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Uniwersytet Śląski w Katowicach to naj-
większa w Regionie uczelnia publiczna. Two-
rzy ją 12 wydziałów oraz ogólnouczelniane 
jednostki zlokalizowane w Katowicach, 
Sosnowcu, Chorzowie i Cieszynie. Kształci 
prawie 40 tys. studentów, doktorantów i słu-
chaczy studiów podyplomowych, a także 
słuchaczy Uniwersytetu Śląskiego Dzieci, 
Młodzieży, Maturzystów i Trzeciego Wieku.

Uczelnia nieustannie uatrakcyjnia swoją 
ofertę edukacyjną, uruchamiając co roku 
nowe kierunki i specjalności, odpowiadające 
na potrzeby rynku pracy i oczekiwania pra-
codawców. W roku akademickim 2013/2014 
uruchomiliśmy pięć nowych kierunków: 
międzynarodowe studia polskie, kultury me-
diów, przedsiębiorczość, turystykę historycz-
ną i pedagogikę specjalną. Wśród nowych 
specjalności pojawiły się: specjalność tłuma-
czeniowa z językami Indii na kierunku filo-
logia angielska, socjologia organizacji i zarzą-
dzania na kierunku socjologia, współczesne 
stosunki międzynarodowe na kierunku po-
litologia oraz trzy specjalności na kierunku 
pedagogika, prowadzonym na Wydziale 
Etnologii i Nauk o Edukacji: doradztwo 
zawodowe i edukacyjne z socjoterapią, peda-
gogika społeczna z geragogiką i pedagogika 
społeczna z socjoterapią. W roku akademic-
kim 2013/2014 Uniwersytet Śląski oferuje 
studia na blisko 250 programach kształcenia, 
w tym 6 w języku angielskim.  

Naszym celem jest jeszcze większe otwar-
cie się na rozwiązywanie problemów, a nie 
tylko uczenie tego, co już jest. Zachęcamy 
uczniów i studentów do kreatywnej działal-
ności, żeby współpracowali ze sobą, tworzyli 
wspólne projekty i myśleli nieschematycznie, 
byli outside the box – jak głosi jedno z haseł 
promocyjnych Uniwersytetu Śląskiego – lub 
żeby, przywołując hasło firmy Apple, myśle-
li inaczej (think different). Chcemy rozwijać 
Uniwersytet Śląski jako uczelnię przygo-
towaną do innowacyjnego i ustawicznego 
kształcenia, interdyscyplinarnego, zindy-
widualizowanego oraz ukierunkowanego 
na potrzeby studentów, wykorzystującego 
najnowsze technologie i sposoby kształcenia, 
takie jak Massive Open Online Courses. 

Dążymy również do zwiększenia liczby 
sieci trwałych relacji ze światem gospodar-
ki, a dzięki temu do pełnego wykorzystania 
potencjału Uczelni oraz tworzenia globalnej 
marki UŚ. Już dziś możemy powiedzieć, że 
Uniwersytet łączą znakomite relacje z oto-
czeniem społeczno-gospodarczym, które 
świadczą o jego otwartości oraz innowacyj-
ności. Zmierzamy w stronę Uczelni Trzeciej 
Generacji, budując relacje pomiędzy nauką 

a gospodarką, kulturą i oświatą, stając się 
tym samym kluczowym elementem w Trój-
kącie Innowacji. 

Dla efektywniejszego wykorzystania moż-
liwości rynkowych Uczelni w 2011 roku zo-
stało powołane do życia Biuro Współpracy 
z Gospodarką, którego zadaniem jest umoż-
liwienie i usprawnienie współpracy pracow-
ników naukowo-dydaktycznych oraz jedno-
stek organizacyjnych Uniwersytetu Śląskiego 
z wszelkiego rodzaju podmiotami gospodar-
czymi i jednostkami samorządu terytorialne-
go. Jego celem są między innymi diagnoza 
potencjału naukowo-badawczego i zasobów 
infrastrukturalnych Uczelni, rozwój systemu 
komercjalizacji wiedzy i systemu promocji 
przedsiębiorczości akademickiej, kooperacja 
z podmiotami zewnętrznymi w ramach sieci 
współpracy ośrodków innowacji. 

Działania prowadzone we współpracy z go-
spodarką doprowadziły w minionym roku 
akademickim do wielu sukcesów. W kwiet-
niu Uniwersytet Śląski został wyróżniony 
tytułem Superlidera Innowacji 2013. Naszą 
Uczelnię doceniono za całokształt działal-
ności w zakresie pogłębiania relacji nauki 
z przemysłem. Ponadto przy Uniwersytecie 
Śląskim uruchomiono dwie spółki odpry-
skowe spin out: „n-lab Marcin Binkowski” 
oraz ABTOW Biotechnology sp. z o.o. Zor-
ganizowano ponad 65 staży pracowników 
naukowych w przedsiębiorstwach, kon-
sultacje brokerskie, nawiązano współpracę 
z wieloma firmami. Warto podkreślić, że 
w laboratoriach naszej uczelni prowadzone 
są prace badawcze w priorytetowo trakto-
wanych obszarach technologicznych, m.in. 
energetyce, ochronie środowiska, biotechno-
logii, informatyce, nanotechnologii i nano-
materiałach. Naukowcy mają do dyspozycji 
systematycznie modernizowane zaplecze 
laboratoryjne (137 pracowni) oraz świato-

wej klasy aparaturę badawczą. Uniwersytet 
zgłosił do ochrony w Urzędzie Patentowym 
RP prawie 300 przedmiotów własności prze-
mysłowej – zdecydowana większość uzyskała 
ochronę, kilkadziesiąt czeka jeszcze na decy-
zję Urzędu. Wśród krajowych uniwersytetów 
znajdujemy się pod tym względem w ścisłej 
czołówce.

Uniwersytet Śląski otwiera się na otoczenie 
społeczne – nie tylko mieszkańców Katowic, 
ale całego Regionu oraz uczestniczy w ak-
cjach charytatywnych. To uczelnia realizują-
ca nową służebność społeczną, dążąca – już 
na etapie edukacji szkolnej –  do wyławiania 
talentów, dawania szansy jak najpełniejszego 
rozwoju, pogłębiania pasji oraz rozbudza-
nia ciekawości i poznawania świata. Stąd 
idea Uniwersytetu Śląskiego Dzieci, a także 
realizacja innych projektów edukacyjnych: 
współprowadzenie dwóch liceów – III LO 
im. A. Mickiewicza i IV LO gen. S. Maczka 
oraz klas uniwersyteckich, a także Uniwersy-
tetu Śląskiego Młodzieży oraz Maturzystów. 
Uczelnia dba nie tylko o ludzi młodych, ale 
również o seniorów. Od 30 lat działa w na-
szych murach Uniwersytet Trzeciego Wieku, 
oferując swoim słuchaczom ciekawe wykłady 
z wielu dziedzin: historii, psychologii, sztuki, 
zajęcia dotyczące ziołolecznictwa i zdrowej 
żywności, a także lektoraty i ćwiczenia ru-
chowe. 

Uniwersytet Śląski wychodzi poza swoje 
mury: patronuje różnorodnym projektom 
kulturalnym, inicjuje istotne debaty i anga-
żuje się w nie. Takie działania służą nie tylko 
promocji poszczególnych miast i Regionu, 
ale przede wszystkim aktywizują mieszkań-
ców, wzbogacają ofertę twórczego spędzania 
czasu w przestrzeni akademickiej, tworzą 
także UniverCity.  

Prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś
Rektor Uniwersytetu Śląskiego

Szanowni Państwo!
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45 lat
8 czerwca 1968 roku rozporządzeniem 

Rady Ministrów został utworzony Uni-
wersytet Śląski w Katowicach (dziewiąta 
tego typu uczelnia w Polsce). 1 paździer-
nika odbyła się uroczysta inauguracja 
pierwszego roku akademickiego na Uni-
wersytecie Śląskim. Warto jednak przy-
pomnieć, że pierwsza myśl o zasadności 
utworzenia uniwersytetu na Górnym 
Śląsku pojawiła się już w 1921 roku. Była 
to inicjatywa ks. Stanisława Adamskiego 
oraz Wojciecha Sosińskiego, posłów na 
Sejm Ustawodawczy. Kolejne rozmowy 
na ten temat toczono pod koniec lat 20. 
XX wieku.

Potrzeba stworzenia w Katowi-
cach instytucji, która między in-
nymi podnosiłaby kwalifikacje 
nauczycieli szkół powszechnych 
i średnich, zaowocowała powo-
łaniem w 1928 roku Instytutu 
Pedagogicznego. Wybuch II 
wojny światowej przerwał 
rozwój katowickiego ośrod-
ka dydaktycznego, jednak 
już w marcu 1945 roku 
podjęto działania zmierzające 
do jego reaktywacji. Wtedy 
to powstał Obywatelski Ko-
mitet Przygotowawczy Uni-
wersytetu Śląskiego w Ka-
towicach. Efektem jego prac 
był Memoriał w sprawie założenia 
Uniwersytetu w województwie śląsko-dą-
browskim, szeroko uzasadniający postulat 
utworzenia Uniwersytetu Śląskiego.

W 1950 roku powołano do życia Pań-
stwową Wyższą Szkołą Pedagogiczną, 
która zajęła miejsce likwidowanego In-
stytutu Pedagogicznego. W czerwcu 1962 
roku podjęto próby powołania do życia 
Filii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Ka-
towicach. Było to przełomowe wydarzenie 
dla śląskiej inicjatywy. Początkowe plany 
uruchomienia w Katowicach zamiejsco-
wych studiów humanistycznych uległy 
znacznej modyfikacji, ostatecznie otwo-
rzono kierunki matematyczne, fizyczne 
oraz studia prawnicze. Stanowisko pro-
rektora ds. Filii UJ objął prof. Kazimierz 
Popiołek. Ciągle żywa potrzeba utworze-
nia samodzielnego ośrodka uniwersytec-
kiego w miarę upływu czasu nabierała 
bardziej realnych kształtów, m.in. dzię-
ki koncepcji połączenia dwóch uczelni: 
Wyższej Szkoły Pedagogicznej i Filii Uni-

Uniwersytet w liczbach
wersytetu Jagiellońskiego. Ostatecznie 
decyzja w sprawie powołania uniwersyte-
tu zapadła w 1968 roku, a na stanowisko 
rektora nowej placówki powołany został 
prof. Kazimierz Popiołek. 

12 wydziałów
Uniwersytet Śląski tworzy 12 Wydzia-

łów: Artystyczny; Biologii i Ochrony 
Środowiska; Etnologii i Nauk o Edukacji; 

30 tysięcy studentów
Uczelnia rozpoczęła działalność, licząc 

ponad 5,7 tys. studentów, kształcących się 
na czterech wydziałach. Dziś w murach 
Uniwersytetu Śląskiego  uczy się w try-
bie stacjonarnym i niestacjonarnym pra-
wie 30 tys. studentów, słuchaczy studiów 
podyplomowych i doktorantów. Uczelnia 
oferuje 58 kierunków studiów i 184 spe-
cjalności (w tym 6 w języku angielskim). 
Wszystkie kierunki objęte są Europejskim 
Systemem Transferu Punktów (ECTS). 

Umożliwia to swobodną wymianę 
międzynarodową studentów, m.in. 
w ramach programów Lifelong Lear-
ning Programme/Erasmus. 

Szeroka oferta kształcenia na Uniwer-
sytecie Śląskim jest dodatkowo wzbogacona 
o możliwość rozwijania indywidualnych 
umiejętności i pasji. Na każdym wydziale 
działają liczne koła naukowe oraz artystycz-
ne. Na całym Uniwersytecie jest ich ponad 
200. Życie studenckie pozwalają urozmaicić 
m.in. Akademicki Związek Sportowy, Eu-

ropejskie Stowarzyszenie Młodzieży 
Akademickiej (AEGEE), Studencki 
Zespół Pieśni i Tańca „Katowice” 
czy Akademicki Chór „Harmonia”. 
Ponadto aktywnie działa Uczelniana 
Rada Samorządu Studenckiego UŚ, 
która inicjuje liczne wydarzenia na-
ukowe, kulturalne i sportowe.

47 doktorów honoris causa
Godność doktora honoris causa jest za-

szczytnym wyróżnieniem nadawanym 
przez uczelnie osobom nadzwyczajnie za-
służonym dla nauki, kultury, sztuki i życia 
publicznego. Uniwersytet Śląski honoruje 
osoby, których działalność i osiągnięcia 
wpisują się w kanon wyznawanych przez 
niego wartości. W ciągu czterdziestopię-
cioletniej działalności uczelnia przyznała 
47 doktoratów honorowych. Wśród wy-
różnionych znalazły się tak znakomite 
osobistości – naukowcy, ludzie kultury, 
przedstawiciele świata polityki czy osoby 
zasłużone dla regionu, jak: prof. dr Chri-
stian von Bar (promocja: 12 października 
2012), Wojciech Kilar (18 czerwca 2012), 
Sławomir Mrożek (23 marca 2012), prof. 
dr hab. Walery Pisarek (7 grudnia 2011), 
prof. zw. dr hab. Maksymilian Pazdan 
(18 października 2011), ks. kardynał 
dr Zenon Grocholewski (25 listopada 
2010), prof. zw. dr hab. inż. Jerzy Buzek 

Filologiczny; Informatyki i Nauki o Ma-
teriałach; Matematyki, Fizyki i Chemii; 
Nauk o Ziemi; Nauk Społecznych; Peda-
gogiki i Psychologii; Prawa i Administra-
cji; Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kie-
ślowskiego; Teologiczny, oraz jednostki 
międzywydziałowe i ogólnouczelniane, 
rozlokowane w czterech miastach regio-
nu: Katowicach, Sosnowcu, Chorzowie 
i Cieszynie. 
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dziernika 1977), prof. dr hab. Kazimierz 
Popiołek (1 października 1977), prof. dr 
hab. Włodzimierz Trzebiatowski (1 paź-
dziernika 1977), generał brygady Jerzy 
Ziętek (1 października 1977), dr Edmund 
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(11 czerwca 2010), prof. zw. dr hab. Ka-
zimierz Polański (18 grudnia 2008), prof. 
zw. dr hab. Irena Bajerowa (4 grudnia 
2008), prof. dr hab. inż. Jan Węglarz (2 lip-
ca 2008), prof. Jon Ove Hagen (20 maja 
2008), arcybiskup metropolita katowicki 
dr Damian Zimoń (27 listopada 2007), 
prof. Jerzy Stuhr (9 listopada 2007), prof. 
dr J. Georg Bednorz (25 kwietnia 2007), 
prof. zw. dr Wincenty Okoń (5 grudnia 
2006), prof. dr Peter Hänggi (9 grudnia 
2005), prof. Józef Szajna (22 maja 2003), 
prof. dr hab. Andrzej Lasota (10 listopada 
2001), prof. DDr. H. C Dr. Franz Bydlin-
ski (6 kwietnia 2000), Tadeusz Różewicz 
(22 stycznia 1999), prof. Jacques Derrida 
(11 grudnia 1997), Ryszard Kapuściński 
(17 października 1997), hrabia Jacques 
de Chalendar (10 grudnia 1996), prof. 
dr hab. Adam Strzałkowski (25 listopa-
da 1996), prof. János Aczél (10 czerwca 
1996), prof. Douve Wesselin Fokkema 
(7 grudnia 1995), prof. dr hab. Stanisław 
Barańczak (5 czerwca 1995), prof. Pierre 
Sadran (3 listopada 1994), prof. Richard 
Pipes (19 maja 1994), prof. dr Jean Nicod 
(7 lutego 1994), prof. Josif Aleksandrowicz 
Brodski (22 czerwca 1993), prof. dr Nullo 
Minissi (11 maja 1993), akademik Božidar 
Vidoeski (1 marca 1993), Eugéne Ionesco 
(27 listopada 1992), Hans-Dietrich Gen-
scher (7 października 1992), prof. dr hab. 
Manfred Lachs (3 października 1988), 
prof. dr hab. Jan Szczepański (7 paździer-
nika 1985), prof. dr hab. Rudolf Ranoszek 
(8 maja 1985), prof. dr hab. Bogdan Su-
chodolski (9 października 1978), prof. dr 
hab. akademik Jurij Andriejewicz Żdanow 
(17 kwietnia 1978), prof. dr hab. Witold 
Taszycki (5 października 1977), prof. dr 
hab. Mieczysław Klimaszewski (5 paź-
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Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego Sławomirowi Mrożkowi (23 marca 2012 roku)

Jan Osmańczyk (2 października 1975), 
prof. dr hab. Stanisław Turski (2 paździer-
nika 1975).

173 tysiące absolwentów
Od początku istnienia Uniwersytetu 

Śląskiego mury uczelni opuściło prawie 
173 tysiące osób. Dzięki wszechstronnemu 
wykształceniu i znakomitym specjalistom 
wielu z nich osiągnęło w życiu zawodo-
wym spektakularne sukcesy. Dziś pracują 
w mediach, instytucjach kultury, instytu-
cjach rządowych, instytutach badawczych 
w Polsce i zagranicą. Wśród absolwentów 
Uniwersytetu Śląskiego znajdują się ta-
kie osoby, jak: Renata Przemyk, Michał 
Ogórek, Anna Popek, Magdalena Piekorz, 
Andrzej Zydorowicz, Krystyna Szumilas, 
Irena Lipowicz, Wojciech Kuczok czy śp. 
Krystyna Bochenek. Uczelnia stara się 
utrzymywać kontakt ze swoimi absolwen-
tami, wspierać ich rozwój oraz pomagać 
w podnoszeniu kwalifikacji. W tym celu 
powołano do życia Stowarzyszenie Absol-
wentów Uniwersytetu Śląskiego. 

Opracowała Agnieszka Sikora
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Media akademickie

UŚ TV to nowoczesne medium akademickie, którego działania 
ukierunkowane są przede wszystkim na promocję nauki, infor-
mowanie o wydarzeniach związanych z uczelnią i regionem oraz 
dydaktykę. Zespół przygotowuje interesujące materiały informa-
cyjne i publicystyczne, są wśród nich programy o tematyce kino-
wej, prezentujące ofertę kulturalną, serwis informacyjny, a także 
relacje z imprez akademickich. Ciekawą propozycją są  transmisje 
online z wybranych wydarzeń takich, jak inauguracja roku akade-
mickiego czy Studencki Festiwal Nauki. Telewizja wspiera także 
różnorodne kampanie i działania prospołeczne, w które włącza się 
Uniwersytet Śląski.

UŚ TV oferuje użytkownikom swojego serwisu internetowego 
dostęp do nagrań wykładów naukowców i dydaktyków Uniwer-
sytetu Śląskiego. Jednocześnie na stronie: www.telewizja.us.edu.
pl udostępniane są materiały prezentujące wystąpienia wykła-
dowców spoza naszej uczelni takich, jak prof. Philip Zimbardo 
czy prof. Jan Miodek. Promocja nauki w ramach Telewizji In-
ternetowej UŚ obejmuje także informowanie o najważniejszych 
projektach i grantach badawczych, a także o ofercie naukowo-
-dydaktycznej poszczególnych wydziałów uczelni. Różnorod-
ność oferty sprawia, że UŚ TV stała się popularnym źródłem 
wiedzy i informacji wśród studentów. Obecnie możemy po-
chwalić się ponad sześćdziesięcioma tysiącami użytkowników  
serwisu. 

Nasz telewizja współpracuje również z redakcjami telewizyjny-
mi w regionie. Materiały UŚ TV pojawiają się między innymi 
w programie Telewizji dla Ciebie, dostępnej w ramach platformy 
cyfrowej UPC, a także w TV Silesia.

Zapraszamy do nawiązania współpracy z Telewizją Internetową 
Uniwersytetu Śląskiego. Wspólnie z pozostałymi mediami aka-
demickimi oferujemy możliwość przygotowania, a także emisji 
reklam, które trafiają do niezwykle atrakcyjnej grupy docelowej. 
Ponadto kompleksowo realizujemy materiały filmowe o charak-
terze promocyjnym oraz informacyjne materiały sponsorowane.  
Zachęcamy do kontaktu z naszą redakcją i zapoznania się z inny-
mi możliwościami współpracy, które mogą pozwolić na dotarcie 
z Państwa produktami, usługami oraz marką do śląskich studen-
tów i naukowców. 

Media Uniwersytetu Śląskiego to grupa agend informujących o życiu uczelni, sprawach szkolnictwa wyższego, 
a także o ważnych wydarzeniach naszego regionu

„Egidę” można opisać liczbami – ponad 40 lat tradycji, kilka-
naście audycji autorskich i kilkadziesiąt osób pracujących w re-
dakcji. Nasza rozgłośnia to jednak coś więcej. W ciągu ostatnich 
kliku lat stała się marką coraz mocniej funkcjonującą w świado-
mości mieszkańców regionu. Od kiedy zaczęliśmy nadawać rów-
nież w internecie, powiększyliśmy nasz zasięg i grono słuchaczy. 
Obierają nasze audycje już nie tylko studenci mieszkający w mia-
steczku akademickim na osiedlu Ligota, gdzie „Egidy” można 
słuchać za pomocą systemu głośnikowego, ale także słuchacze 
internetowi. Wszystkim słuchaczom oferujemy dostęp do naj-
ważniejszych wiadomości akademickich oraz wyjątkową, często 
niespotykaną nigdzie indziej, muzykę. Przez cały tydzień regular-
nie nadajemy audycje pasma kulturalnego, publicystycznego oraz 
wiadomości. Dodatkowo, codziennie od godz. 20.00 rozpoczyna 
się blok audycji autorskich o bardzo szerokiej tematyce – od tych 
dotyczących muzyki metalowej po programy poświęcone filmowi 
czy literaturze. Istotna jest dla nas także regularnie aktualizowana 
strona internetowa oraz prężnie działający profil na Facebooku, 
skupiający prawie cztery tysiące fanów. 

„Egidę” tworzą osoby z pasją, o niecodziennych osobowo-
ściach – otwarte, kreatywne i nastawione na rozwój. Uczest-
niczą one w dziesiątkach imprez, nad którymi „Egida” obej-
muje patronat, promuje je i relacjonuje. Radio często jest 
współorganizatorem wielu wydarzeń, spotkań czy festiwali na 
Śląsku. Instytucjom, które decydują się na współpracę z nami, 
oferujemy możliwość emitowania oraz przygotowywania i na-
grywania spotów reklamowych. Współpraca z nami to także 
szansa na promowanie różnorodnych przedsięwzięć. Już dziś 
zapraszamy do nawiązania współpracy z naszą akademicką  
rozgłośnią. 

Do mediów uczelnianych należą: Telewizja Internetowa UŚ TV, Studenckie Studio Radiowe „Egida”, miesięcznik „Gaze-
ta Uniwersytecka UŚ”, Magazyn Studentów UŚ „Suplement” oraz Studencki Portal Rozwoju „Więc Jestem!”. Przygotowane 
przez nie materiały trafiają do pracowników nauki oraz grupy prawie 30 tysięcy studentów Uniwersytetu Śląskiego, a także 
młodych ludzi studiujących na innych śląskich uczelniach. Dużą grupę odbiorców stanowią również osoby zainteresowane 
szkolnictwem wyższym oraz badaniami naukowymi. Dzięki współpracy między poszczególnymi redakcjami przekaz mediów 
akademickich jest spójny, trafia do większej liczby odbiorców, a podmioty zewnętrzne, które chcące nawiązać z nimi współ-
pracę, mogą planować działania w znacznie szerszym wymiarze. 
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„Więc Jestem!” (www.wiecjestem.us.edu.pl) już od ponad roku 
wspiera studentów Uniwersytetu Śląskiego, poruszając najczęstsze 
problemy studenckie oraz wskazując możliwości ich rozwiązania. 
W tym czasie serwis odwiedziło już ponad 110 tysięcy użytkow-
ników. Skierowany jest on głównie do młodych ludzi, a tworzony 
przez redakcję, w której skład wchodzą zarówno studenci, absol-
wenci, jak i pracownicy Uniwersytetu Śląskiego, a także partne-
rzy zewnętrzni. Treści przekazywane w serwisie pogrupowane są 
w dziewięciu głównych działach, które symbolicznie określają sfe-
ry funkcjonowania młodego człowieka, w tym jego rozwój osobi-
sty i zawodowy, finanse oraz karierę. Ideą portalu jest podnoszenie 
świadomości studentów w kwestiach radzenia sobie z problemami 
dnia codziennego, higieny zdrowia psychicznego, funkcjonowania 
rynków finansowych oraz promowanie przedsiębiorczości. Serwis 
stara się kształtować dojrzałe postawy wobec finansów i rozwo-
ju zawodowego. Jest także otwarty na współpracę z partnerami 
biznesowymi, którzy oprócz reklamy na stronie głównej gotowi 
są również podzielić się ze studentami swoją wiedzą ekspercką, 
na przykład przygotowując wartościowy merytorycznie artykuł 
sponsorowany, poradnik lub cykl materiałów informacyjnych. 

Studencki Serwis Rozwoju „Więc Jestem!” jest również organi-
zatorem kampanii społecznych, które realizowane są między inny-
mi poprzez bezpośrednie spotkanie z młodymi ludźmi w formie 
happeningów, warsztatów, gier miejskich, pokazów filmowych 
oraz spotkań ze specjalistami. Jesienią 2013 roku planowane jest 
podjęcie kolejnej kampanii informacyjnej i profilaktycznej, po-
święconej tematyce radzenia sobie ze stresem. 

Serdecznie zapraszamy do wspólnego działania na rzecz na-
szych studentów, jesteśmy otwarci na zorganizowanie kampanii 
również o innym zakresie tematycznym. Współpraca z portalem 
to szansa na pozytywne zaprezentowania swojej marki tysiącom 
studentów.

Magazyn Studentów Uniwersytetu Śląskiego „Suplement” 
(www.suplement.us.edu.pl) istnieje od 2003 roku. – Powstał na 
kartce papieru podczas ćwiczeń, chyba łaciny, na trzecim roku 
moich studiów historycznych – mówi Maciej Leśnik, pierwszy re-
daktor naczelny (2003–2005). Od początku istnienia magazyn 
drukuje między innymi artykuły związane z biznesem. „Suple-
ment” to bezpłatny kwartalnik ukazujący się w roku akademic-
kim. Jego nakład wynosi 7 tys. egzemplarzy. Kolportowany jest 
na  wszystkich wydziałach, we wszystkich miastach akademic-
kich Uniwersytetu Śląskiego: Katowicach, Sosnowcu, Chorzowie 
i Cieszynie. Ma więc szansę dotrzeć do blisko 30 tys. studentów 
i 2 tys. pracowników naukowych. W piśmie znajduje się między 

innymi, istotny z punktu widzenia tematyki biznesowej, dział: 
staże/praktyki/szkolenia/warsztaty, w którym publikowane są 
oferty dla studentów. W magazynie drukowane są także artykuły 
na temat spotkań z ludźmi biznesu, projektów biznesowych, szko-
leń na temat zarządzania funduszami oraz firm zakładanych przez 
studentów. Na współpracę z „Suplementem” zdecydowały się do 
tej pory takie firmy i instytucje, jak: Ernst & Young, ING Bank  
Śląski, Steria i Capgemini. 

Miesięcznik Uniwersytetu Śląskiego istnieje od 21 lat. Szczy-
cimy się tym, że przez wiele lat z naszym miesięcznikiem współ-
pracowali tacy pisarze i dziennikarze, jak Ryszard Kapuściński 
czy Lucjan Wolanowski. Przez wiele lat nad wyglądem okładek 
„Gazety Uniwersyteckiej UŚ” pracował dr hab. Grzegorz Hańde-
rek, obecnie prorektor Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. 
W gazecie swoją dziennikarską przygodę rozpoczynali znani 
dziennikarze i fotograficy. Jesteśmy dumni, że to właśnie u nas 
stawiali pierwsze kroki. 

Pismo wydawane jest w nakładzie 1000 egzemplarzy (32 stro-
ny z okładkami, pełny kolor, format A4). W roku akademickim 
wydajemy 10 numerów bieżących oraz 2 wydania specjalne. 
Wydania bieżące skierowane są do pracowników uczelni, stu-
dentów oraz absolwentów. Pismo jest dystrybuowane w środo-
wisku naukowym, rozsyłane do najważniejszych uczelni wyż-
szych w Polsce i zagranicą (współpracuje z wieloma ośrodkami 
naukowymi i uczelniami europejskimi), władz wojewódzkich 
i miejskich (Katowic, Sosnowca, Chorzowa i Cieszyna) oraz 
licznych bibliotek i instytucji kultury. Wydania specjalne skie-
rowane są gównie do instytucji biznesowych, związanych z go-
spodarką, dystrybuowane podczas kongresów i konferencji go-
spodarczych, poruszających temat badań naukowych, transferu 
wiedzy do gospodarki i współpracy sektorów nauki, nowych 
technologii i materiałów oraz innowacji. Ponadto gazeta może 
pochwalić się sprawnie działającą stroną WWW (www.gu.us.
edu.pl) oraz profilem na Facebooku (www.facebook.com/Gazeta 
UniwersyteckaUS).

W ramach współpracy z gazetą oferujemy powierzchnię rekla-
mową w numerach bieżących (w tym całe okładki), powierzchnię 
reklamową w wydaniach specjalnych (w tym całe okładki) oraz 
artykuły sponsorowane – jednorazowe lub cykliczne (numer bie-
żący, wydania specjalne). Dzięki współpracy z naszym pismem 
partner  może skutecznie budować świadomość marki wśród spo-
łeczności akademickiej nie tylko Uniwersytetu Śląskiego. Ma tak-
że możliwość zaprezentowania studentom oraz pracownikom na-
uki najnowszych technologii, interesujących usług i produktów, 
a także projektów podejmowanych w ramach szerszej współpracy 
z Uniwersytetem Śląskim. 

Opracowali
Radosław Aksamit

Agnieszka Sikora
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Międzynarodowe studia polskie
Kierunek prowadzony na Wydziale Fi-

lologicznym jako studia drugiego stopnia. 
Program skierowany jest do studentów za-
granicznych i krajowych, którzy zaintereso-
wani są  zdobyciem wiedzy na temat miejsca 
Polski we współczesnym świecie, a zwłaszcza 
w Europie, jej statusem i działaniami w ra-
mach Unii Europejskiej, uwarunkowaniami 
kulturowymi wszelkich aktywności człowie-
ka w XXI wieku, ich wpływem i konteksta-
mi kulturowymi na postrzeganie i kreowanie 
zjawisk oraz procesów współczesności, a tak-
że wyborami właściwych strategii komuni-
kacyjnych, które prowadzą do powstawania 
nowych jakości w życiu jednostek i społe-
czeństw. Absolwent międzynarodowych 
studiów polskich, dzięki wiedzy i umiejęt-
nościom nabytym w czasie studiów, staje się 
człowiekiem bardziej otwartym na świat, 
ma zarówno rozwinięte umiejętnościami 
analizy otaczającej rzeczywistości, jak rów-
nież pogłębioną znajomość kultury Polski 
w oglądzie konfrontatywnym. Punktem od-
niesienia i porównań jest dla niego kultura 
europejska, a także kultura innych pozaeu-
ropejskich kręgów. 

Wszystkie zaplanowane specjalności (do-
radztwo kulturowe, publicystyka kulturowa 
i translatoryka) przygotowują do świadome-
go uczestnictwa w świecie kulturowej różno-
rodności, choć globalizującym się w ogólnych 
dziedzinach i obszarach działania. Absolwent 
międzynarodowych studiów polskich jest 
kompetentnym, profesjonalnym i wyposa-
żonym w odpowiednią merytoryczną wiedzę 
kandydatem do pracy w instytucjach anima-
cji i kreacji kulturowej. Jest świadom kulturo-
wych zróżnicowań funkcjonowania różnych 
instytucji współczesnego świata i roli w nich 
człowieka jako twórcy i odbiorcy wszelkich 
działań. Ponadto dysponuje narzędziami do 
analizy innych przestrzeni kulturowych i ro-
zumie wieloaspektowe oblicze współczesnego 
świata. Jest przygotowany merytorycznie do 
aktywności zawodowej w ramach wybranej 
specjalności. 

Przedsiębiorczość 
Kierunek o profilu prawniczo-ekonomicz-

nym prowadzony na Wydziale Prawa i Ad-
ministracji jako studia pierwszego i drugiego 
stopnia. Program studiów obejmuje przed-
mioty z zakresu: prawa, zarządzania, eko-
nomii, finansów, marketingu i psychologii. 
Jego celem jest przygotowanie absolwenta do 

Nowości w ofercie edukacyjnej Uniwersytetu Śląskiego

Nowe kierunki

podjęcia samodzielnej działalności gospodar-
czej lub do pracy w charakterze menadżera 
średniego szczebla zarządzania w przedsię-
biorstwach, organizacjach niedochodowych, 
jednostkach administracji publicznej. 

Studia licencjackie są nastawione na prak-
tyczne stosowanie zdobytej wiedzy. Przed-
mioty ułożone są w bloki problemowe, odpo-
wiadające etapom tworzenia i prowadzenia 
działalności gospodarczej. Po pierwszym 
semestrze z niezbędnymi przedmiotami 
ogólnymi student uczestniczy w zajęciach, 
na których podejmowana jest tematyka 
związana z: utworzeniem przedsiębiorstwa, 
funkcjonowaniem przedsiębiorstwa w obro-
cie, odpowiedzialnością przedsiębiorcy czy 
likwidacją przedsiębiorstwa.

Studia magisterskie mają na celu przygoto-
wanie menadżerów, w stosunku do których 
wymagania są wyższe, a zatem ich wiedza 
musi być pogłębiona. Studenci drugiego 
stopnia zdobędą rozszerzoną wiedzę z za-
kresu zarządzania, dyscyplin komplemen-
tarnych, a także prawa. Program studiów 
magisterskich uwzględnia następujące spe-
cjalizacje branżowe: sektor farmaceutyczny, 
motoryzacyjny, energetyczny, oświatowy 
i rozrywkowo-kulturalny.

Zgodnie z założeniem studiów, ich ab-
solwent będzie miał nie tylko niezbędne 
teoretyczne przygotowanie z zakresu nauk 
społecznych, lecz również umiejętności zwią-
zane z prowadzeniem działalności gospodar-
czej. Ponadto będzie potrafił rozpoznawać, 
diagnozować i rozwiązywać problemy zwią-

zane z zarządzaniem zasobami ludzkimi, 
pozyskiwaniem i analizowaniem informacji 
oraz wykorzystywaniem ich dla zwiększenia 
efektywności swojej pracy.

Turystyka historyczna 
Kierunek prowadzony na Wydziale Nauk 

Społecznych jako studia pierwszego stopnia. 
Oferta adresowana  jest do osób pragnących 
podwyższyć swoje kwalifikacje w zakresie 
planowania, organizowania i realizacji wy-
cieczek, których program będzie uwzględniał 
dziedzictwo historyczne i kulturowe Europy. 
Nowy kierunek wychodzi naprzeciw wciąż 
rosnącemu zapotrzebowaniu na tego rodza-
ju studia w społeczeństwie naszego regionu. 
W województwie śląskim jest to program 
unikatowy, który przede wszystkim poszerza 
i unowocześnia ofertę studiów humanistycz-
nych na Uniwersytecie Śląskim, wypełnia 
też brak odpowiednio wyszkolonych specja-
listów w zakresie turystyki historycznej. Stu-
dent otrzymuje wiedzę merytoryczną między 
innymi z zakresu historii cywilizacji (od sta-
rożytności po XX wiek), dziejów podróżo-
wania i turystyki, historii Polski, geografii 
turystycznej i fizycznej, nauk pomocniczych 
historii, etnologii, historii sztuki, socjologii, 
muzealnictwa, bezpieczeństwa, profilakty-
ki i ochrony zdrowia w turystyce, podstaw 
prawa z zakresu turystyki i ubezpieczeń tu-
rystycznych. Zostaje również wyposażony 
w niezbędne umiejętności – prowadzenia 
wycieczek pieszych i autokarowych, obsługi 
ruchu turystycznego, emisji głosu i techni-
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ki prezentacji, interpretacji zabytków i dzieł 
sztuki oraz instrumentów prowadzenia ba-
dań naukowych w historii (w tym badań 
regionalnych). W zależności od dokonanego 
wyboru zapoznaje się także z bogatym kata-
logiem zagadnień z zakresu turystyki wybra-
nego regionu.

Przed absolwentami nowego kierunku 
otwiera się wiele możliwości zawodowych. 
Już w okresie studiów daje możliwość podej-
mowania samodzielnych inicjatyw. Ponadto 
przygotowywani są oni do podejmowania 
prac w zakresie upowszechniania histo-
rii i dorobku kulturowego kraju i Europy. 
Absolwent kierunku turystyka historyczna 
może znaleźć zatrudnienie nie tylko jako pi-
lot czy przewodnik wycieczek, ale także jako 
pracownik różnego rodzaju instytucji poszu-
kujących  znawcy, który potrafi uwzględnić 
w swojej pracy tradycje historyczne i dorobek 
kulturowy (zarówno z zakresu turystyki reli-
gijnej, jak i batalistycznej oraz industrialnej) 
danego obszaru, który  potrafi pracować 
w zespole oraz  umie samodzielnie zdobywać 
wiedzę praktyczną i teoretyczną. 

Pedagogika specjalna
Kierunek prowadzony na Wydziale Peda-

gogiki i Psychologii jako studia pierwszego 
stopnia. Studia pozwalają na zdobycie inter-
dyscyplinarnej wiedzy z zakresu prawidło-
wości rozwoju człowieka, poznania przyczyn 
odchyleń organicznych, psychicznych i spo-
łecznych od normy. Pozwalają na nabycie 
umiejętności podejmowania adekwatnych 
oddziaływań edukacyjnych, rehabilitacyj-
nych i resocjalizacyjnych wobec osób niepeł-
nosprawnych i niedostosowanych społecznie. 
Studia odbywają się w trybie stacjonarnym 
(dziennym) oraz niestacjonarnym (zaocz-
nym). Kończą się uzyskaniem tytułu za-
wodowego licencjata w zakresie wybranej 
specjalności. Absolwent studiów na kie-
runku pedagogika specjalna zrealizuje pro-
gram kształcenia obejmujący zarówno treści 
kształcenia ogólnego (filozofia, psychologia, 
metodologia, socjologia, biomedyczne pod-
stawy funkcjonowania człowieka), jak i tre-
ści kształcenia pedagogicznego (pedagogika, 
historia wychowania, dydaktyka, teoria wy-
chowania) oraz treści kształcenia specjaliza-
cyjnego i metodycznego. 

W ramach nowego kierunku została 
również powołana do życia nowa specjal-
ność – edukacja i rehabilitacja osób z nie-
pełnosprawnością intelektualną. Jest ona 
adresowana do osób, które chcą zdobyć in-
terdyscyplinarną wiedzę dotyczącą etiologii, 
patomechanizmów i objawów zaburzeń, któ-
re utrudniają osobie z niepełnosprawnością 
intelektualną funkcjonowanie w otwartej 
społeczności. Wiedza teoretyczna i umie-

jętności praktyczne, zdobyte podczas prak-
tyk, dają możliwość poznania najnowszych 
metod wychowawczych i terapeutycznych, 
potrzebnych do monitorowania przebiegu 
procesu edukacyjno-terapeutycznego dzieci 
i dorosłych z różnymi niepełnosprawnościa-
mi. Studenci specjalności edukacja i rehabili-
tacja osób z niepełnosprawnością intelektu-
alną przyswajają sobie szeroki zakres wiedzy 
teoretycznej oraz umiejętności praktycznych, 
umożliwiających im przeprowadzanie dia-
gnozy osób z niepełnosprawnością intelektu-
alną, ustalenie skutecznych metod i technik 
oddziaływania terapeutycznego na te osoby 
w środowisku rodzinnym, szkolnym, po-
zaszkolnym, podejmowanie czynności zwią-
zanych z programowaniem i realizowaniem 
oddziaływań edukacyjnych, a także reha-
bilitacyjnych w placówkach integracyjnych 
i szkolnictwa ogólnodostępnego oraz specjal-
nego, w których przebywają osoby niepeł-
nosprawne intelektualnie. Studenci poznają 
najnowsze tendencje w zakresie edukacji, re-
habilitacji i wsparcia osób z niepełnospraw-
nością intelektualną. Studia na kierunku 
pedagogika specjalna o specjalności edukacja 
i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością 
intelektualną kształtują pozytywne postawy 
wobec osób z niepełnosprawnością, rozwijają 
potrzebę budowania takich postaw w społe-
czeństwie.

Absolwent może podjąć pracę w: przed-
szkolach specjalnych, ośrodkach szkolno-
wychowawczych, w szkołach podstawowych 
i gimnazjach specjalnych dla osób z nie-
pełnosprawnością intelektualną w stopniu 
umiarkowanym i znacznym, może również 
pracować jako nauczyciel wspomagający 
w przedszkolach i szkołach ogólnodostęp-
nych, w poradniach psychologiczno-peda-
gogicznych, a także prowadzić  warsztaty 
terapii zajęciowej.

Kultury mediów 
To interdyscyplinarny kierunek studiów 

prowadzony na Wydziale Filologicznym jako 
studia pierwszego stopnia. Łączy elementy 
historii, teorię i praktykę kulturową z zakre-
su nowych mediów i komunikowania się za 
ich pośrednictwem oraz wiedzę o ścisłych 
związkach tej problematyki z technologią, 
tradycyjnymi sztukami i formami komuni-
kowania z antropologią kultury, estetyką, 
sztuką słowa i widowiskami masowymi. 

Na studiach I stopnia student uczestniczy 
w zajęciach integrujących wiedzę w nastę-
pujące bloki programowe: historia (elemen-
ty historii społecznej i politycznej, historii 
nauk humanistycznych i historii różnych 
sztuk), teoria (teoria kultury, mediów i zja-
wisk komunikacyjnych oraz teoria różnych 
sztuk), multimedialność (wiedza o formach, 

rodzajach i typologiach mediów elektronicz-
nych i ich wykorzystywaniu/użytkowaniu 
w pracy zawodowej, twórczości artystycznej, 
w trakcie spędzania czasu wolnego i w życiu 
codziennym oraz o ich powiązaniach z inny-
mi dziedzinami nauki, techniki, tendencjami 
kulturowymi i procesami pozakulturowy-
mi), nowe kompetencje komunikacyjne (wie-
dza o zachowaniach użytkowników nowych 
mediów w różnych sytuacjach życiowych 
i kontekstach kulturowych oraz o prakty-
kach z zakresu tzw. kultury uczestnictwa), 
transformacje technologicznej codzienności/
poszerzanie paradygmatów kultury (wiedza 
i praktyczne umiejętności z zakresu następu-
jących sieci powiązań zjawisk kulturowych: 
technologia – komunikacja – konsumpcja, 
cyberkultura – praktyka twórcza – życie 
społeczne i gra – rytualizacja – nowa języ-
kowość).

Absolwenci otrzymują rzetelne przygoto-
wanie do pracy w instytucjach medialnych, 
kulturalnych i artystycznych, w przedsiębior-
stwach twórczych i usługowych oraz w or-
ganizacjach pozarządowych, w tym między 
innymi w instytucjach i przedsiębiorstwach 
zajmujących się współpracą z mediami, 
w radiu, telewizji i portalach internetowych, 
w mediach społecznościowych, w agencjach 
kampanii społecznych, reklamy, public re-
lations i marketingu, w agencjach zajmują-
cych się organizowaniem imprez masowych, 
w domach kultury, w doradztwie ds. użyt-
kowania mediów i skutecznego komuniko-
wania. Mogą podjąć pracę wymagającą nie 
tylko wiedzy oraz umiejętności sprawnego 
i użytecznego wykorzystywania internetu 
i innych multimediów, ale również zdolności 
twórczych i prowadzenia działalności inno-
wacyjnej. 

Opracowała Agnieszka Sikora
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Nowości w ofercie edukacyjnej Uniwersytetu Śląskiego

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA
Specjalność tłumaczeniowa z językami Indii na kierunku fi-

lologia angielska
W ramach specjalności oprócz praktycznej nauki pierwszego 

języka Indii – hindi prowadzone są zajęcia z drugiego języka in-
dyjskiego, wiedzy o językach Indii z elementami językoznawstwa 
ogólnego, wiedzy o kulturze i literaturze Indii. Absolwenci mają 
kompetencję komunikacyjną i translatorską w zakresie języka hin-
di. Reprezentują wysoki poziom przygotowania ogólnohumani-
stycznego oraz dysponują znajomością literatury, kultury i historii 
angielskiego i indyjskiego obszaru językowego oraz ogólnym wy-
kształceniem językoznawczym. Mają wysokie kwalifikacje w za-
kresie przekładu pisemnego i ustnego oraz kompetencje filologa. 
Studia przygotowują do wykonywania zawodu tłumacza oraz po-
zwalają ubiegać się o uzyskanie uprawnień tłumacza przysięgłego. 
Absolwenci mogą również znaleźć zatrudnienie w zawodzie  na-
uczyciela języka angielskiego w różnych placówkach edukacyj-
nych, mediach, turystyce i sektorze usług, działach współpracy 
z zagranicą, a także prowadzić działalność w sferze zarządzania  
i marketingu.

Socjologia organizacji i zarządzania na kierunku socjologia
Absolwent tej specjalności wyposażony jest w kompetencje i od-

powiednie umiejętności działania, rozpoznawania i wyjaśniania 
zjawisk oraz praw gospodarczych, zachodzących w organizacjach 
oraz uwarunkowań realizacji funkcji zarządzania w organizacjach. 
Ma teoretyczną wiedzę opisującą relacje między społeczeństwem 
a gospodarką w makroskali, a także wiedzę na temat stosunków 
społecznych w sferze ekonomicznej, w tym również wewnątrz 
przedsiębiorstwa. Wyposażony jest w umiejętności wypracowy-
wania i stosowania procedur badawczych, pozwalających na ewa-
luowanie i diagnozowanie potrzeb pracowników przedsiębiorstw, 
działających w warunkach gospodarki rynkowej. Ma wiedzę z za-
kresu socjologii, ekonomii, psychologii i marketingu, dającą pod-
stawy zrozumienia procesów gospodarczych, tworzenia ścieżek roz-
woju zawodowego, motywowania pracowników oraz budowania 
zespołu, umiejętność rozpoznawania skali i specyfiki problemów 
w przedsiębiorstwie oraz problemów rynku pracy, a także tworzenia 
strategii marketingowych.

Doradztwo zawodowe i edukacyjne z socjoterapią na kierun-
ku pedagogika, prowadzonym na Wydziale Etnologii i Nauk 
o Edukacji

Specjalność ta ma na celu wykształcenie wysoko wykwalifikowa-
nych pedagogów, którzy będą pełnić role doradców zawodowych 
i edukacyjnych, a także socjoterapeutów. Absolwent jest przygo-
towany do aktywności w różnych obszarach działań społecznych 
i edukacyjnych oraz do pracy w instytucjach świadczących pomoc 
osobom o zróżnicowanych możliwościach i predyspozycjach roz-
woju, wywodzących się zarówno ze środowisk o stabilnej kondy-
cji rodzinnej oraz socjoekonomicznej, jak i różnym grupom osób 
(dzieciom, młodzieży, dorosłym) potrzebującym ukierunkowania, 
wsparcia i profesjonalnej pomocy w życiu codziennym i edukacji, 
np. osobom niedostosowanym społecznie, zagrożonym patologiami, 
brakiem możliwości rozwoju indywidualnego perspektyw, brakiem 

Nowe specjalności i programy
pracy oraz osobom niepełnosprawnym. Może zostać zatrudniony 
jako pedagog szkolny w placówkach o charakterze pedagogicznym, 
jako doradca zawodowy i edukacyjny/szkolny w poradniach psy-
chologiczno-pedagogicznych, jako terapeuta w instytucjach pomo-
cowych, socjoterapeutycznych, a także w urzędach pracy i innych 
instytucjach, które świadczą pomoc osobom w różnym wieku oraz 
jako opiekun w instytucjach pomocy społecznej.

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA
Pedagogika społeczna z geragogiką na kierunku pedagogika 

prowadzonym na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji
Studia na tym kierunku mają na celu wykształcenie wysoko wy-

kwalifikowanych pedagogów, animatorów, terapeutów, podejmu-
jących zadania opiekuna środowiskowego wspomagającego osoby 
starsze. Absolwent jest przygotowany do aktywności w różnych 
obszarach działań edukacyjnych, kulturalnych i opiekuńczo-tera-
peutycznych, do planowania pracy jednostek i grup oraz podejmo-
wania roli kierowniczej w palcówkach świadczących usługi osobom 
starszym. Może podjąć pracę jako: wychowawca w placówkach 
oświatowych, wychowawczych i opiekuńczych, pedagog szkolny, 
terapeuta, specjalista reintegracji zawodowej, opiekun kwalifikowa-
ny w domu opieki społecznej.

Pedagogika społeczna z socjoterapią na kierunku pedagogi-
ka, prowadzonym na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji

Studia przygotowują do pracy opiekuńczo-wychowawczej i tera-
peutycznej na wszystkich stopniach edukacji. Absolwent dysponuje 
rzetelnym i pogłębionym przygotowaniem teoretycznym do ak-
tywności w różnych obszarach działań edukacyjnych, opiekuńczo-
-wychowawczych, profilaktycznych, a szczególnie do prowadzenia 
zajęć socjoterapeutycznych. Może zostać zatrudniony jako wy-
chowawca lub nauczyciel w młodzieżowych ośrodkach i młodzie-
żowych ośrodkach socjoterapii, pedagog w szkołach, placówkach 
wychowania pozaszkolnego, placówkach zapewniających opiekę 
i wychowanie uczniom w okresie pobierania przez nich nauki poza 
miejscem stałego zamieszkania oraz jako wychowawca w świetli-
cach szkolnych.

Współczesne stosunki międzynarodowe na kierunku polito-
logia, prowadzonym w Wydziale Nauk Społecznych

Specjalność przeznaczona jest dla osób zainteresowanych pro-
blematyką relacji międzynarodowych, polityki zagranicznej pań-
stwa, bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, zagrożeń 
dla pokoju i stabilności oraz współczesnych konfliktów zbroj-
nych. Student może pełniej zrozumieć uwarunkowania wpływa-
jące na współczesne stosunki międzynarodowe, w tym specyfikę 
systemów politycznych wybranych państw, znaczenie surowców 
energetycznych, współczesnych stosunków religijnych, różnic 
kulturowych, procesu globalizacji, mechanizmów rządzących 
gospodarką światową oraz norm występujących w stosunkach  
międzynarodowych. 

Opracowała
Agnieszka Sikora
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STUDIA STACJONARNE od 2013/2014 
Nowy kierunek studiów
•   Międzynarodowe studia polskie na Wydziale Filologicznym jako 

studia drugiego stopnia
•   Przedsiębiorczość na Wydziale Prawa i Administracji jako studia 

pierwszego i drugiego stopnia
•   Turystyka historyczna na Wydziale Nauk Społecznych jako studia 

pierwszego stopnia
•   Pedagogika specjalna na Wydziale Pedagogiki i Psychologii jako 

studia pierwszego stopnia
•   Kultury mediów na Wydziale Filologicznym jako studia pierwsze-

go stopnia

Nowe specjalności/programy studiów – studia pierwszego 
stopnia
•   Specjalność tłumaczeniowa z językami Indii na kierunku filologia, 

specjalność: angielska
•   Socjologia organizacji i zarządzania na kierunku socjologia
•   Doradztwo zawodowe i edukacyjne z socjoterapią na kierunku pe-

dagogika, prowadzonym na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji

Nowe specjalności/programy studiów – studia drugiego stop-
nia
•   Pedagogika społeczna z geragogiką na kierunku pedagogika, pro-

wadzonym na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji
•   Pedagogika społeczna z socjoterapią na kierunku pedagogika, 

prowadzonym na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji
•   Współczesne stosunki międzynarodowe na kierunku politologia, 

prowadzonym na Wydziale Nauk Społecznych

Nowy poziom studiów

Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

•   II stopień studiów na kierunku biofizyka

Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach

•   II stopień studiów na kierunku informatyka (po studiach inżynier-
skich – od semestru letniego 2014 roku) 

Wydział Filologiczny

•   II stopień studiów na kierunku filologia angielska, specjalność: 
tłumaczeniowa z językiem chińskim 

•   II stopień studiów na kierunku filologia, specjalność: język włoski 
z programem tłumaczeniowym  

Nowości edukacyjne  
w roku akademickim 
2013/2014

STUDIA NIESTACJONARE od 2013/2014
Nowy kierunek studiów:
•   Przedsiębiorczość na Wydziale Prawa i Administracji  jako studia 

pierwszego i drugiego stopnia
•   Turystyka historyczna na Wydziale Nauk Społecznych jako studia 

pierwszego stopnia
•   Pedagogika specjalna na Wydziale Pedagogiki i Psychologii jako 

studia pierwszego stopnia 
•   Kultury mediów na Wydziale Filologicznym jako studia pierwsze-

go stopnia

Nowe formy studiów

Wydział Filologiczny

•   Komunikacja promocyjna i kryzysowa – studia I stopnia

Nowy poziom studiów

Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach

•   II stopień studiów na kierunku informatyka (po studiach inżynier-
skich – od semestru letniego 2014 roku) 

Wydział Filologiczny

•   I stopień na kierunku filologia angielska, specjalność: tłumacze-
niowa z językiem chińskim 

•   I stopień na kierunku filologia angielska, specjalność: tłumacze-
niowa z językiem japońskim

 
Nowe specjalności/programy studiów – studia pierwszego 
stopnia
•   Socjologia organizacji i zarządzania na kierunku socjologia
•   Doradztwo zawodowe i edukacyjne z socjoterapią na kierunku pe-

dagogika, prowadzonym w Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji
•   Nauczycielska z logopedią na kierunku filologia polska
 
Nowe specjalności/programy studiów – studia drugiego  
stopnia
•   Język angielski w przestrzeni wirtualnej na kierunku filologia  

angielska
•   Pedagogika społeczna z geragogiką na kierunku pedagogika, pro-

wadzonym na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji
•   Pedagogika społeczna z socjoterapią na kierunku pedagogika, 

prowadzonym na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji
•   Specjalność lingwistyczno-kulturowa z literaturą środkowoeuro-

pejską na kierunku filologia polska
•   Współczesne stosunki międzynarodowe na kierunku politologia, 

prowadzonym na Wydziale Nauk Społecznych
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Noc Biologów
11 stycznia 2013 roku na Wydziale Biologii i Ochrony Środo-

wiska odbyła się druga edycja ogólnopolskiej akcji przebiegającej 
pod nazwą Noc Biologów. Celem wydarzenia jest chęć przybliże-
nia uczniom i studentom świata mikroorganizmów, roślin i zwie-
rząt. Tegoroczna akcja została zorganizowana pod hasłem „Życie 
to ruch”. W kategorii pokazów uczestnicy mogli poznać techniki 
Nordic Walking, dowiedzieć się o właściwościach i sposobach pa-
rzenia herbat z całego świata czy przyjrzeć się wirtualnej sali ope-
racyjnej. Doktoranci przygotowali preparaty histologiczne, dzięki 
którym uczniowie mogli zobaczyć pod mikroskopem, jak wygląda 
nabłonek jelita, mięsień tkanki, krew człowieka czy „kolorowy” 
świat komórki roślinnej. W związku z tematem przewodnim nie 
zabrakło również praktycznych zadań, pozwalających na ocenę 
kondycji uczestników warsztatów, rozluźniających i rozciągających 
ćwiczeń, przeznaczonych szczególnie dla tych, którzy spędzają wie-
le godzin przy komputerze. Na koniec można było zmierzyć swoje 
parametry fizjologiczne. Zorganizowane zostały również liczne po-
pularnonaukowe wykłady, laboratoria, kwizy i konkursy. Organi-
zatorzy obliczyli, że tej wyjątkowej nocy pracownie Wydziału Bio-
logii i Ochrony Środowiska odwiedziło ponad 1000 osób. 

Fascynujący Świat Roślin
„Niech żyją rośliny” – pod takim hasłem zorganizowano na 

Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska tegoroczny festiwal Fa-
scynujący Świat Roślin. Wycieczki i gry terenowe, pokazy, wykła-
dy, warsztaty, wystawy czy laboratoria, to tylko niektóre atrakcje 
przygotowane dla uczestników tej dwudniowej imprezy. Goście 
Wydziału mogli między innymi przysłuchiwać się pracy pszczół 
w prawdziwym ulu, dostarczonym przez leśników z Lasów Pań-
stwowych, przyglądać się z bliska pułapkom i narządom chwyt-
nym mięsożernych roślin, brać udział w zakładaniu kultur in vitro, 
przygotowanych przez członów Koła Naukowego „Planeta” czy 
wreszcie układać  bukiety w ramach warsztatów florystycznych. 
Dużym zainteresowaniem cieszyło się również spotkanie z najgrub-
szym drzewem świata – cypryśnikiem meksykańskim, rosnącym 
w Santa Maria del Tule w Meksyku. Na dziedzińcu przy ul. Jagiel-
lońskiej 28 zaproszeni goście, organizatorzy, pracownicy Wydziału, 
studenci oraz uczniowie wspólnie utworzyli krąg odpowiadający 
obwodowi ogromnego drzewa (58 metrów). Nie zabrakło również 

Dzielimy się wiedzą
lokalnego akcentu, pokazano bowiem obwód najgrubszego drzewa 
w Polsce – lipy drobnolistnej z Cielętnik (powiat częstochowski). 
Wnętrze okręgu wypełniło 57 osób. Uczestnicy brali także udział 
w licznych konkursach, tematycznych kwizach oraz „przygodówce 
w realu” – „Quest na kueście”, zorganizowanej w Żarkach przez 
doktorantki Katedry Geobotaniki i Ochrony Przyrody.

VII Święto Liczby Pi
14 marca to nie tylko urodziny wybitnego fizyka Alberta Einstei-

na (1879), ale również imieniny ludolfiny. Mało kto wie, że właśnie 
tą nazwą przez pewien czas określano liczbę Pi – nadano jej tak 
wdzięczne imię na cześć Ludolfa van Cuelena, który obliczył ją z do-
kładnością do 35. miejsca po przecinku. Data święta jest nieprzy-
padkowa. W USA zapisywana jest w postaci „3.14” – przypomina 
pierwsze cyfry rozszerzenia dziesiętnego liczby Pi. Od siedmiu lat 
Święto Liczby Pi jest obchodzone również na Uniwersytecie Ślą-
skim. Każdego roku studenci i członkowie kół naukowych Wydzia-
łu Matematyki, Fizyki i Chemii prezentują swoje projekty naukowe, 
dzielą się wiedzą oraz zachęcają uczniów do studiowania kierunków 
ścisłych. „Mrożące krew w żyłach warsztaty z ciekłym azotem” to 
tylko jeden z przy-
kładów pomysło-
wości organizato-
rów corocznego 
święta tej wyjątko-
wej liczby. Chwy-
tliwe tytuły wy-
kładów, pokazów 
i warsztatów kusiły 
uczniów, studen-
tów, absolwentów 
i nauczycieli, któ-
rzy zdecydowali 
się wziąć udział 
w wydarzeniu. 
Na uczestników 
czekały zagadki 
logiczne i łami-
główki, na wydzia-
łowych ścianach 
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można było podziwiać figury niemożliwe, tego dnia nawet ceny 
podawano w przeliczniku na liczbę Pi. Wielu chciało spróbować 
swoich sił, grając w popularne kilkanaście lat temu gry na starych, 
niemalże zabytkowych już komputerach, udostępnionych przez  
Muzeum Informatyczne. Sporym zainteresowaniem cieszyły się 
również konkursy o wdzięcznych nazwach „Pilionerzy”, „Pidejową 
Porą” czy „Prawdziwe życie Pi”. 

Osobliwości Świata Fizyki
„Osobliwości Świata Fizyki” to cykliczna impreza, odbywająca 

się już od 29 lat w pracowniach Instytutu Fizyki UŚ. Od 1984 roku, 
przez cały wrzesień, fizycy z Pracowni Dydaktyki Fizyki prowadzą 
wykłady i pokazy oraz przeprowadzają eksperymenty naukowe. 
Skierowane są one do uczniów szkół podstawowych, gimnazjal-
nych i ponadgimnazjalnych, zaś ich tematyka związana jest z pro-
gramem szkolnym. Każdego roku naukowcy przygotowują nowe 
zestawy pokazów. W zeszłym roku wykłady poświęcone były trzem 
zagadnieniom. Pierwszy z nich pozwolił zajrzeć w świat atomów 
dzięki współczesnym „szkłom powiększającym”. Uczestnicy wyda-
rzenia mieli możliwość nie tylko „zobaczenia” atomu, lecz również 
zetknięcia się z zaskakującymi zasadami rządzącymi światem tych 
cząstek. Kolejny po-
kaz dotyczył zmien-
ności i fascynujących 
właściwości materii. 
Prawa termodynami-
ki rządzące owymi 
zmianami zostały za-
prezentowane dzięki 
prostym ekspery-
mentom. Trzeci za-
proponowany temat 
także związany był 
ze zmiennością, jed-
nak tym razem uwa-
ga uczniów została 
skierowana na ciecze 
i gazy. Pływanie, la-
tanie – to właśnie tym umiejętnościom przyglądali się z naukowej 
perspektywy młodzi słuchacze. Pokazy cieszą się dużym zaintereso-
waniem młodzieży, prowadzone są niestereotypowo i z humorem. 
Młodzi goście Instytutu Fizyki mają okazję odkryć, że obcowanie 
z nauką nie musi być nudne, wręcz przeciwnie – to niezwykła przy-
jemność i intelektualna przygoda. 

Konkurs Wiedzy Technicznej
Konkurs Wiedzy Technicznej to cykliczna impreza organizowana 

przez Zakład Dydaktyki Przedmiotów Technicznych na Wydziale 
Informatyki i Nauki o Materiałach UŚ. Początki Konkursu sięgają 
1997 roku. Jego celem jest propagowanie wśród młodzieży szkół 
ponadgimnazjalnych zagadnień związanych z nowoczesną techni-
ką i informatyką oraz uświadomienie uczniom, szczególnie z klas 
maturalnych, jak duże znaczenie ma wiedza z zakresu przedmiotów 
ścisłych. Konkurs Wiedzy Technicznej daje również organizatorom 
możliwość dotarcia do dużej liczby uczniów stojących przed wybo-
rem przyszłego kierunku studiów i zainteresowania ich kierunka-
mi technicznymi śląskich i zagłębiowskich uczelni, w tym z bogatą 
ofertą edukacyjną Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach 
UŚ.  Pomysłodawca Konkursu dr hab. prof. UŚ Jan Ilczuk wraz 
z gronem swoich współpracowników przygotowują co roku zadania 

konkursowe w formie testów, wśród których można znaleźć pytania 
z zakresu matematyki, fizyki, informatyki i przedmiotów ogólno-
technicznych. 

Fizyka się liczy
Ogólnopolski Konkurs Fizyczny co roku organizowany jest przez 

Instytut Fizyki UŚ (po raz pierwszy odbył się w 2009 roku). Na-
zwa Konkursu nieprzypadkowo wskazuje na ważne miejsce fizyki 
wśród dyscyplin naukowych. Organizatorzy uważają, że poznanie 
otaczającego nas świata wymaga nie tylko znajomości praw fizyki, 
ale także bystrej obserwacji i znajomości matematycznych metod 
opracowywania wyników eksperymentów. Fizyka to nauka ścisła, 
konkretna, wymagająca myślenia niekonwencjonalnego, odważ-
nego, abstrakcyjnego oraz intuicji. Konkurs można potraktować 
jako test wiedzy na poziomie szkół ponadgimnazjalnych oraz jako 
przygotowanie do studiów wyższych w zakresie fizyki i nauk jej 
pokrewnych. Zmagania konkursowe podzielone są na dwie części. 
Po wysłuchaniu wykładu wprowadzającego w zagadnienia związa-
ne z zadaniem finałowym, uczniowie otrzymują problem do do-
świadczalnego rozwiązania. Uczestnicy chętnie walczą o zajęcie jak 
najlepszego miejsca, gdyż zdobywcy złotego, srebrnego i brązowe-
go lauru oraz nauczyciel zwycięzcy współzawodnictwa wyjeżdżają 
w nagrodę do ośrodka naukowego CERN w Genewie. Laureaci 
mogą ponadto zostać przyjęci na studia w Instytucie Fizyki UŚ bez 
postępowania kwalifikacyjnego. 

Opracowała
Małgorzata Kłoskowicz
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Ukierunkowanie na region
Najbardziej widocznymi i wyróżniają-

cymi się wśród wszystkich realizowanych 
na uczelni projektów są projekty inwesty-
cyjne, mające na celu rozwój nowoczesnej 
uniwersyteckiej bazy edukacyjnej i ba-
dawczej. Spektakularnym projektem in-
westycyjnym, współfinansowanym z fun-
duszy strukturalnych Unii Europejskiej, 
którego finalizacja miała miejsce w 2012 
roku, jest Centrum Informacji Naukowej 
i Biblioteka Akademicka – jeden z najno-
wocześniejszych ośrodków informacji na-
ukowej w Europie, utworzony wspólnie 
przez Uniwersytet Śląski i Uniwersytet 
Ekonomiczny w centrum rewitalizowanych  
Katowic. 

Podobną rolę odgrywa Śląskie Między-
uczelniane Centrum Edukacji Badań In-
terdyscyplinarnych w Chorzowie, które 
w nowoczesnej przestrzeni łączy funkcję 
badawczą z dydaktyczną. Udostępniając 
studentom i naukowcom w jednym miej-
scu nowoczesne, certyfikowane laboratoria, 
sale ćwiczeniowe i audytoryjne,  ŚMCEBI 
umożliwia podniesienie jakości kształcenia 
i wzrost liczby studentów w dziedzinach 
priorytetowych z punktu widzenia rozwoju 
gospodarki.  

Wśród projektów wdrażanych na uczel-
ni najwięcej jest projektów badawczych 
oraz edukacyjnych, realizowanych zarówno 
w sferze praktycznych nauk ścisłych, jak 
i w sferze nauk humanistycznych. W roku 
2012 Uniwersytet Śląski realizował pro-
jekty badawcze w ramach 6. i 7. Programu 
Ramowego, Funduszu Badawczego Węgla 
i Stali, Międzynarodowej Agencji Energii 
Atomowej, Programu Industrial Relations 
and Social Dialogue Dyrekcji Generalnej 
KE ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych 
i Równości Szans, Polsko-Szwajcarskiego 
Programu Badawczego oraz Mechanizmu 
Finansowego EOG i Norweskiego Mecha-
nizmu Finansowego.

Dobrym przykładem działań ukierun-
kowanych na rozwój przemysłu w regionie, 
w kraju oraz w Europie jest projekt „Po-
prawa jakości procesu karbonizacji węgla 
poprzez optymalizację składu paliwa sto-
sowanego w mieszankach koksowniczych 
RATIO-COAL”, w ramach którego na-
ukowcy opracowują innowacyjną formułę 
prognozowania jakości koksu o charakterze 
utylitarnym, a także testują nowe produkty 
węglowe, mające doprowadzić do zreduko-
wania kosztów zużycia surowców natural-
nych w przemyśle. 

Dewaluacja przemysłu ciężkiego w regio-
nie stała się przyczyną problemów społecz-
nych, na które odpowiadają projekty „Ślą-
skie wyzwania” (projekt, dzięki któremu 
będzie można ustalić model wsparcia dla 
wywodzących się z rodzin górniczych kobiet 
zagrożonych wykluczeniem społecznym) 
oraz „Społeczno-gospodarcze i przestrzen-
ne kierunki zmian regionalnego oraz lokal-
nych rynków pracy województwa śląskiego 
– SGP WSL” (projekt, w ramach którego 
zespół badawczy pracuje nad analizą rynku 
pracy i wypracowaniem narzędzi, pozwala-
jących przewidzieć zmiany oraz z wyprze-
dzeniem wdrażać rozwiązania zaradcze 
pomagające usuwać skutki wcześniejszych 
społecznych i gospodarczych przemian). 

Zarówno gospodarka, jak i czynnik ludz-
ki determinują charakter środowiska przy-
rodniczego. Uwarunkowania te uwzględnia 
projekt „Ogólnodostępna baza danych bio- 
i georóżnorodności województwa śląskie-
go – integralna część otwartego regionalnego 
systemu informacji przestrzennej BIOGEO- 
-SILESIA ORSIP”, mający na celu stworze-
nie bazy danych o środowisku w zakresie 
przyrody ożywionej i nieożywionej.

Projekty innowacyjne
Projekty realizowane na Uniwersyte-

cie Śląskim, to bardzo często projekty 
innowacyjne, mające zastosowanie w go-

spodarce – naukowcy pracują m.in. nad 
uzyskaniem nowych, konkurencyjnych od-
mian zbóż. Projekt „Narzędzia biotechno-
logiczne służące do otrzymywania odmian 
zbóż o zwiększonej odporności na suszę  
POLAPGEN-BD” jest odpowiedzią na coraz 
większe przesuszenie środowiska przyrodni-
czego w Polsce i w konsekwencji coraz więk-
sze deficyty wody w glebie. Z kolei naukowcy 
pracujący w ramach projektu „Poszukiwanie 
i identyfikacja mutantów strigolaktonowych 
w celu uzyskania materiałów wyjściowych 
do hodowli jęczmienia Hordeum vulgare 
w Polsce” skupiają swe działania na wprowa-
dzeniu do odmian jęczmienia nowych alleli 
pozwalających otrzymać lepsze plony bez 
pogorszenia jakości ziarna, co ma kluczowe 
znaczenie w przemyśle spożywczym, w tym 
browarniczym. W szerszej perspektywie ba-
dawczej realizowany jest projekt „Zwiększe-
nie efektywności pobierania substancji od-
żywczych przez korzenie roślin zbożowych 
w warunkach stresu EURoot”, wychodzący 

Odpowiadanie na realne potrzeby rynku, a także transfer wiedzy pomiędzy sferą nauki i biznesu jest obecnie 
jedną z priorytetowych idei przyświecających działalności Uniwersytetu Śląskiego

Jak pozyskujemy środki na inwestycje, 
badania i nowoczesną dydaktykę?
W nowoczesnym społeczeństwie nacisk kładziony jest na rozwój nowych technologii oraz innowacyjnych rozwiązań – głównie 
w kontekście praktycznego zastosowania i ich odzwierciedlenia w rozwijającej się gospodarce. Przed Uniwersytetem Śląskim sta-
nęły więc wyzwania wyznaczające nowy kierunek rozwoju uczelni, związany z komercjalizacją wiedzy, współpracą z gospodarką 
oraz otwarciem na potrzeby społeczeństwa i środowiska zewnętrznego. Zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodo-
wym najlepszą tego wykładnią jest działalność realizowana w ramach współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych projektów, 
których Uniwersytet jest inicjatorem lub partnerem. 

Petrograficzne badanie mikroskopowe węgla kamiennego
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naprzeciw społecznemu zapotrzebowaniu 
na zrównoważone rolnictwo dostosowane 
do zmieniających się warunków klimatycz-
nych. Celem projektu jest zwiększenie zdol-
ności roślin zbożowych do pobierania wody 
i substancji odżywczych przez korzenie oraz 
zachowanie wzrostu i produktywności w wa-
runkach stresowych. 

Należy też zwrócić uwagę na ważne, re-
alizowane z różnych dziedzin, działania 
projektowe, które mają znaczenie dla po-
tencjalnych  odbiorców reprezentujących 
te dziedziny. Przykładowo, w medycynie 
znajdą zastosowanie wyniki badań pro-
wadzonych w ramach projektu „Produk-
cja stopów i wyrobów medycznych NiTi 
z pamięcią kształtu”. Celem projektu jest 
zaproponowanie konkretnych zastosowań 
zmieniających kształt stopów w chirur-
gii, wykonanie prototypów i przygotowa-
nie produkcji na skalę przemysłową. 
Z kolei projekt: „Tenancy Law 
and Housing Policy in Multi-le-
vel Europe TENLAW” dotyczy 
prawa lokatorskiego i polityki 
mieszkaniowej w państwach 
członkowskich UE, a także 
w wybranych państwach europej-
skich niebędących członkami UE 
(Serbia, Chorwacja, Cypr, Rumunia, 
Szwajcaria). Efektem projektu będzie 
przedstawienie w aspekcie prawonopo-
równawczym istniejących rozwiązań 
i polityk z zakresu mieszkalnictwa, 
ich wpływu na funkcjonowanie spo-
łeczeństw krajowych oraz między-
narodowych, wskazanie problemów, 
zagrożeń, wreszcie sformułowanie pożą-
danych kierunków działania.

Projekty edukacyjne
Uniwersytet Śląski może pochwalić się 

również dynamicznym wzrostem projek-
tów edukacyjnych, realizowanych w ra-
mach funduszy strukturalnych Unii Euro-
pejskiej, Lifelong Learning Program oraz 
Funduszu Wyszehradzkiego. Projekty te 
mają na celu podniesienie jakości kształ-
cenia, opracowywanie i wdrażanie inno-
wacyjnych programów nauczania, spe-
cjalności oraz kierunków studiów, w tym 
kierunków korespondujących z potrzeba-
mi rynku pracy, a także zwiększenie liczby 
absolwentów na kierunkach o kluczowym 
znaczeniu dla gospodarki. Uniwersytet Ślą-
ski prowadzi obecnie 8 kierunków zama-
wianych na wydziałach: Biologii i Ochrony 
Środowiska; Nauk o Ziemi;  Matematyki, 
Fizyki i Chemii oraz Informatyki i Nauk 
o Materiałach. 

Wśród projektów edukacyjnych warto 
wyróżnić innowacyjny projekt „Nowocze-

sne komputerowe metody kształcenia dla 
regionalnych kadr innowacyjnej gospo-
darki – iCSE”, umożliwiający studentom 
kształcenie w nowatorski sposób poprzez 
integrację (wizualizację, numerykę, anali-
zę danych) z kierunkowymi przedmiotami 
wybranych nauk ścisłych. Projekt zakłada 
dążenie do systematycznej i dogłębnej kom-
puteryzacji procesu nauczania, który bę-
dzie odpowiedzią na nowe potrzeby rynku. 
Celem projektu jest nauka przez badania, 
wprowadzanie narzędzi umożliwiających 
studentom rozwiązywanie zadań, które są 
przykładem realnych problemów, są ade-
kwatne do potrzeb rynku, występują w rze-
czywistych warunkach, a co najważniejsze 
– przynoszą konkretne rozwiązania. 

Odpowiadanie na realne potrzeby ryn-

ki – efektywne zarządzanie badaniami na-
ukowymi i komercjalizacja wyników prac 
badawczych” oraz „UPGOW – Uniwersy-
tet Partnerem Gospodarki Opartej na Wie-
dzy”. Realizacja pierwszego z projektów 
zmierza do podniesienie jakości zarządza-
nia badaniami naukowymi oraz przepły-
wu technologii (B+R). Drugi – obejmuje 
swym zasięgiem prawie wszystkie obszary 
funkcjonowania uczelni, a prowadzone 
w jego ramach działania zakładają wzrost 
jakości kształcenia oraz powiązanie usług 
edukacyjnych z potrzebami nowoczesnej 
gospodarki.

Ponadto realizowane są projekty wspie-
rające młodych doktorantów i ich działal-
ność naukową, również w powiązaniu ze 
sferą biznesu, jak w przypadku projektów 
„TWING – Transfer Wiedzy Nauka – Go-
spodarka. Program stypendialny”, „Śląska 

współpraca: Innowacje dla Efektywne-
go Rozwoju – ŚWIDER” czy reali-

zowanego w partnerstwie z samo-
rządem województwa śląskiego 
(Wydział EFS Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Śląskie-

go) systemowego projektu „Dokto-
RIS – Program Stypendialny na rzecz 

innowacyjnego Śląska”, który jest od-
powiedzią na wyzwania stawiane przez 

Krajową Strategię Rozwoju Regionalnego 
2010–2020. Założony w projekcie pro-

gram stypendialny skierowany jest 
do doktorantów przygotowujących 
pracę doktorską o zakresie i tematy-
ce zgodnej z kluczowymi obszarami 

technologicznymi (m.in. technologie 
medyczne, technologie dla energetyki 

i górnictwa, technologie dla ochrony śro-
dowiska, transport i infrastruktura trans-
portowa czy nanotechnologie i nanoma-
teriały), uznanymi za szczególnie istotne 
z punktu widzenia rozwoju województwa 
śląskiego. Celem projektu jest wykształce-
nie wysoko wykwalifikowanych kadr dla 
gospodarki regionu, a także wypracowanie 
innowacyjnych rozwiązań, które mogą stać 
się motorem rozwoju gospodarki we wska-
zanych obszarach. 

Projekty realizowane przez Uniwersytet 
Śląski w ramach środków UE pozwalają na 
ciągłe i kompleksowe podnoszenie jakości 
kształcenia studentów, a także na nieustan-
ne poszerzanie zakresu badań naukowych 
prowadzonych przez uczelnię. Działania 
te zmierzają do skutecznego reagowania 
na zmieniające się potrzeby regionu, pro-
wadzenie racjonalnej i planowanej polityki 
rozwoju kadr, a także w skutecznym łącze-
niu nauki i gospodarki. 

Dział Projektów UŚ

ku, a także transfer wiedzy pomiędzy sferą 
nauki i biznesu, to obecnie jedna z priory-
tetowych idei przyświecających działalno-
ści Uniwersytetu. Wychodząc naprzeciw 
oczekiwaniom coraz większej grupy zain-
teresowanych, Uniwersytet Śląski, Regio-
nalna Izba Gospodarcza w Katowicach 
oraz NOT w Gliwicach realizują projekt 
„EKO-STAŻ”. Jego celem jest zbudowanie 
platformy współpracy między środowi-
skami biznesu i nauki poprzez: realizację 
staży dla pracowników naukowych pro-
wadzących działalność naukową w branży 
EKO w śląskich przedsiębiorstwach, dzia-
łających w ramach technologii dla ochrony 
środowiska oraz technologii dla energetyki 
i górnictwa; organizację konferencji na-
ukowych oraz systemu wymiany informa-
cji. Innymi istotnymi przedsięwzięciami 
realizującymi ideę współpracy biznesu 
i nauki są projekty: „Nauka dla Gospodar-
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Fakty
W ciągu ostatnich pięciu lat Uniwersytet Śląski podpisał ponad 160 

umów partnerskich z podmiotami i instytucjami o zróżnicowanych 
profilach działalności, w tym kilkadziesiąt w ciągu ostatniego roku. 
W kwietniu 2013 roku w ogólnopolskim konkursie Centrum Inno-
wacji WKTiR „Lider Innowacji” Uniwersytet Śląski został 
wyróżniony statuetką „Superlider Innowacji” za całokształt 
działalności w zakresie pogłębiania relacji nauki z przemy-
słem.

Kadry innowacyjnej gospodarki
Podstawą wzmacniania relacji nauki z gospodarką są 

inwestycje w przedsiębiorczą kadrę naukową – szkolenia 
z zakresu ochrony patentowej, zarządzania projektami 
badawczymi i z zakresu form transferu wiedzy, wizyty 
studyjne w europejskich parkach naukowo-technologicz-
nych. Pracownicy naukowo-dydaktyczni odbywają staże 
w przedsiębiorstwach, co pozwala im wykorzystać swoją 
wiedzę i potencjał w praktyce, a zarazem uczy projek-
towania własnych prac badawczych  z uwzględnieniem 
potrzeb rynku. Odpowiedzią na zapotrzebowanie środo-
wiska akademickiego na profesjonalne usługi w zakre-
sie wspierania postaw przedsiębiorczych  są Inkubatory 
Przedsiębiorczości, które umożliwiają przetestowanie 
pomysłu studenta czy absolwenta pod kątem jego traf-
ności i innowacyjności. 

Badania i rozwój
Transfer przedmiotów własności intelektualnej 

z uczelnianego laboratorium do przedsiębiorstwa obej-
muje kilka etapów. Biuro Współpracy z Gospodarką UŚ 
wspiera pracowników naukowych podczas całego procesu, jed-
nak, by podejmowane działania były efektywne, potrzebne są przede 
wszystkim wiedza merytoryczna i zaangażowanie kadry naukowej. We 
współpracy z rzecznikiem patentowym UŚ przygotowywane są oferty 
technologiczne pojedynczych rozwiązań, zawierające najistotniejsze 
dla partnera biznesowego informacje. Następnym krokiem jest wybór 
optymalnej formy transferu. Często zdarza się, że to firma zgłasza chęć 
współpracy we wskazanym obszarze. Wówczas BWG wyszukuje pra-
cownika lub zespół o odpowiednich zainteresowaniach badawczych 
i umawia spotkanie obu stron. W roku akademickim 2012/2013 za-
inaugurowano cykl regularnych spotkań reprezentantów środowiska 
akademickiego z przedstawicielami środowiska otoczenia gospodar-
czego i mediów. 

Formy współpracy
Do najpowszechniejszych strategii komercjalizacji w uczelniach na-

leżą sprzedaż i licencja. Uniwersytet Śląski najchętniej sięga po tę dru-
gą formę, szczególnie w wypadku rozwiązań mających zastosowanie 
w kilku obszarach gospodarki. Świadomość potrzeb sfery gospodar-
ki jest dla uczelni sygnałem do modyfikowania swojej oferty. Wiemy 
już, że spółka jest lepszym partnerem do zawarcia transakcji transferu 
własności intelektualnej dla firmy, dlatego też tworzymy przy Uniwer-
sytecie spółki odpryskowe spin out/off, wykorzystujące wybrane roz-
wiązania technologiczne. W roku akademickim 2012/2013 powstały 

dwie spółki odpryskowe. Spółka spin out „n-lab Marcin Binkowski” 
korzysta z unikatowej aparatury badawczej Wydziału Informatyki 
i Nauki o Materiałach – skanera mikrotomograficznego oraz drukarki 
3D umożliwiającej analizę różnorodnych preparatów: tkanki kostnej, 
próbek biologicznych i paleobiologicznych, skał, elektroniki, cerami-
ki, polimerów i wielu innych. Z kolei spółka ABTOW Biotechnology 

sp. z o.o. zarządza Automatycznym Biodetektorem Toksyczności 
Ogólnej Wody – wynalazkiem pracowników Wydziału Bio-
logii i Ochrony Środowiska, służącym monitorowaniu stanu 

czystości wody między innymi dla celów spożywczych. 
Przedsięwzięcia te stanowią inspirację dla następnych 
zespołów badawczych. W bardzo zaawansowanej fa-
zie są także działania zmierzające do powołania spółki 
celowej uczelni – mechanizmu zarządzania własnością 
intelektualną. Dofinansowanie projektu przez Naro-
dowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu 
SPIN-TECH przyspieszy jego realizację.

Uczelnia w regionie
W roku 2012/2013 roku Uniwersytet Śląski przy-

stąpił do kilku inicjatyw klastrowych. Dynamiczny 
przyrost innowacyjnych rozwiązań w dziedzinach nano-

technologii oraz technologii materiałowej, tworzonych w lo-
kalnych instytucjach naukowych, stanowił podstawę powo-
łania Śląskiego Klastra Nanotechnologicznego. W przypadku 
HubClub Śląskiego Klastra Multimedialnego, powołanego 
z inicjatywy Rudzkiego Inkubatora Przedsiębiorczości Sp. 
z o.o., realizacja wspólnych projektów badawczo-rozwojo-
wych opiera się na innowacjach w branży ICT. Członkowie 
Klastra reprezentują sektor biznesu – 25 firm z branży IT, 
sektor nauki oraz sektor publiczny – samorząd terytorialny. 

Uniwersytet jest także członkiem-założycielem Śląskiego Klastra 
Wodnego, którego celem jest wzajemna współpraca zmierzająca do 
ochrony, poprawy jakości i racjonalnego wykorzystania dostępnych 
zasobów wodnych. 

W kwietniu 2012 roku BWG współorganizowało w Centrum Infor-
macji Naukowej i Bibliotece Akademickiej targi innowacji i przedsię-
biorczości – II Forum Nowej Gospodarki; w październiku, w ramach 
wyjazdów studyjnych członków HubClub, jego przedstawiciele brali 
udział w zorganizowanych w Danii i Szwecji spotkaniach z animatora-
mi inkubatorów, parków naukowo-technologicznych i klastrów.

Plany
Wśród najważniejszych zadań na najbliższe lata można wyróżnić 

kilka obszarów. Działania związane z powołaniem spółki celowej 
wymagają inwentaryzacji zasobów intelektualnych, oceny potencjału 
komercyjnego rozwiązań oraz opracowania szczegółowych strategii 
komercjalizacji. Planowana jest szeroko zakrojona kampania wizerun-
kowa potencjału badawczego i infrastrukturalnego UŚ wśród partne-
rów gospodarczych. Realizację tych celów umożliwi rozwijające się 
BWG, w skład którego wchodziłby rozszerzony zespół brokerów tech-
nologii – stale monitorujących i oceniających potencjał prowadzonych 
w jednostkach organizacyjnych uczelni badań i wypracowywanych 
rozwiązań. 

Biuro Współpracy z Gospodarką UŚ

Nasza uczelnia coraz silniej wiąże się z bliższym i dalszym otoczeniem gospodarczym. Organizuje i wspiera wiele 
inicjatyw, oferuje i podejmuje różnorodne formy współpracy

Uniwersytet dla gospodarki



 #wydanie specjalne 2013/2014

17

przedstawicieli przemysłu, a niektóre zo-
stały docenione między innymi na tar-
gach i konkursach innowacji, np. złotym 
medalem podczas VII Międzynarodowych 
Targów Innowacji Gospodarczych i Na-
ukowych INTARG – KATOWICE 2012, 
które odbyły się w październiku 2012 roku 
na terenie Śląskiego Centrum Targowego 
(Katowice, ul. Bytkowska 1B), zostało na-
grodzone rozwiązanie pod nazwą „Świe-
cące polimery” – polimery syntetyczne 
o właściwościach fotoluminescencyjnych, 
działające jak barwnik, który można dodać 
do farb czy lakierów; jest on przeźroczysty, 
a swoje właściwości świetlne i koloryzują-
ce uaktywnia dopiero w promieniach UV. 
Obecnie naukowcy są w stanie stworzyć 
całą paletę barw RGB (model przestrzeni 
barw: czerwonej, zielonej i niebieskiej). 

W ostatnich latach nasi naukowcy zgło-
sili do ochrony wiele innych bardzo cieka-
wych przedmiotów własności przemysło-
wej z różnych dziedzin, w tym:  „Sposób 
otrzymywania 1,4-bis(2,2’-bitiofen-5-ylo)-
-1,3-butadiynu” (Instytut Chemii), „Mo-
dyfikowane włókna na bazie polimerów 
syntetycznych i/lub naturalnych oraz spo-
sób ich otrzymywania” (Instytut Materia-
łoznawstwa) czy „Foliowy czujnik taktyl-
ny” (Instytut Informatyki). 

Mariusz Grzesiczak
rzecznik patentowy UŚ

nauka i współpraca z gospodarką

Własność intelektualna (Intellectual Property) to wynik ludzkiej inwencji twórczej, pomysłowości, kreatywności, 
wysiłku intelektualnego. Jej ochrona uregulowana jest w prawie własności intelektualnej

Własność przemysłowa  
Uniwersytetu Śląskiego

Własność przemysłowa to pojęcie węż-
sze od własności intelektualnej. Jej przed-
mioty podzielić należy na dwie grupy: 
rozwiązania i oznaczenia. Wśród rozwią-
zań można wymienić: wynalazki, wzory 
użytkowe, wzory przemysłowe, topografie 
układów scalonych, projekty racjonaliza-
torskie, nowe odmiany roślin, tajemnice 
przedsiębiorstwa, natomiast wśród ozna-
czeń: nazwy handlowe (oznaczenia przed-
siębiorstw), znaki towarowe (oznaczenia 
towarów i usług) i oznaczenia geograficz-
ne. Spośród wymienionych przedmiotów 
własności przemysłowej, Uniwersytet Ślą-
ski chroni przede wszystkim wynalazki 
oraz znaki towarowe, a także kilka wzorów 
przemysłowych i użytkowych.

Niewątpliwie najbardziej istotnym ele-
mentem ochrony własności intelektual-
nej Uniwersytetu Śląskiego, zarówno pod 
względem naukowym, prestiżowym, jak 
i komercyjnym, jest ochrona patentowa 
wynalazków, które są wynikiem pracy na-
ukowej. Potrzebę ochrony innowacyjnych 
rozwiązań technicznych powstających 
w pracowniach czy laboratoriach UŚ do-
strzega już nie tylko kadra zajmująca się 
ich ochroną i komercjalizacją, ale także 
sami naukowcy, których coraz większa 
grupa, oprócz tworzenia innowacyjnych 
rozwiązań, myśli również o ich efektywnej 
komercjalizacji poprzez wdrożenie w prze-
myśle. Efektywna komercjalizacja zależna 

jest w dużej mierze od zapewnienia tym 
rozwiązaniom skutecznej ochrony prawnej. 
Stąd od kilku lat zauważalny jest wyraźny 
wzrost liczby zgłoszeń do ochrony różnych 
przedmiotów własności przemysłowej 
(głównie wynalazków). W poprzednich 
latach liczba zgłoszeń w Urzędzie Paten-
towym dochodziła do 10 na rok. Wzrost 
nastąpił od 2010 roku, w którym odnoto-
wano 13 zgłoszeń. W 2011 roku złożono 
już 21 zgłoszeń, natomiast w 2012 – aż 
24 zgłoszenia. W pierwszej połowie 2013 
roku Uniwersytet dokonał już dwunastu 
zgłoszeń wynalazków, a kolejnych kil-
kanaście jest w opracowaniu u rzeczni-
ka patentowego. Wśród nich są pierwsze 
w historii Uniwersytetu Śląskiego zgłosze-
nia międzynarodowe, w tym 3 zgłoszenia 
wzorów przemysłowych (prawo z rejestra-
cji już zostało udzielone, wzory uzyskały 
ochronę na terenie całej Unii Europejskiej) 
oraz jedno zgłoszenie wynalazku do ochro-
ny patentowej w Europejskim Urzędzie Pa-
tentowym. Tak duża liczba zgłoszeń pla-
suje nas w ścisłej czołówce krajowej wśród 
uczelni nietechnicznych. Potwierdził to 
tegoroczny ranking szkół wyższych „Per-
spektyw”, według którego UŚ pod wzglę-
dem innowacyjności zajmuje czwarte miej-
sce w Polsce wśród uniwersytetów. Jednym 
z ważniejszych kryteriów opublikowanego 
rankingu był stopień prawnej ochrony in-
nowacji, zwłaszcza liczba zgłoszeń paten-

towych na wyna-
lazki. W liczbie 
zgłoszeń przodują 
już tradycyjnie 
naukowcy z In-
stytutu Chemii, 
Instytutu Infor-
matyki oraz In-
stytutu Nauki 
o Materiałach. 

We wskazanych 
p r z y p a d k a c h 
„ilość” szła w pa-
rze z „jakością”, 
coraz większa 
część rozwiązań 
wzbudza bowiem 
za interesowanie Obraz świecących polimerów pod wpływem działania promieni ultrafioletowych

Współtwórcami kolumny głośnikowej są dr inż. Robert 
Koprowski i prof. zw. dr hab. inż. Zygmunt Wróbel 
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wanie problemów związanych 
z obniżaniem się potencjału 
ekologicznego i funkcjonal-
nego zbiornika w wyniku jego 
starzenia oraz przestrzennego 
zagospodarowywania zlewni. 
Zbiornik zaporowy badany 
jest, począwszy od wód pod-
ziemnych, przez właściwości 
fizykochemiczne wody i kli-
mat, aż po faunę i florę. 

Naukowcom w prowa-
dzeniu badań od samego 
początku towarzyszy UŚka, 
łódź badawcza Uniwersytetu 
Śląskiego. Ułatwia ona pobie-
ranie prób do badań, liczenie 
ptaków i ryb, obserwowanie 
ruchów wody, piętrzenia, ba-
danie roślinności. 

badania naukowe

ZiZOZap jest projektem interdyscyplinarnym, w którym bierze 
udział już ponad stu naukowców reprezentujących Uniwersytet 
Śląski, Politechnikę Krakowską, Instytut Ekologii Terenów Uprze-
mysłowionych w Katowicach (IETU) oraz Instytut Podstaw In-
żynierii Środowiska PAN w Zabrzu. Specjalistycznymi zespołami 
badawczymi, pracującymi w ramach projektu, kieruje prof. zw. dr 
hab. Paweł Migula z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ. 

W centrum zainteresowania naukowców znajduje się zbiornik 
w Goczałkowicach – jeden z największych w Polsce. Każdy wielo-
funkcyjny obiekt tego typu leży w kręgu zainteresowań przedsta-
wicieli różnych dziedzin nauki, dlatego pomysłodawcy projektu od 
początku dążyli do nawiązania współpracy z badaczami reprezen-
tującymi wiele dyscyplin.

Naukowcy wspólnie przygotowują sposób zintegrowanego za-
rządzania obiektem, uwzględniając wszystkie aspekty funkcjono-
wania akwenu, tak aby potem można było otrzymane rozwiąza-
nia przenieść na inne, podobne zbiorniki zaporowe. Uczestnicy 
projektu opracowują sposób gromadzenia i wizualizacji danych, 
umożliwiających modelowanie procesów zachodzących w zbiorni-
ku i jego otoczeniu. Ważna jest również jego ochrona, rozwiązy-

Zintegrowany system wspomagający zarządzaniem i ochroną zbiornika zaporowego, w skrócie ZiZOZap, to 
strategiczny projekt badawczy zrzeszający wielu naukowców, którego koordynatorem jest Uniwersytet Śląski 
w Katowicach

We wrześniu 2012 roku trzech pracowników Wydziału Nauk o Ziemi UŚ – dr hab. Jerzy Żaba, dr Justyna Ciesielczuk 
i dr Krzysztof Gaidzik – po raz kolejny wzięło udział w Polskiej Wyprawie Naukowej do Peru

Tajemnice Zbiornika Goczałkowickiego

Badania w Kanionie Colca

Grupa tektoniczna (od lewej): dr Krzysztof Gaidzik, dr Justyna Ciesielczuk i dr hab. Jerzy Żaba 
nad Kanionem Colca w okolicy Cabanaconde

Przemysław Ziemski oraz dr Andrzej Woź-
nica pobierają próby wody i osadów do 
dalszych badań
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Polskie Wyprawy Naukowe do Peru odbywają się od 2003 roku 
(pracownicy Uniwersytetu Śląskiego uczestniczą w nich od 2006 
roku) pod kierunkiem prof. dr. hab. inż. Andrzeja Paulo z Wydzia-
łu Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH w Krakowie. 
Każdorazowo w wyprawach uczestniczy od 10 do 15 naukowców 
specjalizujących się w różnych dziedzinach nauki, z wielu polskich 
instytucji naukowych. Naukowcy z Uniwersytetu Śląskiego prowa-
dzili badania strukturalno-tektoniczne, petrograficzne oraz hydro-

geologiczne w południowej części kraju – w rejonie Kanionu Colca. 
Tworzą oni tzw. grupę tektoniczną, której inicjatorem i kierowni-
kiem jest dr hab. Jerzy Żaba z Katedry Geologii Podstawowej UŚ. 

Celem badań naukowców z Katowic jest poznanie struktu-
ralnych założeń i tektonicznej ewolucji Kanionu Colca, a także 
określenie geodynamicznych uwarunkowań oraz relacji mię-
dzy budową i aktywnością tektoniczną tego obszaru a procesami 
wulkanicznymi i wynikającymi z nich zagrożeniami środowiska 
(erupcje wulkanów, przemieszczenia i deformacje gruntu związane 
z aktywnością uskoków, trzęsienia ziemi, osuwiska, lawiny błotne 
itp.). Szczegółową analizą strukturalną objęto formy wulkaniczne 
i tektoniczne (fałdy, nasunięcia, uskoki, spękania itp.), występujące 
w rejonach: dolina rzeki Colca między Chivay a Pinchollo, dolina 
rzeki Huambo od wysokości około 4300 m n.p.m. do jej ujścia 
w rejonie miejscowości Canco – 1300 m n.p.m., Kanion Colca 
w rejonie Cabanaconde oraz Dolina Wulkanów od Orcopampy  
do Ayo.

Nadrzędnym celem prowadzonych badań jest stworzenie podwa-
lin naukowych pod przyszły Park Narodowy Kanion Colca i Do-
lina Wulkanów w południowym Peru. Realizowany przez badaczy 
z Uniwersytetu Śląskiego projekt znalazł się wśród 40 programów 
naukowych, wyłonionych w drodze konkursu na najwybitniejsze 
osiągnięcia nauki polskiej w ramach projektu współfinansowanego 
przez Unię Europejską „Cudze chwalicie, swego nie znacie – pro-
mocja osiągnięć nauki polskiej”. 
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daktyloskopijny, rozpro-
wadzany pędzelkiem na 
kartce. Na koniec trzeba 
kartkę zeskanować i po-
kryć folią, by odcisk nie 
uległ zniszczeniu. W ten 
sposób otrzymuje się cyfro-
wy odcisk ust, nad którym 
można prowadzić dalszą 
analizę. Jest to jedyna na 
świecie kolekcja odcisków 
czerwieni wargowej do ce-
lów badawczych. 

Jeżeli opracowywa-
na przez mgr. Ł. Smackiego metoda automatycznego rozpozna-
wania śladów będzie miała wysoki stopień skuteczności, zosta-
nie zaimplementowana w postaci programu komputerowego 
i docelowo wdrożona w Centralnym Laboratorium Kryminali-
stycznym Policji w Warszawie. Program ten powinien identyfi-
kować wprowadzone ślady czerwieni wargowej, choć decydują-
ce nadal będzie oko eksperta. Jego praca stanie się jednak mniej 
żmudna i czasochłonna, program ułatwi bowiem analizę śla-
du ust oraz znacznie ograniczy liczbę obrazów, które należy  
porównać. 

badania naukowe

Łukasz Smacki podczas pobierania odcisku 
czerwieni wargowej od „podejrzanej”
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Doktorant z Instytutu Informatyki UŚ – mgr Łukasz Smacki od 
trzech lat opracowuje metodę komputerowej identyfikacji odcisków 
czerwieni wargowej w ekspertyzach kryminalistycznych.  W Polsce 
rocznie zdarza się około dziesięciu spraw, w których analizowane 
są ślady cheiloskopijne. W kraju jest tylko dwóch ekspertów po-
równujących odciski czerwieni wargowej. Są one przekazywane do 
analiz również przez laboratoria kryminalistyczne innych państw, 
na przykład Norwegii czy Niemiec. Metodę stosowaną w Polsce 
opracował prof. Jerzy Kasprzak. Przygotował on klasyfikację wzo-
rów linii czerwieni wargowej i jako pierwszy wyróżnił cechy in-
dywidualne rysunku tychże linii, a także zaproponował konkretne 
metody wykonywania ekspertyzy cheiloskopijnej. Opracował spo-
sób pobierania i analizy materiału dowodowego i porównawczego, 
stworzył wzór karty cheiloskopijnej. Ekspertyzy wykonywane są 
jednak analogowo i mogą trwać nawet dwa miesiące.

Prace nad nową metodą rozpoczęły się w 2010 roku. Podstawą pro-
wadzonych analiz jest baza danych, czyli prywatna, stworzona przez 
naukowca, kolekcja odcisków ust. Laboratorium kryminalistyczne, 
ze względu na tajemnicę śledztwa, nie może bowiem udostępniać 
swoich materiałów. Procedura pobierania odcisków jest wieloeta-
powa: najpierw należy posmarować wargi kremem kosmetycznym 
i poczekać, aż się wchłonie. Na wałek cheiloskopijny nakłada się spe-
cjalną kartkę papieru, następnie zdejmuje się odcisk ust. Aby ujawnić 
niewidoczny jeszcze obraz, należy zastosować magnetyczny proszek 

Polska jest jednym z niewielu krajów, który regularnie stosuje badania cheiloskopijne w ekspertyzach kryminali-
stycznych

Na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŚ prowadzone są badania nad zdolnościami bakterii do rozkładu 
toksycznych substancji organicznych

Kolekcjoner „ust”

Pożyteczne bakterie 
Sukcesem zakończyły się starania o grant Narodowego Centrum 

Nauki (NCN) na badania doktorantki Magdaleny Pacwy-Płoci-
niczak, która zajmuje się wykorzystaniem bakterii produkujących 
biosurfaktanty w bioremediacji gleby skażonej związkami ropo-
pochodnymi. Wcześniej badaczka zajmowała się zagadnieniami 
związanymi z metalami ciężkimi. Potem jednak zainteresowała się 
biosurfaktantami – związkami powierzchniowo czynnymi, pro-
dukowanymi przez bakterie, mającymi szerokie zastosowanie. Są 
one składnikiem kremów kosmetycznych, szamponów, środków 
piorących, czyszczących. Okazały się również przydatne w walce 
z zanieczyszczeniami środowiska. Na Śląsku, gdzie nie brakuje gleb 
zanieczyszczonych związkami ropopochodnymi, naturalne wyda-
wało się podjęcie takiego właśnie tematu. 

Badania są prowadzone na obszarze położonym w pobliżu Ra-
finerii Nafty w Czechowicach-Dziedzicach. Są tam gleby zanie-
czyszczone węglowodorami, a w nich występują bakterie mające 
zdolność rozkładu owych substancji do dwutlenku węgla i wody. 
Kontakt bakterii ze związkiem węglowodorowym jest jednak 
utrudniony. Powierzchnia komórek bakteryjnych bywa bowiem 
hydrofilowa (może łączyć się z wodą), natomiast zanieczyszczenia 
węglowodorowe charakteryzują się silnymi właściwościami hydro-
fobowymi (są niezwilżalne przez wodę). Aby kontakt był możliwy 

(a na dalszym etapie, by mogło 
dojść do rozkładu szkodliwego 
związku organicznego), bakteria 
radzi sobie, wytwarzając specy-
ficzne związki – biosurfaktanty. 
Gdy poznano mechanizm dzia-
łania bakterii, okazało się, że 
warto wykorzystać właściwości 
mikroorganizmów do oczysz-
czania skażonych terenów. 
Pierwszym zadaniem stało się 
opracowanie taniej metody na-
mnażania bakterii produkują-
cych biosurfaktanty. Drugi etap 
polegał na tym, że namnożone i przebadane bakterie zostały wpro-
wadzone do zanieczyszczonej gleby – było to tzw. doświadczenie  
doniczkowe.

Grant przyznano na realizację końcowego etapu badań. Uzyska-
ne środki umożliwiają wykorzystanie droższych i skuteczniejszych 
metod analizy aktywności bakterii zdolnych rozłożyć toksyczne 
związki organiczne. Kolejne analizy będą przeprowadzane do 2015 
roku. 

Wzrost szczepu bakterii wyizolowane-
go z gleby skażonej węglowodorami 
na agarze krwistym
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Naukowcy z Wydziału Nauk o Ziemi UŚ badają zanieczyszczenia powietrza

Naukowcy z Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach UŚ, kontynuując wieloletnie badania nad różnorodnymi 
materiałami, realizują projekt naukowy pod nazwą „Produkcja stopów i wyrobów medycznych NiTi z pamięcią 
kształtu”

Czym oddychają sosnowiczanie?

Przełom w implantologii

Kierownikiem projektu „Zmienność stężenia i składu pyłów 
atmosferycznych w zależności od warunków meteorologicznych 
i ocena ich oddziaływania na zdrowie człowieka (na przykładzie 
Sosnowca)” jest dr Mieczysław Leśniok z Katedry Klimatologii. 
Trzon zespołu badawczego stanowią specjaliści w zakresie meteoro-
logii i klimatologii z Katedry Klimatologii, mineralodzy z Katedry 
Geochemii, Mineralogii i Petrografii, palinolodzy z Katedry Pale-
ontologii i Stratygrafii oraz lekarze alergolodzy z Instytutu Medy-
cyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu. Realizowane 
przedsięwzięcie jest wyjątkowe, między innymi ze względu inter-
dyscyplinarność – łączenie kilku dziedzin związanych z rozwiązy-
waniem problemów zanieczyszczenia powietrza, a także z ochroną 
zdrowia człowieka. Rezultaty badań naukowców mogą okazać się 
niezwykle ważne dla mieszkańców Sosnowca.

Celem projektu jest analiza zmienności dobowej, sezonowej i rocz-
nej zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego pyłami mineral-
nymi i organicznymi w powiązaniu z warunkami cyrkulacyjnymi 
i meteorologicznymi na terenie Sosnowca oraz ocena ich oddziały-
wania na zdrowie człowieka. Punkt wyjścia stanowi analiza sytuacji 
synoptycznej, prowadzona  na podstawie kalendarza typów cyrku-
lacji (typ cyrkulacji generuje określone warunki meteorologiczne). 
Kolejnym etapem są badania warunków meteorologicznych (pręd-
kości i kierunek wiatru, temperatury, wilgotności powietrza itp.). 

Jednocześnie za pomocą 
aspiratorów pobierane są 
próbki pyłu zawieszonego 
(tzw. PM10), w zależno-
ści od typu występują-
cej cyrkulacji. Następnie 
prowadzone są analizy 
mineralogiczne. Zawar-
tość filtrów poddawana 
jest badaniom przy użyciu 
skaningowego mikrosko-
pu elektronowego w celu 
określenia składu fazowe-
go i mineralnego pobra-
nego pyłu. Równolegle 
w cyklach tygodniowych 
zbierane są od lutego do 
końca października prób-
ki alergennych pyłków 
roślin, które są analizowa-
ne pod kątem ilościowym i jakościowym. Wszystkie wyniki ana-
liz w powiązaniu z warunkami meteorologicznymi są poddawane  
obróbce statystycznej. 

Grupa naukowców pod kierownictwem dr hab. prof. UŚ Danuty 
Stróż realizuje przedsięwzięcie w ramach ogłoszonego przez Naro-
dowe Centrum Badań i Rozwoju programu INNOTECH, które-
go podstawowym założeniem jest wsparcie nauki i przedsiębiorstw 
w zakresie realizacji innowacyjnych przedsięwzięć z różnych dzie-
dzin nauki i branż przemysłu. Stopy z pamięcią kształtu, badane 

przez pracowników Instytutu Nauki o Materiałach, są unikatową 
klasą stopów metali, które w odpowiedniej temperaturze mogą 
zmieniać kształt. Efekt pamięci kształtu, spowodowany zachodzą-
cą w materiale przemianą, polega na tym, że materiał odkształco-
ny w niskiej temperaturze po podgrzaniu wraca do pierwotnego 
kształtu. Można też spowodować, że materiał ten będzie „pamiętał” 
zarówno kształt z wysokiej, jak i z niskiej temperatury. 

Stopy niklu i tytanu  mają takie cechy, jak: pamięć kształtu 
i biokompatybilność, czyli są obojętne dla organizmu ludzkiego 
i mogą być wykorzystane jako biomateriały w postaci na przykład 
implantów. Zastosowanie odpowiednich proporcji poszczególnych 
składników stopu pozwala na odzyskanie kształtu w temperaturze 
ciała pacjenta. Z tego też powodu znalazły one szerokie zastosowa-
nie jako płytki i klamry do zespoleń złamanych kości, do korekcji 
zniekształceń czaszki u dzieci, w leczeniu schorzeń kręgosłupa (sko-
liozy), wykorzystywane są także w chirurgii twarzowo-szczękowej 
oraz kardiochirurgii (stenty). Celem projektu jest zaproponowanie 
konkretnych zastosowań w medycynie stopów z pamięcią kształtu, 
wykonanie prototypów i przygotowanie produkcji na skalę przemy-
słową. Projekt realizowany jest przez konsorcjum, w skład którego 
wchodzą: Uniwersytet Śląski (w roli lidera), Politechnika Warszaw-
ska, BHH Mikrohuta sp. z o.o., BHH Mikromed sp. z o.o. 

Dr Mieczysław Leśniok przy urządzeniach po-
miarowych usytuowanych na dachu osiemna-
stopiętrowego budynku Wydziału Nauk o Ziemi 
w Sosnowcu
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Walcowanie na gorąco kęsa NiTi
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200 pokazów
Filmy studentów Wydziału Radia i Tele-

wizji im. Krzysztofa Kieślowskiego gościły na 
festiwalach krajowych i międzynarodowych, 
miały łącznie ponad 200 pokazów, były wie-
lokrotnie emitowane przez Kino Polska, Ale 
Kino+ oraz TVP Kulturę. Filmy Idziemy 
na wojnę!, Portier z hotelu Mewa oraz Święto 
Zmarłych trafiły na kompilację DVD Polish 
Shorts, zawierającą najlepsze polskie filmy 
krótkometrażowe.

Deszcz nagród dla Święta Zmarłych
Film według scenariusza i w reżyserii Alek-

sandry Terpińskiej zdobył nagrodę specjalną 
Jury na 2nd Kyiv International Short Film 
Festival (Ukraina, 2013), nagrodę PISF i Ma-
stershot w Konkursie Etiud Studenckich na 
20. Międzynarodowym Festiwalu Sztuki 
Autorów Zdjęć Filmowych Plus Camerima-
ge (Bydgoszcz, 2012), wyróżnienie honorowe 
w Konkursie Etiuda na 19. Międzynarodo-
wym Festiwalu Filmowym Etiuda & Ani-
ma (Kraków, 2012), nominację do Nagrody 
Polskiego Kina Niezależnego im. Jana Ma-
chulskiego 2013 za najlepszy scenariusz dla 
Aleksandry Terpińskiej i za najlepsze zdjęcia 
dla Bartosza Bieńka, nagrodę dla najlepszego 
filmu krótkometrażowego na 22nd Cottbus 
Film Festival (Niemcy, 2012), nagrodę „Ci-
nema Without Borders” na 13. Polish Film 
Festival w Los Angeles (USA, 2012) i Grand 
Prix w kategorii film studencki na 59. Ogólno-
polskim Konkursie Filmów Niezależnych im. 
prof. Henryka Kluby OKFA (Konin, 2013). 
Film, jako jedyny obraz z Polski, znalazł się 
w programie Międzynarodowego Festiwalu 
Filmów Krótkometrażowych w Clermont-
Ferrand (Francja), został także zakwalifikowa-
ny do sekcji studenckiej Międzynarodowego 
Festiwalu Filmowego w San Sebastian (Hisz-
pania), jednego z najważniejszych festiwali 
filmowych na świecie. 

Nasza zima zła w Finlandii
Etiuda szkolna Nasza zima zła w reżyserii 

Grzegorza Zaricznego (także współautora sce-
nariusza filmu z Hanną Sieją) zakwalifikowa-
na została do konkursu Międzynarodowego 
Festiwalu Filmowego w Tampere (Finlandia), 
jednego z czołowych europejskich festiwali fil-
mów krótkometrażowych. Film zdobył m.in. 
III nagrodę w kategorii film studencki w 59.  
Ogólnopolskim Konkursie Filmów Niezależ-
nych im. prof. Henryka Kluby OKFA w Koni-
nie, Grand Prix Złoty Łucznik na 6. Ogólno-
polskich Spotkaniach Filmowych Kameralne 
Lato w Radomiu, nagrodę organizatorów na 
festiwalu Złote Mrówkojady w Lublinie.

Kiedy ranne wstają zorze
Po sukcesach w 2012 roku filmu Kiedy ran-

ne wstają zorze według scenariusza i w reży-
serii Mateusza Głowackiego rok 2013 także 
przyniósł twórcy kolejne wyróżnienia. Na 
59. Ogólnopolskim Konkursie Filmów Nie-
zależnych im. prof. Henryka Kluby OKFA 
w Koninie w kategorii film studencki obraz 
zdobył pierwszą nagrodę, a we Wrześni na 
Ogólnopolskim Festiwalu Sztuki Filmowej 
„Prowincjonalia” – nagrodę „Jańcio Wodnik” 
dla najlepszego krótkometrażowego filmu fa-
bularnego. 

Nagrody dla Kuby Czekaja
Autor scenariusza i reżyser Twist & Blood 

Kuba Czekaj odebrał Golden Palm Winner 
na Mexico International Film Festival (2012). 
Otrzymał także nagrodę za najlepszą reżyserię 
filmu krótkometrażowego na 2nd Hot Media 
International Film Festival w Waszyngto-
nie (2013) oraz I nagrodę w Ogólnopolskim 
Konkursie Filmów Niezależnych w Koninie 
i Grand Prix w kategorii filmów studenckich 
na Międzynarodowym Festiwalu Filmów 
Niezależnych im. Ireneusza Radzia „Publicy-
styka” w Kędzierzynie-Koźlu.

nasze sukcesy

Nagrody i wyróżnienia dla studentów i pracowników Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego

Laury dla filmowców

Kadr z filmu Nasza zima zła w reżyserii Grzegorza Zaricznego

Dr Adam Sikora
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Czeski Lew dla dr. Adama Sikory
Dr Adam Sikora z Zakładu Realizacji Ob-

razu Telewizyjno-Filmowego Wydziału Ra-
dia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego  
zdobył nagrodę Czeskiego Lwa za zdjęcia do 
filmu pt. W cieniu. Obraz wyreżyserowany 
przez Davida Ondříčka otrzymał nagrody aż 
w dziewięciu kategoriach, w tym wyróżnienie 
za najlepszy film. Za zdjęcia do filmu dr Adam 
Sikora otrzymał wcześniej nagrodę Stowarzy-
szenia Czeskich Krytyków Filmowych. 

Magma najlepsza
Etiuda szkolna Pawła Maślony Magma 

otrzymała nagrodę dla najlepszego fabular-
nego filmu studenckiego o czasie trwania po-
wyżej 15 minut podczas 19. Międzynarodo-
wego Festiwalu Filmów Krótkometrażowych 
w Palm Springs (Kalifornia, 2013). Etiuda 
była współfinansowana przez Polski Instytut 
Sztuki Filmowej.

4. Międzynarodowy Festiwal  
Filmów Flicks

Film Póki wilk syty w reżyserii Olgi Kała-
gate, studentki reżyserii, triumfował na 4th 
Flicks Student Film Festival w Groningen 
(Holandia),  gdzie otrzymał nagrodę za naj-
lepszy film. Do konkursu w Groningen zosta-
ło zakwalifikowanych 26 produkcji z 11 kra-
jów, w tym dwa filmy wyprodukowane przez 
Wydział Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kie-
ślowskiego UŚ – oprócz zwycięskiego filmu 
Olgi Kałagate o nagrodę walczył również 
obraz Święto Zmarłych w reżyserii Aleksandry 
Terpińskiej. 

Opracowała Maria Sztuka
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Najlepsza w Nowym Sadzie
Iwona Cichy, absolwentka Instytutu Sztu-

ki w Cieszynie, wygrała Światowe Biennale 
Plakatu Studenckiego 2012 w Nowym Sa-
dzie w Serbii. Wyróżniony plakat Animal 
abuse. It hurts  podejmował problematykę 
przemocy wobec zwierząt. Wśród 240 fina-
listów z całego świata znalazło się w sumie 
dwunastu Polaków, do ostatecznych roz-
grywek oprócz Iwony Cichy dotarła jeszcze 
jedna studentka z Cieszyna – Martyna So-
bolewska. 

Cieszyńscy graficy w Ameryce  
Południowej

Prace Iwony Cichy i Pauliny Kosmy zo-
stały zakwalifikowane do pokonkursowej 
wystawy Bienal del Cartel Bolivia BICeBé 
2013 – międzynarodowego biennale plaka-
tu, najważniejszego wydarzenia dotyczące-
go projektowania graficznego w Ameryce 
Południowej. Spośród 4000 nadesłanych 
prac do wystawy zakwalifikowano 291 pla-
katów. 

„Dwór Kossaków”
Damian Chomątowski zdobył  III nagro-

dę, a Agnieszka Woźniak wyróżnienie pod-
czas Warsztatów Działań Kreatywnych dla 
studentów i pedagogów z siedmiu uczelni 
artystycznych: Instytutu Sztuki UŚ z Cie-

Nagrody i wyróżnienia studentów, absolwentów i pracowników Instytutu Sztuki UŚ

Artystyczna czołówka

Plakat Iwony Cichy Animal abuse. It hurts

Wyróżniony plakat Martyny Sobolewskiej The Earth need 
rebels

szyna, Akademii Sztuk Pięknych z Katowic, 
Akademii Jana Długosza z Częstochowy, 
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 
z Lublina, Akademii Sztuk Pięknych z Wro-
cławia, Gdańska i Łodzi. Warsztaty odbywa-
ły się w czerwcu 2013 roku w Centrum Kul-
tury i Sztuki „Dwór Kossaków” w Górkach  
Wielkich.

Logo Teatru w Kłodzku
Czterech studentów i absolwentów In-

stytutu Sztuki UŚ zostało uhonorowanych 
w konkursie na logo Teatru w Kłodzku. 
Wygrał, stając się tym samym oficjalnym 
logo Teatru, projekt studentki grafiki Pau-
liny Kosmy. Hubert Tereszkiewicz, Iwona 
Cichy i Anna Witkowicz otrzymali wyróż-
nienia. 

International Exlibris  
Competition

Prace prof. zw. z przew. kwal. II st. Mał-
gorzaty Łuszczak z Katedry Interdyscy-
plinarnej Kreacji Artystycznej UŚ zostały 
wyróżnione w Ankarze na International 
Exlibris Competition, a także na Art in mi-
niature III International Exhibition (Maj-
danpek, Serbia). 

8. Triennale Grafiki Polskiej
Dr hab. prof. UŚ Joanna Piech-Kalarus 

z Katedry Grafiki UŚ zdobyła pierwszą 
nagrodę w Konkursie Canson w ramach  
8. Triennale Grafiki Polskiej w Katowicach 
oraz srebrną nagrodę na International Print 
Exhibition w Yunnan w Chinach. 

Najlepszy film eksperymentalny
Podczas XI edycji Rybnickich Prezentacji 

Filmu Niezależnego „RePeFeNe 2012”  dr 
Hanna Grzonka z Katedry Interdyscypli-
narnej Kreacji Artystycznej UŚ otrzymała 
nagrodę za najlepszy film eksperymental-
ny. Zaprezentowany obraz nosi tytuł Tor  
myślenia.

Międzynarodowy Festiwal Sztuk 
Wizualnych w Iranie

Dr Tomasz Kipka z Katedry Projektowa-
nia Graficznego UŚ został laureatem w ka-
tegorii plakat Międzynarodowego Festiwalu 
Sztuk Wizualnych (4th Fadjr International 
Festival of Visual Arts), organizowanego 
przez Tehran Museum of Contemporary 
Art w Iranie. 

23. Biennale Plakatu Polskiego 
w Katowicach

Do 23. edycji biennale – najstarszego 
w Polsce konkursu w dziedzinie sztuki pla-
katowej – zakwalifikowała się grupa z In-
stytutu Sztuki UŚ. Na wystawie (w grudniu 
2013 roku) znajdą się prace  dr. Piotra Gra-
bowskiego, prof. Józefa Hołarda, dr. Toma-
sza Jędrzejki, dr. Tomasza Kipki, dr. hab. 
Łukasza Klisia, dr. hab. Sebastiana Kubicy 
i mgr. Marcina Urbańczyka z Katedry Pro-
jektowania Graficznego oraz dr Kai Renkas 
i mgr. Marka Głowackiego z Katedry In-
terdyscyplinarnej Kreacji Artystycznej. Do 
wystawy zakwalifikowano również prace 
absolwentów Wydziału Artystycznego UŚ 
w Cieszynie: Iwony Cichy, Beaty Grzega-
nek, Jarosława Korczaka oraz studenta gra-
fiki Pawła Delekty.

Nagrody dla Natalii Pawlus 
Mgr Natalia Pawlus z Katedry Grafiki 

Instytutu Sztuki UŚ w Cieszynie zdoby-
ła pierwszą nagrodę w Monterrey (Mek-
syk) na Międzynarodowym Konkursie na 
Małą Formę Graficzną (Sixth International 
Printmaking call Prints for Peace Mon-
terrey México 2013), a także wyróżnienie 
w Guangzhou (Chiny) w Konkursie na 
Ekslibris i Małą Formę Graficzną (1st Inter-
national Exlibris and Mini-prints Biennale 
Exhibition – Mini-print). Natalia Pawlus 
otrzymała również na Biennale w Guan-
lan w Chinach nagrodę za grafikę „Dreams 
Come True”.

Opracowała
Maria Sztuka
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Premiera filmu Muzyka i cisza
28 czerwca w katowickim kinie Kosmos 

odbyła się premiera filmu dokumentalnego 
Dagmary Drzazgi Muzyka i cisza, którego 
bohaterem był – związany ze Śląskiem Cie-
szyńskim – kompozytor, dyrygent, organista 
i nauczyciel Jan Sztwiertnia. Film powstał 
przy współudziale studentów i wykładow-
ców Instytutu Muzyki Uniwersytetu Śląskie-
go Dokument został wyprodukowany przez 
Telewizję Katowice przy dofinansowaniu 
Śląskiego Funduszu Filmowego. 

Sukcesy chóru „Harmonia”
Po sukcesie na VIII Międzynarodowym 

Konkursie Chórów „Gaude Cantem” w Biel-
sku-Białej, na którym zespół zdobył Grand 
Prix i pięć nagród specjalnych, Chór Uniwer-
sytetu Śląskiego w Cieszynie „Harmonia” 
kontynuuje dobrą passę. W listopadzie 2012 
roku uczestniczył w prestiżowym konkursie 
chóralnym w Korei Południowej. W Busan 
spotkało się 28 zespołów chóralnych z całego 
świata: Chin, Fidżi, Filipin, Hongkongu, In-
donezji, Izraela, Korei, Łotwy, Malezji, Nor-
wegii, Singapuru, USA i Polski. Rywalizacja 
konkursowa przebiegała na bardzo wysokim 
poziomie. Dla zwycięzców, poza dyplomem, 
przewidziano również nagrody finansowe. 
I miejsce zajęła Norwegia, II – Indonezja, 
III miejsce – Chór „Harmonia” pod dyrekcją 
Izabelli Zieleckiej-Panek. W maju 2013 roku 
na XII Międzynarodowym Konkursie Mu-
zyki Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego 
w Barczewie „Harmonia” otrzymała statu-
etkę Srebrnego Feliksa, dyplom honorowy, 
nagrodę pieniężną za najlepsze wykonanie 
kompozycji Feliksa Nowowiejskiego  – utwo-
ru Jaś zakochany. Chór zdobył również Złoty 
Dyplom oraz nagrodę specjalną za najlepiej 
wykonany utwór inspirowany folklorem. 

Srebrne Pasmo
W grudniu 2012 roku Chór Żeński „Me-

lodia” pod dyrekcją dr Aleksandry Zeman 
z Zakładu Dyrygowania i Wokalistyki In-
stytutu Muzyki otrzymał Stribrne Pasmo na 
XXII Międzynarodowym Festiwalu Pieśni 
Adwentowej i Kolęd z Nagrodą Petra Ebena 
w Pradze (International Festival of Advent 
and Christmas Music with Petr Eben Prize). 
W konkursie wzięło udział 31 chórów z dzie-
więciu państw: Szwecji, Finlandii, Singapu-
ru, Rosji, Włoch, Czech, Słowacji, Węgier 
i Estonii. W kwietniu 2013 roku chór zdobył 
dyplom BIEN na 49. Międzynarodowym 

Nagrody i wyróżnienia dla studentów i pracowników Instytutu Muzyki UŚ

Osiągnięcia muzyków
Festiwalu Chóralnym w Montreux w Szwaj-
carii (Montreux Choral Festival). W kon-
kursie udział wzięły zespoły z: Wenezueli, 
Korei Południowej, Irlandii,Włoch, Belgii, 
Niemiec, Wielkiej Brytanii, Rosji, Słowenii, 
i Czech. 

II Konkurs Organowy  
i Kompozytorski

W kwietniu 2013 roku Ewelina Bachul, 
studentka III roku studiów stacjonarnych 
pierwszego stopnia (organy w klasie Zyg-
munta Antonika), zajęła I miejsce w II Kon-
kursie Organowym i Kompozytorskim 
w Bielsku-Białej, a także pierwsze miejsce 
w Ogólnopolskich Przesłuchaniach Uczniów 
Klas Organów Szkół Muzycznych II stop-
nia w Warszawie. Wzięła również udział 
w nagraniu płyty CD (kameralnie i solo-
wo) z chórem parafii pw. Świętego Michała  
Archanioła w Goleszowie, prowadzonym 
przez mgr Ewę Wigezzi-Skałkę. 

II Wiosenne Spotkania  
przy Fortepianie

Anna Lipiak, studentka II roku studiów 
stacjonarnych pierwszego stopnia (fortepian 
w klasie mgr. Grzegorza Niemczuka), zdoby-
ła I nagrodę w Międzynarodowym Konkur-
sie II Wiosenne Spotkania przy Fortepianie 
(Akademia Muzyczna w Krakowie, 13–14 
kwietnia 2013 roku) oraz IV nagrodę na 
Międzynarodowym Konkursie Pianistycz-
nym zorganizowanym w ramach Festiwalu 
„Młode Talenty” w Montrond-les-Bains we 
Francji (Festival „Jeunes Talents”).  

Studencka Działalność Artystyczna
W kwietniu  2013 roku Katedra Muzy-

ki na Wydziale Pedagogiki Katolickiego 
Uniwersytetu w Ružomberoku (Słowacja) 
po raz dziesiąty zorganizowała Międzyna-
rodowy Konkurs Interpretacyjny Studenc-
ka Działalność Artystyczna (Študentská 
umelecká činnosť – ŠUČ) w kategoriach: 
gra na fortepianie, gra na organach, śpiew 
solowy, gra na fortepianie na cztery ręce. 
W konkursie udział wzięły dwie studentki 
I roku studiów licencjackich z klasy śpie-
wu dr Sabiny Olbrich-Szafraniec – Ma-
riola Cierpioł, która zdobyła wyróżnienie 
w kategorii śpiew solowy, oraz Anna Wolak 
zdobywczyni nagrody (dyplomu) za najlep-
szą interpretację pieśni Víťazoslava Kubička 
„Bože, príď mi na pomoc”.

Jubileuszowy koncert
W grudniu 2012 roku odbył się uroczysty 

koncert z okazji 70. rocznicy urodzin Ry-
szarda Gabrysia – kompozytora, pedagoga, 
animatora życia muzycznego, współtwórcy 
i pierwszego dyrektora Instytutu Muzyki 
UŚ. Wśród wykonawców znaleźli się: dr Sa-
bina Olbrich-Szafraniec (sopran), Hubert 
Miśka (tenor), Marcin Hałat (skrzypce), 
Adam Mokrus (skrzypce), Agnieszka Ko-
pińska (fortepian), Tomasz Orlow (for-
tepian), Grzegorz Niemczuk (fortepian), 
Chór Uniwersytetu Śląskiego „Harmonia” 
pod dyrekcją Izabelli Zieleckiej-Panek.

Opracowała
Maria Sztuka

Chór Uniwersytetu Śląskiego „Harmonia” z Cieszyna podczas Busan Choral Festival & Competition 2012
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Szachy
Drużyna Uniwersytetu Śląskiego w skła-

dzie: Paweł Czarnota, Zbigniew Pakleza, 
Krystian Kuźmicz, Jacek Szwed (kapitan), 
Joanna Worek, Daniel Frączek, Karina 
Szczepkowska-Horowska, Agata Halamus 
oraz Konrad Graczyk (trener-kierownik) 
zdobyła tytuł Akademickiego Wicemistrza 
Polski w szachach w roku akademickim 
2012/2013. Akademickie Mistrzostwa Pol-
ski  odbywały się w hotelu „Qubus Presti-
ge” w Katowicach w dniach 11–13 stycznia 
2013 roku. W piątek i sobotę rywalizowano 
w klasyfikacji indywidualnej, zaś w sobotę 
i niedzielę w rozgrywkach drużynowych.

Największym zainteresowaniem, jak co 
roku, cieszył się turniej drużynowy. Wzię-
ło w nim udział 37 drużyn z całej Polski, 
reprezentowanych przez 260 zawodników. 
Rywalizowano na dystansie 9 rund, a tem-
po gry wynosiło 15 minut na zawodnika 
plus 5 sekund za wykonany ruch. Obsada 
turnieju była znakomita – na turniej przy-
jechała czołówka polskich szachistów, osią-
gających sukcesy na arenie międzynarodo-
wej. W turnieju wystąpiło 10 arcymistrzów 
(najwyższy tytuł szachowy), 16 mistrzów 
międzynarodowych i 11 mistrzów FIDE. 
Pierwsze miejsce w zawodach wywalczyła 
drużyna Akademii Leona Koźmińskiego, 
zdobywając komplet punktów. Drużyna UŚ 
przegrała minimalnie z późniejszym mi-
strzem 3,5 do 2,5 punktu w piątej rundzie, 
o czym zadecydowała świetna forma grają-
cego na pierwszej szachownicy w Akademii 
Leona Koźmińskiego arcymistrza Grzego-

nasze sukcesy

Trójbój siłowy
Reprezentacja sekcji trójboju siłowego 

wzięła udział w Akademickich Mistrzo-
stwach Polski, które odbyły się w Łodzi 
w maju 2013 roku. Drużyna składająca 
się z pięciu zawodników, trenujących pod 
okiem Bartosza Zaika, zajęła II miejsce 
w klasyfikacji uniwersytetów oraz VI miej-
sce w klasyfikacji generalnej. Warto wspo-
mnieć również o indywidualnych sukcesach 
zawodników. Tomasz Nosidlak (Wydział 
Nauk Społecznych)  zajął I miejsce w kla-
syfikacji generalnej oraz I miejsce w klasy-
fikacji uniwersytetów (kategoria wagowa 59 
kg); Artur Wojtasiuk (Wydział Matematy-
ki, Fizyki i Chemii) – III miejsce w klasyfi-
kacji generalnej oraz I miejsce w klasyfikacji 
uniwersytetów (kategoria wagowa 74 kg). 
Wysokie noty w swoich kategoriach wa-
gowych uzyskali również pozostali człon-
kowie drużyny: Rafał Jędrszczyk (Wydział 
Matematyki, Fizyki i Chemii), Kordian Bo-
rowiak (Wydział Nauk Społecznych) oraz 
Grzegorz Szklarz (Wydział Matematyki, 
Fizyki i Chemii).

Tenis ziemny
2 czerwca 2013 roku zakończyły się 

Akademickie Mistrzostwa Polski w tenisie 
ziemnym. Brązowy medal w klasyfikacji 
uniwersytetów zdobyła reprezentacja męska 
Uniwersytetu Śląskiego. Zawodnicy zajęli  
również VI miejsce w klasyfikacji general-
nej. W skład zespołu weszli: Przemysław 
Filipek (Wydział Nauk Społecznych), Mi-
chał Samsonowski (Wydział Prawa i Ad-

Sportowe laury 

ministracji), Mateusz Korfanty (Wydział 
Prawa i Administracji) oraz Patryk Stuchlik 
(Wydział Radia i Telewizji). W tym roku 
reprezentacja kobiet zajęła XIV miejsce 
w klasyfikacji generalnej. Zawodniczki gra-
ły w składzie: Alicja Banaszewska (Wydział 
Teologiczny), Magdalena Wilk (Wydział 
Prawa i Administracji), Agnieszka Padło 
(Wydział Prawa i Administracji) oraz Pau-
lina Bronkowska (Wydział Prawa i Admi-
nistracji). Organizatorem turnieju był Klub 
Uczelniany Akademickiego Związku Spor-
towego Uniwersytetu Śląskiego we współ-
pracy z pracownikami Studium Wychowa-
nia Fizycznego i Sportu UŚ.

Akademickie Mistrzowstwa Polski w trójboju siłowym odbywały się od 10 do 12 maja 2013 roku na Uniwersytecie Łódzkim
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Akademickie Mistrzostwa Polski w tenisie ziemnym odbywały się od 31 maja do 2 czerwca 2013 roku na kortach Tenisowego 
Klubu Sportowego „Budowlani” w Chorzowie
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rza Gajewskiego (komplet punktów) oraz 
arcymistrzyni Katarzyny Tomy (również 
komplet punktów). Zespół UŚ  zdobył ty-
tuł wicemistrza dzięki zwycięstwu w trzech 
ostatnich meczach z drużynami Uniwer-
sytetu Wrocławskiego, Akademii Górni-
czo-Hutniczej w Krakowie i Uniwersytetu 
Jagiellońskiego.

Aerobik sportowy
W katowickiej hali „Kolejarz” rozegrane 

zostały Akademickie Mistrzostwa Polski 
w aerobiku sportowym. W zawodach wzięło 
udział ponad 200 zawodników z 24 uczel-
ni wyższych. Dyscyplina sportowa łączy 
elementy tańca, aerobiku, gimnastyki oraz 
akrobatyki. Efektem pracy zawodników 
i trenerów jest dwuminutowy układ prezen-
towany podczas zawodów. Wiele zmieniło 

się od pierwszych zawodów zorganizowa-
nych w 2009 roku. Wówczas Uniwersytet 
Śląski reprezentowała jedna uczestniczka. 
Popularność aerobiku sportowego jednak 
wzrosła i w roku 2012/2013 wystartowa-
ło już osiem zawodniczek, studentek  UŚ. 
Natalia Mordarska (Wydział Matematyki, 
Fizyki i Chemii) zajęła VIII miejsce w kla-
syfikacji generalnej oraz I miejsce w klasy-
fikacji uniwersytetów w kategorii solistek. 
Na podium stanęła także Karolina Zasada 
(Wydział Filologiczny), zajmując III miejsce 
w kategorii uniwersytetów. Zawodniczki 
wystąpiły również w konkursie zespoło-
wym. Uniwersytet Śląski reprezentowały 
dwie trójki w składzie: Marcelina Dziwak, 
Natalia Gajer i Kamila Gołębiowska oraz 
Magdalena Machnik, Monika Staś i Ewe-
lina Tomczak. W kategorii drużynowej 

trójek M. Machnik, M. Staś i E. Tomczak 
wywalczyły III miejsce w klasyfikacji uni-
wersytetów. Trenerem sekcji jest Katarzyna 
Ostrowska, wykładowca Studium Wycho-
wania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu 
Śląskiego.

Ergometr wioślarski
W marcu 2013 roku odbyła się II edycja 

Akademickich Mistrzostw Śląska, podczas 
których po raz kolejny na najwyższych 
stopniach podium znalazły się zawodnicz-
ki i zawodnicy reprezentujący Uniwersytet 
Śląski. I miejsce w indywidualnej klasyfi-
kacji kobiet w wadze lekkiej zajęła Monika 
Purgat (Wydział Pedagogiki i Psychologii). 
W wadze normalnej na najwyższym miej-
scu podium stanęła studentka Wydziału 
Nauk Społecznych Katarzyna Kowalik. 
W zawodach mężczyzn I miejsce w wadze 
ciężkiej wywalczył Grzegorz Szklarz, stu-
dent Wydziału Matematyki, Fizyki i Che-
mii. W klasyfikacji drużynowej, zarówno 
w grupie kobiet, jak i mężczyzn, wygrali 
reprezentanci Uniwersytetu Śląskiego.

14 kwietnia 2013 roku w Warszawie od-
były się Akademickie Mistrzostwa Polski 
w Ergonometrze Wioślarskim. W kategorii 
wagi lekkiej w zawodach kobiet najlepsze 
miejsce zajęła Karolina Mrowca (Wydział 
Prawa i Administracji) – VI pozycja w kla-
syfikacji generalnej oraz II w klasyfikacji 
uniwersytetów. Drużynowo kobiety zajęły 
VIII miejsce w klasyfikacji generalnej i IV 
miejsce w klasyfikacji uniwersytetów. Dru-
żyna mężczyzn zajęła natomiast odpowied-
nio XXII i VII miejsce. W zawodach starto-
wali reprezentanci 41 uczelni. 

Opracowała Małgorzata Kłoskowicz
Zawodniczki drużyny Uniwersytetu Śląskiego w aerobiku sportowym
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Akademickie Mistrzostwa Polski w szachach, 11–13 stycz-
nia 2013 roku

II Akademickie Mistrzostwa Śląska w ergometrze wioślarskim odbyły się 23 marca 2013 roku na Uniwersytecie Śląskim
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delowanie uporządkowania krótkozasięgo-
wego na podstawie rozpraszania dyfuzyjnego 
w kryształach kompleksowych z przejściem 
spinowym (SCO) oraz w kryształach z falą 
gęstości ładunku (CDW)”, z obszaru konku-
rencyjność przemysłu maszynowego, bada-
nia materiałowe, zajęła I miejsce we wszyst-
kich kategoriach. Nagrodzona praca została 
przygotowana pod kierunkiem dr. hab. prof. 
UŚ Joachima Kusza z Zakładu Fizyki Krysz-
tałów Instytutu Fizyki UŚ. Uroczystość wrę-
czenia nagród odbyła się 28 marca 2013 roku 
w Ostrawie.

Wyróżnienia dla prof. Dariusza 
Rotta 

20 września 2012 roku w siedzibie Pol-
skiej Organizacji Turystycznej odbyło się 
posiedzenie kapituły Programu Ambasado-
rów Kongresów Polskich. W wyniku głoso-
wania wyłoniono trzynaście osób, reprezen-
tujących świat nauki, gospodarki i sportu, 
które dołączyły do grona Ambasadorów 
Kongresów Polskich. Wśród nich znalazł 
się prof. dr hab. Dariusz Rott z Wydziału 
Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego. 
Uroczysta gala Ambasadorów Kongresów 
Polskich, podczas której zostały wręczone 
dyplomy uznania, odbyła się 15 listopada 
2012 roku. Ambasadorowie Kongresów 
Polskich to osoby, które w swych między-
narodowych środowiskach rozpowszech-
niają wiedzę o atutach Polski i przyczyniają 
się w ten sposób do wyboru naszego kraju 
na miejsce następnego międzynarodowego 
wydarzenia. 

Prof. Dariusz Rott został laureatem XXIII 
edycji Konkursu o Nagrodę i Medal im. 
Zygmunta Glogera. Konkurs jest organizo-
wany przez Społeczne Stowarzyszenie Pra-
soznawcze „Stopka” w Łomży, Ministerstwo 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Naro-
dowe Centrum Kultury, Marszałka Woje-
wództwa Podlaskiego i Prezydenta Łom-
ży. Nagroda jest przyznawana za wybitne 
osiągnięcia w badaniach nad współczesną 
i dawną kulturą polską oraz dziedzictwem 
kulturowym. Prof. Rott zdobył nagrodę 
I stopnia za wybitne osiągnięcia badawcze 
w zakresie dziejów piśmiennictwa staro-
polskiego na Śląsku w XVI i XVII wieku. 
Kapitule Nagrody i Medalu przewodniczył 
w tym roku prof. dr hab. Henryk Samsono-
wicz. Uroczyste wręczenie nagrody i meda-
lu odbyło się 19 października 2012 roku na 
zamku w Tykocinie.

nasze sukcesy

Międzynarodowy Konkurs  
Arbitrażowy

W Międzynarodowym Konkursie Ar-
bitrażowym, zorganizowanym przez Sąd 
Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Go-
spodarczej (KIG) w Warszawie i Insty-
tut Europejskich Studiów Prawniczych 
w Osnabrück, studenci z Uniwersytetu 
Śląskiego zajęli drugie miejsce. Do dru-
giego etapu konkursu zakwalifikowało się 
osiem drużyn z siedmiu krajów: Węgier, 
USA, Rosji, Niemiec, Kosowa, Królestwa 
Niderlandów oraz Polski. Podczas finału, 
który odbył się 9 listopada 2012 roku, jury 
wyróżniło również najlepszych mówców 
symulowanych rozpraw sądowych, wśród 
których znalazła się studentka UŚ Maria  
Łabno. 

Nagrody i wyróżnienia 

Najlepsza praca doktorska
Dr Maciej Zubko z Wydziału Informa-

tyki i Nauki o Materiałach UŚ otrzymał 
I nagrodę w ogłoszonym przez JM Rekto-
ra Uniwersytetu Technicznego w Ostrawie 
konkursie na najlepszą pracę doktorską 
obronioną w 2012 roku w uczelniach zrze-
szonych w konsorcjum PROGRES 3. Na 
konkurs  były zgłaszane prace z 4 obszarów: 
ekonomii i finansów; surowców, energetyki, 
zdrowia i ochrony środowiska; technologii 
informatycznych; konkurencyjności prze-
mysłu maszynowego, badań materiałowych. 
Praca doktorska dr. Macieja Zubko pt. „Mo-

Maria Łabno

Dr Maciej Zubko

Jakub Spiechowicz
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Diamentowy Grant
Studenci Uniwersytetu Śląskiego zosta-

li wyróżnieni w drugiej edycji konkursu 
„Diamentowy Grant”. 15 maja 2013 roku 
w Warszawie minister nauki i szkolnictwa 
wyższego prof. dr hab. Barbara Kudrycka 
wręczyła studentom nagrody. Wśród wy-
różnionych znaleźli się Jakub Spiechowicz 
za projekt „Klasyczne i kwantowe meto-
dy kontroli transportu w nanoskali” oraz 
Brygida Dzidek za projekt „Opracowanie 
konstrukcji mikro generatora plazmowego 
z włókien piezoelektrycznych dedykowa-
nego do aplikacji biomedycznych”.
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skiego została laureatką Śląskiej Nagrody 
im. Juliusza Ligonia w uznaniu za konse-
kwentne rozwijanie pedagogiki o inspiracji 
personalistycznej i chrześcijańskiej. Nagro-
da przyznawana jest przez Oddział Okrę-
gowy Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas 
Christiana” w Katowicach od 1963 roku 
i honoruje ludzi, zespoły, stowarzyszenia, 
a także organizacje społeczne, które z kato-
lickich inspiracji światopoglądowych urze-
czywistniają i promują ideały twórczej pra-
cy dla dobra ojczyzny i przyczyniają się do 
rozwoju życia kulturalnego, społecznego, 
artystycznego i naukowego Śląska, tworzą 
jego historię i współkształtują przyszłość. 
To jedno z najstarszych i najbardziej presti-
żowych wyróżnień na Górnym Śląsku.

Nagroda im. Andrzeja Siemka 
9 lipca 2013 roku miesięcznik „Literatura 

na Świecie” nagrodził najlepsze przekłady 
książkowe, które ukazały się w 2012 roku. 
Nagroda im. Andrzeja Siemka przyznana 
została prof. zw. dr. hab. Tadeuszowi Sław-
kowi z Katedry Literatury Porównawczej 
UŚ (rektorowi Uniwersytetu Śląskiego w la-
tach 1996−2002). NICowanie świata. Zda-
nia z Szekspira autorstwa Tadeusza Sławka 
to kompendium wiedzy o autorze Makbe-
ta, a także esej o humanistyce i jej współ-
czesnych wyzwaniach. Autor zmierzył się 
z tradycją szekspirowską, odniósł się także 
do współczesnych koncepcji, m.in. Giorgia 
Agambena, Milana Kundery czy śląskiego 
eseisty Zbigniewa Kadłubka.

Nagroda Lux ex Silesia
Ks. prof. zw. dr hab. Wincenty Myszor, 

wybitny patrolog i znawca tekstów gno-
styckich, organizator, a następnie wielolet-
ni dziekan Wydziału Teologicznego Uni-
wersytetu Śląskiego w Katowicach, został 
laureatem tegorocznej nagrody Lux ex Si-
lesia. To zaszczytne wyróżnienie otrzymują 

osoby, które w swej działalności naukowej 
lub artystycznej ukazują wartości moralne 
i wnoszą trwały wkład w kulturę Górne-
go Śląska. Ks. prof. Myszorowi przyznano 
nagrodę za ogromne zasługi naukowe i dy-
daktyczne oraz najwyższe kompetencje ba-
dawcze i teologiczne. Doceniono także wy-
bitną specjalizację w trudnym i elitarnym 
obszarze wiedzy oraz wartości intelektualne 
i etyczne duchownego. Lux ex Silesia to do-
roczna nagroda ustanowiona w 1994 roku 
przez ówczesnego metropolitę katowickiego 
arcybiskupa Damiana Zimonia. Nazwisko 
tegorocznego laureata zostało ogłoszone 
tradycyjnie 17 sierpnia podczas uroczysto-
ści św. Jacka, głównego patrona metropolii 
katowickiej.

Nagroda im. ks. Augustina Weltzla 
„Górnośląski Tacyt” 

6 czerwca 2013 roku w Galerii Szyb Wil-
son w Katowicach odbyła się uroczystość 
wręczenia Nagrody im. ks. Augustina Wel-
tzla „Górnośląski Tacyt”. Wśród tegorocz-
nych laureatów znalazła się dr hab. Irma 
Kozina z Zakładu Historii Sztuki Uniwer-
sytetu Śląskiego, która została nagrodzona 
za książkę Ikony dizajnu w województwie 
śląskim. „Górnośląski Tacyt” to nagroda 
ustanowiona w 2007 roku w celu uhonoro-
wania wysiłków badaczy i popularyzatorów 
historii Górnego Śląska. Jej patronem jest 
pionier górnośląskiej historiografii ks. Au-
gustin Weltzel (1817–1897). 

Opracowała
Maria Sztuka

Zagłębiowska Nagroda  
„Humanitas” 

Laureatem nagrody honorowej VIII edycji 
konkursu Zagłębiowskiej Nagrody „Huma-
nitas” został prof. dr hab. Zbigniew Białas 
z Wydziału Filologicznego, autor książki pt. 
Korzeniec, która zdobyła już wiele nagród 
i wyróżnień, w tym Śląski Wawrzyn Literac-
ki w 2011 roku. Zagłębiowska Nagroda „Hu-
manitas” jest wyróżnieniem regionalnym dla 
osób i instytucji, które swoją działalnością 
przyczyniają się do promowania Zagłębia, 
umacniania lokalnej tożsamości, tworzenia 
fundamentów społeczeństwa obywatelskie-
go. Gala wręczenia nagród, zorganizowana 
przez Wyższą Szkołę „Humanitas”, odbyła 
się 28 czerwca 2013 roku w Sosnowcu. 

Śląska Nagroda im. Juliusza Ligonia
Prof. zw. dr hab. Katarzyna Olbrycht z Za-

kładu Edukacji Kulturalnej Wydziału Etno-
logii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Ślą-

nasze sukcesy

Prof. zw. dr hab. Tadeusz Sławek

Ks. prof. zw. dr hab. Wincenty Myszor

Prof. dr hab. Zbigniew Białas
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Prof. zw. dr hab. Katarzyna Olbrycht
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Uniwersytet Śląski Dzieci
Istotą, utworzonego w 2009 roku, Uni-

wersytetu Śląskiego Dzieci jest rozwijanie 
i wzbogacanie dotychczasowych zainte-
resowań, wiedzy i umiejętności najmłod-
szych, inspirowanie ich do odkrywania 
nowych obszarów fascynacji oraz poka-
zywanie, że nauka może być niezwykłą 
przygodą. Mali studenci pracują w czte-
rech grupach wiekowych: Poszukiwaczy 
(5–6 lat), Odkrywców (7–9 lat), Mło-
dych Naukowców (10–12 lat) i Ekspertów 
(13–15 lat). Otrzymują indeksy, zbierają 
zaliczenia, uzyskują promocję na kolejny 
semestr lub rok studiów, a po ukończeniu 
nauki nagradzani są dyplomami. 

W ramach Uniwersytetu Śląskiego 
Dzieci działa od 2011 roku Studencki 
Chór Dziecięcy UŚD. Zespół, który two-
rzy obecnie 32 dzieci w wieku 5–13 lat, 
pracuje pod kierownictwem mgr Agniesz-
ki Zawieruchy. Repertuar jest różnorodny 
i obejmuje polskie i zagraniczne piosenki 
dziecięce,  piosenki ludowe, kolędy i pa-
storałki. Dzieci śpiewają na trzy głosy, 
z towarzyszeniem instrumentów, na któ-
rych same grają, co sprawia im dodatko-
wą przyjemność. Chórzyści biorą udział 
w oficjalnych uroczystościach uczelnia-
nych, wykonując takie pieśni, jak: Hymn 
Polski, Gaude Mater Polonia i Gaudeamus 
Igitur. Ważnym wydarzeniem był udział 
Chóru w koncercie kolęd na scenie Teatru 
Wielkiego w Łodzi w 2011 roku wraz z so-
listami, chórem i orkiestrą TWŁ. W 2013 

Uczymy przez całe życie
roku Chór otrzymał nazwę Gioia, co po 
włosku oznacza ‘radość’. 

Uniwersytet Śląski Młodzieży
Uniwersytet Śląski Młodzieży to inicja-

tywa edukacyjna Uniwersytetu Śląskiego 
skierowana do młodzieży gimnazjalnej. 
Swoją działalność zainaugurował w 2012 
roku. Jego celem jest zachęcenie młodych 
ludzi do rozwijania pasji i zaintereso-
wań, nawiązywania nowych znajomości 
i poznania kadry naukowej uczelni. Pod 
okiem wykładowców Uniwersytetu Ślą-
skiego uczniowie mogą zaznajomić się 
z różnymi dziedzinami nauki, co w przy-
szłości może im pomóc w wyborze dalszej 
drogi życiowej.  

Uczniowie gimnazjów mogą podjąć 
studia na trzech wydziałach Uniwersyte-
tu Śląskiego Młodzieży. Podczas zajęć na 
Wydziale Teorii i Doświadczeń słuchacze 
zdobywają wiedzę na temat źródeł ener-
gii oraz rozmawiają o wadach i zaletach 
energii atomowej, dowiadują się na przy-
kład, czy możemy zbudować sztucznego 
człowieka, dlaczego pada deszcz i czym 
jest klimat, poznają mechanizmy rzą-
dzące procesem ewolucji oraz  starają się 
zrozumieć mechanizm chorowania. Na 
Wydziale Komunikacji i Języka młodzi 
słuchacze mają okazję nauczyć się, jak 
dbać o swój głos oraz poznać bogactwo 
języka polskiego. Uczniowie zaznajamiają 
się także z podstawami skutecznej komu-

nikacji, odkrywają różne rodzaje komu-
nikatów medialnych oraz ich charakter. 
Ponadto mogą się dowiedzieć, co zrobić, 
aby podczas rozmowy, wygłaszania refe-
ratu czy wypowiedzi na lekcji słuchano 
ich z uwagą i zainteresowaniem. Wydział 
Działań Publicznych i Aktywności Spo-
łecznych oferuje natomiast zajęcia z za-
kresu nauk społecznych, a także historii 
i filozofii. Gimnazjaliści poznają tajniki 
funkcjonowania mediów, a także dowia-
dują się, w jaki sposób politycy kształtu-
ją swój wizerunek oraz jaką pozycję na 
arenie międzynarodowej zajmuje Polska. 
Uczą się, jak zaprojektować dane działa-
nie publiczne. Na każdym wydziale słu-
chacze mają do dyspozycji kilka pracowni 
o bardziej specjalistycznym profilu. 

Licea i klasy uniwersyteckie
W 2012 roku Uniwersytet Śląski za-

inicjował unikatowy projekt edukacyjny, 
którego celem jest ścisła współpraca  me-
rytoryczna z dwoma katowickimi szko-
łami – III Liceum Ogólnokształcącym 
im. Adama Mickiewicza i IV Liceum 
Ogólnokształcącym im. gen. Stanisła-
wa Maczka. Celem projektu jest zapew-
nienie uczniom wyższej jakości kształ-
cenia i umożliwienie im pełniejszego 
rozwoju, pogłębienie ich wiedzy i zain-
teresowań. Wiąże się to z modyfikacją 
programów nauczania w obu szkołach, 
które przygotowują nauczyciele liceów 
oraz pracownicy naukowo-dydaktycz-
ni Uniwersytetu Śląskiego. Wiele zajęć 
odbywa się na wybranych wydziałach 
uczelni. Udostępniają one uczniom swo-
je pracownie i laboratoria, zaś naukowcy 
sprawują opiekę merytoryczną nad po-
szczególnymi klasami. Uczniowie mają 
dostęp do księgozbiorów i elektronicz-
nych baz danych Centrum Informacji 
Naukowej i Biblioteki Akademickiej 
(CINiBA) oraz Centrum Kształcenia na 
Odległość, a także do platformy e-lear-
ningowej MOODLE. Współpraca szkół 
z Uniwersytetem obejmuje nie tylko 
uczniów, ale też nauczycieli. Mogą oni 
doskonalić swój warsztat przedmioto-
wo-dydaktyczny między innymi poprzez 
korzystanie z indywidualnych konsul-
tacji, udzielanych przez pracowników 
naukowo-dydaktycznych UŚ, a także 
uczestnictwo w specjalnych szkoleniach  
i warsztatach.

Uroczystość inauguracji roku akademickiego 2012/2013 na Uniwersytecie Śląskim Dzieci
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Dzięki współpracy Uniwersytetu Ślą-
skiego z III Liceum Ogólnokształcą-
cym im. Stefana Batorego w Chorzowie 
uczniowie tej szkoły mają możliwość 
uczestniczenia w zajęciach, warsztatach 
i wykładach prowadzonych przez pracow-
ników naukowych UŚ, a także w pracach 
i badaniach uczelnianych kół naukowych. 
W Liceum została utworzona Klasa Uni-
wersytetu Śląskiego o profilu prawniczym, 
w której zajęcia, warsztaty i ćwiczenia 
prowadzą wykładowcy Wydziału Prawa 
i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. 
Dla licealistów jest to znakomita oka-
zja do wcześniejszego poznania uczelni 
i przygotowania się do studiów.

Uniwersytet Śląski podejmuje również 
współpracę z innymi szkołami ponad-
gimnazjalnymi. Ich uczniowie odwiedza-
ją wydziały UŚ, by posłuchać wykładów 
o charakterze popularnonaukowym bądź 
uczestniczyć w laboratoriach. Szkoły te 
goszczą również nauczycieli akademic-
kich. Do tych placówek należą między 
innymi I Liceum Ogólnokształcące im. 
Leona Kruczkowskiego w Tychach oraz 
I Społeczne Liceum Ogólnokształcące 
im. Stanisława Konarskiego STO w Ka-
towicach. Uczniowie tych szkół uczest-
niczą w konkursach organizowanych na 
Uniwersytecie Śląskim, takich jak: Kon-
kurs Wiedzy Technicznej na Wydziale 
Informatyki i Nauki o Materiałach czy 
turniej negocjacyjny „Małe Diploma” na 
Wydziale Nauk Społecznych.  

Uniwersytet Śląski Maturzystów 
Najnowsza, bo uruchomiona na po-

czątku 2013 roku, forma kształcenia usta-
wicznego na Uniwersytecie Śląskim jest 
adresowana do uczniów szkół ponadgim-
nazjalnych, w szczególności zaś do ma-
turzystów. Misją Uniwersytetu Śląskiego 
Maturzystów jest zaoferowanie młodym 
ludziom z województwa śląskiego usług 
edukacyjnych, które będzie charakte-
ryzował wysoki poziom merytoryczny, 
a także efektywny, nieschematyczny i cie-
kawy sposób nauczania. Główna meto-
da, która będzie stosowana na zajęciach 
z maturzystami, to blended learning, czyli 
„miksowanie” konwencji. Z jednej strony 
uczniowie będą się spotykać z wykładow-
cą trenerem, z drugiej – będą pracować, 
wykorzystując nowoczesne technologie. 
Preferowanym sposobem notowania będą 
tzw. mapy myśli, czyli notatki nielinione. 
UŚM stawia również na multimedia, pra-
ce projektowe i techniki ułatwiające zapa-
miętywanie.

Uniwersytet Śląski Maturzystów ofe-

ruje przede wszystkim warsztaty matu-
ralne, które całościowo przygotowują do 
egzaminu na poziomie podstawowym 
i rozszerzonym z dziesięciu przedmiotów. 
Przedmioty podzielone są na różne modu-
ły tematyczne (jeden moduł to 10 godzin), 
tak by maturzysta mógł wybrać to, co go 
interesuje, lub to, z czym ma największy 
problem. Zajęcia prowadzone są w róż-
nych blokach czasowych. Słuchacz może 
wybrać opcję intensywną – weekendową 
(2 spotkania po 5 godzin) lub rozłożyć 
zajęcia w czasie (5 spotkań w dni powsze-
dnie po 2 godziny). Dodatkową inicjaty-
wą UŚM jest projekt „Nocne Powtórki 
Maturalne”, który po raz pierwszy został 
zrealizowany w kwietniu 2013 roku. Pod-
czas spotkania maturzyści, oprócz zdoby-
wania wiedzy przedmiotowej, mieli rów-
nież okazję porozmawiać z psychologiem 
lub doradcą zawodowym oraz zapoznać 
się z ofertą edukacyjną Uniwersytetu Ślą-
skiego. Zajęcia prowadzone były w uni-
wersyteckich budynkach w Chorzowie, 
Katowicach i Sosnowcu.  

Uniwersytet Trzeciego Wieku
Idea uniwersytetów trzeciego wieku 

powstała we Francji. W roku 1973 Pierre 
Velas założył przy Uniwersytecie w Tulu-
zie placówkę dydaktyczną, gromadzącą 
osoby starsze, które były zainteresowane 
pogłębianiem swojej wiedzy. Uniwersytet 
Trzeciego Wieku działający przy Uniwer-
sytecie Śląskim w Katowicach w 2013 
roku świętował swoje trzydziestolecie. 
Oferta UTW adresowana jest do osób, 

które po przejściu na emeryturę, pragną 
dalej się rozwijać. Celem UTW jest włą-
czenie  starszych ludzi do systemu kształ-
cenia ustawicznego, aktywizacja intelek-
tualna, psychiczna i fizyczna słuchaczy, 
opracowanie metod edukacji i wdrażania 
profilaktyki gerontologicznej oraz pro-
wadzenie obserwacji i badań naukowych 
nad zbiorowością ludzi starych. Efektyw-
ne uczenie się osób starszych wymaga 
stosowania innych metod, niż te, które są 
wykorzystywane w trakcie pracy z ludźmi 
młodymi. Dlatego w trakcie zajęć dydak-
tycznych z seniorami pracownicy nauki 
nie tylko sięgają po metody tradycyjne, 
ale także wykorzystują i sprawdzają sku-
teczność opracowanych przez siebie no-
wych metod nauczania. Ponadto Uniwer-
sytet Trzeciego Wieku pomaga starszym 
osobom zaadaptować się do nowych dla 
nich warunków: emerytury, ograniczeń 
finansowych, kurczącego się środowiska 
znajomych i przyjaciół, częstszych kło-
potów zdrowotnych. Bogata oferta UTW 
Uniwersytetu Śląskiego obejmuje zarów-
no zróżnicowane tematycznie wykłady 
oraz lektoraty, jak i zajęcia o charakterze 
ruchowym. Słuchacze uczestniczą rów-
nież w imprezach kulturalnych oraz wy-
cieczkach krajoznawczych. Istotną czę-
ścią studiów w ramach tej jednostki jest 
zaangażowanie samych słuchaczy w jej 
funkcjonowanie, m.in. poprzez organi-
zację konferencji czy realizację grantów 
badawczych. 

Opracował Tomasz Okraska

Zajęcia w ramach Uniwersytetu Śląskiego Maturzystów
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Dzielimy się sobą
Międzynarodowy Studencki  
Festiwal Folklorystyczny

To jedyne tego typu spotkanie zespołów tanecznych z całego 
świata, organizowane przez środowisko akademickie. Od początku 
istnienia imprezy, tj. od 1979 roku, gospodarzem festiwalu jest Stu-
dencki Zespół Pieśni i Tańca „Katowice” Uniwersytetu Śląskiego. 
Raz do roku miasta województwa śląskiego stają się sceną, na której 
można zobaczyć tradycyjne zespoły ludowe z wielu krajów całego 
świata. Prezentowane stroje, muzyka, pieśni i tańce nawiązują do 
wzorów folkloru autentycznego. Barwny korowód i liczne koncerty 
przyciągają uwagę mieszkańców regionu.  Mogą oni podziwiać wy-
stępy młodych ludzi, których główną pasją i sposobem na życie jest 
folklor. W 2013 roku Międzynarodowy Studencki Festiwal Folk-
lorystyczny odbywał się od 31 sierpnia do 8 września. W sześciu 
miastach województwa śląskiego z atrakcyjnym programem arty-
stycznym wystąpiły zespoły z Indonezji, Rosji, Niemiec, Portugalii, 
Czech, Indii, Beninu i oczywiście Polski. Była to już 26. edycja tej 
imprezy.

Święto Drzewa
W 2012 roku Klub Gaja, Instytucja Katowice – Miasto Ogro-

dów oraz Uniwersytet Śląski zainicjowali 10. edycją Święta Drzewa 
na Śląsku. Wydarzenie rozpoczęła prezentacja dobrych praktyk, 
przygotowana przez Jacka Bożka z Klubu Gaja. Przed budynkiem 

Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Kato-
wicach młodzież posadziła drzewo – klon polny. Nie zabrakło rów-
nież wykładów z zakresu edukacji ekologicznej. Szczególną uwagę 
poświęcono martwym drzewom. Pochwałę martwego drewna gło-
sił dr hab. prof. UŚ Piotr Skubała z Wydziału Biologii i Ochrony 
Środowiska. W pobliżu budynków CINiBA i Wydziału Nauk Spo-
łecznych została złożona martwa kłoda, która pozostanie tam przez 
dziesiątki lat, aż dokona się jej całkowita dekompozycja. W akcji 
wzięło udział ponad 200 uczniów szkół podstawowych i gimna-
zjalnych z Katowic oraz innych miast regionu, a także liczne grono 
gości, studentów i pracowników uniwersytetu.

Światowy Dzień Wody
W ramach obchodów Światowego Dnia Wody w Katowicach, 

oprócz wykładów, wystaw, happeningów oraz gry miejskiej, zorga-
nizowana została konferencja prasowa, podczas której zaprezento-
wano między innymi akcję „Usiołek wraca do domu”. Jej celem było 
zebranie funduszy umożliwiających wybudowanie studni wody pit-
nej na terenie Somalii lub Sudanu Południowego. Młodzież mogła 
nie tylko usłyszeć, lecz również „zobaczyć”, jak rzadkim dobrem 
jest czysta pitna woda, do której nie ma dostępu ponad 1,2 miliarda 
ludzi na świecie. Z jej niedoborem borykają się również mieszkańcy 
południowej Polski. Podczas akcji, aby zwrócić uwagę na problem 
dotyczący wielu społeczności lokalnych, utworzona została sym-
boliczna kolejka po wodę. „Bohaterką” wydarzenia była również 
Rawa. Członkowie Klubu Gaja wraz z uczestnikami happeningu 
badali pobrane z niej próbki, aby uświadomić kolejny problem, ja-
kim jest zanieczyszczenie rzek.

Mecz charytatywny „Senat kontra Senat”
Mecze charytatywne pomiędzy Senatem RP a senatami uczelni 

wyższych rozgrywane są na Śląsku już od pięciu lat. Po raz pierwszy 
mecz odbył się w 2008 roku, a zebrane środki finansowe przekaza-
no na pomoc dzieciom po ciężkich urazach mózgu oraz na budowę 
pierwszej w Polsce kliniki przy Centrum Zdrowia Dziecka w War-
szawie. Inicjatorką tego przedsięwzięcia była śp. Krystyna Boche-
nek, senator RP. Uniwersytet Śląski jest jednym z głównych organi-
zatorów tego niecodziennego sportowego wydarzenia, a rektor UŚ 
prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś pełni rolę kapitana drużyny sena-
tów uczelni wyższych. Tegoroczny mecz zakończył się wynikiem Fo
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5:1 dla Senatu RP. Honorową bramkę dla drużyny naukowców 
strzelił prof. dr hab. inż. Marian Dolipski. Mecz został rozegrany 
na Stadionie Miejskim w Chorzowie. Na trybunach swoje druży-
ny wspierali studenci i pracownicy Uniwersytetu Śląskiego, a także 
mieszkańcy regionu. Spotkanie komentował Andrzej Zydorowicz, 
dziennikarz sportowy. Smak porażki drużyny naukowców osło-
dził jednak szczytny cel spotkania. Tym razem zebrane pieniądze 
zasiliły Śląski Fundusz Stypendialny im. Adama Graczyńskiego. 
Zostaną one przeznaczone na stypendia dla najbardziej potrzebują-
cej śląskiej młodzieży, by stworzyć jej szansę na naukę i rozwijanie 
swoich zdolności.

Dni Ziemi w Sosnowcu
W organizację pierwszych obchodów Dni Ziemi pracownicy 

Wydziału Nauk o Ziemi UŚ zaangażowali się w 1992 roku. Praco-
wali wówczas pod kierunkiem dr hab. prof. UŚ Marii Pulinowej. 
Pomysł zrodził się z chęci podzielenia się wiedzą, z której mogliby 
korzystać uczniowie wszystkich etapów kształcenia. Co roku akcje 
i konkursy, odbywające się w ramach Dni Ziemi, cieszą się dużym 
zainteresowaniem dzieci i młodzieży. W tegorocznych obchodach 
Dni Ziemi jdną z atrakcji przeznaczonych dla najmłodszych był 
Miting Ekologiczny „W krainie dinozaurów”. Dzięki niemu ucznio-
wie szkół podstawowych mogli obejrzeć kolekcję 263 dinozaurów, 
należącą do jednego z maluchów, Gabrysia Jasickiego. Uczestnicy 
podziwiali również modele dinozaurów, prezentowane na co dzień 
na WNoZ. Młodzież z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w So-
snowcu przygotowała natomiast akcję „Listy dla Ziemi”. Głównym 
jej punktem było pisanie tematycznych listów do dorosłych z proś-
bą o szacunek dla naszej planety. Uczniowie poruszali tematykę go-
spodarki odpadowej i recyklingu. Aby dać wyraz swemu zaangażo-
waniu, dzieci z materiałów odpadowych wykonały „Ekostworki”, 
symbole udziału w akcji.

Internetowa Poradnia Językowa
Jaka jest etymologia słowa człowiek? Dlaczego niektórzy ludzie mówią 
doktór? Jaka jest różnica między dyrektorem Marketingu a dyrektorem 
ds. marketingu? To tylko kilka pytań zadanych przez internautów ję-
zykoznawcom współpracującym z Internetową Poradnią Językową 
Uniwersytetu Śląskiego. Każdy, kto ma wątpliwości związane z uży-
ciem słowa,  jego znaczeniem czy etymologią, może zadać pytanie, 
korzystając z formularza zamieszczonego na stronie internetowej www.
poradniajezykowa.us.edu.pl. Wiele ciekawych informacji znajdą tam 
również osoby zainteresowane frazeologią polską, znaczeniem wyra-
zów, etymologią imion, nazwisk i nazw miejscowych, a także historią 
naszego języka. Na stronie poradni dostępne są też zasady pisowni i in-
terpunkcji polskiej. Pomocą służą pracownicy Instytutu Języka Pol-
skiego UŚ, wyróżniający się studenci polonistyki oraz członkowie Koła 
Kultury Języka Polskiego UŚ. Poradnią kieruje dr Katarzyna Wyrwas. 

Studencki Festiwal Nauki
Jest to największe przedsięwzięcie organizowane na terenie woje-

wództwa śląskiego, wspierające uczniów szkół ponadgimnazjalnych 
w podjęciu decyzji dotyczących wyboru kierunku dalszego kształcenia 
oraz promujące naukę i kulturę studencką. To także niepowtarzalna 
okazja do odwiedzenia miejsc, które na co dzień są niedostępne dla 
osób niezwiązanych ze środowiskiem akademickim. W ramach festi-
walu studenci i doktoranci przygotowują rokrocznie wiele atrakcji i im-
prez towarzyszących, spotkań z naukowcami, pokazów eksperymen-
tów oraz prezentacji swoich naukowych pasji. Zachęcają również do 
studiowania na swoich wydziałach. Od początku istnienia tej imprezy 
największym zainteresowaniem cieszy się Jarmark Wiedzy, odbywają-
cy się przed rektoratem UŚ przy ul. Bankowej. 

W organizację Jarmarku Wiedzy włączają się przede wszystkim człon-
kowie kół naukowych działających na poszczególnych wydziałach. 
Pokazy tańca z ogniem, stoisko gastronomiczne oferujące smażoną na 
maśle szarańczę wędrowną, rozpoznawanie skał czy możliwość spo-
tkania mieszkańców prehistorycznej jaskini – to tylko niektóre z przy-
gotowanych atrakcji. Członkowie Koła Oświeconych prezentowali na 
plakatach stroje z epoki i dzielili się swoją wiedzą na temat  gier popular-
nych w XVIII wieku. Swoimi „wybuchowymi” eksperymentami uwa-
gę uczestników przyciągali członkowie Koła Naukowego Chemików 
i Fizyków. Doświadczenia z ciekłym azotem, samozapłon gliceryny czy 
też wulkan powstający po zapaleniu dwuchromianu amonu – wszystko 
po to, by w ciągu jednego dnia przekonać przechodnia, jak fascynująca 
może być nauka. W debacie „Co nam daje Uniwersytet, czyli o znacze-
niu wykształcenia humanistycznego” wystąpili: rektor UŚ prof. zw. dr 
hab. Wiesław Banyś,  prof. Jerzy Stuhr oraz prof. zw. dr hab. Tadeusz 
Sławek. Nie zabrakło również otwartych wykładów prowadzonych na 
ul. Mariackiej oraz w budynku Dworca PKP w Katowicach.  

Opracowała Małgorzata Kłoskowicz
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