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WWpprroowwaaddzzeenniiee  
Dobiegająca końca kadencja władz rektorskich stwarza okazję do retrospektywnego przyjrzenia 

się dokonaniom naszej społeczności w ciągu ostatnich sześciu lat. Pomocą będzie przedłożone 
Państwu Sprawozdanie Rektora. Jest ono syntetycznym raportem sporządzonym przez jednostki 
administracji ogólnouczelnianej oraz senackie i rektorskie komisje. Lektura Sprawozdania skłania 
do zadumy nad mnogością i złożonością spraw, procesów oraz przedsięwzięć składających się na 
codzienność Uniwersytetu. Pozwala także na śledzenie zmian zachodzących w różnych obszarach 
funkcjonowania naszej Uczelni. Dane przedstawione w Sprawozdaniu mogą służyć jako cenny 
materiał źródłowy do analiz pomocnych dla strategicznego zarządzania Uniwersytetem. Dla 
przykładu polecam analizę danych, zawartych w Tabeli 3 w rozdziale II Sprawozdania (Kształcenie 
oraz sprawy studenckie). Ilustruje ona zmianę liczebności studentów od roku akademickiego 
2001/2002 do roku 2007/2008. W ciągu dwóch ostatnich lat akademickich, tj. od roku 2004/2005, 
kiedy to osiągnęliśmy imponującą liczbę 41056 studentów (wtedy Uniwersytet Śląski pod 
względem liczby studentów był trzecią uczelnią w kraju po Uniwersytetach: Warszawskim i Adama 
Mickiewicza) liczba studentów zmalała aż o 5895 i to zarówno na studiach stacjonarnych (3018 
studentów mniej) jak i niestacjonarnych (2877 studentów mniej). Wielce symptomatyczny jest 
spadek liczby studentów na kierunkach matematyczno-przyrodniczych z wyjątkiem Wydziału 
Biologii i Ochrony Środowiska, gdzie odnotowujemy wzrost liczby studentów związany z urucho-
mieniem biotechnologii. Najwięcej studentów stracił Wydział Prawa i Administracji oraz Szkoła 
Zarządzania. Jeśli informacje z Tabeli 3 zestawimy z danymi na temat zatrudnienia (rozdział IV), to 
natychmiast nasuną się spostrzeżenia niezwykle ważne dla polityki kadrowej i finansowej uczelni, 
co polecam pod uwagę moim następcom i władzom dziekańskim. 

Uniwersytet Śląski obchodzący czterdziestolecie istnienia jest znaczącym na mapie Polski 
uniwersytetem dydaktycznym. Mury śląskiej Alma Mater opuściło do tej pory około 133 tysięcy 
absolwentów. Oferta dydaktyczna Uniwersytetu jest imponująca pod względem liczby kierunków 
studiów, specjalności, specjalizacji, studiów podyplomowych, studiów doktoranckich oraz kształcenia 
ustawicznego. Analiza dynamiki zmian oferty kształcenia jednoznacznie wskazuje, że tworzymy 
znacznie więcej kierunków i specjalności, w tym interdyscyplinarnych, niż z różnych przyczyn 
wygaszamy. Dzięki temu nasza oferta edukacyjna z roku na rok stawała się bogatsza o nowe 
kierunki, specjalności i specjalizacje. Cieszy zwłaszcza pojawianie się autorskich kierunków 
studiów. Na podkreślenie zasługuje fakt tworzenia studiów podyplomowych finansowanych ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego.  

Uniwersytet Śląski staje się także coraz atrakcyjniejszy dla studentów z innych ośrodków 
akademickich. W tym kontekście odnotujmy wzrost liczby studentów przyjeżdżających do nas 
w ramach programu wymiany międzyuniwersyteckiej MOST z 11 w roku 2007 do 35 w roku 
bieżącym. Nie jest to jeszcze liczba imponująca, czy nawet porównywalna z Uniwersytetem 
Jagiellońskim lub Warszawskim, ale odnotowujemy ją z radością jako zwiastun rosnącego prestiżu 
naszej Uczelni. Skoro już o studentach mowa, to nigdy dość przypominania o licznych 
osiągnięciach naszej młodzieży. Po raz kolejny Uniwersytet Śląski uplasował się w ścisłej czołówce 
polskich uczelni pod względem liczby stypendystów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Po 
raz kolejny liczne sukcesy ogólnopolskie i międzynarodowe odnieśli nasi sportowcy — medaliści, 
w takich dyscyplinach jak karate, judo, trójbój siłowy, kolarstwo górskie, pływanie, wspinaczka 
sportowa, futbol amerykański i inne.  
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W podsumowaniu dwóch ostatnich kadencji wskazuję na trzy grupy spraw szczególnie 
ogniskujących uwagę Rektora: reorganizacja Uczelni, informatyzacja i rozbudowa infrastruktury 
budowlanej. Z mojego punktu widzenia kadencja 2002–2005 została zdominowana przez problemy 
związane z reformą Filii Uniwersytetu w Cieszynie, która doprowadziła do jej przekształcenia 
w integralną część Uniwersytetu — ośrodek cieszyński, na który składają się wydziały: Artystyczny 
oraz Etnologii i Nauk o Edukacji. Z perspektywy trzech lat, jakie upłynęły od decyzji Senatu 
wyraźnie widać, że reformy przeprowadzone w cieszyńskiej części naszej Uczelni były korzystne 
zarówno dla jednostek tam zlokalizowanych jak i dla całego Uniwersytetu.  

Uchwalenie przez Senat w czerwcu 2006 roku nowego Statutu Uniwersytetu Śląskiego 
spowodowało między innymi istotne zmiany w strukturze wewnętrznej jednostek Uczelni. 
Wszelako dalsze uproszczenie struktury jest konieczne w celu usprawnienia procesu dydaktycznego 
i badań naukowych, jak również w celu obniżenia zbędnych kosztów funkcjonowania Uczelni. 
Czterysta dwanaście jednostek wydziałowych i pozawydziałowych, to ciągle jeszcze liczba zbyt 
duża i słabo uzasadniona rzeczywistymi potrzebami Uczelni. Rozpoczęto proces reorganizacji 
administracji ogólnouczelnianej i administracji wydziałowych polegający nie tylko na istotnych 
zmianach struktury wewnętrznej, ale przede wszystkim skutkujący zmianą sposobu działania 
administracji na zadaniowy i procesowy. Zmiana sposobu działania wymusza zmiany organizacyjne. 
Natomiast przygotowanie do wdrażania elektronicznego systemu wspomagania zarządzania uczelnią 
spowodowało konieczność przemyślenia i opisania wszystkich procedur oraz procesów toczących 
się w „krwioobiegu” Uniwersytetu. System oceny pracowników wspomagających dydaktykę i badania 
naukowe, obieg dokumentów oraz wiele innych zostały opracowane z myślą o nowoczesnym 
zarządzaniu uczelnią. 

W dużej mierze działania powyższe zostały wymuszone postępującą informatyzacją Uniwersytetu. 
Bez wątpienia największym przedsięwzięciem pozostaje implementacja komputerowego systemu 
wspomagającego zarządzanie uczelnią. Wespół z Uniwersytetem Jagiellońskim, UMCS i Polite-
chniką Warszawską wdrażamy pilotażowy w skali kraju system, który zrewolucjonizuje zarządzanie 
naszymi uczelniami. Wymagający gigantycznego nakładu pracy i bardzo dużych nakładów finansowych 
proces wdrażania systemu informatycznego został dostrzeżony przez władze resortowe, jako szansę 
na informatyzację całego polskiego szkolnictwa wyższego. Dlatego liczymy na wsparcie finansowe 
ze strony budżetu państwa. 

Postępująca informatyzacja Uniwersytetu spowodowała także ważne zmiany organizacyjne. 
Pełnomocnik rektora ds. informatyzacji stał się zastępcą kanclerza ds. informatyzacji, co z kolei 
pociągnęło za sobą zmiany w strukturze służb informatycznych. Uniwersytet Śląski jest liderem 
konsorcjum uczelni śląskich we wdrażaniu Systemu Elektronicznej Legitymacji Studenckiej. 
W 2006 roku ruszyła internetowa rejestracja kandydatów na studia na wszystkich kierunkach 
studiów. Rocznie rejestrujemy około 20 tysięcy zgłoszeń. Strona WWW Uniwersytetu Śląskiego 
odwiedzana była w 2007 roku 70 milionów razy! Nie zawsze uświadamiamy sobie skalę naszego 
uzależnienia od Internetu. Tak zwany ruch sieciowy wzrósł w Uniwersytecie Śląskim z 2 Mb/s 
w 2002 roku do 100 Mb/s w roku 2008! 

Poprawia się infrastruktura Uniwersytetu i to zarówno budowlana jak i aparaturowa. Senat 
Uniwersytetu Śląskiego wytyczył kierunki rozwoju infrastruktury budowlanej na najbliższe lata, 
gdyż poprawa warunków studiowania i prowadzenia badań naukowych jest jednym z najważniejszych 
czynników właściwego rozwoju uczelni, która musi być konkurencyjna pod każdym względem. 
Udało się odwrócić trend finansowania inwestycji budowlanych, które w 2002 roku jeszcze w 60% 
były finansowane z dochodów własnych uczelni. Od roku 2004 udział dochodów własnych 
w inwestycjach jest znacznie mniejszych od środków pozyskanych z innych źródeł. Uniwersytet 
zawarł i zawiera konsorcja z gminami i innymi uczelniami w celu budowania potrzebnych mu 
obiektów. Ukoronowaniem tych działań było oddanie do użytku w maju bieżącego roku pięknego, 
ultranowoczesnego gmachu dla Instytutów Neofilologicznych Sosnowcu. Konsorcjum gminy 
Sosnowiec i Uniwersytetu pozyskało na ten cel środki z funduszy Unii Europejskiej oraz gminy 
Sosnowiec. Udział finansowy Uniwersytetu wyniósł poniżej 10% wartości inwestycji. Mam 
nadzieję, że w najbliższych miesiącach ogłoszony zostanie przetarg na budowę Biblioteki 
Akademickiej — wspólnego przedsięwzięcia z Akademią Ekonomiczną. W przyszłym roku powinna 
ruszyć budowa Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Interdyscyplinarnych Badań Naukowych 
i Edukacji. Miasto Katowice podjęło się budowy nowej siedziby dla Wydziału Radia i Telewizji 
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przy ulicy Górniczej. Ambitne plany Uniwersytetu przewidują między innymi budowę Hali 
Sportowej w Katowicach — obiektu niezwykle potrzebnego naszym studentom, zakończenie 
adaptacji budynku przekazanego nam przez NBP w Katowicach na siedzibę rektoratu, stworzenie 
Centrum Konferencyjnego w Cieszynie i wiele innych. Realizacja tych zamierzeń wymaga wsparcia 
ze strony otoczenia Uniwersytetu. Znakomite relacje łączą naszą Uczelnię z władzami i samorządami 
miast uniwersyteckich, władzami wojewódzkimi i samorządem województwa śląskiego. Szereg 
parlamentarzystów wspierało nasze inicjatywy. Jesteśmy wdzięczni tym wszystkim osobom 
i instytucjom, które nas wspierały, gdyż bez życzliwej atmosfery i pomocy Uniwersytet nie mógłby 
się znakomicie rozwijać. To właśnie z myślą o naszych dobroczyńcach Senat ustanowił Medal 
Uniwersytetu Śląskiego, który w roku czterdziestolecia Uczelni otrzymali prezydenci Katowic 
i Sosnowca.  

Uniwersytet Śląski mimo niesprzyjających okoliczności zewnętrznych niezmiennie cieszy się 
bardzo dobrą kondycją finansową, czego dowodem jest znakomity wynik finansowy za rok 2007. 
Dzięki temu spokojnie możemy spełniać naszą misję i snuć śmiałe plany rozwojowe. Tym bardziej, 
że jeszcze wiele zostaje do zrobienia. Nie udało się umiędzynarodowić Uniwersytetu w stopniu 
odpowiadającym naszym zamierzeniom. Odczuwam to, jako osobistą porażkę, z której mój następca 
bez wątpienia wyciągnie pozytywne wnioski na przyszłość. Uniwersytet Śląski musi w sferze 
edukacyjnej stać się uczelnią międzynarodową. Można to uczynić poprzez atrakcyjną anglojęzyczną 
ofertę edukacyjną oraz na jeszcze szerszą skalę zapraszanie znakomitych uczonych z całego świata, 
jako tzw. profesorów wizytujących. Również nauczanie na odległość nie rozwinęło się tak jak tego 
oczekiwaliśmy. 

Szereg zmian i innowacji wdrożonych w minionych latach stało się elementem naszej 
uniwersyteckiej codzienności. To, co jeszcze kilka lat temu budziło emocje, np. zakładanie kont 
osobistych w bankach, zmiany struktury alokacji funduszu socjalnego skutkujące zwiększeniem 
kwot przeznaczanych na tzw. wczasy pod gruszą, ku radości wszystkich pracowników, 
spowszedniało i odnosimy wrażenie, że funkcjonowało od zawsze. Nowe sprawy i zadania zaprzątają 
naszą uwagę. Niezmiennie najważniejsze pozostają sprawy pracownicze. Rozpoczęto prace nad 
opracowaniem systemu wynagrodzeń i awansów pracowników wspomagających badania naukowe 
i kształcenie sprzężonego z zadaniami i potrzebami uczelni. Wielce owocna jest tutaj współpraca ze 
związkami zawodowymi. Poprawa wynagrodzeń może nastąpić, poza regulacjami ogólnokrajowymi, 
poprzez pozyskiwanie środków finansowych na ten cel z działalności naukowej i dydaktycznej oraz 
poprzez dalsze zmniejszanie kosztów funkcjonowania uczelni, w tym rozważną politykę zatrudnienia 
we wszystkich jednostkach organizacyjnych.  

Uniwersytet Śląski wkracza w swoje nowe czterdziestolecia jako uczelnia ważna dla regionu 
i kraju oraz jako uczelnia poważana. Rośnie prestiż i znaczenie Uniwersytetu Śląskiego w polskim 
systemie szkolnictwa wyższego. Minione dwie kadencje kontynuujące dzieło poprzedników 
przyczyniły się do dalszego budowania Uniwersytetu na miarę marzeń tych, którzy go pragnęli 
i tworzyli. I nie jest to moja zasługa, lecz tych koleżanek i kolegów, pracowników i studentów, 
których wysiłek i osiągnięcia przyczyniły się do trwałego rozwoju naszej Uczelni. Przedłożone 
Sprawozdanie jest przede wszystkim kompendium ich wysiłku i osiągnięć. Słowa najwyższego 
uznania z mojej strony należą się prorektorom, władzom dziekańskim, członkom Senatu, senackich 
i rektorskich komisji, oraz służbom administracyjnym za ich mądre zaangażowanie w sprawy ważne 
dla całej Uczelni. Myślenie w kategoriach dobra ogólnouczelnianego pozwoliło naszemu 
Uniwersytetowi dobrze działać i dobrze rozwijać się. Dziękuję wszystkim koleżankom i kolegom, 
którzy rzetelnie wypełniając swoje obowiązki w codziennym i często niedostrzeganym trudzie 
kształtują przyszłość Uniwersytetu Śląskiego. 

 
Rektor 

 
 
 

prof. dr hab. Janusz Janeczek 
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II    DDZZIIAAŁŁAALLNNOOŚŚĆĆ  NNAAUUKKOOWWOO--BBAADDAAWWCCZZAA  
OORRAAZZ  IINNFFOORRMMAATTYYZZAACCJJAA  UUCCZZEELLNNII  

A/ Działalność naukowo-badawcza 

Działalność naukowo-badawcza prowadzona była w 12 Wydziałach Uczelni oraz w jednostkach 
międzywydziałowych i pozawydziałowych. 

Pracownicy naukowo-badawczy zrealizowali w 2007 roku 1147 tematów badawczych, w roku 
2006 — 1087 (tabela 1). 

TABELA 1 
Projekty naukowo-badawcze realizowane na Uniwersytecie Śląskim w latach 2001–2007 

Uczelnia 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Badania własne (Konkurs Wydziałowy 
+ Rezerwa JM Rektora) 448 544 662 601 524 630 680 

Badania statutowe 283 289 278 275 277 307 305 
Projekty badawcze MNiSW 132 106 89 87 99 118 126 
Prace zlecone 25 31 23 33 29 26 24 
SPUB-m — 1 5 5 5 4 3 
Projekty rozwojowe — — — — — — 1 
Projekty zamawiane — — — — 1 2 4 
Projekty specjalne — — — — — — 4 

Razem 888 971 1057 1001 935 1087 1147 

 
Na tym samym poziomie, jak w latach ubiegłych kształtuje się liczba zorganizowanych w UŚ 

konferencji naukowych (w roku 2007 — 48). Znacznie wzrósł udział pracowników w konferencjach 
krajowych oraz liczba publikacji w czasopismach krajowych. Publikacje i uczestnictwo 
w konferencjach w latach 2001–2007 przedstawia tabela 2. 

TABELA 2 
Publikacje i uczestnictwo w konferencjach pracowników Uniwersytetu Śląskiego w latach 2001–2007 

Lp. Wyszczególnienie 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
1 Wydawnictwa zwarte opublikowane 417 428 437 512 484 526 589 
2 Artykuły opublikowane  

w czasopismach krajowych 2110 2384 2409 2562 2785 2713 2864 

3 Artykuły opublikowane  
w czasopismach zagranicznych 713 771 789 1035 985 1143 1116 

4 Wydawnictwa zwarte przyjęte do druku 229 233 231 230 224 193 196 
5 Artykuły przyjęte do druku  

w czasopismach krajowych 1571 1445 1545 1458 1422 1605 1411 

6 Artykuły przyjęte do druku  
w czasopismach zagranicznych 392 443 529 497 537 563 490 

7 Liczba osób uczestniczących  
w konferencjach krajowych 1834 1748 1884 1829 2123 1860 1924 

8 Liczba osób uczestniczących  
w konferencjach zagranicznych 555 589 633 867 665 742 674 

9 Liczba wygłoszonych referatów  
na konferencjach krajowych 1776 1747 1869 1930 2245 2054 2026 

10 Liczba wygłoszonych referatów  
na konferencjach zagranicznych 532 809 599 731 725 750 692 

11 Liczba konferencji krajowych,  
w których uczestniczyli pracownicy UŚ 1059 1167 1271 1354 1430 1417 1529 

12 Liczba konferencji zagranicznych,  
w których uczestniczyli pracownicy UŚ 435 473 452 584 577 650 602 

13 Liczba zorganizowanych konferencji 54 48 52 51 58 53 48 
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Obecnie w Uniwersytecie 10 Wydziałów oraz 3 Instytuty posiadają uprawnienia do nadawania 
stopnia naukowego doktora. W roku 2001 uprawnienia do nadawania stopnia doktora posiadało 
9 wydziałów i 2 instytuty. Decyzją z dnia 27 maja 2002 roku Centralna Komisja do Spraw Tytułu 
Naukowego i Stopni Naukowych przyznała Wydziałowi Teologicznemu uprawnienia do nadawania 
stopnia doktora nauk teologicznych. Z dniem 31 stycznia 2005 roku wyłączono z kompetencji 
Rady Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk 
fizycznych, a przyznano je Radzie Instytutu Fizyki.  

Uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego posiada aktualnie 
7 wydziałów i 3 instytuty. W 2001 roku uprawnienia takie posiadało 7 Wydziałów i 1 Instytut. 
Decyzją Rady Wyższego Szkolnictwa Artystycznego z dnia 28 maja 2002 roku przyznano 
Instytutowi Sztuki Wydziału Artystycznego uprawnienia do przeprowadzania przewodów 
kwalifikacyjnych IIo w dziedzinie sztuk plastycznych, dyscyplinie artystycznej grafika. Z dniem 
31 stycznia 2005 roku wyłączono z kompetencji Rady Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii 
uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk fizycznych, a przyznano je Radzie 
Instytutu Fizyki. Decyzją z dnia 27 marca 2006 r. Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów 
przyznała Wydziałowi Pedagogiki i Psychologii uprawnienia do nadawania stopnia naukowego 
doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie pedagogika, a decyzją z dnia 26 
maja 2008 roku Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów przyznała Wydziałowi 
Teologicznemu uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk 
teologicznych. Aktualny wykaz jednostek posiadających uprawnienia do nadawania stopni 
naukowych przedstawia Załącznik 1. 

 

ZAŁĄCZNIK 1 

WYKAZ UPRAWNIEŃ 
do nadawania stopni naukowych przez jednostki Uniwersytetu Śląskiego 

I. 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. 

3. WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII: 
doktor nauk chemicznych w zakresie chemii. 

4. INSTYTUT FIZYKI (Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii): 
doktor nauk fizycznych w zakresie fizyki. 

5. INSTYTUT MATEMATYKI (Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii): 
doktor nauk matematycznych w zakresie matematyki. 

6. WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI: 
doktor nauk o Ziemi w zakresie: 
⎯ geografii, 
⎯ geologii. 

7. WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH: 
doktor nauk humanistycznych w zakresie: 
⎯ filozofii, 
⎯ historii, 
⎯ nauk o polityce, 
⎯ socjologii. 



 ~  7  ~

8. WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII: 
doktor nauk humanistycznych w zakresie: 
⎯ pedagogiki, 
⎯ psychologii. 

9. INSTYTUT SZTUKI (Wydział Artystyczny): 
doktor sztuk plastycznych w zakresie sztuk pięknych. 

10. WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI: 
doktor nauk prawnych w zakresie prawa. 

11. WYDZIAŁ RADIA I TELEWIZJI: 
doktor sztuk filmowych. 

12. WYDZIAŁ INFORMATYKI I NAUKI O MATERIAŁACH 
doktor nauk technicznych w zakresie: 
⎯ inżynierii materiałowej, 
⎯ informatyki. 

13. WYDZIAŁ TEOLOGICZNY: 
doktor nauk teologicznych. 

II. 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: 
⎯ 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. WYDZIAŁNAUK SPOŁECZNYCH: 
doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie: 
⎯ filozofii, 
⎯ historii, 
⎯ nauk o polityce. 

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 pedagogika. 

11. WYDZIAŁ TEOLOGICZNY 
doktor habilitowany nauk teologicznych 
 
W 2007 roku 72 pracowników Uniwersytetu Śląskiego uzyskało stopnie naukowe doktora. 

W porównaniu z rokiem poprzednim (67 pracowników) nastąpił niewielki wzrost. Spadła 
natomiast liczba uzyskanych przez pracowników UŚ stopni naukowych doktora habilitowanego 
— 21 pracowników w 2007 r., 33 w 2006 r. Stopnie naukowe uzyskane przez pracowników UŚ 
w latach 2002–2007 przedstawia tabela 3. 



 ~  8  ~

TABELA 3 

Stopnie naukowe doktora i doktora habilitowanego uzyskane przez pracowników UŚ w latach 2002–2007 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Wydział 

dr dr hab. dr dr hab. dr dr hab. dr dr hab. dr dr hab. dr dr hab.

Biologii i Ochrony 
Środowiska 13 3 6 — 8 1 6 3 5 6 9 1 

Filologiczny 16 4 9 5 17 9 11 9 14 9 21 5 
Matematyki, Fizyki 
i Chemii 9 4 8 — 13 2 18 4 19 3 6 2 

Nauk o Ziemi 4 — 5 — 3 3 4 1 1 1 2 2 
Nauk Społecznych 6 4 7 2 2 4 8 3 3 1 7 5 
Wydział Artystyczny 2 1 6 4 4 1 4 1 
Wydział Etnologii 

6 5 8 — 
8 — 4 — 8 1 8 1 

Pedagogiki i Psychologii 7 — 7 4 3 — 5 1 4 2 3 1 
Prawa i Administracji 5 3 3 1 4 1 6 1 2 1 6 1 
Radia i Telewizji 2 2 — — — 2 — — — 1 1 1 
Informatyki i Nauki 
o Materiałach 6 1 3 2 5 1 9 2 4 4 5 — 

Teologiczny — — — 2 — 1 1 1 — 2 — 1 
Kolegium Języka Biznesu — — — — 1 — 1 — — 1 — — 
Szkoła Zarządzania — — — — — — 1 — — — — — 
Szkoła Języka  
i Kultury Polskiej — — — — — — — — 1 — — — 

Archiwum UŚ — — — — — — — — 1 — — — 
Administracja — — — — — — — — 1 — — — 

Razem 73 24 56 16 66 25 80 29 67 33 72 21 

 
 
Rady uprawnionych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Śląskiego nadały w 2007 roku 

stopnie naukowe doktora habilitowanego 23 osobom, a stopnie doktora 195 osobom. 
W 2007 roku w Uniwersytecie odbyło się 6 promocji doktorskich (w 2006 r. — 4). Wręczono 

około 250 dyplomów doktora i doktora habilitowanego (w 2006 r. — 160). 

Finansowanie badań naukowych 

Działalność naukowo-badawcza prowadzona była w 2007 roku dzięki środkom finansowym 
przyznanym przez: 

1. Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w formie: 
a) dotacji podmiotowych na: 

⎯ działalność statutową jednostek, 
⎯ badania własne, 
⎯ dofinansowanie udziału w programie międzynarodowym (dawny SPUB-m), 

b) dotacji podmiotowych na granty aparaturowe i inwestycje budowlane, 
c) na podstawie umów o realizację projektów badawczych (własnych, habilitacyjnych, 

promotorskich), 
d) na podstawie umów o realizację projektów badawczych zamawianych, specjalnych 

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

2. Fundację na Rzecz Nauki Polskiej na podstawie umów. 
3. Podmioty gospodarcze i organy administracji państwowej na realizację tzw. prac zleconych. 
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Działalność statutowa 

W roku 2007 Wydziały Uniwersytetu Śląskiego otrzymały decyzjami Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego łączną dotację na działalność statutową w wysokości 10 760 540,- zł. 
Niektóre Wydziały otrzymały dodatkowe dotacje na zakup aparatury naukowo-badawczej. 
Wysokość dotacji uzyskiwanych przez Uczelnię w latach 2004–2007 przedstawia tabela 4. 

TABELA 4 

Dotacje na dofinansowanie działalności statutowej, badań własnych i projektów badawczych  
w latach 2001–2007 (w tys. zł), przekazane decyzjami Ministra na dany rok kalendarzowy 

Lp. Wyszczególnienie 2001 2004 2005 2006 2007 
1. Działalność statutowa 6 269 6 848  7 085  11 688 10 761 
2. Badania własne 4 756 4 020 4 072  4 152 4 302 
3. Projekty badawcze 3 244 2 261 3 066 4 321 4 146 

Razem 14 269 13 129 14 233 20 161 19 209 

 
Kwota przyznanej dotacji uzależniona jest od kategorii uzyskanej przez jednostkę. 

Kategoryzację jednostek organizacyjnych UŚ w latach 2001–2007 przedstawia tabela 5. 

TABELA 5 

Kategoryzacja jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Śląskiego 

Lp. Jednostka 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
1. Wydział Biologii i Ochrony Środowiska 2 3 3 3 3 2 2 
2. Wydział Filologiczny 1 1 1 1 1 2 2 
3. Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii 

Instytut Matematyki 
Instytut Fizyki 
Instytut Chemii 

— 
2 
2 
2 

— 
2 
1 
3 

— 
2 
1 
3 

— 
2 
1 
3 

— 
2 
1 
3 

— 
2 
1 
2 

— 
2 
1 
2 

4. Wydział Nauk o Ziemi 1 2 2 2 2 2 2 
5. Wydział Nauk Społecznych 1 2 2 2 2 3 3 
6. Wydział Artystyczny 2 2 2 
7. Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji 

3 2 2 3 
3 1 1 

8. Wydział Pedagogiki i Psychologii 3 2 2 2 2 2 2 
9. Wydział Prawa i Administracji 4 2 2 2 2 2 2 

10. Wydział Radia i Telewizji 1 2 2 2 2 2 2 
11. Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach 

Instytut Nauki o Materiałach 
Katedra Materiałoznawstwa 
Instytut Informatyki 

2 
— 
— 
— 

3 
— 
— 
— 

3 
— 
— 
— 

3 
— 
— 
— 

3 
— 
— 
— 

— 
1 
2 
1 

— 
1 
2 
1 

12. Wydział Teologiczny — — 3 3 3 1 1 
 

Pracownicy naukowo-badawczy zrealizowali 305 tematów „statutowych” (tabela 1), ich koszt 
wyniósł 9 593 634,80 zł. 

Badania własne 

Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Nr 160/E-340/BW/2007 w roku 2007 
Uniwersytet Śląski otrzymał kwotę 4 302 000,- zł na finansowanie badań własnych. Jest to 
niewielki wzrost w porównaniu z rokiem poprzednim. Wysokość dotacji na badania własne 
w latach 2001–2007 przedstawia tabela 4. 

Zgodnie z propozycją Senackiej Komisji ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą 
środki na badania własne zostały podzielone w następujący sposób: 
— Wydziały  1 963 957,- zł 
— rezerwa JM Rektora  841 696,- zł 
— prenumerata czasopism  935 217,- zł. 
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W roku 2007 w ramach badań własnych zrealizowano 680 tematów badawczych (w tym: 152 
dofinansowanych ze środków pozostających w rezerwie JM Rektora) (tabela 1), ich koszt wyniósł 
3 293 134,84- zł. 

Granty aparaturowe i inwestycje budowlane 

Na dofinansowanie zakupów aparatury naukowo-badawczej w ramach tzw. grantów aparaturowych 
Ministerstwo przyznało w roku 2007 kwotę 2 250 000 zł. 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało również dotację celową w wysokości 
1 850 000 zł na dofinansowanie inwestycji (tzw. granty budowlane), w tym: 
— 950 000 zł (600 000 zł na 2007 r.) na inwestycję pn. „Poprawa infrastruktury pomieszczeń 

laboratoryjnych do badań elektrochemicznych” dla Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach; 
— 430 000 zł na inwestycję pn. „Poprawa infrastruktury pomieszczeń laboratoryjnych 

w Zakładzie Polimerów i Technologii Materiałów” dla Wydziału Informatyki i Nauki 
o Materiałach; 

— 340 000 zł na inwestycję pn. „Modernizacja sal naukowo-badawczych Instytutu Muzyki” 
dla Wydziału Artystycznego; 

— 130 000 zł na inwestycję pn. „Remont i przystosowanie sal laboratoryjnych — Instytut 
Chemii”. 

Fundusz Nauki i Technologii Polskiej 

W roku 2007 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało środki finansowe 
na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych z Funduszu Nauki i Technologii Polskiej: 
— 1 600 000 zł na inwestycję pn. „Spektrometr masowy” dla Wydziału Informatyki i Nauki 

o Materiałach; 
— 2 000 000 zł na inwestycję pn. „Magnetometr z wyposażeniem” dla Wydziału Matematyki, 

Fizyki i Chemii. 

Uczestnictwo w programie międzynarodowym 

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznał w roku 2007 dotację podmiotową na 
dofinansowanie uczestnictwa w programie międzynarodowym dla: 
— Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii na realizację projektu pt. „Wchodząc w erę wysokiej 

precyzji w fizyce zapachów poprzez pakt symulacji sieciowych, efektywnych teorii pola 
i eksperymentu” na kwotę 423 865,00 zł (w tym: 107 441,00 zł w 2007 roku); 

— Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska na realizację projektu pt. „Piramidowanie genów 
warunkujących tolerancję na stresy środowiskowe wpływające na cechy jakościowe u jęczmienia” 
na kwotę 28 730,00 zł. 

Projekty badawcze MNiSW 

W roku 2007 w dwóch konkursach zgłoszono 144 wnioski o realizację projektów badawczych 
własnych i promotorskich. Decyzję o finansowaniu otrzymało 46 pracowników (tj. przyznano 
46 projektów badawczych). Natomiast realizowanych było 126 projektów (tabela 6, 7 i 8). 

TABELA 6 

Projekty badawcze (granty) MNiSW w Uniwersytecie Śląskim w latach 2001–2007 

Lp. Wyszczególnienie 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
1. Liczba zgłoszonych wniosków 125 126 117 129 121 132 144 
2. Liczba przyznanych grantów 48 29 31 33 38 44 46 
3. Liczba realizowanych grantów 132 106 89 87 99 118 126 
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TABELA 7 

Projekty badawcze przyznane Uniwersytetowi Śląskiemu w latach 2001–2007 

Wydział 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Biologii i Ochrony Środowiska 5 2 4 4 6 9 8 
Filologiczny 7 3 1 2 4 7 5 
Matematyki, Fizyki i Chemii 13 12 14 9 9 10 9 
Nauk o Ziemi 6 7 3 7 10 7 14 
Nauk Społecznych — 2 5 1 1 1 1 
Artystyczny — — 1 — — 
Etnologii i Nauk o Edukacji 

— 1 
1 — 1 1 — 

Pedagogiki i Psychologii 3 — — — 1 — 2 
Prawa i Administracji 7 1 — 1 — 1 — 
Radia i Telewizji — — — — — — — 
Informatyki i Nauki o Materiałach 6 1 3 9 5 7 6 
Teologiczny — — — — — 1 1 
Kolegium Języka Biznesu 1 — — — — — — 

Razem 48 29 31 33 38 44 46 

 
 

TABELA 8 

Projekty badawcze realizowane w Uniwersytecie Śląskim w latach 2001–2007 

Wydział 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Biologii i Ochrony Środowiska 14 12 13 10 12 18 23 
Filologiczny 23 16 12 7 8 14 16 
Matematyki, Fizyki i Chemii 32 27 26 30 28 28 26 
Nauk o Ziemi 19 16 13 13 20 25 31 
Nauk Społecznych 4 5 8 7 8 6 3 
Artystyczny — 1 1 1 1 
Etnologii i Nauk o Edukacji 

1 3 
3 5 5 2 2 

Pedagogiki i Psychologii 7 4 2 — 1 1 3 
Prawa i Administracji 13 12 6 5 1 2 1 
Radia i Telewizji 1 1 — — — — — 
Informatyki i Nauki o Materiałach 17 10  6 9 15 20 18 
Teologiczny — — — — — 1 2 
Kolegium Języka Biznesu 1 — — — — — — 

Razem 132 106 89 87 99 118 126 

 
 
Oprócz projektów badawczych własnych i promotorskich realizowane były 4 projekty specjalne 

(na Wydziale Nauk o Ziemi), 1 projekt rozwojowy (w Instytucie Fizyki) oraz 6 projektów 
zamawianych (4 na Wydziale Nauk o Ziemi, 1 na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska i 1 na 
Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach). 

Programy Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej 

W 2007 roku UŚ otrzymał środki z Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej w ramach programów: 
• NOVUM — dla Instytutu Fizyki w wys. 70 000,- zł na zakup aparatury;  
• POWROTY — dla Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska na prowadzenie badań — 

145 000,- zł. 

W 2006 roku UŚ otrzymał środki na realizację 3 programów. 
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Prace naukowo-badawcze, tzw. prace zlecone 

Badawcze prace zlecone realizowane są na zamówienia podmiotów gospodarczych, jednostek 
administracji państwowej, jednostek naukowych. Utrzymuje się niewielka tendencja spadkowa 
w liczbie realizowanych prac z 29 w 2005 roku do 26 w roku 2006 i 24 w 2007 roku (tabela 1 i 9). 

TABELA 9 

Prace zlecone realizowane w Uniwersytecie Śląskim w latach 2005–2007 (kwoty w tys. zł) 

2005 2006 2007 
Lp. Wydział 

liczba kwota liczba kwota liczba kwota 

1. Biologii i Ochrony Środowiska 2 54,5 1 3,9 1 9,9 
2. Matematyki, Fizyki i Chemii 14 49,2 4 11,1 6 33,7 
3. Nauk o Ziemi 9 213,6 15 170,7 17 270,9 
4. Informatyki i Nauki o Materiałach 4 10,0 5 18,7 1 4,8 
5. Nauk Społecznych   1 28,0   

Razem 29 327,3 26 238,7 25 319,3 

 

Nagrody dla nauczycieli akademickich 

Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

Od roku 2001 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego wyróżnił 15 pracowników naukowo- 
-dydaktycznych Uniwersytetu przyznając im swoje nagrody. Natomiast w 2007 roku nie przyznano 
Nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pracownikom Uniwersytetu Śląskiego. 

Nagrody JM Rektora 

W roku 2007 JM Rektor przyznał 221 nagród indywidualnych (170 w 2001 roku) i 15 
zespołowych (9 w 2001 roku), I, II i III stopnia za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne, 
dydaktyczne i organizacyjne uzyskane w roku poprzednim. 211 nagród indywidualnych i 11 
zespołowych otrzymali nauczyciele akademiccy zatrudnieni na Wydziałach. Pozostałe 14 nagród 
(10 indywidualnych i 4 zespołowe) JM Rektor przyznał pracownikom dydaktycznym zatrudnionym 
w Kolegium Języka Biznesu, Alliance Française, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, 
Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, Bibliotece UŚ oraz Szkole Zarządzania. Liczbę 
nagród przyznanych nauczycielom akademickim w latach 2001–2007 przedstawia tabela 10. 

TABELA 10 

Nagrody dla nauczycieli akademickich przyznane w latach 2001–2007 

Lp. Wyszczególnienie 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Razem

1. Indywidualne nagrody Ministra Edukacji 
Narodowej  1 3 3 — 3 5 — 15 

2. Indywidualne nagrody JM Rektora  170 197 178 200 224 204 221 1394 

3. Zespołowe nagrody JM Rektora 9 7 14 14 14 16 15 89 

4. Nagrody JM Rektora za wyróżniające prace 
doktorskie 4 4 3 5 4 5 4 29 

5. Stypendium Fundacji na Rzecz Nauki 
Polskiej 6 5 3 3 5 4 4 30 
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Nagrody JM Rektora 
za wyróżniające prace doktorskie 

W roku 2007 JM Rektor wyróżnił 4 prace doktorskie. Nagrody otrzymali: 
• Dr Aneta Hanc — Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach, 
• Dr Gabriela Krämer-Marek — Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, 
• Dr Bożena Nowak — Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, 
• Dr Tomasz Salamon — Wydział Nauk o Ziemi. 

Stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (program START) 

Jest to nagroda przyznawana w formie rocznego stypendium, młodym, wyróżniającym się 
pracownikom naukowo-badawczym, którzy w roku składania wniosku nie przekroczyli trzydziestego 
roku życia i mogą wykazać się osiągnięciami naukowymi. 

W roku 2007 stypendium to otrzymali: 
• mgr Sylwia Lewicka — Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, 
• mgr Agnieszka Pisarzowska — Wydział Nauk o Ziemi, 

a przedłużenie stypendium otrzymali: 
• dr Andrzej Bąk — Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, 
• dr Michał Zatoń — Wydział Nauk o Ziemi. 
 

B/ Informatyzacja Uczelni 

Problematyka informatyzacji w latach 2002–2008 koncentrowała się na zagadnieniach związanych 
z następującymi zadaniami: 
— uczestnictwem Uniwersytetu Śląskiego w Międzyuniwersyteckim Centrum Informatyzacji 

(MUCI), 
— restrukturyzacją służb informatycznych, 
— udziałem Uniwersytetu w konsorcjum 4U, którego celem było wyłonienie dostawcy 

Zintegrowanego Informatycznego Systemu Zarządzania Uczelnią i rozpoczęcie wdrożenia, 
— utrzymaniem i wdrożeniem nowych funkcjonalności Uniwersyteckiego Systemu Obsługi 

Studiów (USOS) i kontynuacją przygotowań do wdrożenia Studenckiej Elektronicznej 
Legitymacji Studenckiej (SELS), 

— rozwojem lokalnych sieci komputerowych w Uczelni i dalszą rozbudową Uniwersyteckiej 
Sieci Komputerowej (USK), 

— rozwojem serwisu WWW uczelni. 

Uniwersytet Śląski jest członkiem-założycielem Międzyuniwersyteckiego Centrum Informatyzacji, 
które ma swoją siedzibę przy Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Przedstawicielem 
Uniwersytetu w Radzie MUCI był w latach 2002–2008 Prorektor ds. Nauki i Informatyzacji, prof. 
dr hab. Wiesław Banyś a członkiem Dyrekcji MUCI dr Ewa Magiera, Zastępca Kanclerza ds. 
Informatyzacji. Ponadto Uniwersytet był liderem Konsorcjum Uczelni Regionu Śląskiego we 
wdrożeniu Systemu Elektronicznej Legitymacji Studenckiej i organizatorem przetargu dla potrzeb 
uczelnianych centrów personalizacji.  

W roku 2007 dokonano restrukturyzacji służb informatycznych: zlikwidowano Centrum Technik 
Informatycznych, powołano Zastępcę Kanclerza ds. Informatyzacji, któremu podlegają cztery 
działy: Dział Informatycznej Obsługi toku Studiów, Dział Informatycznych Systemów 
Zarządzania, Dział Administracji Sieci i Usług Sieciowych oraz Dział Portalu i Serwisu WWW. 
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Informatyczna obsługa toku studiów 

Za informatyczną obsługę toku studiów odpowiedzialny jest Dział Informatycznej Obsługi 
utworzony w miejsce Działu Informatyzacji Uczelni z dniem 1 maja 2007 na mocy zarządzenia 
Rektora nr 22/2007. Do głównych zadań Działu należy wdrożenie i utrzymanie centralnego 
systemu umożliwiającego dokumentowanie toku studiów oraz związanych z nim serwisów WWW. 
W chwili obecnej tok studiów jest dokumentowany w systemie USOS, niemniej w kolejnych 
latach planowane jest przejście na równoważny mu moduł wdrażanego obecnie na Uniwersytecie 
Śląskim Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzaniem Uczelnią 
opartego na oprogramowaniu mySAP ERP. W szczególności w roku 2008 planowane jest przesunięcie 
modułu płatności z systemu USOS do systemu mySAP. 

System USOS (Uniwersytecki System Obsługi Studiów) jest jednym z projektów realizowanych 
przez Międzyuniwersyteckie Centrum Informatyzacji (MUCI) w którego pracach przedstawiciele 
Uniwersytetu Śląskiego biorą aktywny udział.  

Wdrożenie systemu USOS rozpoczęło się w 2002 roku od migracji danych z systemu KANET 
do systemu USOS na Wydziale Matematyki, Fizyk i Chemii. W kolejnych latach wdrożenie 
systemu obejmowało kolejne jednostki Uniwersytetu Śląskiego. Poniższa tabela nr 8 pokazuje 
kolejne etapy wdrożenia systemu USOS. 

TABELA 8 

Etapy wdrożenia systemu USOS w latach: 2003–2004 

Nazwa Jednostki Rok rozpoczęcia wdrożenia

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska 2003 
Wydział Filologiczny 2003 
Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii 2002 
Wydział Nauk o Ziemi 2003 
Wydział Nauk Społecznych 2003 
Wydział Pedagogiki i Psychologii 2003 
Wydział Prawa i Administracji 2004 
Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach 2003 
Wydział Radia i Telewizji 2004 
Wydział Teologiczny 2004 
Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji 2004 
Wydział Artystyczny 2004 
Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne 2004 
Międzywydziałowe Indywidualne Studia Matematyczno – Przyrodnicze 2004 
Szkoła Zarządzania 2003 
Międzynarodowa Szkoła Nauk Politycznych 2003 
Kolegium Języka Biznesu 2004 

W chwili obecnej w systemie USOS jest zdefiniowanych 350 użytkowników obsługujących 
tok studiów, stypendia, płatności, oraz ofertę dydaktyczną. Poniższa tabela nr 9 pokazuje 
dynamikę wdrożenia systemu USOS i obejmuje całość przechowywanych danych. 

TABELA 9 

Dynamika wdrożenia systemu USOS w latach: 2003–2008 

Rok 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Liczba przedmiotów 2571 5514 9247 12 811 16 227 17 941 
Liczba studentów w grupach 66 613 285 174 643 748 1 183 664 1 813 514 2 123 655 
Liczba ocen 66 072 211 164 518 419 984 688 1 547 559 1 839 769 
Liczba użytkowników 141 221 270 303 336 351 
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Pomyślne wdrożenie systemu w Uczelni mogło zostać osiągnięte dzięki zbudowaniu 
odpowiedniego zespołu wdrożeniowego, który był w stanie wziąć na siebie zadanie modyfikowania, 
rozszerzania oraz utrzymywania tych funkcjonalności systemu, które są specyficzne dla Uniwersytetu 
Śląskiego. W ciągu siedmiu lat wdrożenia systemu opracowano: 

⎯ moduł wydruku dyplomu i suplementu, 
⎯ moduł raportowania, 
⎯ rozszerzenie modułu płatności o obsługę ING Banku Śląskiego, 
⎯ system wsparcia dla użytkowników, 
⎯ moduł autoaktualizacji systemu, 
⎯ 20 raportów generowanych przez system. 

W 2005 roku na potrzeby systemu USOS zakupiono dwa serwery z macierzą dyskową firmy 
IBM co pozwoliło rozwiązać problemy związane z wydajnością bazy danych systemu USOS.  

Uzupełnieniem systemu USOS są systemy USOSWeb oraz UL. System UL jest systemem 
umożliwiającym studentom bezpośrednią rejestrację do grup zajęciowych. Ten typ rejestracji jest 
wykorzystywany przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych oraz Studium Wychowania 
Fizycznego i Sportu dla rejestracji na lektoraty i zajęcia wychowania fizycznego.  

System USOSWeb realizuje ideę wirtualnego dziekanatu, w którym student może mieć wgląd 
w swoje oceny i płatności oraz rejestrować się na zajęcia. Z punktu widzenia nauczyciela 
akademickiego system USOSWeb daje możliwość elektronicznego wypełniania protokołów. 
W czerwcu 2007 roku w związku z planami personalizacji elektronicznych legitymacji studenckich 
system USOSWeb został udostępniony wszystkim studentom i pracownikom Uniwersytetu 
Śląskiego. 

Poniższa tabela nr 10 przedstawia liczby rejestracji na lektoraty, zajęcia wychowania 
fizycznego oraz na seminaria, proseminaria i przedmioty wykształcenia ogólnego na Wydziale 
Prawa i Administracji. Zmniejszające się liczby rejestracji należy traktować nie jako spadek 
liczby studentów a racjonalizację wypełnienia grup. W nawiasach podano liczbę studentów 
zapisanych do tak zwanych grup wirtualnych — przeznaczonych dla studentów, którzy ubiegają 
się o przepisanie oceny zdobytej podczas studiowania na innym kierunku studiów. 

TABELA 10 

Liczba rejestracji na lektoraty, zajęcia wychowania fizycznego, seminaria, proseminaria i przedmioty 
wykształcenia ogólnego na Wydziale Prawa i Administracji w latach akadem.: 2004/2005–2007/2008 

 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 

Lektoraty 7 246 14 443 (207) 16 717 (461) 14 018 (141) 
WF 7 982 7 340 (451) 6 832 (392) 6 547 (395) 
Seminaria na WPiA    6 718 

 
System USOSWeb może być zastosowany do odciążenia pracowników dziekanatu od 

konieczności ręcznej edycji list studentów w grupach. Jest to osiągnięte poprzez tzw. bezpośrednią 
rejestrację do grup, w trakcie której student potwierdza swoją obecność w grupie. Ta forma 
rejestracji jest wykorzystywana od roku 2006/2007 na kierunkach matematyka i fizyka, dzięki 
czemu system generuje rzeczywiste protokoły a władze dziekańskie mają pełną informację 
o liczebności grup.  

Ze względu na specyfikę rejestracji przed systemami USOSWeb oraz UL stawiane są bardzo 
duże wymagania odnośnie wydajności, dlatego w grudniu 2006 roku zakupione zostały trzy 
serwery SUN, których uruchomienie w istotny sposób zwiększyło dostępność tych usług. 

Dział Informatycznej Obsługi Toku Studiów odpowiedzialny jest również za techniczny aspekt 
personalizacji elektronicznej legitymacji studenckiej. W 2007 roku przygotowana została 
infrastruktura techniczna potrzebna do utworzenia Centrum Personalizacji w Uniwersytecie 
Śląskim. Zakupiono również podpisy elektroniczne dla pracowników dziekanatów niezbędne do 
obsługi legitymacji. W grudniu 2007 roku wydrukowana została partia 400 blankietów legitymacji 
dla studentów, którzy wyrazili chęć posiadania takiej legitymacji. W roku akademickim 
2008/2009 planuje się wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej wszystkim studentom 
pierwszego roku studiów.  
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Nowym kierunkiem działań Działu Informatycznej Obsługi Toku Studiów, który bardzo 
wyraźnie zarysował się w 2007 roku, jest wdrożenie Zintegrowanego Informatycznego Systemu 
Wspomagania Zarządzaniem Uczelnią. Na potrzeby tego wdrożenia pracownicy Działu brali 
aktywny udział w opracowywaniu analizy przedwdrożeniowej modułu obsługi toku studiów, 
testowaniu i wdrożeniu modułu sprzedaży oraz opracowaniu interfejsów do wymiany danych 
pomiędzy systemami USOS i mySAP. 

Zintegrowany System Wspomagający Zarządzanie Uczelnią 

Wspólnie z Politechniką Warszawską, Uniwersytetem Jagiellońskim oraz Uniwersytetem 
Marii Curie-Skłodowskiej Uniwersytet Śląski bierze udział w jednym z największych projektów 
informatycznych dotyczących polskich wyższych uczelni. W grudniu 2003 roku uczelnie te 
zawiązały konsorcjum, a 30 kwietnia 2004 roku ogłoszono postępowanie przetargowe w trybie 
negocjacji, którego celem był zakup Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania 
Zarządzaniem 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 Wspomagania Zarządzaniem 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 Prorektor ds. Finansów i Rozwoju, prof. dr 
hab. Jerzy Zioło a kierownikiem projektu z strony uczelni mgr Marek Kłosek — kierownik Działu 
Informatycznych Systemów Zarządzania. Prace prowadzone są w dziewięciu obszarach 
funkcjonalnych: 

 

 
 
 
Zintegrowany System Wspomagania Zarządzaniem Uczelnią będzie obsługiwać następujące 

procesy: 
Etap I (start produktywny 2008 r.) 
— finanse-księgowość, 
— budżetowanie, 
— kadry, 
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— płace, 
— gospodarka materiałowa, 
— zamówienia. 

Etap II (start produktywny 2009 r.) 
— obsługa badań naukowych, 
— prowadzenie projektów, 
— zarządzanie majątkiem, 
— inwestycje i remonty, 
— zarządzanie operacyjne i strategiczne. 

Etap III (start produktywny 2010 r.) 
— obsługa toku studiów. 

System będzie posiadał zestaw narzędzi informatycznych umożliwiających jego zaawansowane 
wykorzystanie, zmianę funkcjonalności oraz rozbudowę o nowe funkcjonalności między innymi: 
hurtownię danych (DW), narzędzia typu Business Intelligence (do zaawansowanej analizy 
danych), Web Application Server wraz z narzędziami pozwalającymi na tworzenie portali 
korporacyjnych (Web Application Server + Corporate Portal) oraz interfejsy do standardowych 
technologii: Microsoft®.NET, J2EE, XML, LDAP. 

 

 
 

Legenda: 
DW  — hurtownia danych, 
BI  — narzędzie do zaawansowanej analizy danych (Business Intelligence) 
CP  — portal korporacyjny (Corporate Portal) 
WAS — Web Application Server 
IF  — Interfejsy do innych systemów 
GUI  — Graficzny interfejs użytkownika (Graphical User Interface) 
WF  — System zarządzania przepływem pracy (WorkFlow) 
GW  — Gospodarka własna 
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W 2007 zakończono Analizę Przedwdrożeniową — wstępny etap wdrażania Systemu. Powstał 
dokument Koncepcja Systemu zawierający opis procesów mających zostać objętych Systemem. 
W styczniu 2008 rozpoczęto produkcyjną eksploatację w zakresie procesów płacowych oraz 
niezbędnych procesów kadrowych. W połowie roku 2008 planowany jest start produktywny 
pozostałych procesów Etapu I. Na uwagę zasługuje fakt, iż pracownicy Działu Informatycznych 
Systemów Zarządzania biorąc aktywny udział w wyżej opisanym wdrożeniu jednocześnie 
zabezpieczają bieżącą pracę starych systemów informatycznych zarządzania i serwisu WWW 
Senatu Uniwersytetu Śląskiego.  

Uczelniana Sieć Komputerowa USNET i usługi sieciowe 

Kadencje 2002/2008 były okresem istnienia w uczelni Centrum Technik Informatycznych, 
które powstało w roku 2002, a zostało włączone do administracji ogólnouczelnianej w roku 2007. 

W okresie sprawozdawczym, wcześniej w Centrum Technik Informatycznych, a ostatnio 
w Dziale Administracji Sieci i Usług Sieciowych: 
• dokonano integracji Uczelnianej Sieci Komputerowej, w wyniku której ruch sieciowy do 

i z Internetu kierowany jest przez jedno połączenie ze Śląską Akademicką Siecią 
Komputerową, 

• rozbudowywano Uczelnianą Sieć Komputerową, uruchamiając połączenia do osiedli 
akademickich w Katowicach-Ligocie i w Sosnowcu, nowego budynku Wydziału Prawa 
i Administracji, nowego budynku Wydziału Teologicznego, budynku przy ul. Szkolnej 9 
i budynku pozyskanego od NBP, budynków Ośrodka Dydaktycznego w Rybniku oraz 
Wydziałów Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie i Szkoły Zarządzania w Chorzowie, 

• modernizowano Uczelnianą Sieć Komputerową, zwiększając szybkość połączeń na 
najważniejszych odcinkach poprzez instalowanie nowocześniejszych urządzeń sieciowych 
(m.in. routerów), 

• sukcesywnie zwiększano liczbę serwerów, realizujących centralne usługi sieciowe, wskutek 
czego możliwe stało się stworzenie klastra czterech serwerów Sun Fire V890, 
współpracujących z macierzą dyskową o pojemności 12 TB, przez co wzrosła moc 
obliczeniowa i niezawodność instalacji, 

• uruchomiono System Obsługi Spraw — oprogramowanie do zarządzania sprawami, 
przekazywanymi przez użytkowników za pomocą poczty elektronicznej. SOS wykorzystywany 
jest głównie przez pracowników Pionu Zastępcy Kanclerza ds. informatyzacji, ale również 
i w innych pionach administracji ogólnouczelnianej, 

• zaprojektowano i uruchomiono nowy system poczty elektronicznej dla pracowników 
Uniwersytetu Śląskiego, umożliwiający m.in. wykorzystywanie adresów w postaci 
imię.nazwisko@us.edu.pl. W związku z tym stworzono możliwość zdalnej aktywacji kont 
pocztowych, 

• uruchomiono pilotową instalację sieci bezprzewodowej zgodnej ze standardem projektu 
Eduroam, 

• znowelizowano Regulamin Użytkowania Uczelnianej Sieci Komputerowej, 
• uruchomiono serwis WWW http://usnet.us.edu.pl, informujący o zagadnieniach związanych 

z administracją Uczelnianej Sieci Komputerowej oraz usługami sieciowymi dla społeczności 
akademickiej i gości uczelni. 

Ruch sieciowy pomiędzy uczelnią a Internetem zwiększał się systematycznie: od 2 Mb/s 
w roku 2002, poprzez 10 Mb/s w roku 2006, 30 Mb/s w roku 2007 aż do 100 Mb/s w roku 2008. 

Aktualnie centralne usługi sieciowe (67 procesów) realizowane są w Dziale Administracji 
Sieci i Usług Sieciowych przez 7 serwerów fizycznych, 20 serwerów wirtualnych, 1 macierz 
dyskową i 35 programów (przeważnie open-source) o różnym stopniu skomplikowania. 

Wykorzystanie poczty elektronicznej utrzymuje się w ostatnich latach na niezmienionym 
poziomie: w roku 2007 centralne systemy pocztowe przesłały ponad 10 milionów listów 
elektronicznych. Warto zwrócić uwagę na fakt, że centralne systemy sieciowe są wprost zalewane 
falą listów elektronicznych, zawierających spam i wirusy komputerowe: liczba listów odrzuconych 
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przez skanery antywirusowe i antyspamowe z powodu potencjalnie szkodliwej zawartości 
przekroczyła w tym roku 20 milionów. Oznacza to, że w każdej sekundzie przesyłany jest jeden 
list pożądany i odrzucane dwa listy niepożądane. 

Serwis WWW Uniwersytetu Śląskiego 

Dział Portalu i Serwisu WWW utworzony 1 lipca 2007 r. na mocy zarządzenia Rektora UŚ 
nr 33/2007 z dnia 30 maja 2007 r. kontynuuje prace nad głównym serwisem WWW Uniwersytetu 
Śląskiego, rozpoczęte w Pracowni Oprogramowania Użytkowego, Centrum Techniki Obliczeniowej, 
przekształconej zarządzeniem Rektora UŚ nr 13/2002 z dnia 12 marca 2002 r. w Dział Serwisu 
WWW, Centrum Technik Informatycznych. 

W opisywanym okresie, serwis WWW był kilkakrotnie przebudowywany i modernizowany, 
w celu zapewnienia właściwej obsługi użytkowników Internetu szukających informacji 
o Uniwersytecie Śląskim i utrzymania wiodącej pozycji wśród polskich serwisów uniwersyteckich. 

Całość serwisu WWW zreorganizowano zgodnie z wykonanym w CTO w roku 1999 
projektem. W związku z rekonstrukcją serwisu WWW pracownicy CTO brali w 2000 r. udział 
w systematycznych pracach zespołu przygotowującego nowy serwis. W roku 2001 nowy serwis 
WWW uczelni został uruchomiony. Kolejna reorganizacja serwisu miała miejsce w roku 2007. 
Dzięki współpracy Działu Portalu i Serwisu WWW z Sekcją Informacji i Serwisu WWW, Działu 
Współpracy, Promocji i Karier oraz prof. Leszka Zbikowskiego i dra Krzysztofa Kamila Bąka, 
został przygotowany i wdrożony projekt nowego serwisu WWW.\ 

Dzięki rozwijaniu współpracy z innymi jednostkami i nieustannej modernizacji mechanizmów 
prezentacji danych, możliwe jest przedstawienie coraz bogatszej oferty informacyjnej 
Uniwersytetu Śląskiego w Internecie, oraz sprostanie zwiększającemu się z roku na rok 
zainteresowaniu użytkowników tym medium komunikacji. Statystyki wskazują corocznie na 
podwojenie liczby odwiedzin. W 2007 r. liczba unikalnych wizyt była niemalże 20 razy większa 
niż w roku 2001 i przekroczyła 4 mln, zaś liczba wszystkich wywołań strony w 2007 r. wyniosła 
blisko 70 mln. wobec 5,5mln w 2001 r. 

 
 

WYKRES 
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Poza pracami nad serwisem głównym, Dział Portalu i Serwisu WWW zajmuje się 
prowadzeniem innych serwisów na potrzeby jednostek Uczelni. Do najważniejszych można 
zaliczyć serwis rekrutacyjny dla kandydatów oraz system Internetowej Rejestracji Kandydatów na 
studia, prowadzony od 2006 r. przy współpracy z Działem Informatycznej Obsługi Toku Studiów 
i Działem Kształcenia. Dzięki tym serwisom Uniwersytet przyjmuje zgłoszenia ok. 20 tys. 
kandydatów na studia rocznie (tylko dla studiów stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych 
magisterskich). Inne ważne serwisy to: anglojęzyczny serwis Uniwersytetu, serwis i sklep 
internetowy Wydawnictwa UŚ, serwis ZAMUŚ, serwis Działu Zamówień Publicznych, serwis 
programów międzynarodowych, serwisy związane z Europejskimi Funduszami Strukturalnymi 
(EFS), serwis Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, Akty prawne, Konferencje, Absolwenci, 
Forum, Tablica ogłoszeń, Uniwersytet Trzeciego Wieku, serwis I i II Biennale Fotograficznego 
UŚ — „Nauka w Obiektywie”, Gazeta Uniwersytecka, Suplement i inne. 

Pracownicy Działu biorą również czynny udział w różnych projektach informatycznych 
realizowanych w Uniwersytecie Śląskim i służą pomocą innym jednostkom Uczelni, załatwiając 
rocznie 2,5 – 3 tys. zgłoszeń dotyczących serwisów WWW oraz ok. 2 tys. zgłoszeń na temat 
rekrutacji. Ponadto pracownicy udzielają informacji na różnych forach i grupach dyskusyjnych. 

Od kilku miesięcy trwają również zaawansowane prace nad spersonalizowaniem serwisu 
WWW dla określonych grup odbiorców (kandydat, student i doktorant, absolwent, pracownik). 
Został już uruchomiony serwis dla kandydatów, bazujący na doświadczeniach zebranych w latach 
ubiegłych podczas eksploatacji serwisu rekrutacyjnego, oraz podstrona z informacjami dla 
pracowników, a w fazie ostatnich testów znajduje się serwis dla studentów i doktorantów i nowa 
wersja serwisu angielskiego. Równolegle trwa migracja danych do nowej bazy i przenoszenie 
mechanizmów serwisu WWW na nowe, szybsze serwery. Plany na najbliższą przyszłość zakładają 
budowę portalu informacyjnego i jego integrację z Systemem SAP. 
 

Projekt 
„Wdrożenie i obsługa systemu kopiowania i drukowania dokumentów 

wraz z udostępnieniem urządzeń wielofunkcyjnych” 

Ze względu wysokie koszty związane z procesem kopiowania i drukowania w Uniwersytecie 
Śląskim pod koniec 2004 roku został powołany zespół do przygotowania założeń projektu 
„Wdrożenie i obsługa systemu kopiowania i drukowania dokumentów wraz z udostępnie-
niem urządzeń wielofunkcyjnych”. 
Zespół opracował główne założenia dotyczące pracy takiego systemu, z których najważniejsze to: 

• rejestrowanie przez informatyczny system kontroli wszystkich materiałów używanych 
w procesie kopiowania i drukowania,  

• rejestrowanie wszystkich kosztów związanych z procesem kopiowania i drukowania, 
• likwidacja starych mało wydajnych urządzeń i wprowadzanie w ich miejsce nowo-

czesnych urządzeń wielofunkcyjnych. 
W celu wyłonienia wykonawcy projektu ogłoszono pod koniec 2004 przetarg, który zakończył 

się w lipcu 2006 podpisaniem umowy z firmą Max-Elektronik S.A. Do kierowania realizacją 
projektu został powołany Komitet Sterujący i Kierownictwa Zespołów Wdrożeniowych zgodnie 
z Zarządzeniem JM Rektora UŚ nr 44/2006 i Zarządzeniem nr 51/2007, które określają również 
zakres odpowiedzialności poszczególnych osób oraz zakresy ich uprawnień. 
Zakres wdrożenia obejmuje wszystkie jednostki organizacyjne Uniwersytetu Śląskiego, ale ze 
względu na specyfikę do realizacji w odrębnym trybie przeniesiono Wydział Teologiczny i Wydział 
Biologii i Ochrony Środowiska. 
Wdrożenie rozpoczęto audytem polegającym na około półrocznym okresie zbierania niezbędnych 
informacji pochodzących z dwóch źródeł: 

• oprogramowania Printoscope (agenta PCC), którego działanie polega na rejestrowaniu na 
stacjach roboczych liczby stron wykonanych wydruków, 

• odczytów liczników urządzeń kopiujących na początku i końcu okresu audytu. 
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Równocześnie w okresie tym przeprowadzono na podstawie wydruków i kopii testowych ocenę 
techniczną urządzeń które posiada UŚ, kwalifikując wyeksploatowane technicznie lub zużyte 
w znacznym stopniu drukarki atramentowe do przeprowadzenia kasacji. Etap audytu został 
zakończony w maju 2007. 
Na podstawie zebranych danych Wykonawca w okresie od maja do sierpnia 2007 przygotował 
pierwszą wersję projektu systemu drukowania i kopiowania. Po wielu zmianach i uzgodnieniach 
wypracowywano ostateczną wersję założeń i  projektu ogólnouczelnianego systemu, który został 
zatwierdzony 27 grudnia 2007. 
Etap wdrożenia rozpoczęto w  styczniu 2008 z założeniem następujących etapów: 

• zamówienie i dostawa maszyn wielofunkcyjnych (dostarczono 56 maszyn wielofunkcyjnych), 
• wdrożenie kontrolowanej i rejestrowanej usługi kopiowania, 
• wdrożenie kontrolowanej i rejestrowanej usługi drukowania. 

W celu identyfikacji i autoryzacji użytkowników systemu zlecono wykonawcy przygotowanie 
specjalnego oprogramowania (agenta PDA), które podczas wysyłania wydruku „podpisuje” go 
korzystając z centralnego systemu autoryzacji oparty o system LDAP wykorzystywany do 
autoryzacji w systemu poczty elektronicznej. Ponadto spersonalizowano i rozdano ponad 1000 
kart z interfejsem bezstykowym służących do identyfikacji pracowników w procesie korzystania 
z urządzeń wielofunkcyjnych.  

Końcowym elementem tego etapu będą prace weryfikujące prawidłowość rejestracji zadań 
wykonywanych na maszynach wielofunkcyjnych oraz prawidłowe naliczenie kosztów druku 
i kopiowania poszczególnym jednostkom organizacyjnym.  

W fazie końcowej znajduje się również przygotowanie do wdrożenia systemu druku 
komercyjnego przeznaczonego dla czytelników bibliotek składowych Systemu Biblioteczno- 
-Informacyjnego UŚ 

 
 

 
 
Schemat blokowy systemu drukowania i kopiowania z wykorzystaniem drukarek własnych  

i maszyn wielofunkcyjnych dla pracowników UŚ oraz czytelników BUŚ. 
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IIII    KKSSZZTTAAŁŁCCEENNIIEE  OORRAAZZ  SSPPRRAAWWYY  SSTTUUDDEENNCCKKIIEE  

A/ Kształcenie 

Uniwersytet Śląski prowadzi studia stacjonarne i niestacjonarne na 34 kierunkach w ramach 
dwunastu Wydziałów oraz sześciu ogólnouczelnianych i pozawydziałowych jednostek dydaktycznych. 
W ramach prowadzonych kierunków studiów realizowanych jest ponad 100 specjalności. 
Kierunki studiów prowadzone w Uniwersytecie Śląskim systematycznie podlegają ocenie jakości 
kształcenia dokonywanej przez Państwową Komisję Akredytacyjną (PKA) i Uniwersytecką 
Komisję Akredytacyjną (UKA). Do chwili obecnej 28 kierunków akredytowanych przez Państwową 
Komisję Akredytacyjną otrzymało ocenę pozytywną, w tym realizowana na kierunku filologia 
specjalność angielska otrzymała ocenę wyróżniającą. W roku akademickim 2007/2008 pozytywną 
akredytację PKA uzyskały kierunki fizyka i kulturoznawstwo. Kontroli jakości kształcenia 
podlegały także kierunki: chemia oraz edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, 
oczekujemy na ocenę. Jeszcze w tym roku akademickim ocenie PKA poddane zostaną kolejne 
kierunki studiów: filozofia, organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej, realizacja obrazu 
filmowego, telewizyjnego i fotografia oraz reżyseria. 

Kierunki akredytowane w Uniwersytecie Śląskim  

Lp. Kierunek Akredytacja PKA Ocena 

1. administracja do 2009/2010 pozytywna 
2. biologia do 2008/2009 pozytywna 
3. chemia do 2007/2008 pozytywna 
4. edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych do 2007/2008 pozytywna 
5. edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej do 2007/2008 pozytywna 
6. edukacja techniczno-informatyczna do 2010/2011 pozytywna 

na rok 2003/2004 warunkowa 7. etnologia 
do 2008/2009 pozytywna 

8. filologia do 2012/2013 pozytywna 
9. filologia polska do 2008/2009 pozytywna 

10. filologia specjalność: angielska do 2012/2013 wyróżniająca 
11. fizyka do 2012/2013 pozytywna 
12. geografia do 2008/2009 pozytywna 
13. geologia do 2009/2010 pozytywna 
14. grafika do 2009/2010 pozytywna 
15. historia do 2012/2013 pozytywna 
16. informacja naukowa i bibliotekoznawstwo do 2012/2013 pozytywna 
17. informatyka — Sosnowiec do 2008/2009 pozytywna 
18. instrumentalistyka do 2009/2010 pozytywna 
19. kulturoznawstwo do 2013/2014 pozytywna 
20. matematyka do 2008/2009 pozytywna 
21. ochrona środowiska do 2007/2008 pozytywna 

na rok 2005/2006 warunkowa 22. pedagogika — Cieszyn 
do 2008/2009 pozytywna 

23. pedagogika — Katowice do 2009/2010 pozytywna 
24. politologia do 2010/2011 pozytywna 
25. psychologia do 2008/2009 pozytywna 
26. socjologia do 2009/2010 pozytywna 
27. teologia do 2009/2010 pozytywna 

na rok 2005/2006 warunkowa 
na rok 2006/2007 warunkowa 28. zarządzanie i marketing — studia I stopnia 

do 2012/2013 pozytywna 
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Do akredytacji przeprowadzanej przez Uniwersytecką Komisję Akredytacyjną, którą powołała 
Konferencja Rektorów Uniwersytetów Polskich zgłosiło się 17 kierunków. Wszystkie dotychczas 
akredytowane przez UKA kierunki uzyskały pozytywną ocenę jakości kształcenia. W roku 
akademickim 2007/2008 UKA przeprowadziła pozytywną reakredytację na dwóch kierunkach: 
filozofia i informacja naukowa i bibliotekoznawstwo. Niepokojący jest fakt słabego zaintereso- 
wania Wydziałów odnowieniem  a także uzyskaniem akredytacji UKA. 

Kierunki akredytowane w Uniwersytecie Śląskim  

Lp. Kierunek Akredytacja UKA 

1. biologia 23.03.2002 na 5 lat 
2. chemia 23.03.2002 na 5 lat 
3. etnologia 10.11.2001 na 2 lata 

4. filologia polska 23.05.2000 na 5 lat 
21.06.2005 na 5 lat reakredytacja 

5. filologia specjalność: angielska 23.05.2000 na 5 lat 
6. filologia specjalność: romańska 23.03.2002 na 5 lat 
7. filologia specjalność: rosyjska 23.03.2002 na 5 lat 
8. filologia specjalność: słowiańska 23.05.2003 na 5 lat 

9. filozofia 10.11.2001 na 5 lat 
24.03.2007 na 5 lat reakredytacja 

10. fizyka 23.05.2000 na 5 lat 
11. geografia 23.03.2002 na 5 lat 
12. geologia 31.05.2004 na 5 lat 

13. historia 
31.05.2001 na 2 lata 
23.05.2003 na 5 lat 

14. informacja nauk. i bibliotekoznawstwo 28.06.2002 na 5 lat 
29.06.2007 na 5 lat reakredytacja 

15. kulturoznawstwo 18.03.2004 na 5 lat 
16. politologia 28.06.2002 na 5 lat 
17. socjologia 24.06.2000 na 5 lat 
 
Uczelnia kształci obecnie na wszystkich formach i poziomach studiów 36 423 studentów 

i doktorantów, w tym 414 studentów niepełnosprawnych. Na studiach stacjonarnych 19 334 
studentów, na studiach niestacjonarnych 15 827 a na studiach doktoranckich 1262 osoby. 
W Uniwersytecie kształci się również 82 cudzoziemców, w tym najliczniejszą grupę stanowią 
studenci z Czech, Ukrainy i Białorusi. W Szkole Języka i Kultury Polskiej prowadzone były 
roczne kursy języka polskiego dla 353 słuchaczy. Poniższe tabele przedstawiają liczbę studentów 
kształcących się na studiach stacjonarnych (tabela nr 1) oraz na studiach niestacjonarnych (tabela 
nr 2) w latach akademickich: 2001/2002–2007/2008. 

TABELA 1 

Liczba studentów na studiach stacjonarnych  
w latach 2001/2002–2007/2008 

Rok akademicki Liczba studentów 

2001/2002 19 152 

2002/2003 20 645 

2003/2004 21 731 

2004/2005 22 352 

2005/2006 22 232 

2006/2007 20 996 

2007/2008 19 334 
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TABELA 2 

Liczba studentów na studiach niestacjonarnych (w podziale na studia zaoczne i wieczorowe) 
w latach 2001/2002–2007/2008 

Studia niestacjonarne 
Rok akademicki 

Studia zaoczne Studia wieczorowe Razem 

2001/2002 20 513 828 21 341 
2002/2003 19 752 737 20 489 
2003/2004 19 118 648 19 766 
2004/2005 18 005 699 18 704 
2005/2006 16 455 689 17 144 
2006/2007 15 590 707 16 297 
2007/2008 15 140 687 15 827 
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Dane zawarte w tabeli nr 3 pozwalają prześledzić liczbę studentów studiujących na poszcze-
gólnych wydziałach w latach akademickich: 2001/2002–2007/2008. 

TABELA 3 

Studenci w latach 2001/2002; 2004/2005; 2007/2008 

2001/2002 2004/2005 2007/2008 

Lp Wydział i inne jednostki 
Dzienne

Zaoczne
 i wieczo-

rowe 
Razem Dzienne

Zaoczne
 i wieczo-

rowe 
Razem Stacjo- 

narne 
Niestacjo-

narne Razem

1. Matematyki, Fizyki i Chemii 1973 522 2495 2237 283 2520 1547 201 1748
2. Prawa i Administracji 1421 6258 7679 1559 5216 6775 1539 5225 6764
3. Nauk Społecznych 2646 3695 6341 3510 3722 7232 3382 3373 6755
4. Filologiczny 3840 2107 5947 4906 1840 6746 4963 1608 6571
5. Nauk o Ziemi 1068 937 2005 1224 705 1929 1044 378 1422
6. Biologii i Ochrony Środowiska 830 456 1286 1197 487 1684 1362 226 1588
7. Pedagogiki i Psychologii 1799 2001 3800 1449 1649 3098 1341 2223 3564
8. Techniki 990 901 1891 0 0 0 0 0 0

9. Informatyki i Nauki  
o Materiałach 0 0 0 1049 726 1775 855 462 1317

10. Radia i Telewizji 173 493 666 168 368 536 185 340 525
11. Teologiczny 263 130 393 578 143 721 640 144 784
12. Filia w Cieszynie 2934 3004 5938 0 0 0 0 0 0
13. Artystyczny 0 0 0 530 535 1065 531 363 894

14. Kolegium Polskie Międz.  
Szkoła Nauk o Edukacji i Kulturze 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15. Etnologii i Nauk o Edukacji 0 0 0 2513 2400 4913 1420 1173 2593
16. Kolegium Języka Biznesu 456 141 597 588 163 751 0 0 0
17. Międz. Szkoła Nauk Polit. 106 0 106 91 0 91 73 0 73
18. MISH 126 0 126 152 0 152 139 0 139
19. MISMP 38 0 38 38 0 38 32 0 32
20. Śląska Międz. Szkoła Handlowa 50 0 50 40 0 40 38 0 38
21. Szkoła Zarządzania 439 696 1135 523 467 990 243 111 354

RAZEM 19152 21341 40493 22352 18704 41056 19334 15827 35161

 
 

W roku akademickim 2007/2008 — o miejsce na studiach stacjonarnych ubiegało się 19 376 
kandydatów, spośród których na I rok studiów pierwszego stopnia oraz jednolitych magisterskich 
przyjęto 5360 osób, a na studia drugiego stopnia 1568 osób. Na prowadzone w Uniwersytecie 
studia niestacjonarne zgłosiło się 6343 kandydatów z czego przyjęto na studia jednolite magisterskie 
i pierwszego stopnia 2 954 osób, natomiast na studia drugiego stopnia 2416 osób.  

Największym zainteresowaniem kandydatów na studia stacjonarne cieszyły się następujące 
kierunki (tabela nr 4). 

TABELA 4 

Kierunek Liczba kandydatów 
na 1 miejsce 

Filologia angielska — program język biznesu — I stopnia 30,3 
Socjologia — specjalność socjologia reklamy i komunikacji społecznej — I stopnia 23,6 
Filologia specjalność języki stosowane: jęz. francuski i jęz. angielski — I stopnia  11,9 
Psychologia — jednolite magisterskie 11,8 
Pedagogika — I stopnia 11,3 
Realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia — jednolite magisterskie 9,0 
Reżyseria — I stopnia 8,4 
Filologia specjalność język rosyjski od podstaw — program język biznesu — I stopnia  7,9 
Socjologia (socjologia ogólna) — I stopnia 7,7 
Socjologia (praca socjalna) — I stopnia 7,3 

 
Poniższa tabela nr 5 przedstawia liczbę studentów studiujących na I roku studiów stacjonarnych 

i niestacjonarnych w latach akademickich: 2001/2002–2007/2008. 
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TABELA 5 

Studenci I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w latach 2001/2002–2007/2008 

Rok akademicki Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 
2001/2002 5068 4799 
2002/2003 5391 5456 
2003/2004 5341 3800 
2004/2005 5179 3549 
2005/2006 4786 3381 
2006/2007 4435 3096 
2007/2008 4143 2750 

 

WYKRES 

Studenci I roku studiów stacjonarnych
i niestacjonarnych w latach 2001/2002 - 2007/2008

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008

rok akademicki

st
ud

en
ci

studia stacjonarne studia niestacjonarne

 

 

Od powstania Uniwersytetu Śląskiego w 1968 roku jego mury opuściło już 132 989 absol-
wentów, w tym 7 969 w roku akademickim 2007/2008.  

Nowa ustawa prawo o szkolnictwie wyższym weszła w życie z dniem 1 września 2005 r. 
Przyjęte w ustawie rozwiązania, w szczególności dotyczące trzech poziomów kształcenia (studia 
pierwszego, drugiego stopnia i studia doktoranckie) nałożyły na Uczelnię obowiązek dostosowania 
obowiązujących regulacji programowych do nowych przepisów oraz przemodelowania 
funkcjonujących zasad i procedur. Przyjęty harmonogram działań Uczelni założył w kolejności 
opracowanie i i uchwalenie regulaminu studiów, regulaminu studiów doktoranckich oraz 
regulaminu studiów podyplomowych. Trzyletnia kadencja Senackiej Komisji Kształcenia to 
intensywna praca nad opracowaniem i modyfikowaniem tych dokumentów. W konsekwencji 
Senat Uczelni uchwalił: 
— Regulamin Studiów w Uniwersytecie Śląskim — 25 kwietnia 2005 r.  
— Regulamin studiów doktoranckich — 17 kwietnia 2007 r. 
— Regulamin studiów podyplomowych — 22 kwietnia 2008 r. 
Równolegle z opracowywaniem Regulaminu Studiów Podyplomowych Komisja Kształcenia 
pracowała nad dokumentem stanowiącym wytyczne dla rad wydziałów w zakresie powoływania, 
prowadzenia i likwidacji studiów podyplomowych. Wytyczne zostały uchwalone przez Senat UŚ 
na posiedzeniu w dniu 22 kwietnia 2008 r.  

W celu uelastycznienia w Uczelni procedur wprowadzania nowych form dydaktycznych, 
z inicjatywy Prorektora ds. Kształcenia, Senat na posiedzeniu w dniu 11 kwietnia 2006 r. uchwalił 
zasady powoływania specjalności w ramach prowadzonych kierunków studiów. W świetle 
przyjętych w w/w Uchwale rozwiązań możliwe jest tworzenie specjalności z początkiem 
kolejnego semestru studiów a nie jak było dotychczas w trybie określonym uchwałą rekrutacyjną, 
a więc z półtorarocznym wyprzedzeniem. Jest to znacznym ułatwieniem dla jednostek organiza-
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cyjnych w tworzeniu nowej oferty dydaktycznej, wychodzącej naprzeciw oczekiwaniom zarówno 
studentów jak i ich przyszłych pracodawców. 

Konsekwencją trzech poziomów kształcenia oraz wprowadzenia nowych ministerialnych 
standardów dla poszczególnych kierunków studiów było opracowanie przez wydziały/jednostki 
dydaktyczne nowych planów i programów studiów. W celu ułatwienia pracy wydziałom ale 
głównie celem ujednolicenia w Uniwersytecie ustalonych  planów nauczania Dział Kształcenia 
opracował w formie elektronicznej jednolity wzór siatki studiów. 

Senat Uniwersytetu określił także szczegółowe zasady pobierania opłat za świadczone usługi 
edukacyjne w zakresie: 
— studiów pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich,  
— niestacjonarnych studiów doktoranckich, 
— studiów podyplomowych i kursów dokształcających.  

Wynikiem licznych apeli kierowanych przez Komisję Kształcenia, popartych staraniami 
Prorektora ds. Kształcenia, celem zwiększenia konkurencyjności Uczelni jest zgoda Senatu na 
wprowadzenie od tego roku akademickiego systemu odpłatności ratalnej za świadczone usługi 
edukacyjne związane z kształceniem na studiach niestacjonarnych. System ratalny przyjęto także 
przy płatnościach za studia podyplomowe.  

Od roku akademickiego 2006/2007 zawierane są przez Uniwersytet ze studentami indywidualne 
umowy za świadczone usługi edukacyjne.  

Uniwersytet Śląski stale wzbogaca swoją ofertę edukacyjną uruchamiając zarówno nowe 
kierunki studiów jak i nowe specjalności. W roku akademickim 2007/2008 przeprowadzono 
pierwszą rekrutację na kierunek inżynieria biomedyczna — specjalność informatyka medyczna, 
prowadzony na Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach, we współpracy z Śląskim Uniwersytetem 
Medycznym. Dla zwiększenia różnorodności proponowanych form kształcenia, wychodząc naprzeciw 
oczekiwaniom studentów i ich przyszłych pracodawców, uruchomiono w ramach prowadzonych 
kierunków studiów m.in: 
• na kierunku fizyka specjalność nanoukłady i kwantowe techniki informatyczne, 
• na kierunku pedagogika realizowanym w Cieszynie trzy specjalności: asystent osoby nie- 

pełnosprawnej, opiekuńczo-wychowawcza, wychowanie ekologiczne z etyką środowiskową, 
• na kierunku pedagogika w Katowicach specjalność: zintegrowana edukacja wczesnoszkolna 

i oligofrenopedagogika, 
• na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych specjalność: multimedia, 

fotografia i rysunek. 
• na kierunku historia specjalność: społeczno-ekonomiczna, 
• na kierunku matematyka dwie specjalności: metody statystyczne i matematyka w finansach 

i ekonomii. 
Senat podjął uchwałę o utworzeniu od roku akademickiego 2008/2009 nowych kierunków 

studiów: 
• inżynierii materiałowej na Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach,  
• historii sztuki na Wydziale Nauk Społecznych,  
• geofizyki — prowadzonej jako kierunek autorski na Wydziale Nauk o Ziemi. 
oraz nowych specjalności na kierunku filologia polska: edytorstwo i redakcja tekstu, dyskurs 
publiczny, dziennikarstwo — w kręgu kultury, literaturoznawstwo, na kierunku ochrona środowiska 
nowoczesne metody instrumentalne a na kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawczej.  

Podjęto już działania mające na celu utworzenie kolejnych nowych kierunków studiów 
i specjalności od roku akademickiego 2009/2010.  
Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii wystąpił z projektem autorskiego kierunku fizyka 
medyczna, a w dalszych planach przewidywane są kolejne wnioski o zgodę na prowadzenie 
kierunków ekonofizyka i biofizyka, również jako projekty autorskie. Wydział Teologiczny planuje 
uruchomienie kierunku nauki o rodzinie a Wydział Nauk Społecznych przekształcenia specjalności 
praca socjalna w kierunek studiów o tej nazwie. Od roku akademickiego 2009/2010 uruchomione 
zostaną także nowe specjalności na kierunku filozofia: etyki stosowane, filozofia nowych mediów, 
filozofia komunikacji, filozofia człowieka, filozoficzne podstawy kultury, filozofia klasyczna a na 
kierunku filologia rosjoznawstwo i język rosyjski — program tłumaczeniowy. 
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Czas kadencji 2005–2008 to bardzo intensywna praca Wydziałów nad ciągłym doskonaleniem 
i wzbogacaniem proponowanej oferty kształcenia. Uruchamiano kierunki studiów i specjalności, 
które jak można zauważyć na podstawie liczby kandydatów na jedno miejsce, szczególnie 
atrakcyjne:  
• socjologia specjalność: reklama i komunikacja społeczna, 
• biotechnologia, 
• filologia specjalność języki stosowane język francuski i język angielski, 
• filologia specjalność angielska program tłumaczeniowy język chiński,  
• matematyka specjalność matematyka finansowa, 
• fizyka specjalność nanofizyka i materiały mezoskopowe, 
• geografia specjalność geo-ekoturystyka 
• administracja specjalności: europejska, gospodarcza i ogólna.  

Kierując się ekonomiczną racjonalnością Senat podjął uchwałę w sprawie likwidacji kierunku 
instrumentalistyka prowadzonego na Wydziale Artystycznym w Cieszynie.  

W ramach zwiększania oferty dydaktycznej Uniwersytet tworzył także nowe studia trzeciego 
stopnia (doktoranckie): 
— w roku akademickim 2006/2007 w dziedzinie nauk humanistycznych w następujących dyscy- 

plinach naukowych: 
bibliologia, 
pedagogika, 
psychologia, 

— w roku akademickim 2007/2008 w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie naukowej 
informatyka. 
Uczelnia kształci także liczne rzesze słuchaczy studiów podyplomowych. Oferta edukacyjna 

studiów podyplomowych prowadzonych w Uniwersytecie z roku na rok się rozszerza. Do 
cieszących się największym zainteresowaniem słuchaczy można zaliczyć następujące studia 
podyplomowe: 
Wydział Prawa i Administracji 

Wyceny i Gospodarki Nieruchomościami 
Administracji i Zarządzania 
Prawa Gospodarczego i Handlowego 
Prawa Unii Europejskiej 

oraz nowo powołane od roku akademickiego 2007/2008 
Prawno-Administracyjne dla Funkcjonariuszy Celnych i Urzędników Skarbowych 
Przeciwdziałania Przestępczości Zorganizowanej, Gospodarczej, Korupcyjnej 
i Terrorystycznej 
Mediacji i Sądownictwa Arbitrażowego 

Wydział Mat-Fiz-Chem 
Kwalifikacyjne z Fizyki dla Nauczycieli niebędących Fizykami 

oraz nowo powołane od roku akademickiego 2007/2008 
Chemia surowców kosmetycznych — kosmetologia 

Wydział Filologiczny: 
Logopedii i Glottodydaktyki 
Komunikacji perswazyjnej: reklama, public relations, promocja polityczna 

oraz nowo powołane od roku akademickiego 2007/2008 
Obcy Język Biznesu (angielski, niemiecki) 

Szkoła Zarządzania: 
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi 
Zarządzanie Sytuacją Kryzysową 

Wydział Pedagogiki i Psychologii 
Kwalifikacyjne Pedagogiczne 
Kwalifikacyjne Studia Nauczycielskie „wychowanie przedszkolne” 
Podstaw Pomocy Psychologicznej 
Psychokorekcji Zaburzeń Zachowania Dzieci i Młodzieży 
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Wydział Nauk Społecznych 
Dziennikarstwa 
Organizacji Pomocy Społecznej 
Historii Sztuki 

Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji 
Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne 
Pedagogika specjalna w zakresie Oligofrenopedagogiki 

Wydział Artystyczny  
„Internetowy Design”. 

 

 

Dane dotyczące liczby słuchaczy studiów podyplomowych w latach: 2001/2002–2007/2008 
zawiera poniższa tabela nr 6 

TABELA 6 

Słuchacze studiów podyplomowych w latach 2001/2002–2007/2008 

Rok akademicki Liczba słuchaczy 
2001/2002 3295 
2002/2003 2746 
2003/2004 2767 
2004/2005 2307 
2005/2006 2558 
2006/2007 2662 
2007/2008 2881 

WYKRES 

2 881

2 662

2 558

2 307

3 295

2 767
2 746

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008

Słuchacze studiów podyplomowych
w latach 2001/2002 - 2007/2008

 
 

 
Konsekwencją dostosowania się Uniwersytetu Śląskiego do pojawiających się możliwości 

wykorzystania środków unijnych na realizację prowadzonego kształcenia, a w szczególności na 
różnorodne formy dokształcania była realizacja przez Uczelnię dwóch edycji trzysemestralnych 
studiów podyplomowych dla nauczycieli w zakresie ICT, języków obcych i drugiego przedmiotu 
oraz studiów podyplomowych w zakresie „Szkolnego doradcy zawodowego. Studia współfinanso- 
wane były ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W dwóch edycjach — ostatnie 
zajęcia dydaktyczne w ramach projektu zostały zakończone w marcu 2008 r. — kształceniem na 
studiach podyplomowych finansowanych przez EFS objęto łącznie 3373 osoby.  

Na początku bieżącego roku, w terminie od 25 stycznia do 10 marca 2008 r., Najwyższa Izba 
Kontroli przeprowadziła kontrolę w zakresie organizacji i finansowania studiów podyplomowych 
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prowadzonych w Uniwersytecie Śląskim w latach 2005/2006 do 2007/2008. W wyniku ustaleń 
pokontrolnych NIK pozytywnie ocenił organizację i jakość kształcenia na kontrolowanych 
studiach podyplomowych. 

Uniwersytet Śląski aktywnie uczestniczy w Programie mobilności studentów (MOST), który 
stanowi formę studiowania opartą na zasadach programu Socrates. 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 
2007/2008 skierował na studia w ramach Programu MOST 38 studentów, w tym największą liczbę 
stanowią studenci kierunków: prawo, psychologia i kulturoznawstwo. Rośnie liczba studentów, 
którzy zainteresowani są odbyciem studiów w naszej Uczelni, w ubiegłym roku akademickim 
w ramach Programu przyjęliśmy 11 studentów z innych uniwersytetów, a w tym roku już 
35 studentów, najwięcej na prawo.  

W 2006 roku Uniwersytet przystąpił do Programu Stypendialnego Rządu Rzeczypospolitej 
Polskiej im. Konstantego Kalinowskiego, przeznaczonego dla studentów relegowanych z uczelni 
białoruskich. Aktualnie w naszej Uczelni studiuje 6 stypendystów tego Programu na następujących 
kierunkach: prawo, psychologia, politologia, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej 
oraz organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej. W każdym semestrze odbywają się spotkania 
przedstawicieli Biura Programu i pracowników Uniwersytetu Śląskiego (tutorzy, Dział Kształcenia) 
z studentami — stypendystami Programu. Spotkania mają na celu kontrolę postępów dydaktycznych 
stypendystów  oraz pomoc w ich adaptacji w środowisku Uczelni.  

Zgodnie z aktualnymi wymogami rozporządzenia w sprawie standardów kształcenia przyjęto 
„System Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia”, który jest kompleksowym systemem 
procedur ewaluacji treści, środków, warunków, przebiegu i rezultatów kształcenia akademickiego 
na Uniwersytecie Śląskim. Aktualnie powołany przez JM Rektora Uczelniany Zespół Zapewniania 
i Doskonalenia Jakości Kształcenia opracowuje dwa dokumenty elektroniczne: Kartę nauczyciela 
akademickiego i Kartę kierunku/specjalności, które stanowić mają narzędzia Systemu umożliwiające 
integrację informacji na temat poszczególnych aspektów kształcenia. 

Wprowadzono w Uczelni, dla studentów kończących lektorat z języka obcego, możliwość 
uzyskania certyfikatu biegłości językowej na poziomie B2. Pierwsze egzaminy certyfikujące 
przeprowadzone zostaną przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych w czerwcu 2008 r. 
Studentom zwolnionym z lektoratu z danego języka na podstawie odpowiedniego certyfikatu 
stworzono od semestru letniego roku akademickiego 2007/2008 możliwość uczestniczenia 
w lektoracie z innego języka obcego w grupach, które nie zostały wypełnione liczebnie.  

Obsługa procesu kształcenia w Uniwersytecie Śląskim od kilku lat wspierana jest technologią 
informatyczną. Uniwersytecki System Obsługi Studiów objął już wszystkie wydziały i wszystkich 
studentów Uczelni, dzięki czemu wiele prowadzonych dotychczas ręcznie systemów dokumentacji 
jest prowadzona elektronicznie, m.in. od roku akademickiego 2004/2005 album studenta, a od 
semestru letniego roku akademickiego 2006/2007 także księga dyplomów. Od roku 
akademickiego 2007/2008 w formie elektronicznej prowadzony jest także album doktorantów. Od 
nowego roku akademickiego planowane jest elektroniczne prowadzenie dokumentacji słuchaczy 
studiów podyplomowych.  

Uproszczona została procedura rejestracji kandydatów na studia stacjonarne. Od trzech lat 
kandydaci rejestrują się elektronicznie w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów. 
Znacznym usprawnieniem procedury kwalifikacji na studia jest pobieranie przez Uczelnię 
wyników egzaminów maturalnych z Krajowego Rejestru Matur.  Doceniając rangę prowadzonej 
w ten sposób rekrutacji, na wniosek Prorektora ds. Kształcenia, Rektor powołał Pełnomocnika ds. 
Internetowej Rejestracji Kandydatów w osobie prof. dr hab. Barbary Szotek. W roku akademickim 
2008/2009 systemem IRK objęte zostały wszystkie kierunki studiów stacjonarnych pierwszego 
stopnia i jednolite magisterskie prowadzone w Uczelni. 

Od dwóch lat powoływany jest także 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 corocznie organizowane szkolenia dla członków i sekretarzy komisji wydziałowych 
w zakresie informatycznym, administracyjnym i organizacyjnym. W celu usprawnienia procesu 
rekrutacji Uczelniana Komisji Rekrutacyjna podjęła na rok akademicki 2007/2008 uchwałę 
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stwarzającą możliwość przyjmowania przez wydziały kandydatów w liczbie przekraczającej 
ustalony limit przyjęć. Decyzja ta w znacznym stopniu ułatwiła i przyśpieszyła proces 
kwalifikacji kandydatów na studia w UŚ. 

Podejmowany jest także szereg innych działań w zakresie nowego podejścia do prezentacji 
oferty edukacyjnej Uniwersytetu. Od dwóch lat nową, ciekawą szatę graficzną ma wydawany 
przez nasze Wydawnictwo „Informator dla kandydatów na studia w Uniwersytecie Śląskim”. 
Dział Kształcenia aktywnie uczestniczy w licznych akcjach promujących ofertę dydaktyczną 
Uniwersytetu. Byliśmy obecni na: 
w roku 2006 
— Transgranicznych Targach Pracy, Przedsiębiorczości i Edukacji w Cieszynie, 
— VIII Ogólnopolskich Targach Edukacyjnych w Spodku w Katowicach, 
— Salonie Maturzysta 2006 w Gliwicach,  
w roku 2007  
— IX Ogólnopolskich Targach Edukacyjnych w Spodku w Katowicach, 
— Spotkania Matura 2007 w Katowicach, 
— Pikniku  TVP 3 w Chorzowskim Skansenie, 
— XX Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym,  
— Śląskim Salonie Maturzystów 2007, 
— Targach Informacji Zawodowej w Chorzowie, 
w roku 2008  
— Targach Edukacyjnych w Zawierciu, 
— Podkarpackich Targach Edukacyjnych w Rzeszowie, 
— Regionalnych Targach Edukacyjnych w Katowicach, 
— X Ogólnopolskich Targach Edukacyjnych w Spodku w Katowicach, 
— Targach Edukacyjnych „Studiuj w Katowicach” 

Pracownicy Działu Kształcenia oferują pomoc kandydatom na studia w przebrnięciu przez 
zawiłości kryteriów kwalifikacji na poszczególne kierunki studiów także podczas organizowanych 
przez Samorząd Studencki Dni Otwartych i Festiwalu Nauki. Od roku akademickiego 2006/2007 
corocznie na przełomie czerwca i lipca w holu Rektoratu prowadzony jest przez pracowników 
Działu Kształcenia punkt informacyjny dla kandydatów na studia. 

Uniwersytet przygotowany jest do wydania od roku akademickiego 2008/2009 elektronicznej 
legitymacji studenckiej dla wszystkich osób przyjętych na pierwszy rok studiów, zarówno 
stacjonarnych jak i niestacjonarnych. Opracowane zostały  wewnętrzne procedury procesu 
personalizacji legitymacji elektronicznych  a JM Rektor powołał zespół osób odpowiedzialnych 
za jego prawidłowy przebieg.  

W roku akademickim 2007/2008 w Uniwersytecie wydano pilotażowo ok. 450 legitymacji 
elektronicznych — wyłącznie dla studentów, którzy złożyli wniosek w tej sprawie.  

Okres ostatnich trzech lat to czas intensywnych szkoleń pracowników Uczelni. Pracownicy 
uczestniczyli w szkoleniach zewnętrznych organizowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego, Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w zakresie m.in realizacji założeń procesu 
bolońskiego, wprowadzenia punktów ECTS, organizacji rekrutacji, obsługi spraw studentów 
i doktorantów w kontekście nowych regulaminów studiów. Uniwersytet organizował również 
szkolenia siłami swoich pracowników naukowych i administracyjnych. Odbyła się seria spotkań 
z pracownikami dziekanatów m.in. w zakresie:  
— funkcjonowania systemu obsługi studenta USOS oraz systemu personalizacji legitymacji 

elektronicznych — prowadzonych w porozumieniu z Działem Informatyzacji Uczelni,  
— sposobu wprowadzania i naliczania opłat za studia — z Kwestorem i Radcą Prawnym, 
— szkolenia z prawa administracyjnego w odniesieniu do decyzji podejmowanych w indywi-

dualnych sprawach studenckich — prowadzone przez specjalistę z tej dziedziny prof. dr hab. 
Czesława Martysza.  
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B/ Sprawy studenckie 

Pomoc materialna dla studentów 

Zakres, rodzaje oraz wysokość świadczeń pomocy materialnej, jaką mogli uzyskać studenci 
UŚ na przestrzeni lat 2001–2007 ulegały wielokrotnym zmianom, wynikającym przede wszystkim 
z dwóch zasadniczych zmian w przepisach nadrzędnych, tzn:  
— nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyższym, rozszerzającej zakres pomocy materialnej 

państwa na studentów zaocznych i wieczorowych, co zaczęło obowiązywać od 1 października 
2004 r. Nowelizacja ta wprowadziła także nowe rodzaje świadczeń, tj. dopłaty do stypendiów 
socjalnych w związku z ponoszeniem dodatkowych kosztów z tytułu niepełnosprawności oraz 
zakwaterowania w domach studenckich lub obiektach innych niż domy studenckie.  

W związku z możliwością uzyskania stypendium socjalnego przez studentów studiów 
zaocznych i wieczorowych, w 2004 roku znacznie wzrosła liczba osób otrzymujących to 
świadczenie w stosunku do lat 2001–2003. Odnotowany w 2004 r. wzrost liczby stypendiów 
socjalnych spowodowany był także decyzją władz uczelni podjętą w porozumieniu 
z samorządem studenckim, zostały bowiem podniesione tzw. podstawy naliczania stypendium 
socjalnego. Podjęte działania wyniknęły z zaleceń ówczesnego Ministerstwa Edukacji 
Narodowej i Sportu, skierowanych do uczelni we wrześniu 2003 r. po kompleksowej kontroli 
NIK w zakresie gospodarowania środkami funduszu pomocy materialnej. Uniwersytet Śląski 
również został poddany wspomnianej kontroli i godzi się podkreślić, że NIK pozytywnie 
oceniła wykorzystanie środków w naszej uczelni. 

— nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, która weszła w życie 1 października 2005 r.  
Nowe przepisy wprowadziły istotne zmiany w zakresie pomocy materialnej. Istniejące 
świadczenia w postaci dopłat do zakwaterowania w domach studenckich i dopłat do obiadów 
w stołówkach studenckich zostały zastąpione przez stypendia mieszkaniowe i stypendia na 
wyżywienie. Odtąd stołówki i akademiki straciły subwencję budżetową, ze środków funduszu 
pomocy materialnej można odtąd finansować wyłącznie remonty w tych obiektach. 
Wprowadzono również przepis określający, iż kwota dochodu na osobę w rodzinie studenta 
uprawniająca do stypendium socjalnego mieszkaniowego nie może przekroczyć 569 zł netto. 
Inna nowa regulacja spowodowała, że środki z dotacji budżetowej na stypendia socjalne, 
mieszkaniowe, na wyżywienie i zapomogi nie mogą być niższe niż środki przeznaczone na 
stypendia za wyniki w nauce lub sporcie. Do roku 2005 proporcje te mogły być dowolne, co 
skutkowało tym, iż środki przeznaczane na stypendia za wyniki w nauce były znacznie wyższe 
od przeznaczonych na stypendia o charakterze socjalnym. 
Ponadto zostały ujednolicone dla wszystkich uczelni zasady obliczania dochodu do celów 
stypendialnych, które oparto na ustawie o świadczeniach rodzinnych. 
Od roku 2005 r. do chwili obecnej pomoc materialna dla studentów UŚ, pochodząca ze 

środków budżetu państwa, obejmuje następujące świadczenia: 
— stypendium socjalne i na wyżywienie, przeznaczone dla osób 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, które może otrzymać student po ukończeniu I roku studiów, 

mający odpowiednio wysoką średnią ocen i znajdujący się w liczbie najlepszych studentów 
wydziału, 

— stypendium za wyniki w sporcie, które może otrzymać student po ukończeniu I roku studiów, 
posiadający odpowiednie wyniki w sporcie 

— zapomoga 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. 
Opisane zmiany w zakresie świadczeń pomocy materialnej dla studentów prezentuje poniższa 

tabela nr 7. 
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TABELA 7 

Liczba świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów dziennych UŚ wg danych dla GUS  
(stan na 30 listopada) w latach 2001–2007 

Rodzaj świadczenia 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

stypendia socjalne 1597 1635 1823 3553 4207 3923 3368 
stypendia na wyżywienie — — — — 4207 3923 3368 
stypendia mieszkaniowe — — — — 801 699 674 
dopłata do stypendium socjalnego w związku 
z ponoszeniem dodatkowych kosztów 
z tytułu zakwaterowania w domu studenckim 
lub obiekcie innym niż dom studencki 

— — — 710 — — — 

stypendia specjalne dla osób 
niepełnosprawnych 73 115 157 — 348 400 449 

dopłata do stypendium socjalnego w związku 
z ponoszeniem dodatkowych kosztów 
z tytułu niepełnosprawności 

— — — 56 — — — 

stypendia za wyniki w nauce 3482 3789 3853 4889 6227 5160 4449 
stypendia za wyniki w sporcie — — — 20 52 51 60 
zapomogi (otrzymana w poprzednim roku 
szkolnym) 369 440 401 402 485 605 459 

stypendia fundowane (ze środków własnych 
UŚ) 19 27 36 31 41 28 — 

stypendia ministra za osiągnięcia w nauce 34 41 40 61 75 72 62 
stypendia ministra za wybitne osiągnięcia 
w sporcie — — — — 1 2 4 

 
Wszystkie przedstawione w powyższej tabeli zmiany ilościowe, przejawiające się wyraźnym 

wzrostem liczby świadczeń pomocy materialnej wiążą się bezpośrednio z uprawnieniem do 
stypendiów od 2004 r. studentów studiów niestacjonarnych (dawniej wieczorowych i zaocznych), 

W tabeli widoczny jest znaczny wzrost liczby stypendiów socjalnych i za wyniki w nauce od 
roku 2004, które osiągnęły najwyższą wartość w roku 2005. Od roku 2006 daje się zauważyć 
tendencję spadkową w zakresie tych świadczeń. Podobnie rzecz się ma ze stypendiami 
mieszkaniowymi i na wyżywienie. Wahaniom podlega także liczba stypendiów ministra, jednakże 
w zakresie stypendiów za osiągnięcia w nauce nasza uczelnia od lat utrzymuje się w czołówce, 
ostatnio dwukrotnie zajmując czwarte miejsce w kraju. Stała tendencja wzrostowa utrzymuje się 
natomiast w zakresie stypendiów specjalnych dla osób niepełnosprawnych. Krótkotrwałe 
załamanie tej tendencji nastąpiło w roku 2004, kiedy to stypendium specjalne zastąpiła dopłata do 
stypendium socjalnego, przysługująca dopiero po udokumentowaniu wydatków, poniesionych 
przez studenta z tytułu niepełnosprawności. 

Stypendia socjalne są świadczeniami, przysługującymi studentom znajdującym się w trudnej 
sytuacji materialnej. Do roku 2005 do ustalenia wysokości stypendium służyła tzw. podstawa 
naliczania, od której odejmowano kwotę przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie 
studenta, a różnica stanowiła stypendium. Obowiązywały różne wysokości podstaw naliczania dla 
studentów zamiejscowych (wyższe) i miejscowych (niższe) Podstawy naliczania od 2001 do 2004 r. 
stopniowo wzrastały od 406–500 zł w roku 2001/2002 do 440–550 zł w roku ak. 2004/2005. Od 
roku 2005 wprowadzono inną zasadę ustalania wysokości stypendiów socjalnych tzw. progi 
dochodów, od których odpowiednio zależała kwota stypendium. Wysokość stypendiów 
w zależności od posiadanych środków budżetowych może ulec zmianie w każdym semestrze. Jak 
dotąd wysokość stypendiów udawało się stopniowo podwyższać. W roku akademickim 2005/2006 
ich miesięczna wysokość kształtowała się w przedziale kwot 100–500 zł, w semestrze zimowym 
2007/2008 wzrosła do 100–600 zł. 

Każda osoba, która uzyskała stypendium socjalne, otrzymuje również stypendium na 
wyżywienie, którego wysokość w poszczególnych latach wynosiła odpowiednio w kolejnych 
dwóch latach akademickich 2005/2006 i 2006/2007 — 80 zł, 2007/2008 — 100 i 50 zł. Wysokość 
stypendiów mieszkaniowych uzależniona od ceny i standardu akademików praktycznie nie 
zmieniła się przez ostatnie 3 lata w 2005/2006 wynosiła 165–240 zł by od roku akademickiego 
2006/2007 do chwili obecnej ustabilizować się na poziomie 180–240 zł. Stypendia mieszkaniowe 
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dla studentów, którzy zamieszkiwali na stancji pozostają od 2005 w niezmienionej wysokości 
i wynoszą 60 zł miesięcznie. 

Od momentu wprowadzenia w roku akademickim 1998/1999 stypendium specjalnego dla 
studentów niepełnosprawnych daje się zauważać systematyczny wzrost wartości świadczenia: 
Wysokość stypendiów specjalnych w naszej uczelni została zróżnicowana w zależności od stopnia 
niepełnosprawności i wynosiła odpowiednio w roku ak. 2001/2002 i 2002/2003 — 213, 240, 266 
zł, 2003/2004 — 240, 270, 300 zł, 2004/2005, 300–350 zł, przez dwa następne lata akademickie 
200, 250 i 300 zł., by w roku ak. 2007/2008 ostatecznie osiągnąć następujące wysokości 
w semestrze letnim 250, 300, 350 zł, a w semestrze letnim 220, 270, 320 zł. 

Stypendia za wyniki w nauce są przyznawane od lat według tych samych kryteriów. 
Podstawowym z nich jest średnia ocen z egzaminów i zaliczeń uzyskana przez studenta w okresie 
całego roku akademickiego. Zmieniał się natomiast procent studentów uprawnionych do tego 
świadczenia oraz wysokość stypendium. Procent uprawnionych do stypendium zmniejszał się 
stopniowo z 25% w roku 2001/2002 do 22% w roku 2004/2005 by od roku 2006/2007 
ukształtować się na poziomie 18%, który utrzymuje się do chwili obecnej. Spadek liczby 
stypendiów zanotowany od 2006 r. spowodowany został głównie zmniejszeniem liczby uprawnionych 
do tego świadczenia jak i systematycznym spadkiem ogólnej liczby studentów w uczelni 
Zmniejszenie procentowe liczby uprawnionych do stypendium w roku akademickim 2006/2007 
skutkowało równoległym wzrostem kwot stypendiów, które systematycznie wzrastały od 150–250 zł 
w roku akademickim 2005/2006 do 200–300 zł w roku 2006/2007 by ostatecznie w roku 
2007/2008 dojść do 250–350 zł, w semestrze letnim tegoż roku uległa ona niewielkiemu 
obniżeniu i została ustalona w wysokości 220–320 zł. 

Liczba stypendiów za wyniki w sporcie od początku ich wprowadzenia w 2004 r. stopniowo 
wzrasta z 20 w roku 2004 do 60 w 2007. Wysokość stypendiów sportowych w 2004 r. wynosiła 
200 zł, od 2005 r. uzależniona odpowiednio od jednej z trzech kategorii osiągnięć sportowych nie 
uległa zmianie i wynosi odpowiednio 100, 150 i 250 zł.  

W liczbie zapomóg, która od lat kształtowała się na względnie stałym poziomie, zanotowano 
znaczny wzrost w 2006 r. kiedy to zapomogi przyznano 605 studentom, by w 2007 roku 
zmniejszyć się do liczby 459. Wysokość tego świadczenia nie uległa zmianie od 2004 r. Dziekan 
może przyznać zapomogę w kwocie do 200 zł, zaś rektor na wniosek dziekana może 
w uzasadnionych przypadkach podwyższyć ją do 500 zł.  

Studenci, którzy osiągnęli średnią ocen nie niższą niż 4,50, posiadający szczególne osiągnięcia 
naukowe, mogą ubiegać się o stypendium ministra. W 2007 r. stypendium za osiągnięcia w nauce 
zostało uhonorowanych 66 studentów UŚ, co pozwoliło utrzymać Uniwersytetowi osiągnięte 
w 2005 r. rekordowe czwarte miejsce w kraju. Do tego czasu liczba stypendystów również 
systematycznie rosła, podobnie jak liczba stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia w sporcie 
która wzrosła z 1 stypendium przyznanego w 2005 r. do 4 w 2007. Wysokość tego świadczenia od 
roku 2004 do chwili obecnej wynosi 1300 zł miesięcznie. Wcześniej wysokość tych stypendiów 
wynosiła w latach 2001/2002 oraz 2002/2003 — 850 zł, a w roku 20003/2004 — 900 zł 

Od roku 2000 funkcjonowała w UŚ szczególna forma pomocy finansowej dla studentów — 
stypendia z własnego funduszu stypendialnego uczelni. Były one przeznaczone dla szczególnie 
uzdolnionych absolwentów szkół średnich, którzy jako laureaci bądź finaliści olimpiad 
przedmiotowych lub też posiadacze matury międzynarodowej zostali przyjęci na pierwszy rok 
studiów w UŚ z pominięciem w całości lub w części postępowania kwalifikacyjnego oraz dla 
studentów posiadających wybitne osiągnięcia sportowe bądź twórcze. Wysokość świadczeń 
kształtowała się w granicach 200–300 zł. Od roku akademickiego 2007/2008 świadczenie zostało 
wstrzymane w związku z likwidacją własnego funduszu stypendialnego. 

Pomoc materialna dla doktorantów 

Pomoc materialna przeznaczona dla doktorantów Uniwersytetu Śląskiego, zgodnie z ustawą 
Prawo o szkolnictwie wyższym obejmuje następujące świadczenia finansowane z budżetu 
państwa: 
• stypendium za wyniki w nauce, 
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• stypendium socjalne  
• stypendium na wyżywienie,  
• stypendium mieszkaniowe,  
• zapomogę 
• stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych.  

Wypłata pierwszych świadczeń nastąpiła w sierpniu 2007 r. Obejmowała ona stypendia 
socjalne, na wyżywienie, mieszkaniowe, specjalne oraz zapomogi za rok akademicki 2006/2007. 
Wypłata kolejnego ze świadczeń tj. stypendium za wyniki w nauce nastąpiła w listopadzie 2007 r. 
i obejmowała stypendia na rok akademicki 2006/2007 (za wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym 
i osiągnięcia w nauce uzyskane w roku 2005/2006) oraz stypendia na rok akademicki 2007/2008 
(za wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym i osiągnięcia w nauce uzyskane w roku akademickim 
2006/2007). Ilość i rodzaje świadczeń prezentuje poniższa tabela nr 8. 

TABELA 8 

Pomoc materialna: 2006/2007–2007/2008 

Rodzaj świadczenia Świadczenia przyznane  
w roku ak. 2006/2007 

Świadczenia przyznane  
w roku ak. 2007/2008 

liczba doktorantów (stacj. i niestacj.) wg danych GUS 1254 1259 

stypendia socjalne 36 42 

stypendia na wyżywienie 36 42 

stypendia mieszk. (DS, kwatera) 5 4 

razem pakiet socjalny  77 88 

stypendia specjalne 16 24 

zapomogi 9 21 

stypendia za wyniki w nauce 112 243 

Razem 214 376 

 
 

Jak wynika z przedstawionych danych, w stosunku do roku 2006/2007 dał się zaobserwować 
nieznaczny wzrost liczby wypłaconych stypendiów socjalnych i specjalnych. Wyraźnie zmalała 
liczba wypłacanych stypendiów mieszkaniowych. Natomiast znacznie wzrosła liczba wypłacanych 
zapomóg i stypendiów za wyniki w nauce. Kwoty świadczeń, odmiennie niż ma to miejsce 
w przypadku studentów, w znacznej mierze są regulowane przez rozporządzenie ministra. Ze 
względu na krótki okres wypłat świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów (dwa lata 
akademickie), nie da się jeszcze określić jakichkolwiek stałych tendencji. 

Domy studenckie 

Sytuację studenckiej bazy mieszkalnej w latach 2002–2007 należy uznać w dalszym ciągu za 
korzystną dla studentów zarówno pod względem łatwości w uzyskaniu zakwaterowania, jak 
i wysokiego standardu pokoi w porównaniu z akademikami wielu innych szkół wyższych. 
Problemem UŚ jest nie brak, lecz nadmiar wolnych miejsc, wynikający m.in. ze zmniejszającej 
się liczby studentów zamiejscowych. Dla zachęcenia studentów do zamieszkiwania 
w akademikach ułatwiono pojedyncze zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych, przystosowano 
również pokoje dla osób niepełnosprawnych Wyższy standard to także uruchomienie salek 
komputerowych ze stałym łączem internetowym w każdym z akademików w Ligocie i w DS nr 5 
w Sosnowcu. Należy odnotować fakt, że studenci coraz powszechniej korzystają z dostępu do 
Internetu w zamieszkiwanych przez siebie pokojach. Z uwagi na nadmiar wolnych miejsc, 
z dniem 30 września 2003 r. zlikwidowano dwa katowickie akademiki: Dom Studenta nr 5 przy 
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ul. Paderewskiego 32-32a oraz Dom Studenta nr 6 przy ul. Bytkowskiej 1a. Utworzono kolejne 
pokoje jednoosobowe i rozpoczęto realizację programu obejmującego między innymi utworzenie 
pokoi przystosowanych dla osób niepełnosprawnych. W roku 2004 Uniwersytet dysponował 108 
pokojami o podwyższonym standardzie oraz 6 pokojami dla osób niepełnosprawnych na wózkach. 
W roku 2004, w wyniku nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyższym w zakresie pomocy 
materialnej nastąpił dalszy spadek zainteresowania zamieszkaniem w akademikach z uwagi na 
ograniczenie dopłat wyłącznie dla studentów zamiejscowych otrzymujących stypendium socjalne. 
W związku z tym musiała wzrosnąć odpłatności ponoszonej przez studentów, co spowodowało 
zwiększenie i tak dużej ilości wolnych miejsc. Nowa ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym, 
która weszła w życie 1 września 2005 r. ugruntowała wcześniejsze zmiany, dopłaty zastąpiła 
stypendiami mieszkaniowymi. Jedną z ważniejszych zmian ustawowych w zakresie bazy 
studenckiej było odejście od dotowania utrzymania i modernizacji domów studenckich. Z dotacji 
budżetowej można pokrywać jedynie koszty remontów. Od tej pory akademiki utrzymują się 
wyłącznie z opłat mieszkańców i gości oraz wynajmów. Istniejące przez lata przedmiotowe 
dopłaty do zakwaterowania, pozwalające na stosowanie ulgowych opłat, zostały zastąpione 
świadczeniami podmiotowymi, przyznawanymi tylko części studentów. Konieczność 
zmniejszenia kosztów utrzymania osiedli akademickich zmusiła władze uczelni (po uchwale 
Senatu Nr 70/2005 z 17 maja 2005 r.) do zamknięcia 1 lipca 2005 r. Domu Studenta nr 3 
w Katowicach-Ligocie. Akademiki mogły funkcjonować w znacznej mierze dzięki udostępnianiu 
miejsc studentom z całego świata, doktorantom, uczestnikom studiów podyplomowych, a także 
absolwentom i innym osobom na zasadach gościnnych. W lipcu 2006 roku został wyłączony do 
kapitalnego remontu Dom Studenta nr 2 w Sosnowcu. Po remoncie studenci otrzymali od 
1 października 2007 r. w Osiedlu Akademickim w Sosnowcu 76 pokoi jednoosobowych typu 
studio i 64 miejsca w pokojach dwuosobowych typu studio. Sukcesywne podnoszenie standardu 
pokoi w domach studenckich sprawiło, ze zyskaliśmy stałych mieszkańców z grona studentów 
pozostałych śląskich uczelni. Dane dotyczące domów studenckich obrazuje poniższa tabela nr 9. 

TABELA 9 

Dane dotyczące domów studenckich w latach: 2002–2007 

Rok 2002 2003 2004 2005 2006** 2007 
liczba domów studenckich* 13 11 11 10 10 10 
liczba miejsc ogółem* 3539 3286 3203 2817 2639 2771 
liczba miejsc wolnych* 441 504 631 454 274 302 
liczba pokoi 1-osobowych 149 119 201 212 213 297 
wpływy z wynajmu miejsc 
gościnnych *** 169 029 zł 449 090 zł 332 761,91 575 544,20 zł 344 933,13 zł 611 711,6 zł

(*według danych dla GUS stan na 30 listopada) 
(** z powodu wyłączenia DS-2 w Sosnowcu do kompleksowego remontu liczba miejsc zmniejszona ogółem o 174) 
(*** dane z meldunków DS) 

Żywienie 
Studenci i pracownicy oraz goście konferencji naukowych organizowanych przez UŚ mieli 

możliwość korzystania z czterech stołówek (do 2005 r. pięciu) tzn. 2 (3) w Katowicach, 
1 w Sosnowcu oraz 1 w Cieszynie. W latach 2001–2006 liczba miejsc konsumpcyjnych 
kształtowała się następująco (tabela nr 10): 

TABELA 10 

Liczba miejsc konsumpcyjnych w latach: 2001–2007 

Rok 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Liczba miejsc konsumpcyjnych 1080 870 1000 700 1000 645 760 

 
W ciągu omawianych lat ceny posiłków studenckich wykazywały naturalną tendencję 

wzrostową, będącą efektem ruchu cen żywności i nośników energii, cały czas jednak były bardzo 
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przystępne. Ceny zestawów obiadowych w stołówkach studenckich w Katowicach i Sosnowcu 
wynoszą obecnie od ok. 7,00 zł do 11,00 zł. Natomiast ceny zestawów obiadowych w Cieszynie 
kształtują się od 5,00 zł do ok. 8,00 zł. 
Oprócz działających stołówek na większości wydziałów oraz w osiedlach akademickich 
funkcjonują na zasadach rynkowych liczne bufety, restauracje, kawiarnie oraz sklepy. 

Ubezpieczenie zdrowotne 
Zgodnie z ustawowym obowiązkiem, UŚ od 1999 roku zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego 

nie ubezpieczonych z innego tytułu studentów i doktorantów. Dotyczy to głównie obywateli 
polskich, którzy ukończyli 26 rok życia oraz, bez względu na wiek, osób pochodzenia polskiego 
w rozumieniu przepisów o repatriacji. Ponadto uczelnia zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego 
nieubezpieczonych z innego tytułu członków rodzin ww. studentów i doktorantów, nie ponosząc 
z tego tytułu kosztów. 

Liczba zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego studentów i doktorantów oraz poniesione 
koszty kształtowały się następująco (tabela nr 11): 

TABELA 11 

Liczba studentów i doktorantów zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego  
w latach: 2002–2008 (I–III) oraz poniesione koszty 

Rok Liczba osób Koszty poniesione przez uczelnię  
na ubezpieczenie zdrowotne studentów i doktorantów 

2002 384 141 034,98 
2003 325 137 733,00 
2004 378 141 230,74 
2005 374 155 973,30 
2006 383 167 580,00 
2007 322 162 691,20 
2008 

(01–03) 316 36 174,60 

 
Zostały one w latach 2002–2007 w całości zrefundowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego. Trzeba podkreślić, że nadal sporo trudności przysparza interpretacja niejasnych 
przepisów ustawowych, szczególnie tych, które dotyczą ubezpieczeń zdrowotnych cudzoziemców. 
Medycyna pracy 

Kandydaci na studia, studenci oraz doktoranci, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu są 
lub będą narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla 
zdrowia, zgodnie z obowiązującymi przepisami zostali objęci badaniami z zakresu medycyny 
pracy. Wymóg ten dotyczy 5 wydziałów, a dane obrazuje poniższa tabela nr 12. 

TABELA 12 

Kandydaci na studia, studenci oraz doktoranci objęci badaniami z zakresu medycyny pracy  
w latach: 2002–2008 (I–III) 

Rok Kandydaci na studia Studenci  Doktoranci Kwota 
2002 1533 382 18 57 626,50 
2003 1941 564 14 89 036,00 
2004 1962 281 31 70 308,00 
2005 2827 322 18 105 675,00 
2006 1834 373 4 72 189,00 
2007 764 211 2 32 622,00 

2008 (01–03) 0 29 0 962,00 
 
Z powyższej tabeli wynika znaczny spadek liczby badań w 2007 roku. Przyczyną tak dużej 

różnicy w ilości badań jest głównie zastosowanie elektronicznego trybu rekrutacji na studia. 
Kandydaci na studia pojawiają się osobiście na uczelni zwykle dopiero w momencie zapisu na 
studia, z czego można wnioskować, że badania robią tylko ci kandydaci, którzy dostali się na 
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studia. Wpływ na liczbę badań kandydatów ma również miejsce zamieszkania — osoby spoza 
miast uniwersyteckich często wykonują badania w miejscu zamieszkania. Różnice w ilości badań 
studentów i doktorantów są spowodowane różnymi terminami badań okresowych wyznaczonymi 
przez lekarzy. Terminy te zależą od rodzaju czynników szkodliwych, uciążliwych lub 
niebezpiecznych dla zdrowia, na które narażony jest student lub doktorant, a także od stanu 
zdrowia badanej osoby. Koszty badań pokrywa uczelnia, uzyskując refundację z Wojewódzkiego 
Ośrodka Medycyny Pracy. 

Dobrowolne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków 
Do roku 2007 studenci i doktoranci mieli możliwość przystąpienia do dobrowolnego 

ubezpieczenia NNW w towarzystwie ubezpieczeniowym, wybranym przez UŚ w odpowiednim 
trybie. Towarzystwa ubezpieczeniowe, które świadczyły powyższą usługę oraz liczbę osób 
ubezpieczonych w latach 2002–2007 przedstawia poniższa tabela nr 13: 

TABELA 13 

Liczba osób ubezpieczonych w poszczególnych towarzystwach ubezpieczeniowych w latach: 2002–2007 

Rok akademicki Towarzystwo ubezpieczeniowe Liczba ubezpieczonych 
2002–2003 NORDEA PTU S.A. 11 674 
2003–2004 TRYG POLSKA TU S.A. 10 799 
2004–2005 PZU S.A. 9915 
2005–2006 PZU S.A. 8240 
2006–2007 PZU S.A. 7456 

 
Z powyższych danych wynika, że zainteresowanie dobrowolnym ubezpieczeniem od następstw 

nieszczęśliwych wypadków w latach 2002–2007 stopniowo malało, zapewne w wyniku pojawiania 
się na rynku nowych ofert adresowanych do studentów.  

Sprawy osób niepełnosprawnych 

W latach 2002–2007 wprowadzono wiele innowacyjnych przedsięwzięć mających na celu 
dostosowanie obiektów Uniwersytetu Śląskiego do potrzeb osób niepełnosprawnych. Opracowano 
wieloletni program „Uniwersytet równych szans”, którego celem jest likwidacja barier 
architektonicznych, organizacyjnych i technologicznych. W ramach projektu: 

2002 
— wybudowano podjazd dla osób poruszających się na wózkach w budynku przy ul. Bankowej 

14, ułatwiając tym samym dostęp nie tylko do pomieszczeń dydaktycznych, ale także do 
Biblioteki Uniwersyteckiej oraz biura ds. osób niepełnosprawnych. Rozpoczęto działania 
zmierzające do wytyczenia dodatkowych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych 
przed każdym z wydziałów; 

— włączono się w działalność pełnomocników ds. osób niepełnosprawnych działających na 
innych uczelniach. 

2003 
— wybudowano drugi podjazd dla osób poruszających się na wózkach w budynku Wydziału 

Matematyki, Fizyki i Chemii. Ponadto w tym budynku przystosowano sanitariaty dla osób 
poruszających się na wózkach. Zmodernizowano także wejście do Instytutu Fizyki; 

— doprowadzono do wytyczenia przed każdym z wydziałów dodatkowych miejsc parkingowych 
dla osób niepełnosprawnych; 

— wybudowano podjazd dla wózków inwalidzkich w budynku rektoratu oraz zakupiono 
schodołaz, ułatwiający poruszanie się tej grupy osób po kolejnych piętrach budynku. 
Wykonano podjazd oraz przystosowano sanitariaty w budynku Wydziału Filologicznego 
w Katowicach; 

— umieszczono w Statucie UŚ zapis o działalności na rzecz niepełnosprawnych członków 
społeczności uczelni;  
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— zainicjowano wyjazdy studentów niepełnosprawnych w ramach programu Erasmus. 
— zrealizowano projekt unijny EXEX — wymiana doświadczeń nt. kształcenia osób niepełno- 

sprawnych; 
— zrealizowano projekt unijny SUN — zapoznanie się z nowymi technologiami wspierającymi 

kształcenie osób niepełnosprawnych; 

2004 
— wybudowano podjazd do budynku Wydziału Pedagogiki i Psychologii oraz przystosowano 

sanitariat do potrzeb osób niepełnosprawnych; 
— udostępniono przystosowany chodnik wraz z oświetleniem w Szkole Zarządzania; 
— wykonano podjazd w Domu Studenta nr 2 w Katowicach, przystosowano sanitariaty oraz 

przystosowano 5 pokoi dla osób niepełnosprawnych wyposażonych w specjalnie zapro-
jektowane meble spełniające wymagania osób poruszających się na wózkach inwalidzkich 
oraz aranżacje wnętrza przyjazną dla tej grupy osób (obniżono uchwyty okienne, zniesiono 
progi, obniżono gniazdka elektryczne, szafy wyposażono w wieszaki na teleskopach). 

— przystosowano pokój i sanitariat w Domu Studenta nr 5 w Sosnowcu, wybudowano podjazd; 
— uzyskano 80% dofinansowanie na zakup sprzętu wspomagającego transmisję dźwięku 

(finansowanie z programu Pitagoras). Kupione zostały urządzenia współpracujące z aparatami 
słuchowym, przenoszące dźwięk poprzez fale FM. Aparaty te ułatwiają studiowanie osobom 
z dysfunkcją słuchu. Obecnie sprzęt ten jest użyczany studentom, tak by mógł służyć im 
również poza uczelnią 

— zrealizowano projekt unijny HEAT — zapoznanie się z nowymi technologiami wspierającymi 
kształcenie osób z dysfunkcją wzroku. 

— przystąpiono do międzynarodowego projektu pilotażowego IDOL — wspieranie osób 
niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy 

2005 
— utworzono pięć stanowisk komputerowych dla osób z dysfunkcją wzroku, wyposażonych 

w specjalistyczny sprzęt (programy udźwiękawiające i powiększające tekst); 
— współpracowano z innymi uczelniami wyższymi w kraju w celu stworzenia programu 

rządowego Dostępna uczelnia;  

2006 
— wybudowano zewnętrzny dźwig osobowy; zamontowano platformę dla osób niepełnosprawnych 

w budynku Wydziału Pedagogiki i Psychologii. Uzyskano 50% dofinansowanie na cel ze 
środków PFRON. 

— zatrudniono tłumacza języka migowego na potrzeby niesłyszących studentów (finansowanie 
z programu Pitagoras); 

— uczestniczono w Krajowej Sieci Tematycznej — w ramach programu Equal 
— zakończono realizację projektu IDOL 

2007  
— przystosowano stanowisko pracy dla niepełnosprawnego pracownika naukowego, kompleksowo 

wyposażono je w specjalistyczny sprzęt dla osób z dysfunkcją wzroku; 
— zorganizowano zajęcia alternatywne z wychowania fizycznego na basenie; 
— zorganizowano zajęcia rehabilitacyjne; 
— zorganizowano kurs języka migowego dla pracowników uniwersytetu; 
— zatrudniono tłumacza języka migowego dla niesłyszącej studentki; 
— zatrudniono asystentów pomagających studentom niepełnosprawnym w dotarciu na zajęcia  

i pomoc w aktywnym uczestniczeniu w nich; 
— zorganizowano skanowanie książek i materiałów naukowych dla osób z dysfunkcją wzroku; 
— dokonano specyfikacji i rozpoczęto proces zakupu sprzętu, który wspiera proces dydaktyczny 

osób niepełnosprawnych; 
— rozpoczęto pracę nad przygotowaniem projektów w ramach środków unijnych na potrzeby 

Działania 4.1.1. w ramach którego realizowany będzie projekt rozwoju uczelni; 
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— przygotowano projekt kierowany do studentów niepełnosprawnych mający na celu umożliwienie 
im korzystania z pełnej oferty edukacyjnej; 

— współpracowano z Biurem Karier UŚ nad przygotowaniem projektu dotyczącego lepszego 
przygotowania niepełnosprawnych absolwentów do wejścia na rynek pracy; 

— pracowano nad projektem dotyczącym podnoszenia kompetencji dydaktycznych kadry 
akademickiej, z naciskiem na specyfikę pracy z osobami niepełnosprawnymi. 

— utworzono procedury umożliwiające efektywną obsługę studenta niepełnosprawnego w skali 
uczelni oraz opracowano tok postępowania w przypadku otrzymania dotacji na cele związane  
z osobami niepełnosprawnymi. 
W latach 2002–2007 udzielano także studentom niepełnosprawnym indywidualnej pomocy 

podczas centralnej rejestracji i procesu rekrutacji na studia w UŚ; informowano kandydatów 
o kryteriach przyjęcia na studia, udogodnieniach przewidzianych dla osób niepełnosprawnych 
i programach celowych PFRON. Promowano także inicjatywy przyjazne osobom niepełno- 
sprawnym: prowadzono i dokonywano na bieżąco aktualizacji strony internetowej, aby stanowiła 
ona kompletny i aktualny serwis dla osób niepełnosprawnych, drukowano i systematycznie 
rozpowszechniano ulotki zawierające przydatne informacje dla studentów i kandydatów 
niepełnosprawnych, kontynuowano współpracę z lokalnymi mediami.  

Prowadzono ewidencję liczby osób niepełnosprawnych. Wskaźnik zatrudnienia i kształcenia 
osób niepełnosprawnych systematycznie rósł (wynosi ponad 3%), co zapewnia uczelni zwolnienia 
z płacenia składek na PFRON. Liczba studiujących osób niepełnosprawnych przedstawiała się 
w poszczególnych latach następująco (stan na grudzień każdego roku):  
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Działalność studencka 

W latach 2001–2007 liczba zarejestrowanych uczelnianych organizacji studenckich, tj. 
w większości kół naukowych, artystycznych i sportowych systematycznie rosła, by osiągnąć 
liczbę ok. 160.  

Dotacja uczelni na działalność studencką, czyli na działalność kół i organów samorządu 
studenckiego w latach 2001–2007 wynosiła ok. 200 tys. zł rocznie. Podziału całości środków 
pomiędzy poszczególne podmioty dokonuje Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego. 
Wyróżniające się przedsięwzięcia, a wśród nich konferencje i seminaria naukowe, festiwale 
i działalność wydawnicza są wspierane ze środków specjalnej rezerwy rektorskiej, w omawianych 
latach wynoszących ok. 20–30 tys. zł. 

Wśród studentów UŚ działają również stowarzyszenia, tj.: 
• AZS,  
• NZS,  
• ZSP,  
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• Europejskie Stowarzyszenie Młodzieży Akademickiej AEGEE, 
• Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa „ELSA”,  
• Katolicki Związek Akademicki „GAUDEAMUS”,  
• Krajowa Reprezentacja Doktorantów.  
Pośród uczelnianych organizacji studenckich szczególne miejsce zajmują Studenckie Studio 

Radiowe „Egida”, najstarsze radio studenckie w Polsce, z którego wywodzą się znane postaci 
polskiego eteru oraz Studencki Zespół Pieśni i Tańca „Katowice”, laureat wielu festiwali 
i konkursów. Specjalną rolę w zakresie animowania i prowadzenia działalności odgrywa samorząd 
studencki. Warto wspomnieć też o cieszącej się uznaniem wśród coraz szerszej klienteli 
Studenckiej Poradni Prawnej. 

Samorząd studencki 

Samorząd Studencki Uniwersytetu Śląskiego tworzą wszyscy studenci UŚ, a jego 
najważniejszym organem jest Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego. W skład URSS wchodzą 
przedstawiciele Wydziałowych Rad Samorządu Studenckiego UŚ. Samorząd Studencki ze swej 
natury jest instytucją, której siłą napędową są studenci i sprawy z nimi związane. Jest otwarty na 
wszelkie inicjatywy promujące Uniwersytet Śląski, stara się integrować środowisko studenckie, 
wspierać imprezy naukowe, kulturalne, sportowe, nie zapominając o rozrywce. Przychylność 
władz Uniwersytetu Śląskiego na przestrzeni ostatnich kilku lat pozwalała na realizację coraz 
liczniejszych i ciekawszych przedsięwzięć. Ulepszono również procedury przyznawania środków 
dla studenckich kół naukowych. 

Jeszcze kilka lat temu jedynymi rozpoznawalnymi imprezami studenckimi były Juwenalia, 
Otrzęsiny i obozy adaptacyjne, od czterech lat realizowany jest Festiwal Nauki. Do tych 
cyklicznych już imprez dołączyły ostatnio: Laur Studencki, Festiwal Amatorskich Zespołów 
Artystycznych oraz Absurdalia. Samorząd wspiera również magazyn studencki „Suplement”. 

Wydatki Samorządu w latach 2003–2007 kształtowały się następująco (tabela nr 14): 

TABELA 14 

Wydatki Samorządu Studenckiego w latach: 2003–2007 

Rok Wydatki W tym Juwenalia 

2003 71 795,36 30 400,20 
2004 70 960,03 33 429,25 
2005 97 920,86 53 326,76 
2006 78 515,96 38 500,00 
2007 89 763,91 32 000,00 

 
Budżet na rok 2008 wynosi 351610 zł + 44 423 zł. z roku 2007, razem 396 033 zł. Na Juwenalia 

Śląskie przeznaczono 40 000 zł. 
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IIIIII    WWSSPPÓÓŁŁPPRRAACCAA  MMIIĘĘDDZZYYNNAARROODDOOWWAA  
OORRAAZZ  PPRROOMMOOCCJJAA  UUNNIIWWEERRSSYYTTEETTUU  

A/ Współpraca międzynarodowa 

Dział Projektów Międzynarodowych i Współpracy z Zagranicą został powołany na podstawie 
Zarządzenia nr 32/2007 z dnia 29 maja 2007 r. Rektora Uniwersytetu Śląskiego w sprawie 
przekształcenia struktury organizacyjnej w administracji ogólnouczelnianej. Dział powstał 
z połączenia dotychczas funkcjonujących dwóch jednostek: Działu Współpracy z Zagranicą 
i Zespołu Programów Międzynarodowych. W zmienionej strukturze Dział funkcjonuje od 
1 czerwca 2007 roku.  

Dział Projektów Międzynarodowych i Współpracy z Zagranicą, składa się z dwóch sekcji:  
a — Biura Programów Badawczych i Funduszy Strukturalnych,  
b — Biura Programów Edukacyjnych i Współpracy z Zagranicą. 

Podstawowym celem działania Działu Projektów Międzynarodowych i Współpracy z Zagranicą 
jest koordynacja całej zagranicznej działalności Uniwersytetu związanej ze współpracą naukowo- 
-dydaktyczną. Cel ten jest realizowany w następujących obszarach: 

1. Międzynarodowe programy badawcze i edukacyjne. 
1.1. Programy Ramowe UE, 
1.2. Program edukacyjny Erasmus, 
1.3. Program edukacyjny Leonardo da Vinci. 
1.4. Projekty finansowane ze środków strukturalnych UE, 
1.5. Inne międzynarodowe projekty badawcze i edukacyjne,  
1.6. Fundacje i stowarzyszenia. 

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. Działalność informacyjna Działu. 

Międzynarodowe programy badawcze i edukacyjne 
Rok 2007 był rokiem granicznym biorąc pod uwagę okresy realizacji programów Unii 

Europejskiej. W tym roku rozpoczął się: 
1. 7 Program Ramowy Badań i Rozwoju Technologicznego 2007–2013 z budżetem wynoszącym 

ponad 53 miliardy EUR,  
2. Lifelong Learning Programme — Uczenie się przez całe życie 2007–2013 z budżetem 

7 miliardów EUR, 
3. Fundusze Strukturalne 2007–2013 z budżetem dla Polski ok. 66 miliardów EUR.  

Tak ogromne możliwości pozyskiwania zewnętrznego finansowania badań, edukacji i rozwoju 
stanowią ogromne wyzwanie, ale także odpowiedzialność i konieczność aktywizacji całego 
Uniwersytetu.  
1.1. Programy Ramowe UE 

Programy Ramowe są jednym z najważniejszych narzędzi finansujących badania w Unii 
Europejskiej. Są one przygotowywane przez Komisję Europejską i zatwierdzane wspólnie przez 
Radę oraz Parlament Europejski. Projekty są składane w ramach konkursów, czyli tak zwanych 
„calls for proposals”. Celem programów ramowych jest tworzenie warunków do powstawania 
„Europejskiej Przestrzeni Badawczej”, co oznacza promocję konkurencyjności, innowacyjności, 
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a w efekcie ma prowadzić do wzrostu gospodarczego.  
W celu jak najszerszej promocji uczestnictwa w Programach Ramowych Dział Projektów 

Międzynarodowych i Współpracy z Zagranicą, działając jako Lokalny Punkt Kontaktowy, 
przesyła drogą elektroniczną wszystkim zainteresowanym osobom biuletyn informacyjny. 
Organizowane były również spotkania informacyjne dla pracowników i doktorantów we 
współpracy z Regionalnym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych UE przy 
Politechnice Śląskiej. Wykaz projektów realizowanych w 2007 roku oraz jednostek realizujących 
obrazuje tabela nr 1.  

TABELA 1 

Wykaz projektów realizowanych w ramach Programów Ramowych w 2007 roku 

Lp. Nazwa projektu Jednostka realizująca 

1. GROUNDHIT — Ground Coupled Heat Pumps of High Technology Wydział Nauk o Ziemi 
2. REMINING LOWEX — Redevelopment of European Mining Areas into 

Sustainable Communities by Integrating Supply and Demand Side based  
on Low Energy Principles 

Wydział Nauk o Ziemi 

3. FLAVIAnet — Entering the high-precision era of flavour physics through  
the alliance of lattice simulation, effective field theories and experiment 

Wydział Matematyki,  
Fizyki i Chemii 

4. HEPTOOLS — Tools and Precision Calculations for Physics at Colliders Wydział Matematyki,  
Fizyki i Chemii 

5. EURIDICE — European Investigations on Dafne and other International 
Collider Experiments using Effective Theories of Colors and Flavours  
from the Phi to the Upsilon  

Wydział Matematyki,  
Fizyki i Chemii 

6. HadronPhysics — Study of Strongly Interacting Matter Wydział Matematyki, 
Fizyki i Chemii 

7. TRACE — Tracing Food Commodities in Europe Wydział Matematyki,  
Fizyki i Chemii 

W 2007 roku zespoły badawcze Uniwersytetu złożyły 14 propozycji projektów do 7PR. Ich 
wykaz znajduje się w tabeli nr 2.  

TABELA 2  

Wykaz projektów złożonych w ramach Programów Ramowych w 2007 roku 

Lp. Nazwa projektu Jednostka realizująca 
1. ICECoCom — Increasing the Competitiveness of European Companies in a Global 

Context: Meeting the Multilingual Communication Challenge 
Wydział Filologiczny 

2. 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 

Wydział Nauk 
Społecznych 

3. CULCHILD — Cultural Determinants of Childbearing Decisions in the Relation 
to National and Regional Procreation (population) Policies (by example of some 
selected “old” and “new” European Union member states)  

Wydział Nauk 
Społecznych 

4. DAHAP — Design of Highly Antimycobacterial Active Prodrugs Wydział Matematyki, 
Fizyki i Chemii 

5. LAGUNA — Design of pan-European infrastructure for Large Apparatus studying 
Grand Unification and Neutrino Astrophysics  

Wydział Matematyki, 
Fizyki i Chemii 

6. FLASH-PRECIP — Heavy precipitation triggering off flash floods: operational 
estimation and prediction in Central Europe mountainous areas 

Wydział Nauk o Ziemi  

7. Shrink Smart — Governance of Shrinkage within an European Context  Wydział Nauk o Ziemi  
8. ice2sea — Projections of the cryospheric contribution to sea-level rise Wydział Nauk o Ziemi 
9. SMASH — Smart Multi-functional Material Systems for Harsh Environments Wydział Informatyki i 

Nauki o Materiałach 
10. ScienceSTARS — Science Silesian Training of Artists and Researchers Wydział Biologii i 

Ochrony Środowiska 
11. WittRingOfAlgSurf — Witt Rings In The Theory of Real Algebraic Surface Wydział Matematyki,  

Fizyki i Chemii 
12. MolDynPress — From Study of Molecular Dynamics in Amorphous System under 

High Pressure to Novel Applications in Medicine and Industry  
Wydział Matematyki,  
Fizyki i Chemii 

13. RDSEC — Research and Development Into Seismological Earthquake Components Wydział Nauk o Ziemi  
14. RACE-2040 — Regional Adaptation to Climate Extremes AD 2040+15a Wydział Nauk o Ziemi  
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1.2. Program edukacyjny Erasmus 
W 2007 zakończył się największy do tej pory program edukacyjny Unii Europejskiej 

Socrates/Erasmus. Uniwersytet Śląski uczestniczył w nim od 1998 roku, czyli od początku jego 
funkcjonowania w naszym kraju. Był on realizowany przede wszystkim poprzez wymianę 
studentów i nauczycieli akademickich pomiędzy Uniwersytetem Śląskim a uczelniami partnerskimi 
w krajach UE i krajach stowarzyszonych. Do roku 2007 Uniwersytet podpisał w ramach programu 
194 umowy bilateralne, w ramach których wyjechało w sumie 1332 studentów UŚ oraz 316 
nauczycieli akademickich, a pozyskane środki wyniosły 2 392 149 EUR, czyli ok. 9 568 596 zł. 
Ilość wyjeżdżających studentów i nauczycieli systematycznie wzrasta, co obrazuje poniższy 
wykres. 

WYKRES 

Ogólna statystyka Programu Socrates–Erasmus obrazująca ilość wyjeżdżających  
studentów i nauczycieli w okresie 2001–2007 
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wyjazdy kadry 24 34 32 41 73 71

wyjazdy studentów 108 133 111 211 278 291
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Co roku w ramach Programu wydawane są publikacje, które mają na celu popularyzację 

Programu wśród studentów i nauczycieli akademickich (tabela nr 3). Publikacje te aktualizowane 
są w każdym roku akademickim. Na potrzeby programu funkcjonuje strona internetowa 
www.erasmus.us.edu.pl zawierająca informacje dla nauczycieli akademickich, studentów 
Uniwersytetu i studentów zagranicznych. 

TABELA 3 

Wykaz publikacji przygotowanych przez Dział  
(dostępne także w wersji elektronicznej) 

Broszura informacyjna 
Zasady rekrutacji studentów 
Informator dla studentów 
Informator dla nauczycieli akademickich 
Informator dla osób przyjeżdżających (w języku angielskim ) 

 
Program Socrates–Erasmus umożliwiał również uczestnictwo w sieciach tematycznych, 

organizację kursów intensywnych oraz opracowywanie wspólnie z partnerami zagranicznymi 
programów studiów. W 2007 roku Uniwersytet Śląski uczestniczył jako partner w 2 sieciach 
tematycznych i 2 programach intensywnych oraz realizował 2 projekty związane z opracowaniem 
programów studiów. Lingua to komponent programu Socrates dotyczący nauczania i uczenia się 



 ~  45  ~

języków obcych. W ramach tego komponentu realizowano projekt: Slavic Networking — 
Linguistic and Cultural Integration, Wydział Filologiczny.  

W latach 2007–2013 komponent Erasmus będzie realizowany w ramach nowego programu 
edukacyjnego Unii Europejskiej, nazwanego „Uczenie się przez całe życie” — ”Lifelong Learning 
Programme”. Uniwersytet Śląski otrzymał w 2007 roku Kartę Uczelni Erasmusa na lata  
2007–2013 — Erasmus University Charter, która uprawnia do uczestnictwa we wszystkich 
komponentach programu. Poza wymianą studentów w celu odbycia części studiów i wyjazdami 
dydaktycznymi nauczycieli akademickich, nowa edycja programu umożliwi wyjazdy studentów 
na praktyki oraz wyjazdy szkoleniowe kadry Uczelni.  

1.3. Program edukacyjny Leonardo da Vinci 
W 2007 roku zakończył funkcjonowanie Program Leonardo da Vinci, który był programem 

edukacyjnym Unii Europejskiej nakierowanym na poprawę jakości systemów kształcenia i szkolenia 
zawodowego oraz dostosowanie systemu edukacji do potrzeb rynku pracy. W latach 2001–2007 
Uniwersytet Śląski zrealizował w sumie 11 projektów w ramach tego programu, występując 
zarówno w roli partnera, jak i koordynatora. Program Leonardo da Vinci w zmienionej postaci 
został włączony do nowego programu „Uczenie się przez całe życie”.  

1.4. Projekty finansowane ze środków strukturalnych UE 
W związku z przystąpieniem naszego kraju do Unii Europejskiej, powstała możliwość 

korzystania przez ośrodki akademickie ze środków strukturalnych oraz inicjatyw wspólnotowych 
przewidzianych dla Polski. W 2007 roku Uniwersytet realizował 7 projektów w ramach funduszy 
strukturalnych.  

Dwa duże projekty inwestycyjne Uniwersytetu Śląskiego złożone w 2006 roku znalazły się na 
liście projektów kluczowych w okresie programowania 2007–2013, to znaczy, że stanowią 
projekty kluczowe dla rozwoju regionu i kraju i będą finansowane poza procedurą konkursową. 
W 2007 roku trwały intensywne prace dotyczące przygotowania dokumentacji projektowej. 
Trzeci, przyznany wcześniej projekt kluczowy, nie uzyskał akceptacji po weryfikacji listy na 
poziomie krajowym. 

W 2006 roku zostały złożone dwa kolejne indywidualne projekty kluczowe, które są 
umieszczone na liście projektów indywidualnych 
— „Centrum Edukacji i Badań Energo-chemicznego Wykorzystania Węgla” (projekt złożony do 

dofinansowania infrastruktury badawczej w ramach PO „Innowacyjna Gospodarka”); oczekiwane 
dofinansowanie ze środków PO IG: 137,45 mln zł.  

— „Śląska BIO-FARMA. Centrum Biotechnologii, Bioinżynierii i Bioinformatyki” (projekt złożony 
do dofinansowania infrastruktury badawczej w ramach PO „Innowacyjna Gospodarka”); 
oczekiwane dofinansowanie ze środków PO IG: 76,36 mln zł 
W obu projektach UŚ pełni rolę partnera.  

TABELA 4  

Wykaz projektów realizowanych w ramach funduszy strukturalnych w 2007 roku 

Lp. Tytuł projektu Działanie Jednostka UŚ Budżet 

1. „Budowa Centrum Naukowo-Dydaktyczne-
go Instytutów Neofilologicznych 
Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu” 

ZPORR 1.3 Projekt centralny 60 498 453 zł 

2. „Wyposażenie Laboratorium „Zdrowie” 
w ramach Centrum Zaawansowanych 
Technologii” 

SPO-WKP, 1.4 Wydział Informatyki  
i Nauki o Materiałach 

Budżet UŚ 
1.685.000 zł 

3. „Wyposażenie Centralnego Laboratorium 
Środowiskowego”  SPO-WKP, 1.4 Wydział Matematyki, 

Fizyki i Chemii 
Budżet UŚ 

4 331 000 zł 
4. „Cykl szkoleń ustawicznych dla 

profesjonalnej kadry pomocy społecznej” EFS, SPO-RZL 1.5 Wydział Nauk 
Społecznych 961 096,84 zł 

5. „Studia podyplomowe dla nauczycieli 
w zakresie ICT, języków obcych oraz 
drugiego przedmiotu”  

EFS, SPO-RZL  
Wszechnica Uniwersytetu 
Śląskiego, Dział 
Kształcenia 

9 700 000 zł 

6. „WISP — Wirtualny Inkubator Gospodarki 
Społecznej. Model funkcjonowania w sieci 
współpracy” 

Inicjatywa 
Wspólnotowa 
EQUAL 

Wydział Pedagogiki  
i Psychologii, 

Budżet UŚ: 
134 458 zł 
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7. „Doposażenie Laboratorium 
Gemmologicznego celem przekształcenia 
go w laboratorium certyfikujące” 

SPO-WKP, 
Działanie 1.4 

Wydział Nauk o Ziemi 483 655,58 zł 

8. Studia podyplomowe dla nauczycieli 
„Szkolny doradca zawodowy”  

SPO-RZL Wszechnica Uniwersytetu 
Śląskiego, Dział 
Kształcenia 

1 025 910,75 zł 

TABELA 5 

Wykaz projektów kluczowych w okresie programowania 2007–2013 

Lp. Tytuł projektu Działanie Jednostka UŚ Budżet 
1. „Centrum Informacji Naukowej  

i Biblioteka Akademicka” RPO 6.1 Projekt  
centralny 

Planowane 
dofinansowanie  
z RPO: 53 280 000 zł 

2. „Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji 
Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie” 

PO 
Infrastruktura  
i Środowisko 13

Projekt centralny 
interdyscyplinarny 

Planowane 
dofinansowanie  
z PO IiS: 64,68 mln zł

1.5. Inne międzynarodowe programy badawcze i edukacyjne 
W 2007 roku Uniwersytet realizował również inne projekty badawcze i edukacyjne, m.in. 

projekty International Atomic Energy Agency, European Science Foundation, NATO, COST, 
International Polar Year Programme oraz POLONIUM. 

1.6 Fundacje i stowarzyszenia 
TABELA 6 

Ilość wyjazdów i przyjazdów w ramach fundacji w latach 2000–2007 

Fundacja CEEPUS DAAD Fulbright Humboldt Fundacja 
Kościuszkowska

Ilość wyjazdów 36 35 7 22 5 

Ilość przyjazdów 28 8 4 — — 

 
W sumie w ramach sformalizowanych programów międzynarodowych, projektów badawczych 

realizowanych w ramach umów bilateralnych, współpracy prowadzonej z partnerami 
zagranicznymi w ramach wspólnych badań naukowych oraz indywidualnej współpracy 
Uniwersytet Śląski realizował w 2007 roku 577 prac badawczych z partnerami z 47 krajów świata. 

TABELA 7 

Ilość realizowanych projektów badawczych z partnerami zagranicznymi w latach 2001–2007 

Rok 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Ilość projektów 274 411 441 412 474 498 577 

Wymiana osobowa z zagranicą 
Wymiana osobowa Uniwersytetu Śląskiego z zagranicą utrzymuje się na stałym wysokim 

poziomie. Wielkość wymiany osobowej z zagranicą obrazuje tabela nr 8. 

TABELA 8 

Ilość wyjazdów zagranicznych pracowników i studentów UŚ 
i przyjazdów gości z zagranicy w latach 2001– 2007 

Wyszczególnienie 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Wyjazdy zagraniczne  1463 1517 1500 1558 2030 1906 1989 
Kształcenie za granicą 252 225 235 422 656 563 530 
Przyjazdy gości  710 870 1030 913 1104 1091 977 
Kształcenie cudzoziemców 486 524 609 531 621 701 668 
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2.1. Wyjazdy zagraniczne 
Od roku 2001 ilość wyjazdów zagranicznych systematycznie wzrasta i od 2005 roku 

utrzymuje się na poziomie ok. 2000 wyjazdów rocznie. W okresie sprawozdawczym ilość 
wyjazdów wzrosła o około 45%.  

W 2007 roku zanotowano 1989 wyjazdów za granicę do 57 krajów świata. Największą ilość 
wyjazdów odnotowano do Czech 265, a następnie do Niemiec 250 i Słowacji 179. Ilość wyjazdów  
w zależności od ich celu przedstawia się następująco:  
— prowadzenie badań — 314 
— dydaktyka — 142 
— udział w konferencji — 604 
— studia — 488 
— staże i kursy językowe — 42 
— zatrudnienie — 2 
— inne — 394 

 

WYKRES 

Wyjazdy zagraniczne w podziale procentowym na państwa docelowe 

 
 
 
 

2.2. Przyjazdy gości zagranicznych 
Od roku 2001 ilość przyjazdów gości z zagranicy również systematycznie wzrasta i od 2003 

roku utrzymuje się na poziomie ok. 1000 przyjazdów rocznie. W okresie sprawozdawczym ilość 
przyjazdów wzrosła o około 70%. 

W ciągu roku 2007 odnotowano 977 przyjazdów służbowych cudzoziemców z 61 krajów świata. 
Najwięcej gości zagranicznych przyjechało z Niemiec — 107, Francji — 97 i Białorusi — 92. 
Ilość przyjazdów w zależności od celu przedstawia się następująco:  
— prowadzenie badań — 88 
— dydaktyka — 52 
— udział w konferencji — 88 
— studia — 145 
— praktyka i kursy językowe — 523 
— zatrudnienie — 36 
— inne — 45 
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WYKRES 

Przyjazdy gości zagranicznych w podziale procentowym na państwa pochodzenia 

 

 
 

 

TABELA 9 

Koszty zagranicznej wymiany osobowej w latach 2001–2007 

Koszty wyjazdów w PLN Koszty przyjęcia gości w PLN Źródło 
finansowania 2001 2004 2007 2001 2004 2007 

Środki budżetowe  
Uczelni 403 410,57 389 890,25  509 171,78 54 922,19 78 477,58 43 931,45 

Działalność statutowa 553 232,19 599 858,73 688 926,55 49 283,50 32 886,50 34 934,33 
Grant PB  287 532,20 227 315,25 445 348,62 6 261,00 2 598,00 962,95 
Badania własne 394 013,97 657 120,98 618 215,24 6 444,50 7 020,01 677,00 
Programy międzynar. 276 691,38 197 042,72 328 217,78 21 193,48 12 315,00 14 588,77 
Inne środki 32 895,40 73 461,10 67 642,85 10 768,87 26 520,00 3 411,20 

Razem 1 927 775,71 2 144 689,03 2 657 522,82 148 873,54 159 817,09 98 505,70 

 
Proporcje podziału kosztów wymiany osobowej pomiędzy źródła finansowania pozostają 

w okresie sprawozdawczym prawie niezmienione. Największym źródłem finansowania są środki 
na działalność statutową — ok. 27%, następnie badania własne — ok. 22%, środki budżetowe 
Uczelni — ok. 20%. 

WYKRES 

Koszty zagranicznej wymiany osobowej w podziale procentowym na źródła finansowania 
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TABELA 10 

Struktura wskaźników współpracy międzynarodowej Wydziałów Uniwersytetu Śląskiego w latach 2002 i 2007 

Ilość  
wyjazdów 

Ilość  
przyjazdów 

Ilość projektów 
badawczych 

Koszty zagranicznej 
wymiany osobowej 

Jednostka 
Uniwersytetu 
Śląskiego 

2002 2007 2002 2007 2002 2007 2002 2007 

Wydział Artystyczny 19 134 5 10 6 23 18 124,06 32 011,73 
Wydział Biologii  
i Ochrony Środowiska 

58 99 21 27 22 29 97 774,13 150 057,28 

Wydział Etnologii  
i Nauk o Edukacji 

— 45 — 19 9 13 — 32 811,18 

Wydział Filologiczny 319 506 56 118 142 158 460 885,79 477 140,80 
Wydział Informatyki  
i Nauki o Materiałach 

51 85 4 13 18 26 197 538,87 257 845,25 

Wydział Matematyki, 
Fizyki i Chemii 

282 294 50 50 63 76 573 820,11 695 151,22 

Wydział Nauk o Ziemi 364 228 44 39 62 55 488 976,33 363 061,05 
Wydział Nauk 
Społecznych 

115 149 31 22 43 50 103 300,47 100 129,64 

Wydział Pedagogiki  
i Psychologii 

30 84 4 29 13 79 52 663,97 81 192,78 

Wydział Prawa  
i Administracji 

36 126 6 27 15 33 86 247,51 307 774,21 

Wydział Radia  
i Telewizji  

1 14 0 9 4 8 5 727,75 25 036,72 

Wydział Teologiczny 4 9 5 3 3 13 17 699,17 24 852,92 
Inne jednostki  238 213 644 611 11 14 249 702,38 208 963,74 

Razem 1517 1986 870 977 411 577 2 352 460,54 2 756 028,52 

Współpraca w ramach umów bilateralnych 

Uniwersytet Śląski zawarł ogółem 125 umów bilateralnych o współpracy naukowo-badawczej  
i dydaktycznej z instytucjami i uniwersytetami z 35 krajów świata. Najwięcej umów bilateralnych 
zostało zawartych z uniwersytetami z następujących krajów: Niemiec — 19, Francji — 13, Rosji 
— 13, Hiszpanii i USA — 7, oraz 5 umów z instytucjami z Wielkiej Brytanii. 
W latach 2000–2007 Uniwersytet zawarł 28 nowych porozumień, z czego 4 zostały zawarte 
w roku 2007: 
1. The National Cancer Research, USA 
2. The Münster University of Applied Sciences (MUAS), Niemcy 
3. The University of Abylaj Chana w Ałmaty, Kazachstan 
4. The University of Sherbrooke, Kanada 

Międzynarodowe organizacje akademickie 

Uniwersytet Śląski uczestniczy w pracach 15 organizacji międzynarodowych, a w tym m.in.: 
CBUR  — Konferencja Rektorów Uniwersytetów Krajów Bałtyckich, Turku, Finlandia. 
EUA  — European University Association, Genewa, Szwajcaria. 
EUPEN  — European Physics Education Network, Gent, Belgia. 
HUMANE  — Heads of University Management Administration Networking in Europe, 

Bruksela, Belgia. 

W 2007 roku Uniwersytet przystąpił do organizacji EARMA — European Association of 
Research Managers and Administrators.  
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Działalność informacyjna Działu 

Celem Działu Projektów Międzynarodowych i Współpracy z Zagranicą jest jak najszersze 
informowanie społeczności akademickiej o możliwościach aplikowania o finansowanie w ramach 
międzynarodowych projektów.  
W tym celu podejmowano następujące działania: 
— Własna strona http://www.us.edu.pl/uniwersytet/programy zawierająca informacje dotyczące 

możliwości aplikowania o środki finansowe z różnych źródeł, informacje o ogłaszanych 
konkursach oraz strona programu LLP/Erasmus. 

— Sieć mailowa odbiorców, którym przekazywane są najaktualniejsze informacje o możliwo-
ściach aplikowania. 

— Organizacja spotkań informacyjnych. W 2007 roku Dział rozpoczął cykl spotkań informa-
cyjnych dotyczących możliwości finansowania różnorodnych przedsięwzięć akademickich. 

— Publikacje informacyjne w ramach programu LLP/Erasmus. 

TABELA 11 

Szkolenia i prezentacje prowadzone przez pracowników Działu w roku 2007 

Lp. Data Temat Temat prezentacji 

1. 23 lutego 2007 r.  Spotkanie informacyjne dotyczące 
7 Programu Ramowego Badań 
i Rozwoju Technologicznego  

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów 
Badawczych przy Politechnice Śląskiej 
w Gliwicach. 
Program Socrates-Erasmus 1998–2007, 
Program LLP/Erasmus – zasady realizacji 
w latach 2007–2013  
Możliwości finansowania badań naukowych  
w 7 Programie Ramowym UE  

2. 20 czerwca 2007 r. Lifelong Learning Programme, 
Spotkanie informacyjne dla 
Koordynatorów Wydziałowych 
Programu Erasmus  

Możliwości finansowania szkoleń, wyposażenia 
pracowni, wyjazdów zagranicznych itp. 
w ramach funduszy strukturalnych 
Finansowanie przedsięwzięć akademickich  3.  20 listopada 2007 r.  Możliwości finansowania różnych 

przedsięwzięć akademickich  
ze środków funduszy europejskich 

Możliwości pozyskania środków na badania 
naukowe, — Jak przygotować projekt 
finansowany z funduszy strukturalnych 
Regionalny Program Operacyjny;  
Europejska Współpraca Terytorialna. 
Jak przygotować projekt finansowany 
z funduszy strukturalnych. 

4. 29 listopada 2007 r. Możliwości finansowania różnych 
przedsięwzięć akademickich  
ze środków funduszy europejskich 

Finansowanie przedsięwzięć akademickich, 
Program Kultura 2007–2013 
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B/ PROMOCJA UNIWERSYTETU 

Głównym celem, dla którego uniwersytet, jako uczelnia wyższa, a zarazem instytucja publiczna, 
podejmuje szeroko rozumiane działania promocyjne jest rozpoznawalność. Rozpoznawalność ta 
pozwala uczelni z jednej strony na swobodny rozwój i właściwe pełnienie swojej misji, z drugiej 
zaś jest warunkiem tworzenia przyjaznego otoczenia, dzięki któremu rozwój ten i realizacja misji 
są możliwe. Przyjazne otoczenie budowane jest poprzez systematyczny, planowy i konsekwentnie 
prowadzony zespół działań promocyjno-informacyjnych, którego adresatem jest zarówno otoczenie 
zewnętrzne, czyli właściwi adresaci działalności uczelni, a zarazem otoczenie wewnętrzne, czyli 
pracownicy uczelni wszystkich szczebli.  

Rozpoznawalność uniwersytetu jest zatem związana z identyfikowaniem się z nim osób go 
reprezentujących, a także osób i środowisk, do których kieruje on swoją działalność, a którymi są 
przede wszystkim środowiska nauki oraz młodzież podejmująca studia, a także władze lokalne 
i samorządowe, instytucje partnerskie i zaprzyjaźnione oraz wszelkie pozostałe. Jak identyfikacja 
ta jest ważna pokazuje wiele różnych czynników, np: możliwości prowadzenia różnego rodzaju 
badań naukowych oraz możliwości kształcenia, współpraca międzyuczelniana i międzynarodowa, 
działania na rzecz rozwoju infrastruktury oraz pozyskiwania zewnętrznych środków na 
inwestycje, czy wreszcie zainteresowanie ofertą edukacyjną uczelni u aktualnych i potencjalnych 
jej studentów.  

Rozpoznawalność i identyfikacja Uczelni możliwa jest również dzięki prowadzonym od kilku 
lat działaniom zmierzającym do wprowadzenia w uczelni tzw. identyfikacji wizualnej. Do tej pory 
udało się doprowadzić do jej częściowego zastosowania przy projektowaniu materiałów 
informacyjnych (broszury, ulotki, plakaty, wizytówki) i gadżetów (np. krawaty, apaszki), w projektach 
których wykorzystywane są właściwie zastrzeżone w Urzędzie Patentowym godło oraz logo 
Uczelni. W roku 2006 Senat Uczelni zatwierdził także wzór flagi Uniwersytetu Śląskiego. 

Działalność promocyjną Uniwersytetu prowadzą niemal wszystkie jego jednostki. W sposób 
szczególny zajmuje się nią od czerwca 2007 roku Dział Współpracy, Promocji i Karier (wcześniej 
od 2000 roku Biuro Promocji i Karier), funkcjonujący w strukturach administracji. Zadaniem 
Działu jest planowe prowadzenie polityki informacyjnej Uczelni. Polityka ta polega na 
podejmowaniu szeregu inicjatyw na rzecz budowania wizerunku oraz sprawnego i skutecznego 
przepływu informacji w Uczelni i poza nią.  

Promocją Uniwersytetu są przede wszystkim działania informacyjne, polegające na promowaniu 
i propagowaniu podstawowych atutów Uczelni: oferty edukacyjnej, potencjału naukowego, 
kulturowego i edukacyjnego oraz możliwości wielokierunkowego rozwoju. W działaniach jedną 
z głównych ról odgrywa Internet.  

Działalność Sekcji Informacji i Serwisu WWW 

Sekcja Informacji i Serwisu WWW funkcjonuje w ramach Działu Współpracy, Promocji 
i Karier powstałego w czerwcu 2007 r. O ile funkcjonujące równolegle w ramach DWPiK Biuro 
Promocji i Imprez Akademickich oraz Biuro Karier powstały na bazie istniejącego od 2000 r. 
Biura Promocji i Karier, to Sekcja Informacji i Serwisu WWW jest całkowicie nową jednostką, 
przed którą pojawiły się nowe, ważne i ambitne wyzwania. 

Obszar i cele działalności 
Powołanie do życia Sekcji Informacji i Serwisu WWW wynikało ze stale rosnącej 

popularności i roli Internetu, a tym samym zwiększania się liczby odwiedzin serwisu WWW 
Uniwersytetu Śląskiego i jego znaczenia dla uczelni jako podstawowego narzędzia komunikacji 
(rozumianej zarówno w kategoriach informacji, jak i również promocji). Strona www.us.edu.pl 
w coraz większym stopniu staje się bowiem źródłem informacji dla społeczności akademickiej 
(studentów i pracowników) Uniwersytetu Śląskiego. Społeczność ta z upływem lat w coraz 
większym stopniu docenia znaczenie i zasięg informacji umieszczanych w serwisie, dlatego też 

http://www.us.edu.pl/�
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stale rośnie liczba informacji nadsyłanych na adres e-mail: wiadomosci@us.edu.pl, a tym samym 
rośnie również liczba wiadomości publikowanych w serwisie WWW UŚ na ich podstawie. Grupa 
użytkowników uniwersyteckiej strony internetowej jest jednak znacznie szersza aniżeli tylko 
studenci i pracownicy — obejmuje ona również kandydatów na studia, środowisko absolwentów 
uczelni czy nawet mieszkańców regionu. Zatem uniwersytecki serwis WWW funkcjonuje 
zarówno w przestrzeni komunikacji wewnętrznej (studenci i pracownicy), jak i komunikacji 
zewnętrznej (otoczenie), pełniąc rolę bodajże najistotniejszego narzędzia public relations. 

Charakterystyka serwisu WWW Uniwersytetu Śląskiego 
(www.us.edu.pl) 

Strona www.us.edu.pl pełni rolę płaszczyzny informacyjnej obejmującej wszystkie wymiary 
istnienia i działalności Uniwersytetu: naukowy (konferencje, sympozja, seminaria, wykłady, 
publikacje), edukacyjny (kierunki i specjalności kształcenia we wszystkich trybach, programy 
międzynarodowe, w tym: elektroniczny informator dla kandydatów na studia) oraz czysto 
informacyjny (serwis wiadomości, informacje dotyczące historii i prawa, dane teleadresowe). 
Szczególną rolę odgrywa serwis wiadomości, informujący o wszystkich aktualnych wydarzeniach 
dotyczących uczelni i sprawach dotyczących środowiska akademickiego. W serwisie pojawiają się 
na bieżąco informacje i zaproszenia na konferencje naukowe, spotkania z zapraszanymi gośćmi, 
wykłady, informacje dotyczące sukcesów i osiągnięć jednostek uczelni, pracowników, studentów, 
zawiadomienia o konkursach, stypendiach, aktualności ze świata nauki, kultury, ogłoszenia dla 
studentów i kandydatów na studia. Wydarzenia dokumentowane są poprzez publikowane na 
stronie fotoreportaże. Publikowane wiadomości oraz fotoreportaże stanowią swoistą kronikę 
Uniwersytetu Śląskiego dostępną online. 

Działalność w okresie 2002–2007 (do 31 maja 2007 r.) 
Zakres zadań realizowanych w ramach istniejącego w latach 2000–2007 Biura Promocji i Karier 

związanych z uczelnianym serwisem WWW był mocno ograniczony. Na owe zadania składały się 
przede wszystkim redagowanie, publikowanie i ustalanie hierarchii ważności wiadomości 
dotyczących ważnych wydarzeń uczelnianych oraz publikowanie fotoreportaży relacjonujących te 
wydarzenia (większość zdjęć zamieszczonych w serwisie WWW UŚ wykonywana była przez 
pracowników Biura Promocji i Karier). 

Prowadzeniem serwisu WWW Uniwersytetu Śląskiego do 30 maja 2007 r. zajmował się Dział 
Serwisu WWW (funkcjonujący w ramach Centrum Technik Informatycznych), pełniąc w tym 
okresie rolę jednostki bezpośrednio odpowiedzialnej za serwis WWW UŚ oraz rolę jednostki 
koordynującej współpracę pozostałych jednostek redagujących treści przeznaczone do publikacji. 

Działalność w okresie od 31 maja do 31 grudnia 2007 r. 
Najważniejszym zadaniem Sekcji Informacji i Serwisu WWW było wdrożenie wspólnie  

z Działem Portalu i Serwisu WWW nowej strony internetowej Uniwersytetu Śląskiego. 
Uruchomienie nowej wersji serwisu WWW UŚ odbyło się 1 października 2007 r. poprzedzone 
było wielomiesięcznymi pracami – przygotowanie projektu graficznego, ustalenie układu treści, 
wybór technologii (nowy system zarządzania treścią). 

Prace Sekcji Informacji i Serwisu WWW koncentrowały się na bieżących (stałych) zadaniach 
takich jak: 
— wprowadzanie bieżących wiadomości do serwisu WWW UŚ, 
— wprowadzanie i aktualizacja treści w serwisie WWW UŚ, 
— obsługa poczty w ramach konta wiadomosci@us.edu.pl (wdrożenie systemu obsługi zgłoszeń 

(SOS) dla tego konta), 
— współpraca z Działem Portalu i Serwisu WWW przy obsłudze konta webmaster@us.edu.pl, 
— współpraca koncepcyjna z Działem Portalu i Serwisu WWW w zakresie rozwoju serwisu 

WWW UŚ, a także zwiększania szeroko rozumianej funkcjonalności, 
— wykonywanie zdjęć do fotoreportaży do serwisu WWW, 
— obróbka i przygotowanie zestawów zdjęć do działu fotoreportaże w serwisie WWW, 
— wykonywanie i aktualizacja pojedynczych stron w ramach serwisu WWW, 
— aktualizacja strony WWW Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, 

mailto:wiadomosci@us.edu.pl�
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— przygotowanie internetowych wydań Gazety Uniwersyteckiej UŚ, 
— przygotowanie internetowych wydań Suplement UŚ, 
— przygotowanie kroniki wydarzeń do GU UŚ, 
— przygotowanie prezentacji na spotkanie z Władzami UŚ dotyczące przebudowy serwisu 

WWW, 
— pomoc dla Biura Karier w prowadzeniu szkoleń „Wakacje z karierą 2007”, 
— stworzenie strony internetowej dla English Language Center UŚ www.elc.us.edu.pl, 
— skanowanie i edycja części materiałów graficznych do folderu „Uniwersytet pięknieje. 

Przewodnik po inwestycjach” oraz pomoc przy składzie (przygotowania do druku), 
— współpraca z Biurem Promocji i Imprez Akademickich oraz Biurem Karier przy przy 

tworzeniu projektów graficznych, 
— współpraca przy tworzeniu nowej internetowej bazy ofert pracy i cv dla Biura Karier,. 

Ponadto rozpoczęte zostały: 
— prace nad rozporządzeniem w sprawie zasad publikacji informacji w serwisie WWW, 
— prace nad katalogowaniem i archiwizowaniem zdjęć wykonywanych przez Dział Współpracy, 

Promocji i Karier (wcześniej Biuro Promocji i Karier) od 2003 r., 
— migracja danych z podstron poprzedniej wersji serwisu WWW, 
— prace nad szablonami wersji obcojęzycznych serwisu WWW UŚ. 

Statystyki 
Liczba wiadomości opublikowanych w serwisie WWW Uniwersytetu Śląskiego: 
1. 4279 (łącznie — od początku istnienia serwisu WWW UŚ do 31 grudnia 2007 r.) 
2. 358 (od 1 czerwca 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.) 
Liczba fotoreportaży opublikowanych w serwisie WWW Uniwersytetu Śląskiego: 
1. 482 (łącznie – od początku istnienia serwisu WWW UŚ do 31 grudnia 2007 r.) 
2. 69 (od 1 czerwca 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.) 
Liczba odwiedzin serwisu WWW Uniwersytetu Śląskiego w 2007 r.: 
1. 4 035 842 unikalnych odwiedzin 
2. 68 851 078 wszystkich odwiedzin. 

Publikacje 
Sprawdzonym sposobem komunikowania się Uczelni ze swoim otoczeniem jest również droga 

publikacji i wydawnictw drukowanych. Z inicjatywy Działu (wcześniej Biura) lub w nim samym 
powstają liczne materiały informacyjne i reklamowe (ulotki, foldery, plakaty, afisze), 
rozpowszechniane na bieżąco, podczas zorganizowanych akcji promocyjnych (targi edukacyjne, 
dni otwarte, konferencje i inne) oraz ukazujące się w mediach i przewodnikach regionalnych, 
ogólnopolskich i zagranicznych. Materiały te przekazywane są również współpracującym z uczelnią 
Pracodawcom.  

Ważną rolę promocyjną odgrywają również publikacje Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego, 
prezentowane w czasie prestiżowych imprez wydawniczych, wielokrotnie wyróżniane i nagradzane 
za edytorski profesjonalizm.  

Ukazujące się z inicjatywy Działu (wcześniej Biura) na przestrzeni lat 2002–2008 w mediach 
lokalnych i ogólnopolskich ogłoszenia miały na celu przede wszystkim informowanie o rekrutacji 
na studia w Uniwersytecie Śląskim — zasadach, warunkach, terminach. Planowo i systematycznie 
prowadzona była i nadal jest także reklama oferty studiów podyplomowych prowadzonych 
w Uniwersytecie Śląskim. 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. W styczniu 2008 roku wypracowano 
wspólnie z Komisją Rekrutacyjną UŚ strategię promocji rekrutacji na studia w naszej Uczelni 
i zgodnie z nią zdecydowano m.in. o pełnej całorocznej kampanii promocyjnej na łamach jednego 
z dzienników oraz pięciomiesięcznych kampaniach reklamowych w dwóch rozgłośniach radiowych.  

http://www.elc.us.edu.pl/�
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W 2007 roku, podobnie do lat ubiegłych prowadzono również prace związane z promocją 
Uniwersytetu za granicą polegającą m.in. na opracowaniu nowego informatora w języku 
angielskim dla studentów zagranicznych pt. „Prospectus 2007/2008 University of Silesia”, który 
zawiera szczegółowe informacje o kierunkach studiów i specjalnościach oraz niezbędne 
informacje dotyczące możliwości przyjęcia studentów zagranicznych na studia, wymagania 
językowe, spis i indeks kierunków studiów i możliwych do uzyskania stopni naukowych wraz 
z określeniem czasu trwania studiów. Oprócz tego informator zawiera zestaw praktycznych 
wiadomości o regionie, Katowicach oraz sposobie życia akademickiego w kampusach uniwersy- 
teckich. Dodatkowo w latach ubiegłych wydawano album o Uczelni w języku angielskim. 

W roku 2003 ukazała się jubileuszowa publikacja związana z 35. rokiem istnienia Uniwersytetu 
Śląskiego. Natomiast w roku 2007 został powołany komitet obchodów 40-lecia Uniwersytetu 
Śląskiego. Z jego inicjatywy podjętych zostało szereg działań mających na celu upamiętnienie 
czterdziestej rocznicy utworzenia naszej Uczelni. I tak: w czerwcu 2008 roku odbył się uroczysty 
Koncert z okazji 40-lecia utworzenia Uniwersytetu, odsłonięty został Pomnik Studenta przed 
obecną siedzibą Rektora, ukazała się publikacja z okazji 40-lecia UŚ „Mądrość zbudowała sobie 
dom... Uniwersytet Śląski 1968–2008. Dzieje, dokumentacja, źródła”, została otwarta wystawa 
poświęcona historii Uniwersytetu Śląskiego w Muzeum Historii Katowic. Obchody jubileuszu 
rozpoczęła uroczysta czterdziesta inauguracja roku akademickiego 29 września 2007 roku w 
Teatrze Śląskim. Dr Tomasz Kipka zaprojektował logo i logotyp obchodów 40-lecia UŚ.  

Odzwierciedleniem zainteresowania społecznego naszą Uczelnią jest pojawianie się w 
tytułach prasowych o zasięgu ogólnopolskim i regionalnym wzmianek o Uniwersytecie Śląskim. 
Liczbę wzmianek przedstawia poniższa tabela nr 12. 

TABELA 12 

Liczba wzmianek o Uniwersytecie Śląskim  
w tytułach prasowych na przestrzeni trzech ostatnich lat: 

Rok Liczba wzmianek* 

2005 2869 

2006  2839 

2007 3012 
*Dane według Instytutu Monitorowania Mediów. 

 
Ważną dla wizerunku Uczelni rolę odgrywają również wydawane co roku uczelniane 

kalendarze, zawierające prace artystyczne pracowników i studentów. W roku 2006 kalendarz 
powstał z wykorzystaniem zdjęć zgłoszonych do I Biennale Fotograficznego — Nauka w obie- 
ktywie zorganizowanego przez Uniwersytet Śląski. Planowane jest wydanie kalendarza na 2009 
rok z wykorzystaniem zdjęć zgłaszanych do II Biennale Fotograficznego — Nauka Śląska dla 
Polski, nauka Polski dla Śląska. Dzięki tego typu wydawnictwom logo i nazwa Uniwersytetu stają 
się pozytywnie postrzegane.  

W ramach wydawnictw własnych w roku 2003 powstał pierwszy własny film o Uniwersytecie 
Śląskim przygotowany i zrealizowany przez Biuro Promocji i Karier przy współpracy Wydziału 
Radia i Telewizji im. K. Kieślowskiego. Film, w pierwotnych zamierzeniach o tematyce 
sezonowej, powstający z myślą o organizacji pierwszej i eksperymentalnej centralnej rekrutacji na 
studia, okazał się inicjatywą najtrafniej odpowiadającą oczekiwaniom otoczenia, co potwierdzały 
na bieżąco reakcje publiczności. W związku z powyższym z okazji Jubileuszu 40-lecia UŚ w 2007 
roku przy współpracy z oddziałem Telewizji Polskiej w Katowicach wyprodukowany został film 
„Śląski czterdziestolatek” przedstawiający rozwój uniwersytetu na przestrzeni lat. 

Nową formą promowania Uczelni było zrealizowane w roku 2006 wykorzystanie powierzchni 
reklamowej na tramwaju, który kursował po miastach Górnego Śląska w okresie rekrutacji na 
studia. 

W ramach działalności promocyjnej, Uniwersytet Śląski był reprezentowany na Targach 
Edukacyjnych China International Education Exhibition Tour (CIEET) w 2005, 2006 i 2007 roku. 
Udział Uniwersytetu Śląskiego odbywał się w ramach projektu Study in Poland realizowanego 
wspólnie z innymi uniwersytetami polskimi.  
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Promocja Uczelni w równym stopniu co instytucji i wydarzeń, dotyczy osób z Uczelnią 
związanych. W polityce informacyjnej uwypuklana jest obecność władz oraz przedstawicieli 
Uniwersytetu podczas wydarzeń ważnych dla środowiska nauki (konferencje rektorów, organizacje), 
regionu i miasta (spotkania oficjalne, kulturalne) oraz ważnych dla samej Uczelni (uroczystości 
uniwersyteckie: koncerty z okazji Święta Uniwersytetu, wieczory akademickie, spotkania 
świąteczne i spotkania z pracownikami i byłymi pracownikami). Chętnie podkreślane są 
wszystkie okoliczności, w których sukcesy odnoszą reprezentujący Uczelnię przedstawiciele 
nauki, studenci i doktoranci, a także jej absolwenci. Promocja Uczelni odbywa się także poprzez 
organizację (lub współorganizację) uroczystości, imprez, wydarzeń kulturalnych, naukowych, 
edukacyjnych itp. Wśród najważniejszych wydarzeń o takim charakterze w latach 2002–2007 
wymienić należy m.in.:  
— charytatywną aukcję prac plastycznych autorstwa dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych 

(wrzesień 2002),  
— uroczystość wręczenia doktoratu honoris causa prof. Józefowi Szajnie (maj 2003), 
— Tydzień z Unią Europejską (maj 2003),  
— odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej pamięci profesora Józefa Pietera (czerwiec 

2003),  
— uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod budowę Budynku Wydziału Teolo-

gicznego (2003), budynku Centrum Naukowo-Dydaktycznego Instytutów Neofilologicznych 
(2007),  

— uroczystości związane z otwarciem i poświęceniem nowego budynku Wydziału Prawa 
i Administracji (październik 2003) oraz Międzywydziałowej Auli przy Wydziale Nauk o Ziemi 
(styczeń 2004), Wydziału Teologicznego (2004) 

— otwarcie i poświęcenie nowego budynku Wydziału Teologicznego (październik 2004),  
— nagroda główna Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni dla Magdaleny Piekorz, 

absolwentki Wydziału Radia i Telewizji, za film „Pręgi” (2004), 
— Paszport Polityki dla absolwenta Wydziału Filologicznego Wojciecha Kuczoka za książkę 

„Gnój” (2004), 
— nagroda dla dwóch doktorantek Wydziału Nauk o Ziemi: Anny Lisek i Katarzyny Sutkowskiej 

podczas V Ogólnopolskiej Konferencji Doktorantów — „Zagadnienia Interdyscyplinarne w Gór- 
nictwie i Geologii” (marzec/kwiecień 2005),  

— artykuł dr. Dariusza Malczewskiego i prof. dr. hab. Lesława Tepera — wśród 25 wyróżnionych 
w roku artykułów „Most requested articles October 2003 — September 2004” spośród prac 
zamieszczonych w prestiżowym czasopiśmie „Journal of Environmental Radioactivity” (2005),  

— pierwsza nagroda w ogólnopolskim konkursie na najlepszą książkę polskiego autora 
o tematyce związanej z fenomenologią dla dr. hab. Piotra Łaciaka za „Strukturę i rodzaje 
poznania a priori w rozumieniu Kanta i Husserla” (2005)  

— nagrody Związku Polskich Artystów Plastyków dla artystów — pracowników Wydziału 
Artystycznego: prof. Małgorzaty Łuszczak i Tomasza Tobolewskiego (2005),  

— nagroda Lux ex Silesia dla ks. prof. dr. hab. Remigiusza Sobańskiego (2005) oraz prof. 
Tadeusza Sławka (2002),  

— Śląskie Orły dla absolwentów Uniwersytetu: Magdaleny Piekorz i Wojciecha Kuczoka (2005),  
— Yach — nagroda Festiwalu Polskich Wideoklipów Yach Film 2005 dla Adam Palenty, studenta 

WRiTV,  
— sukcesy Zakładu Dydaktyki Fizyki w Europejskim Festiwalu Science on Stage (2005),  
— Święta Uniwersytetów Śląskich w Opawie i Katowicach (maj 2005 — Katowice, czerwiec 

2005 — Opawa)  
— nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiemu prof. Peterowi Hänggiemu 

(grudzień 2005),  
— uroczystość z okazji jubileuszu 25-lecia Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego 

Solidarność na Uniwersytecie Śląskim (październik 2005),  
— Festyn Fizyki (październik 2005),  
— udział Wydawnictwa UŚ w wystawie Polskiej Książki Naukowej w Sankt Petersburgu 

(czerwiec 2005),  
— prezentację kalendarza Uniwersytetu na 2006 rok i otwarcie wystawy zdjęć autorskich 
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studentów Wydziału Artystycznego oraz Wydziału Radia i Telewizji im. K. Kieślowskiego 
(luty 2006),  

— uroczystość wręczenia doktoratu honoris causa Uniwersytetu Śląskiego Profesorowi 
Wincentemu Okoniowi (grudzień 2006),  

— wystawa 1. Biennale Fotograficznego Uniwersytetu Śląskiego „Śląsk okiem naukowca” oraz 
ogłoszenie wyników konkursu fotograficznego (październik 2006),  

— Doktor Jerzy Jarosz, wykładowca Zakładu Dydaktyki Fizyki na Wydziale Matematyki, Fizyki 
i Chemii UŚ, został laureatem II edycji konkursu Popularyzator nauki-2006, organizowanego 
przez serwis Nauka w Polsce Polskiej Agencji Prasowej oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego. Zwyciężył w rywalizacji w kategorii naukowiec lub instytucja naukowa, 

— pierwsza nagroda dla Uniwersytetu Śląskiego na etapie regionalnym w kategorii Pracodawca 
nie przedsiębiorca w ogólnopolskim konkursie Lodołamacze, organizowanym przez Polską 
Organizację Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (2006), 

— Wyróżnienie w pierwszej edycji nagrody Wybitny Polski Informatyk, przyznanej przez 
Fundację im. Rodziny Chomczyńskich dla prof. UŚ dr. hab. inż. Andrzeja Mitasa, kierującego 
Katedrą Edukacji Informatycznej (2006), 

— Prof. zw. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź, Kierownik Katedry Klimatologii na Wydziale Nauk 
o Ziemi UŚ, ekspertem Ministerstwa Edukacji i Nauki reprezentującym Polskę w zakresie 
meteorologii w nowym Komitecie COST (Europejskiego Programu Współpracy w Dziedzinie 
Badań Naukowo-Technicznych) — pod nazwą Earth System Science and Environmental 
Management (ESSEM) (2006), 

— Michał Kaczmarczyk, ur. 7 maja 1981 roku, asystent w Zakładzie Dziennikarstwa na Wydziale 
Nauk Społecznych UŚ, najmłodszym doktorem nauk humanistycznych w Polsce (czerwiec 
2006),  

— pracownicy Wydziału Artystycznego UŚ: Tomasz Kipka i dr Sebastian Kubica wśród fina-
listów II edycji konkursu Taiwan International Poster Design Award (2006),  

—  „Co słonko widziało” — film Michała Rosy, Prodziekana Wydziału Radia i Telewizji im. 
Krzysztofa Kieślowskiego UŚ, laureatem nagrody organizatorów festiwali i przeglądów 
polskich filmów za granicą (2006),  

— odznaczenie francuskie Kawalera Orderu Palm Akademickich (Chevalier dans l'Ordre des 
Palmes Académiques) za zasługi dla kultury francuskiej Premiera Republiki Francuskiej dla 
prof. dr. hab. Wiesława Banysia, Prorektora ds. Nauki i Informatyzacji UŚ (luty 2006),  

— honorowy okolicznościowy medal Roku Języka Polskiego, ustanowiony przez Senat RP, dla 
Uniwersytetu Śląskiego za zaangażowanie pracowników i studentów Wydziału Filologicznego 
w organizację Festiwalu Języka Polskiego (2006),  

— Koncert w wykonaniu Akademickiej Orkiestry Symfonicznej Uniwersytetu w Heidelbergu, 
Krakowskiego Chóru Akademickiego Uniwersytetu Jagiellońskiego i Chóru Akademickiego 
Politechniki Krakowskiej pod dyrekcją Petera Shannona (2006), 

— Laury Umiejętności i Kompetencji dla prof. zw. dr. hab. Tadeusza Sławka, prof. UŚ dr hab. 
Heleny Synowiec(styczeń 2007),  

— Konferencja z okazji 50-lecia Unii Europejskiej – z udziałem Pani Poseł do Parlamentu 
Europejskiego prof. dr hab. Genowefy Grabowskiej Patronat honorowy nad konferencją objął 
dr Tomasz Pietrzykowski, Wojewoda Śląski (kwiecień 2007),  

— Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Prof. J. Georgowi Bednorzowi (kwiecień 
2007),  

— Tomasz Kipka z Wydziału Artystycznego laureatem Nagród Przewodniczącego Rady Miasta 
Radzionkowa (2007),  

— Paweł Dyllus student WRiTV laureatem nagrodę za najlepsze zdjęcia do etiudy „sezon na 
kaczki” na Festiwalu Polskich Filmów w Los Angeles (maj 2007),  

— „Orli Laur” dla Uniwersytetu Śląskiego Za Kształtowanie Postaw Ludzi młodych w otoczeniu 
europejskim. Nagrodę przyznała kapituła złożona z Konsulów akredytowanych w Polsce 
południowej (2007),  

— Śląski Salon Maturzystów — targi edukacyjne na Wydziale Prawa i Administracji (wrzesień 
2007),  

— „Złota kijanka” dla Tomasza Woźniczki z Wydziału Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego 
otrzymał Złotą Kijankę, nagrodę dla studenckich etiud im. Laszlo Kovacsa przyznaną na 15. 
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Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych Plus Camerimage 2007 odbywającym się w Łodzi, 
— Inauguracja Śląskiej Kawiarni Naukowej (październik 2007),  
— Dr Tomasz Kipka laureatem Taiwan International Poster Design Award 2007,  
— Nagroda Grand Press dla Profesora Tadeusza Sławka (2007),  
— Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa prof. Jerzemu Stuhrowi (listopad 2007),  
— Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Abp. Damianowi Zimoniowi (listopad 2007), 

Na budowę wizerunku Uniwersytetu wpływ mają także inne imprezy i uroczystości odbywające 
się cyklicznie, takie jak: 
— spotkania wigilijne z pracownikami i emerytami Uczelni,  
— uroczyste promocje doktorskie,  
— uroczystości wręczenia dyplomów najlepszym absolwentom Uczelni, 
— uroczystości wręczenia studentom stypendiów MNiSzW,  
— Pikniki/Majówki z Uniwersytetem Śląskim,  
— Bale,  
— Juwenalia,  
— Studenckie Festiwale Nauki i Dni Otwarte,  
— Targi Edukacyjne,  
— Międzynarodowe Studenckie Festiwale Folklorystyczne,  
— Osobliwości Świata Fizyki, 
— Święta Liczby Pi,  
— Giełdy Minerałów,  
— Konkursy Wiedzy Technicznej,  
— Letnie Szkoły Języka i Kultury Polskiej,  
— Targi Pracy odbywające się w Uniwersytecie Śląskim,  
— Dni Frankofonii,  
— Festiwale Humoru,  
— wykłady otwarte Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem,  
— konkursy o indeks Mała Diploma,  
a także:  
— konferencje naukowe oraz spotkania z politykami i przedstawicielami życia publicznego. 
Jednocześnie w obiektach Uniwersytetu odbywały się takie prestiżowe imprezy, jak:  
— Ogólnopolskie Festiwal Sztuki Reżyserskiej „Interpretacje”,  
— Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy,  
— Festiwale Filmów Kultowych,  
— Przeglądy Filmowowe „Kino Na Granicy”, 
— Festiwale Sztuki Bezdomnej w Cieszynie,  
— Wampiriady, 
które wpisały się w działalność Uczelni i tworzą jej bardzo dobry wizerunek. 

Szczególną rolę promocyjną Uczelni odgrywają jej znakomici przedstawiciele: pracownicy, 
studenci i absolwenci. Przedstawiciele Uniwersytetu Śląskiego nagradzani za działalność 
naukową, kulturalną, artystyczną, zabierający głos w ważnych sprawach społecznych, kulturalnych, 
politycznych w sposób naturalny i wyjątkowy przyczyniają się do budowy wizerunku Uczelni. 

Uczelnia kształtując wizerunek studentów i absolwentów, jako świadomych swoich wartości 
specjalistów, podejmuje szereg działań, przygotowując ich m.in. do poszukiwania pracy, jak 
i pierwszego kontaktu z pracodawcą. Działania te obejmują: działalność szkoleniową, doradczą, 
umożliwienie kontaktu z pracodawcami (prezentacje, wykłady, szkolenia), targi pracy, wolontariat 
i realizowane są z powodzeniem przez Biuro Karier  

Zadania Biura Karier skupiają się na wspieraniu studentów i absolwentów UŚ w realizowaniu 
siebie w życiu zawodowym. W tym celu działania biura organizowane są w kilku obszarach: 
— działalność edukacyjno-doradcza 
— działalność informacyjna 
— przybliżanie studentom i absolwentom UŚ rynku pracy 
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Działalność edukacyjna 
— szkolenia prowadzone przez pracowników Biura Karier 
Od początku istnienia Biura Karier zauważono ogromne zapotrzebowanie wśród studentów 
i absolwentów UŚ na rozwijanie tzw. umiejętności psychospołecznych. W odpowiedzi na te 
potrzeby w latach 2002–2008 zrealizowano szereg szkoleń, w których udział wzięło kilka tysięcy 
osób. Szkolenia te związane są z następującymi zagadnieniami: 

• autoprezentacja, komunikacja, praca zespołowa, kreatywność, negocjacje, asertywność, 
zarządzanie czasem, zarządzanie projektem, pozyskiwanie sponsorów. W związku z pro-
jektem „Uniwersytet Szans” powstał autorski program szkoleń dotyczących: sporządzania 
cv i listu motywacyjnego, rozmowy kwalifikacyjnej i innych metod rekrutacji, aktywnego 
poszukiwanie pracy. 

Szczególnie dużym zainteresowaniem cieszyły się szkolenia wyjazdowe, trwające 3 dni, które 
zostały zorganizowane dwukrotnie się w Czajowicach („Asertywność i negocjacje” oraz „Trening 
kreatywności”) 

Od 2005 roku pracownicy Biura Karier organizują cykl szkoleń „Wakacje z Karierą”, których 
celem jest zaktywizowanie studentów UŚ do zdobywania doświadczenia zawodowego oraz 
ćwiczenie praktycznych umiejętności niezbędnych w życiu zawodowym.  

Biuro Karier współpracuje także z organizacjami studenckimi w zakresie prowadzenia szkoleń 
dla ich członków, min. Samorząd Studencki, ELSA, Koło Naukowe „Mosty”, NZS. 

W obszarze organizacji i prowadzenia szkoleń Biuro Karier często było wspierane przez firmy 
i organizacje zewnętrzne. Wśród najciekawszych należy wymienić: 
• 15, 16, 29 kwietnia 2003 roku cykl wykładów poświęconych tematyce samozatrudnienia pt. 

„Przedsiębiorczość — sposób na wyzwania rynku pracy” — Stowarzyszenia Inicjatywa. Każdy 
uczestnik wykładu otrzymał Multimedialny Przewodnik Młodego Przedsiębiorcy, który 
zawierał informacje o tym, w jaki sposób rozpocząć własną działalność gospodarczą.  

• 26 lutego 2004 roku wykład „Praca i staże i instytucjach Unii Europejskiej”, 25 marca 2004 
roku szkolenie „Praca w UE: uznawanie kwalifikacji, nabywanie świadczeń emerytalnych, 
przedsiębiorczość”, które zostały przeprowadzone przez specjalistkę z Biura Zarządzania 
Funduszami Strukturalnymi Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach — Joannę Pauly, 

• 23 marca 2004 roku — warsztaty doradztwa podatkowego – PricewaterhouseCoopers. 
• 9 grudnia 2004 roku — „Warsztaty Umiejętności Grupy Żywiec” (dot. komunikacji i auto- 

prezentacji) prowadzone przez pracownika Grupy Żywiec. 
• 16 maja 2005 roku — warsztat dziennikarski prowadzony przez dziennikarkę Gazety 

Wyborczej, Annę Stańczyk 
• 24 stycznia 2006 roku — szkolenie „Jak założyć własną firmę?” poprowadzone przez 

pracowników Akademickiego Centrum Kariery Akademii Ekonomicznej w Katowicach 
• 26 kwietnia 2006 roku — szkolenie „Sekrety skutecznej sprzedaży” poprowadzone przez 

przedstawicieli firmy Lauren Peso  
• 24 kwietnia 2007 roku — szkolenie „Wsparcie przedsiębiorczości w ramach funduszy struktu- 

ralnych w latach 2007–2013”, poprowadzone przez specjalistów z Rudzkiego Inkubatora 
Przedsiębiorczości. 

• Kwiecień 2008 roku — Festiwal Przedsiębiorczości BOSS realizowany wspólnie ze Studenckim 
Forum Business Centre Club (cykl szkoleń związanych z przedsiębiorczością),  

• 10 kwietnia 2008 roku — szkolenie dotyczące narzędzi inwestycyjnych prowadzone przez 
Śląski Klub Inwestora 
Kilkakrotnie Biuro Karier zostało zaproszone do udziału w wykładach i szkoleniach w insty- 

tucjach zewnętrznych, min. przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Jaworznie (coroczny 
cykl spotkań „Szansa na sukces — moja kariera zawodowa” organizowany w latach 2005–2006), 
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach (listopad 2007 i luty 
2008), trzykrotnie (2005–2008) dzięki współpracy z Fundacją Rozwoju Świętochłowic, Fundacją 
Edukacja dla Demokracji i Centrum Edukacji Lokalnej gościliśmy na UŚ delegacje organizacji 
pozarządowych z Mołdawii, Ukrainy, Białorusi i Rosji. 
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Działalność doradcza 
Bardzo ważnym obszarem działalności Biura Karier jest doradzanie studentom i absolwentom 

UŚ w zakresie kreowania swojej kariery zawodowej i zdobywania doświadczenia. Cel ten 
realizowany jest poprzez konsultacje z doradcą zawodowym lub psychologiem, podczas których 
istnieje możliwość zbadania predyspozycji zawodowych, prowadzone są testy badające 
osobowość i kompetencje, a także prowadzone są rozmowy doradcze dotyczące sporządzania 
dokumentów aplikacyjnych (CV i listu motywacyjnego), przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej, 
planowania ścieżki kariery, dalszej edukacji. 

W 2008 roku przedstawiciele Biura Karier brali udział w Ogólnopolskich Targach Eduka- 
cyjnych w Katowicach oraz w Targach Edukacyjnych w Rybniku, gdzie przeprowadzali testy 
predyspozycji zawodowych oraz informowali o możliwościach podjęcia zatrudnienia po studiach 
na UŚ. 

Działalność informacyjna 
Zadaniem Biura Karier jest dostarczanie studentom i absolwentom UŚ szerokiej informacji 

dotyczącej rynku pracy. Odbywa się to poprzez: 
— stronę WWW — od początku działalności Biura Karier (od 2000 roku) stanowiła główne 

narzędzie informacyjne. W 2006 roku przeszła gruntowną przebudowę. Strona zawiera bieżące 
wiadomości dotyczące programów stażowych, konkursów, możliwości zdobywania doświadczenia 
zawodowego i dokształcania. Ponadto znajdują się na niej linki do stron agencji pośrednictwa 
pracy, serwisów pracy, instytucji państwowych związanych z rynkiem pracy, itp., a także 
poradnik dla osób poszukujących pracy, w którym zawarte zostały artykuły na temat 
poszukiwania pracy przez Internet, autoprezentacji, staży w instytucjach Unii Europejskiej, 
angielsko-polski słownik pojęć związanych z pracą, itp. 

— bazę ofert pracy i cv — pod koniec 2005 roku uruchomiona została internetowa baza ofert 
pracy i cv, umożliwiająca pracodawcom samodzielne umieszczanie ofert pracy i praktyk oraz 
przeglądanie cv zamieszczonych przez studentów i absolwentów UŚ i bezpośredni kontakt 
z nimi. Z kolei studenci i absolwenci zakładając konto w bazie mają możliwość przeglądania 
ofert zamieszczonych przez pracodawców oraz zaprezentowania im swoich osiągnięć poprzez 
zamieszczenie swojego cv. 

— newsletter — od 2006 roku studenci i absolwenci zarejestrowani w bazie ofert pracy i cv raz 
w tygodniu drogą elektroniczną otrzymują informacje dotyczące rynku pracy 

— rozpowszechnianie ofert pracy i praktyk — oferty, które przesyłane są do Biura Karier 
zamieszczane są w katalogach znajdujących się w siedzibie biura, a także rozsyłane na 
Wydziały UŚ. 

— organizację spotkań z pracodawcami — chcąc umożliwić studentom i absolwentom UŚ 
bezpośrednie spotkanie i rozmowę z przedstawicielami firm Biuro Karier organizuje spotkania 
na terenie całego Uniwersytetu. Wśród najważniejszych wydarzeń należy wspomnieć: 
• 19–20 maja 2004 roku — firma UPC Telewizja Kablowa prezentowała ofertę praktyk 

skierowanych do studentów UŚ 
• Maj 2006 roku — spotkanie rekrutacyjne przedstawicieli firmy Shell ze studentami UŚ 
• Czerwiec 2006 roku — spotkanie rekrutacyjne firmy UPC ze studentami UŚ 
• Październik 2006 roku — McKinsey Case Day na UŚ oraz McKinsey Leadership Seminar 

dla studentów UŚ 
• Listopad 2006 roku — spotkanie z firmą Danone dotyczące programu stażowego „TRUST 

by Danone” 
• 22 stycznia 2007 roku — spotkanie z EduFrance — agencją rządu francuskiego w Polsce 

— dotyczące możliwości finansowania studiów we Francji ze stypendiów ufundowanych 
przez rząd francuski 

• 21 lutego 2007 roku — spotkanie z przedstawicielami British American Tobacco dotyczące 
programu stażowego „The Challenge Initiative” 

• 2 marca 2007 roku — konferencja „Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudniania osób 
wchodzących na rynek pracy elementem rozwoju miasta” organizowana we współpracy 
z Stowarzyszeniem France Pologne pour l’Europe oraz Urzędem Miasta Katowice 
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• 14 marca 2007 roku — spotkanie z zagranicznymi ekspertami McKinsey dotyczące 
możliwości rozpoczęcia kariery w McKinsey 

• 23 kwietnia 2007 roku — spotkanie przedstawicieli firmy Accenture ze studentami UŚ — 
informacja o możliwościach pracy w firmie, sposób aplikowania, rekrutacja 

• 14 maja 2007 roku — spotkanie firmy Agora ze studentami, dotyczące możliwości 
zatrudnienia oraz sposobów aplikowania o pracę w firmie 

• 22 października 2007 roku — spotkanie studentów i absolwentów UŚ z przedstawicielami 
agencji reklamowej KontaktPlus, którego celem było poinformowanie o możliwościach 
współpracy z firmą oraz przeprowadzenie wstępnej selekcji kandydatów do pracy 

• 3 grudnia 2007 roku — spotkanie przedstawicieli Ambasady Francji w Polsce oraz 
Francuskiej Izby Przemysłowo-Handlowej ze studentami w sprawie Francuskich Dni 
Kariery oraz stypendiów rządu francuskiego skierowanych do osób zainteresowanych 
studiowaniem we Francji 

• Marzec 2008 roku — konferencja „Mobilność w Europie Twoją szansą na sukces 
zawodowy — oferta dla frankofonów i nie tylko” zorganizowana we współpracy ze 
Stowarzyszeniem Domu Miasta Saint-Etienne w Katowicach, Urzędem Miasta Katowice 

• 28 marca 2008 roku — konferencja „Polska przedsiębiorcza” realizowana wspólnie 
z Akademickimi Inkubatorami Przedsiębiorczości 

• Targi Pracy — odbywały się w latach 2004–2006. Wśród wystawców znalazły się takie 
firmy jak Procter&Gamble, Ernst&Young, Mieszko, Spin, OnTrack, Adecco, Capgemini,, 
Groupe PRÉVOIR, PricewaterhouseCoopers, Raiffeisen Bank, SMG/KRC, UPC Telewizja 
Kablowa i wiele innych 

— promocja programów stażowych i konkursów — Biuro Karier chcąc przybliżyć studentom 
i absolwentom UŚ programy stażowe oraz konkursy realizowane przez pracodawców, angażuje 
się w ich promocje. Wśród programów promowanych przez Biuro Karier znalazły się, min: 
• Program Letnich Praktyk Unilever (2002–2007)  
• Programu Ministerstwa Ochrony Środowiska „Ekokariera”, oferującego praktyki dla 

studentów w instytucjach podlegających temu ministerstwu (2004) 
• Programu stażowy firmy PricewaterhouseCoopers (2002–2007) 
• Konkurs firmy Ernst&Young — „EY Financial Challenger” (2002–2007) 
• Współpraca z firmą SMG KRC w ramach Programu Stażów Zawodowych „Łowcy 

Talentów” (2004) 
• Program „Kompania Inicjatyw” firmy Kompania Piwowarska S.A.  
• Program Cień Menedżera, organizowany przez Stowarzyszenie „Autokreacja” oraz Między- 

narodowe Forum Liderów Biznesu Księcia Walii (2004–2007) 
• Program stażowy „Millenium Chance” Banku Millenium (2005) 
• „The Challenge Initiative” — program stażowy w firmie British American Tobbaco. 
• „Warzelnia Talentów” — staże w Grupie Żywiec (2002–2008) 
• Program praktyk w Nestle Polska (2002–2007) 
• Staże dla studentów Uniwersytetu Śląskiego w firmie SEAT (2006) 
• Program stażowy w Żywiec Zdrój S.A. (2006) 
• Konkurs firmy Astor na najlepsze prace magisterskie związane z systemami sterowania 

linią produkcyjną, monitoringiem i wizualizacją pracy procesów przemysłowych, 
automatyzacją procesów produkcyjnych, stanowiskami zrobotyzowanymi (2006) 

• Praktyki w Izbie Skarbowej w Katowicach (2006) 
• staże w instytucjach kultury organizowane przez Narodowe Centrum Kultury (2006–2008) 
• praktyki w wydawnictwie Elamed (2007) 
• wolontariat w Polskiej Akcji Humanitarnej — trzymiesięczne staże w krajach Afryki 

subsaharyjskiej (2008) 
• Skanska Global Trainee Program (2008) 

Rozpowszechnianie publikacji 

— „The Hobsons Postgrad Guide — November”. 
— „Poradnik branżowy Eurostudenta: branża FMCG” 
— „Pracodawcy” — Pracuj.pl 
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— „Praktyki” — Pracuj.pl 
— „Informator Kariera. Praca, praktyki, staże, edukacja” Grupa Modus 
— Katalog „Do pracy” 
— „Hotcourses — przewodnik po studiach na wyspach brytyjskich” — Pracuj.pl 

Umowy 
• wrzesień 2003 roku — Podjęcie współpracy z internetowym serwisem dotyczącym pracy 

www.jobpilot.pl, polegającej na umieszczeniu na stronie internetowej BPiK wyszukiwarki 
ofert pracy,  

• grudzień 2004 roku — podjęcie współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w zakresie 
organizacji praktyk i wolontariatu dla studentów Uniwersytetu Śląskiego w terenowych 
punktach pomocy ofiarom przemocy. 

• Lipiec 2007 roku — podpisano umowę o współpracy z serwisem internetowym Jobs.pl  
• Listopad 2007 roku — podpisanie listu intencyjnego z serwisem Globaljobhouse — wymiana 

logotypów na stronach internetowych. 

Śląskie Forum Biur Karier 
Śląskie Forum Biur Karier jest nieformalną organizacją biur karier działających na śląskich 

uczelniach. Zostało powołane przez Uniwersytet Śląski w Katowicach, Akademię Ekonomiczną 
w Katowicach oraz Politechnikę Śląską w 2003 roku. W czerwcu 2007 roku na Politechnice 
Śląskiej w Gliwicach odbyło się spotkanie Biur Karier na którym Biuro Karier Uniwersytetu 
Śląskiego w Katowicach zostało wybrane przewodniczącym Forum. Raz na kwartał odbywają się 
spotkania Forum, na którym pracownicy biur karier wymieniają się doświadczeniami oraz biorą 
udział w szkoleniach. We wrześniu 2007 roku gościliśmy przedstawicieli biur karier na 
Uniwersytecie Śląskim. 

Rekrutacje 
Od 2007 roku Biuro Karier regularnie prowadzi rekrutacje pracowników, głównie dla działów 

administracji centralnej oraz wydziałowych UŚ. Stanowiska, na które poszukiwaliśmy kandydatów: 
— Starszy referent w Dziale Spraw Studenckich (2 osoby) 
— Starszy referent w Dziale Kształcenia 
— Specjalista ds. Inwestycji i Specjalista ds. Strategicznej Karty Wyników w Dziale Rozwoju 

i Modernizacji Infrastruktury Uczelnianej 
— Starszy referent w Domu Studenckim nr 7, Osiedle Akademickie w Katowicach – Ligocie 
— Starszy referent w Dziale Zamówień Publicznych 
— Starszy referent w Dziale Portalu i Serwisu WWW Uniwersytetu Śląskiego 
— Asystent/asystentka Prezesa Zarządu w Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju 

Fundacja Uniwersytetu Śląskiego CITTRFUŚ 
— księgowa, informatyk, kierownik administracji, administrator sieci IT, asystent/ka dyrektora 

Muzeum dla Muzeum Śląskiego 

Udział w programach i projektach 
• 2002–2003 PROJEKT „Student i Absolwent na rynku pracy w Polsce i Unii Europejskiej” 

finansowany w kwocie 17,5 tys. ze środków Ministerstwa Gospodarki, Pracy Polityki 
Społecznej w ramach rządowego Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów „Pierwsza 
Praca”. Celem projektu było dotarcie do jak największej liczby studentów i absolwentów 
z informacją na temat rynku pracy w Polsce i krajach UE, ułatwienie studentom i absolwentom 
dostępu do Internetu w celu znalezienia ofert pracy i praktyk. Podniesienie kwalifikacji 
i kompetencji pracowników Biura, a także doposażenie biura w podstawowy sprzęt (komputer 
z dostępem do Internetu, drukarka laserowa). W ramach projektu: 

http://www.jobpilot.pl/�
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⎯ przygotowano ulotkę informacyjną na temat startu zawodowego studentów 
⎯ zorganizowano seminarium dla studentów Uniwersytetu Śląskiego „Student i absolwent na 

rynku pracy w Polsce i Unii Europejskiej”.  
⎯ konferencja „Pierwsza Praca” zorganizowana przez Koło naukowe Polityków Społecznych 

na Wydziale Nauk Społecznych. W konferencji obok dr Marka Adamca wzięli udział 
pracownicy biura, którzy wygłosili wykład pt.: „Student i absolwent na rynku pracy 
w Polsce i Unii Europejskiej” w ramach rządowego Programu Aktywizacji Zawodowej 
Absolwentów.  

⎯ szkolenie prowadzone przez specjalistów z Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej oraz 
Centrum Informacji Europejskiej pt. „Jak pomóc absolwentom przygotować się do pracy 
w strukturach Unii Europejskiej”.  

⎯ W majowym Dodatku Europejskim do Gazety Uniwersyteckiej UŚ został zamieszczony 
artykuł Anny Sznerr poświęcony Unii Europejskiej zatytułowany: „Kariera w instytucjach 
Unii Europejskiej”.  

⎯ seminarium dla studentów i absolwentów z cyklu: „Student i Absolwent na Rynku Pracy 
w Polsce i Unii Europejskiej” (Sosnowiec)  

• 2000–2004 Projekt „Absolwent najlepszym promotorem uniwersytetu”. Promocja Uniwersytetu 
Śląskiego poprzez stymulowanie, rozwijanie, kształtowanie wizerunku i zarządzania sobą 
absolwenta uczelni. Projekt został sfinansowany z dotacji na badania własne, w wysokości 
51 700,00 zł. W ramach projektu przeprowadzone zostały następujące badania: 
⎯ Losy absolwentów Uniwersytetu Śląskiego 
⎯ Wizerunek Uniwersytetu Śląskiego w oczach kandydatów na studia 
⎯ Wizerunek Uniwersytetu Śląskiego w oczach pracowników i studentów Uniwersytetu 

Śląskiego 
⎯ Oczekiwania studentów UŚ co do przygotowania do uczestnictwa w rynku pracy. 

• Jesień 2004 — projekt „Uniwersytet Szans” w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej 
Absolwentów „Pierwsza Praca”, finansowany w kwocie 20 tys. W ramach projektu: 
⎯ szkolenia dla studentów i absolwentów, przygotowujące do poszukiwania pracy: aktywne 

poszukiwania pracy, sporządzanie dokumentów aplikacyjnych, rozmowy kwalifikacyjnej 
i innych metod rekrutacji. 

⎯ spotkanie z przedstawicielami Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego oraz 
Funduszu Górnośląskiego, spotkanie studentów i absolwentów z przedstawicielem świata 
biznesu, Janem Usarkiem, który udzielał zainteresowanym praktycznych porad jak 
prowadzić własną firmę. 

⎯ publikacja przygotowana przez Biuro Promocji i Karier: „Nasz Absolwent 03/04”. 
Znalazły się w niej artykuły o charakterze poradnika i dotyczące poszukiwania pracy, 
wywiady z Magdaleną Piekorz i Wojciechem Kuczokiem (absolwentami UŚ), artykuły 
o pracodawcach, a także informacje o Uczelni. Ponadto w publikacji znajdują prace 
dyplomowe absolwentów Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego.  

⎯ prezentacje programów Work & Travel, Intership, Camp. spotkanie z przedstawicielkami 
Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach.  

⎯ spotkanie przedstawicieli Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
z niepełnosprawnymi studentami i absolwentami dotyczące możliwości podejmowania 
pracy przez osoby niepełnosprawne.  

⎯ internetowy poradnik obejmujący tematykę związaną z poszukiwaniem pracy 
(www.bpik.us.edu.pl) 

⎯ Targi Pracy na Uniwersytecie Śląskim. 
⎯ szkolenie motywacyjne — wytyczanie sobie celów, umiejętności przyjmowania 

niepowodzeń, znajdowania motywacji, umiejętności motywowania innych, itd. 

14 kwietnia 2008 roku na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach powstał Akademicki Inkubator 
Przedsiębiorczości oferujący wsparcie studentom i absolwentom UŚ chcącym prowadzić własną 
działalność gospodarczą. 
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Statystyki dotyczące Biura Karier przedstawia tabela nr 13. 

TABELA 13 

Biuro Karier w liczbach 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Liczba osób odwiedzających  
biuro karier  
(w tym osoby uczestniczące 
w rozmowach doradczych  
i testach psychologicznych) 

768 1099 1202 705 750 152 73 

Liczba odwołań do strony 
internetowej biura 5705 15 745 34 838 59 816 102 308

(brak 
mechanizmu 
zliczającego) 

(brak 
mechanizmu 
zliczającego) 

Ilość miejsc pracy, praktyk i staży 
pozyskanych przez biuro 365 1399 2116 1821 3045 4985 798 

Ilość przeprowadzonych rozmów 
doradczych 53 171 71 89 114 57 9 

Ilość przeprowadzonych testów 
psychologicznych 16 43 31 40 21 12 — 

Ilość studentów i absolwentów 
uczestniczących w szkoleniach, 
warsztatach, seminariach i 
wykładach 

200 1100 1200 1031 1120 1100 30 

Targi Pracy  — — 2000 ok. 3000 3000 — — 

 
Aktualnie Biuro Karier jest w trakcie realizacji badań dotyczących wizerunku UŚ w środo- 

wiskach opiniotwórczych (współpraca z Instytutem Socjologii UŚ oraz Stowarzyszeniem 
Przyjaciół UŚ). Wyniki badań przedstawione zostaną na konferencji w maju 2008 roku. 

Innym ważnym zadaniem, które w swoich planach ma Biuro Karier jest uregulowanie zasad 
kierowania studentów UŚ na praktyki nieobowiązkowe. W tym celu przygotowano  
— Wydawanie studentom skierowań na praktyki nieobowiązkowe. W chwili obecnej Dział 

Organizacyjno-Prawny przygotowuje w tej sprawie zarządzenie. 
— Zamieszczanie na wydziałach UŚ tablic informacyjnych.  
— Internetowa baza danych/ofert pracy i CV — projekt realizowany jest w ramach seminarium 

magisterskiego Michała Judy, studenta V roku informatyki. Warunkiem prowadzenia bazy 
danych osobowych jest uzyskanie zgody Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych 
Zadania planowane do realizacji: 

— Wydruk katalogu z opisem profilów studentów poszczególnych kierunków na Uniwersytecie 
Śląskim. Warunkiem jest uzyskanie dotacji na ten cel. 

— Druk ulotek informujących o działalności Biura Karier, skierowanych do studentów, 
absolwentów oraz pracodawców. Warunkiem realizacji tego zadania jest uzyskanie funduszy 
na ten cel. 

— Uzyskanie licencji agencji pośrednictwa pracy. 
— Prowadzenie rekrutacji i selekcji dla firm. Warunkiem jest uzyskanie licencji agencji 

pośrednictwa pracy. 
— Stworzenie systemu pomocy osobom niepełnosprawnym w uczestnictwie w otwartym rynku 

pracy. Niezbędne w realizacji tego projektu będzie uzyskanie dofinansowania na ten cel. 
— Badania planów zawodowych studentów ostatnich lat studiów. Warunkiem realizacji będzie 

uzyskanie finansowania z funduszy strukturalnych. 
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Uniwersytet Śląski w rankingach 

Co roku Uniwersytet Śląski klasyfikowany jest w rankingach szkół wyższych przygotowywanych 
przez poniższe czasopisma: 

RANKING „RZECZPOSPOLITEJ” i „PERSPEKTYW” 
kategoria: RANKING UCZELNI AKADEMICKICH 
rok / miejsce UŚ: 
2007 — 23 miejsce/89 pozycji rankingowych 
2006 — 25 miejsce/86 
2005 — 26 miejsce/78 

kategoria: UNIWERSYTETY 
rok / miejsce UŚ: 
2007 — 9 miejsce/22 
2006 — 10 miejsce/22 
2005 — 9 miejsce/20 

RANKING SZKÓŁ WYŻSZYCH „WPROST” 
kategoria: SZKOŁY PUBLICZNE 
UNIWERSYTETY 
rok / miejsce UŚ: 
2007 — 8 miejsce/18 
2006 — 7 miejsce/18 
2005 — 8 miejsce/17 

kategoria: UCZELNIE PLASTYCZNE, MUZYCZNE, TEATRALNE I FILMOWE 
rok / miejsce UŚ: 
2007 — 21 miejsce/24 
2006 — 19 miejsce/20 
2005 — 19 miejsce/20 

kategoria: PRAWO 
rok / miejsce UŚ: 
2007 — 6 miejsce/20 
2006 — 6 miejsce/20 
2005 — 6 miejsce/20 

kategoria: SOCJOLOGIA I PSYCHOLOGIA 
rok / miejsce UŚ: 
2007 — 4 miejsce/19 
2006 — 3 miejsce/19 
2005 — 4 miejsce/19 

kategoria: NOWOCZESNE TECHNOLOGIE 
(INFORMATYKA, ELEKTRONIKA, INŻYNIERIA MATERIAŁOWA) 
rok / miejsce UŚ: 
2007 — 7 miejsce/30 
2006 — 8 miejsce/30 
2005 — 8 miejsce/28 

kategoria: KLASA MIĘDZYNARODOWA 
UCZELNIE PUBLICZNE 
Rok: 2007 
Wskaźnik rankingowy (maksymalnie 100): 90,25 
rok: 2006 
wskaźnik rankingowy (maksymalnie 100): 90,5 
rok: 2005 
wskaźnik rankingowy (maksymalnie 100): 90,25 



 ~  65  ~

RANKING SZKÓŁ WYŻSZYCH „POLITYKI” — ranking w 2006 roku przybrał inny 
charakter, dlatego wyników rankingów nie można porównać z wynikami z lat ubiegłych. 

RANKING „NEWSWEEKA” 
kategoria: OGÓLNOPOLSKI RANKING WYŻSZYCH UCZELNI 
rok / miejsce UŚ: 
2007 — 66 miejsce/72 

kategoria: UNIWERSYTETY 
rok / miejsce UŚ: 
2007 — 14 miejsce/15 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI  
„GAZETY UNIWERSYTECKIEJ UŚ” W LATACH 2002–2008 

1. „Gazeta Uniwersytecka UŚ” wychodzi od 1992 roku (Numer „0” wyszedł w lipcu 1992 r.). Od 
tego roku kierowali nią: dr Franciszek Szpor (1992–1997), prof. UŚ dr hab. Dariusz Rott 
(1997–2006), mgr Iwona Kolasińska (2006 do nadal). 

2. Od samego początku do chwili obecnej „Gazeta Uniwersytecka UŚ” jest miesięcznikiem. 
Wydawanych jest 10 numerów rocznie od października do lipca. Do maja 2008 roku wyszło 
158 numerów „Gazety Uniwersyteckiej UŚ”. 

DANE TECHNICZNE W LATACH 2002–2006: 
a) „Gazeta Uniwersytecka UŚ” 

⎯ miesięcznik, dziesięć wydań (bez września, lipiec i sierpień w jednym wydaniu), każde 
w nakładzie 600 egz.;  

⎯ liczba stron: 48 — zszywane;  
⎯ format A-4;  
⎯ papier: offset 80g/m2, przy czym okładka 110 g/m2; kolor: czarno-biały, przy czym 

okładka z jednym kolorem dodatkowym. 
b) Dodatki do „Gazety Uniwersyteckiej UŚ”: 

⎯ cztery wydania, każde w nakładzie 800 egz.; liczba stron: 16 — zszywane; format A-4; 
papier: offset 80 g/m2, przy czym okładka — 110 g/m2; kolor: czarno-biały, przy czym 
okładka z jednym kolorem dodatkowym; 

⎯ jedno wydanie w nakładzie 4600 egz.; liczba stron 16 — zszywane; format A-4; papier: 
offset 80 g/m2, przy czym okładka — 110 g/m2; kolor: czarno-biały, przy czym okładka 
z jednym kolorem dodatkowym; 

⎯ osiem wydań, każde w nakładzie 300 egz.; liczba stron 12 — zszywane; format A-4; 
papier offset 80 g/m2, przy czym okładka 110 g/m2; kolor okładki i środka czarno-biały. 

DANE TECHNICZNE W LATACH 2006-2008: 
a) „Gazeta Uniwersytecka UŚ” 

⎯ miesięcznik, dziesięć wydań (bez września, lipiec i sierpień w jednym wydaniu), każde 
w nakładzie 1000 egz. (numer 6 (156) marzec 2008 ukazał się w nakładzie 400 egz.);  

⎯ liczba stron: 32 — zszywane;  
⎯ format A-4;  
⎯ papier: offset 80 g/m2, przy czym okładka 110 g/m2; kolor: czarno-biały, przy czym 

kolorowa rozkładówka i okładka pełen kolor, lakierowana. 
b) Dodatki do „Gazety Uniwersyteckiej UŚ”: 

⎯ W latach 2006–2008 ukazał się jeden dodatek specjalny „Pożegnanie Reportera” 
(poświęcony Ryszardowi Kapuścińskiemu) w nakładzie 1000 egz.; liczba stron: 16 — 
zszywane; format A-4; papier: offset 80 g/m2, przy czym okładka — 110 g/m2; kolor: 
czarno-biały, przy czym okładka półlakier. 

3. W latach 2002–2006 „Gazeta Uniwersytecka UŚ” kosztowała 2 zł. W latach 2006-2008 jest 
bezpłatna. 

4. Od roku akademickiego 2007/2008 wprowadzono możliwość zamieszczania reklam płatnych.  
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IIVV    KKAADDRRYY  UUCCZZEELLNNII  
OORRAAZZ  SSPPRRAAWWYY  SSOOCCJJAALLNNEE  PPRRAACCOOWWNNIIKKÓÓWW  

A/ Kadry Uczelni 

Zatrudnienie w Uczelni na dzień 31 grudnia 2007 roku (w przeliczeniu na etaty) wynosiło 
3200,0 etatu. W stosunku do roku ubiegłego nastąpił więc spadek zatrudnienia o 31,8 etatu.  
Dla porównania zatrudnienie na koniec 2004 r. wynosiło 3246,65 et., a w roku 2001 — 3285,45 et. 

Nauczyciele akademiccy (wg stanu na dzień 31.12.2007 r.) zajmowali 1 907,45 etatu (wzrost 
zatrudnienia w stosunku do roku ubiegłego o 17,95 etatu) i stanowili 59,61% ogółu zatrudnionych. 
Dla porównania w roku 2004 zajmowali 1864,85 et., a w 2001r. — 1833,0 et.  

Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi zajmowali 1292,55 etatu (spadek zatrud- 
nienia o 49,75 etatu) i stanowili na dzień 31 grudnia 2007 roku — 40,39% ogółu zatrudnionych. 
Dla porównania w roku 2004 zajmowali 1381,80, a w 2001r. — 1452,45 et.  

Ciągłej zmianie ulega struktura zatrudnienia — 59,61% : 40,39% na korzyść zatrudnienia 
nauczycieli akademickich. W roku 2006 proporcja ta wynosiła 58,47% : 41,53%, w roku 2004 
57,44% : 42,56%, a dla porównania w 2001 roku — 55,79% : 44,21%. 

Strukturę zatrudnienia w poszczególnych jednostkach organizacyjnych przedstawia tabela nr 1. 
„Naukową” składową algorytmu na rok 2008 obrazuje tabela nr 2. 

TABELA 1 

Zatrudnienie i jego struktura w poszczególnych jednostkach Uczelni w przeliczeniu na etaty 
(stan na 31 grudnia 2007 roku) 

Lp. Wydział (jednostka) Nauczyciele
akademiccy

Pracownicy 
niebędący 

nauczycielami 
akademickimi

Razem Struktura
w % 

1 2 3 4 5 6 

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

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 

Matematyki, Fizyki i Chemii 
Informatyki i Nauki o Materiałach 
Biologii i Ochrony Środowiska 
Nauk Społecznych 
Pedagogiki i Psychologii 
Prawa i Administracji 
Filologiczny 
Nauk o Ziemi 
Radia i Telewizji  
Teologiczny 
Wydział Artystyczny 
Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji 
Międzynarodowa Szkoła Nauk Politycznych 
Szkoła Zarządzania 
Studium Wychowywania Fizycznego i Sportu 
Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych 
Ośrodek Alliance Française 
Studium Intensywnej Nauki Języka Angielskiego 
Szkoła Języka i Kultury Polskiej 
Ośrodek Dydaktyczny – Rybnik 
Ośrodek Dydaktyczny – Jastrzębie Zdrój 
Śląska Międzynarodowa Szkoła Handlowa 
MISMP 
Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem
MISH 

239,10 
120,10 
131,85 
196,00 
147,80 
108,50 
409,55 
135,20 

27,50 
38,00 

109,25 
104,60 

2,00 
14,75 
28,00 
76,00 

3,00 
4,75 
3,50 
2,00 

— 
— 
— 
— 
— 

120,00 
80,50 
89,00 
47,00 
41,25 
45,00 

112,25 
89,50 
17,50 
10,50 
13,50 
20,00 

3,00 
4,00 
1,00 
3,00 
2,00 
1,00 
1,00 
9,00 
4,00 
1,00 
0,50 
1,00 
1,00 

359,10 
200,60 
220,85 
243,00 
189,05 
153,50 
521,80 
224,70 

45,00 
48,50 

122,75 
124,60 

5,00 
18,75 
29,00 
79,00 

5,00 
5,75 
4,50 

11,00 
4,00 
1,00 
0,50 
1,00 
1,00 

11,22 
6,27 
6,90 
7,59 
5,91 
4,80 

16,31 
7,02 
1,41 
1,52 
3,84 
3,89 
0,16 
0,58 
0,91 
2,47 
0,16 
0,18 
0,14 
0,34 
0,12 
0,03 
0,01 
0,03 
0,03 
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1 2 3 4 5 6 

26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 

Centrum Technik Kształcenia na Odległość 
Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego 
Wydawnictwo, Wszechnica Śl., SZPiT „Katowice” 
Administracja Ogólnoucz. i działy pomocnicze 
Adm. Międzywydziałowa w Cieszynie 
Domy studenckie i Domy asystenckie 
Domy studenckie i Domy asystenckie — Cieszyn 

— 
6,00 

— 
— 
— 
— 
— 

1,00 
91,00 
34,25 

344,90 
26,90 
59,50 
17,50 

1,00 
97,00 
34,25 

344,90 
26,90 
59,50 
17,50 

0,03 
3,03 
1,07 

10,78 
0,84 
1,86 
0,55 

Razem 1907,45 1292,55 3200,00 100,00 

TABELA 2 

„Naukowa” składowa algorytmu roku 2008 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 2007 roku 

Tytuł 
naukowy

Stopień  
naukowy 

Prof. Dr hab. Dr 
Lp. Wydział i inne jednostki 

A B C 

Punktacja 
wg  

algorytmu** 

Porównawcza 
punktacja  

wg 
algorytmu 

stan na 
31.12.2004 r. 

Porównawcza
punktacja 

wg algorytmu 
stan na 

31.12.2001 r. 

1. 
2. 
3. 

 
 
 
 

4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

Biologii i Ochrony Środowiska 
Filologiczny 
Matematyki, Fizyki i Chemii 
w tym: 
 Instytut Matematyki 
 Instytut Fizyki 
 Instytut Chemii 
Nauk o Ziemi 
Nauk Społecznych 
Pedagogiki i Psychologii 
Prawa i Administracji 
Informatyki i Nauki o Materiałach 

12,750 
37,625 
34,729 

 
7,000 

23,500 
4,229 
9,187 

16,250 
12,250 
15,791 

6,375 

20,383 
70,917 
43,000 

 
11,750 
22,250 

9,000 
19,000 
35,657 
14,500 
19,166 
23,500 

82,787 
239,592 
157,220 

 
53,825 
48,916 
54,479 

105,283 
121,395 
106,329 

59,270 
65,108 

138,861 
421,217 
291,178 

 
85,450 

129,291 
76,437 

152,157 
207,380 
152,579 
119,601 
113,108 

123,912 
380,380 
277,978 

 
85,178 

117,000 
75,800 

155,974 
207,907 
136,861 
114,916 
101,386 

112,917 
351,024 
263,792 

 
78,333 

115,958 
69,500 

138,623 
196,082 
121,583 
113,207 
84,250² 

9. 
10. 

 
 
 
 

11. 
12. 

 

Radia i Telewizji 
Wydziały w Cieszynie 
w tym: 
 Wydział Artystyczny 
 Wydział Etnologii i Nauk 

o Edukacji 
Teologiczny  
Ogólnouczelniane, międzywydział. 
pozawydział. i wspólne jednostki 
dydaktyczne oraz bibliotekarze 
dyplomowani 

8,000* 
19,000 

 
13,000 

 
6,000 
5,250 

 
 
 

— 

6,750* 
28,000 

 
19,000 

 
9,000 

11,875 
 
 
 

— 

7,750* 
110,000 

 
42,000 

 
68,000 
19,500 

 
 
 

23,400 

33,875* 
190,00 

 
96,500 

 
93,500 
47,812 

 
 
 

23,400 

37,737* 
186,500¹ 

 
 
 
 

42,550 
 
 
 

37,121 

36,000* 
160,000¹ 

 
 
 
 

11,624 
 
 
 

19,000 

Razem 177,207 292,748 1097,634 1891,170 1803,219 1608,105 

* — uwzględniono również tzw. „drugie” miejsca pracy 
** — Σ= A × 2 + B × 1,5 + C 
¹ Wydział Pedagogiczno –Artystyczny; Filia w Cieszynie 
² Wydział Techniki  

Nauczyciele akademiccy 

Zatrudnienie nauczycieli akademickich w 2007 roku, w porównaniu z rokiem ubiegłym, wzrosło 
o 17,95 etatu (wg stanu na dzień 31.12.2007 r.) i rozkładało się następująco: 
— pracownicy naukowo-dydaktyczni — 1531,25 et. 
— pracownicy dydaktyczni — 362,95 et. 
— pracownicy naukowi — 5,25 et. 
— bibliotekarze dyplomowani — 8,00 et. 
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W 2007 r. nastąpił wzrost zatrudnienia wśród pracowników naukowo-dydaktycznych (o 56,30 
et.), dalszy spadek zatrudnienia (o 40,10 et.) w grupie pracowników dydaktycznych; zatrudnienie 
w grupie pracowników naukowych wzrosło o 1,75 et. 

W Uczelni, w grudniu 2007 r. zatrudnionych było 1753 nauczycieli akademickich w wymiarze 
pełnego etatu i 271 w niepełnym wymiarze czasu pracy. W porównaniu z rokiem ubiegłym 
nastąpił dalszy wzrost zatrudnienia wśród pełnozatrudnionych (o 72 osoby). Zatrudnienie wśród 
niepełnozatrudnionych w stosunku do roku ubiegłego spadło dość znacznie (o 70 osób).  

Stan zatrudnienia nauczycieli akademickich przedstawiają (w różnych ujęciach) tabele nr 3, 4 
i 5. 

TABELA 3 

Zatrudnienie w 2007 roku (w przeliczeniu na pełne etaty) 

Lp. Wyszczególnienie 
Stan na  

31 grudnia  
2007 r. 

Struktura 
w % 

A. Nauczyciele akademiccy 1907,450 59,61 

I. 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
II. 
1. 
2. 
3. 
4. 

III. 
1. 
2. 
IV. 

Pracownicy naukowo-dydaktyczni 
Profesor zwyczajny 
Profesor nadzwyczajny 
Docent 
Adiunkt 
Asystent 
Pracownicy dydaktyczni 
Starszy wykładowca 
Wykładowca 
Lektor 
Instruktor 
Pracownicy naukowi 
Adiunkt  
Asystent 
Dyplomowani bibliotekarze 

1531,250 
90,500 

238,750 
6,000 

1014,950 
181,050 
362,950 
238,750 

85,300 
33,900 

5,000 
5,250 
2,500 
2,750 
8,000 

47,85 
2,83 
7,46 
0,19 

31,71 
5,65 

11,34 
7,46 
2,66 
1,05 
0,15 
0,16 
0,07 
0,08 
0,25 

B. Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi 1292,550 40,39 

I. 
 

1. 
2. 

Pracownicy naukowo-techniczni,  
inżynieryjno-techniczni i informatycy 
Pracownicy naukowo-techniczni 
Pracownicy inżynieryjno-techniczni i informatycy 

 
296,650 

65,000 
231,650 

 
9,27 
2,03 
7,24 

II. 
1. 

III. 
1. 
2. 
IV. 

Pracownicy bibliotek 
Pracownicy bibliotek 
Pozostali pracownicy 
Pracownicy administracyjni 
Pracownicy obsługi, robotnicy i kierowcy 
Pracownicy inni* 

176,500 
176,500 
819,400 
546,150 
252,500 

20,750 

5,51 
5,51 

25,61 
17,06 

7,89 
0,64 

Razem 3200,00 100,00 
* pracownicy działalności wydawniczej i instruktorzy zatrudnieni w SZPiT „Katowice” 

 
 
 



TABELA 4 

Nauczyciele akademiccy (w przeliczeniu na etaty) — stan na 31 grudnia 2007 roku 

Tytuł naukowy 
profesora 

Stopień naukowy  
doktora habilitowanego

(przew.kwal.II st.) 

Stopień naukowy  
doktora 

(przew.kwal.I st.) 
Pozostali 

nauczyciele akademiccy Wydział 
(Jednostka) 

Prof. 
zwycz. 

Prof. 
nadzw. 

Prof. 
nadzw. 

Doc. Adiunkt Doc. Adiunkt St.wykł. St. wykł. Wykł. Asyst. Asyst. I r. Lektor
Instr. Wf.

Razem 
naucz. 

akadem. 

Dyplom.. 
bibliot. 

Instytut Matematyki 
Instytut Fizyki 
Instytut Chemii 

7,00
8,00
2,25

2,00
18,00

2,00

8,00
10,25

5,00

1,00
—
—

3,00
11,00

4,00

—
—
—

39,00 
29,75 
32,75 

11,00
11,90
11,05

—
—
—

—
—
—

2,75
6,00

 13,40

— 
— 
— 

— 
— 
— 

73,75 
94,90 
70,45 

— 
— 
— 

Matematyki, Fizyki i Chemii 
Biologii i Ochrony Środowiska 
Filologiczny 
Nauk o Ziemi 
Nauk Społecznych 
Pedagogiki i Psychologii 
Prawa i Administracji 
Informatyki i Nauki o Materiałach 
Radia i Telewizji 
Teologiczny 
Artystyczny  
Etnologii i Nauk o Edukacji  
Kolegium Języka Biznesu 
Międzynarodowa Szkoła Nauk Politycznych 
Śląska Międzynarodowa Szkoła Handlowa 
Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych 
Ośrodek Alliance Française 
Ośrodek Alliance Française w Cieszynie 
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu 
Studium Intensywnej Nauki Języka Angielskiego 
Centrum Badań nad Człowiekiem i Środowiskiem 
Szkoła Zarządzania 
Szkoła Języka i Kultury Polskiej 
Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego  
Ośrodek Dydaktyczny w Jastrzębiu Zdroju 
Ośrodek Dydaktyczny w Rybniku 

17,25
6,00

20,50
7,25

10,50
3,00

10,50
2,50
4,00
3,00
4,00
2,00

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

22,00
7,00

21,50
2,50
6,50

11,00
7,00
5,00
3,00
3,00
9,00
5,00

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

23,25
2,00

33,00
14,00
12,00

6,00
13,00
11,00

2,00
2,00
9,00
6,00

—
—
—
—
—
—
—
—
—

2,00
—
—
—
—

1,00
—

2,00
—

2,00
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

18,00
18,00
36,00

5,00
21,00

7,00
8,00

12,00
6,00

10,50
12,00

4,00
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

1,00
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

101,50 
68,00 

208,00 
77,90 
80,50 
89,00 
56,00 
49,90 

8,00 
14,50 
42,00 
52,65 

— 
 2,00 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

9,00 
2,00 

— 
— 
— 

33,95
16,20
17,00
25,30
34,25
12,50

3,00
10,30

1,00
3,00

—
8,00

—
—
—

4,00
—
—

19,00
—
—

3,00
—
—
—
—

—
—

5,00
—
—
—
—
—

2,50
—

2,00
1,00

—
—
—

35,00
1,00

—
—

1,75
—
—
—
—
—
—

—
2,00

21,50
—

1,00
3,00

—
6,90
1,00
0,50

15,90
9,50

—
—
—

16,00
2,00

—
4,00
2,00

—
—
—
—
—
—

22,15
12,65
35,15

2,25
28,25
16,30

 11,00
22,50

—
0,50

14,35
16,45

—
—
—
—
—
—
—
—
—

0,75
1,50

—
—
—

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

— 
— 

9,90 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

21,00 
— 
— 

5,00 
1,00 

— 
— 
— 
— 
— 

2,00 

239,10 
131,85 
409,55 
134,20 
196,00 
147,80 
108,50 
120,10 

27,50 
37,00 

109,25 
104,60 

— 
2,00 

— 
76,00 

3,00 
— 

28,00 
4,75 

— 
14,75 

3,50 
— 
— 

2,00 

— 
— 
— 

1,00 
— 
— 
— 
— 
— 

1,00 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

6,00 
— 
— 

Uczelnia razem 90,50 102,50 135,25 5,00 157,50 1,00 860,95 190,50 48,25 85,30 183,80 — 38,90 1907,45 8,00 
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TABELA 5 

Pełnozatrudnieni nauczyciele akademiccy według zajmowanych stanowisk — lata 2001-2007 

Nauczyciele akademiccy 
według 

zajmowanych stanowisk 
Stan na 

31.12.2001 r.
Struktura

w % 
Stan na 

31.12.2004 r.
Struktura 

w % 
Stan na 

31.12.2007 r. 
Struktura 

w % 

Profesorowie 
zwyczajni 106 6,10 100 6,04 87 4,96 

Profesorowie  
nadzwyczajni z tytułem 96 5,52 97 5,86 101 5,76 

Profesorowie  
nadzwyczajni 149 8,57 144 8,70 135 7,70 

Docenci 11 0,63 8 0,48 6 0,34 
  20,82  21,08 329 18,76 

Adiunkci 777 44,68 905 54,70 1005 57,33 
Asystenci 155 8,91 49 2,95 91 5,19 
Pracownicy dydaktyczni 438 25,19 343 20,73 318 18,14 
Pracownicy naukowi     2 0,11 
Dypl. bibliotekarze 7 0,40 9 0,54 8 0,47 

Razem 1739  1655  1753  

 
W stosunku do roku ubiegłego nastąpił spadek zatrudnienia na stanowisku profesora zwyczajnego 

(o 2,25 et.) Na stanowisku profesora nadzwyczajnego z tytułem naukowym zatrudnienie wzrosło 
(o 4,25 et.), a nieznacznie spadło (o 5,50 et.) na stanowisku profesora nadzwyczajnego bez tytułu 
naukowego. O 1 et. spadło zatrudnienie na stanowisku docenta. Nastąpił stosunkowo duży wzrost 
zatrudnienia na stanowisku adiunkta (o 40,25 et.). Na koniec grudnia 2007 r. aż 157,5 et. 
zajmowali adiunkci posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego (wzrost o 16,50 et. 
w stosunku do roku ubiegłego). Coraz więcej osób zatrudnionych na stanowiskach asystentów 
również posiada stopień naukowy doktora (na koniec 2007 r. aż 27,0 et.). 

Wśród pracowników Uczelni najliczniejszą grupę, bo 30% ogółu zatrudnionych stanowią 
osoby do 35 roku życia. W przedziale wiekowym od 46 do 55 lat życia znajduje się 27,20% ogółu 
zatrudnionych, a 24,30% ogółu stanowią osoby w wieku od 36 do 45 roku życia. Wśród samo- 
dzielnych pracowników naukowych najwięcej osób znajduje się w przedziale wiekowym od 56 do 
65 lat (40,70 % ogółu samodzielnych pracowników) oraz w przedziale od 46 do 55 roku życia 
(37,30 %). W stosunku do roku ubiegłego spadło zatrudnienie osób w wieku powyżej 70 lat (o 6 
osób). 

Stany zatrudnienia wg grup wiekowych (porównanie 2004 i 2007 r.) ilustrują tabele: nr 6 i 7. 

TABELA 6 

Stan zatrudnienia (w osobach) wg grup wiekowych w roku 2004 i 2007 
(wszyscy pracownicy Uczelni) 

 Stan 
31.12.2004 r. 

Struktura 
w % 

Stan 
31.12.2007 r. 

Struktura 
w % 

do 35 lat 1021 29,57 1012 30,00 
36–45 lat 905 26,21 821 24,30 
46–55 lat 980 28,38 917 27,20 
56–65 lat 463 13,41 539 16,00 
66–70 lat 51 1,48 61 1,80 
od 71 lat 33 0,95 22 0,70 

RAZEM 3453 100,00 3372 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 roku 2004 i 2007) 

 Stan  
31.12.2004 r. 

Struktura 
w % 

Stan  
31.12.2007 r. 

Struktura 
w % 

do 35 lat 1 0,21 1 0,20 
36–45 lat 34 7,13 35 7,00 
46–55 lat 194 40,67 187 37,30 
56–65 lat 179 37,53 204 40,70 
66–70 lat 40 8,38 56 11,20 
od 71 lat 29 6,08 18 3,60 
Razem 477 100,00 501 100,00 

 
W okresie od 1 maja 2007 roku do 30 kwietnia 2008 roku nominacje na stanowisko profesora 

zwyczajnego otrzymało trzynaście. Dla porównania w analogicznym okresie tj. od 1 maja do 30 
kwietnia roku 2005 do 2006 — stanowisko profesora zwyczajnego uzyskało 6 osób, 2004 do 2005 
— 8 osób, 2003 do 2004 — 11 osób, 2002 do 2003- 6 osób oraz 2001 do 2002- 9 osób uzyskało 
stanowisko profesora zwyczajnego. 

W okresie od 1 maja 2007 roku do 30 kwietnia 2008 roku siedemnaście osób uzyskało tytuł 
naukowy profesora. Dla porównania w analogicznym okresie tj. od 1 maja do 30 kwietnia roku 
2005 do 2006 — 5 osób uzyskało tytuł naukowy profesora, 2004 do 2005 — 18 osób, 2003 do 
2004 — 11 osób, 2002 do 2003 — 13 osób oraz 2001 do 2002 — 12 osób uzyskało tytuł naukowy 
profesora. 

 

Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi  

Na dzień 31 grudnia 2007 roku pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi zajmowali 
1292,55 etatu. 

Grupę tę tworzą : 
— pracownicy naukowo-techniczni — 65 etatów (spadek zatrudnienia o 4,0 et.) 
— pracownicy inżynieryjno-techniczni i informatycy — 231,65 etatu (spadek o 13,50 et.) 

w tym informatycy — 61,0 et. 
— pracownicy biblioteczni — 176,50 etatu (spadek o 4,0 et.) 
— pracownicy administracyjni — 546,15 etatu, (spadek zatrudnienia o 14,75 et.) 
— pracownicy obsługi, robotnicy i kierowcy — 252,50 etatu (spadek zatrudnienia o 13,0 et.) 
— pracownicy działalności wydawniczej i instruktorzy zatrudnieni w SZPiT „Katowice” — 

20,75 etatu (spadek o 0,50 et.). 
Spadek zatrudnienia wśród pracowników niebędących nauczycielami akademickim o 49,75et. 

został spowodowany licznymi przejściami (głównie kobiet) na wcześniejszą emeryturę i zaryso- 
wującą się w tej grupie pracowniczej tendencją do likwidowania zwalnianych w ten sposób etatów. 

Strukturę zatrudnienia w latach 1999–2007 (w przeliczeniu na etaty) w poszczególnych 
grupach pracowniczych przedstawia tabela nr 8. Natomiast tabela nr 9 obrazuje zatrudnienie na 
wydziałach (na koniec grudnia 2007 r.) z uwzględnieniem stosunku pracowników niebędących 
nauczycielami do naucz. akad. wraz z informacją o liczbie studentów. 
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TABELA 8 

Zatrudnienie w latach 2001–2007 w przeliczeniu na pełne etaty 

Stan na 31 grudnia roku Struktura w % 
Lp. Wyszczególnienie 

2001 2004 2007 2001 2004 2007 

A. Nauczyciele akademiccy 1833,00 1864,85 1907,45 55,79 57,44 59,60
I. 
II. 
III. 
IV. 

Pracownicy naukowo-dydaktyczni 
Pracownicy dydaktyczni  
Pracownicy naukowi 
Dyplomowani bibliotekarze 

1373,25
458,75

1,00

1450,55
412,65

1,65

1531,25
362,95

5,25
8,00

41,80 
13,96 

0,03 

44,68 
12,71 

0,05 

47,85
11,34

0,16
0,25

B. Pracownicy niebędący nauczycielami 
akademickimi 1452,45 1381,80 1292,55 44,21 42,56 40,40

I. 
 

1. 
2. 

Pracownicy naukowo-techniczni, 
inżynieryjno-techn. i informatycy 
Pracownicy naukowo-techniczni  
Pracownicy inżynieryjno-techniczni 
i informatycy 

376,85
83,25

293,60

355,40
77,75

277,65

296,65
65,00

231,65

 
11,47 

 
 
 

 
10,95 

 
 
 

9,27

II. 
1. 
2. 

III. 
1. 
2. 
IV. 

Pracownicy bibliotek 
Dypl. pracownicy bibliotek  
Pozostali pracownicy biblioteczni 
Pozostali pracownicy 
Pracownicy administracyjni 
Prac. obsługi, robotnicy i kierowcy 
Pracownicy inni* 

187,75
7,50

180,25
866,35
513,40
352,95

21,50

187,75
9,00

178,75
817,90
530,15
287,75

20,75

176,50

176,50
798,65
546,15
252,50

20,75

5,71 
 
 

26,37 
 
 

0,65 

5,78 
 
 

25,19 
 
 

0,64 

5,52

24,96

0,65

Razem 3285,45 3246,65 3200,00 100,00 100,00 100,00

* prac. działalności wydawniczej i zatr. w SZPiT „Katowice” 
 
 

TABELA 9 

Zatrudnienie na Wydziałach wg stanu na dzień 31. 12. 2007 r. (w przeliczeniu na etaty) 
z uwzględnieniem stosunku pracowników niebędących nauczycielami do nauczycieli akademickich  

oraz liczby studentów 

Zatrudnieni  
w grupach pracowniczych 

Lp. Wydział 
Nauczy- 

ciele 
akad. 

Prac.  
niebędący 

naucz. 
akad. 

Propor-
cja 
4:3 pracownicy 

nt., it. i inf.
pracownicy 

adm. 
pracownicy 

obsługi 
pracownicy 

bibliotek 

Studenci
wg GUS 

S-10 
na dzień:

20.12.2007r.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Biologii  
i Ochrony Środowiska 131,850 89,000 0,675 49,000 12,500 21,500 6,000 1588

2. Filologiczny 409,550 112,250 0,274 4,000 46,000 27,750 34,500 6571
3. Matematyki, Fizyki  

i Chemii 239,100 120,000 0,502 62,000 22,000 32,000 4,000 1748

4. Nauk o Ziemi  134,200 90,500 0,674 56,000 13,500 15,000 6,000 1422
5. Nauk Społecznych 196,000 47,000 0,240 3,000 24,000 8,000 12,000 6755
6. Pedagogiki i Psychologii 147,800 41,250 0,279 2,000 23,000 9,250 7,000 3564
7. Prawa i Administracji 108,500 45,000 0,415 3,000 23,000 9,000 10,000 6764
8. Informatyki i Nauk  

o Materiałach 120,100 80,500 0,670 49,250 13,000 13,250 5,000 1317

9. Radia i Telewizji 27,500 17,500 0,636 8,500 5,000 2,500 1,500 525
10. Teologiczny 37,000 11,500 0,311 1,000 4,000 — 6,500 784
11. Etnologii i Nauk  

o Edukacji 104,600 20,000 1,000 19,000 — — 2593

12. Artystyczny 109,250 13,500 3,500 10,000 — — 894
13. Administracja Międzywy- 

działowa w Cieszynie  — 23,400 3,400 5,000 15,000 — 
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W 2007 r. miały miejsce liczne zmiany organizacyjne. Z kadrowego punktu widzenia do 
najważniejszych należały te, które polegały na likwidacji dotychczasowych jednostek, bowiem to 
im towarzyszyły istotne decyzje kadrowe. Zmiany przeprowadzone w 2007 r. nie pociągnęły za 
sobą zwolnień z pracy.  

Z dniem 30 września 2007 r. zlikwidowano Kolegium Języka Biznesu. Na jego bazie utworzono 
nową jednostkę organizacyjną Wydziału Filologicznego-Katedrę Języka Biznesu. 

Zlikwidowano również Centrum Technik Informatycznych. Wykorzystując zasoby pracowników 
CTI utworzono dwa nowe działy w Administracji Ogólnouczelnianej: Dział Administracji Sieci 
i Usług Sieciowych oraz Dział Portalu i Serwisu WWW. 

Najwięcej zmian nastąpiło w administracji. Do najważniejszych należy zaliczyć likwidację 
funkcji Pełnomocnika Rektora ds. Informatyzacji Uczelni połączonej z likwidacją stanowiska 
głównego informatyka. W to miejsce utworzono nowe stanowisko Zastępcy Kanclerza ds. 
Informatyzacji, a Dział Informatyzacji Uczelni, kierowany do tej pory przez głównego informatyka, 
przekształcono w Dział Informatycznej Obsługi Toku Studiów. 

Likwidacji uległo również stanowisko Zastępcy Kanclerza ds. Administracji Międzywydziałowej 
w Cieszynie. W połowie 2007 r. utworzono dwa nowe stanowiska: Dyrektora ds. Zarządzania 
Nieruchomościami i Dyrektora ds. Personalnych.  

Liczne zmiany zachodziły również w obrębie już istniejących jednostek organizacyjnych 
Administracji Ogólnouczelnianej. W wyniku nowego podziału zadań i kompetencji powstał m. in. 
Dział Rozwoju i Modernizacji Infrastruktury Uczelnianej; natomiast przez łączenie zakresów 
merytorycznych zlikwidowano małe jednostki powołując w to miejsce większe działy, których 
nazwy własne dopasowano do nowych poszerzonych zadań. Zmianom tym towarzyszyły liczne 
wewnętrzne ruchy kadrowe. 

Proces dostosowywania administracji do realizacji bieżących i przyszłych zadań Uczelni jest 
nadal kontynuowany. 

Siódmy już rok trwa realizacja dodatkowych zadań związanych z kapitałem początkowym, 
a w styczniu 2008 r. minął już szósty rok istnienia w Uczelni Pracowniczego Programu Emerytalnego. 
Na koniec grudnia 2007 r. do PPE należało 1040 uczestników. W ciągu 2007 r. przystąpiło 
47 nowych osób, a 24 osobom wypłacono środki zgromadzone w PPE. Od początku istnienia 
programu do 31.12.2007 r. wypłacono środki 130 uczestnikom programu. 

 

 
Zmarli pracownicy Uczelni 

W ostatnim czasie z grona pracowników Uczelni odeszli na zawsze: mgr Bożena 
Lenartowicz-Kucharska, mgr Marek Waciński, mgr Alicja Cieślińska oraz 
Andrzej Figiel. 

Cześć Ich Pamięci. 
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B/ Sprawy socjalne pracowników 

Działalność socjalna prowadzona jest na rzecz pracowników, byłych pracowników i członków 
ich rodzin oraz innych osób wskazanych w Regulaminie. Zakres przedmiotowy i podmiotowy 
działalności socjalnej organizowanej przez Uczelnię oraz szczegółowe zasady i warunki korzystania 
z ulgowych usług i świadczeń socjalnych finansowanych ze środków Funduszu określa Rektor 
w Regulaminie ZFŚS i w rocznym planie rzeczowo-finansowym, uzgodnionym z zakładowymi 
organizacjami związkowymi — uwzględniając wymogi Ustawy o ZFŚS. 

Do roku 2006 dla pracowników Uczelni dokonano odpisu na ZFŚS w wysokości 8% 
planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe. Dla byłych 
pracowników Uczelni, będących emerytami lub rencistami dokonano odpis na ZFŚS w wysokości 
5% pobieranych przez nich emerytur i rent. W 2007 r. dla pracowników Uczelni tworzono odpis 
na Fundusz w wysokości 6,5% planowanych przez Uczelnię rocznych wynagrodzeń osobowych. 
Dla byłych pracowników Uczelni, będących emerytami lub rencistami tworzono odpis na Fundusz 
na jednego byłego pracownika w wysokości 10% rocznej sumy najniższej emerytury lub renty 
z roku poprzedniego, ustalonej zgodnie z ustawą o emeryturach i rentach z FUS. 

Równowartość dokonanych odpisów Uczelnia przekazuje na rachunek bankowy Funduszu 
w terminie do 30 września, z tym że w terminie do 31 maja przekazuje kwotę stanowiącą co najmniej 
75% równowartości odpisów przewidzianych na dany rok kalendarzowy. Nie wykorzystane środki 
finansowe w danym roku przechodzą na rok następny. 
Podział rzeczowo-finansowy ZFŚS w latach 2001, 2004, 2007 przedstawia poniższa tabela nr 10. 

TABELA 10  

Dochody wykonane oraz wykonanie planu rzeczowo-finansowego w latach: 2001, 2004, 2007 

Lp. Dochody wykonane 2001 2004 2007 

1. Uprawnione osoby do korzystania z Funduszu 5849 6033 7050 
2. Środki pozostałe z roku poprzedniego 696,93 1420,82 833,91 
3. Odpis podstawowy 4475,84 6622,39 7578,63 
4. Zwiększenie odpisu z tytułu opieki socjalnej nad 

emerytami 429,68 570,92 838,12 

5. Wpłaty z tytułu udzielonych pożyczek mieszk. 1837,26 1929,31 2184,75 
6. wpłaty pracowników 

odsetki z pożyczek mieszkaniowych 
odsetki bankowe 

455,42 
112,00 

67,53 

99,31 
106,28 

30,88 

93,00 
100,26 

18,42 

Razem: 8074,66 10 779,90 11 647,09 

 Wykonanie planu     
1. Wypoczynek 3080,33 5755,89 6738,78 
2. Pomoc finansowo-rzeczowa  944,41 1358,64 1313,14 
3. Działalność sportowo-rekreacyjna 41,33 79,20 68,16 
4. Wycieczki 591,21 368,97 365,50 
5. Działalność kulturalno-oświatowa  

i imprezy okolicznościowe 296,68 350,74 342,46 

6. Pożyczki mieszkaniowe 
— umorzenia 

1846,00 
8,08 

1350,00 
2,80 

2151,44 
9,80 

7. Dofinansowanie ośrodków wypoczynkowych 274,11 248,78 226,81 

Razem 7082,15 9515,02 11 216,09 

* podano w tysiącach złotych 
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Wypoczynek 

Wypoczynek obejmuje wczasy, wczasy pod gruszą, wypoczynek dzieci i młodzieży (zimowiska, 
kolonie i obozy letnie). Stosunkowo nieliczna grupa pracowników korzysta z wypoczynku zorga- 
nizowanego (tabela nr 11). 

Zdecydowanie najwięcej pracowników korzysta z wypoczynku organizowanego we własnym 
zakresie, w ramach tzw. „wczasów pod gruszą”. 

TABELA 11 

Udział pracowników w zorganizowanym wypoczynku  

Forma wypoczynku 2001 2004 2007 

Zimowiska 5 0 0 
Obozy i kolonie 128 67 59 
Dofinansowanie kosztów skierowań na leczenie sanatoryjne 0 63 131 
Wczasy  46 0 0 
Wczasy „pod gruszą” 2842 2906 3047 

Pomoc rzeczowa 

Sytuacja życiowa, materialna i rodzinna pracowników Uczelni w wielu wypadkach jest bardzo 
trudna, toteż osoby uprawnione znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji mogą ubiegać się 
o pomoc bezzwrotną — zapomogę materialną lub losową. Ilość osób korzystających z tej pomocy 
przedstawia tabela nr 12. 

TABELA 12 

Ilość osób korzystających z różnych form pomocy 

Forma pomocy 2001 2004 2007 

Zapomogi materialne i losowe pracownicze 551osób 
387,08 

889 osób 
1.092,37 

1053 osoby 
792,78* 

Zapomogi materialne i losowe emeryckie 229 osób 
108,69 

331 osób 
148,51 

432 osoby 
360,70 

Zapomogi losowe z tytułu urodzenia dziecka 70 dzieci 
68,00 

48 dzieci 
43,40 

75 dzieci 
74,00 

„Zielona szkoła” 69 dzieci 
19,97 

48 dzieci 
15,50 

48 dzieci 
15,49 

Dopłaty do wyżywienia w szkole i przedszkolu 65 osób 
27,27 

137 osób 
40,78 

140 osób 
70,17 

Pożyczki mieszkaniowe 380 osób 
1846,00 

271 osób 
1.350,00 

562 osoby 
2.151,43 

* podano w tysiącach złotych 

Sport, kultura, turystyka 

Działalność sportowo-rekreacyjna organizowana jest w postaci różnych form rekreacji ruchowej 
(tabela nr 13). Pracownicy Uczelni wraz z rodzinami w latach 2001, 2004 korzystali również 
z wczasów pod żaglami. Posiadaliśmy własne jednostki pływające: 2 jachty typu Venus, 1 typu 
Orion i 1 typu Mors. Z roku na rok spadała liczba chętnych osób uczestniczących w tego typu 
turystyce, w związku z czym za zgodą Rektora powzięliśmy decyzje o sprzedaży jachtów. 

W 2007 r. sprzedaliśmy pracownikom Uczelni jachty w drodze licytacji. Kwota uzyskana ze 
sprzedaży — 21,94 tys. zł.  
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TABELA 13 

Ilość osób korzystających z zajęć sportowo-rekreacyjnych 

Działalność sportowo-rekreacyjna 2001 2004 2007 

Zajęcia na basenie i siłowni, korty 
tenisowe, jazda konna, fitnes 

311 osób 
41,33 

474 osoby 
79,20 

131 osób 
68,16* 

*podano w tysiącach złotych 
 
Prowadzona jest również działalność kulturalno-oświatowa w postaci imprez artystycznych, 

kulturalnych i rozrywkowych. Dużym powodzeniem cieszyły się spektakle teatralne i muzyczne 
t.j.: spektakle w Teatrze Starym w Krakowie, Teatrze Stu w Krakowie, w Jamie Michalikowej 
w Krakowie, Teatrze Roma w Warszawie, Teatrze im. ST. Witkiewicza w Zakopanem. Przykładowe 
formy działalności kulturalnej i ilość osób z nich korzystających przedstawia tabela nr 14. 

TABELA 14 

Ilość osób uczestniczących w wydarzeniach kulturalnych 

Działalność kulturalno oświatowa 2001 2004 2007 

Kino, teatr, musical, koncerty 
2400 osób 

64,44 
1546 osób 

39,81 
1144 osoby 

342,47* 
*podano w tysiącach złotych 

 
Wycieczki krajoznawczo-turystyczne organizowane są w różnych terminach i okolicach. 

Najciekawsze to: Zakopane, Krościenko, Krynica, Międzywodzie, Jarosławiec, Pustkowo, Niechorze, 
Świerardów, Polanica. Ilość osób korzystających z wycieczek przedstawia poniższa tabela nr 15. 

TABELA 15 

Ilość osób wyjeżdżających na wycieczki 

 2001 2004 2007 

Wycieczki  
1678 osób 

591,21 
932 osób 
368,97 

1029 osób 
365,50* 

*podano w tysiącach złotych 
 
Dział Spraw Socjalnych dokonuje sprawdzenia formalnego wniosków do załatwienia i przed- 

stawia je międzyzwiązkowemu zespołowi ds. socjalnych do zaopiniowania. Stanowisko Między- 
związkowego zespołu podlega wpisowi na wniosku i zaprotokołowanie. Dział Spraw Socjalnych 
przedstawia Kanclerzowi do zaakceptowania protokół uzgodniony z międzyzwiązkowym 
zespołem ds. socjalnych, który stanowi podstawę wypłat świadczeń socjalnych. Rektor upoważnia 
Kanclerza do podejmowania decyzji w sprawie wniosków wyszczególnionych w protokole.  

Imprezy okolicznościowe 
W latach 2001, 2004 organizowane były imprezy dla dzieci z okazji Dnia Dziecka między 

innymi: plenerowe do stadniny koni w Jaworznie oraz z okazji Mikołaja, gdzie uczestniczyło po 
około 300 dzieci. W 2007 r. dużym powodzeniem dzieci cieszyła się impreza plenerowa na 
terenach zielonych w Chorzowie przy Szkole Zarządzania. Były konkursy z nagrodami, gry 
i zabawy, przedstawienia teatralne, a z rąk Świętego Mikołaja dzieci otrzymywały paczki ze 
słodyczami.  

Również na stałe do kalendarza imprez weszły spotkania z byłymi pracownikami Uczelni — 
wiosenne i z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Spotkania odbywały się w jednej grupie w roku 
2001, w 2004 i 2007 roku już w dwóch grupach w stołówce uniwersyteckiej. 
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Ośrodki wypoczynkowe 
Uniwersytet Śląski posiada ośrodki wypoczynkowe w następujących miejscowościach: 

Szczyrk — 19 miejsc noclegowych (ośrodek całoroczny), 
Zarzecze — 12 miejsc noclegowych (ośrodek całoroczny), 
Borne Sulinowo — 37 miejsc noclegowych (ośrodek całoroczny), 
Zarzecze  — ośrodek sprzedany w 2003 r.  
Łodzie  — sprzedane w 2007 r. 

Koszty działalności ośrodków wypoczynkowych oraz stopień ich wykorzystania obrazuje 
poniższa tabela nr 16. 

TABELA 16 

Koszty działalności ośrodków oraz ich wykorzystanie 

 SZCZYRK BORNE SULINOWO 

Lata 2001 2004 2007 2001 2004 2007 
Koszty / tys. zł. 121,46 116,54 90,00 80,38 126,64 133,35 
Przychody / tys. zł. 28.25 24,90 23,67 33,71 49,58 42,66 
Stopień wykorzystania 
w skali roku, % 34 28,6 29,5 37 30,1 24,1 

Stopień wykorzystania 
w sezonie /m-c/ %  

I — 43% 
II — 68% 
III — 26% 
VII — 43%  
VIII — 52% 
IX — remont 

I — 18% 
II — 81% 
III — 44% 
VII — 23% 
VIII — 51% 
IX — 63% 

I — 14% 
II — 77% 
III — 21% 
VII — 59% 
VIII — 52% 
IX — 23% 

 
 

VI — 85% 
VII — 91% 
VIII — 82% 
IX — 22% 

 
 

VI — 76% 
VII — 72% 
VIII — 71% 
IX — 38% 

 
 

VI — 63% 
VII — 71% 
VIII — 71% 
IX — 39% 
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VV    GGOOSSPPOODDAARRKKAA  FFIINNAANNSSOOWWAA  
OORRAAZZ  DDZZIIAAŁŁAALLNNOOŚŚĆĆ  IINNWWEESSTTYYCCYYJJNNAA  

A/ Gospodarka finansowa 

Przychody 
W latach 2005 i 2006 przychody Uczelni wyniosły odpowiednio 281 011 401,40 i 285 446 864,59 zł. 

Przychody za rok 2007 wyniosły ogółem 309 593 986,05 zł i wzrosły w stosunku do roku 2006 
o 8,46%. Należą do nich: 
1. Przychody z działalności dydaktycznej: 

⎯ dotacja budżetowa MNiSW w kwocie 186 991 100,00 zł, stanowiąca 60,39% ogółu przy- 
chodów, 

⎯ opłaty za zajęcia dydaktyczne w kwocie 59 107 368,22 zł, stanowiące 19,09% ogółu przy- 
chodów, 

⎯ pozostałe przychody (dotacje obcych jednostek, konferencje, opłaty administracyjne) 
w kwocie 27 235 704,01 zł, stanowiące 8,80% ogółu przychodów. 

2. Przychody finansowe w kwocie 3 229 226,16 zł, stanowiące 1,04% ogółu przychodów. 
3. Pozostałe przychody operacyjne (sprzedaż majątku trwałego, sprzedaż wewnętrzna ZFŚS, 

kary umowne) w kwocie 8 717 665,41 zł, stanowiące 2,82 % ogółu przychodów. 
4. Świadczenia wewnętrzne w kwocie 1 854 475,37 zł, stanowiące 0,60% ogółu przychodów. 
5. Przychody z działalności naukowo-badawczej w kwocie 22 458 196,68 zł, stanowiące 7,25% 

ogółu przychodów, w tym: 
⎯ badania statutowe 10 020 542,30 zł, 
⎯ badania własne 4 130 817,42 zł, 
⎯ granty  7 282 122,14 zł, 
⎯ usługi naukowo-badawcze  474 288,77 zł, 
⎯ SPUB  259 559,80 zł, 
⎯ badania wspomagające  — 
⎯ programy międzynarodowe i fundusze strukturalne  290 866,25 zł. 

Wnioski wynikające z analizy przychodów za rok 2007: 
1. Przychody własne z działalności dydaktycznej stanowiły 27,89% ogółu przychodów i spadły 

w stosunku do roku 2006 o 0,43 pkt.%. 
2. Dotacja budżetowa stanowiła 60,40% i spadła w stosunku do roku 2006 o 1,46 pkt.%. 
3. Opłaty za zajęcia dydaktyczne stanowiły 19,09% ogółu przychodów i ich udział spadł w sto- 

sunku do ogółu przychodów o 1,93 pkt.% w porównaniu z rokiem 2006. 

Koszty 
W latach 2005 i 2006 koszty Uczelni stanowiły odpowiednio 263 801 595,99 zł 

i 271 311 033,72 zł. Koszty Uczelni w roku 2007 wyniosły 278 531 676,42 zł i wzrosły w sto-
sunku do roku 2006 o 2.66%. 

W kosztach ogółem główne pozycje zajmują: 
1. Wynagrodzenia wraz ze składkami ZUS: 195 257 788,40 zł, stanowiące 70,10% ogółu kosztów. 
2. Świadczenia na rzecz pracowników: 12 378 352,07 zł, stanowiące 4,44 % ogółu kosztów. 
3. Zużycie materiałów i energii: 17 127 518,92 zł, stanowiące 6,15% ogółu kosztów. 
4. Remonty: 7 291 792,20 zł, stanowiące 2,62% ogółu kosztów. 
5. Stypendia doktoranckie: 2 974 681 zł, stanowiące 1,07% ogółu kosztów. 
6. Podróże służbowe: 3 598 823,54 zł, stanowiące 1,29% ogółu kosztów. 
7. Zużycie materiałów i czasopism bieżących: 8 095 340,73zł, stanowiące 2,91% ogółu kosztów. 
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8. Amortyzacja i aparatura: 16 889 892,29 zł, stanowiąca 6,06% ogółu kosztów. 
9. Sprzątanie i dozór obiektów: 6 325 730,28 zł, stanowiące 2,27% ogółu kosztów. 
10. Czasopisma naukowe: 790 646,43 zł, stanowiące 0,28% ogółu kosztów. 
11. Usługi pocztowe i telekomunikacyjne: 1 834 887,89 zł, stanowiące 0,66% ogółu kosztów. 
12. Pozostałe koszty: 17 825 890,83 zł, stanowiące 6,40% ogółu kosztów. 

Wnioski wynikające z analizy kosztów za 2007 rok: 
1. Wyższa dynamika przyrostu kosztów w stosunku do wykonania w roku 2006 o 2,66%. 
2.  Uczelnia za rok 2007 uzyskała dodatni wynik finansowy netto w kwocie 31 005 310,63 zł. 

Informacje dotyczące wyniku finansowego oraz funduszu zasadniczego przedstawiają tabele 
nr 1 i 2. 

TABELA 1 

Wynik finansowy za 2007 r. (w zł) 

Wyszczególnienie Przychody Koszty Wynik finansowy 

Działalność podstawowa 273 334 172,23 253 168 614,64 20 165 557,59 
Pozostała działalność operacyjna 8 717 665,41 651 187,84 8 066 477,57 
Działalność badawcza 22 458 196,68 22 448 366,52 9830,16 
Działalność finansowa 3 229 226,16 408 781,85 2 820 444,31 
Pozostała sprzedaż materiałów 250,20 250,20 — 
Sprzedaż na potrzeby własne 1 854 475,37 1 854 475,37 — 
Zyski i straty nadzwyczajne — — — 
Razem 309 593 985,85 278 531 676,42 31 062 309,63 
Podatek dochodowy   - 56 999,00 

Wynik finansowy netto   31 005 310,63 

 

TABELA 2 

Fundusz zasadniczy wg stanu na 31 grudnia 2007 r. (w zł) 

Wyszczególnienie Fundusz 
zasadniczy 

Fundusz  
z aktualizacji 

wyceny 
Razem 

Stan na 1.01.2007 r.  194 143 886,85 42 166 888,80 236 310 775,65 
Zwiększenia:     
Nadwyżka z rozliczenia za rok ubiegły 14 069 037,87 0,00 14 069 037,87 
Dotacje — MNiSW 1 252 774,85 0,00 1 252 774,85 
Nieodpłatne otrzymanie zbiorów muzealne 10 000,00 0,00 10 000,00 
FPMSiD - inwestycje 177 146,91 0,00 177 146,91 
Decyzja Wojewody – przejęcie gruntów na własność 13 545 878,00 0,00 13 545 878,00 
Przyrost z aktualizacji 14 657,25 0,00 14 657,25 
Razem zwiększenia 29 069 494,88 0,00 29 069 494,88 
Zmniejszenia:    
Umorzenie budynków i budowli 6 271057,25 0,00 6 271 057,25 
Likwidacja funduszu z aktualizacji wyceny  14 657,25 14 657,25 
Razem zmniejszenia  6 271 057,25 14 657,25 6 285 714,50 

Stan na 31.12.2007 r. 216 942 324,48 42 152 231,55 259 094 556,03 

 
 

Zysk bilansowy netto w wysokości 31 005 310,63 zł proponuje się przeznaczyć na zwiększenie 
funduszu zasadniczego Uczelni. 

Porównanie przychodów, kosztów i zysków Uczelni (z uwzględnieniem liczby studentów oraz 
struktury udziału) w latach 2005–2007 przedstawia tabela nr 3. Z kolei tabela nr 4 obrazuje koszty 
i przychody z działalności dydaktycznej Uczelni w roku 2007. 
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TABELA 3 

Porównanie kosztów, przychodów i zysków Uczelni 
— z uwzględnieniem liczby studentów oraz struktury udziału — 

w latach 2005–2007 (w tys. zł) 

Wykonanie w latach Struktura w % w latach 
Wyszczególnienie 

2005 2006 2007 2005 2006 2007 

A. PRZYCHODY 

I Przychody z działalności  
dydaktycznej, w tym: 254 811 257 402 273 335  90,7 90,2 88,29 

 dotacja budżetowa 
odpłatność za studia 
pozostałe przychody 

176 820 
60 683 
17 308 

176 561 
60 004 
20 837 

186 991,1 
59 107,4 
27 236,5 

62,9 
21,6 

6,2 

61,9 
21,0 

7,3 

60,40 
19,09 

8,80 
II Dochody z działalności  

naukowo-badawczej 16 049 16 844 22 458,2 5,7 5,9 7,25 

III Sprzedaż towarów i mat.  0,5 0,2 0,0 0,2 0,00 
IV Pozostałe przychody 

i zrównane z nimi 927 1 654,5 1 854,5 0,3 0,4 0,6 

V Pozostałe przychody  
operacyjne i zyski 7468 7 418 8 716,8 2,7 2,6 2,82 

VI Przychody finansowe 1756 2 128 3 229,2 0,6 0,7 1,04 
 RAZEM PRZYCHODY 

(I+II+III+IV+V+VI) 281 011 285 447 309 593,9 100,0 100,0 100,0 

 % wzrostu 10 2 8    

B. STUDENCI 

I Liczba studentów, w tym: 39 376 37 293 35 161 95,59 96,77 96,54 
 studia stacjonarne 

studia niestacjonarne 
22 232 
17 144 

20 996 
16 297 

19 334 
15 827 

53,97 
41,62 

54,48 
42,29 

53,08 
43,45 

II Studia doktoranckie 1 815 1 246 1 262 4,41 3,23 3,46 
 RAZEM STUDENCI (I+II) 41 191 38 539 36 423 100,0 100,0 100,0 
 % wzrostu –3,71 –6,44 –5,49    

C. KOSZTY 

I Koszty własne 263 119 270 537 277 471,4 99,7 99,7 99,62 
 wynagrodzenia z pochodnymi 

amortyzacja i aparatura 
zużycie materiałów i energii 
pozostałe koszty 

185 944 
15 143 
17 393 
44 639 

191 252 
13 826 
17 485 
47 974 

195 257,8 
16 889,9 
17 127,5 
48 196,2 

70,5 
5,7 
6,6 

16,9 

70,5 
5,1 
6,4 

17,7 

70,10 
6,06 
6,15 

17,30 
II Wartość sprzedanych towarów — — 0,2 0,0 0,0 0,00 
III Pozostałe koszty operacyjne 

i straty 530 587 651,2 0,2 0,2 0,23 

IV Koszty finansowe 152 187 408,8 0,1 0,1 0,15 
 RAZEM KOSZTY 

(I+II+III+IV) 263 801 271 311 278 531,6 100,0 100,0 100,0 

 % wzrostu 7 3 3    

D. WYNIK FINANSOWY 

I Zysk brutto 17 210 14 135 31 062,3    
II Strata brutto       
III Należny podatek dochodowy 54 66 57,0    
IV Zysk netto 17 156 14 069 31 005,3    

Dynamika w % 123,97 –18,00 20    
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TABELA 4  

Koszty i przychody działalności dydaktycznej w 2007 r. (w zł) 

Lp. Wydział/ Jednostka Koszty Przychody 
Wydziały 

1. Matematyki, Fizyki i Chemii 28 842 560,07 23 564 385,11 
2. Prawa i Administracji 16 391 758,71 17 106 307,16 
3. Informatyki i Nauki o Materiałach 13 937 016,64 10 849 425,47 
4. Filologiczny 33 178 228,97 30 933 808,35 
5. Nauk Społecznych 21 612 747,33 22 234 922,89 
6. Pedagogiki i Psychologii 15 328 062,53 13 141 284,12 
7. Biologii i Ochrony Środowiska 17 515 398,99 13 806 602,97 
8. Nauk o Ziemi 17 390 083,41 13 708 858,16 
9. Radia i Telewizji im. K. Kieślowskiego 4 247 746,35 3 186 403,54 

10. Teologiczny 3 721 529,98 3 031 901,52 
11. Artystyczny 8 892 518,95 6 521 710,87 
12. Etnologii i Nauk o Edukacji 10 550 608,41 10 192 769,56 

Razem 191 608 260,34 168 278 379,72 
Pozawydziałowe Jednostki Dydaktyczne (PJD) 

1. SPNJO 4 135 795,61 24,00 
2. SWFIS 2 526 049,00 7,25 
3. KJB 1 503 035,72 182 011,86 
4. Ośrodek Alliance Française 400 198,69 237 290,67 
5. SINJA 432 819,36 424 448,72 
6. MSNP 428 756,19 5 167,50 
7. ŚMSH 316 080,34 — 
8. CSnCziŚ 55 629,56 22 334,58 
9. Szkoła Zarządzania 2 670 377,91 915 506,87 

10. MISH 126 155,07 5 821,03 
11. MISMP 32 862,39 3 618,00 
12. SJiKP 806 531,90 672 211,92 
13. Biblioteka Uniwersytecka 6 206 104,64 86 869,58 
14. Centrum Kształcenia Na Odległość 48 354,02 874,24 
15. Wszechnica 12 011,89 — 

Razem 19 700 762,29 2 556 186,22 
Jednostki Ogólnouczelniane (JOU) 

1. Działalność bytowa 3 197 441,16 3 561 153,95 
2. Ośrodki wypoczynkowe 234 424,60 227 393,18 
3. Jednostki studenckie 423 867,61 51 666,92 
4. Dz. Wydawnictw 1 585 110,84 436 021,05 

Razem 5 440 844,21 4 276 235,10 
Pozostała działalność 

1. Świadczenia na własne potrzeby 1 854 475,37 1 854 475,37 
2. Przychody i koszty programów międzynarodowych 

oraz funduszy strukturalnych 11 432 499,51 11 419 598,75 

3. Działalność badawcza 21 894 674,56 21 907 770,63 
4. Przychody i koszty finansowe 408 781,85 3 229 226,16 
5. Pozostałe przychody i koszty operacyjne 416 763,24 1 122 384,29 
6. Zyski i straty nadzwyczajne — — 
7. Dotacja MNiSW dla PJD, JOU — 33 259 633,00 
8. Pozostała dotacja MNiSW (celowe) — 27 499 267,00 
9. Koszty ogólnouczelniane (AC K-ce + Cieszyn) 25 287 779,04 4 615 204,03 

10. Pozostałe przychody i koszty dydaktyczne 486 836,01 583 158,10 
11. Przychody z tyt. odpł. form kszt. w dysp. Rektora — 28 992 467,68 

Razem 61 781 809,58 134 483 185,01 

Ogółem 278 531 676,42 309 593 986,05 
Zysk brutto  31 062 309,63 
Podatek dochodowy  56 999,00 
Zysk netto  31 005 310,63 
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Dodatkowa informacja 
1. Dział Małej Poligrafii 90 833,93 8 817,69 
2. Dział Transportu 1 397 679,37 176,97 
3. CTI 534 389,46 49 086,68 
4. Ośrodek Działalności Dydaktycznej  

W Jastrzębiu Zdroju 646 960,39 9 886,35 

5. Ośrodek Dydaktyczny W Rybniku 983 713,26 112 534,44 
6. Archiwum 66 390,30 — 
 
 
Porównanie udziałów jednostek Uczelni w pozyskiwaniu dotacji MNiSW na działalność 

dydaktyczną w latach 2006–2008 przedstawia tabela nr 5 (dane z poszczególnych lat nie są 
porównywalne ze względu na coroczną zmianę zasad podziału dotacji). 

 

TABELA 5 

Porównanie udziałów jednostek Uczelni w pozyskiwaniu dotacji MNiSW  
na działalność dydaktyczną w % w latach 2006–2008 

Lp. Wydział/ Jednostka 
Algorytm 

na 2006 r. 2) 
(baza danych 

z 2004 r.) 

Algorytm 
na 2007 r. 3) 

(baza danych 
z 2006 r.) 

Algorytm 
na 2008 r. 4) 

(baza danych 
z 2007 r.) 

1. Matematyki, Fizyki i Chemii 15,88 13,74 13,20 

2. Prawa i Administracji 5,53 5,62 5,62 

3. Informatyki i Nauki o Materiałach 6,09 7,16 6,98 

4. Filologiczny 20,44 20,84 21,35 

5. Nauk Społecznych 11,44 10,66 11,05 

6. Pedagogiki i Psychologii 6,23 6,16 6,17 

7. Biologii i Ochrony Środowiska 8,44 10,05 10,11 

8. Nauk o Ziemi 8,66 9,19 9,03 

9. Radia i Telewizji im. K. Kieślowskiego 1,31 1,45 1,36 

10. Teologiczny 1,92 1,86 2,00 

11. Artystyczny 4,18 4,03 3,88 

12. Etnologii i Nauk o Edukacji 6,04 4,73 4,38 

13. Pozostałe jednostki 1) 3,84 4,50 4,87 

Razem 100,00 100,00 100,00 
1) W tym: KJB, Szkoła Zarządzania, MISH, MISMP, Międzynarodowa Szkoła Nauk Politycznych, Śląska Międzynarodowa Szkoła 

Handlowa, Biblioteka Uniwersytecka. 
2) Zgodnie z zasadami podziału dotacji na 2006 r. – średnia ważona liczby studentów studiów stacjonarnych i kadry (prof. dr hab., dr). 
3) Zgodnie z zasadami podziału dotacji na 2007 r. – średnia ważona następujących składników: 

a) studencko-doktoranckiego, 
b) kadrowego, 
c) zrównoważonego rozwoju, 
d) badawczego, 
e) uprawnień. 
f) wymiany studenckiej. 

4) Zgodnie z zasadami podziału dotacji na 2008 r. – średnia ważona składników j.w. w 3). 
W algorytmie na 2008 r. w składniku studencko-doktoranckim zmieniono wartość wskaźnika kosztochłonności na kierunku: 
1. organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej z 3,0 na 2,0; 
2. instrumentalistyka z 2,0 na 2,5. 
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B/ Działalność remontowo-inwestycyjna 

W okresie sprawozdawczym, dotyczącym realizacji robót remontowych na obiektach 
dydaktycznych i stypendialnych w latach 2002–2008, wykonano szereg prac poprawiających stan 
techniczny obiektów, a tym samym zwiększając bezpieczeństwo pracy i nauki ich użytkowników. 
Niedoinwestowanie kubaturowe, nieodpowiedni do ich funkcji użytkowej stan techniczny 
obiektów, szkody górnicze związane z eksploatacją górniczą na terenach lokalizacji obiektów, to 
tylko niektóre z powodów wydatkowania kwot na przeprowadzenie niezbędnych robót remonto- 
wych. W corocznych przeglądach technicznych wytypowano najpilniejsze prace remontowe, aby 
poprawić istniejący stan techniczny obiektów.  

Szczególną uwagę zwrócono na stan instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, 
wentylacji, pokryć dachowych, stolarki drzwiowej i okiennej, zabezpieczeń przeciwpożarowych, 
podłóg i posadzek, dróg, chodników i miejsc parkingowych. 

Ze względu na szczupłą bazę pomieszczeń dydaktycznych i laboratoryjnych przeprowadzono 
prace adaptacyjne i modernizacyjne, które w znacznym stopniu poprawiły warunki pracy i nauki 
pracowników naukowych i studentów. 

Duży wpływ na konieczność przeprowadzonych remontów miały też zmieniające się przepisy 
„Prawa Budowlanego”, Państwowej Inspekcji Pracy, Inspekcji Sanitarno-Epidemiologicznej, 
Służb BHP i OP. 

Zbyt małe środki finansowe nie pozwoliły na realizację wszystkich niezbędnych prac 
remontowych a te, na które wydatkowano posiadane środki pochodziły z dotacji MENiSW, środków 
własnych Uczelni, poszczególnych Wydziałów, a także dotacji celowych różnych instytucji 
współpracujących i pomagających finansowo naszej Uczelni. 

Duży udział Uczelni i Urzędu Miasta nastąpił przy działaniach na rzecz likwidacji barier 
architektonicznych dla osób niepełnosprawnych.  

W omawianym okresie wykonano wiele prac projektowych, ekspertyz i opinii technicznych 
niezbędnych dla realizacji zatwierdzonych planów rzeczowo – finansowych na dany rok. 
Dokonano znacznej poprawy gospodarki cieplnej w remontowanych obiektach, poprzez realizację 
robót termomodernizacyjnych. 

W obiektach funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów przeprowadzono wiele 
robót znacznie poprawiających komfort zamieszkania studentów i pracowników dydaktycznych 
Uczelni. 

Szczegółowy wykaz nakładów poniesionych na realizację prac remontowych przedstawiają 
tabele nr 6, 7, 8, 9, 10 i 11 zamieszczone na końcu rozdziału. 

W omawianym okresie sprawozdawczym wykonano łącznie na obiektach dydaktycznych, 
funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów i socjalnych roboty remontowe na 
ogólna kwotę 60.074,1 tyś. zł. 
Do najważniejszych robót zaliczyć należy: 
— Wydział Nau Społecznych — termomodernizacja obiektu, remont sanitariatów, wymiana 

instalacji elektrycznej, 
— Budynek Rektoratu — remont pomieszczeń sanitariatów, serwerowni, auli, adaptacja czytelni 

na klub, 
— Wydział Mat. Fiz. Chem. — remont pomieszczeń, wymiana stolarki okiennej, podjazdu dla 

osób niepełnosprawnych, remont pomieszczeń Biblioteki, 
— Instytut Fizyki — remont hal warsztatowych, pomieszczeń dydaktycznych, sanitariatów, 

hydroforowni i wymiennikowni c.o., przebudowa pomieszczeń IV piętra, termomodernizacja 
obiektu, mała architektura, 

— Wydział Pedagogiki i Psychologii — roboty drogowe i chodnikowe, dekarsko-blacharskie, 
dobudowa szybu dźwigowego, 

— Wydział Filologiczny — likwidacja barier architektonicznych, dekarsko-blacharskie, instalacje 
c.o., remont sali gimnastycznej, 

— Wydział Nauk o Ziemi — remont pomieszczeń po Wydziale Informatyki i Nauk o Materiałach, 
remont pomieszczeń laboratoryjnych, roboty dekarsko-blacharskie, 

— Ośrodek Dydaktyczny Cieszyn — roboty dekarsko-blacharskie, wymiana stolarki okiennej, 
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roboty drogowe i chodniki, remont DSN wraz z termomodernizacja obiektu, remont pomieszczeń 
poddasza Budynku Głównego, 

— Osiedle Akademickie Ligota — remont pomieszczeń, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, 
wymiana pionów wodno-kanalizacyjnych, 

— Osiede Akademickie Sosnowiec — termomodernizacja obiektów, kapitalny remont DS nr 2, 
remont budynku technicznego i stołówki akademickiej, roboty drogowe, wymiana pionów 
wodno-kanalizacyjnych, 

— Obiekty socjalne — roboty elewacyjne, ogrodzeniowe DW Szczyrk. 
TABELA 6 

Koszty remontów w jednostkach Uczelni w latach 2002-2007 (w tys. zł) 

Lp. Jednostka Uczelni Pow. 
w m2 2002–2004 2005-2007 razem  

2002-2007 

2008  
(plan 

zatwier-
dzony) 

1. Wydział Mat. Fiz. Chem. 
Instytut Chemii 
Instytut Fizyki 
Mat. Fiz. Chem. 

23 011 
4 111 
8 075 

10 825 

4 133,0 
139,7 

2 943,3 
1050,0 

1 166,7 
341,3 
779,0 

46,4 

 
5 299,7 

 
580,8 

 

2. Wydział Techniki  
(Informatyki i Nauki o Materiałach) 20 539* 378,8 893,7 1 272,5 42,0 

3. Wydział Biologii i Ochrony Środowiska 12 593 1 034,1 1 037,0 2 071,1 278,0 

4. Wydział Nauk Społecznych 12 287 1 280,7 1 398,3 2 679,0 1 046,7 

5. Wydział Pedagogiki i Psychologii 9 901 1 041,4 2 222,1 3 263,5 580,0 

6. Wydział Prawa i Administracji 4 808 19,6 -- 19,6 -- 

7. Wydział Filologiczny 15 723 1 659,6 2 622,3 4 281,9 -- 

8. Wydział Nauk o Ziemi 17 526** 982,5 1 501,4 2 483,9 31,1 

9. Wydział Radia i Telewizji 5 310 326,5 64,7 391,2 -- 

10. Kolegium Języka Biznesu 5 774 187,1 68,9 256,0  

11. Międzynarodowa Szkoła Nauk Politycznych 256 -- -- --  

12. Szkoła Zarządzania 2 798 189,2 153,4 342,6 100,0 

13. Studium Wychowania Fizycznego i Sportu 2 492 133,0 486,6 619,6 280,0 

14. Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych 1 245 452,5 70,6 523,1  

15. Ośrodek Alliance Francaise 2 650 -- 14,0 14,0  

16. Ośrodek Dokumentacji i Studiów Europejskich 17 -- -- --  

17. Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem  40 -- -- --  

18. Studium Intensywnej Nauki Języka Angielskiego 113 -- -- --  

19. Szkoła Języka i Kultury Polskiej 41 -- -- --  

20. MISH – WNS Katowice 15 -- -- --  

21. Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego 3 533 -- 230,7 230,7 191,7 

22. Domy studenckie i hotele gościnne,  
hotele akademickie 58 034 9 530,8 16 823,5 26 354,3 6 014,0 

23. Administracja centralna i działy 
pomocnicze+poligrafia 

6 235 1 219,7 1 816,4 3 036,1 230,0 

24. Wydawnictwo, CTI, SZPiT „Katowice” 1 291 35,4 35,5 70,9  

25. Wydziały w Cieszynie 43 489 1 241,9 3 224,0 4 465,9 938,9 

 inne  1 278,3 1 120,2 2 398,5 1 604,0 
 OGÓŁEM 249 721 25 124,1 34 950,0 60 074,1 11 917,2 

* powierzchnia Wydziału I i NoM od 2002 roku zwiększa się o 5034 m2 (zaadoptowany budynek WIiNoM, Będzińska 39, 
Sosnowiec) 

** - powierzchnia Wydziału Nauk o Ziemi od 2002 r. zwiększa się o 2600 m2 (Zespół Sal Audytoryjnych, Będzińska 60, Sosnowiec) 
Uwaga: całkowita powierzchnia obiektów będących w zarządzie Uniwersytetu Śląskiego wynosi 277 477 m2 (z obiektami 
w Cieszynie, Jastrzębiu i Rybniku)  
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TABELA 7 

Remonty w latach 2002–2004 

A. Obiekty dydaktyczne (Plan robót) 

Środki uczelni 
Lp. Nazwa Obiektu Adres 

Koszt  
całkowity 
(w tyś. zł) centralne własne 

jednostki 

Dotacje 
zewnętrzne

1. 2. 3. 4 A B C 

1. Wydział Biologii  
i Ochrony Środowiska 

Katowice- B 9, J 26 
Boguchwałowice 1 034,1 241,5 

23,4% 
792,6 
76,6%  

2. Wydział Nauk Społecznych Katowice,  
Bankowa 11 1 280,7 119,0 

9,3% 
1 161,7 
90,7%  

3. Budynek Rektoratu 
i Administracyjny 

Katowice,  
Bankowa 12 1 219,7  1 219,7 

100%  

4. Wydział 
Mat.-Fiz.-Chem. 

Katowice, Bankowa 14, 
Szkolna 9, 
Uniwersytecka 4 

4 133,0 331,4 
8,0% 

3 659,6 
88,5% 

142 (LAN)
3,5% 

5. Wydział Prawa 
i Administracji 

Katowice,  
Bankowa 8/10 19,6 19,6 

100%   

6. Wydział RTV Katowice, Bytkowska 1b 326,5  326,5 
100%  

7. Wydział Pedagogiki 
i Psychologii 

Katowice, Grażyńskiego 
53 1 041,4 123,8 

11,9% 
917,6 
88,1%  

8. Wydział 
Filologiczny 

Katowice, 
Sosnowiec 1 659,6 397,5 

24,05% 
1 262,1 
76,0%  

9. Ośrodki Dydaktyczne Jastrzębie, Rybnik 49,9  49,9 
100%  

10. SWFiS  Katowice, B 12 133,0 133,0 
100%   

11. Wydział Nauk o Ziemi Sosnowiec, Będzińska 60 982,5  982,5 
100%  

12. Kolegium Języka Biznesu Sosnowiec 
Kościelna 11 187,1  187,1 

100%  

13. 
 

Wydział Informatyki 
i Nauki o Materiałach 

Katowice, 
Sosnowiec 378,8  378,8 

100%  

14. Szkoła Zarządzania  Chorzów  
75 Pułku Piechoty 189,2  23,8 

100%  

15. Hotele Asystenckie Katowice,  
Sosnowiec 426,8 426,8 

100%   

16. „Bariery architektoniczne” Obiekty U.Śl. 400,0 400,0 
100%   

17. Rozdzielnia NN 
Dźwigi, awarie Obiekty U.Śl. 221,0 221,0 

100%   

18. Wydawnictwa,  
Dział Transportu Katowice 35,4  35,4 

100%  

19. Wydziały w Cieszynie Cieszyn 
ul. Bielska 62 1 735,6  1 735,6 

100%  

20. Obiekty  
Uniwersytetu Śląskiego 

próby szczelności gazu, 
ekspertyza stanu bezp. 
p.poż., pomiary 
elektryczne 

566,2 566,2 
100%   

Razem ob. dydaktyczne w 2002–2004 r. 16 020,1 2 979,8 12 898,3 142,0 

B. Obiekty stypendialne 
1. Obiekty funduszu pomocy 

materialnej dla studentów 
i doktorantów (akademiki, 
stołówki) 

1. Katowice 
2. Sosnowiec 
3. Cieszyn 
4. pozostałe 

4 492,3 
2 392,6 

461,9 
148,1 

  9 104,0 

Razem ob. stypendialne w 2002–2004 r. 9 104,0   
9 104,0 

100% 

OGÓŁEM A + B 7 663,6 tyś. zł 
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TABELA 8 

REMONTY w latach 2002–2004 ( w tys. zł) 
Obiekty funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów 

Fundusz pomocy materialnej  
dla studentów Lp. Nazwa Obiektu Adres 

2002 2003 2004 
1. DS nr 5 Katowice, Paderewskiego 32 88,4 147,0  
2. DS nr 6 Katowice, ul. Bytkowska 1a 245,9 134,5  
3 Budynek Stołówki Katowice, Roździeńskiego 12 72,1 55,0 115,2 
4 DS nr 1 Katowice, Studencka 15 135,8 255,0 152,0 
5 DS nr 2 Katowice, Studencka 17 — 450,0 356,0 

6. DS nr 3 Katowice, Studencka 19 303,9 90,0 69,3 
7 DS nr 7 Katowice, Studencka 16 279,6 751,2 473,9 
8 Osiedle Akademickie Katowice - Ligota 199,3 55,5 12,0 

9. Stołówka Katowice - Ligota — 5,0 40,9 
Razem obiekty w Katowicach razem 4 492,3 
10 DS nr 2 Sosnowiec, Sucha 7a — — 33,4 
11 DS nr 3 Sosnowiec, Sucha 7 b 12,0 — 64,7 
12 DS nr 4 Sosnowiec, Lwowska 2 467,0 — 9,6 
13 DS nr 5 Sosnowiec, Lwowska 8 — — 124,9 
14 Osiedle Akademickie Sosnowiec 39,6 148,0 103,2 
15 Budynek Stołówki Sosnowiec, Sucha 7c 122,7 620,0 619,4 
16 Budynek techniczny Sosnowiec, Sucha 7 d 1,5 12,0 13,5 
Razem obiekty w Sosnowcu 2 392,6 

17. DS. Uśka Cieszyn, Bielska 66 
18. DSN Cieszyn, Niemcewicza 8 
19. DS. Cieszko Cieszyn, Bielska 64 

298,6 — 461,9 

Razem obiekty w Cieszynie 461,9 

20 Obiekty  
Uniwersytetu Śląskiego Obowiązkowe przeglądy, awarie 150,0 400,0 148,1 

Razem obiekty Stypendialne Uniwersytetu Śląskiego w 2002–2004 r. 9 104,0 

 
 



 ~  87  ~

TABELA 9 

REMONTY w 2007 roku (w tys. zł). Obiekty dydaktyczne 

2007 rok 
Lp. Nazwa Obiektu Adres 

Opis robót remontowych środki uczelni środki własne środki obce 
UM, WFOŚiGW

Razem 

Katowice, Bankowa 9 wykonanie oświetlenia wokół budynku, remont 
wentylacji, naprawa tynków kominów   81,0  

Katowice, Jagiellońska remont dachu, wymiana zaworów, wymiana rur  
wod-kan, adaptacja pom. A327 

 425,1  

1. Wydział Biologii 
i Ochrony Środowiska 

Szklarnia, Różyckiego likwidacja przecieków w połaci dachowej  15,9  

 

 Razem w tys. zł / struktura %  522,0 
100 % 0 522,0 

2. Wydział Nauk 
Społecznych 

Katowice, Bankowa 11 Docieplenie budynku, remont stacji wymienników 
ciepła, remont pionów c.o.- kontynuacja, remont 
pomieszczeń, montaż klimatyzatorów dziekanatu 

66,0 
31,2% 

145,4 
68,8%  211,4 

3. Budynek Rektoratu Katowice, Bankowa 12 Remont pomieszczeń archiwum, remont pomieszczeń i 
sanitariatu Działu Zaopatrzenia,, adaptacja czytelni na 
klub, parkingi i drogi wewn. 

184,4 
35,4% 

336,1 
64,6%  520,5 

4. Budynek Administracyjny Katowice, Szkolna 7 remont sanitariatu, wykonanie przyłącza szafki 
parkingowej  196,6 

100%  196,6 

Wydział 
Mat.-Fiz.-Chem. 

Katowice, Bankowa 14 realizacja projektu remontu sali 227 i 228, adaptacja 
sali nr 221, modernizacja laboratorium 251,2 114,0 600,0  

Instytut Fizyki Katowice, Uniwersytecka malowanie i wymiana wykładzin, remont pom.  
dla potrzeb Sali Rady Wydziału, remont inst.elektr. 45,0 448,3   

5. 

Instytut Chemii Katowice, Szkolna 9 remont pom. nr 11, malowanie pomieszczeń  110,7   
 Razem w tys. zł / struktura % 296,2 

18,9 % 
673,0 

42,9 % 
600,0 

38,2% 1 569,2 

6. Wydział RTV Katowice, Bytkowska 1b remont sanitariatu  20,0 
100 %  20,0 

7. Wydział Pedagogiki 
i Psychologii 

Katowice, Grażyńskiego 53 instalacja nagłaśniająca sal wykładowych,  
remont sali 209, remont stacji wymienników  588,4 

100%  588,4 

Plac Sejmu Śl. Wymiana pionów kanalizacyjnych, remont 
sanitariatów, wymiana instalacji oświetlenia 682,0 340,0 925,0  8. Wydział Filologiczny 

Sosnowiec, Żytnia 10, 12 Wymiana pokrycia dachowego, remont 
wymiennikowni, naprawa elewacji  10,0   

 Razem w tys. zł / struktura % 682,0 
34,8% 

350,0 
17,9 % 

925,0 
47,3% 1 957,0 

9. SWFiS Katowice, Bankowa 12,  
Sosnowiec Z 12, Cieszyn 

remont klatki schodowej, wymiana pompy obiegowej, 
remont zaplecza basenu 

153,0 
73,6% 

55,0 
26,4 % 

 208,0 
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10. Wydział Nauk o Ziemi Sosnowiec, Będzińska 60 Generalny remont sanitariatów, wykonanie izolacji 
pionowej ścian, remont holu, remont pomieszczeń  449,2 

100 %  449,2 

11. Kolegium Języka Biznesu Sosnowiec, Kościelna 10 wymiana oświetlenia w salach komputerowych,  
remont elewacji tarasu  54,0 

100 %  54,0 

12. „Bariery 
Architektoniczne” 

WF-Ż10, KJB 
Cieszyn 

opracowanie projektu podjazdu dla niepełnosprawnych, 
wykonanie poręczy w toaletach  

38,5 
100 %   38,5 

Katowice Bankowa 12 remont sali nr 5 i parteru, montaż klimatyzatorów 
w sali 58, 57, remont sanitariatu B-14  147,0  13. Wydział Informatyki 

i Nauki o Materiałach 
Sosnowiec- B-39, Ż-3 Malowanie ciągów komunikacyjnych, remont 

oświetlenia ewakuacyjnego 29,0 92,3  
 

 Razem w tys. zł / struktura % 29,0 
10,8 % 

239,3 
89,2 % 

 268,3 

14. Szkoła Zarządzania Chorzów  
75-go Pułku Piechoty 

Remont wymiennikowni, malowanie auli 62,2 
67,5% 

30,0 
32,5 % 

 92,2 

 Ośrodek Dydaktyczny Rybnik malowanie natryskowe ścian  15,8 
100 % 

 15,8 

Katowice, Paderewskiego 32 remont pionu wod.-kan. 164,0   15. Hotele Asystenckie 
HA nr 1 Sosnowiec,L-2 wymiana pionów instalacji wod.-kan., remont poziomów 327,2   

 

 Razem w tys. zł / struktura % 491,2 
100 % 

  491,2 

Budynek Główny B.62 remont pomieszczeń, poddasza, remont węzła 
cieplnego,, wymiana okien i drzwi 250,0 651,0 340,0 

Collegium Technikum 
Cieszyn, Niemcewicza 4 

    

Wydział Artystyczny 
Cieszyn, Niemcewicza 6 

remont pomieszczeń Instytutu, remont sal 
dydaktycznych, remont instalacji elektr. 92,0 61,6  

Instytut Sztuki 
Cieszyn, Niemcewicza 2 

remont digestorium, remont pomieszczeń po poligrafii, 
wymiana okien i drzwi 170,0 108,4  

16. Obiekty dydaktyczne 
Cieszyn 

Teren Kampusu remont schodów przed wejściem, remont wyjścia 
ewakuacyjnego, aranżacja zieleni  25,0 86,6  

 

 Razem w tys. zł / struktura % 537,0 
30,1% 

907,6 
50,9 % 

340,0 
19% 1 784,6 

17. Biblioteka UŚ Katowice Bankowa 14  
i Cieszyn, Niemcewicza 8 

montaż przyłącza wody, PT wentylacji nawiewnej, 
remont oddziału Biblioteki 

108,3 
100%   108,3 

 Obiekty UŚ Katowice, Sosnowiec rozdzielnie NN, dźwigi 346,0 
100%   346,0 

18. Obiekty  
Uniwersytetu Śląskiego 

 Przeglądy elektryczne, gazowe i kominowe, budowa 
kabli OTK, ekspertyza stanu bezp. P.poż., 

650,0 
100%   650,0 

 Pozostałe jednostki w tym DS-y  4 523,3  4 523,3 
 OGÓŁEM 2007 rok 3 643,8 

36,0% 
9 105,7 
45,4% 

1 865,0 
18,5% 

14 614,5 
100 % 
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TABELA 10 

Remonty w 2007 roku 

A. Obiekty Dydaktyczne (Plan robót) 

Środki uczelni 
Lp. Nazwa Obiektu Adres 

Koszt  
całkowity 
(w tys. zł) centralne własne 

jednostki 

Dotacje 
zewnętrzne 

1. 2. 3. 4 A B C 

1. Wydział Biologii 
i Ochrony Środowiska 

Katowice 
Boguchwałowice 522,0  

522,0 
100% 

 

2. Wydział Nauk 
Społecznych 

Katowice,  
Bankowa 11 211,4 

66,0 
31,2% 

145,4 
68,8% 

 

3. Budynek Rektoratu 
 

Katowice,  
Bankowa 12 520,5 

184,4 
35,4% 

336,1 
64,6% 

 

4. Wydział 
Mat.-Fiz.-Chem. 

Katowice, Bankowa 14, 
Szkolna 9, 
Uniwersytecka 4 

1569,2 
296,2 
18,9% 

673,0 
42,9% 

600,0 
38,2% 

5. Biblioteka UŚ Katowice, Bankowa 14 
Cieszyn 

108,3 
108,3 
100% 

  

6. Budynek SPNJO Katowice, Szkolna 7 
196,6  

196,6 
100% 

 

7. Wydział RTV Katowice,  
Bytkowska 1b 20,0  

20,0 
100% 

 

8. Wydział Pedagogiki 
i Psychologii 

Katowice, 
Grażyńskiego 53 588,4  

588,4 
100% 

 

9. Wydział 
Filologiczny 

Katowice, 
Sosnowiec 1957,0 

682,0 
34,8% 

350,0 
17,9% 

925,0 UM 
47,3% 

10. Oś. Dydaktyczne Rybnik 
15,8  

15,8 
100% 

 

11. SWFiS  Katowice Bankowa 12, 
Sosnowiec, Cieszyn 208,0 

153,0 
73,6% 

55,0 
26,4% 

 

12. Wydział Nauk 
o Ziemi 

Sosnowiec,  
Będzińska 60 449,2  

449,2 
100% 

 

13. Kolegium Języka 
Biznesu 

Sosnowiec, 
Kościelna 11 54,0  

54,0 
100% 

 

14. Alliance Française Katowice,  
Warszawska 5 4,0  

4,0 
100% 

 

15. Wydział Informatyki 
i Nauki o Materiałach 

Katowice, 
Sosnowiec 268,3 

29,0 
10,8% 

239,3 
89,2% 

 

16. Szkoła Zarządzania  Chorzów,  
75 Pułku Piechoty 92,2 

62,2 
67,5% 

30,0 
32,5% 

 

17. Hotele Asystenckie Katowice,  
Sosnowiec 491,2 

491,2 
100% 

  

18. „Bariery 
architektoniczne” 

Obiekty UŚ 
38,5 

38,5 
100% 

  

19. Rozdzielnia NN 
Dźwigi, awarie 

Obiekty UŚ 
346,0 

346,0 
100% 

  

20. Wydawnictwa,  
Dział Transportu 

Katowice 
15,5  

15,5 
100% 

 

21. Wydziały w Cieszynie Cieszyn, Bielska 62 
1784,6 

537,0 
50,9% 

907,6 
50,9% 

340,0 
19% 

22. Obiekty Uniwersytetu 
Śląskiego 

próby szczelności gazu, 
ekspertyza stanu bezp. 
p.poż.,  
pomiary elektryczne 

650,0 
650,0 
100% 

  

 
Razem ob. dydaktyczne w 2007 r. 10 110,7 

3643,8 
36,0% 

4601,9 
45,5% 

1865,0 
18,5% 
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B. Obiekty Stypendialne 
1. Obiekty funduszu  

pomocy materialnej 
 dla studentów 
i doktorantów 
(akademiki, stołówki) 

1. Katowice 
2. Sosnowiec 
3. Cieszyn 
4. pozostałe 

1 991,9 
1 352,4 
1 011,2 

149,1 
  4 503,8 

 Razem ob. stypendialne w 2007 r. 4503,8   4 503,8 

OGÓŁEM A + B 14 614,5 tys. zł 

TABELA 11 
Remonty w 2007 roku (w tys. zł) 

Obiekty funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów 

Lp. Nazwa Obiektu Adres Opis robót remontowych  
Fundusz pomocy

materialnej  
dla studentów 

1 Budynek Stołówki Katowice,  
Roździeńskiego 12 

Wykonanie PT remontu kompleksowego 
stołówki 18,3 

2 DS nr 1 Katowice, Studencka 15 przebudowa wyjść ewakuacyjnych,  
remont 20 pokoi studenckich,  
remont balkonów, odwodnienie piwnic 

504,9 

3 DS nr 2 Katowice, Studencka 17 Remont 2 pionów wraz z remontem 
przyległych pokoi, przebudowa wyjść 
ewakuacyjnych, remont balkonów 

324,6 

4 DS nr 7 Katowice, Studencka 16 przebudowa wyjść ewakuacyjnych,  
remont segmentu „E”, remont instalacji 
elektrycznej, wymiana okien 

951,4 

5 Osiedle Akademickie Katowice - Ligota wymiana stolarki drzwiowej,  
szafy oświetlenia zewn. zabudowa 
przewodów DSO 

191,9 

Razem obiekty w Katowicach 1991,1 
8 DS nr 2 Sosnowiec, Sucha 7a kontynuacja prac remontowych, 

opracowanie PT + realizacja sali gier 263,0 

9 DS nr 3 Sosnowiec, Sucha 7 b malowanie pokoi studenckich, naprawa 
schodów przy wejściu ewakuacyjnym  177,3 

10 DS nr 4 Sosnowiec, Lwowska 2 Malowanie pomieszczeń pralni,  
wymiana płytek PCV, malowanie 
i tapetowanie pokoi studenckich 

299,9 

11 DS nr 5 Sosnowiec, Lwowska 8 wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, 
wymiana drzwi, naprawa pokrycia kanału 
instalacyjnego 

358,1 

12 Osiedle Akademickie Sosnowiec wymiana części okablowania,  
przebudowa układów w rozdzielniach 46,7 

13 Budynek Stołówki Sosnowiec, Sucha 7c projekt wentylacji mechanicznej 6,1 
14 Budynek techniczny Sosnowiec, Sucha 7 d wymiana 2 szt. zasobników,  

zabezpieczenie stropu budynku 201,3 

Razem obiekty w Sosnowcu 1352,4 
15. DS. Uśka Cieszyn, Bielska 62 wymiana okien, remont węzła cieplnego, 

remont ubikacji 
196,3 

16. DSN Cieszyn, Niemcewicza 8 remont poziomu 300, remont ubikacji, 
wymiana drzwi p.poż. poziom 200-remont 
pralni, remont chodnika 

784,9 

17. DS. Cieszko Cieszyn, Bielska 64 remont węzła cieplnego 30,0 
Razem obiekty w Cieszynie 1011,2 

Obowiązkowe przeglądy 60,1 18 Obiekty Uniwersytetu 
Śląskiego 

 
awarie 89,0 

 149,1 

Razem obiekty Stypendialne Uniwersytetu Śląskiego w 2007 r. 4503,8 
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WYKRESY 

Zestawienie kosztów remontów w latach 2002–2008 (w PLN) 

 
 
 

Koszty remontów w latach 1996-2007 (w tys. zł) 
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VVII    OORRGGAANNIIZZAACCJJAA  UUCCZZEELLNNII  
II  JJEEJJ  IINNFFRRAASSTTRRUUKKTTUURRAA  

A/ Organizacja Uczelni 

Struktura jednostek naukowo-dydaktycznych 
Obecnie w skład struktury Uniwersytetu Śląskiego wchodzi: 

— 12 podstawowych jednostek organizacyjnych /wydziałów/, obejmujących 25 instytutów, 
składających się z 68 katedr, 196 zakładów, 59 pracowni, 5 laboratoriów, 5 centrów, 6 innych 
jednostek, 

— 15 ogólnouczelnianych, międzywydziałowych, pozawydziałowych jednostek organizacyjnych 
prowadzących działalność naukową, naukowo – dydaktyczną lub dydaktyczną, 

— Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego oraz 15 bibliotek specjalistycznych, 
— 3 ogólnouczelniane, międzywydziałowe i pozawydziałowe jednostki prowadzące działalność 

usługową,  
— Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 
— Śląska Międzynarodowa Szkoła Handlowa. 

Łącznie w Uczelni jest 412 wydziałowych i pozawydziałowych jednostek organizacyjnych 
prowadzących działalność naukową, naukowo-dydaktyczną lub usługową. Obecnie struktura 
organizacyjna jednostek jest dostosowywana do obowiązujących wymagań, zawartych w Statucie 
UŚ. Liczba wewnętrznych jednostek naukowo-dydaktycznych w kadencji 2005–2008 zmniejszyła 
się o około 50 w porównaniu z kadencją 2002–2005. W trakcie dwóch kadencji, struktura jedno- 
stek naukowo-dydaktycznych uległa znaczącym zmianom. Dokonano wielu przekształceń jednostek 
polegających głównie na tworzeniu, likwidacji, łączeniu i zmianie nazw a w szczególności: 
— utworzono Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji z przekształcenia Kolegium Polskiego 

Międzynarodowej Szkoły Nauk o Edukacji i Kulturze, 
— utworzono Uniwersytet Trzeciego Wieku jako ogólnouczelnianą jednostkę prowadzącą studia 

o charakterze otwartym dla słuchaczy niebędących studentami, 
— zmieniono nazwę Wydziału Techniki na Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach, 
— utworzono Centrum Technik Kształcenia na Odległość w Uniwersytecie Śląskim jako ogólno- 

uczelnianą jednostkę prowadzącą działalność naukowo – dydaktyczną w obszarze kształcenia 
elektronicznego, 

— zniesiono Filię w Cieszynie, jako zamiejscową jednostkę organizacyjną oraz zmieniono 
zasady działania jednostek organizacyjnych usytuowanych w Cieszynie, 

— nadano Instytutowi Nauk o Literaturze Polskiej Wydziału Filologicznego imię Ireneusza 
Opackiego, 

— zlikwidowano Oddział Cieszyński Ośrodka Polskiego Komitetu Alliance Francaise przy 
Uniwersytecie Śląskim, 

— utworzono Wszechnicę Śląską — Uniwersyteckie Centrum Umiejętności, 
— zlikwidowano Kolegium Języka Biznesu. 

Wprowadzono zmiany w strukturze organizacyjnej systemu biblioteczno-informacyjnego 
Uniwersytetu Śląskiego. Przekształcono strukturę Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego oraz bibliotek 
specjalistycznych Wydziału Filologicznego. W miejsce dotychczasowych ośmiu bibliotek i jednej 
czytelni Wydziału Filologicznego utworzono dwie biblioteki.  

Struktura jednostek administracji Uniwersytetu 
W odpowiedzi na zmieniające się warunki otoczenia oraz potrzeby własne Uczelni, nastąpiła 

istotna zmiana struktury wewnętrznej administracji Uniwersytetu. Nadano „Regulamin Organizacyjny 
Administracji Uniwersytetu Śląskiego” określający strukturę administracji i zasady jej funkcjo- 
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nowania zarówno na szczeblu administracji ogólnouczelnianej jak i w podstawowych i pozo-
stałych jednostkach organizacyjnych. Wprowadzone w administracji ogólnouczelnianej zmiany 
polegają m.in. na przekształceniu pionów kanclerskich i wchodzących w ich skład jednostek 
administracji, dostosowaniu jednostek administracji do obszarów działania władz rektorskich oraz 
łączeniu jednostek administracji w większe zespoły, w celu dostosowania struktury administracji 
do nowych zadań. Istotne zmiany dotyczyły:  
— utworzenia pionu zastępcy kanclerza ds. informatyzacji na bazie zlikwidowanego Centrum 

Technik Informatycznych, 
— włączenia jednostek administracji w Cieszynie w strukturę administracji ogólnouczelnianej. 

Pozyskane obiekty i tereny  
w kadencjach 2002/2005 oraz 2005/2008 

1. Uczelnia nabyła w trybie bezprzetargowym na własność od Agencji Mienia Wojskowego 
zabudowane nieruchomości, usytuowane w Chorzowie przy ul. 75 Pułku Piechoty; działkę nr 
1/7 o powierzchni 1,2345 ha i działkę nr 1/8 o powierzchni 1528 m2. 

2. Uregulowano stan własności obiektu przy ul. Szkolnej 7 w Katowicach. Prezydent Katowic 
notarialnym aktem darowizny w dniu 17 września 2003 r. przekazał prawo własności do 
przedmiotowej nieruchomości na rzecz Uniwersytetu Śląskiego. 

3. Archidiecezja Katowicka na podstawie umowy nieodpłatnego użytkowania, zawartej w grud- 
niu 2004 r. oddała Uniwersytetowi dla celów naukowo-dydaktycznych Wydziału Teologicznego 
pomieszczenia w nowym budynku przy ul. Jordana. 

4. Miasto Rybnik przekazało nieodpłatnie w użyczenie Uniwersytetowi budynek auli o powierzchni 
użytkowej 648,62 m2 położony w przy ul. Rudzkiej w Rybniku na mocy Aneksu Nr 1 z dnia 
26 września 2002 r. do umowy użyczenia zawartej pomiędzy UŚ a Miastem Rybnik. 

5. W dniu 15 grudnia 2006 r. Uczelnia otrzymała od Skarbu Państwa w formie darowizny dawny 
budynek NBP przy ul. Bankowej 5 w Katowicach. Nieruchomość o wartości 10 mln 330 tys. 
zł przeznaczona będzie na siedzibę władz Uczelni. 

6. 29 listopada 2007 r. Uniwersytet nabył prawo użytkowania wieczystego do działki nr 199, 
powierzchnia 36 m2 od Narodowego Banku Polskiego Oddział Katowice, przylegającej do 
nieruchomości przy ul. Bankowej 5.  

7. Senat na posiedzeniu w kwietniu 2008 r. pozytywnie zaopiniował przyjęcie przez Uniwersytet 
od Gminy Katowice darowizny nieruchomości niezabudowanej położonej na działce nr 200/2 
o powierzchni 856 m2 przy ul. Bankowej w Katowicach również przylegającej do 
nieruchomości przy ul. Bankowej 5. 

8. W dniu 28 kwietnia 2008r. została zawarta Umowa Użyczenia pomiędzy Gminą Sosnowiec 
a Uniwersytetem Śląskim w Katowicach dotycząca nieodpłatnego użyczenia nieruchomości 
o łącznej powierzchni 11 532 m2 stanowiąca własność Gminy Sosnowiec, położona w Sos- 
nowcu przy ul. Gen. Grota Roweckiego, zabudowana budynkiem Centrum Naukowo- 
-Dydaktycznego Instytutów Neofilologicznych Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu wraz 
z infrastrukturą towarzyszącą, na cele związane z prowadzeniem działalności ustawowej 
instytutów neofilologicznych Wydziału Filologicznego UŚ w Katowicach. 

Rozporządzenie mieniem / Sprzedaż obiektów 
Uniwersytet, kierując się względami ekonomicznymi oraz wobec braku zainteresowania 

wykorzystaniem obiektów przez jednostki organizacyjne Uczelni, za zgodą Senatu, dokonał 
zbycia następujących nieruchomości:  
• Ośrodka Wypoczynkowego w Zarzeczu, 
• Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Rajczy, 
• budynku dydaktycznego przy ul. 3 Maja 46 w Sosnowcu, 
• Hotelu Uniwersyteckiego usytuowanego przy ul. Bytkowskiej 1a w Katowicach. 

Również ze względów ekonomicznych podjęto czynności sprzedaży: 
• lokalu położonego w Cieszynie przy ul. Bielskiej 68 o pow.123,30 m2 oraz udziału w prawie 

własności gruntu o powierzchni, tj 209,40 m2, 
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• Ośrodka Wypoczynkowo-Dydaktycznego w Bornem Sulinowie, 
• Domu Studenta nr 3 w Katowicach-Ligocie. 

Planuje się także w najbliższym czasie rozporządzenie zwolnionymi przez Wydział Filologiczny 
obiektami w Sosnowcu: 
• przy ul. Pułaskiego 6,  
• przy ul. Żytniej 8,  
• przy ul. Kościelnej 11. 

W związku ze zmniejszającą się liczbą studentów Uniwersytet zwrócił Miastu Jastrzębie Zdrój 
dwa budynki: przy ul. Zdrojowej i Witczaka. 

Inne działania 
1. Uniwersytet czynnie uczestniczył w działaniach mających na celu utworzenie w rejonie 

miasta Mikołów – Mokre Śląskiego Ogrodu Botanicznego. Uczelnia przystąpiła w charakterze 
członka założyciela do Związku Stowarzyszeń „Śląski Ogród Botaniczny”. 

2. W związku z likwidacją Polskiego Pracowniczego Towarzystwa Emerytalnego „Diament” 
Uniwersytet Śląski dokonał wyboru nowego podmiotu zarządzającego funduszem oraz zmiany 
formy prowadzenia pracowniczego programu emerytalnego. Wybrano ING Fundusz 
Inwestycyjny Otwarty Stabilnego Wzrostu Emerytura Plus. W 2006 nastąpiła zmiana nazwy 
Funduszu Inwestycyjnego zarządzającego środkami gromadzonymi w pracowniczym 
programie emerytalnym na ING Fundusz Inwestycyjny Otwarty Stabilnego Wzrostu. 

3. Na mocy uchwały Nr 47 Senatu UŚ z dnia 6 marca 2007 r. wyrażającej zgodę na utworzenie 
centrum transferu technologii w formie fundacji 12 października 2007 r. aktem notarialnym 
ustanowiono Fundację „Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Fundacja 
Uniwersytetu Śląskiego”. Fundację wpisano w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód Wydział 
VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 28 listopada 2007 r. Siedziba 
Fundacji mieści się w Katowicach przy ul. Bankowej 12. 

4. W dniu 21 kwietnia 2008 r. zawarto Umowę Konsorcjum pomiędzy Uniwersytetem Śląskim 
w Katowicach a Akademią Ekonomiczną im. Karola Adamieckiego w Katowicach w celu 
zrealizowania wspólnego przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu zadania 
inwestycyjnego p.n. „Budowa Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej przy 
ul. Bankowej w Katowicach” oraz utworzenia i prowadzenia wspólnej jednostki organizacyjnej 
p.n. „Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka”. Senat UŚ wyraził zgodę na 
nieodpłatne przeniesienie w formie umowy darowizny na rzecz Akademii Ekonomicznej 
w Katowicach połowy własności udziałów nieruchomości, na której ma być wzniesiona 
Biblioteka Akademicka (dawny Torkat). Trwają procedury zmierzające do zawarcia umowy 
darowizny. 

Obiekty planowane do przejęcia 
Miasto Sosnowiec prowadzi prace przygotowawcze do zrealizowania adaptacji budynku 

byłego Technikum Energetycznego przy ul. Będzińskiej 65 dla potrzeb Wydziału Informatyki 
i Nauk o Materiałach.  

Zawarte porozumienia i umowy oraz akty prawne w kadencjach 
2002–2005 i 2005–2008 

I.  W celu polepszenia wzajemnej współpracy oraz podniesienia jakości prowadzonej działalności 
naukowej i dydaktycznej zawarto szereg porozumień i umów dotyczących funkcjonowania 
Uniwersytetu Śląskiego, w tym: 

1. Porozumienie pomiędzy Rektorem Akademii Ekonomicznej w Katowicach a Rektorem 
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach dotyczące organizacji oraz zasad finansowania Śląskiej 
Międzynarodowej Szkoły Handlowej /zawierane na dany rok akademicki/.  
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2. Porozumienie zawarte w dniu 5 czerwca 2003 r. pomiędzy Śląską Wojewódzką Komendą OHP 
a Uniwersytetem Śląskim w Katowicach dotyczące utworzenia organizacyjnych ram dla 
merytorycznej współpracy pomiędzy Studium Pracy Socjalnej Instytutu Socjologii Wydziału 
Nauk Społecznych UŚ a Śląską Wojewódzką Komendą OHP. 

3. Porozumienie o współpracy zawarte w dniu 12 czerwca 2003 r. pomiędzy Akademią 
Ekonomiczną w Katowicach, Politechniką Śląską w Gliwicach a Uniwersytetem Śląskim 
w Katowicach dotyczące wspólnego działania mającego na celu utrzymanie międzyuczelnianego 
ośrodka akademickiego w Rybniku pod nazwą „Zespół Szkół Wyższych w Rybniku”. 

4. Uniwersytet Śląski przystąpił do organizacji Śląskiego Ogrodu Botanicznego z siedzibą 
w Mikołowie i jest członkiem Związku Stowarzyszeń pod nazwą „Śląski Ogród Botaniczny”, 
wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 26 maja 2003 r.  

5. Porozumienie zawarte w dniu 29 września 2004 pomiędzy Gminą Sosnowiec a Uniwersytetem 
Śląskim w Katowicach dotyczące realizacji zadań związanych z edukacją i zmodernizowaniem 
infrastruktury. 

6. Umowa zawarta w dniu 3 października 2003 r. pomiędzy Politechniką Śląską w Gliwicach, 
Uniwersytetem Śląskim w Katowicach, Śląską Akademią Medyczną w Katowicach, Akademią 
Ekonomiczną w Katowicach, Akademią Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej, Polite-
chniką Częstochowską w Częstochowie, Centrum Chemii Polimerów PAN w Zabrzu, 
Instytutem Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN w Gliwicach, Instytutem Inżynierii 
Chemicznej PAN w Gliwicach, Instytutem Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu, 
Zakładem Karbochemii PAN w Gliwicach, Głównym Instytutem Górnictwa w Katowicach, 
Instytutem Metali Nieżelaznych w Gliwicach, Instytutem Chemicznej Przeróbki Węgla 
w Zabrzu, Instytutem Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach, Instytutem 
Spawalnictwa w Gliwicach, Instytutem Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach, Instytutem 
Chemii Nieorganicznej w Gliwicach, Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Urządzeń 
mechanicznych — OBRUN w Gliwicach, Instytutem Mineralnych Materiałów Budowlanych 
w Opolu, Centrum Mechanizacji Górnictwa Komag w Gliwicach, Centrum Elektryfikacji 
i Automatyzacji Górnictwa MAG w Katowicach, Instytut Metalurgii Żelaza w Gliwicach 
dotyczące zawiązania Konsorcjum naukowo-przemysłowego o nazwie „Śląskie Centrum 
Zaawansowanych Technologii”. 

7. Porozumienie zawarte w dniu 3 listopada 2003 r. pomiędzy Akademią Muzyczną 
w Katowicach a Uniwersytetem Śląskim w Katowicach dotyczące prowadzenia przez 
Uniwersytet Śląski konsultacji oraz egzaminów z przysposobienia obronnego dla studentów 
i studentek Akademii Muzycznej /przedłużone na kolejne lata akademickie/. 

8. Porozumienie zawarte w dniu 19 lipca 2004 r. pomiędzy Gminą Będzin, Gminą Czeladź, 
Starostwem Powiatowym z siedzibą w Będzinie, Uniwersytetem Śląskim z siedzibą w Kato-
wicach, Wyższą Szkołą Zarządzania i Marketingu z siedzibą w Sosnowcu, Śląską Wyższą 
Szkołą Informatyki z siedzibą w Katowicach, Wyższą Szkołą Ekonomii i Administracji 
z siedzibą w Bytomiu, Konsorcjum Małych i Średnich Przedsiębiorstw z siedzibą w Dąbrowie 
Górniczej, Koksownią Przyjaźń Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, Przedsiębiorstwem 
Techniczno-Handlowo Usługowym „Interpromex” sp. z o.o. z siedzibą w Będzinie, Spółką 
Restrukturyzacji Kopalń S.A. z siedzibą w Katowicach, Bytomską Spółką Restrukturyzacji 
Kopalń Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu, Unimed Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, 
Zakładem Badań Ochrony Środowiska i Technologii Hutniczych Sp. z o.o. z siedzibą 
w Dąbrowie Górniczej a Zagłębiowską Agencją Rozwoju S.A. z siedzibą w Będzinie 
dotyczące rozpoczęcia działalności Parku Przemysłowo- Technologicznego Zagłębie. 

9. Porozumienie dotyczące przeprowadzenia badań opinii publicznej z zakresu zaufania, oceny 
i oczekiwań społecznych stawianych Śląskiej Policji przez mieszkańców województwa 
śląskiego zawarte w dniu 11 maja 2005 r. 

10. Porozumienie o współpracy naukowej w zakresie diagnostyki czynnościowej narządu ruchu 
zawarte w dniu 27 czerwca 2005 r. pomiędzy Akademią Wychowania Fizycznego, Śląską 
Akademią Medyczną a Uniwersytetem Śląskim w Katowicach. 

11. Porozumienie zawarte w dniu 29 czerwca 2006 r. pomiędzy Gminą Sosnowiec a Uniwersy- 
tetem Śląskim w sprawie współfinansowania budowy „Centrum Naukowo-Dydaktycznego 
Instytutów Neofilologicznych Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu”. 
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12. Porozumienie o współpracy przy utworzeniu Śląskiej Biblioteki Cyfrowej zawarte w dniu 
20 lipca 2006 r. pomiędzy Biblioteką Śląską a Uniwersytetem Śląskim. 

13. Umowa Konsorcjum zawarta w dniu 3 kwietnia 2007 r. pomiędzy Politechniką Śląską, 
Uniwersytetem Śląskim, Śląską Akademią Medyczną, Centrum Onkologii w sprawie 
powołania Konsorcjum „BIOFARMA” — Śląskie Centrum Biotechnologii, Bioinżynierii 
i Bioinformatyki.  

14. Porozumienie zawarte w dniu 17 kwietnia 2007 r. w Katowicach pomiędzy Uniwersytetem 
Śląskim w Katowicach a Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej Curie w sprawie 
współpracy dydaktycznej i naukowo badawczej. 

15. Umowa Konsorcjum Naukowego „Interdyscyplinarne badania środowiska zbudowanego” 
zawarte w dniu 30 kwietnia 2007 r. pomiędzy Politechniką Śląską, Wyższą Szkołą 
Zarządzania i Nauk Społecznych, Uniwersytetem Śląskim, Akademia Górniczo-Hutniczą oraz 
Centrum EMAG w sprawie stałej współpracy badawczej z zakresu „Interdyscyplinarnych 
badań środowiska zbudowanego”. 

16. Porozumienie o rozpoczęciu współpracy w ramach Śląskiego Klastra Wodnego zawarte w dniu 
26 czerwca 2007 r. pomiędzy Uniwersytetem Śląskim w Katowicach a Śląskim Klastrem 
Wodnym. 

17. Porozumienie zawarte w Katowicach w dniu 14 maja 2007 r. pomiędzy Rektorem 
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach a Dyrektorem Generalnego Biura Śledczego Komendy 
Głównej Policji w sprawie wspólnego przeciwdziałania narkomanii i handlowi narkotykami 
na terenie Uniwersytetu Śląskiego. 

18. Umowa o współpracy na rzecz programu START „Promocja kreatywności i przedsiębiorczości 
na uczelniach wyższych” zawarta w dniu 27 czerwca 2007 r. Gliwicach pomiędzy Politechniką 
Śląską w Gliwicach, Uniwersytetem Śląskim w Katowicach, Politechniką Częstochowską 
w Częstochowie, Akademią Ekonomiczną w Katowicach, Śląską Wyższą Szkołą Zarządzania 
im. Generała Ziętka w Katowicach w sprawie powołania konsorcjum oraz wspólnego 
opracowania i realizacji projektu umożliwiającego wdrożenie w latach 2008–2011 programu 
promocji kreatywności i przedsiębiorczości na sześciu uczelniach wyższych. 

19. Porozumienie o współpracy zawarte w dniu 3 lipca 2007 r. w Katowicach pomiędzy Telewizją 
Polską S.A. a Uniwersytetem Śląskim w Katowicach — Wydziałem Radia i Telewizji. 

20. Umowa o współpracy zawarta w dniu 11 października 2007 r. w Katowicach pomiędzy 
Uniwersytetem Śląskiem w Katowicach a Hutą Metali Nieżelaznych „Szopienice” w zakresie 
wykorzystania doświadczeń dorobku naukowego i potencjału naukowego Uniwersytetu 
Śląskiego oraz potencjału i pozycji Huty Metali Nieżelaznych „Szopienice” S.A. 

21. Umowa o utworzeniu Sieci Naukowej „Higiena Środowiska i Zdrowie” zawarta w dniu 
25 października 2007 r. pomiędzy Instytutem Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego 
w Sosnowcu, Uniwersytetem Śląskim w Katowicach, Instytutem Medycyny Wsi im. Witolda 
Chodźki w Lublinie, Centrum Onkologii – Instytutem im. Marii Skłodowskiej Curie Oddział 
w Gliwicach celem prowadzenia wspólnych badań naukowych. 

22. Porozumienie o Współpracy zawarte w dniu 20 listopada 2007 r. pomiędzy: Uniwersytetem 
Śląskim w Katowicach a Biurem Projektowania Systemów Cyfrowych S.A. w sprawie 
określenia zasad współpracy pomiędzy Uczelnią a BPSC. 

23. Umowa pomiędzy Uniwersytetem Śląskim w Katowicach a Akademią Techniczno-Huma- 
nistyczną w Bielsku-Białej w sprawie umożliwienia prawidłowego działania Akademii 
Lokalnej Cisco w Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach. 

24. Porozumienia pomiędzy Uniwersytetem Śląskim a Województwem Śląskim w sprawie opieki 
naukowo-dydaktycznej nad Kolegiami Nauczycielskimi. 

25. Umowy o współpracy dydaktycznej, których celem jest objęcie patronatem naukowym przez 
Uniwersytet Śląski Liceów Ogólnokształcących. 

II. W kadencjach 2002–2005 i 2005–2008 wydano około 200 aktów regulujących funkcjonowanie 
Uniwersytetu Śląskiego. Uregulowania dotyczyły następujących spraw: 

1. publikacji czasopism i książek wydawanych poza Wydawnictwem Uniwersytetu Śląskiego, 
2. zmian w regulaminie organizacyjnym administracji ( dotyczy utworzenia stanowiska do spraw 

studentów niepełnosprawnych), 
3. ochrony danych osobowych przetwarzanych w Uniwersytecie Śląskim, 
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4. wprowadzenia „Instrukcji obiegu dowodów finansowo-księgowych w Uniwersytecie Śląskim”, 
5. oznakowania i ewidencji substancji i preparatów chemicznych stwarzających zagrożenie dla 

zdrowia lub życia oraz o zwrocie opakowań odpadów opakowaniowych środków 
niebezpiecznych, 

6. nadania Ośrodkowi Dydaktycznemu w Rybniku „Regulaminu organizacyjnego”,  
7. liczebności grup studenckich na zajęciach dydaktycznych w Uniwersytecie, 
8. organizowania szkolenia dla studentów rozpoczynających naukę w Uczelni z zakresu 

bezpieczeństwa i higieny pracy, 
9. sposobu przeprowadzania przysposobienia obronnego studentów i studentek w Uniwersytecie 

Śląskim, 
10. określenia funkcji i stanowisk oraz rodzajów prac zleconych, z którymi może się łączyć 

dostęp do informacji niejawnych, 
11. nadania „Regulaminu organizacyjnego Wydawnictwu Uniwersytetu Śląskiego”, 
12. zdolności dydaktycznej w Uczelni oraz rozliczania pensum dydaktycznego, godzin ponad- 

wymiarowych i zleconych w Uczelni, 
13. zasad gospodarowania środkami finansowymi uzyskiwanymi przez Uniwersytet z opłat za 

niektóre zajęcia dydaktyczne,  
14. zasad premiowania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, 
15. postępowania w przypadku wykonywania postanowień wydanych przez organy kontroli 

zewnętrznej w zakresie nadzoru nad warunkami pracy w Uniwersytecie Śląskim, 
16. zewnętrznych certyfikatów języka obcego uznawanych za tożsame ze zdaniem egzaminu 

końcowego z języka obcego w Uniwersytecie Śląskim, 
17. unieszkodliwienia zlikwidowanego sprzętu komputerowego z wyposażeniem, 
18. nadania Centrum Technik Kształcenia na Odległość „Regulaminu organizacyjnego”, 
19. zasad zakładania i obsługi kont e-mailowych na serwerach Uniwersytetu, 
20. udostępniania niepublikowanych prac licencjackich, dyplomowych, magisterskich i doktorskich 

zgromadzonych w Archiwum Uniwersytetu Śląskiego oraz prac doktorskich zgromadzonych 
w Bibliotece Głównej, 

21. zasad i sposobu postępowania w Uniwersytecie Śląskim z alkoholem etylowym, objętym 
szczególnym nadzorem podatkowym, 

22. używania i przechowywania pieczęci urzędowych metalowych, 
23. wprowadzenia instrukcji kasowej, 
24. określenia zakresu obowiązków i odpowiedzialności Kwestora, 
25. zmian w regulaminie organizacyjnym administracji ( dotyczy utworzenia Sekcji Finansowo-

Księgowej Funduszy Strukturalnych i Międzynarodowych w Dziale Księgowości Głównej 
i Kosztów), 

26. zasad nadzoru nad realizowaniem projektów z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz 
z innych środków europejskich i międzynarodowych, 

27. utworzenia studiów trzeciego stopnia na Wydziale Pedagogiki i Psychologii, 
28. utworzenia studiów trzeciego stopnia na Wydziale Filologicznym, w dyscyplinie naukowej 

bibliologia, 
29. zasad zawierania ze studentami umów dotyczących odpłatności za studia, 
30. przekształcenia struktury organizacyjnej bibliotek specjalistycznych Wydziału Filologicznego 

Uniwersytetu Śląskiego, 
31. zasad prowadzenia Księgi Dyplomów oraz składania pracy dyplomowej, 
32. zasad ustalenia procedur kontroli finansowej w Uniwersytecie Śląskim, 
33. utworzenia Wszechnicy Śląskiej — Uniwersyteckiego Centrum Umiejętności i nadania jej 

regulaminu organizacyjnego, 
34. zasad przyznawania pracownikom Uniwersytetu Śląskiego dodatków uczelnianych z przy-

chodów własnych, 
35. zasad przyznawania pracownikom Uniwersytetu Śląskiego dodatków specjalnych, 
36. nadania „Regulaminu Organizacyjnego Administracji Uniwersytetu Śląskiego”, 
37. przekształcenia Centrum Technik Informatycznych, 
38. likwidacji Kolegium Języka Biznesu, 
39. zasad i trybu udzielania urlopu wypoczynkowego nauczycielom akademickim, 

http://www.us.edu.pl/uniwersytet/prawo/2007/zarz200716.html�
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40. wysokości, przyznania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów 
Uniwersytetu, 

41. organizowania studenckich praktyk zawodowych w Uniwersytecie Śląskim i obowiązków 
opiekunów praktyk, 

42. warunków i trybu przyznawania i wypłacania dodatku specjalnego ze względu na charakter 
pracy lub warunki wykonywania pracy, 

43. przekształcenia struktury organizacyjnej w Bibliotece Uniwersytetu Śląskiego 
44. ogłoszenia „Wykazu podstawowych rodzajów informacji, które mogą stanowić tajemnicę 

służbową w Uniwersytecie Śląskim”, 
45. postępowania w przypadku ujawnienia tajemnicy służbowej w Uniwersytecie Śląskim,  
46. utworzenia studiów trzeciego stopnia na Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach, 

w dyscyplinie informatyka, 
47. struktury organizacyjnej administracji w Cieszynie, 
48. kosztorysu opłat za studia podyplomowe lub kursy dokształcające oraz zasad wynagradzania 

za świadczone usługi edukacyjne związane z ich prowadzeniem 
49. legitymacji studenckich, 
50. regulaminu kontroli wewnętrznej (instytucjonalnej) w Uniwersytecie Śląskim, 
51. zasad organizowania konferencji naukowych w Uniwersytecie Śląskim, 
52. wprowadzenia „Regulaminu użytkowania Uczelnianej Sieci Komputerowej Uniwersytetu 

Śląskiego”, 
53. dokumentowania dorobku pracowników Uniwersytetu Śląskiego, 
54. szczegółowych wymagań w zakresie ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą 

„ZASTRZEŻONE”. 

III. Senat UŚ w kadencjach 2002–2005 i 2005–2008 podjął ponad 160 uchwał, a w szczególności: 
1. w sprawie utworzenia w Uniwersytecie Śląskim Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji, 
2. w sprawie utworzenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku, 
3. w sprawie uchwalenia Regulaminu obrad Senatu, 
4. w sprawie głównych kierunków rozwoju infrastruktury Uniwersytetu Śląskiego na lata 2005-

2010, 
5. w sprawie utworzenia Centrum Technik Kształcenia na Odległość w Uniwersytecie Śląskim, 
6. w sprawie budowy biblioteki Akademickiej, 
7. w sprawie zakończenia prowadzenia w Andrychowie zajęć dydaktycznych dla studentów 

Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji kierunku „pedagogika”, 
8. w sprawie zniesienia Filii w Cieszynie, 
9. w sprawie zasad działania jednostek organizacyjnych usytuowanych w Cieszynie, 
10. w sprawie nadania Instytutowi Nauk o Literaturze Polskiej imienia Ireneusza Opackiego, 
11. w sprawie określenia szczegółowych zasad pobierania opłat za prowadzenie kursów 

językowych organizowanych w Uniwersytecie Śląskim, 
12. w sprawie trybu i zasad tworzenia i likwidacji specjalności w ramach kierunku studiów 

prowadzonego w Uniwersytecie Śląskim, 
13. w sprawie uchwalenia „Regulaminu studiów w Uniwersytecie Śląskim”, 
14. w sprawie uchwalenia „Statutu Uniwersytetu Śląskiego”, 
15. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne w zakresie studiów 

pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, 
16. w sprawie określenia zasad pobierania opłat za świadczenia edukacyjne w zakresie studiów 

niestacjonarnych trzeciego stopnia, 
17. w sprawie wysokości pensum dydaktycznego nauczycieli akademickich, 
18. w sprawie nabycia przez Uniwersytet Śląski Zintegrowanego Informatycznego Systemu 

Wspomagania Zarządzania Uczelnią, 
19. w sprawie likwidacji Oddziału Cieszyńskiego Ośrodka Polskiego Komitetu Alliance Francaise 

przy Uniwersytecie Śląskim, 
20. w sprawie utworzenia kierunku studiów inżynieria biomedyczna – specjalność informatyka 

medyczna, 
21. w sprawie utworzenia „Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Fundacja 

Uniwersytetu Śląskiego”, 
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22. w sprawie upoważnienia JM Rektora do określenia zasad rozwiązywania stosunku pracy 
z pracownikami niebędacymi nauczycielami akademickimi w związku z nabyciem uprawnień 
emerytalnych, 

23. w sprawie uchwalenia „Regulaminu Studiów Doktoranckich w Uniwersytecie Śląskim”, 
24. w sprawie Regulaminu przyznawania nagród rektora dla nauczycieli akademickich w Uniwer- 

sytecie Śląskim, 
25. w sprawie stwierdzenia zgodności Regulaminu Uczelnianej Rady Samorządu Studentów 

Uniwersytetu Śląskiego z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym oraz Statutem Uniwersytetu 
Śląskiego, 

26. w sprawie utworzenia kierunku studiów inżynieria materiałowa, 
27. w sprawie utworzenia kierunku studiów historia sztuki, 
28. w sprawie ustalenia „Regulaminu organizacyjnego systemu biblioteczno-informacyjnego 

Uniwersytetu Śląskiego”, 
29. 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, 

30. w sprawie zatrudniania i dodatkowego wynagradzania osób uczestniczących w realizacji 
projektów finansowych ze środków określonych w art. 98 ust. 1 pkt 11 ustawy — Prawo 
o szkolnictwie wyższym, 

31. w sprawie „Regulaminu udostępniania zbiorów w systemie biblioteczno informacyjnym 
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach”, 

32. w sprawie utworzenia kierunku studiów geofizyka, 
33. w sprawie zniesienia kierunku instrumentalistyka, 
34. w sprawie przyznania „Medalu Uniwersytetu Śląskiego”, 
35. w sprawie stwierdzenia zgodności Regulaminu Samorządu Doktorantów Uniwersytetu 

Śląskiego z ustawą o Prawo o szkolnictwie wyższym oraz Statutem Uniwersytetu Śląskiego, 
36. w sprawie uchwalenia „Regulaminu Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie Śląskim”, 
37. w sprawie „Wytycznych dotyczących tworzenia, prowadzenia i likwidacji studiów podyplo- 

mowych w Uniwersytecie Śląskim”. 

B/Infrastruktura 

Działalność inwestycyjna Uniwersytetu ma na celu przede wszystkim dążenie do stwarzania 
możliwie optymalnych warunków dla kształcenia oraz dla prowadzenia działalności naukowo- 
badawczej. 

Mimo ograniczonych możliwości finansowych - środków własnych i możliwych do osiągnięcia 
ze źródeł zewnętrznych — udało się skierować co najmniej dostateczne środki na priorytetowe 
kierunki inwestowania. 

Inwestycje wykonane w latach 2002-2007,  
które w istotny sposób wpłynęły na rozwój infrastruktury Uniwersytetu 

1. Zamknięto program inwestycyjny na terenie zlokalizowanego w Sosnowcu kompleksu 
dydaktyczno - naukowego Wydziału Nauk o Ziemi: 
• oddano do eksploatacji Zespół Sal Audytoryjnych w Sosnowcu — kosztem ponad 10 500 tys. 

złotych powstał obiekt o powierzchni 2600 m2 i kubaturze 13 500 m3, który jednocześnie 
może pomieścić w odpowiednich warunkach około 400 studentów. 

• wybudowano Centralną Międzywydziałową Aulę w Sosnowcu. Aula ta, dla około 500 
osób, wyposażona została w kompletny system nowoczesnych środków audiowizualnych. 
Jej koszt wyniósł ponad 18 000 tys. zł, w tym koszty robót budowlano-montażowych 
ponad 17 000 tys. zł. Do końca 2005 roku wykonano w ograniczonym i możliwym, ze 
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względu na niewyjaśnione do końca sprawy własnościowe, zakresie roboty zewnętrzne. 
Ogrodzono teren kompleksu, wyremontowano place, parkingi, chodniki i drogi wewnętrzne. 

2. W 2004 r. zakończono realizację budynku Wydziału Prawa i Administracji w Katowicach. 
Pozwoliło to na zdecydowaną poprawę warunków studiowania i prowadzenie pracy naukowo- 
-badawczej. Efektem tej największej z wykonanych inwestycji — koszt robót budowlano- 
-montażowych i elementów wyposażenia to kwota około 58 000 tys. zł. — jest nowoczesny, 
inteligentny budynek o powierzchni użytkowej niespełna 16 000 m2 i kubaturze ponad 
79 000 m3. Jego walory lokują go w czołówce osiągnięć architektonicznych Katowic — stał 
się już jedną z wizytówek miasta. W 2005 roku zakończono adaptację i wyposażanie 
w specjalistyczny sprzęt pomieszczeń i pracowni Katedry Kryminalistyki. 

3. Dzięki uzyskanej przez władze Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska dotacji z Ministerstwa 
Nauki i Informatyzacji (KBN) w wysokości 10 910 tys. zł., zakończono inwestycję 
„Nadbudowa i dobudowa budynku Wydziału”, zlokalizowanego w Katowicach przy 
ul. Jagiellońskiej 28 (roboty budowlane i wyposażenie w specjalistyczne urządzenia i sprzęt). 
Na nadbudowanej części zlokalizowano nowoczesną, w pełni zautomatyzowaną szklarnię 
badawczą. W ramach inwestycji przeprowadzono także roboty adaptacyjne i modernizacyjne 
w budynku istniejącym, dostosowujące go do nowo zbudowanej części.  

Inwestycje realizowane aktualnie 
1. Nadbudowa budynku Rektoratu. 

Dzięki przyznanej naszej Uczelni przez Miasto Katowice dotacji na działalność bieżącą 
w wysokości 3 550 tys. zł. (z czego wykorzystano 2 650 tys. zł.) możliwe było przeznaczenie 
równoważnej kwoty na roboty budowlane, związane z nadbudową budynku Rektoratu przy 
ul. Bankowej. Uzyskano również dotację z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
w wysokości 2500 tys. zł. Zakończono stan surowy zamknięty, wykonano ocieplenie stropo- 
dachu oraz usunięto pokrywający stary dach budynku żużel. Aktualnie na ukończeniu są 
roboty wykończeniowe wewnątrz nadbudowanej kondygnacji, montowana jest winda, 
likwidująca ostatecznie bariery dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Prowadzone są również 
roboty dostosowujące cały budynek do przepisów ochrony pożarowej. W ramach inwestycji 
projektowany jest dla całego obiektu nowoczesny system ogrzewania z odzyskiem ciepła 
i funkcją chłodzenia w okresie letnim; w bieżącym roku zostanie wykonana instalacja grzewczo-  
-chłodząca i wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła w nadbudowanej kondygnacji wraz 
z elementami pozwalającymi na objęcie nowym systemem całego obiektu. Nadbudowa 
zostanie oddana do eksploatacji przed nowym rokiem akademickim. 

2. Modernizacja budynku wysokiego Wydziału Nauk o Ziemi w Sosnowcu. 
W 2006 roku rozpoczęto modernizację budynku wysokiego WNoZ w Sosnowcu. Realizacja 
tej inwestycji jest konieczna nie tylko ze względu na uzyskanie poprawy izolacyjności 
cieplnej obiektu, ale także, a może przede wszystkim na konieczność zatrzymania degradacji 
jego konstrukcji. 
W jej zakres, poza podstawową i najbardziej kosztochłonną wymianą elewacji i okien, 
połączoną z termomodernizacją, weszły inne roboty: 
⎯ wymiana instalacji centralnego ogrzewania i poszerzenie jej o funkcje: klimatyzacji, 

odzysku energii,  
⎯ modernizacji wentylacji obiektu, 
⎯ dostosowanie obiektu do zmienionych przepisów ochrony pożarowej, 
⎯ opracowanie i wdrożenie systemów zarządzania obiektem i energią, 
⎯ opracowanie dokumentacji stanowiska badawczego akumulatora gruntowego ciepła. 
Ogólny koszt inwestycji przekracza kwotę 24 000 tys. zł.  
Aktualnie zrealizowano wymianę elewacji, zmodernizowano instalację oświetlenia awaryjnego, 
zabudowano agregat prądotwórczy oraz instalację oddymiania szybu windowego. Trwają 
prace projektowe instalacji grzewczo-chłodzącej, wentylacji oraz systemów zarządzania 
obiektem i energią. Instalacja ta w zakresie ogrzewania zostanie oddana do eksploatacji przed 
nadchodzącym okresem grzewczym. W tym też okresie zostanie wdrożony system zarządzania 
obiektem i energią w zakresie zmodernizowanych instalacji. 
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3. Adaptacja byłego budynku Narodowego Banku Polskiego w Katowicach, ul. Bankowa 5 na 
siedzibę Rektoratu. 
W 2006 roku Uniwersytet Śląski otrzymał nieodpłatnie od Narodowego Banku Polskiego, 
przenoszącego się do nowej siedziby, budynek, zlokalizowany przy ul. Bankowej 5. Jest to 
obiekt zabytkowy i przeznaczony zostanie na siedzibę władz rektorskich oraz obsługujących 
je jednostek administracji centralnej. Obiekt jest w dobrym stanie technicznym; wymaga 
jednak robót zmieniających jego specyfikę użytkową na odpowiadającą budynkom uczelni 
wyższych; oszacowany koszt I etapu adaptacji to kwota około 10 000 tys. zł.. Uzyskaliśmy 
zapewnienie otrzymania w ciągu 2 lat dotacji od Marszałka Województwa Śląskiego 
w wysokości 3000 tys. zł. (pierwszą część — 1500 tys. zł. otrzymaliśmy w 2007 r.) oraz od 
Prezydenta Katowic w takiej samej kwocie. W 2007 roku wykonano projekt techniczny 
rewaloryzacji, wyłoniono wykonawcę i rozpoczęto realizację robót budowlanych. 

4. Modernizacja i termomodernizacja elewacji budynku Wydziału Filologicznego w Katowicach, 
Plac Sejmu Śląskiego  
Elewacja przedmiotowego budynku, zaadaptowanego dla potrzeb Uniwersytetu, jest obłożona 
płytami kamiennymi. Płyty te odpadają i zagrażają bezpieczeństwu ludzi. Prowizorycznie 
zostały zabezpieczone. Poza tym ściany zewnętrzne obiektu nie odpowiadają normom 
przenikalności cieplnej. Stąd konieczna ich termoizolacja. Niezbędna jest również wymiana 
zniszczonych okien. W związku z tym podjęto decyzje o zrealizowaniu opisywanego zadania. 
W 2007 roku wykonano projekt budowlany przedsięwzięcia i wyłoniono wykonawcę robót — 
koszt po przetargu — 5560 tys. zł, które winny być zrealizowane do końca 2008 r. 
Uzyskaliśmy dotację Miasta Katowice w wysokości 1850 tys. zł. (w 2007 r. — 925 tys. zł.  
i w 2008 r. — 925 tys. zł.), a także przeznaczone zostaną na ten cel środki pochodzące 
z umorzenia wcześniejszego kredytu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej. 

5. Termomodernizacja elewacji budynku Instytutu Fizyki. 
Również dzięki miejskiej dotacji oraz pomocy WFOŚiGW w Katowicach przeprowadzono 
termomodernizację elewacji budynku Instytutu Fizyki. 

6. Renowacja zabytkowej elewacji budynku WBiOŚ. 
Kontynuowano działania, zmierzające do renowacji elewacji zabytkowego obiektu Wydziału 
Biologii i Ochrony Środowiska przy ul. Jagiellońskiej 28. W trakcie badań konserwatorskich 
odkryto, że pierwsza warstwa kulturowa elewacji pochodzi z roku 1866 i była wykonywana 
w technice sgrafitto i posiada bogate elementy dekoracyjne — kolorowe motywy roślinne 
i zwierzęce. Pociągnęło to za sobą konieczność wykonania dodatkowych badań oraz 
uzyskania odpowiednich opinii i decyzji służb konserwatorskich. Ostatecznie ustalono, że 
odtworzony zostanie pierwotny stan elewacji, ale w możliwie uproszczonej, mniej 
czasochłonnej i tańszej technologii. Uzyskano pozwolenie na budowę oraz przygotowano 
wniosek o dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego; wniosek został 
zwrócony bez rozpatrzenia ze względu na fakt, iż MKiDN ze względu na ograniczenie 
środków jedynie refundował koszty już wykonanych zadań. Wniosek ponownie zostanie 
złożony w okolicach połowy bieżącego roku. 

Inwestycje przygotowywane  
w oparciu o dotacje ze środków Unii Europejskiej 

1. Po latach starań przystąpiono do realizacji obiektu o ogromnym dla Uniwersytetu znaczeniu — 
Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej Uniwersytetu Śląskiego i Akademii 
Ekonomicznej na terenie byłego lodowiska TORKAT, uzyskanym od władz Miasta Katowic. 
Przeprowadzono konkurs architektoniczny na projekt obiektu, w wyniku którego wyłoniono 
wykonawcę projektu technicznego obiektu. W 2004 r. uzyskano pozwolenie na budowę, 
złożono wniosek o dotację ze środków unijnych ZPORR w Śląskim Urzędzie 
Marszałkowskim, jednak jej nie uzyskano; duże znaczenie miał tu fakt, iż z wnioskiem na 
podobną inwestycję wystąpiła także Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Po 
przeprowadzonych negocjacjach i ustaleniu programu użytkowego biblioteki zawarto 
porozumienie o realizacji przedmiotowego obiektu jako inwestycji wspólnej dla obu uczelni. 
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W 2005 roku sformalizowano zasady realizacji wspólnej Biblioteki Akademickiej dla 
Uniwersytetu i katowickiej Akademii Ekonomicznej, przy udziale Miasta Katowice. 
Zakończono prace projektowe, dostosowujące projekt budowlany Biblioteki do potrzeb dwóch 
uczelni, (50 % kosztów aktualizacji projektu poniosła Akademia) i uzyskano pozwolenie na 
budowę dla zmodernizowanego obiektu. Inwestycja została wpisana na listę priorytetowych 
inwestycji infrastrukturalnych województwa śląskiego, przeszła kolejne weryfikacje — na jej 
dofinansowanie zaplanowano kwotę 15 000 tys. EURO, przy całkowitym zaktualizowanym 
w 2008 r. koszcie przekraczającym 83 000 tys. zł. Z pomocą w realizacji zadania pospieszyło 
Miasto Katowice — Rada Miasta podjęła uchwałę o dofinansowaniu zadania kwotą 9200 tys. 
zł. Zgodnie z dotychczasowymi ustaleniami w terminie do 7 lipca 2008 roku winno dojść do 
podpisania umowy o dofinansowanie budowy ze środków unijnych, co pozwoli na wszczęcie 
procedur przetargowych na wykonawstwo zadania. 

2. Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie.  
W związku z ogromnymi brakami lokalowymi oraz ograniczonymi możliwościami 
technologicznymi do prowadzenia badań doświadczalnych, Uniwersytet przystąpił w 2003 r. 
do opracowania programu i przygotowania inwestycji, mającej na celu realizację obiektu, 
w którym zlokalizowane będą jednostki prowadzące badania z dziedzin: fizyka, medycyna, 
ochrona środowiska i inżynieria materiałowa. Po dokładnej i wnikliwej analizie, w celu 
obniżenia kosztów, postanowiono wykorzystać projekt istniejącego i funkcjonującego obiektu 
eksperymentalno - dydaktycznego Uniwersytetu Poznańskiego „Na Morasku”. Uzyskano 
zgodę władz Uniwersytetu Poznańskiego oraz autora projektu, który dokonał jego adaptacji 
dla potrzeb naszej Uczelni. Koncepcja budowy Centrum zakłada optymalizację wykorzystania 
powierzchni obiektów i zainstalowanej w nich wysoko specjalistycznej aparatury badawczej. 
Zmniejszy to koszty eksploatacyjne i ułatwi prowadzenie dydaktyki i badań interdyscyplinarnych. 
W 2006 roku Uniwersytet Śląski, mając na uwadze poszerzenia „interdyscyplinarności” 
Centrum 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 ten został, wraz z opisaną poniżej hala sportową, 
wpisany na indykatywna listę inwestycji priorytetowych Programu operacyjnego „Infra- 
struktura i Środowisko” do realizacji w latach 2007–2013; przyznano nań kwotę 18 000 tys. 
EURO. W 2007 roku uaktualniono dokumentację budowlaną obiektu, konieczną ze względu 
na zmiany jego programu użytkowego, wynikające ze zmiany składu korzystających 
z budynku oraz ograniczenia kwoty dotacji; oczekujemy na wydanie nowego pozwolenia na 
budowę. W najbliższym czasie powinno dojść do podpisania pre-umowy z MNiSW, pełniącym 
funkcję Instytucji Pośredniczącej. 

3. Hala sportowa Uniwersytetu Śląskiego. 
Uniwersytet Śląski, kształcący około 40 tys. studentów nie posiada ośrodka sportowego na 
odpowiednim poziomie. Stąd też wyniknął projekt budowy wielofunkcyjnej pełnowymiarowej 
hali sportowej z pełnym zapleczem sanitarno-higienicznym, salami do ćwiczeń gimnastycznych, 
fitnessu, ćwiczeń siłowych, sportów walki itp., a także z podziemnym parkingiem. Hala, 
wyposażona w nowoczesne środki audiowizualne, będzie także mogła pełnić funkcje ośrodka 
kulturalnego. Hala została wpisana na indykatywną listę inwestycji priorytetowych; wstępnie 
przyznano nań kwotę 20 000 tys. zł. W 2007 roku zakończono projekt techniczny obiektu, 
uzyskano pozwolenie na budowę. Prace zostały jednak wstrzymane, ze względu na wykre-
ślenie Hali z listy indykatywnej.  

4. Centrum Naukowo-Dydaktyczne Instytutów Neofilologicznych Uniwersytetu Śląskiego 
w Sosnowcu 
Władze Miasta Sosnowca, od lat udzielające dużej pomocy jednostkom Uniwersytetu 
Śląskiego, zlokalizowanym na własnym terenie, podjęły zadanie wybudowania na terenie 
byłego szpitala dziecięcego w Sosnowcu nowego obiektu dla kierunków neofilologicznych 
Wydziału Filologicznego. Złożony wniosek o dofinansowanie z unijnego funduszu ZPORR 
został wysoko oceniony — uzyskano dotację w wysokości 32 000 tys. zł. — przy planowanych 
nakładach w wysokości około 42 000 tys. zł. Wykonano projekt budowlany i uzyskano 
pozwolenie na budowę. W efekcie przeprowadzonych dwukrotnie przetargów na wykonawstwo 
inwestycji okazało się, że najkorzystniejsza oferta wynosi 60 500 tys. zł. Miasto Sosnowiec, 
jako lider konsorcjum, wzięło na siebie główny ciężar finansowania inwestycji, tak dalece 
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przekraczające planowane wcześniej wydatki (przy niezmienionej wysokości dotacji unijnej). 
Uniwersytet, który aktywnie uczestniczył w przygotowywania inwestycji — udział w komisjach 
przetargowych, opracowanie we własnym zakresie koncepcji obiektu i jego aranżacji oraz 
wyposażenia, zobowiązał się do partycypowania w kosztach budowy do wysokości 10%, tj. 
do 6 157 tys. zł. Obiekt został zrealizowany — aktualnie trwają odbiory i jego uruchomienie. 
Uroczyste otwarcie obiektu nastąpiło 30 maja 2008 r. 

Inwestycje planowane do realizacji przez lokalne władze samorządowe 
1. Władze miasta Sosnowiec prowadzą, w porozumieniu z władzami Uniwersytetu prace 

przygotowawcze do zrealizowania adaptacji budynku byłego Technikum Energetycznego dla 
potrzeb Wydziału Informatyki i Nauk o Materiałach. 

2. Miasto Katowice wyraziło wolę budowy nowego obiektu Wydziału Radia i Telewizji 
Uniwersytetu Śląskiego, planując jego lokalizację w rejonie ulic Pawła i Wodnej. Jego koszt 
określiło na kwotę 10 000 tys. zł. plus koszty dokumentacji technicznej. Aktualnie 
opracowywany jest przez służby uniwersyteckie program użytkowy przyszłego budynku.  

W tabeli nr 1 przedstawiono inwestycje kontynuowane w 2007 realizowane w latach 2002–2007.  
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TABELA 1 

Inwestycje budowlane realizowane w roku 2007 (dane za okres 2002-2007). Nakłady (w tys. zł.) 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Lp. Opis inwestycji i jej lokalizacja 

Plan.  
efekty rzecz.

pow. – m2 
kub. – m3 Nakłady (w tys. zł) 

1. Nadbudowa Rektoratu, Katowice, Bankowa 12 
1668 
4379 33,2 — — 348 

1732; w tym: 
272 - UŚ 
M. K-ce - 960 
MNiSW - 500 

2009,9; w tym: 
21.9 UŚ 
1400 M.Katowice 
588 MNiSW 

2. Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie  21 500 
68 000 — 14 416 — 290 42,7 

3. Hala Sportowa w Katowicach ul. Bankowa  — — — — 38 200,5 
4. Biblioteka Naukowa UŚ i AE, Katowice, Bankowa 12 400 

62 600 — 140 1685 1637 
(AE - 267) — 22 

5. Nadbudowa i rozbudowa WBiOŚ w Katowicach, ul. Jagiellońska 
— 791 3131 

7070 (KBN) 324; w tym: 
128 - UŚ 
196 - KBN  

82 

6. Modernizacja elewacji budynków Wydziału Nauk o Ziemi w Sosnowcu 

920 
10 900 

 — — 218 50 
6000- MNiSW 8384,5; w tym: 

5 419 MNiSW 
2965,5 UŚ 

7. Renowacja elewacji zabytkowego budynku WBiOŚ, Katowice, Jagiellońska 28   — — — 17 41 — 
8. Modernizacja i termomodernizacja Budynku Instytutu Fizyki 

 — — — 

673 
(308 - UŚ 
365 - K-ce) 

1750; w tym: 
516 - UŚ 
363 - M. K-ce 
871 - WFOŚ 

 

9. Termomodernizacja elewacji budynku Wydziału Nauk Społecznych 
 — — — 

487 
(71 - UŚ 
416 - WFOŚ)

501; w tym: 
271 - UŚ 
230 - WFOŚ 

 

10. Centrum Naukowo-Dydaktyczne Instytutów Neofilologicznych  
Wydziału Filologicznego w Sosnowcu*  — — — 29 

1352; w tym: 
661 - śr. UE 
691 - M. S-c 

UŚ 3000  
całość - 51 608; 

11. Budowa instalacji dźwiękowego systemu ostrzegawczego w DS.** 
 — — — 20 

1468; w tym: 
68 - UŚ 
1400 - MNiSW

 

12. Adaptacja budynku NBP na siedzibę Rektora UŚ  — — — — 237 172 
13. Modernizacja i termomodernizacja budynku Wydziału Filologicznego w Katowicach        

 Razem  33,2 791 5450 9892 13 733 13 913,6 
* Inwestycja realizowana przez Miasto Sosnowiec — wartość — 60,5 mln. zł.; środki — unijne (ZPORR) — 31,4 mln. zł, M. Sosnowiec — 22,943 mln. zł, UŚ — 6,157 mln zł. 
* Dostosowanie DS. UŚ w Katowicach, Sosnowcu i Cieszynie do przepisów ochrony pożarowej  

~  104  ~ 

 



 ~  105  ~

Tabela nr 2 informuje o źródłach finansowania inwestycji. Należy tu podkreślić ogromne 
zaangażowanie środków własnych — 44,1% nakładów; dotacja MENiS stanowi tu 31,5%, byłe 
MNiI-KBN — 13,2%, środki inne (pomoc jednostek samorządowych, Funduszu Ochrony Środo-
wiska, środki UE, TP S.A., PEC ) — 11,2%. 

TABELA 2 

Źródła finansowania inwestycji w latach: 2002–2007 (w tys. zł) 

Lp. Dotujący 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Razem % 

1. Dotacja MNiSW 5 472 5 900 12 780 393 7 900 6 007 38 460,8 31,5 
2. Dotacja MNiI (KBN) — 791 7 532 7 632 196  16 151 13,2 
3. Środki własne 19 483 20 672 3 702 2 478 1 334,3 6 225,7 53 895 44,1 
4. Inne dotacje finansowe 

i rzeczowe 7 470 20 300 783 3 776 1 400 13 749 11,2 

Razem 32 425 27 383 24 314 11 286 13 206,3 13 641,5 122 255,8 100,0 

 
 

Należy podkreślić tendencję wzrostu udziału środków z Budżetu Państwa w wydatkach na 
inwestycje budowlane przy porównaniu do poprzedniego okresu 1999–2003 do 2003–2007; 
MENiS: z 17,4% do 31,5%, KBN: z 4,5% do 13,2%. Spadł natomiast udział środków własnych 
Uniwersytetu — analogicznie z 50,2% do 44,1%. Tendencja ta może jeszcze się umocnić, 
zwłaszcza przy ewentualnym szerszym pozyskiwaniu środków z Unii Europejskiej. 

 
Przy okazji analizy danych liczbowych należy podkreślić dobrze układającą się współpracę 

z władzami 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. 

Najbardziej widoczne efekty podkreślonej współpracy to: 
— nieodpłatne przekazanie Uniwersytetowi przez władze miasta Katowic terenu pod budowę 

budynku WPiA i pomoc przy jego realizacji, a także przekazanie terenu i obiektów byłego 
lodowiska TORKAT oraz zaangażowanie w realizację wspólnej dla Uniwersytetu i Akademii 
Ekonomicznej Biblioteki Akademickiej. Poza tym Miasto Katowice wspomaga finansowo na 
bieżąco szereg innych robót: min. Nadbudowę Rektoratu, modernizację obiektów — np. 
elewacja budynku Instytutu Fizyki. Także władze Katowic zadeklarowały pomoc finansową 
przy realizacji planowanych inwestycji z udziałem funduszy europejskich — Biblioteki (9200 
tys. zł.) i Hali sportowej oraz wyraziły wolę realizacji dla Uniwersytetu budynku Wydziału 
Radia i Telewizji. 

— udzielanie dofinansowania przez Miasto Sosnowiec dla prowadzonych na terenie miasta 
inwestycji, a także wykonanie na własny koszt robót związanych z zagospodarowaniem terenu 
wokół zaadaptowanego dla potrzeb Wydziału Techniki Domu Studenta nr 1. Miasto zrealizowało 
dla Uniwersytetu obiekt dla kierunków neofilologicznych Wydziału Filologicznego na terenie 
byłego szpitala dziecięcego (przy udziale środków unijnych) oraz planuje wykonanie dla 
Wydziału Informatyki i Nauk o Materiałach adaptacji budynku byłego Technikum Energe- 
tycznego. 

— zaangażowanie Miasta Chorzowa w przekazaniu i zagospodarowaniu terenu byłej jednostki 
wojskowej: udzielanie idących w setki tysięcy złotych dofinansowań, wprowadzenie adaptacji 
budynku nr 2 do programu Phare, a także zadeklarowanie pomocy przy realizacji Śląskiego 
Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych. 
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VVIIII    DDZZIIAAŁŁAALLNNOOŚŚĆĆ  IINNNNYYCCHH  JJEEDDNNOOSSTTEEKK  
OORRGGAANNIIZZAACCYYJJNNYYCCHH  UUCCZZEELLNNII    

Archiwum Uniwersytetu Śląskiego 

Archiwum Uniwersytetu Śląskiego posiada materiały archiwalne zgromadzone w następujących 
magazynach: ul. Bankowa 12A, ul. Bankowa 5, ul. Studencka na terenie OA Ligota w Katowicach 
oraz na terenie Ośrodka Dydaktycznego w Chorzowie. 

Niewystarczająca powierzchnia magazynowa Archiwum spowodowała, że w 1998 roku 
podjęto starania o nową lokalizację Archiwum na terenie Ośrodka Dydaktycznego w Chorzowie. 
W 2002 roku przekazano w stanie surowym nowe pomieszczenia dla Archiwum Uniwersytetu 
Śląskiego. Niestety możliwość przeprowadzki zaistniała dopiero pod koniec 2003 roku, ze 
względu na przedłużające się prace remontowe. Szybszą i całkowitą przeprowadzkę uniemożliwia 
brak wyposażenia całej powierzchni magazynowej w regały jezdne (magazyny zostały 
przygotowane do montażu takich właśnie regałów) oraz kompleksowe wyposażenie w meble 
biurowe, sprzęt komputerowy, wyposażenie pracowni konserwatorskiej, czytelni i sali ćwiczeń. 
Od 2002 roku czyniono starania o uzyskanie środków finansowych na wyposażenie nowych 
pomieszczeń Archiwum w Chorzowie. W 2002 r., 2003 r., 2004 r., 2005 r., 2006 r., 2007 r. 
składano wnioski o grant do Komitetu Badań Naukowych-Ministerstwa Nauki i Informatyzacji, 
które zostały rozpatrzone negatywnie. Zabiegano o pozyskanie środków finansowych również 
z innych źródeł. Wraz z Biblioteką Uniwersytetu Śląskiego Archiwum przygotowało wniosek 
aplikacyjny w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu 
Finansowego 2004-2009, który nie został zaakceptowany przez władze Uczelni. Archiwum 
konsultowało się z Działem Projektów Międzynarodowych i Współpracy z Zagranicą w celu 
znalezienia możliwości wystąpienia o pozyskanie środków finansowych w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego na zakup wyposażenia Archiwum.  

W roku 2003 zamontowano szyny pod regały przesuwne w pomieszczeniach magazynowych. 
W tym samym roku Archiwum przejęło metalowe regały typu bibliotecznego z Biblioteki 
Wydziału Prawa i Administracji UŚ, która przeprowadzała się do nowo wyposażonych 
pomieszczeń. W 2004 roku rozpoczęto proces przenoszenia zbiorów do nowych pomieszczeń 
magazynowych w Chorzowie. W pierwszym etapie przewieziono dokumentację powstałą na 
Wydziale Prawa i Administracji UŚ w liczbie 251 mb. Po uporządkowaniu dokumentacja 
otrzymała inny niż dotychczas układ fizyczny na półkach, co spowodowało faktyczny wzrost 
ilości metrów bieżących o około 1/3. Wobec powyższego stan zbiorów po przewiezieniu wynosił 
378 mb. Dodatkowo przyjęto już w nowym magazynie 47,5 mb dokumentacji z Wydziału Prawa 
i Administracji. W roku 2004 Uczelnia zakupiła również regały przesuwne (w liczbie 16 składów) 
o powierzchni użytkowej ok. 800 mb, co pozwoliło na wyposażenie jednego magazynu (I piętro) 
w pomieszczeniach Archiwum w Chorzowie. 

W roku 2006 dokonano przeniesienia zbiorów z trzech najbardziej nieodpowiednich do 
przechowywania zbiorów magazynów, opuszczając tym samym pomieszczenia zajmowane przez 
Archiwum w budynku Wydziału Nauk Społecznych, w Instytucie Fizyki oraz na terenie Stołówki 
przy ul. Roździeńskiego.  

Od maja do lipca trwały prace związane z opróżnieniem magazynu mieszczącego się na 
Wydziale Nauk Społecznych. Znajdowało się tam 320 mb dokumentacji. Znaczną część 
stanowiącą dokumentację Wydziału Matematyki, Fizyki, Chemii oraz dokumentację b. WSP 
przewieziono do magazynu w siedzibie Archiwum w Chorzowie. Natomiast dokumentację 
Wydziału Filologiczno-Historycznego ulokowano w magazynie na terenie OA Ligota, gromadząc 
w ten sposób w jednym miejscu całość dokumentacji z Wydziału Filologicznego (która 
znajdowała się już w tymże magazynie). 
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Następnie opróżniono dwa dalsze pomieszczenia na terenie Stołówki przy ul. Roździeńskiego, 
przewożąc dokumentację do magazynu w Chorzowie (dokumentację WNS, WMFiCh) oraz 
czasowo do magazynu przy ul. Bankowej 5 (dokumentację WBiOŚ). 

W wyniku wielokrotnego zalewania pomieszczeń magazynowych Archiwum na terenie 
Stołówki przy ul. Roździeńskiego, w sierpniu 2006 r. ewakuowano dokumentację z ww. pomieszczeń, 
część umieszczając w magazynie przy ul. Bankowej 12a, a część przenosząc do otrzymanych 
w tym celu pomieszczeń przy ul. Bankowej 5. 

W dalszej kolejności w okresie od października do początku stycznia 2007 r. zlikwidowano 
magazyn mieszczący się w Instytucie Fizyki, przenosząc znajdującą się tam dokumentację 
płacową do magazynu przy ul. Bankowej 5, a dokumentację WNS do magazynu w Chorzowie.  

W wyniku przeprowadzek w 2006 r. łącznie przeniesiono ponad 700 mb zbiorów, dokonując 
przy tym porządkowania oraz komasacji całości dokumentacji z poszczególnych wydziałów.  

W związku z wyżej przedstawioną ewakuacją dokumentacji z p. 29 na terenie Stołówki przy 
ul. Roździeńskiego, Archiwum otrzymało możliwość zagospodarowania pomieszczeń 
magazynowych przy ul. Bankowej 5, wyposażonych już w regały przesuwne starego typu. 
Pomieszczenia te przystosowano dla potrzeb Archiwum dokonując odświeżenia ścian i sufitu. Ze 
względu na planowany remont przeniesienie dokumentacji do magazynu przy ul. Bankowej 5 
zostało wstrzymane do odwołania.  

Jednocześnie Archiwum wystąpiło do Jego Magnificencji Rektora z prośbą o przydzielenie dla 
Archiwum pomieszczenia biurowego w ww. budynku wraz z możliwością utworzenia tam 
stanowiska dla udostępniania materiałów archiwalnych. Opracowany został perspektywiczny plan 
zagospodarowania powierzchni magazynowej i biurowej Archiwum, w myśl którego w magazynach 
przy ul. Bankowej 5 zgromadzone zostałyby dokumenty kadrowe, płacowe i finansowo-księgowe, 
zaś w magazynach w siedzibie w Chorzowie skomasowano by całość dokumentacji poszczególnych 
wydziałów i innych jednostek organizacyjnych Uczelni. Takie rozwiązanie jest najbardziej 
optymalnym wyjściem z trudnej sytuacji lokalowej Archiwum, jak również w pełni uzasadnia 
potrzebę posiadania pomieszczenia biurowego przy ul. Bankowej 5, gdzie znajdować się będzie 
dokumentacja na bieżąco udostępniana i wypożyczana przez jednostki organizacyjne Uczelni. 

W 2007 r. z uwagi na brak miejsca w magazynach na przyjęcie dokumentacji z komórek 
organizacyjnych Administracji Centralnej, decyzją Zastępcy Kanclerza ds. Technicznych E. Wąsiela 
do Chorzowa zostały przewiezione regały typu bibliotecznego ze zlikwidowanych magazynów na 
terenie Stołówki przy ul. Roździeńskiego. W sumie 54 regały zostały przewiezione do Chorzowa 
i ustawione w pomieszczeniu przeznaczonym na salę ćwiczeń. Zastała tam przyjęta dokumentacja 
z komórek organizacyjnych administracji centralnej, które zgłosiły chęć przekazania akt do 
Archiwum. Spowodowało to pogłębienie nieprawidłowego stanu przemieszania dokumentacji i jej 
fizycznego układu. W lutym 2007 roku na ręce Jego Magnificencji został złożony Raport o stanie 
zagospodarowania Archiwum UŚ. 

Pod koniec 2007 roku Uczelnia zakupiła dla potrzeb Archiwum kolejną partię regałów 
przesuwnych (w liczbie 12 składów) o powierzchni użytkowej ok. 745 mb, co pozwoliło na 
wyposażenie jednej z czterech części magazynu (parter) w Archiwum w Chorzowie. 

W styczniu 2008 roku zostały przewiezione do magazynu w Chorzowie zbiory Archiwum, na 
które składała się dokumentacja Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska w ilości 67,5 mb, 
czasowo złożona w magazynie przy ul. Bankowej 5. 

Z powodu likwidacji Kolegium Języka Biznesu w Sosnowcu, w budynku którego mieścił się 
magazyn Archiwum zaistniała konieczność przewiezienia zbiorów z w/w magazynu do 
pomieszczeń magazynowych Archiwum w Ośrodku Dydaktycznym w Chorzowie. Przewieziono 
łącznie ok. 140 mb akt studentów z Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach, Wydziału Nauk 
o Ziemi. 

Zasób liczy obecnie ok. 2400 mb (stan na do dn. 30.03.2008 r.). Wzrost ilościowy wynosił 
odpowiednio:  
— w 2002 r. przyjęto 151,7 mb, w tym: 40 mb z Administracji Centralnej i 111,7 mb akta 

studentów (7626 teczek);  
— w 2003 r. przyjęto 297,25 mb, w tym: Administracji Centralnej 67,65 mb i 229,60 mb akta 

studentów (22 888 teczek) ;  
— w 2004 r. przyjęto 189,13 mb, w tym: Administracji Centralnej 56,43 mb i 132,70 akta 

studentów (15 470 teczek), 
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— w 2005 r. przyjęto 167,33 mb, w tym: Administracji Centralnej 134,32 mb i 33,01 mb akta 
studentów (4445 teczek), 

— w 2006 r. przyjęto 79,35 mb, w tym: Administracji Centralnej 56,43 mb i 132,70 akta 
studentów (4775 teczek), 

— w 2007 r. przyjęto 261,11 mb, w tym: Administracji Centralnej 115,29 mb i 145,82 mb akta 
studentów (9044 teczek), 

— w 2008 r. (stan do 30.03.2008 r.) przyjęto 67,21 mb, w tym: Administracji Centralnej 8,64 mb 
i 58,57 mb akta studentów (3503 teczki). 
Kontrola przeprowadzona przez Archiwum Państwowe w Katowicach w dn. 28.01. i 30.01. 

2004 r. Podczas kontroli nie stwierdzono uchybień w pracy Archiwum. Pozytywnie został oceniony 
stan opisania, uporządkowania, zewidencjonowania oraz zakwalifikowania do odpowiednich 
kategorii archiwalnych dokumentacji w Archiwum. Zastrzeżenie wzbudziły jedynie warunki 
lokalowe. Jako zalecenie pokontrolne nakazano przesłać Archiwum Państwowemu w Katowicach 
do dn. 31.12.2004 r. pisemną informację o postępie prac, związanych z przeprowadzką zasobu 
Archiwum UŚ do nowych pomieszczeń magazynowych Zalecenie pokontrolne wykonano. 

Pracownicy Archiwum opracowywali poza godzinami pracy, na prośbę Komisji Rektorskiej 
ds. Opracowywania Historii UŚ, biogramy zmarłych pracowników Uniwersytetu Śląskiego do 
przygotowywanego pod redakcją prof. dr hab. Antoniego Barciaka słownika biograficznego 
nieżyjących pracowników Uniwersytetu Śląskiego.  

W Archiwum odbywają się. praktyki studentów historii specjalizacji archiwalnej. W latach 
2002-2008 praktykę odbyło 6 studentów historii specjalizacji archiwalnej. Prowadzone są także 
spotkania ze studentami historii specjalizacji archiwalnej oraz studentami bibliotekoznawstwa 
i informacji naukowo-technicznej, na których zapoznają się oni są z pracą archiwisty i działal- 
nością Archiwum. 

W ostatnim czasie wzrosło zapotrzebowanie na usługi Archiwum. Przede wszystkim rośnie 
udostępnianie w celach służbowych ( duży wzrost udostępnień w latach 2002–2004 związany był 
z naliczaniem kapitału początkowego — udostępniano głównie akta osobowe pracowników 
zwolnionych, akta osobowe studentów, kartoteki płacowe). Ponadto coraz więcej osób korzysta 
z prac magisterskich, co wiąże się nie tylko z udostępnianiem, ale także z przeprowadzaniem 
kwerend (wyszukiwaniem odpowiednich tematów prac magisterskich i doktorskich). Należy 
nadmienić, że wrasta liczba udostępnień osobom z innych szkół wyższych oraz instytucji 
naukowych. Statystyka udostępnień w latach 2002-2008 przedstawiała się w sposób następujący: 
— w 2002 r. przeprowadzono 3278 kwerend, udostępniono 7527 jednostek archiwalnych, 
— w 2003 r. przeprowadzono 4399 kwerend, udostępniono 5370 jednostek archiwalnych, 
— w 2004 r. przeprowadzono 6234 kwerend, udostępniono 5679 jednostek archiwalnych, 
— w 2005 r. przeprowadzono 2026 kwerend, udostępniono 1363 jednostek archiwalnych, 
— w 2006 r. przeprowadzono 2477 kwerend, udostępniono 1262 jednostek archiwalnych, 
— w 2007 r. 2419 kwerend, udostępniono 1321 jednostek archiwalnych, 
— w 2008 r. (od stycznia do marca) 916 kwerend, udostępniono 535 jednostek archiwalnych 

Archiwum UŚ jest członkiem Sekcji Archiwów Instytucji Naukowych przy Stowarzyszeniu 
Archiwistów Polskich. 

Pracownicy Archiwum uczestniczyli w spotkaniach i konferencjach naukowych, na których 
podejmowano tematykę archiwalną, przede wszystkim związaną z problemami archiwów 
instytucji naukowych. 

W dniach 21-23.06.2007 r. Archiwum Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach było organiza- 
torem XV konferencji Sekcji Archiwów Szkół Wyższych, Instytucji Naukowych i Kulturalnych 
Stowarzyszenia Archiwistów Polskich pt.: „Archiwa i ich użytkownicy”. 

W konferencji wzięło udział 109 przedstawicieli archiwów szkół wyższych, instytucji 
naukowych i kulturalnych (bibliotek, muzeów, teatrów, oper) oraz archiwów państwowych i firm 
komercyjnych obecnych na rynku polskim, a świadczących usługi archiwom i archiwistyce. 
Podczas konferencji wygłoszono 25 referatów dotyczących relacji między archiwistami/archiwami 
a użytkownikami w różnych aspektach: wzajemnych stereotypów, badań naukowych, działalności 
kulturalnej, pomocy ewidencyjno-informacyjnych, warunków prawnych udostępniania zasobów. 
Podjęto również problem informatyzacji archiwów, digitalizacji zbiorów archiwalnych. W ramach 
konferencji odbyło się także szkolenie z zakresu Public Relations. 



 ~  109  ~

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 
i Rada Wydawnicza 

W omawianym okresie Wydawnictwo zostało poddane znaczącym zmianom i reorganizacji. 
Zmieniona została jego struktura, powstał nowy Regulamin a Jednostka została ujęta w Statucie 
Uniwersytetu Śląskiego. 

Wydawnictwo uruchomiło własną księgarnię, rozwinęło sprzedaż przez Internet oraz wprowadziło 
elektroniczny system płatniczy.  

W 2007 roku sfinalizowane zostały starania o możliwość zamieszczania publikacji WUŚ 
w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej, na portalu Central and Eastern European Online Library 
(C.E.E.O.L.) oraz w Google Book Search. W przypadku niektórych publikacji uruchomiono formę 
druku cyfrowego, co pozwoliło wygenerować znaczne oszczędności na poziomie realizacji 
poligraficznej już w pierwszych miesiącach 2008 roku.  

Niektóre wydawane przez WUŚ czasopisma i wydawnictwa ciągłe: „Chowanna”, „Folia Philo- 
sophica”, „Neophilologica” znalazły się na punktowej liście Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego. 

Każdego roku Wydawnictwo uczestniczyło w najbardziej znaczących krajowych i międzyna-
rodowych targach i wystawach książek, prowadziło szeroką działalność reklamowo-
marketingową. Nasze publikacje z roku na rok zyskiwały coraz większe uznanie, czego wyrazem 
są liczne nominacje, wyróżnienia i nagrody zdobywane na krajowych i międzynarodowych 
targach książek — w tym nominacje do prestiżowej Nagrody Głównej Konkursu im. Jana 
Długosza na Międzynarodowych Targach Książki w Krakowie (za książki: Prawda i mniemania 
Dariusza Kuboka oraz Województwo śląskie w latach 1945–1950 Ryszarda Kaczmarka), I nagroda 
(za podręcznik Paleobotanika Aleksandra Jachowicza i Soni Dybowskiej-Jachowicz) oraz wyróżnienie 
(za książkę Chwile i eony Danuty Opackiej-Walasek) w Konkursie na Najtrafniejszą Szatę 
Edytorską Książki Naukowej, wyróżnienie za Najlepszą Książkę Akademicką (za książkę pod red. 
Jolanty Gwioździk i Edwarda Różyckiego Kultura książki ziem wschodniego i południowego 
pogranicza Polski (XVI–XX wiek). Paralele i różnice), nagroda za najlepiej wydaną książkę 
akademicką ATENA’2006 (za książkę Chwile i eony Danuty Opackiej-Walasek), nagroda im. 
Adama Heymowskiego (za książkę Otoczenie Władysława Polczyka w latach 1370–1401 Jerzego 
Sperki), nominacja do Nagrody dla Najładniej Wydanej Książki ACADEMIA 2007 (za książkę 
www.poradniajęzykowa.pl pod red. Katarzyny Wyrwas) i wiele innych. Łącznie w omawianym 
okresie otrzymaliśmy 13 nagród i wyróżnień oraz 5 nominacji w prestiżowych konkursach. 

Z myślą o poszerzeniu działalności edytorskiej, uruchomiono nowe serie wydawnicze: Bibliotheca 
Alia Universa, Poemata Inuentis Aevi, Edytorstwo Naukowe, Zarządzanie i Technologie Informa- 
cyjne.  

Od początku 2003 roku, w wyniku nowelizacji ustawy o zamówieniach publicznych, 
wszystkie publikacje wydawane przez Oficynę zostały objęte postępowaniem przetargowym. 
Jednocześnie — Zarządzeniem JM Rektora z dnia 16 IX 2002 roku został uregulowany tryb 
wydawania publikacji poza Wydawnictwem Uniwersytetu Śląskiego. 

Przeprowadzony w 2003 roku podział kompetencji między powołanych zastępców dyrektora 
Wydawnictwa: ds. Teki oraz ds. Poligrafii i Kolportażu szybko dały wyraźne rezultaty w postaci 
znacznego uporządkowania i usprawnienia pracy całego zespołu. Radykalne zmiany w składzie 
kadrowym działu kolportażu dokonane w 2007 roku przełożyły się na znaczący wzrost sprzedaży 
(w omawianym okresie sprzedaż zwiększyła się o 3000 egzemplarzy rocznie, a jej wartość od 
roku 2005 do 2007 wzrosła o 220 tys. zł).  

W omawianym okresie funkcję Przewodniczącego Rady Wydawniczej pełnił prof. dr hab. 
Czesław Głombik. 

Rada Wydawnicza podczas swoich obrad określała politykę wydawniczą, zatwierdzała plany 
wydawnicze oraz przyjmowała szczegółowe sprawozdania z ich realizacji. 

Na posiedzeniach Rady Wydawniczej podjęto szereg uchwał dotyczących m. in. trybu 
powoływania recenzentów, trybu kierowania i przyjmowania prac do realizacji wydawniczej, 
planów wydawniczych, serii i wydawnictw ciągłych itp. Rada Wydawnicza powołała szereg 
nowych czasopism i wydawnictw ciągłych, m.in.: Studia Politicae Universitatis Silesiensis, 
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Scripta Classica, Romanica Silesiana, Mentibus memorandis. Sylwetki naukowe uczonych 
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Górnośląskie Studia Socjologiczne — seria nowa, 
Przekłady Literatur Słowiańskich, Silesian Journal of Legal Studies. 

Biblioteka Uniwersytecka 

W latach 2002-2008 Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego podlegała zmianom prowadzącym do 
przeobrażenia jej w akademickie centrum informacji naukowej. Władze uczelni podjęły działania 
zmierzające do budowy nowego gmachu Biblioteki. Z dniem 1 stycznia 2004 roku nastąpiła zmiana 
na stanowisku Dyrektora Biblioteki.  

W roku 2002 roku zakończono pierwszego etapu prac nad planami budowy nowego gmachu 
Biblioteki Uniwersyteckiej. Przeprowadzony został konkurs architektoniczny na budynek Na 
konkurs wpłynęło 39 projektów, spośród których wyłoniony został projekt do realizacji. Prace nad 
projektem nowego gmachu Biblioteki; prowadził powołany i kierowany przez Dyrektora BUŚ 
specjalny zespół, który kontynuował stałą współpracę z architektami w procesie uzgodnień 
i odbioru projektu.  

W roku 2004 przygotowywano materiały niezbędne do złożenia wniosku o fundusze 
strukturalne w ramach programów europejskich (ZPORR, w zakresie infrastruktury edukacyjnej). 
Wspólnie z firmą doradczą Consorg Sp. z o.o. przygotowane zostało Studium Wykonalności 
projektu „Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego”, a następnie, w 
czerwcu 2004 r. złożono wniosek o finansowanie ze środków strukturalnych UE. Wniosek BUŚ 
uzyskał wysoką ocenę ekspertów i został zakwalifikowany do finałowego postępowania, jednak 
ostatecznie nie otrzymał dotacji. W podobnej sytuacji znalazł się projekt Biblioteki Akademii 
Ekonomicznej, co w końcu roku doprowadziło do rozpoczęcia rozmów o wspólnym 
przedsięwzięciu. 

W 2005 r. kontynuowane były rozmowy pomiędzy obydwoma uczelniami na temat wspólnej 
inwestycji. W związku ze zmianą koncepcji Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki, 
polegającej na realizacji zadania jako wspólnego przedsięwzięcia Uniwersytetu Śląskiego 
i Akademii Ekonomicznej, przygotowywano i uzgodniono z architektami nowe założenia funkcji 
wewnętrznych obiektu przy zachowaniu zasadniczych rozwiązań dotychczasowego projektu. 

W roku 2006 inwestycja została umieszczona przez Zarząd Województwa na liście projektów 
kluczowych dla regionu. Opracowano m.in. tzw. fiszkę projektu. 

W roku 2007 realizowano projekt Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki pod nazwą 
Biblioteki Akademickiej jako wspólną inwestycję Uniwersytetu Śląskiego i Akademii 
Ekonomicznej. W ciągu całego roku odbywały się uzgodnienia dotyczące przygotowania 
materiałów do wniosku o środki unijne z dotacji na lata 2007-2013 oraz uzgadniano szczegółowe 
zapisy przyszłej umowy konsorcjum, w tym w zakresie kształtu organizacyjnego wspólnej 
jednostki. We współpracy z firmą zewnętrzną opracowano nowe Studium Wykonalności projektu. 

Organizacja systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu Śląskiego 
W 2004 r. na polecenie JM Rektora przygotowana została przez Dyrektora BUŚ koncepcja 

integracji sieci bibliotecznej UŚ, mająca na celu optymalizację zarządzania systemem 
informacyjno-bibliotecznym w takich zakresach, jak: zarządzanie zasobami ludzkimi, organizacja 
pracy, wykorzystanie środków finansowych, informatyzacja, dostęp do zasobów elektronicznych 
oraz informacji naukowej, przygotowanie do zmiany funkcjonowania BUŚ po oddaniu nowego 
gmachu. Koncepcja została zaprezentowana i przedyskutowana we wrześniu na posiedzeniu 
Kolegium Rektorsko-Dziekańskiego w Cieszynie i wskutek pozytywnej oceny, na jej podstawie 
przygotowano propozycje zmian zapisów w Statucie Uczelni oraz projekt nowego Regulaminu 
organizacyjnego BUŚ. W wyniku nieprzychylnej oceny proponowanych zmian przez Radę 
Biblioteczną, Senacką Komisję Rozwoju oraz Rady Wydziału Prawa i Nauk Społecznych, 
projekty nowych uregulowań dot. funkcjonowania sieci bibliotecznej nie weszły w życie.  
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Zgodnie z uchwałą Senatu Uniwersytetu Śląskiego nr 74 z dnia 28 czerwca 2005 roku 
Biblioteka Filii w Cieszynie została włączona w strukturę BUŚ jako Oddział BUŚ w Cieszynie. 
Pracownicy BUŚ brali udział w pracach koncepcyjnych modernizacji Oddziału BUŚ w Cieszynie, 
udzielono także wsparcia merytorycznego w uruchomieniu elektronicznej wypożyczalni. 

W roku 2006 kontynuowano proces reorganizacji sieci bibliotecznej. Zarządzeniem Rektora nr 
58/2006 r. z dnia 14 grudnia 2006 r. przekształcona została struktura bibliotek specjalistycznych 
Wydziału Filologicznego; na miejsce 9 dotychczas działających powołano dwie jednostki; Biblio- 
tekę Wydziału Filologicznego w Katowicach i Bibliotekę Wydziału Filologicznego w Sosnowcu. 

W roku 2007 zakończono prace nad nowym regulaminem udostępniania oraz nad reorganizacją 
struktury BUŚ. 29 maja 2007 r. Senat uczelni zatwierdził nowy „Regulamin organizacyjny 
systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu Śląskiego” wprowadzający zmiany 
struktury Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego (Zarządzenie nr 44/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r. 
Rektora Uniwersytetu Śląskiego w sprawie przekształcenia struktury organizacyjnej w Bibliotece 
Uniwersytetu Śląskiego). 29 czerwca Senat przyjął nowy „Regulamin udostępniania zbiorów 
w systemie biblioteczno-informacyjnym Uniwersytetu Śląskiego”. 

Ukazało się Zarządzenie nr 35/2007 z dnia 4 czerwca 2007 r. Rektora Uniwersytetu Śląskiego 
w sprawie likwidacji Kolegium Języka Biznesu, zgodnie, z którym nastąpiło przekazanie 
księgozbiorów, dokumentacji i składników majątku Biblioteki Kolegium do Biblioteki Wydziału 
Filologicznego w Sosnowcu, 

Komputerowy system biblioteczny 
W roku 2007 sfinalizowano prace związane z uruchomieniem nowego systemu PROLIB 2. 

Firma Max Elektronik przygotowała wersję systemu z formatem MARC21. W lutym 2007 r. 
dokonano instalacji nowej wersji M-21, po pierwszym oglądzie i uwagach ze strony bibliotekarzy 
firma przygotowała bazę testową. Testy trwały od kwietnia do maja 2007r. bibliotekarze 
przygotowali wykaz merytorycznych zmian, reinstalacja systemu PROLIB nastąpiła w I połowie 
sierpnia 2007 r. 

Bibliografia Dorobku Pracowników Uniwersytetu Śląskiego  
15 marca 2005 r. upubliczniono zasób „Bibliografii Dorobku Naukowego Pracowników 

Uniwersytetu Śląskiego” przez dostęp internetowy.  
W roku 2007 opracowano projekt nowej wersji Bibliografii, który ułatwi kompletowanie 

informacji o publikacjach 
W roku 2008 uruchomiono projekt Elektronicznego Systemu Rejestracyjnego „Bibliografia 

Dorobku Pracowników Uniwersytetu Śląskiego”. 

Biblioteka cyfrowa 
20 lipca 2006 r. pomiędzy Uniwersytetem Śląskiem a Biblioteką Śląską zostało podpisane 

porozumienie o współtworzeniu zasobu cyfrowego dziedzictwa kulturowego Śląska. W prace 
współtworzenia zaangażowało się 23 biblioteki naukowe i publiczne, zasób sukcesywnie się 
powiększa. Śląska Biblioteka Cyfrowa funkcjonuje na oprogramowaniu polskim dLibra. Zasady 
współpracy opierają się na dobrowolnym udziale i posiadanych możliwościach digitalizacji 
zbiorów. BUŚ ustalono procedury doboru materiałów do digitalizacji, powołano Komisję ds. 
kwalifikowania materiałów do digitalizacji ze zbiorów Biblioteki. 

Publikacje własne 
W 2004 r. w działalności wydawniczej Biblioteki najważniejsza była bogato ilustrowana 

publikacja „Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego. Zbiory specjalne”. Przy współpracy z Fundacją 
„Pallas Silesia” pozyskano część środków w drodze konkursu na przedsięwzięcia w zakresie 
kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski w Katowicach.  

http://www.bg.us.edu.pl/struktura_zal1.htm�
http://www.bg.us.edu.pl/struktura_zal1.htm�
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W roku 2008 złożono do druku pracę zbiorową Biblioteka otwarta. Wczoraj i jutro Biblioteki 
Uniwersytetu Śląskiego zawierającą szkice m.in. z historii biblioteki. 

Konserwacja zbiorów 
W czerwcu 2005 podjęto wyzwanie w postaci rozpoczęcia konserwacji Biblii Leopolity termin 

zakończenia prac przewidziano maj 2008. Przez cały czas trwania prac restauratorskich 
utrzymywano kontakt i współpracę z pracownią konserwatorską prof. Leonarda Ogiermana.  

W 2006 roku przeprowadzono w Bibliotece Śląskiej dezynfekcję księgozbioru starych druków. 
Po rozpakowaniu przeprowadzono kontrolę stanu z rejestrem. Księgozbiór został umieszczony 
w uprzednio zdezynfekowanych sterinolem szafach. 

Dostęp do elektronicznych i drukowanych źródeł informacji 
Informacja naukowa 

Pomimo wzrostu kosztów prenumeraty baz danych Biblioteka Uniwersytecka podejmowała 
starania o utrzymanie szerokiego wachlarza tematycznego elektronicznych źródeł informacji. 
Zasadniczymi źródłami są naukowe bazy danych polskie i zagraniczne, serwisy czasopism 
elektronicznych. Wszystkie źródła elektroniczne dostępne są z każdego stanowiska kompute- 
rowego w uczelni. 

Wprowadzono zmiany w informowaniu użytkowników o posiadanych zasobach. Zmieniono 
i unowocześniono stronę WWW BUŚ, zmieniono Informator dla użytkowników. Stale 
aktualizowana jest zbiorcza lista czasopism elektronicznych, opcje wyszukiwawcze tego serwisu 
wzbogacono o możliwość wyszukiwania rzeczowego, zaktualizowano i rozbudowano podłączenie 
„Źródła internetowe” ze zbiorem linków najbardziej odpowiadających profilowi Uczelni. Na 
stronie WWW uruchomiono opcję „Zapytaj bibliotekarza” oraz opcję umożliwiającą pobranie 
plików PDF wydawanych przez OIN informatorów.  

Bazy danych 
W roku 2007 udostępniano 60 tytułów baz danych na CD-ROM i online, z tego 48 zagra- 

nicznych i 12 polskich. Dodatkowo w serwisie OCLC FirstSearch dostępnych było 25 zagra- 
nicznych baz danych, oraz 10 zagranicznych baz danych i serwisów pełnotekstowych dostępnych 
przez British Council. W sieci udostępniano także 3 bazy tworzone przez Bibliotekę Uniwersytetu 
Śląskiego: Bibliografia dorobku naukowego pracowników UŚ, Polska literatura humanistyczna — 
ARTON, Naukowe i fachowe polskie czasopisma elektroniczne. 

W 2007 roku ostatecznie zamieniono system InfoWare na system OneLog, w którym 
umieszczono prawie wszystkie funkcjonujące w naszej sieci bazy danych i serwisy czasopism 
elektronicznych, a także linki do źródeł w wolnym dostępie. 

Stan zbiorów, opracowanie i udostępnianie 
W roku 2007 zdigitalizowano kartkowy katalog alfabetyczny i uruchomiono system 

elektronicznego zamawiania publikacji z tego katalogu, system pozwala również na składanie 
zamówień z komputerów osobistych. Obecnie całość zbiorów BUŚ jest widoczna w katalogu 
elektronicznym i daje możliwość zdalnego zamawiania książek.  

W omawianym okresie na bieżąco wykonywane były prace związane z gromadzeniem i opra- 
cowaniem zbiorów (w tym retrokonwersja), a także zintensyfikowano prace związane z selekcją 
zbiorów, tak aby należycie przygotować księgozbiór do przeniesienia do nowego obiektu. 

Zbiory książek (wraz ze skryptami i depozytami) na koniec 2002 roku to 1 171 958 vol., w tym 
w bibliotece głównej 321 549 vol. W roku 2007 odpowiednio: 1 290 765 vol., w bibliotece 
głównej 508 918 vol.  

Ilość zarejestrowanych czytelników w całym systemie wynosiła 55 411 osób w roku 2002 oraz 
55 848 osób na koniec roku 2007. 

Pozostałe dane dot. wielkości zbiorów i udostępniania (za lata 2002–2008) w załączonej 
tabeli. 
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Komputeryzacj. 
Nadzór merytoryczny nad komputeryzacja Biblioteki Głównej i sieci bibliotek specjalistycznych 

sprawuje Oddział Obsługi Informatycznej Bibliotek. W 2004 r. wyposażenie w stanowiska 
komputerowe to 196 stanowisk dla bibliotekarzy i 150 dla czytelników. Zaplecze sprzętowe 
rozbudowywano etapowo od 2002 roku. Aktualny stan pozwala na prawidłowe funkcjonowanie 
dostępu do posiadanych źródeł informacji i elektronicznego katalogu. Jednak przyłączenie 
kolejnych bibliotek specjalistycznych do elektronicznej wypożyczalni wymagało dodatkowych 
inwestycji. Do najważniejszych zadań zrealizowanych w roku 2007 należały m.in.: 

• Rozbudowa systemu Prolib/Promax i Progress do poziomu 130 licencji Prolib M21, 50 
użytkowników równoczesnych systemu OPAC WWW, (zakup finansowany z funduszy dla 
osób niepełnosprawnych).  

• Rozbudowa systemu oprogramowania Onelog / IRIS do zarządzania dostępem do 
sieciowych systemów informacyjnych Uniwersytetu Śląskiego do 70 równoczesnych 
użytkowników. 

• Zakup oprogramowania do zarządzania zasobami biblioteki cyfrowej Libra — 2 licencje 
dla mirroru ŚBS i osobny system do udostępniania zasobów własnych. 

Kadry 
Na dzień 31.12.2007 r. w BUŚ (wraz z Oddziałem w Cieszynie) zatrudnionych było 98 praco- 

wników oraz Dyrektor BUŚ w tym: 6 bibliotekarzy dyplomowanych, 31 kustoszy, 12 st. biblio- 
tekarzy, 20 bibliotekarzy, 10 młodszych bibliotekarzy, 4 st. magazynierów, 5 magazynierów, 
1 pomocnik bibliotekarza, 5 pracowników informatyki, 2 pracowników administracji, 2 porząd- 
kowe. Wyższe wykształcenie posiadało 72 osoby. 

Obsada personalna bibliotek specjalistycznych na koniec 2002 roku wynosiła 110 osób 
a łączna wielkość zatrudnienia w całym systemie bibliotecznym wynosiła 196, 5 etatu. Na koniec 
roku 2007 wielkości te wyniosły odpowiednio 111 osób i 187, 5 etatu. 

TABELA 1 

Statystyka — 2002 

Zb. zwarte 
i skrypty* 

Czasop.
zinwent. Wypożyczalnia Czytelnie 

Lp. Biblioteka Ilość 
etat. 

w wol. w wol. ilość 
zarej. czyt.

ilość 
wyp. wol. 

ilość 
miejsc 

ilość 
odwiedzin

1. Polonistyczna 13 97 211 
11 295* 7 230 2 974 32 155 68 23 013 

2. Instytutu Filolog. 
Wschodniosłow. 3 59 833 

9 601* — 825 8 656 

3. Anglistyczna 3 46 383 
3 519* — 951 13 129 

4. Romanistyczna 3 27 681 
488* — 1 016 4 606 

5. Slawistyczna 2,5 27 013 
2 413* — 860 4 339 

Zbiory 
udostępnia 

Międzyinstytutowa 
Czytelnia 

Neofilologiczna 

6. Germanistyczna 3 16 603 
4 033* — 791 4 793 18 4 247 

7. Bibliologiczna 1 7 060 
1 000* — 920 2 928 14 2 605 

8. Katedry Filologii  
Klasycznej 1 3 714 

— — 94 1 310 4 1 508 

9. Międzyinst. Czytelnia 
Neofilologiczna 4 — 

— — — — 144 20 157 

10. Biblioteka Wydziału  
Nauk Społecznych 12 91 777 

9 349* — 3 572 17 077 97 39 056 

11. Biblioteka Wydziału  
Prawa i Administracji 10 69 795 

13 905* 6 793 2 473 35 055 71 38 702 

12. Biblioteka Wydziału 
Pedagogiki i Psychologii 7 64 048 

11 504*  4 257 4 410 45 909 60 15 740 
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13. Biblioteka Wydziału  
Nauk o Ziemi 6 34 086 

11 313* 310 1 590 36 361 23 15 609 

14. Biblioteka Wydziału 
Techniki 6 25 074 

7 944* — 1 401 7 997 18 3 472 

15. Biblioteka Wydziału 
Biologii 6 22 727 

13 607* 11 963 1 421` 16 675 38 9 671 

16. Biblioteka Wydziału 
Radia i Telewizji 1,5 10 060 

2 917* — 455 3 102 10 482 

17. Biblioteka Instytutu Fizyki 4 33 815 
3 731*  14 654 1 556 7 687 60 8 719 

18. Biblioteka Studium  
Języków Obcych 1 6 332 

10 633* 277 1501 6 949 4 166 

19. Kolegium Języka Biznesu 1 3 410 
595* — 53 573 12 8 104 

20. Szkoły Zarządzania 1 1 708 
279* — 522 1 841 32 2 107 

21. Filia W Cieszynie 13,5 64 486 
34 241* 4 905 6 345 28 104 66 33 363 

22. Międzynarodowa Szkoła 
Nauk Politycznych 1 2 607 

depozyt — 182 5 692 19 5 208 

23. Teologiczna 6,5 104 260 
depozyt 

1 425
depozyt 786 5 983 38 3 006 

 Wydziały ogółem 110 712 816 
+ 152 367* 50 389 34 698 290 921 796 234 935 

 Biblioteka  
Uniwersytetu Śl.* 86,5 279 002 

 + 27 773* 16 663 20 713 142 991 187 49 699 

 Biblioteka Niemiecka 2 5 196 
depozyt 

—
— 761 8 366 9 3 430 

 Biblioteka i Czytelnia  
Brytyjska 3 9 578 

depozyt 
—
— 1 391 32 266 11  1 135 

 Biblioteki  
 
Ogółem 

196,5 
991 818 

+ 180 140* 
1 171 958  67 052 55 411 

 
 

433 912 

 
 

983 284 634 
• zawiera dane odnośnie udostępniania Biblioteki Niemieckiej i Biblioteki i Czytelni Brytyjskiej 

TABELA 2 

Statystyka — 2007 

Zbiory 
zwarte 

i skrypty*
Czasop.
zinwent. Wypożyczalnia Czytelnie 

Lp. Biblioteka Ilość 
etat. 

w wol. w wol. 
ilość 

zarej. 
czyt. 

ilość 
wyp.
wol. 

Ilość 
miejsc 
w czyt. 

ilość 
odwiedz. 

ilość 
udost. wol 

1. Wydziału Filologicznego 
w Katowicach 15 119 127

14 956* 7 836  3 121 24 484 84 22 445 95 539 

2. Wydziału Filologicznego  
w Sosnowcu 19,5 175 047

21 483* 506 12 825 34 043 144 18 141 26 602 

3. Wydziału  
Nauk Społecznych 12 92 339

7 829* — 3 057 12 373 113 36 263 135 466 

4. Wydziału Prawa 
i Administracji 10 77 328

4 923* 6 793 2 430 19 187 108 66 784 312 649 

5. Wydziału Pedagogiki  
i Psychologii 7 64 867

13 385* 4 576 4 748 23 824 50 16 328 68 204 

6. Wydziału Nauk o Ziemi 8 37 325
11 975* 310 1 041 17 045 63 16 958 73 230 

7. Wydziału Informatyki  
i Nauki o Materiałach 5 26 399

779* — 797 4 981 20 968 8 614 

8. Wydziału Biologii  
i Ochrony Środowiska 6 24 092

11 675* 12 536 2 102 20 421 38 8 724 79 433 

9. Wydziału Radia i Telewizji 1,5 10 920
2 520* — 290 1 825 9 338 1 679 

10. Instytutu Fizyki 4 33 740
3 883* 15 032 1 424 5 843 60 8 229 12 229 
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11. Ośrodka Dydaktycznego  
w Rybniku 1 9 073

230* — 665 6 100 17 3 440 Nie prowadzi 
statystyki 

12. Studium Języków Obcych 1 5 556
3 919* 227 1 071 5 505 4 163 607 

13. Szkoły Zarządzania 1 4 171
737* — 339 3 031 32 510 1 125 

14. Międzynarodowej Szkoły 
Nauk Politycznych 1 3 568

— — 87 2 825 10 2 431 1 690 

15. Teologiczna 
6,5 

120 596
4 417*

depozyt 

26 156
depozyt 2 002 23 486 50 8 376 25 757 

 Wydziały  
 
Ogółem 

98,5 
683 552

+ 98 295*
781 847 47 816 35 999 204 973

 
 

802 

 
 

210 098 842 824 
 Biblioteka  

Uniwersytetu Śląskiego 76,5 391 521
+ 12 913* 17 779 15 109 127 009 177 31 006 19 670 

 Oddział BUŚ w Cieszynie 12,5  70 262
+ 34 222* 227 2 882 23 191 75 8 284 60 403 

 Biblioteka Niemiecka w BUŚ  5 562
depozyt — 490 5 188 12 2 093 Nie prowadzi 

statystyki 
 Biblioteka i Czyt. Brytyjska w BUŚ 8 850

depozyt — 1 368 20 075 11 1 248 Nie prowadzi 
statystyki 

 BUŚ + Oddziały 
Ogółem  89 

461 783
+ 47 135*

508 918 
18 006 19 849 175 463 275 42 631 80 073 

 Biblioteki 
 
Ogółem 

187,5 
1 145 335

+ 145 430*
1 290 765 

 

65 822 55 848 380 436

 
 

1 077 

 
 

252 729 922 897 
 
 

Rada Biblioteczna UŚ 

Inauguracyjne posiedzenie Rady Bibliotecznej odbyło się 22 listopada 2002 roku z udziałem 
Prorektora ds. Nauki, prof. dra hab. Wiesława Banysia. Na tym zebraniu przewodniczącą Rady wybra- 
na została prof. dr hab. Elżbieta Gondek (drugim kandydatem był dr hab. prof. UŚ Jan Sładkowski). 

W roku 2005 nastąpiła zmiana kadencji Rady Bibliotecznej. 25 października 2005 odbyło się 
pierwsze spotkanie Rady Bibliotecznej w kadencji 2005-2008. W spotkaniu tym uczestniczył JM 
Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Janusz Janeczek. Na spotkaniu tym w tajnym głoso- 
waniu wybrano nowego przewodniczącego Rady — został nim dr hab. Jan Sładkowski, prof. UŚ.  

Rada Biblioteczna, zgodnie ze Statutem Uniwersytetu Śląskiego, jest organem doradczym 
i opiniodawczym uczelni w zakresie ustalania polityki kadrowej oraz gromadzenia, opracowania 
i udostępniania zbiorów bibliotecznych, oceny działania i realizacji zadań statutowych przez biblioteki 
i jednostki pokrewne wchodzące w skład systemu bibliotecznego Uniwersytetu Śląskiego.  

Do „niejako rutynowych czynności” Rady należy zatwierdzanie sprawozdań rocznych z dzia- 
łalności Bibliotek Uniwersytetu Śląskiego oraz opiniowanie wniosków awansowych zatrudnionych 
w nich pracowników. Ponadto, w okresie 2002–2008, Rada omawiała i opiniowała następujące 
problemy dotyczące struktury i rozwoju Systemu Bibliotecznego UŚ: 
• Ustalenie wizji przyszłej biblioteki w związku z rozpoczęciem przygotowań do budowy 

nowego gmachu biblioteki. 
• Ustalenie kryteriów jakie powinien spełniać dyrektor Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego oraz 

wyłonienie przedstawicieli Rady do Komisji Konkursowej powołanej przez Rektora UŚ 
w sprawie wyboru dyrektora BUŚ związku z przejściem na emeryturę mgr Wandy Dziadkiewicz. 
Nowym dyrektorem, wyłonionym w konkursie, został dr hab. Dariusz Pawelec. 

• Bieżące zmiany regulaminowe i organizacyjne systemu bibliotecznego (zmiana organizacji 
bibliotek na Wydziale Filologicznym, likwidacja biblioteki Kolegium Języka Biznesu itp.). 

• Projekt jednolitego regulaminu udostępniania zbiorów. 
• Regulamin Organizacyjny Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego; sprawa ta była omawiana na 
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kilku posiedzeniach Rady w związku z obawami niektórych wydziałów, że utracą kontrolę nad 
zbiorami bibliotek i czytelni specjalistycznych — po długich dyskusjach Rada poparła 
możliwość wyłączenia niektórych bibliotek specjalistycznych ze struktury BUŚ (na życzenie 
zainteresowanego wydziału). 

Wnioski płynące z rozważań Rady Bibliotecznej w latach 2002–2008 
• Pracownicy naukowi UŚ chcieliby by BUŚ była placówką nowoczesną, spełniającą wielorakie 

funkcje: centrum informacji, ośrodka spotkań naukowych, miejsca wystaw i promocji UŚ oraz 
placówki dydaktycznej wdrażającej studentów do pracy z nowoczesnymi systemami 
udostępniania i gromadzenia informacji. Okazją do takiej zmiany strukturalnej powinna być 
budowa nowego gmachu biblioteki. 

• Rada dostrzega wielki dorobek bibliotek Uniwersytetu Śląskiego. Należy docenić, że BUŚ nie 
tylko wypełnia swoje statutowe zadania w zakresie gromadzenia, opracowania i udostępniania 
zbiorów różnego typu dokumentów, ale również ciągle rozszerza formy promocji Biblioteki 
i jej zbiorów. Warto tu przede wszystkim wymienić tworzoną bazę cytowań ARTON (dla nauk 
humanistycznych w Polsce) oraz — tworzoną wspólnie z Biblioteką Śląską - Śląska Bibliotekę 
Cyfrową. 

• Poważnym problemem wydaje się być interpretacja przepisów dotyczących stanowisk 
bibliotekarzy. Pracownicy nie będący bibliotekarzami z wykształcenia są niezbędni dla 
prawidłowego funkcjonowania BUŚ chociażby z powodu coraz to bardziej specjalistycznych 
zadań finansowych, informatycznych itd. Dlatego wymóg (płatnego?) uzupełnienia wykształcenia 
w kierunku bibliotekoznawstwa, szczególnie w przypadku zasłużonych pracowników wydaje 
się być mało trafny. Władze Uczelni powinny rozwiązać ten problem w sposób nie wywołujący 
poczucia krzywdy wśród zasłużonych i potrzebnych Bibliotece specjalistów z innych dziedzin. 

• Istotnym problemem, sygnalizowanym przez bibliotekarzy, są kłopoty odzyskiwaniem 
wypożyczonych książek; zdaniem przedstawicieli bibliotek korzystne byłoby rozwiązanie 
polegające na wymogu uzyskania potwierdzenia zwrotu książek przed wydaniem karty 
obiegowej.  

• Ponadto członkowie Rady wskazywali na niepokojący problem spadku zakupu książek, co 
szczególnie widoczne jest w przypadku bibliotek wydziałowych — książki są coraz droższe, 
kupuje się coraz mniej tytułów za te same fundusze. Rada sygnalizuje więc potrzebę 
zapobiegania realnemu spadkowi środków finansowych będących do dyspozycji Biblioteki.  

Studium Intensywnej Nauki Języka Angielskiego 

Kursy w ramach pensum nauczycieli akademickich dla pracowników i doktorantów 
Uniwersytetu Śląskiego (50% zniżki na wszystkie kursy, od 2007 mniejsze zniżki dla pracowników, 
stawki są ustalane w zależności od kursu, intensywności, itp.)  
• Kursy dodatkowe komercyjne dla dorosłych po maturze i młodzieży, 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 ESOL  
• Zmieniająca się liczba studentów na kursach i egzaminach Cambridge (od grudnia 2004 egzamin 

maturalny nie może być zastąpiony przez egzamin Cambridge — FCE).  
• Od roku 1998 do 2007 należeliśmy do sieci UCET ( 9 ośrodków akademickich w całej Polsce). 

Sieć ta wspólnie opracowała dokument dla prowadzenia kursów o najwyższym poziomie 
merytorycznym i organizacyjnym, zwany COP (Code of Practice). Na podstawie tego dokumentu 
prowadzona jest coroczna inspekcja, przyznająca akredytację. Wymagania i standardy są 
bardzo wysokie.  
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Kadra składa się z wysoko wykształconych lektorów, wykładowców i starszych wykładowców 
uniwersyteckich, a także wykwalifikowanych nauczycieli pochodzenia brytyjskiego i amery- 
kańskiego. 
• Praca nauczycieli jest kontrolowana w formie hospitacji i późniejszego omówienia wspólnie 

z kierownikiem Studium.  
• Nauczyciele doskonalą się na różnych konferencjach i warsztatach oraz seminariach. W latach 

2002–2008 w konferencjach brało udział wielu nauczycieli. Corocznie odbywają się konferencje 
metodyczne — IATEFL (Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Angielskiego) oraz konferencje 
naszej sieci UCET. Nasi nauczyciele brali również udział w wielu szkoleniach organizowanych 
przez The British Council, PASE, Wydawnictwa Macmillan, CUP, OUP, warsztaty metodyczne 
w ośrodku WOM w Katowicach i inne. 

• Studium od wielu lat jest jednostką samo finansującą się. 
• Całość kosztów, w tym kosztów płac pracowników etatowych, pokrywana jest ze źródeł 

własnych, tj. opłat uczestników kursów 
• Z zysków za kursy dodatkowe pokrywane są koszty materiałów, środków trwałych, środków 

dydaktycznych, urządzeń biurowych, ksero, itd.  
• W roku 2004 przeprowadzono remont i adaptację pomieszczeń w budynku przy ulicy Banko- 

wej 14, odzyskanych od Wydziału Prawa UŚ. 

Egzaminy Cambridge  
• Trzy razy w ciągu roku, w marcu, czerwcu i w grudniu przeprowadzane są egzaminy FCE- 

Cambridge, które są nadal popularnym egzaminem wśród uczniów, studentów i osób dorosłych 
podnoszących kwalifikacje. Wyższy stopień ( CAE) daje uprawnienia do uczenia w szkole.  

• Studium jest jednym z największych ośrodków w Polsce przeprowadzających egzaminy 
i przygotowujących kadrę egzaminatorów 

• Z roku na rok zwiększa się liczba kandydatów przystępujących do egzaminów. Następuje 
jednak ich dywersyfikacja ( większa popularność egzaminu PET i BEC, IELTS, ILEC i innych).  

Współpraca z The British Council 
• Od początku działalności Studium współpracuje z The British Council w Warszawie, m. in. 

wspólnie propagując egzaminy brytyjskie i organizując i nadzorując przebieg egzaminów 
ESOL w Katowicach. Jest centrum egzaminacyjnym British Council w Katowicach.  

Planowane zamierzenia 
• Planujemy kontynuować najwyższą jakość naszych usług w dotychczasowym zakresie 
• Chcemy poszerzyć naszą ofertę o nowe kursy, np. Business English, Angielski dla Celów 

Akademickich, Kursy dla młodzieży, Kursy dla prawników, kursy przygotowujące do 
egzaminu IELTS, itd.  

• Pragniemy bardziej rozpropagować naszą ofertę zwłaszcza na wydziałach jak i w prasie 
lokalnej 

• Wzięliśmy udział w redagowaniu oferty dla kadry akademickiej i kierowniczej w ramach 
projektu programu rozwoju Uniwersytetu Śląskiego. Mamy nadzieję, że takie projekty staną 
się popularne w niedalekiej przyszłości.  

• Planujemy opracowanie profesjonalnych materiałów promocyjnych w postaci broszur, 
plakatów, itp. 

•  Planujemy w dalszym ciągu inwestować w rozwój SINJA w oparciu o własne dochody, tak by 
zapewnić najwyższą jakość.  

• Zależy nam na ścisłej współpracy zarówno z władzami Uniwersytetu Śląskiego jak i Centrum 
Egzaminacyjnego ESOL- Cambridge oraz The British Council w Warszawie.  

• Statystyka osobowa  
•  Liczba osób uczących się u nas: 
• W roku 2007/2008 uczyliśmy w naszym centrum 531 osób( w tym 98 osób to pracownicy i 

doktoranci UŚ). 
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Alliance Française 

Od stycznia do maja 2007 Ośrodek Alliance Française zorganizował dla nauczycieli języka 
francuskiego z województwa Śląskiego kursy z zakresu przygotowania uczniów do egzaminów 
międzynarodowych DELF/DALF. W zajęciach uczestniczyło w nich łącznie 32 nauczycieli. 

We wrześniu każdego roku kolejne Ośrodki Alliance Française organizują seminaria 
metodyczne. W roku 2007 Ośrodek Alliance Française w Poznaniu zorganizował w dniach 10–13 
września XXVIII Seminarium Metodyczne na temat zastosowania tablic interaktywnych 
w nauczaniu języka francuskiego. W seminarium wzięło udział 2 pracowników dydaktycznych. 

W roku 2007 zorganizowaliśmy następujące kursy języka francuskiego: 
— 6 grup dla początkujących A1 
— 6 grup dla słabo-zaawansowanych A2 
— 6 grup dla średnio-zaawansowanych B1 
— 4 grupy dla zaawansowanych B2 
— 10 grup specjalistycznych C1, C2 
— 4 grupy dla przedsiębiorstw 
— 2 grupy dla urzędników struktur lokalnych 

Łącznie mieliśmy 307 słuchaczy. 
Wpływy z kursów wyniosły: 190 142,00zł 

Sesje egzaminacyjne 
Ośrodek Alliance Française w Katowicach jest Ośrodkiem egzaminacyjnym przeprowadza- 

jącym międzynarodowe egzaminy ze znajomości języka francuskiego ogólnego. W roku 2007 
przeprowadzono 5 sesji egzaminacyjnych: 
1. Egzamin międzynarodowy DELF Junior (jednostki A1,A2,B1,B2)  
2. Egzamin międzynarodowy DELF (jednostki A1,A2,B1,B2)  
3. Egzamin międzynarodowy DELF Junior (jednostki A1,A2,B1,B2 
4. Egzamin międzynarodowy DELF ( jednostki A1,A2,B1,B2)  
5. Egzamin międzynarodowy DALF C1  

Do egzaminów przystąpiło 207 osób 
Uzyskane wpływy z tytułu opłat egzaminacyjnych wyniosły: 37960,00 zł 

Biblioteka i mediateka 
Biblioteka liczy 10179 woluminów (w tym 1087 podręczników do nauki języka francuskiego), 

360 kaset video i 324 płyty CD (głównie nagrań do podręczników). 
Na potrzeby lektorów prowadzących kursy sporządzono 24 kopie kaset audio. 
Udostępniono 7003 woluminów i jednostek. 
Zarejestrowani czytelnicy: 115 
— zarejestrowano jednostek dydaktycznych — 52 
— inne (dary od osób prywatnych, opracowano pod względem merytorycznym i formalnym)— 32 
— sporządzono spisy katalogowe i włączono karty do katalogów (alfabetyczne, rzeczowe,  

top.) — 128 
— dopisano do rejestru i umieszczono na stronie internetowej — 62 opisy 
• sporządzono spis 540 przeznaczonych do wycofania kopii kaset audio nagranych przez 

bibliotekę dla lektorów w latach 1996–2007 (zniszczone i nieaktualne) 
• współpraca ze stażystami Międzynarodowej Szkoły Nauk Politycznych (selekcja i uaktualnienie 

działu Nauki Społeczne, pomoc w przygotowaniach do umieszczenia na stronie internetowej 
zbiorów audiowizualnych BAF 

Wystawy 
Przygotowano 2 wystawy i prezentacje: 

— na dni frankofonii 
— nowości wydawnicze w dydaktyce 
— prezentacja wydawnictwa CLE International ( współpraca) 
— prezentacja Wydawnictwa Didier (współpraca) 
— prezentacja kaset video — piosenka francuska, cywilizacja (prezentacja permanentna — hall AF) 
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Wpływy z tytułu opłat wpisowych i kar: 602zł 

Kultura 
W roku 2007 działalność kulturalna Ośrodka obejmowała współfinansowanie 1 spektaklu 

teatralnych wystawianych przez studentów Filologii Romańskiej Uniwersytetu Śląskiego 
w Teatrze Korez w ramach Dni Kultury Frankofońskiej oraz organizację jednego koncertu 
jazzowego zespołu francuskiego Nelson Vera/ Stephane Galland w Galerii Rondo Sztuki. 

Ośrodek pokrył koszty związane z zakwaterowaniem i wyżywieniem gości oraz koszty 
wynajmu sali i obsługi technicznej. 

Łączna ilość widzów: około 100 osób 
W ramach Dni Kultury Frankofońskiej Ośrodek zorganizował dwa konkursy: 

1. Konkurs historyczny polegający na prezentacji multimedialnej wybranego epizodu z historii 
Francji w sposób nowatorski i dowcipny. Główną nagrodą był tygodniowy wyjazd do Paryża 
oraz słowniki multimedialne i książki finansowane przez Delegaturę Generalną Alliance 
Française. W konkursie uczestniczyli uczniowie szkół średnich województwa Śląskiego. 

2. Konkurs ortograficzny dla słuchaczy kursów Ośrodka Alliance Française. Główną nagrodą był 
tygodniowy wyjazd do Paryża finansowany przez Delegaturę Generalną Alliance Française. 

Ośrodek AF jest współorganizatorem Konkursu Poezji i Prozy Frankofońskiej (etap wojewódzki), 
który odbywa się w Liceum im. Mikołaja Kopernika w Katowicach. W Jury konkursu zasiadają 
lektorzy zatrudnieni w Ośrodku; z budżetu Delegatury AF finansowane są nagrody książkowe. 
Laureaci, którzy reprezentują województwo Śląskie na szczeblu ogólnopolskim w Bydgoszczy są 
przygotowywani przez mgr. Ahmeda Korso Feciane. 

 

Wszechnica Śląska 
Uniwersyteckie Centrum Umiejętności 

Wszechnica Śląska — Uniwersyteckie Centrum Umiejętności powołana została w marcu 2007 r. 
Utworzenie tej nowej jednostki Uniwersytetu Śląskiego było konsekwencją pojawiających się 
możliwości wykorzystania środków unijnych na realizację kształcenia, a w szczególności — 
kształcenia ustawicznego. Uniwersytet Śląski kładzie bowiem szczególny nacisk na przygo-
towanie, dostosowanych do potrzeb rynku pracy, nowych form kształcenia ustawicznego. Staje się 
ono ważnym elementem działania Uniwersytetu, pozwalającym na realizację społecznego 
programu edukacji pokoleń, które ukończyły naukę w przeszłości i dążą do podniesienia lub 
zdobycia nowych kwalifikacji. 

Wszechnica powstała na bazie doświadczeń z realizacji (styczeń 2006–luty 2007) projektu 
trzysemestralnych studiów podyplomowych dla nauczycieli w zakresie ICT, języków obcych 
i drugiego przedmiotu, Projekt ten Uniwersytet Śląski wygrał w konkursie organizowanym przez 
Ministerstwo Edukacji Narodowej. Powstał dzięki zaangażowaniu Pani dr Eugenii Rostańskiej 
i pracowników Działu Kształcenia. Jego realizacja wymagała współdziałania szeregu jednostek 
dydaktycznych i administracyjnych Uniwersytetu, w tym Kwestury UŚ. W wyniku podjętych 
działań i podpisanych porozumień studia prowadzone były przy współpracy z Akademią Pedago- 
giczną w Krakowie i Akademią Wychowania Fizycznego w Katowicach. Na studia przyjęto 
łącznie 940 słuchaczy z woj. śląskiego i małopolskiego. W ramach studiów zrealizowano 22.129 
godzin dydaktycznych dla 47 grup ćwiczeniowych. Celem studiów podyplomowych było umożli-
wienie nauczycielom zatrudnionym w szkołach lub placówkach oświatowych uzyskania kwalifikacji 
do nauczania drugiego przedmiotu:  
— przyrody,  
— chemii,  
— fizyki,  
— informatyki,  
— matematyki,  
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— podstaw przedsiębiorczości,  
— wiedzy o społeczeństwie,  
— historii,  
— wychowania do życia w rodzinie,  
— wychowania fizycznego,  
— przysposobienia obronnego,  
a ponadto przygotowanie do posługiwania się technologią informacyjną i jej wykorzystanie 
w nauczaniu oraz podniesienie poziomu znajomości języka obcego. Studia ukończyło 805 słucha-
czy, otrzymując oprócz świadectwa ukończenia studiów podyplomowych certyfikat potwierdzający 
uzyskanie kwalifikacji pedagogicznych do nauczania drugiego przedmiotu na każdym poziomie 
nauczania.  

Do zakresu działania Wszechnicy należy projektowanie, organizowanie i prowadzenie studiów 
podyplomowych i kursów dokształcających — szkoleń, warsztatów i innych form edukacyjnych 
(w ramach programów europejskich, samorządowych, własnych i innych), projektowanie, organi- 
zowanie oraz prowadzenie działań na rzecz współpracy z podmiotami edukacyjnymi, 
samorządowymi i gospodarczymi, archiwizacja materiałów związanych z realizacją umów z E.F.S. 
Dyrektorem Wszechnicy została Pani dr Eugenia Rostańska, która pełniła jednocześnie funkcję 
koordynatora-Kierownika Merytorycznego Projektu wszystkich dotychczas realizowanych 
w Uniwersytecie Śląskim edycji studiów podyplomowych, finansowanych przez Europejski 
Fundusz Społeczny. 

W kwietniu 2007 roku w trybie zamówienia z wolnej ręki Ministerstwo Edukacji Narodowej 
powierzyło Uniwersytetowi uruchomienie dwóch edycji, trwających trzy semestry kolejnych 
studiów podyplomowych dla nauczycieli, finansowanych z środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego: 
1. Studiów Podyplomowych w zakresie ICT, języków obcych i drugiego przedmiotu: 
— języka polskiego,  
— wiedzy o kulturze, 
— historii,  
— wiedzy o społeczeństwie,  
— przyrody,  
— geografii, 
— matematyki,  
— fizyki,  
— chemii, 
— informatyki, 
— techniki,  
— biologii, 
— wychowania do życia w rodzinie,  
— przysposobienia obronnego,  
— kształcenia zintegrowanego w klasach I–III,  
— terapii pedagogicznej, pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej,  
— podstaw przedsiębiorczości,  
— organizacji i zarządzania,  
— plastyki, 
— wychowania fizycznego.  
Studia te organizowane były dla 2000 nauczycieli. Tym razem Uczelnia w prowadzeniu studiów 
na kierunku: wychowanie fizyczne współpracowała tylko z Akademią Wychowania Fizycznego w 
Katowicach  
2. Studia Podyplomowe w zakresie „Szkolnego doradcy zawodowego” — realizowane w Szkole 

Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego. 
Na w/w studia organizowane przez Wszechnicę, przyjęto łącznie 2433 nauczycieli zatrudnionych 

w szkołach lub placówkach oświatowych województwa śląskiego, w tym 2145 na studia 
podyplomowe dla nauczycieli w zakresie ICT, języków obcych i drugiego przedmiotu oraz 288 na 
studia „Szkolny doradca zawodowy”. Do rekrutacji na studia przystąpiło 4193 nauczycieli, co 
świadczy o stopniu zainteresowania realizacją tych form dydaktycznych. Zrealizowano w ramach 
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projektu „Studia podyplomowe dla nauczycieli w zakresie ICT, języków obcych i drugiego 
przedmiotu” 40.980 godzin dydaktycznych dla 110 grup ćwiczeniowych a na „Szkolnym doradcy 
zawodowym” dla 15 grup ćwiczeniowych zrealizowano 5.340 godzin dydaktycznych. 
Studia ukończone zostały w marcu 2008 roku,  zgodnie z warunkami umowy. 

W wyniku realizacji w/w studiów Uniwersytet Śląski przeznaczył tylko na zakupy w zakresie 
sprzętu i materiałów dydaktycznych kwotę 843 432,32,- w tym, zaangażowane w projekt 
jednostki dydaktyczne otrzymały na potrzeby własne następujące wsparcie finansowe: 

 

Wydział Kwota  
wsparcia 

Wydział Filologiczny 118 394,00 zł 

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska 27 913,00 zł 

Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach 110 332,20 zł 

Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii 89 100,80 zł 

Wydział Nauk o Ziemi 50 524,00 zł 

Wydział Nauk Społecznych 89 208,00 zł 

Wydział Artystyczny 37 650,00 zł 

Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji 180 241,32 zł 

Szkoła Zarządzania 140 069,00 zł 

 
W lutym 2008 roku z inicjatywy dr E. Rostańskiej zostały złożone trzy wnioski o dofinansowanie 

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.4 Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty”, a mianowicie: 
1. Drugi kierunek — nowa droga rozwoju nauczycieli. Celem projektu jest podwyższenie 

kwalifikacji poprzez uzyskanie uprawnień do nauczania drugiego przedmiotu w zakresie: 
matematyki, fizyki, chemii, biologii, przyrody, informatyki, podstaw przedsiębiorczości.  

2. Nowoczesne kwalifikacje nauczycieli — nowoczesna szkoła. Studia podyplomowe kwalifikacyjne 
dla kadry pedagogicznej w zakresie: szkolne doradztwo zawodowe, oligofrenopedagogika, 
zarządzanie placówką edukacyjną, terapia pedagogiczna, pedagogika opiekuńczo-wychowaw-
cza, technologie informatyczne w e-edukacji. 

3. Nowe wyzwania — nowe umiejętności. Kursy pedagogiczne dla pracowników oświaty 
w zakresie: animacja pedagogiczna w świetlicy szkolnej, elementy profilaktyki zdrowotnej 
i higieny w szkole, interwencja pedagogiczna w trudnych sytuacjach szkolnych, technologie 
informatyczne w nauczaniu fizyki i matematyki, technologie informatyczne w bibliotece 
szkolnej, praca z człowiekiem dorosłym w sytuacjach edukacyjnych, Europejski Certyfikat 
Umiejętności Komputerowych, pisanie projektów edukacyjnych i wniosków o dotacje. 
 
W ramach przygotowania dokumentacji konkursowej uzyskano porozumienie z 17 jedno-

stkami Samorządu Terytorialnego województwa śląskiego potwierdzające współpracę w w/w 
projektach. 

Projekty są adresowane do 880 nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponad- 
gimnazjalnych oraz nauczycieli pracujących w placówkach kształcenia ustawicznego z terenu 
województwa śląskiego, zwłaszcza z terenów wiejskich. Wszystkie trzy projekty pozytywnie 
przeszły ocenę formalną pod koniec marca 2008 roku.  

Równocześnie Dyrektor Wszechnicy dr E. Rostańska przygotowała w ramach konkursu 
Ministerstwa Edukacji Narodowej „Ponadregionalne programy rozwijania umiejętności uczniów 
w zakresie kompetencji kluczowych, z szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przy-
rodniczych, technologii informacyjno-komunikacyjnych(ICT), języków obcych i przedsiębiorczości”, 
trzy nowe projekty, skierowane do szkół województwa śląskiego, opolskiego, łódzkiego i mało-
polskiego, z czteroletnim czasem realizacji. Konkurs jest w trakcie rozstrzygnięcia. 
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VVIIIIII    KKOOMMIISSJJEE  SSEENNAACCKKIIEE  

Senacka Komisja ds. Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego 

W ciągu trzech lat Komisja odbyła 8 spotkań plenarnych, których przedmiotem było już to 
opiniowanie zgłoszonych przez Jego Magnificencję Rektora projektów znajdujących się w fazie 
przygotowania do przedstawienia ich Senatowi Uczelni (np. przyszłość Ośrodka Dydaktyczno- 
-Wypoczynkowego w Bornem Sulimowie, zasadnicza modyfikacja dotychczasowego kształtu 
kierunku instrumentalistyka w Cieszynie, ocena celowości powoływania nowych jednostek 
organizacyjnych), już to rozpatrzenie własnych inicjatyw Komisji, które — po należytym opracowaniu 
— zostały następnie przedstawione Jego Magnificencji Rektorowi i Senatowi (np. stanowisko 
wobec zagadnienia tzw. „lustracji” na wyższych uczelniach).  

Najciekawszym wynikiem prac Komisji wydaje się to, że jej spotkania, zwłaszcza odbywane 
w ostatnim roku kadencji ukazały bardzo istotną potrzebę dyskusji o modelu struktury Uniwersytetu. 
Koledzy uczestniczący w Komisji z wielkim zaangażowaniem, często wykorzystując swoje 
doświadczenia z innych uczelni, rozmawiali o tym, co ich zdaniem stanowi mocne i słabe strony 
naszej uczelni. Chciałbym im za to w tym miejscu podziękować. Zapewne szkoda, że Senat nie 
zdecydował się poświęcić części jednego ze swych posiedzeń na wysłuchanie ogólnych refleksji 
wynikających z tych dyskusji, ograniczając się jedynie do wysłuchania zdania Komisji 
odnoszącego się do konkretnych spraw.  

Zasadne zatem wydaje się przedstawienie kilku spostrzeżeń i sugestii wynikających z rozmów, 
jakie odbyły się w trakcie spotkań Komisji: 
1. Istotną rzeczą jest opracowanie systemu, który pozwoliłby Rektorowi na finansowanie prac 

wybitnych zespołów badawczych o dużych osiągnięciach i znaczącym autorytecie. Finansowanie 
to winno być niezależne od ścieżki badań własnych i statutowych. 

2. Uwaga ta nabiera znaczenia w świetle rządowych propozycji ustanowienia tzw. uniwersytetów 
flagowych. Koncepcja ta wydaje się mylna, bowiem zmierza do finansowego wyróżniania 
całej uczelni, a nie najlepszych zespołów i szkół badawczych. 

3. Respektując wymogi i ograniczenia wynikające z rachunku ekonomicznego, Uniwersytet 
winien rozpoznać pola działania, w których jego misja wymaga elastycznych decyzji 
w istotnych kręgach swego działania. Na przykład, rygorystyczne trzymanie się zasad 
tyczących się liczebności grup studenckich łatwo wpada w sprzeczność z postulatem troski o 
jakość kształcenia. Podobnie, redukowanie wykładów „ogólnohumanistycznych” powodowane 
obniżaniem kosztów nieuchronnie prowadzić będzie do obniżenia poziomu wykształcenia 
absolwenta. Ta uwaga staje się istotna wobec bardzo wyraźnie zauważalnego spadku poziomu 
maturzystów opuszczających szkołę średnią. Koledzy uczestniczący w pracach Komisji 
wyrazili głębokie zaniepokojenia spadającym poziomem kształcenia w naszym Uniwersytecie. 

4. Struktura Uniwersytetu nie odbiega, zdaniem Komisji, od struktur innych uczelni. Stąd, 
kwestia zmian liczby wydziałów nie wydaje się być najważniejszym zadaniem w najbliższej 
przyszłości. 

5. Przeważa pogląd, że liczba wydziałów w obecnym kształcie sankcjonuje przyjętą w opinii 
naszej społeczności tradycję, historię i drogę rozwoju naszego Uniwersytetu. Ewentualne 
zmiany winny rozpocząć się od modyfikacji WEWNĄTRZ istniejących jednostek 
organizacyjnych, raczej niż od powoływania do istnienia nowych, dużych struktur. 

6. Postulowano ułatwianie powstawania i działania zespołów interdyscyplinarnych, których 
uczestnicy wywodząc się z rozmaitych wydziałów pracowaliby wspólnie nad projektem 
badawczym oraz udostępniali postępy i wyniki prac w trakcie zajęć dydaktycznych. 

7. Komisja także opowiada się za utrzymaniem zaangażowania Władz Uczelni i całej 
Społeczności w utrzymanie i rozwój kierunków artystycznych w Uniwersytecie. 
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Senacka Komisja ds. Kształcenia  

W roku akademickim 2007/2008 — do dnia dzisiejszego — odbyło się 9 posiedzeń plenarnych 
Komisji. Komisja opracowała: 
1. opinie do wniosków Wydziałów dotyczących utworzenia nowych kierunków i specjalności 

(ich szczegółowy wykaz podaję w dalszej części niniejszego sprawozdania); 
2. Regulamin Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie Śląskim; 
3. „Wytyczne dotyczące tworzenia, prowadzenia i likwidacji studiów podyplomowych 

w Uniwersytecie Śląskim”; 
4. harmonogram rekrutacji dla wszystkich wydziałów i kierunków UŚ; 
5. założenia, zasady i procedury przeprowadzenia Internetowej Rejestracji Kandydatów na studia 

(IRK); 
6. założenia nowego informatora dla kandydatów, który spełniałby standardy materiału reklamowego 

i wymagania współczesnego rynku edukacyjnego; 
7. Uchwałę Senatu UŚ w sprawie zasad rekrutacji kandydatów na studia na rok akademicki 

2009/2010; 
8. zaopiniowała projekty dokumentów elektronicznych przygotowanych przez Uczelniany Zespół 

Zapewniania Jakości Kształcenia (Karty Nauczyciela Akademickiego, Karty Kierunku/ 
/Specjalności i wzoru Ankiety Studenckiej). 

Terminarz prac Komisji był bardzo napięty. Przygotowane przez Komisję dokumenty 
wymagały przeprowadzenia szerokich konsultacji w różnych kręgach społeczności akademickiej, 
w wielu komórkach administracji centralnej Uniwersytetu oraz konsultacji prawnych, 
a w odniesieniu do prac związanych z rekrutacją i informatorem — także konsultacji w środowisku 
szkół średnich. Porady prawne udzielone przez pracowników naukowo-dydaktycznych WPiA, 
w szczególności p. dr Rafała Blicharza, „udoskonaliły” niemal wszystkie opracowywane dokumenty. 

Pomocna w pracach Komisji była też obecność zaproszonych na niektóre posiedzenia pp. 
Pełnomocników JM Rektora: ds. systemu bolońskiego (dr hab. Aldony Skudrzyk) oraz ds. Systemu 
Zapewniania Jakości Kształcenia (dr. hab. Alfreda Czogały). 

Komisja zadbała, by projekty nowych kierunków (także „autorskich”) i specjalności referowali 
na posiedzeniach ich autorzy lub współautorzy. Przewodniczący Komisji był i jest też w stałym 
kontakcie z Okręgową Komisją Egzaminacyjną oraz Śląskim Kuratorem Oświaty. Dzięki temu 
członkowie Komisji mieli stały dostęp do wiedzy na temat zmian przygotowywanych w zasadach 
maturalnych oraz planów i zamierzeń Kuratorium, co jest szczególnie ważne w okresie 
przygotowywanie rekrutacji na rok akademicki 2009/2010. 

Oto szczegółowy wykaz opiniowanych przez Komisję w tym roku akademickim kierunków 
i specjalności: 
1. na kierunku fizyka utworzenie specjalności nanofizyka i materiały mezoskopowe  
2. utworzenie kierunku fizyka medyczna – kierunek autorski 
3. likwidacja kierunku instrumentalistyka 
4. utworzenie kierunku ekonofizyka - kierunek autorski 
5. utworzenie kierunku biofizyka - kierunek autorski 
6. na kierunku filozofia utworzenie specjalności: 

a) etyki stosowane 
b) filozofia nowych mediów 
c) filozofia komunikacji 
d) filozofia człowieka 
e) filozoficzne podstawy kultury 
f) filozofia klasyczna 

7. na kierunku filologia utworzenie specjalności: 
a) rosjoznawstwo  
b) język rosyjski — program tłumaczeniowy  

8. na kierunku filologia polska specjalności: 
a) edytorstwo i redakcja tekstu 
b) dyskurs publiczny 
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c) dziennikarstwo — w kręgu kultury 
d) literaturoznawstwo 

9. na kierunku ochrona środowiska utworzenie specjalności nowoczesne metody instrumentalne.  
10. na kierunku pedagogika w Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji utworzenie specjalności 

pedagogika opiekuńczo-wychowawcza. 

Aktualnie Komisja (podzielona na kilka podkomisji) dokonuje szczegółowego przeglądu 
kryteriów rekrutacyjnych przygotowanych w jednostkach Uniwersytetu odpowiedzialnych za 
kierunki/specjalności i pracuje nad uchwałą rekrutacyjną 2009/2010 (wraz z załącznikami), którą 
przedłoży na majowe posiedzenie Senatu UŚ. 

W poprzednim roku akademickim (2006/2007) Komisja podjęła dwie uchwały zmierzające do 
usprawnienia funkcjonowania Uczelni i pozyskania kandydatów na studia w UŚ: 
1. Uchwałę w sprawie wprowadzenia w uczelni systemu miesięcznego wnoszenia opłat za studia 

niestacjonarne; 
2. Uchwałę o potrzebie powołania całorocznego Biura Rekrutacji; 

Niestety obydwie uchwały nie spotkały się z żadnym odzewem ze strony władz rektorskich, 
Senatu oraz administracji centralnej Uniwersytetu Śląskiego. Przebieg rekrutacji na rok 
akademicki 2007/2008 oraz obserwowany na wielu Wydziałach Uniwersytetu „odpływ” 
studentów, szczególnie ze studiów niestacjonarnych, wskazuje na to, iż obydwie uchwały nie 
straciły na swojej ważności i nadal istnieje pilna potrzeba namysłu nad modyfikacją systemu 
wnoszenia opłat oraz utworzenia całorocznego Biura Rekrutacji (świetnym przykładem jest 
analogiczne biuro funkcjonujące w Uniwersytecie Warszawskim). W roku akademickim 
2007/2008 były to tematy wielu dyskusji na posiedzeniach plenarnych, w których wyniku 
Komisja ponowiła obydwie uchwały. Z satysfakcją odnotowujemy, że w programie kwietniowego 
posiedzenia Senatu UŚ znajduje się projekt zmian w zasadach wnoszenia opłat wprowadzający 
odpłatność ratalną. 

Niestety niepowodzeniem zakończył się apel Komisji z zeszłorocznego sprawozdania 
rocznego, by kryteria rekrutacyjne jednolite dla całej uczelni przygotować z perspektywy 
centralnej, choć przyznać trzeba na podstawie aktualnie „spływających” z Wydziałów, Instytutów 
i Katedr projektów kryteriów, że są one w znacznym stopniu uproszczone i ujednolicone. 

Na koniec kadencji Komisja chce też podzielić się szeregiem wniosków wynikających 
z trzyletniej pracy, zgodnie ze Statutem UŚ, komisje senackie mają też obowiązek opiniowania 
podległych im spraw (w tym wypadku — całego kompleksu spraw związanych z kształceniem 
i studenckich): 
1. Pilną kwestią jest przygotowanie na Wydziałach spójnej i jednolitej w całej Uczelni koncepcji 

studiów III stopnia i rekrutacji na nie (stacjonarne – niestacjonarne, stypendia doktoranckie); 
2. Należy zintensyfikować prace nad wdrożeniem w UŚ pełnego systemu bolońskiego, który 

z kolei będzie wymagał przygotowania nowego Regulaminu Studiów w UŚ; 
3. Niezbędna jest bliższa współpraca z Senacką Komisją ds. Budżetu i Finansów i Senacką 

Komisją ds. Organizacji i Rozwoju Uniwersytetu, przede wszystkim w sprawach dotyczących 
obliczania kosztów nowo powoływanych kierunków i specjalności – prodziekani Wydziałów 
ds. kształcenia będący członkami Komisji nie są w stanie w sposób kompetentny opiniować 
projektów kierunków/specjalności bez pełnej wiedzy na temat sposobów obliczania kosztów. 
Intencją wniosku nie jest wkraczanie w kompetencje innej komisji senackiej, lecz koordynacja 
prac. Sądzimy zresztą, że także wiedza członków Komisji na temat liczebności grup studenckich, 
liczby studentów przerywających studia, powtarzających lata/semestry w znacznym stopniu 
pomogłaby Senackej Komisji ds. Budżetu i Finansów w podejmowaniu decyzji i formułowaniu 
racjonalnych opinii, zaś współpraca z Komisją ds. Organizacji i Rozwoju Uniwersytetu 
pozwoliłaby z jednej strony „wzmocnić” problematykę związaną ze sprawami kształcenia 
w niezbędnym w naszym przekonaniu planie rozwoju Uniwersytetu na najbliższe lata oraz 
w określeniu przez Senat i JM Rektora priorytetów tego planu; 

4. Niezbędna jest też bliższa współpraca Komisji (i Działu Kształcenia) z Działem Promocji 
i p. Prorektor ds. Studenckich, Promocji i Współpracy z Zagranicą w celu koordynacji działań 
promocyjnych, przede wszystkim związanych z procesem rekrutacji; 

5. Rozumiejąc opór pp. Dziekanów i kierowników jednostek, a także po prostu środowiska 
akademickiego przed wdrożeniem Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia 
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chcemy przypomnieć o ustawowej konieczności jego wdrożenia. Zwracamy też uwagę, że 
w pracach nad przyjętym przez Senat projektem przyświecały Komisji dwa cele: 
a) Wprowadzenie do Systemu procedur już w Uniwersytecie wdrożonych i funkcjonujących; 
b) Stworzenie takich procedur, które by spowodowały, że nauczyciel akademicki raz do 

roku wprowadzałby do systemu elektronicznego dane na temat swojej działalności 
dydaktycznej i naukowej, co ograniczyłoby sprawozdawczość, oraz by dostęp do danych 
(Karty Nauczyciela Akademickiego oraz Karty Kierunku/Specjalności) były dokumentami 
pomocnymi w czasie przygotowywania raportów samooceny (UKA, PKA) i w trakcie 
okresowej oceny pracownika. 

Wdrożenie Systemu w roku akademickim 2008/2009 uważamy za niezbędne, choć dopiero po 
kwietniowym posiedzeniu Senatu mogą ruszyć prace nad szczegółowymi procedurami 
hospitacji, ankiet studenckich itd. na Wydziałach i innych Jednostkach Organizacyjnych. 
W kontekście coraz niższego miejsca Uniwersytetu Śląskiego w rankingach wyższych uczelni 
i pogłębiających się na wielu kierunkach i specjalnościach problemach z wypełnieniem limitu 
przyjęć kwestia podniesienia jakości kształcenia winna być w naszym przekonaniu jednym 
z priorytetów Uniwersytetu. 

6. Podjęcie działań zmierzających do większego uhonorowania wybitnych nauczycieli 
akademickich, tzn. takich, którzy w pracy dydaktycznej wykazali się szczególnymi 
osiągnięciami. Wg dotychczas obowiązujących przepisów Komisja ds. Kształcenia opiniuje 
w roku akademickim JM Rektorowi jednego nauczyciela akademickiego z całej uczelni do 
nagrody rektorskiej (w wysokości nagrody II stopnia) w skali roku akademickiego. To 
w naszym przekonaniu zbyt mało, by pełnić funkcje motywacyjną; 

7. Doświadczenie przygotowywania siłami członków Komisji szeregu aktów prawnych skłania 
Komisję do wniosku, że należałoby w przyszłej kadencji zmienić sposób procedowania. 
Komisja powinna wytyczać zarys aktów prawnych i ich cele, ich projekty powinny zaś być 
przygotowywane przez profesjonalne komórki administracji centralnej (Dział Organizacyjno-
Prawny, Dział Radców Prawnych) i przedstawiane do opiniowania Komisji; 

8. Najważniejszym, „rutynowym” niejako zadaniem Komisji, jest coroczne przygotowanie 
Uchwały Rekrutacyjnej oraz monitorowanie wyników i skuteczności rekrutacji. Już 
w poprzednim roku akademickim sugerowaliśmy, by kryteria rekrutacyjne były w Uniwersytecie 
przygotowane centralnie (jednolite dla całego Uniwersytetu, choć uwzględniające jego 
zróżnicowanie), a na tych kierunkach/specjalnościach gdzie rekrutacja nie kończy się 
powodzeniem – by jedynym kryterium był zdany egzamin maturalny. Niezbędny wydaje nam 
się także przegląd limitów przyjęć na kierunki/specjalności, zarówno w kontekście 
uzyskiwanych w paru ostatnich latach wyników rekrutacji, jak i w perspektywie sytuacji 
budżetowej Uniwersytetu, co powinno być dokonane w ścisłej współpracy z Komisjami 
Budżetu i Finansów oraz Organizacji i Rozwoju. Konkluzja „robocza” jest taka, że na 
niektórych Wydziałach z powodzeniem można zwiększyć limity przyjęć, na innych istnieje 
potrzeba ich zmniejszania, do „wygaszania” kierunków włącznie. Komisja zdaje sobie sprawę, 
że decyzje w sprawie zmniejszania i „wygaszania” kierunków/specjalności wymagają zmian 
w strukturze zatrudnienia (np. uruchomienia nowych etatów naukowo-dydaktycznych na 
kierunkach/specjalnościach cieszących się powodzeniem absolwentów szkół średnich), ale 
jednocześnie zwraca uwagę, że te zmiany mogłyby w przyszłości przynieść także wymierne 
korzyści budżetowi Uniwersytetu (istotną pozycją w algorytmie dotacji budżetowej jest liczba 
studentów stacjonarnych, zaś liczba studentów niestacjonarnych ma bezpośredni wpływ na 
wysokość środków będących w dyspozycji JM Rektora i pp. Dziekanów). 

Powyższe wnioski wynikają z trzyletniej pracy członków Senackiej Komisji ds. Kształcenia, 
są wynikiem doświadczenia pracy w analogicznej Komisji w poprzedniej kadencji władz 
Uniwersytetu oraz pracy wielu członków Komisji w kolejnych „edycjach” Uczelnianej Komisji 
Rekrutacyjnej. Komisja formułuje je w przekonaniu, iż określą one pilne zadania czekające nowe 
władze Uniwersytetu oraz Senacką Komisję ds. Kształcenia w kadencji 2008/2012. Formułujemy 
je w poczuciu odpowiedzialności i troski na wspólne dobro, jakim jest Uniwersytet, który jest 
przecież także naszym miejscem pracy. 
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Senacka Komisja ds. Badań Naukowych, 
Twórczości Artystycznej i Współpracy z Zagranicą 

Komisja w omawianym okresie odbyła 32 spotkania plenarne, oprócz tego co roku spotykało 
się prezydium komisji w sprawie wyrażenia opinii o propozycji podziału grantów aparaturowych. 
W drugiej z omawianych kadencji (lata 2005–2008) korzystano też często z poczty elektronicznej, 
aby zebrać opinie członków komisji nt. umów międzynarodowych i niektórych zarządzeń 
Rektora.  

Komisja działała w ścisłej współpracy z Prorektorem ds. Nauki i Informatyzacji (w latach 
2002–2005 — Nauki i Współpracy) prof. dr. hab. Wiesławem Banysiem oraz Prorektorem ds. 
Współpracy i Promocji prof. dr hab. Barbarą Kożusznik. 

Do rutynowych zadań komisji należało: 
• opiniowanie projektów uchwał Senatu, 
• opiniowanie zarządzeń JM Rektora dotyczących spraw nauki i współpracy (np. 

regulaminy nagród rektorskich, dodatków specjalnych, organizowania konferencji), 
• przyjęcie algorytmu podziału środków na badania własne, 
• rekomendowanie kandydatów do stypendiów naukowych JM Rektora, w ostatnich latach – 

do otrzymania dodatków specjalnych, 
• opiniowanie projektów umów o współpracy 
• opiniowanie sprawozdań z realizacji projektów wykonywanych w ramach badań statutowych 

i własnych (w tym z rezerwy Rektora). 

W ostatniej kadencji Komisja zajmowała się ponadto m. in. projektami zarządzania badaniami 
naukowymi w ramach projektu SAP, powołaniem CITTRFUŚ, zastąpieniem wydawnictw 
tradycyjnych elektronicznymi (zarówno w działalności wydawniczej jak i w prenumeracie), 
postulatami zmian prawa umożliwiających parametryzację jednostek naukowych niebędących 
podstawowymi jednostkami organizacyjnymi.  

Komisja podziela troskę władz uczelni o poziom pozyskiwania środków na badania naukowe, 
który wciąż jest zdecydowanie zbyt niski w stosunku do budżetu uczelni, także w porównaniu 
z innymi, mniejszymi uczelniami krajowymi. W związku z tym komisja popierała działania 
zmierzające do zwiększenia aktywności w pozyskiwaniu grantów krajowych a przede wszystkim 
europejskich. Komisja dyskutowała np. o zmianie algorytmu podziału środków na badania własne 
tak, aby promował on ilość i wartość grantów realizowanych przez jednostki. Jednak z uwagi na 
szczupłość środków przyznawanych na badania własne, wszelkie zmiany mogą mieć charakter 
jedynie kosmetyczny i nie są w stanie spowodować jakościowych zmian. 

Niemniej taki właśnie cel — zwiększenie środków na badania naukowe — powinien w opinii 
komisji być przedmiotem zainteresowania przyszłych władz uczelni. Chodzi tu z jednej strony 
o działania wpływające na zmianę dotychczasowych niekorzystnych dla uczelni przepisów prawa 
państwowego (w tym ustalających wysokość budżetu na naukę), ale przede wszystkim 
o mobilizację i premiowanie zespołów pozyskujących granty badawcze krajowe i zagraniczne, jak 
również o intensyfikację transferu technologicznego, który powinien spowodować dopływ 
środków na badania, przekazywanych przez podmioty gospodarcze.  

Senacka Komisja ds. Budżetu i Finansów 

Komisja do spraw Budżetu i Finansów w mijającej kadencji (2005–2008) działała 
w dwunastoosobowym składzie (jeden przedstawiciel z każdego z dwunastu wydziałów).We 
wszystkich posiedzeniach Komisji uczestniczyli: Prorektor ds. Finansów i Rozwoju prof. dr hab. 
Jerzy Zioło, Kanclerz dr Jan Jelonek, Kwestor mgr Urszula Ziegler oraz przedstawiciele 
Związków Zawodowych. W okresie sprawozdawczym, tj. od września 2005 do maja 2008, 
Komisja odbyła 24 posiedzenia. 

Tematykę obrad Komisji należy podzielić na dwie grupy:  
1.  Do pierwszej należą sprawy związane z budżetem Uczelni, a więc konstruowanie i opiniowanie 
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prowizoriów i planów rzeczowo-finansowych oraz opiniowanie sprawozdań finansowych 
Uczelni — ten zakres spraw podległych Komisji wynika bezpośrednio ze statutu Uniwersytetu 
śląskiego.  

2. Druga grupa dotyczyła spraw bieżących, przede wszystkim opiniowania doraźnych przedsięwzięć 
przedstawianych Senatowi przez JM Rektora Uniwersytetu a także działania inicjowane przez 
Komisję najczęściej w porozumieniu z Prorektorem do spraw Finansów i Rozwoju. 

Ważnym elementem procesu konstruowania planu rzeczowo-finansowego jest opracowanie 
zasad podziału dotacji ministerialnej pomiędzy wydziały i jednostki uczelniane. Pod koniec roku 
2005 — czyli na początku obecnej kadencji — Komisja dokonała istotnej zmiany w algorytmie 
podziału środków finansowych. Komisja zgodziła się, by — w tzw. uczelnianej formule 
finansowania — odejść od uprzywilejowania wydziałów związanych z naukami eksperymentalnymi 
i obniżyć tzw. współczynnik kosztochłonności studiów do wartości stosowanej w algorytmie 
ministerialnym (dotychczas współczynnik ten był nawet kilkakrotnie wyższy). W rezultacie 
uczelniany algorytm podziału dotacji był identyczny z algorytmem stosowanym w podziale 
dotacji pomiędzy uczelnie. Umożliwiło to określenie udziału poszczególnych wydziałów i jednostek 
w pozyskiwaniu dotacji ministerialnej. Kolejna zmiana algorytmu wyniknęła z nowych zasad 
naliczania dotacji uczelnianych wprowadzonych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego w roku 2007. Aktualnie obowiązujące zasady podziału dotacji ministerialnej w Uczelni 
są identyczne z tymi stosowanymi przez MNiSW. 

Bez wątpienia najważniejszym i zarazem najtrudniejszym zadaniem Komisji było coroczne 
opracowanie prowizorium budżetowego oraz planu rzeczowo-finansowego. Należało pogodzić 
uzasadnione potrzeby, zwłaszcza remontowe — zgłaszane przez poszczególne wydziały — ze 
szczupłością dostępnych środków. Komisja dążyła do utrzymania zasady, że plan rzeczowo-
finansowy przedkładany Senatowi Uczelni jest zbilansowany. W rezultacie ściśle przestrzeganej 
dyscypliny finansowej każdego roku Uczelnia mogła wykazać w rozliczeniu nadwyżkę finansową. 
Ze sprawami budżetowymi związany jest także wymóg corocznego opiniowania przez Komisję 
sprawozdania finansowego przygotowywanego przez Kwesturę Uczelni. Zgodnie z zasadami 
gospodarki finansowej sprawozdania te były oceniane przez niezależnych biegłych rewidentów, a 
w następnej kolejności przedkładane Komisji do zaopiniowania. Analiza sprawozdań pozwalała 
na wysnucie szeregu wniosków odnośnie struktury przychodów i kosztów. Przede wszystkim dał 
się zauważyć malejący udział dochodów z opłat za zajęcia dydaktyczne w ogólnej kwocie 
przychodów: 21,5 %, 21,0 % i 19,1 %, odpowiednio w latach 2005, 2006 i 2007. Pozytywnym 
zjawiskiem jest niewielki wzrost — głównie w roku 2007 — udziału przychodów z działalności 
badawczej. W ostatnich trzech latach stanowiło to odpowiednio 5,7 %, 5,9 % i 7,3 %. Jednakże 
udział dochodów z działalności naukowo-badawczej w Uniwersytecie śląskim pozostaje znacznie 
poniżej średniej krajowej dla uniwersytetów, która w roku 2007 wynosiła 10.15%. Należy także 
zaznaczyć, że na wysokim poziomie utrzymuje się udział w budżecie wynagrodzeń z pochodnymi, 
które stanowią około 70 % ogółu kosztów.  

Drugi wątek tematyczny poruszany na posiedzeniach Komisji dotyczył analizy funkcjonowania 
wybranych jednostek dydaktycznych (pozawydziałowych) oraz niektórych jednostek 
ogólnouczelnianych. Do pierwszej grupy należą Międzynarodowa Szkoła Nauk Politycznych 
(MSNP) oraz Alliance Francaise, tzn. jednostki, których budżet zamyka się sporym deficytem. 
W odniesieniu do pierwszej z nich — doceniając znaczenie dla prestiżu Uczelni prowadzonych 
przez MSNP elitarnych studiów — Komisja zaleciła podjęcie działań prowadzących do 
zbilansowania kosztów i przychodów jednostki. W przypadku Alliance Francaise Komisja podjęła 
uchwałę, że w przypadku dalszego braku zrównoważonego budżetu jednostka powinna być 
postawiona w stan likwidacji. 

Spośród jednostek ogólnouczelnianych Komisja analizowała zasady działania i strukturę 
kosztów działu transportu, działu małej poligrafii oraz wydawnictwa. Komisja uznała za celowe 
dalsze funkcjonowanie działu transportu w dotychczasowym kształcie. Zarekomendowała 
kontynuację działań dotyczących wprowadzenia w Uczelni jednolitego systemu drukowania 
i kopiowania dokumentów. W odniesieniu do działu wydawnictw Komisja przyjęła szereg zaleceń 
mających doprowadzić do racjonalizacji kosztów, likwidacji dużych zapasów magazynowych 
i w konsekwencji do znacznego obniżenia wydatków ponoszonych przez Uczelnię na rzecz 
wydawnictwa. 
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Wiele uwagi poświęcała Komisja problemowi równoważenia bilansu Uczelni w perspektywie 
najbliższych lat. M. in., ze sprawą obniżania kosztów związany był temat zwiększenia pensum 
dydaktycznego dla adiunktów (ze stopniem doktora) i asystentów do 240 godzin rocznie. 
Wprowadzenie takiej zmiany spowodowałoby zmniejszenie liczby godzin ponadwymiarowych, 
tym samym przyczyniłoby się do zmniejszenia kosztów kształcenia. Zdecydowana większość 
członków Komisji wyrażała opinię, że zwiększenie pensum powinno być poprzedzone bardzo 
rzetelną analizą skutków dla poszczególnych wydziałów. Po dyskusji zgodzono się by pozostawić 
obciążenia pensowe bez zmian i powrócić do tematu okresie późniejszym.  

Drugim ważnym tematem rodzącym skutki finansowe głównie dla wydziałów matematyczno-
przyrodniczych była zmiana zasad finansowania wynagrodzeń pracowników naukowo- oraz 
inżynieryjno-technicznych. Władze rektorskie zainicjowały dyskusję dotyczącą wprowadzenia 
możliwości częściowego finansowania wynagrodzeń wspomnianej grupy pracowników ze środków 
przeznaczonych na działalność badawczą. Takie rozwiązanie zostało wprowadzone na większości 
uczelni w Polsce. Komisja zaaprobowała sfinansowanie 10 % wynagrodzeń ze środków na 
działalność statutową. 

W ramach spraw bieżących Komisja opiniowała m.in. propozycję zbycia Domu Studenta nr 3 
w Katowicach-Ligocie, projekt zaciągnięcia kredytu na wykonanie elewacji budynku Wydziału 
Nauk o Ziemi oraz szereg wniosków o uruchomienie nowych kierunków i specjalności. Komisja 
zwracała uwagę by otwarcie nowej specjalności nie generowało dodatkowych kosztów. 
W większości przypadków ten warunek był spełniony i wniosek uzyskiwał pozytywną opinię 
Komisji. 

Istotnym elementem, który na nowo określa kierunki pracy Komisji, jest pojawienie się 
w roku 2007 nowego algorytmu podziału dotacji ministerialnej. Definiuje on precyzyjnie te 
obszary i wskaźniki, które przekładają się bezpośrednio na pozycje Uczelni w podziale dotacji. 
Wynika stąd konieczność określenia doraźnych działań, które umożliwią znaczącą poprawę 
kluczowych wskaźników i przełożą się na wzrost dotacji dydaktycznej. Uważam, iż jest to jedno 
z najważniejszych zadań do zrealizowania przez Komisję nawet nie w nowej kadencji, ale 
w najbliższych miesiącach.  

Senacka Komisja ds. Kadry Naukowej 
W kadencji: 2002-2005 Senackiej Komisji ds. Kadry Naukowej przewodniczył prof. dr hab. Józef Bańka. 
Komisja odbyła cztery posiedzenia, podczas których: 
— oceniła tempo uzyskiwania przez pracowników Uczelni tytułu naukowego profesora oraz 

stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego, 
— przeanalizowała stany zatrudnienia nauczycieli akademickich w latach 1998–2003 według 

posiadanego tytułu i stopni naukowych, 
— zbadała skalę przewidzianych na lata 2004–2008 przejść samodzielnych pracowników naukowych 

na emeryturę „ustawową” oraz wpływ tego faktu na obsadę kadrową na poszczególnych 
kierunkach studiów, 

— dokonała szczegółowej analizy obsady kadrowej na poszczególnych kierunkach studiów, 
— przed kolejną okresową oceną nauczycieli akademickich Komisja podsumowała 

dotychczasowe doświadczenia związane z oceną pracy nauczycieli akademickich, 
— Komisja dyskutowała nad możliwościami zatrudniania w Uczelni młodych doktorów, 

absolwentów studiów doktoranckich.  

W kadencji 2005–2008 Komisji przewodniczył prof. dr hab. Wojciech Świątkiewicz. Komisja 
spotykała się jeden raz w każdym semestrze. Przedmiotem prac Komisji była: 
— analiza kadry naukowej w jednostkach organizacyjnych w podziale na stanowiska i z uwzglę-

dnieniem struktury wiekowej, 
— ocena stanu kadry na poszczególnych kierunkach studiów w świetle wymogów Państwowej 

Komisji Akredytacyjnej i nowych przepisów:  
— analiza stanu bieżącego, 
— przewidywanie zagrożeń, 
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— perspektywy uzyskania tytułów profesora i stopni naukowych doktora habilitowanego 
w latach 2006-2009 przez pracowników Uczelni, 

— możliwości pozyskania brakujących specjalistów spoza Uczelni. 
— przygotowywanie lub opiniowanie propozycji działań mających na celu poprawę warunków 

pracy i rozwoju kadry naukowej, 
— analizowanie procesu mianowania nauczycieli akademickich w drodze konkursów,  
— analizowanie okresowych ocen nauczycieli akademickich, 
— opracowanie „karty oceny pracy nauczyciela akademickiego” w związku z obowiązkiem 

wynikającym z § 172 ust. 5 nowego Statutu i przedłożenie opracowanego projektu JM 
Rektorowi, 

— opracowanie projektu „ankiety studenckiej”, na podstawie której zasięgana będzie opinia 
studentów na temat wypełniania obowiązków dydaktycznych przez nauczycieli akademickich 
i przedłożenie projektu JM Rektorowi. Obowiązek zasięgania opinii studentów przy 
dokonywaniu oceny pracy nauczycieli akademickich wynika z nowej ustawy — Prawo 
o Szkolnictwie wyższym). 

— wydanie opinii i komentarzy dotyczących: 
— zmian w Statucie,  
— projektu założeń reformy systemu nauki i reformy systemu szkolnictwa wyższego 

Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

Senacka Komisja ds. Mianowania na Stanowisko  
Profesora Nadzwyczajnego Uniwersytetu Śląskiego 

Komisja w kadencji 2002–2008 na 37 posiedzeniach (+ 1 ew. 2 posiedzenie/a maj/czerwiec 
2008) rozpatrzyła 128 wniosków z wszystkich wydziałów w tym: 

85 wniosków o I mianowanie 
43 wnioski o przedłużenie mianowania 
W kadencji 2005 – 2008 zestawienie analizowanych wniosków przedstawia się następująco: 
2005/2006 — 4 posiedzenia, 27 wniosków: 17 o I mian. i 10 o II mian. 
2006/2007 — 7 posiedzeń, 26 wniosków: 14 o I mian. i 12 o przedł. 
2007/2008 — 4 (+ 1 ew. 2 posiedz.) 19 wniosków: 14 o I mian. i 5 o przedłużenie. 

W czasie kadencji 2005–2008 Komisja odbyła 15 posiedzeń. 
Planuje się jeszcze 1 ew. 2 posiedzenia: 13.05.( i ew. 3.06).2008 r. 
Podczas tej kadencji rozpatrzono dotychczas 72 wnioski: 45 wniosków o I mianowanie, 27 

wniosków o przedłużenie mianowania. Tabelaryczne ujęcie rozpatrzonych wniosków złożonych 
przez wydziały przedstawia się następująco: 

TABELA 1 

Liczba wniosków o I mianowanie i o przedłużenie mianowania złożonych w kadencji: 2005–2008 

Wnioski 
Wydział 

o I mianowanie o przedłużenie 
Filologiczny 9 9 
Mat.Fiz.Chem. 9 5 
Nauk o Ziemi 5 4 
Teologiczny 1 - 
Informatyki i Nauki o Materiałach 1 3 
Artystyczny 6 — 
Etnologii i Nauk o Edukacji 2 1 
Pedagogiki i Psychologii 3 1 
Prawa i Administracji 6 2 
Nauk Społecznych 1 2 
Biologii i Ochrony Środowiska 2 - 
Radia i Telewizji - - 

Łącznie 45 27 
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Na posiedzenia w maju, ew. czerwcu 2008 r. wydziały przewidują złożenie jeszcze 16 
wniosków, w tym 14 o I mianowanie i 2 o przedłużenie mianowania. 

Analizując kandydatów na stanowisko profesora UŚ Komisja kierowała się dotychczasową 
ustawą o szkolnictwie wyższym, nowym statutem UŚ oraz uchwałami Senatu UŚ, a w szcze-
gólności analizowano udokumentowany dorobek naukowy, dydaktyczny i organizacyjny 
kandydatek i kandydatów. Zgodnie z dotychczasowym tokiem postępowania komisja stała na 
stanowisku, że kandydat na stanowisko profesora Uniwersytetu Śląskiego (I mianowanie na czas 
określony) winien posiadać oryginalne i twórcze prace naukowe, osiągnąć liczącą się pozycję w 
środowisku naukowym w kraju a także za granicą oraz posiadać liczące osiągnięcia w pracy 
dydaktycznej, świadczące o wysokich kwalifikacjach w zakresie sztuki wykładania. Pozytywnie 
opiniowano także osiągnięcia w zakresie kształcenia młodej kadry naukowej prowadzące do 
uzyskania stopnia naukowego doktora. 

W przypadku przedłużania powołań na stanowisko profesora Uniwersytetu Śląskiego 
mianowanie na czas określony (3 lub ewent. 5 lat) Komisja analizowała głównie (w oparciu 
o przedstawioną recenzję) u promowanego kandydata perspektywę uzyskania tytułu naukowego 
profesora przyjmując jako kryterium zaawansowanie procedury wszczęcia postępowania o nadanie 
tytułu naukowego we właściwej Radzie Wydziału. Od tej zasady nieliczne odstępstwa możliwe 
były jedynie w przypadkach wyjątkowej i dobrze uzasadnionej przydatności kandydatki lub 
kandydata dla rozwoju Uniwersytetu Śląskiego i właściwego Wydziału (przedłużenie na 5 lat). 

Komisja wyraża nadzieję, że dzięki takiemu tokowi postępowania można liczyć na wysoki 
poziom kadry profesorskiej w Uniwersytecie Śląskim oraz systematyczny wzrost nominacji 
profesorskich. 

Na wniosek JM Rektora Komisja opracowała modyfikację kwestionariuszy skróconych do 
wniosków o mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Śląskiego 
nauczycieli akademickich nie posiadających tytułu naukowego, które zostały wprowadzone 
w życie zarządzeniem Rektora (pismem okólnym nr 1 JM Rektora UŚ z dnia 23 stycznia 2007).  

Sformułowanie w statucie UŚ jednoznacznych wymagań o mianowanie na stanowisko 
profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Śląskim i przedłużenie mianowania tylko na okres 
3 lat (ew. 5 lat) znacznie ułatwiło prace Komisji. 

W roku akademickim 2007/2008 Komisja odbyła 4 posiedzenia. 
Planuje się jeszcze jedno/dwa posiedzenia: maj/czerwiec 2008 r. 
Rozpatrzono dotychczas 19 wniosków: 14 wniosków o I mianowanie, 5 wniosków o przedłu- 

żenie mianowania. Tabelaryczne ujęcie rozpatrzonych wniosków złożonych przez wydziały 
przedstawia się następująco: 

TABELA 2 

Liczba wniosków złożonych przez wydziały i rozpatrzonych w roku akademickim 2007/2008: 

Wnioski 
Wydział 

o I mianowanie o przedłużenie 
Filologiczny — 3 
Mat.Fiz.Chem. 1 — 
Nauk o Ziemi 1 — 
Teologiczny — — 
Informatyki i Nauki o Materiałach — — 
Artystyczny 3 — 
Etnologii i Nauk o Edukacji 2 — 
Pedagogiki i Psychologii 1 1 
Prawa i Administracji 4 — 
Nauk Społecznych — 1 
Biologii i Ochrony Środowiska 2 — 
Radia i Telewizji — — 

Łącznie 14 5 

2 wnioski Komisja skierowała do poprawy lub uzupełnienia. 
Na posiedzenia w maju i czerwcu 2008 r. wydziały przewidują złożenie jeszcze 16 wniosków, 

w tym 14 o I mianowanie i 2 o przedłużenie mianowania. 
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Senacka Komisja Historyczna 

Senacka Komisja Historyczna działa w siedmioosobowym składzie od powołania w czerwcu 
2007 roku. Komisja wystąpiła do Rektora UŚl o przyznania grantu „Badania dotyczące historii 
Uniwersytetu Śląskiego w latach 1968–1989” na analizę materiałów dotyczących Uniwersytetu 
znajdujących się w archiwach IPN. Dzięki temu powstała możliwość szybkiego dostępu do 
materiałów znajdujących się w IPN. Materiały te są systematycznie kserowane i wstępnie 
segregowane przez specjalnie przeszkolone osoby oraz magazynowane w pomieszczeniu Komisji 
przy ul. Bankowej 12. Tempo prac Komisji uzależnione jest od czasu potrzebnego w archiwach 
IPN na zebranie zamówionych materiałów. Zwykle trwa to do kilku miesięcy, a więc nie jest to 
szybki proces. Komisja opracowała regulamin swojej działalności i przesłała go JM Rektora 
z prośbą o akceptacje. Na podstawie materiałów IPN członkowie Komisji sporządzają personalne 
sprawozdania dotyczące osób — pracowników Uniwersytetu Śląskiego. Dotyczy to osób, którymi 
Służba Bezpieczeństwa PRL (SB) była szczególnie zainteresowana oraz tych, którzy w takiej 
inwigilacji środowiska naukowego i studenckiego naszej uczelni pomagali. Zgodnie z przyjętym 
regulaminem, każda taka osoba powiadamiana jest o możliwości zapoznania się z treścią 
sprawozdania Komisji. Może przedstawić Komisji swoją wersję wydarzeń z przeszłości, może też 
ustosunkować się pisemnie do sprawozdania. Sprawozdanie Komisji wraz z ewentualnymi 
pisemnymi odpowiedziami osób przedstawiane są JM Rektorowi.  

Do chwili obecnej Komisja opracowała lub kończy opracowywać 20 sprawozdań. Część osób 
została już powiadomiona. Sprawozdania w miarę ich opracowania są sukcesywnie przekazywane 
JM Rektorowi. Dopiero w ostatnim czasie spływają materiały archiwalne z większości wydziałów 
Uniwersytetu. Jest więc szansa, że do końca kadencji działalności Komisji w obecnym składzie, 
większość opracowań personalnych zostanie dokończonych. 

Wnioski 
Na podstawie materiałów IPN, dostępnych do chwili obecnej Komisji, nie można wyciągać 

jeszcze ostatecznych wniosków dotyczących historii Uniwersytetu Śląskiego w latach 1968–1989. 
Dodatkowo sytuację komplikuje fakt, że wiele materiałów archiwalnych IPN zostało zdekomple-
towanych, zniszczone zostały tzw. akta obiektowe Uniwersytetu. Już teraz jednak można 
sformułować pierwsze ogólne spostrzeżenia o tym trudnym okresie (szczegółowe sprawozdanie 
z działalności Komisji zostanie przekazane JM Rektorowi pod koniec kadencji w lipcu tego roku). 
1. Uniwersytet Śląski był przedmiotem szczególnego zainteresowania organów bezpieczeństwa 

PRL zwłaszcza w latach osiemdziesiątych. 
2. Były osoby, pracownicy i studenci UŚl, którzy z różnych pobudek współpracowali z SB, 

donosząc na swoich kolegów z pracy lub studiów. W wielu wypadkach dostawali za 
współpracę pokaźne kwoty (w jednym wypadku ogółem nawet ponad 160 tysięcy złotych, co 
w tamtym czasie było kwotą olbrzymią). Były to postawy nadzwyczaj naganne, czasami 
wręcz nikczemne. Jednak wbrew dość powszechnej opinii, liczba takich tajnych współpra- 
cowników nie była kompromitująco duża. Znamienne jest, że część z tych osób nie jest teraz 
nawet zainteresowana, aby zapoznać się ze sprawozdaniami przygotowanymi na temat ich 
współpracy z SB. 

3. Były osoby, które na wskutek szantażu SB podpisywały zgodę na współpracę, jednak trwała 
ona stosunkowo krótko, nie przynosząc większych strat w środowisku. Zdarzały się przypadki 
takich osób napiętnowanych obecnie przez media w sposób nieadekwatny do zakresu 
przewinień.  

4. Komisja dotarła także do akt wielu osób, których SB, pomimo wielkich nacisków, nie była 
w stanie nakłonić do współpracy. Wiele z nich poniosło ogromne konsekwencje swojej, 
czasami bezkompromisowej, postawy. Szczególnie dało się to odczuć po wprowadzeniu stanu 
wojennego w grudniu 81 roku. Zakres internowań, później aresztowań i zwolnień z pracy 
wydaje się być w naszym Uniwersytecie największy ze wszystkich uczelni w Polsce. 

5. Pomimo, iż postawy niektórych osób związanych w różny sposób z Uniwersytetem, były 
niezwykle naganne, zdecydowana większość pracowników nie była w jakikolwiek sposób 
zaangażowana w kontakty z służbą bezpieczeństwa PRL. Znane są przypadki wręcz 
heroicznych zachowań naszych kolegów. Z pewnością na podstawie kilkudziesięciu znanych 
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do tej pory Komisji nieetycznych zachowań, nie można wyciągać wniosków, które ostatnio 
pojawiają się w mediach (opinia o „czerwonym uniwersytecie”, czy też „uniwersytet jako 
kuźnia kadr PZPR pod egidą SB”).  

6. Należy jednak zaznaczyć, że są to pierwsze wnioski nie oparte na analizie pełnych materiałów 
znajdujących się w IPN a także w innych archiwach. Komisja jeszcze do nich nie dotarła.  

Sugestie na przyszłość 
1. Komisja działa niecały rok. Nie zdołała przejrzeć i opracować nawet już zebranych 

materiałów. Czeka wciąż na akta zamówione w IPN. W tej sytuacji ogólna ocena tego okresu 
jest niepełna.  

2. Do końca kadencji Komisja będzie w stanie opracować udostępnione dotychczas materiały, 
ale będzie to tylko prawdopodobnie część i tak niepełnych akt znajdujących się IPN. 

3. Opracowanie, w miarę pełnej, historii tego okresu wymagać będzie kontynuacji badań przez 
powołaną przyszłą komisję w nowej kadencji władz Uniwersytetu. 
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IIXX    KKAALLEENNDDAARRIIUUMM  DDZZIIAAŁŁAAŃŃ  RREEKKTTOORRAA  

Kalendarium działań Rektora w latach 2002–2006 zostało szczegółowo przedstawione 
w Sprawozdaniach za poprzednie lata. Niniejsze Sprawozdanie obejmuje zatem okres od stycznia 
2007 do czerwca 2008 r. 

I Konferencje rektorskie / Wizyty Gości / Wyjazdy 

1) 04.01.2007 — Wizyta w Uniwersytecie Śląskim Prezesa NBP, prof. dr. hab. Leszka  
Balcerowicza z wykładem dla pracowników i studentów nt. „Członkostwo w Unii 
Europejskiej a perspektywy rozwoju Polski”. 

2) 02.02.2007 — Udział Rektora w posiedzeniu Konferencji Rektorów Uniwersytetów 
Śląskich (KRUŚ) w Ośrodku Akademii Ekonomicznej w Młoszowej k. Trzebini. 

3) 04–06.03.2007 — Posiedzenie w Uniwersytecie Śląskim Uniwersyteckiej Komisji 
Finansowej Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich (UKF KRUP). Tematyka: (1) 
zasady przyznawania dotacji dydaktycznej — skutki wdrożenia nowego algorytmu na zmianę 
wielkości dotacji, (2) sposoby planowania i rozliczania budżetów uczelni uwzględniających 
podział środków na studia stacjonarne i niestacjonarne, (3) kosztochłonność studiów 
i zasady ustalania odpłatności za studia, (4) koszty kształcenia kadr naukowych, (5) 
finansowanie projektów z funduszy strukturalnych. 

4) 12.03.2007 — Udział Rektora w spotkaniu rektorów uczelni śląskich z Sekretarzem Stanu 
w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. dr. hab. Stefanem Jurgą w Politechnice 
Śląskiej. 

5) 16.03.2007 — Udział Prorektora ds. Nauki i Informatyzacji w posiedzeniu Regionalnej 
Konferencji Rektorów w Ośrodku Politechniki Śląskiej w Szczyrku. Gość Konferencji: 
Marszałek Województwa Śląskiego, Jan Moszyński — informacja na temat Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007–2013. 

6) 22–25.03.2007 — Udział Rektora w posiedzeniu Konferencji Rektorów Uniwersytetów 
Polskich (KRUP) w Uniwersytecie Rzeszowskim. 

7) 28.03.–01.04.2007 — Udział Rektora w posiedzeniu Europejskiego Stowarzyszenia 
Uniwersytetów (EUA) w Lizbonie. 

8) 25.04.2007 — Wizyta w Uniwersytecie Śląskim Konsula Honorowego RP w Izraelu, Zeev 
Barana. Spotkanie z władzami Uniwersytetu oraz wykład dla pracowników i studentów UŚ 
nt. stosunków polsko-izraelskich. 

9) 26–27.04.2007 — Udział Rektora w posiedzeniu Konferencji Rektorów Akademickich 
Szkół Polskich (KRASP) w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

10) 07–09.05.2007 — Udział Rektora w obchodach 10-lecia Konferencji Rektorów Akademic- 
kich Szkół Polskich (KRASP) w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. 

11) 28.06–01.07.2007 — Udział Rektora w posiedzeniu Konferencji Rektorów Uniwersytetów 
Polskich (KRUP) w Ośrodku Uniwersytetu Gdańskiego w Juracie. 

12) 17.09.2007 — Udział Rektora w uroczystościach 15-lecia Uniwersytetu Mateja Bela 
w Bańskiej Bystrzycy /Słowacja/. 

13) 03.10.2007 — Udział Rektora w spotkaniu Premiera Rządu RP z rektorami wyższych 
uczelni w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. 

14) 15–17.10.2007 — Udział Rektora w wizycie rektorów uczelni polskich w Parlamencie 
Europejskim w Brukseli — spotkanie z Komisarz UE, Danutą Hübner oraz Ambasadorem 
RP przy UE, Janem Tombińskim. 

15) 18.10.2007 — Wizyta Premiera Rządu RP i Ministra Zdrowia na Śląsku ― spotkanie 
z władzami Uczelni w Szkole Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego w Chorzowie. 

16) 22–23.11.2007 — Udział Rektora w posiedzeniu Konferencji Rektorów Akademickich 
Szkół Polskich (KRASP) w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. 
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17) 06–08.12.2007 — Posiedzenie Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich (KRUP) na 
Wydziale Teologicznym i na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego. Tematyka: 
(1) perspektywy utworzenia pierwszej ligi uniwersytetów polskich, (2) inicjatywy Fundacji 
Edukacyjnej „Perspektywy”, (3) działalność Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, (4) 
inicjatywy Fundacji Rektorów Polskich, (5) akredytacja, (6) studia III stopnia — studia 
doktoranckie, (7) Uniwersytecki System Obsługi Studiów (USOS). 

18) 14.12.2007 — Udział Rektora w posiedzeniu Regionalnej Konferencji Rektorów w Akademii 
Muzycznej im. K. Szymanowskiego. Gość: Wojewoda Śląski, Zygmunt Łukaszczyk — 
omówienie zamierzeń inwestycyjnych w Regionie Śląskim. 

19) 24–26.01.2008 — Udział Rektora w posiedzeniu Zarządu Polsko-Czeskiego Towarzystwa 
Naukowego w Pradze (Republika Czeska). 

20) 01.02.2008 — wizyta posła do Parlamentu Europejskiego prof. dr. hab. inż. Jerzego Buzka, 
Rektorów Politechniki Śląskiej i Akademii Ekonomicznej oraz Dyrektora Głównego 
Instytutu Górnictwa w sprawie organizacji w marcu 2008 r. przez Uniwersytet Śląski 
konferencji międzynarodowej nt. technologii czystego węgla. 

21) 18.02.2008 — udział Prorektora ds. Finansów i Rozwoju w posiedzeniu Komitetu 
Monitorującego Kontrakt Wojewódzki. 

22) 20.02.2008 — udział Rektora i Prorektora ds. Nauki i Informatyzacji w posiedzeniu 
Konferencji Rektorów Uniwersytetów Śląskich (KRUŚ) w Uniwersytecie Opolskim. 

23) 25.02.2008 — udział Rektora i Dziekanów Wydziału Artystycznego oraz Wydziału 
Etnologii i Nauk o Edukacji w posiedzeniu Rady Powiatu Cieszyńskiego. 

24) 05–08.03.2008 — udział Rektora w delegacji polskiej w Radzie Europy w Strasburgu — 
Rektor UŚ oficjalnym przedstawicielem KRASP. 

25) 06–08.03.2008 — udział Prorektora ds. Finansów i Rozwoju w posiedzeniu Konferencji 
Rektorów Uniwersytetów Polskich (KRUP) w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika 
w Toruniu. 

26) 18.03.2008 — organizacja międzynarodowej konferencji naukowej „Clean Coal Technology 
Conference” wspólnie z Parlamentem Europejskim. Wśród gości Konferencji: Komisarz 
Unii Europejskiej ds. Energii, A. Piebalgs, Minister Środowiska, M. Nowicki, Poseł do 
Parlamentu Europejskiego, J. Buzek oraz eksperci z krajów Unii Europejskiej. Konferencja 
bardzo wysoko oceniona przez Gości zagranicznych. 

27) 03.04.2008 — udział Rektora w posiedzeniu Regionalnej Konferencji Rektorów Uczelni 
Akademickich (RKRUA) w Ośrodku Dydaktycznym „CIS” Politechniki Śląskiej w Szczyrku. 
Goście: Marszałek Województwa Śląskiego, Bogusław Śmigielski, Poseł na Sejm RP, Jan 
Kazimierczak, Dyrektor Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego, 
Małgorzata Staś — dyskusja nt. polityki regionalnej i warunków działania uczelni wyższych 
w Regionie oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego. 

28) 04.04.2008 — wizyta w Uniwersytecie Śląskim Ministra Spraw Wewnętrznych i Admini-
stracji, Grzegorza Schetyny. Spotkanie m.in. z Rektorem UŚ. 

29) 16.04.2008 — udział Rektora w spotkaniu rektorów uczelni wyższych z Premierem Rządu 
RP i Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Kancelarii Premiera. 

30) 23–26.04.2008 — udział Rektora w II CEIHE Conference „Building a typology of higher 
education institutions in Europe” (Rektor UŚ oficjalnym przedstawicielem KRASP), 
Santander, Hiszpania. 

31) 16–17.05.2008 — udział Rektora w Walnym Zgromadzeniu Polsko-Czeskiego Towarzystwa 
Naukowego w Uniwersytecie Śląskim w Cieszynie. 

32) 05–07.06.2008 — udział Rektora i Rektora-Elekta w posiedzeniu Konferencji Rektorów 
Akademickich Szkół Polskich (KRASP) w Politechnice Koszalińskiej, połączonym 
z obchodami 40-lecia PK. 

33) 09.06.2008 — wizyta w Uniwersytecie Śląskim Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 
Barbary Kudryckiej. Spotkanie z Radą Wydziału Prawa i Administracji oraz władzami 
rektorskimi Uniwersytetu; w części drugiej wizyty — spotkanie z Rektorami z Regionalnej 
Konferencji Rektorów Uczelni Akademickich (RKRUA), Kolegium Rektorów Uczelni 
Niepublicznych (KRUN) oraz Senatem Uniwersytetu. Temat spotkania: „Projekt założeń 
reformy systemu nauki i szkolnictwa wyższego”. 

34) 12.06.2008 — udział Rektora w konferencji nt. rozwoju metropolitalnego Katowic. 
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35) 18.06.2008 — udział Rektora i Rektora-Elekta w sprawozdawczo-wyborczym posiedzeniu 
Regionalnej Konferencji Rektorów Uczelni Akademickich (RKRUA) w Politechnice 
Śląskiej. Rektor-Elekt, prof. dr hab. Wiesław Banyś wybrany wiceprezydentem Konferencji 
na lata 2008–2012. 

36) 20–22.06.2008 — udział Rektora i Rektora-Elekta w posiedzeniu Konferencji Rektorów 
Uniwersytetów Polskich (KRUP) w Uniwersytecie Szczecińskim. 

37) 27–30.06.2008 — wizyta Rektora w Uniwersytecie Orientalistycznym IUO w Neapolu 
(Włochy) — spotkanie z nowym rektorem IUO, rozmowy nt. dalszej współpracy. 

II Uroczystości akademickie/ Inne wydarzenia 

1) 12.04.2007 — Wręczenie Rektorowi UŚ „Medalu za Zasługi dla Policji”. 
2) 22.05.2007 — XVI Wieczór Akademicki. Goście: Konsul Generalny Republiki Czeskiej 

w Katowicach, JUDr. Ing. Josef Byrtus z wykładem: „Romowie. Problemy współżycia na 
przykładzie Republiki Czeskiej” i Prezes Stowarzyszenia Romów w Polsce, Roman 
Kwiatkowski z wykładem: „Romowie w Polsce. Sytuacja po transformacji” oraz koncert 
muzyki romskiej w wykonaniu Józefa Jochymczyka — gitara i śpiew. 

3) 02.06.2007 — XI Koncert Akademicki z okazji Święta Uniwersytetu. Gość: prof. dr hab. 
Wiesław Banyś, Prorektor ds. Nauki i Informatyzacji z wykładem: „Zaproszenie do 
rozmowy o języku” oraz koncert kameralny (A. Vivaldi, A. Corelli, S. Mercadante, 
M. Radziwiłł, J. Gołąbek) w wykonaniu Jana Krzeszowca — flet oraz Śląskiej Orkiestry 
Kameralnej, Massimiliano Caldi (Włochy) — dyrygent. 

4) 17.06.2007 — Udział Rektora w obchodach 85. rocznicy Powrotu Części Górnego Śląska 
do Polski (20.06.1922 r.). 

5) 29.09.2007 — XL Inauguracja roku akademickiego 2007/2008 w Teatrze Śląskim im. 
Stanisława Wyspiańskiego. Wykład inauguracyjny prof. dr. hab. Tadeusza Sławka nt. 
„Uniwersytet i to, co między ludźmi” oraz uroczystość wręczenia Nagrody „Pro Scientia et 
Arte” — laureaci Nagrody: prof. dr hab. Tadeusz Sławek i prof. dr hab. Roman Ger. 

6) 25.11.2007 — Udział Rektora w uroczystości 50-lecia posługi kapłańskiej Arcybiskupa 
Metropolity Katowickiego, Damiana Zimonia w Archikatedrze Chrystusa Króla w Kato- 
wicach. 

7) 18.12.2007 — Wieczór Wigilijny dla Profesury i Senatu Uniwersytetu. Oprawa muzyczna 
w wykonaniu Beatriz Blanco z Wenezueli oraz koncert kolędowy w wykonaniu Akade- 
mickiego Chóru Uniwersytetu Śląskiego „Harmonia”. 

8) 18.02.2008 — uroczystość wręczenia „Laurów Studenckich 2007” — Rektor UŚ laureatem 
„Nagrody Honorowej Laurów”. 

9) 04.03.2008 — koncert dedykowany przez Rektora Akademii Muzycznej Uniwersytetowi 
Śląskiemu z okazji 40. rocznicy utworzenia — sala koncertowa Akademii Muzycznej 
(w programie: L. van Beethoven, S. Rachmaninow). 

10) 10.03.2008 — udział Rektora w uroczystości nadania godności doktora honoris causa 
Uniwersytetu Opolskiego prof., prof. Władysławowi Bartoszewskiemu i Dorocie Simonides. 

11) 01.04.2008 — posiedzenie Kolegium Elektorów UŚ — wybory Rektora Uniwersytetu na 
kadencję 2008–2012. Rektorem-Elektem został wybrany prof. dr hab. Wiesław Banyś, obecny 
Prorektor ds. Nauki i Informatyzacji. 

12) 08.04.2008 — II posiedzenie wyborcze Kolegium Elektorów — wybór prorektorów na 
kadencję 2008–2012: prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk — Prorektor ds. Nauki i Współpracy 
z Gospodarką, prof. dr hab. Czesław Martysz — Prorektor ds. Kształcenia, prof. dr hab. 
Stanisław Kucharski — Prorektor ds. Finansów i Rozwoju, prof. dr hab. Barbara Kożusznik 
— Prorektor ds. Studenckich, Promocji i Współpracy z Zagranicą. 

13) 10.04.2008 — uroczystość wręczenia Rektorowi UŚ Medalu Śląskiego Uniwersytetu 
Medycznego z okazji 60-lecia ŚUM. 

14) 28.04.2008 — wykład prof. dr. hab. Leszka Balcerowicza pt. „O ograniczonym państwie” 
w Auli im. K. Popiołka na Wydziale Nauk Społecznych inaugurujący nowy cykl „Rozmowy 
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o dobrym państwie” — wspólną inicjatywę Uniwersytetu Śląskiego, Gazety Wyborczej 
w Katowicach i Forum Obywatelskiego Rozwoju. 

15) 03.05.2008 — udział Prorektora ds. Nauki i Informatyzacji w obchodach Święta Konstytucji 
3 Maja. 

16) 20.05.2008 — uroczystość wręczenia godności doktora honoris causa UŚ profesorowi Jon 
Ove Hagenowi z Uniwersytetu w Oslo (Norwegia), światowej sławy badaczowi lodowców 
i środowiska przyrodniczego obszarów polarnych, specjalisty glacjologii arktycznej. 

17) 21.05.2008 — wykład Redaktora Adama Michnika w ramach cyklu „Rozmowy o dobrym 
państwie” w Auli im. K. Lepszego. 

18) 27.05.2008 — udział Rektora w posiedzeniu Rady Miejskiej Katowic — przyjęcie przez 
Radę „Oświadczenia w sprawie Jubileuszu 40-lecia Uniwersytetu Śląskiego”. 

19) 29.05.2008 — udział Rektora w debacie nt. Uniwersytetu z okazji 40-lecia zorganizowanej 
przez Stowarzyszenie Przyjaciół Uniwersytetu Śląskiego. 

20) 29.05.2008 — koncert Jan Garbarek Group zorganizowany m.in. przez Stowarzyszenie 
Przyjaciół Uniwersytetu Śląskiego z okazji 40-lecia Uniwersytetu. 

21) 30.05.2008 — uroczystość otwarcia nowego budynku Centrum Naukowo-Dydaktycznego 
Instytutów Neofilologicznych UŚ w Sosnowcu. 

22) 01.06.2008 — Msza święta w Archikatedrze Chrystusa Króla w Katowicach koncelebrowana 
przez Arcybiskupa Metropolitę Katowickiego Damiana Zimonia w intencji Pracowników 
i Studentów Uniwersytetu z okazji 40-lecia UŚ. Homilia wygłoszona przez Dziekana 
Wydziału Teologicznego, ks. Profesora dr. hab. Wincentego Myszora. 

23) 06.06.2008 — udział Rektora w spotkaniu z Prezydentem Słowacji w Pałacu Prezydenckim 
w Warszawie. 

24) 07.06.2008 — złożenie kwiatów na grobach byłych rektorów Uniwersytetu Śląskiego. 
25) 08.06.2008 — Uroczysty XII Koncert Akademicki z okazji Święta Uniwersytetu — 

40. rocznicy utworzenia Uniwersytetu Śląskiego w Filharmonii Śląskiej. Wykład prof. 
Krzysztofa Zanussiego „Prometejska powinność humanisty” oraz koncert Śląskiej Orkiestry 
Kameralnej i Chóru Filharmonii Śląskiej pd. Massimiliano Caldiego (Włochy). W programie: 
J. S. Bach i G. G. Gorczycki. 

26) 23.06.2008 — wernisaż wystawy w Muzeum Historii Katowic poświęconej 40-leciu UŚ  
„40 lat Uniwersytetu Śląskiego. Szkice z dziejów”. 

27) 24.06.2008 — uroczystość odsłonięcia „Pomnika Studenta” przed obecną siedzibą Rektora 
Uniwersytetu. 

28) 24.06.2008 — promocja książki jubileuszowej wydanej z okazji 40-lecia Uniwersytetu 
„Mądrość zbudowała sobie dom… UNIWERSYTET ŚLĄSKI 1968–2008. Dzieje, doku-
mentacja, źródła”. 

Posiedzenia Senatu UŚ 

W roku 2007 odbyło się 8 posiedzeń Senatu Uniwersytetu Śląskiego: 

— 16.01.2007  — 26.06.2007 
— 06.03.2007  — 25.09.2007 
— 17.04.2007  — 13.11.2007 
— 29.05.2007  — 11.12.2007 

Natomiast w pierwszym półroczu 2008 roku odbyło się 5 posiedzeń Senatu Uniwersytetu 
Śląskiego: 

— 22.01.2008  — 27.05.2008 
— 04.03.2008  — 24.06.2008 
— 22.04.2008 
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XX    PPLLAANNYY  RROOZZWWOOJJOOWWEE  UUNNIIWWEERRSSYYTTEETTUU  

Program rozwoju Uniwersytetu Śląskiego 
na lata 2008–2015 

„Uniwersytet partnerem gospodarki opartej na wiedzy” 
Część I: Nauki matematyczno-przyrodnicze 

Uniwersytet Śląski działając zgodnie ze swoją misją i pragnąc odpowiedzieć na obecne 
potrzeby gospodarki, przedstawia kierunki rozwoju uczelni na lata 2008–2015. 

Uniwersytet Śląski dysponuje wysoko wykwalifikowaną kadrą naukowo-dydaktyczną oraz 
nowoczesnymi laboratoriami, co sprawia, że wydziały matematyczno-przyrodnicze przygotowane są do 
prowadzenia badań i kształcenia dla potrzeb gospodarki opartej na wiedzy. Kierunki matematyczno- 
-przyrodnicze mają akredytacje Państwowej Komisji Akredytacyjnej, a poszczególne wydziały 
i instytuty najwyższe kategorie (I i II) jakości badań naukowych przyznawanych przez Mini- 
sterstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Proponowane w Programie działania wpisują się 
w opracowane przez Komisję Europejską strategie akcentujące rolę szkolnictwa wyższego 
w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy poprzez zapewnienie wysokiej jakości kształcenia, bliską 
współpracę szkół wyższych z sektorem gospodarki, a w szczególności z przemysłem 
zaawansowanych technologii, otwartość i współpracę międzynarodową środowisk akademickich. 
Programy europejskie w tym Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IV (Szkolnictwo 
Wyższe i Nauka) systemowo wspierać będą takie działania.  

Uniwersytet Śląski przystępuje do realizacji działań w następujących obszarach strategicznych: 

Obszar 1 

Zwiększenie atrakcyjności studiowania na kierunkach strategicznych 
z punktu widzenia rozwoju regionu i kraju 

a) Utworzenie nowych interdyscyplinarnych kierunków i specjalności studiów przyrodniczych, 
matematycznych i technicznych we współpracy międzywydziałowej i międzyuczelnianej, 
z uwzględnieniem nauk humanistycznych, społecznych, ekonomicznych i prawnych. 

b) Wsparcie istniejących kierunków i specjalności o priorytetowym znaczeniu dla gospodarki 
odgrywających strategiczną rolę w rozwoju kraju. 

c) Współdziałanie z pracodawcami, celem wzmocnienia praktycznych elementów nauczania 
poprzez staże i praktyki studenckie. 

d) Współpraca z pracodawcami w pozyskiwaniu miejsc pracy dla absolwentów. 
e) Modyfikacja programów kształcenia w kierunku dostosowania umiejętności absolwenta do 

potrzeb nowoczesnego rynku pracy. Współpraca z samorządami i podmiotami gospodarczymi, 
w szczególności z sektora nowoczesnych technologii. 

f) Uruchamianie studiów podyplomowych i doktoranckich w ramach kształcenia ustawicznego 
absolwentów. 

g) Poprawa jakości kształcenia poprzez uruchomienie kursów wyrównawczych, szczególnie 
z matematyki i fizyki. 

h) Wykorzystanie metod i technik kształcenia na odległość oraz innych technologii informa- 
cyjnych celem wzbogacenia oferty dydaktycznej. 
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i) Wprowadzanie modułowego systemu kształcenia, pozwalającego na elastyczny wybór ścieżki 
studiów, zgodnie z wymogami rynków pracy: regionalnego, krajowego i europejskiego. 

j) Rozszerzenie oferty stypendialnej o stypendia fundacji, samorządów, podmiotów gospodarczych 
oraz funduszy własnych dla studentów i doktorantów. 

k) Zwiększenie mobilności studentów przez stwarzanie warunków do szerokiej wymiany 
z uczelniami w kraju i zagranica. 

l) Umiędzynarodowienie studiów, zwłaszcza doktoranckich, co przyczynić się może do wzrostu 
atrakcyjności Uniwersytetu Śląskiego i wzmocnienia jego zespołów badawczych. 

m) Wdrażanie programów wsparcia dla osób niepełnosprawnych. 
n)  Poprawa komfortu mieszkań i infrastruktury w osiedlach akademickich, niwelowanie barier 

architektonicznych dla osób niepełnosprawnych. 

Obszar 2 

Działania na rzecz wzrostu konkurencyjności  
i innowacyjności polskiej gospodarki 

a) Rozwój badań naukowych na rzecz innowacyjnej gospodarki. 
b) Zwiększenie uczestnictwa w projektach i programach międzynarodowych. 
c) Transfer wyników badan naukowych do gospodarki poprzez:  

• Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego, specjalizujące 
się w przekazie wyników badań naukowych podmiotom gospodarczym 

• uczestnictwo w Parkach Technologicznych i Konsorcjach naukowo-badawczych opraco- 
wujących nowe materiały i technologie (w tym nanotechnologie, biotechnologie). 

• uczestnictwo zespołów badawczych Uniwersytetu w projektach dotyczących zrównowa- 
żonego rozwoju regionu i kraju. 

d) Zwiększenie liczby projektów badawczych o charakterze aplikacyjnym, ukierunkowanych na 
bezpośrednie zastosowanie w praktyce, w gospodarce, a także o szczególnym wymiarze 
społecznym. 

e) Zwiększenie liczby projektów obejmujących przedsięwzięcia techniczne, technologiczne lub 
organizacyjne prowadzonych we współpracy z przedsiębiorstwami. 

f) Tworzenie i prowadzenie baz danych, zawierające informacje o wynikach projektów badawczych 
i warunkach dostępu do nich. 

g) Tworzenie i udostępnianie baz danych publikacji naukowych. 
h) Identyfikacja wzajemnych oczekiwań gospodarki i Uczelni. 

Obszar 3 

Zwiększenie efektywności funkcjonowania Uniwersytetu 

a) Optymalizacja wykorzystania infrastruktury budowlanej oraz wyposażenia dydaktycznego 
i badawczego. 

b) Modernizacja posiadanych zasobów lokalowych. 
c) Wprowadzenie informatycznego Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią. 
d) Wdrożenie uczelnianego systemu utrzymania jakości kształcenia. 
e) Podnoszenie kompetencji kadry dydaktycznej w zakresie nowoczesnych form nauczania, 

również w językach obcych. 
f) Zwiększenie mobilności kadry akademickiej w celu podnoszenia ich kwalifikacji i wymiany 

doświadczeń. 
g) Promowanie działalności kulturalnej, naukowej i sportowej stowarzyszeń i organizacji studen- 

ckich. 
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h) Podnoszenie umiejętności i kompetencji zawodowych przez poszczególne grupy pracowników 
uczelni. 

i) Pogłębianie współpracy ze szkołami ponadgimnazjalnymi regionu, w celu pozyskania 
kandydatów na studia w Uniwersytecie (w szczególności na kierunki matematyczno-
przyrodnicze). 

j) Pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania w celu zapewnienia jak najlepszej jakości 
działania uczelni. 

k) Intensyfikowanie współpracy Uniwersytetu Śląskiego z samorządami lokalnymi i Regionu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Na podstawie materiałów źródłowych działów administracji 

oraz jednostek ogólnouczelnianych, komisji senackich i rad naukowych 
„Sprawozdanie” opracował i przygotował do publikacji zespół w składzie: 

mgr Marta PALARZ i mgr Teresa Ewa ZIĘBA (Biuro Rektora) oraz  
mgr Adam NIEDBAŁA (Dział Informatycznych Systemów Zarządzania). 

Konsultacja — mgr Piotr J. PRADELA (Biuro Rektora). 
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