych w ramach projektu „Aktywny w Szkole — Aktywny w Życiu‖. W Zjeździe wzięło 

udział 635 uczniów oraz 80 nauczycieli lub opiekunów.  

W ramach Zjazdów wykłady z fizyki, matematyki i biologii wygłosili pracownicy naukowi 

Uniwersytetu Śląskiego, m.in. prof. dr hab. inż. Zygmunt Wróbel, dr hab. prof. UŚ Bogusław 

Fugiel, dr hab. prof. UŚ Piotr Skubała, dr hab. prof. UŚ Andrzej Sładek oraz dr Jagna Karcz. 

Projekt POKL „Nauczyciel zawodu z przyszłością” 

Od stycznia 2009 realizowany był — w partnerstwie z Politechniką Śląską — projekt „Nauczyciel 

zawodu z przyszłością‖. W ramach projektu uprawnienia nauczycielskie w zakresie nauczania 

teleinformatyki, mechaniki automatyki przemysłowej, mechatroniki, techniki urządzeń informaty-

cznych, elektromechaniki, techniki bezpieczeństwa i higieny pracy, obsługi finansowo-statystycznej, 

obsługi biurowej instytucji administracji publicznej, logistyki procesów produkcyjno-usługowych, 

logistyki dystrybucji towarów i usług, opieki andragogicznej i pielęgnacyjnej uzyskały łącznie 

463 osoby zatrudnione w szkołach i różnych sektorach gospodarki. W ramach projektu realizo -

wane były badania naukowe dotyczące konwencji społecznych kierujących wyborem zawodu. 

Działania w projekcie zostały zakończone 4 września 2010 roku konferencją w Politechnice Śląskiej 

w Gliwicach i prezentacją wybranych prac dyplomowych, połączoną z rozdaniem dyplomów.  

Projekt POKL „Diaprezamus” 

Od września 2009 rozpoczęto działania w ramach projektu „Diaprezamus‖ — pakiet 

diagnostyczno-metodyczny wspierający proces orientacji zawodowej dzieci i młodzieży. W ramach 

projektu zrealizowano na Wydziale Pedagogiki i Psychologii 6 seminariów tematycznych a także 

przeprowadzono ekspertyzę wstępną (60 ekspertów) w zakresie opracowania narzędzi 

diagnostycznych.  
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Przygotowano materiały metodyczne i metodyczno-informacyjne dla nauczycieli i rodziców, 

w tym:  

1. publikacje książkowe 

 „Doradztwo karier — Wyzwania i Zagrożenia‖, ISBN: 978-83-62457-28-1, 

 „Diaprezamus — Pakiet Diagnostyczno-Metodyczny wspierający proces orientacji 

zawodowej dzieci i młodzieży‖, ISBN: 978-83-61975-12-0, 

2. biuletyny 

 „Biuletyn metodyczny dla nauczycieli w zakresie rozpoznawania preorientacji 

i zainteresowań zawodowych uczniów‖, 

 „Poradnictwo zawodowe w społeczeństwie wiedzy. Kierunki przemian, nowe zadania 

i wyzwania‖.  

Projekt został zakończony 30 listopada 2010 roku. 

Uniwersytet Śląski Dzieci 

Poza realizacją działań w ramach POKL, w ramach Wszechnicy Śląskiej działa — powołany 

decyzją JM Rektora UŚ w dniu 1 czerwca 2009 roku — Uniwersytet Śląski Dzieci. Dziekanem 

UŚD został wicedyrektor Wszechnicy ds. UŚD, dr Jerzy Jarosz. Inauguracja roku akademickiego 

2010/2011 odbyła się 10 października 2010 r. w Auli Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu 

Śląskiego w Sosnowcu.  

Wykłady w ramach UŚD organizowane są raz w miesiącu. Studenci UŚD zostali podzieleni na 

3 grupy słuchaczy: Młodzi Naukowcy (klasy IV–VI), Odkrywcy (klasy I–III) oraz Poszukiwacze 

(5–6 lat). W zajęciach w roku 2010/2011 bierze udział 580 dzieci. 

 

 

E/ Uniwersytet Trzeciego Wieku 

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Śląskim obejmuje trzy grupy: w Katowicach 

1200 osób, w Sosnowcu 500 osób i w Jastrzębiu Zdroju 400 osób. Zainteresowanie UTW jest 

wciąż duże, ale od dwóch lat — z uwagi na ograniczenia lokalowe — utrzymujemy stałą liczebność 

słuchaczy. Wymiana osób co roku pozostaje na poziomie 20%. Wykształcenie słuchaczy to około 

50% osób po studiach wyższych, tyle samo posiada wykształcenie średnie i pojedyncze osoby 

legitymują się wykształceniem zawodowym. Zdecydowanie przeważają kobiety — około 90% 

uczestników. Rozpiętość wiekowa uczestników jest duża i obejmuje lata od 46. do 87. roku życia.  

Działalność organizacyjno-naukowa UTW 

1. Udział w projekcie „Kaj te czasy. Wracamy do korzeni‖, który był dofinansowany w ramach 

konkursu „Seniorzy w akcji‖ przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę‖ ze środków Polsko- 

-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Okres realizacji projektu: od 01.09.2009 do 31.04.2010 

roku. 

2. Organizacja międzynarodowej konferencji pt. „Nowe wyzwania dla Uniwersytetów Trzeciego 

Wieku‖ w dniach od 20.10.2010 do 23.10.2010 r. Konferencja została zorganizowana z okazji 

35. rocznicy powołania pierwszego UTW w Polsce i była dofinansowana przez Towarzystwo 

Inicjatyw Twórczych „ę‖ ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Liczba 

uczestników — około 150 osób. Gośćmi honorowymi byli: żona Prezydenta RP, Anna 

Komorowska oraz Szef Kancelarii Prezydenta RP, Jacek Michałowski. 
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3. Wykład inaugurujący konferencję — „35 lat UTW w Polsce‖ wygłosiły dr H. Hrapkiewicz 

i dr Z. Zaorska. 

4. Wydanie pisma UTW „Seniorzy‖, zeszyt nr 3, Katowice 2010. 

5. Udział słuchaczy UTW w badaniach naukowych prowadzonych w ramach prac licencjackich i 

magisterskich studentów wydziałów pedagogicznych, nauk społecznych i ekonomicznych.  

Współpraca ze środowiskiem 

1. Udział słuchaczy UTW w konferencji BioMedTech, sesja popularno-naukowa SENIOR, zorga-

nizowanej przez sieć Centrów Doskonałości na czele z Fundacją Rozwoju Kardiochirurgii 

w Zabrzu, Zabrze, 5.03.2010 r. Referaty trzech słuchaczy UTW. 

2. Udział słuchaczy w imprezach zorganizowanych przez Miasto Katowice w ramach Dnia 

Seniora — wykład nt. „Problemów neurologicznych w starszym wieku‖, Gry historyczne pt. 

„Restauracje, kawiarnie, kabarety Katowic‖, wrzesień–październik 2010 r. 

3. Spotkanie z Rzecznikiem Praw Obywatelskich, prof. dr hab. Ireną Lipowicz. 

4. Spotkanie z prof. Andrzejem Jasińskim w ramach Roku Chopinowskiego. 

Współpraca z Uniwersytetami Trzeciego Wieku w Polsce 

1. Wykład dla słuchaczy UTW w Chorzowie — „Komunikacja interpersonalna osób w różnym 

wieku‖, październik 2010 r. 

2. Udział w konferencji w Gdańsku — „Uniwersytety Trzeciego Wieku — sprawdzony sposób 

na aktywne życie seniorów w XXI wieku‖, wrzesień 2010 r. 

3. Udział w konferencji w Jeleniej Górze, maj 2010 r. 

4.  Udział w konferencji we Wrocławiu — „Kulturowe i edukacyjne oblicza starości‖, czerwiec 

2010 r. 

5. Turnieje brydża sportowego rozgrywane ze słuchaczami UTW w Rybniku i w Gliwicach.  

6. Udział w II Olimpiadzie Seniorów w Łazach. 

Działalność dydaktyczna 

1. 40 wykładów o tematyce ogólnej. 

2. 20 wykładów z Historii Sztuki. 

3. 10 wykładów z Historii Kościoła. 

4. 30 wykładów z tematyki: Ziołolecznictwo i zdrowa żywność. 

5. 17 grup językowych: 11 grup z języka angielskiego, 4 z języka niemieckiego, 2 z języka 

francuskiego. 

6. Koło Historii Śląska. 

7. Warsztaty literackie. 

8. Klub filmowy „Młodzik‖. 

9. Komputery — 4 grupy początkowe i 8 zaawansowanych. 

10. Rysunek — 2 grupy. 

11. Zajęcia ruchowe, tj. gimnastyka, pływanie, joga, taniec, pilaste — 15 grup. 

Działalność kulturalna i turystyka 

1. Koncert Noworoczny w Filharmonii Śląskiej połączony z wykładem prof. dr hab. B. Kożusznik 

nt. innowacyjności, styczeń 2010 r. 

2. Stała współpraca z Teatrem im. St. Wyspiańskiego w Katowicach i z Teatrem Rozrywki 

w Chorzowie. 
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3. Współpraca z Kinoteatrem „Rialto‖. 

4. Wizyta w Skansenie w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku (lipiec 2010).  

5. Współpraca z Radiem Katowice. 

6. Wycieczka do Warszawy i Świerku k/ Warszawy: zwiedzanie Starego Miasta w Warszawie oraz 

Instytutu Jądrowego w Świerku — wysłuchanie wykładów pracowników naukowych Instytutu 

na temat funkcjonowania i historii Instytutu (lipiec 2010). 

7. Inne wycieczki krajowe: 

 „Poznajemy Miasta Aglomeracji Śląskiej — Ruda Śląska, Zabrze‖ (kwiecień–maj 2010), 

 Wrocław z Panoramą Racławicką (czerwiec 2010), 

 Bieszczady (wrzesień 2010), 

 Szopki Krakowskie (grudzień 2010). 

Wnioski 

Propozycje zajęć dla słuchaczy UTW są różnorodne i bogate. Za mała jest jednak aktywność 

słuchaczy, szczególnie o charakterze popularno-naukowym. Brak również w mieście drugiego 

UTW, tak, by wszystkie starsze osoby, które chcą być słuchaczami mogły nimi zostać. 

 

 

F/ Studium Intensywnej Nauki Języka Angielskiego 

Kursy języka angielskiego 

 Kursy w ramach pensum nauczycieli dla szerokiej publiczności oraz pracowników i doktorantów 

Uniwersytetu Śląskiego (zniżki na wszystkie kursy). 

 Kursy dodatkowe komercyjne dla młodzieży i dorosłych po maturze, przygotowujące finalnie 

do egzaminów Cambridge, prowadzone na różnych stopniach zaawansowania.  

 Kursy młodzieżowe i studenckie, przygotowujące do egzaminu FCE i CAE, w tym kursy 

intensywne sobotnio-niedzielne. 

 Intensywne kursy letnie podczas szkoły letniej w lipcu.  

 Zapisy na egzaminy (wszystkie poziomy zawansowania) w porozumieniu z The British Council 

i University of Cambridge. 

 Zmieniająca się liczba studentów na kursach i egzaminach Cambridge (od grudnia 2004 roku 

egzamin maturalny nie może być zastąpiony przez egzaminy Cambridge). 

Kadra 

 Kadra Studium składa się z wysoko wykwalifikowanych lektorów, wykładowców i st. wykła -

dowców uniwersyteckich oraz nauczycielki pochodzenia amerykańskiego.  

 Praca nauczycieli jest kontrolowana w formie hospitacji i późniejszego omówienia wspólnie 

z kierownikiem Studium.  

 Nauczyciele Studium doskonalą się na różnego rodzaju konferencjach i warsztatach oraz 

seminariach. W 2010 roku pracownicy brali udział w konferencjach metodycznych IATEFL 

(Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Angielskiego) i PASE, w szkoleniach organizowanych 

przez The British Council, PASE i IATEFL oraz w warsztatach metodycznych organizowanych 

przez różne wydawnictwa. 
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Finanse 

 Studium od wielu lat jest jednostką samofinansującą się. W roku 2010 pokryto całość kosztów 

funkcjonowania Studium, w tym płace, utrzymanie pomieszczeń i inne koszty dodatkowe ze 

źródeł własnych, tj. z opłat uczestników kursów. 

 Z zysków za kursy dodatkowe pokrywane są koszty materiałów, środków trwałych, środków 

dydaktycznych, urządzeń biurowych i inne.  

Egzaminy Cambridge 

 Trzy razy w ciągu roku: w marcu, czerwcu i w grudniu przeprowadzane są egzaminy FCE, 

CAE, CPE — Cambridge, które są nadal popularnym egzaminem wśród uczniów, studentów 

i osób dorosłych podnoszących kwalifikacje. Wprowadzono również komputerowe egzaminy 

oraz egzaminy na żądanie szkoły zgłaszającej grupę. Wyższy stopień (CAE) daje uprawnienia 

do nauczania w szkole.  

 Studium Intensywnej Nauki Języka Angielskiego działające przy Uniwersytecie Śląskim jest 

jednym z największych ośrodków w Polsce przeprowadzającym egzaminy i przygotowującym 

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.  

 Studium jest Centrum Egzaminacyjnym The British Council oraz Autoryzowanym Centrum 

Egzaminacyjnym Cambridge ESOL. Studium ściśle współpracuje w tym zakresie z The British 

Council Poland oraz Centrum Egzaminów Cambridge.  

Prognozy 

 Kontynuowanie najwyższej jakości usług w dotychczasowym zakresie.  

 Poszerzenie oferty o nowe kursy, np. Business English, Angielski dla Celów Akademickich, 

kursy dla młodzieży, itd.  

 Rozpropagowanie oferty, zwłaszcza na wydziałach i w prasie lokalnej. 

 Opracowanie profesjonalnych materiałów promocyjnych (broszury, plakaty, itp.).  

 Inwestowanie w rozwój Studium w oparciu o własne dochody.  

 Kontynuowanie ścisłej współpracy zarówno z władzami Uniwersytetu Śląskiego, jak i z Centrum 

Egzaminacyjnym Cambridge oraz z The British Council.  

Statystyka 

Liczba kursantów ogółem w 2010 roku:  

 I semestr — 237 osób (w tym 27 osoby z UŚ — pracownicy i doktoranci),  

 II semestr 177 osób (w tym 22 osoby z UŚ — pracownicy i doktoranci). 

Koszty i wpływy w 2010 roku:  

 wpływy z kursów  —  268 664 złotych, 

 dotacja z MNISW  —  212 832 złotych, 

 koszty ogółem  —  349 505 złotych. 
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G/ Ośrodek Alliance Française 

Ośrodek Alliance Française prowadzi płatne zajęcia dydaktyczne z zakresu nauczania języka 

francuskiego dla wszystkich grup wiekowych. Działalność kulturalna polega na propagowaniu 

kultury francuskiej i francuskojęzycznej. 

Kursy 

W 2010 roku kursy prowadzone były w wymiarze 30, 60, 90 i 120 godzin rocznie.  

Opłata za 1 godzinę kursu wynosiła 11 zł za kurs języka francuskiego ogólnego, 14 zł za 

1 godzinę klubu konwersacyjnego, warsztatów tłumaczeniowych i za kurs języka francuskiego 

specjalistycznego oraz 80 zł za 1 godzinę kursu dla przedsiębiorstw.  

W II semestrze roku akad. 2009/2010 i w I semestrze roku akad. 2010/2011 opłata za 1 godzinę 

kursu wynosiła od 11 zł do 14 zł w zależności od stopnia zaangażowania danej osoby (stali 

słuchacze mają niższe stawki, niż nowi członkowie Alliance Française).  

Kadra 

W 2010 roku Ośrodek Alliance Française zatrudniał w pełnym wymiarze godzin 3 pracowników 

dydaktycznych, w tym 1 starszego wykładowcę, 2 wykładowców oraz 5 lektorów na umowę 

o dzieło oraz 1 pracownika administracyjnego. 

Szkolenia 

TABELA 4 

A. Szkolenia dla nauczycieli 
Imię i nazwisko nauczyciela Justyna Pietruszka 

Miejsce Alliance Française w Lublinie 

Organ Polski Komitet Alliance Française oraz Delegatura Generalna Alliance Française 

w Polsce 

Finansowanie francuskie Delegatura Generalna Alliance Française w Polsce  

Finansowanie lokalne Alliance Française Katowice 

Czas trwania  15–17 września 2010 r. 

Temat Nauczanie wczesnoszkolne 

B. Seminaria 
Imię i nazwisko nauczyciela Christophe Simon 

Miejsce Alliance Française w Lublinie 

Organ 
Polski Komitet Alliance Française oraz Delegatura Generalna Alliance Française 

w Polsce 

Finansowanie francuskie Delegatura Generalna Alliance Française w Polsce  

Finansowanie lokalne Ambasada Francji  

Czas trwania 15–17 września 2010 r. 

Temat Zarządzanie spółką 

Dydaktyka 

W 2010 roku Ośrodek Alliance Française zorganizował następujące kursy języka francuskiego: 

 4+4 grupy dla początkujących A1, 

 3+3 grupy dla słabo-zaawansowanych A2, 

 2+4 grupy dla średnio-zaawansowanych B1, 

 1+1 grupa dla zaawansowanych B2, 

 1+1 grupa kursów specjalistycznych C1, C2, 

 1+1 grupa dla przedsiębiorstw, 

 1+1 grupa francuskiego handlowego 

 1+1 grupa konwersacji. 
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Łącznie z kursów skorzystało 277 słuchaczy. 

Wpływy z kursów i egzaminów wyniosły w 2010 roku 160 766,26 zł. 

Sesje egzaminacyjne 

Ośrodek Alliance Française w Katowicach jest ośrodkiem egzaminacyjnym przeprowadzającym 

międzynarodowe egzaminy ze znajomości języka francuskiego ogólnego DELF-DALF — dyplomy 

języka francuskiego ogólnego wydawane są przez CIEP (Międzynarodowe Centrum Studiów 

Pedagogicznych).  

W 2010 roku Ośrodek AF zorganizował 2 sesje egzaminacyjne DELF-DALF: 

1. Egzaminy w sesji styczniowej: 

 egzamin międzynarodowy DELF Junior (jednostki A1, A2, B1, B2),  

 egzamin międzynarodowy DELF (jednostki A1, A2, B1, B2).  

2. Egzaminy w sesji czerwcowej: 

 egzamin międzynarodowy DELF Junior (jednostki A1, A2, B1, B2),  

 egzamin międzynarodowy DELF (jednostki A1, A2, B1, B2),  

 egzamin międzynarodowy DALF C1.  

Do egzaminów przystąpiły 183 osoby. 

Sesja styczniowa została zaksięgowana w grudniu 2009 roku i stanowi część przychodów za 

2009 rok.  
TABELA 5 

  
Zapisani Obecni Zdali 

Obecni 
w % 

Zdali 
w % 

DELF-DALF Tout public Katowice  57 56 53 98,25% 94,64% 

DELF Junior  Katowice  126 125 124 99,21% 99,20% 

 

Ośrodek Alliance Française jest również ośrodkiem egzaminacyjnym przeprowadzającym 

międzynarodowe egzaminy ze znajomości języka francuskiego specjalistycznego DFP — 

dyplomy języka francuskiego specjalistycznego wydawane są przez CCIP (Paryska Izba Przemy -

słowo-Handlowa). 

W 2010 roku do egzaminów DFP na poziomie B2 przystąpiło 6 kandydatów. 

Działalność kulturalna 

TABELA 6 

Zestawienie imprez kulturalnych zorganizowanych przez Ośrodek AF  

w ramach działalności statutowej w 2010 roku 

Wydarzenie kulturalne Data Miejsce Publiczność 

Noc kina francuskiego  

(3 filmy) 

19.03.2010 Kino Światowid, Katowice ok. 90 

Koncert — trio Siméon Lenoir 25.03.2010 MDK Szopienice-Giszowiec, 

Filia nr 2 

ok. 70 

Przegląd francuskich filmów 

krótkometrażowych 

7.05.2010 

(5 godz. projekcji), 

8.05.2010 

(5,5 godz. projekcji) 

Kino Światowid, Katowice ok. 100 



 ~  135  ~ 

Wieczór kultury frankofońskiej pod 

hasłem „Musique du Monde 

Francophone‖ 

6.05.2010 Stowarzyszenie Silesia Art,  

Klub Muzyczny Cogitatur 

ok. 60 

Wernisaż "Deux Rives, Une Mer" -14 

litografii inspirowanych tekstami 7 

myślicieli, pisarzy, filozofów z obu 

stron Morza Śródziemnego 

10.05.2010 

 

Instytut Języków Romańskich 

i Translatoryki UŚ 

 

Festiwal filmów krótkometrażowych 10-14.05.2010 

(10,5 godz. projekcji) 

Instytut Języków Romańskich 

i Translatoryki UŚ 

 

Turniej Pétanque  

o Puchar Prezydenta 

Miasta Katowice 

13.06.2010  Park Kościuszki w Katowicach  

Konkurs „Poliglota w Gimnazjum‖ 30.04.2010 VI Liceum Ogólnokształcące  

im. Jana Długosza 

 

Europejsko-regionalny konkurs 

piosenki frankofońskiej 

12.06.2010 AF Ostrawa  

 Targi edukacji dla dorosłych 

„Człowiek — najlepsza inwestycja‖ 

Projekt współfinansowany przez Unię 

Europejską w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego pt. „LifeLong 

Learning — edukacja przez całe życie‖ 

20.04.2010 Śląska Wyższa Szkoła 

Zarządzania  

im. gen. Jerzego Ziętka  
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VIII  KOMISJE SENACKIE 

A/ Senacka Komisja ds. Organizacji i Rozwoju 

W okresie od 1 stycznia 2010 r. do 30 marca 2011 r. Komisja odbyła 5 posiedzeń: w dniach 

20.04.2010 i 30.11.2010 oraz 11.01.2011, 15.02.2011 i 29.03.2011 oraz szereg konsultacji drogą 

elektroniczną.  

W spotkaniach, oprócz członków Komisji, uczestniczyli przedstawiciele władz Uczelni, w tym 

JM Rektor oraz zaproszeni goście. Tematy spotkań obejmowały:  

— opiniowanie zmian w strukturze organizacyjnej jednostek na wydziałach (Artystycznym, 

Matematyki, Fizyki i Chemii oraz Nauk o Ziemi),  

— dyskusję nad propozycją utworzenia trzech wydziałów (Wydziału Chemii, Wydziału Fizyki 

i Wydziału Matematyki) w miejsce Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii,  

— opinię w sprawie utworzenia Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej,  

— dyskusję nad kształtem, organizacją, działalnością i przyszłością tworzonego Śląskiego 

Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie,  

— dyskusję nad przyszłością Szkoły Zarządzania.  

Ponadto, na wniosek JM Rektora opiniowane były inne sprawy.  

W szeregu kwestii Komisja wypracowała stanowiska. Najistotniejsze dotyczyło propozycji 

utworzenia nowych wydziałów w miejsce Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii. Zdaniem 

Komisji „powstanie nowych wydziałów, w tym Wydziału Fizyki musi wynikać ze strategii 

rozwoju Uniwersytetu Śląskiego i musi być uzasadnione interesem całej Uczelni. Tak poważne 

zmiany organizacyjne o długotrwałych skutkach i pociągające znaczące koszty dla Uczelni nie 

mogą odbywać się pospiesznie bez szczegółowej analizy wszystkich argumentów za i przeciw. 

Nie powinny mieć miejsca w trakcie kadencji organów wybieralnych‖.  

Działania Komisji służyły przygotowaniu „Strategii Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego‖ — 

dokumentu, który powinien zostać przygotowany do końca 2011 roku. 

Przewodniczący Komisji: prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek. 

B/ Senacka Komisja ds. Kształcenia 

Senacka Komisja ds. Kształcenia działa w piętnastoosobowym składzie (po jednym 

przedstawicielu z 12 wydziałów, dwóch przedstawicieli związków zawodowych i jeden 

przedstawiciel samorządu studentów). Komisja działa w ścisłej współpracy z Prorektorem ds. 

Kształcenia. 

W roku akademickim 2010/2011 Komisja obradowała na 5 posiedzeniach plenarnych. W toku 

swoich dotychczasowych prac Komisja: 

— przeanalizowała wnioski wydziałów dotyczące utworzenia nowych specjalności, programów 

oraz nowych form studiów (w tym prowadzonych w języku angielskim) oraz wydała opinie 

w tej sprawie,  

— zaopiniowała pozytywnie wniosek Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii w sprawie 

utworzenia nowego kierunku studiów fizyka techniczna prowadzonego począwszy od roku 

akademickiego 2011/2012, jako studia pierwszego stopnia inżynierskie w formie stacjonarnej 

w trzech specjalnościach: modelowanie komputerowe, nowoczesne materiały i techniki 

pomiarowe, energetyka jądrowa. 

Przewodnicząca Komisji zadbała, by wnioski dotyczące powołania nowych kierunków, 

specjalności i nowych form studiów referowali obecni na posiedzeniach ich autorzy lub 

współautorzy, którzy odpowiadali na pytania członków Komisji wynikające ze specyfiki przedło -
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żonego wniosku. 

Ponadto, Komisja: 

— zaopiniowała projekt uchwały Senatu w sprawie zmiany w Statucie UŚ dotyczącej obniżenia 

wymiaru pensum nauczycieli akademickich wykonujących zadania wynikające z realizacji 

projektów badawczych, 

— zajęła stanowisko w sprawie wniosku Rzecznika Praw Studenta o wprowadzenie zmian 

w regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej 

dla studentów UŚ, 

— pozytywnie zaopiniowała propozycję zmiany w układzie suplementu do dyplomu ukończenia 

studiów, polegającą na rezygnacji z podziału na lata i semestry studiów; zmiana ta pozwoli na 

czytelniejszy obraz przebiegu studiów, opierający się na alfabetycznym ujęciu przedmiotów ze 

zrealizowanej przez studenta siatki studiów, 

— przyjęła projekt zmian do „Regulaminu studiów w Uniwersytecie Śląskim‖.  

Komisja dokonała szczegółowej analizy zasad i kryteriów kwalifikacji dla kandydatów na 

studia w roku akademickim 2012/2013 w celu ich ujednolicenia w podziale na kierunki, formy 

i poziomy studiów. Nadzwyczajne posiedzenie Komisji w tej sprawie odbyło się z udziałem 

JM Rektora oraz dziekanów wydziałów i kierowników jednostek dydaktycznych.  

W celu zasięgnięcia opinii członków Komisji w pilnych sprawach korzystano z poczty 

elektronicznej.  

Przewodnicząca Komisji: prof. zw. dr hab. Stanisława Kalus.  

C/ Senacka Komisja ds. Badań Naukowych, 

Twórczości Artystycznej i Współpracy z Zagranicą 

Komisja w okresie sprawozdawczym odbyła 6 spotkań plenarnych; oprócz tego, jak co roku, 

odbyło się spotkanie prezydium komisji w sprawie wyrażenia opinii o propozycji podziału 

grantów aparaturowych. Korzystano też często z poczty elektronicznej, aby zebrać  opinie 

członków komisji nt. umów międzynarodowych i projektów niektórych zarządzeń Rektora.  

Komisja działała w ścisłej współpracy z Prorektorem ds. Nauki i Współpracy z Gospodarką 

oraz Prorektorem ds. Studenckich, Promocji i Współpracy z Zagranicą.  

Do zadań komisji należało:  

— uaktualnienie regulaminu Komisji poprzez wpisanie możliwości przekazywania opinii w spra -

wach umów międzynarodowych drogą elektroniczną, 

— ustalenie zasad i terminu oceny sprawozdań z działalności naukowo-badawczej w roku 2009, 

— wydanie opinii w sprawie podziału Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii na trzy jednostki 

(te posiedzenia prowadziła prof. zw. dr hab. Jolanta Małuszyńska, ponieważ niżej podpisany, 

jako dziekan Wydziału, nie chciał wpływać na stanowisko członków Komisji); ostatecznie 

Komisja wypracowała opinię w tej trudnej sprawie proponując odłożenie decyzji Senatu do 

czasu wypracowania Strategii Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego, 

— Komisja zajmowała się na swych posiedzeniach kryteriami parametryzacji proponowanymi 

przez MNiSW, a następnie omawiała wyniki kategoryzacji jednostek, 

— Komisja zajmowała się sprawą dodatków JM Rektora za szczególne osiągnięcia w pracy 

naukowej: zajęła stanowisko zarówno w sprawie zasad przyznawania tych dodatków, jak 

i opiniowała szczegółowe wnioski, które spłynęły z wydziałów, 

— Komisja opiniowała na bieżąco wnioski o nawiązanie współpracy z innymi uczelniami za 

granicą, 

— Komisja opiniowała wnioski o przyznanie praw habilitacyjnych lub doktorskich poszcze-

gólnym jednostkom Uniwersytetu Śląskiego, 

— Komisja opiniowała wnioski o granty aparaturowe.  

— Wysuwano postulaty pod adresem władz rektorskich w związku z poruszanymi tematami.  

Przewodniczący Komisji: prof. UŚ dr hab. Maciej Sablik. 
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D/ Senacka Komisja ds. Budżetu i Finansów 

W roku 2010 odbyło się 6 posiedzeń Senackiej Komisji ds. Budżetu i Finansów. 
1. Na posiedzeniu 15 stycznia 2010 r. Komisja pozytywnie zaopiniowała prowizorium planu 

rzeczowo-finansowego na rok 2010.  

2. Wykonanie planu rzeczowo-finansowego za rok 2009 zostało pozytywnie zaopiniowane na 

posiedzeniu Komisji 19 kwietnia 2010 r.  

3. 17 maja 2010 r. Komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie finansowe za rok 2009. Na 

tym samym posiedzeniu członkowie Komisji wysłuchali wystąpienia prof. dr. hab. Krystiana 

Roledera, dyrektora Instytutu Fizyki, który przedstawił uchwałę Rady Wydziału Matematyki, 

Fizyki i Chemii w sprawie podziału wydziału na trzy jednostki podstawowe.  

4. Na posiedzeniu w dniu 25 maja 2010 r. Komisja przedyskutowała i zaopiniowała propozycję 

skorygowania planu rzeczowo-finansowego.  

5. 22 czerwca 2010 r. członkowie Komisji zapoznali się ze stanowiskiem dziekana Wydziału 

Matematyki, Fizyki i Chemii w sprawie podziału Wydziału. Dziekana reprezentował dr hab. 

Piotr Kuś, prodziekan. Na tym samym posiedzeniu komisja przyjęła stanowisko w sprawie 

podziału Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii.  

6. Na posiedzeniu 23 listopada 2010 r. przyjęto kolejną korektę planu rzeczowo-finansowego na 

rok 2010.  

Od 2010 roku do zadań Komisji należy również opiniowanie wniosków poszczególnych 

jednostek o otwarcie nowych kierunków i specjalności. 

Przewodniczący Komisji: prof. zw. dr hab. Jerzy Zioło. 

 

E/ Senacka Komisja ds. Kadry Naukowej 

Senacka Komisja ds. Kadry Naukowej odbyła w 2010 roku jedno posiedzenie w dniu 2 grudnia 

2010 r. 

Na spotkaniu Komisja wydała opinię w sprawie propozycji Instytutu Fizyki dotyczącej 

reorganizacji Wydziału Matematyki, Fizyki Chemii, polegającej na wyodrębnieniu trzech 

oddzielnych jednostek organizacyjnych, tj. wydziałów. 

Stanowisko Komisji jej Przewodniczący przekazał JM Rektorowi. 

Przewodniczący Komisji: prof. zw. dr hab. Marian Kisiel. 

 

F/ Senacka Komisja Historyczna 

Senacka Komisja Historyczna odbyła 8 posiedzeń, na których rozpatrywano sprawozdania 

z kwerendy archiwalnej dotyczącej 85 osób (nauczycieli akademickich, pracowników 

technicznych, służby bibliotecznej, administracji i studentów), które zostały pozyskane przez 

Służbę Bezpieczeństwa na tajnych współpracowników oraz dokumenty świadczące o inwigilacji 

i represjonowaniu osób pracujących i studiujących w Uniwersytecie Śląskim.  

W okresie sprawozdawczym, tj. od kwietnia 2010 r. do końca marca 2011 r. Komisja:  
1. Omówiła i zatwierdziła sprawozdania i wnioski dotyczące 50 osób, które podpisały 

zobowiązanie do współpracy z SB, jako tzw. tajni współpracownicy lub tzw. kontakt operacyjny. 

2. Analizowała szereg sprawozdań dotyczących 35 osób inwigilowanych i represjonowanych.  

3. Analizowała również sprawozdania tzw. spraw obiektowych związanych z działalnością SB 
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w ramach inwigilacji środowiska akademickiego, kontaktów pracowników Uniwersytetu 

z innymi środowiskami opozycyjnymi w Polsce oraz kontaktów pracowników akademickich 

z zagranicznymi środowiskami naukowymi, które były w sferze zainteresowań tajnych służb.  

4. Z Senacką Komisją Historyczną współpracowały 4 osoby, młodsi pracownicy nauki i dokto-

ranci, którzy zajmowali się kwerendą archiwalną w Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej 

— Oddział w Katowicach. 

Wnioski 

Uniwersytet Śląski był jedną z tych instytucji, które budziły szczególne zainteresowanie 

funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa. Przeprowadzone dotychczas badania i kwerendy 

materiałów archiwalnych zdeponowanych w Oddziale Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach 

pozwalają już na pewne przemyślenia. W pracach Komisji pomocne były badania środowisk 

akademickich naszego regionu prowadzone w ostatnim czasie przez Instytut Pamięci Narodowej. 

Senacka Komisja Historyczna opublikowała dotychczas na łamach Gazety Uniwersyteckiej  

trzy raporty dotyczące: sieci tajnych współpracowników na Uniwersytecie Śląskim (luty 2009), 

opozycji politycznej w Uniwersytecie Śląskim (maj 2009) oraz „bezpieki‖ w Uniwersytecie 

Śląskim (wrzesień 2010). 

W marcu 2011 r. został złożony do publikacji w Gazecie Uniwersyteckiej  czwarty raport pt. 

„Uniwersytet Śląski i jego wydziały jako „ochraniany obiekt‖ (stan badań na dzień 31.01.2011 r.)‖. 

W ostatnim czasie pod obrady Komisji wpływa coraz więcej akt z internowania, zwłaszcza 

studentów. Lektura akt studenckich jest bardzo ważna dla zdobycia właściwego wyobrażenia 

o studentach tzw. „czerwonego uniwersytetu‖. To ludzie bardzo wyrobieni ideologicznie, oczytani 

w literaturze bezdebitowej, nie szukający w ruchu opozycyjnym ani tanich emocji, ani swoistej 

„przygody‖. Wiedzą z kim walczą i o co walczą, są nie tylko odważni, ale i rozważni. Ich 

postawa, cierpienie i godność osobista mogą stać się powodem do dumy dla Uniwersytetu. 

Sygnalizujemy tutaj tylko zagadnienie, gdyż stanie się ono tematem specjalnego raportu Komisji.  

Przewodniczący Komisji: prof. zw. dr hab. Marek Zrałek. 
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IX  KALENDARIUM DZIAŁAŃ REKTORA 

A/ Konferencje / Wizyty Gości / Wyjazdy 

1) 18–20.02.2010 — udział Rektora, w charakterze Przewodniczącego, w posiedzeniu plenarnym 

Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich (KRUP) w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika 

w Toruniu połączonym z obchodami Jubileuszu 65-lecia UMK. 

2) 23.02.2010 — udział Rektora w posiedzeniu Konsorcjum 4U (system SAP). 

3) 01.03.2010 — wizyta w Uniwersytecie Śląskim Prezesa Fundacji Rektorów Polskich, prof. 

Jerzego Woźnickiego — prezentacja środowiskowej wersji dokumentu „Strategia rozwoju 

szkolnictwa wyższego w Polsce‖. 

4) 05–06.03.2010 — udział Rektora w posiedzeniu Prezydium Konferencji Rektorów Akade-

mickich Szkół Polskich (KRASP) we Wrocławiu. 

5) 18–20.03.2010 — udział Rektora, w charakterze Przewodniczącego, w posiedzeniu plenarnym 

Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich (KRUP) w Uniwersytecie Gdańskim 

połączonym z obchodami Jubileuszu 40-lecia UG i nadaniem godności dhc Profesorowi 

Tomasowi Venclovie. 

6) 23–28.03.2010 — wizyta w Universita degli Studi di Napoli w Neapolu — spotkania z przed-

stawicielami władz Uniwersytetu: rozmowy nt. współpracy dwustronnej. 

7) 23–24.04.2010 — udział Rektora w konferencji „Bolonia 2020 — przyszłość Europejskiego 

Obszaru Szkolnictwa Wyższego‖ w Genshagen k/Berlina.   

8) 05–07.05.2010 — udział Rektora w posiedzeniu Prezydium i Zgromadzenia Ogólnego 

Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) w Kielcach. 

9) 13.05.2010 — wizyta w Uniwersytecie Śląskim Marszałka Sejmu RP i p.o. Prezydenta RP, 

Bronisława Komorowskiego — wykład dla społeczności akademickiej UŚ pt. „Wiedza kapi-

tałem XXI wieku‖. 

10) 14–15.05.2010 — udział Rektora w posiedzeniu Konferencji Rektorów Uniwersytetów 

Śląskich (KRUŚ) w Wiśle. 

11) 19–20.05.2010 — udział Rektora w uroczystościach 25-lecia Uniwersytetu Szczecińskiego. 

12) 22.05.2010 — udział Rektora w uroczystościach 65-lecia Politechniki Śląskiej w Gliwicach. 

13) 31.05.–01.06.2010 — udział Rektora w obradach Europejskiego Kongresu Gospodarczego 

w Katowicach. 

14) 07.06.2010 — udział Rektora w uroczystej sesji Rady Miasta Katowice z okazji 20-lecia 

samorządu terytorialnego w Polsce. 

15) 10.06.2010 — udział Rektora, jako Przewodniczącego KRUP, w posiedzeniu sejmowej 

Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. 

16) 23.06.2010 — wizyta w Uniwersytecie Śląskim Ministra Finansów, Jacka Rostowskiego —

wykład dla społeczności akademickiej UŚ pt. „Polska wobec kryzysu europejskiego‖. 

17) 13–14.09.2010 — udział Rektora w VIII Szkole Zarządzania Strategicznego zorganizowanej 

przez Fundację Rektorów Polskich w Ossie k/Rawy Mazowieckiej. 

18) 20.09.2010 — udział Rektora w Zgromadzeniu Fundatorów Fundacji Rektorów Polskich 

w Warszawie. 

19) 22–24.09.2010 — wizyta Rektora w Brukseli — spotkanie z Zarządem EUA: rozmowy nt. 

nauki i szkolnictwa wyższego w Unii Europejskiej, w tym polskiego systemu szkolnictwa.  

20) 27.09.2010 — udział Rektora w posiedzeniu Rady Konsultacyjnej Regionalnej Izby 

Gospodarczej w Katowicach. 

21) 08.10.2010 — udział Rektora w IV Forum Frankofońskim w Pszczynie. 

22) 10–12.10.2010 — udział Rektora, w charakterze Przewodniczącego, w posiedzeniu plenarnym 

Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich (KRUP) w Uniwersytecie Łódzkim połączonym 
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z obchodami Jubileuszu 65-lecia UŁ i nadaniem godności dhc Przewodniczącemu Komisji 

Europejskiej, Panu José Manuelowi Barroso. 

23) 15.10.2010 — udział Rektora w dorocznym spotkaniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 

prof. Barbary Kudryckiej z rektorami uczelni wyższych. 

24) 20–24.10.2010 — udział Rektora w konferencji EUA w Palermo. 

25) 25.10.2010 — udział Rektora w Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia Alliance Française.  

26) 03–05.11.2010 — udział Rektora w posiedzeniu Prezydium i Zgromadzenia Ogólnego Kon-

ferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) w Uniwersytecie Szczecińskim. 

27) 14–17.11.2010 — wizyta Rektora w Brukseli — spotkania z przedstawicielami belgijskich 

instytucji szkolnictwa wyższego i nauki: CRef, ISTI, FNRS. 

28) 19–20.11.2010 — udział Rektora w posiedzeniu Konferencji Rektorów Uniwersytetów 

Śląskich (KRUŚ) w Ostrawie. 

29) 09–10.12.2010 — udział Rektora we wspólnym posiedzeniu Prezydium KRASP i KRZaSP 

we Wrocławiu połączonym z obchodami 100-lecia uczelni technicznych Wrocławia. 

30) 13.12.2010 — udział Rektora w posiedzeniu Regionalnej Konferencji Rektorów Uczelni 

Akademickich (RKRUA) w Akademii Muzycznej w Katowicach. 

B/ Uroczystości akademickie / Inne wydarzenia 

1) 11.01.2010 — udział Rektora w uroczystości nadania tytułu Honorowego Obywatela Rudy 

Śląskiej Przewodniczącemu Parlamentu Europejskiego, profesorowi Jerzemu Buzkowi.  

2) 14.01.2010 — udział Rektora w uroczystości wręczenia „Laurów Studenckich’2010‖.  

3) 16.01.2010 — udział Rektora w uroczystości wręczenia „Laurów Umiejętności i Kompe-

tencji‖. 

4) 04.03.2010 — uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom MNiSW. 

5) 17–18.04.2010 – udział Rektora w uroczystościach żałobnych w Warszawie ku czci ofiar 

katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem oraz w ceremonii pogrzebowej Prezydenta RP 

w Krakowie. 

6) 03.05.2010 – udział Rektora w uroczystych obchodach Święta Konstytucji 3 Maja oraz 

89. rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego.  

7) 08.05.2010 — udział Rektora w uroczystości 20-lecia Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ. 

8) 11.05.2010 — uroczystość wręczenia wyróżnień JM Rektora najlepszym studentom i dokto-

rantom Uniwersytetu Śląskiego.  

9) 24.05.2010 — udział Rektora w uroczystości wręczenia Nagród „Śląski Oskar‖.  

10) 28.05.2010 — uroczystości wmurowania kamieni węgielnych pod budowę Centrum 

Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej oraz Śląskiego Międzyuczelnianego 

Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie.  

11) 08.06.2010 — uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych i medali zasłużonym praco-

wnikom Uniwersytetu Śląskiego. 

12) 11.06.2010 — uroczystość nadania godności doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego 

Przewodniczącemu Parlamentu Europejskiego, profesorowi Jerzemu Buzkowi.  

13) 12.06.2010 — Uroczysty XIV Koncert Akademicki z okazji Święta Uniwersytetu w Akademii 

Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach. 

14) 27.06.2010 — udział Rektora w uroczystościach 25-lecia sakry biskupiej i ingresu do 

Katedry Katowickiej Arcybiskupa Metropolity Katowickiego, Damiana Zimonia.  

15) 17.09.2010 — udział Rektora w otwarciu Śląskiego Salonu Maturzystów’2010 z udziałem 

Podsekretarz Stanu w MEN, Krystyny Szumilas. 

16) 01.10.2010 — uroczysta Inauguracja XLIII roku akademickiego 2010/2011 w Uniwersytecie 

Śląskim w Teatrze im. Adama Mickiewicza w Cieszynie. 
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17) 02.10.2010 — udział Rektora w uroczystym posiedzeniu Senatów 7 uczelni łódzkich z okazji 

65-lecia Łodzi Akademickiej.  

18) 10.11.2010 — uroczystość odsłonięcia w Instytucie Fizyki im. A. Chełkowskiego tablicy 

pamiątkowej z okazji 30-lecia NSZZ „Solidarność‖ Uniwersytetu Śląskiego. 

19) 11.11.2010 — udział Rektora w uroczystościach Narodowego Święta Niepodległości. 

20) 25.11.2010 — uroczystość nadania godności doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego 

Prefektowi Kongregacji ds. Wychowania Katolickiego, kardynałowi Zenonowi Grochole-

wskiemu.   

21) 30.11.2010 — uroczystość „Absolwent‖ — wręczenie dyplomów najlepszym absolwentom 

Uniwersytetu Śląskiego. 

22) 07.12.2010 — udział Rektora w uroczystości wręczenia stypendiów laureatom Śląskiego 

Funduszu Stypendialnego im. Adama Graczyńskiego.  

23) 18.12.2010 — udział Rektora w dorocznym spotkaniu opłatkowym przedstawicieli środowisk 

akademickich Śląska z Arcybiskupem Metropolitą Katowickim, Damianem Zimoniem. 

24) 20.12.2010 — spotkanie przedświąteczne dla pracowników Uniwersytetu niebędących 

nauczycielami akademickimi. 

25) 21.12.2010 — Wieczór Wigilijny dla Senatu i nauczycieli akademickich Uniwersytetu Śląskiego. 

C/ Najważniejsze spotkania Rektora 

Marszałek Sejmu, jednocześnie p.o. Prezydenta RP; Przewodniczący Parlamentu Europejskiego; 

Komisarz Unii Europejskiej ds. polityki regionalnej; posłowie i senatorowie RP; Minister Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego; Wojewoda Śląski; Marszałek Województwa Śląskiego; prezydenci miast; 

rektorzy wyższych uczelni; przedstawiciele korpusu dyplomatycznego; Arcybiskup Metropolita 

Katowicki; Komendant Wojewódzki Policji; Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków; prezesi 

firm i instytucji gospodarczych (m.in. Asseco, Energomontaż, Mostostal, UPC, KSSE, Expo-Silesia; 

RIG); dyrektorzy banków. 

D/ Posiedzenia Senatu UŚ 

W roku 2010 odbyło się 8 posiedzeń Senatu Uniwersytetu Śląskiego w dniach: 

— 19.01.2010  — 22.06.2010 

— 02.03.2010  — 28.09.2010 

— 20.04.2010  — 26.10.2010 

— 25.05.2010  — 07.12.2010 

E/ Korespondencja rektorska 

Główni adresaci i nadawcy korespondencji rektorskiej: 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego; Ministerstwo Edukacji Narodowej; Ministerstwo 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego; parlamentarzyści; rektorzy wyższych uczelni; konferencje 

rektorów (KRASP, KRUŚ, RKRUA); Rada Główna Szkolnictwa Wyższego; Śląski Urząd 

Wojewódzki; Urząd Marszałkowski; prezydenci miast; Komenda Wojewódzka Policji; Śląski 

Wojewódzki Konserwator Zabytków; Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej; Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej; instytucje przeprowadzające kontrole (m.in. 
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NIK, OIP PIP, PPIS, WIOŚ, UKS); Fundusz Górnośląski; komisje akredytacyjne (PKA, UKA); 

banki; SAP Polska; Stowarzyszenie Alliance Française. 

Podstawowa tematyka korespondencji rektorskiej: 

Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce; nowelizacja ustaw związanych ze szkol-

nictwem wyższym i nauką, w tym m.in. ustawa — Prawo o szkolnictwie wyższym; reforma 

systemu finansowania nauki w Polsce; zwiększenie dotacji z budżetu państwa na szkolnictwo 

wyższe i naukę; kształcenie, opieka naukowo-dydaktyczna UŚ nad Kolegiami Nauczycielskimi, 

akredytacja uniwersyteckich kierunków studiów, program MOST; stanowiska i uchwały 

konferencji rektorów (KRASP, KRUP, RKRUA); projekt „Śląska Biblioteka Cyfrowa‖; baza 

„ARTON — Polska Literatura Humanistyczna‖; projekt „Śląska BIO-FARMA‖; funkcjonowanie 

Konsorcjum 4U (system SAP) — projekt „Zintegrowany Informatyczny System Wspomagający 

Zarządzanie Uczelnią‖; dofinansowanie i realizacja projektów, m.in. Śląskie Międzyuczelniane 

Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie (ŚMCEiBI), Centrum Informacji 

Naukowej i Biblioteka Akademicka (CINiBA), Uniwersytet Partnerem Gospodarki Opartej na 

Wiedzy (UPGOW); międzynarodowe programy badawcze i edukacyjne; Fundusz Nauki Śląskiej; 

budowa nowej siedziby Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego; adaptacja 

byłego budynku NBP; odtworzenie płaskorzeźby Orła Piastowskiego autorstwa St. Szukalskiego; 

termomodernizacja uczelnianych budynków; nieruchomości i tereny związane z działalnością 

statutową Uczelni; środki finansowe i dotacje celowe; zapewnienie bezpieczeństwa i porządku na 

terenie obiektów Uniwersytetu; Kontrakt dla Województwa Śląskiego / Regionalna Strategia 

Rozwoju Województwa Śląskiego / Strategia rozwoju Katowic i Metropolii Silesia;  dofinanso-

wanie uniwersyteckich przedsięwzięć naukowych, kulturalnych i artystycznych; działalność Ośrodka 

Alliance Française przy Uniwersytecie Śląskim; wystąpienia pokontrolne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na podstawie materiałów źródłowych działów Administracji Ogólnouczelnianej 

oraz jednostek pozawydziałowych i ogólnouczelnianych, komisji senackich i rad naukowych 

„Sprawozdanie‖ opracował i przygotował do publikacji zespół w składzie: 

mgr Piotr J. PRADELA (Sekretarz Rektora)  

oraz mgr Adam NIEDBAŁA (Dział Informatycznych Systemów Zarządzania). 

 


