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Wystawa prof. Eugeniusza Delekty

W styczniu i lutym 2008 r. w GórnoÊlàskim Centrum Kultury w Katowi-
cach odbywa∏a si´ wystawa prac graficznych prof. Eugeniusza Delekty
pt. Graficzne obrazy. Inspiracje, impresje, interpretacje. Twórca

zaprezentowa∏ m.in. nowe cykle, w tym: Konstelacje, Miejsca zapomniane, Remi-
niscencje z podró˝y, Wraki, Zgliszcza, Przenikania beskidzkie. 

Przestrzenie dêwi´ków XI, technika mieszana, 2006 Przestrzenie dêwi´ków XL, technika mieszana, 2006

Beskidzkie przenikania, technika mieszana, 2005

Konstelacje XI, technika mieszana, 2007

Z cyklu Ogród rozmaitoÊci, technika mieszana, 2005

Konstelacje X, technika mieszana, 2007
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„W kwietniu wybierzemy nowego rektora; ósmego

w czterdziestoletniej historii naszego Uniwersytetu.

Tym razem po raz pierwszy na czteroletnià kaden-

cj´. Nie majàc wàtpliwoÊci, ˝e elektorzy dokonajà

trafnego wyboru, pragn´ si´ podzieliç z nimi, a tak-

˝e z potencjalnymi kandydatami do pe∏nienia za-

szczytnej, ale i odpowiedzialnej funkcji, przemyÊle-

niami o przymiotach, jakie w moim przekonaniu po-

winien mieç rektor du˝ego uniwersytetu”. - Artyku∏

JM Rektora UÂ prof. zw. dr. hab. Janusza Janeczka

pt. „Nowy Rok - nowy rektor” ........................ str. 4-5

ROZMOWA
Funkcjonowanie Centrum Innowacji, Transferu

Technologii i Rozwoju Fundacji Uniwersytetu Âlà-

skiego (CITTRFUÂ) wynika wprost z uchwalonej

27 lipca 2005 r. ustawy Prawo o szkolnictwie

wy˝szym, w której to przewidziano mo˝liwoÊç

prowadzenia przez szko∏y wy˝sze centrów

transferu technologii, mi´dzy innymi w formie

spó∏ki prawa handlowego lub fundacji. Tym sa-

mym Uniwersytet Âlàski do∏àczy∏ do przodujà-

cych uczelni, w których idea dzia∏ania innowa-

cyjnego ma swój widoczny instytucjonalny oÊro-

dek. O powstaniu Centrum Innowacji, Transferu

Technologii i Rozwoju Fundacji Uniwersytetu Âlà-

skiego rozmowa z dr. Zbigniewem Widerà, pre-

zesem zarzàdu CITTRFUÂ ...................... str. 11-12
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Uniwersytet Âlàski to mo˝liwoÊç... ................... str. 15

Laur Studencki 2007 .................................. str. 16-17

Studiuj w Katowicach. 
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kierunku geofizyka ........................................... str. 22
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Finansowanie nauki i szkolnictwa wy˝szego 

ze Êrodków UE ...................................................... str. 7
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Analiza i perspektywy ............................... str. 13-14
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Drodzy Czytelnicy!

Numer „Gazety Uniwersyteckiej UÂ”,
który oddajemy w Wasze r´ce w du˝ej
cz´Êci poÊwi´cony jest ofercie eduka-

cyjnej dla maturzystów. Od 4 do 6 marca w ka-
towickim Spodku odbywajà si  ́X Ogólnopol-
skie Targi EDUKACJA 2008 oraz II Âlàskie
Targi Ksià˝ki 2008, na których nasza Uczelnia
ma swoje stoisko. Wierzymy, ˝e atrakcyjnoÊç
poszczególnych kierunków i specjalnoÊci, zna-
komita kadra naukowa uczestniczàca w mi´-
dzynarodowych programach badawczych b´dà
magnesem przyciàgajàcym m∏odzie  ̋ naszego
regionu i nie tylko. Dla niech w∏aÊnie przygoto-
waliÊmy informacje o nowoÊciach w ofercie
kszta∏cenia, wychodzàcych naprzeciw rynkowi
pracy oraz mo˝liwoÊciach kariery po ukoƒcze-
niu studiów. Zwracamy uwag  ́ tak˝e na stu-
dentów nie w pe∏ni sprawnych, którzy mogà li-
czyç w naszej Uczelni na pomoc, zrozumienie,
usprawnienia techniczne, które sà sukcesyw-
nie wprowadzane w budynkach UÂ. Uniwer-
sytet Âlàski daje tak˝e mo˝liwoÊç kontynuowa-
nia nauki na studiach doktoranckich. Zach´ca-
my do przeczytania artyku∏u prorektora 
ds. nauki i informatyzacji prof. zw. dr. hab.
Wies∏awa Banysia pt. „Analiza i perspektywy.
Studia doktoranckie na Uniwersytecie Âlà-
skim 1999/2000 - 2007/2008”. REDAKCJA
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N iespe∏na dziewi´ç lat sp´dzo-
nych w rektoracie, analiza w∏a-
snych niedoskona∏oÊci oraz re-

fleksje innych rektorów i pracowników
uczelni wy˝szych ukszta∏towa∏y moje wy-
obra˝enie o cechach osobowoÊci i umiej´t-
noÊciach niezb´dnych do nale˝ytego spra-
wowania urz´du rektorskiego.

Przed rektorami stawiane sà wyzwa-
nia, o jakich na poczàtku transformacji
ustrojowej i gospodarczej w Polsce jeszcze
nie myÊlano. Wierne swoim fundamental-
nym wartoÊciom uniwersytety znalaz∏y
si´ w nowej rzeczywistoÊci, w której realia
ekonomiczne, rywalizacja uczelni o stu-
dentów, zabiegi o Êrodki na realizacj´ ich
spo∏ecznej misji, uwarunkowania prawne,
oczekiwania studentów i pracowników
oraz szeroko rozumianego otoczenia ze-
wn´trznego powodujà koniecznoÊç grun-
townej zmiany sposobu funkcjonowania
uniwersytetu. Czasy, kiedy rektor - czci-
godny profesor piastowa∏ funkcj´, znajdu-
jàc czas na naukowà samorealizacj´, daw-
no ju˝ przemin´∏y. Dzisiaj obserwujemy,
wzorem uczelni amerykaƒskich i zachod-
nioeuropejskich, profesjonalizacj´ funkcji

rektora. Jej przejawem jest choçby usta-
wowe przed∏u˝enie kadencji rektorskiej
z trzech do czterech lat. To i tak niewiele
w porównaniu z czasem sprawowania
urz´du przez - wy∏onionych w drodze
konkursu - rektorów uniwersytetów za-
chodnioeuropejskich, czy prezydentów
uniwersytetów amerykaƒskich, który li-
czony jest w kilkunastu, a bywa, ̋ e i w kil-
kudziesi´ciu latach - chyba, ̋ e nie spe∏nia-
jà pok∏adanych w nich nadziei.

System obowiàzujàcy w Polsce jest ro-
mantycznie anachroniczny: oto z grona
uczonych, którzy zapragn´li stanàç na
czele spo∏ecznoÊci akademickiej, wybiera-
my rektora. Wybór przypomina nieco gr´
w ruletk´, bo kto tak naprawd´ zagwa-
rantuje, ˝e profesor geologii b´dzie do-
brym rektorem? Stàd w dobie licz-
nych, nowych wyzwaƒ stawianych
przed uczelniami publicznymi nie-
odzowne jest doÊwiadczenie w kiero-
waniu du˝ymi zespo∏ami ludzi w wa-
runkach specyfiki uczelni wy˝szej.
Bez wàtpienia prorektorzy, czy dziekani
dysponujà znacznie wi´kszà wiedzà
o uczelni, ni˝ pozostali cz∏onkowie spo-
∏ecznoÊci akademickiej. Zrozumienie me-
chanizmów dzia∏ania du˝ego uniwersyte-
tu, wszystkich procesów w nim zachodzà-
cych, z∏o˝onoÊci i ró˝norodnoÊci proble-
mów wymaga czasu. DoÊwiadczenie naby-
te drogà praktyki pozwala na unikni´cie
straty czasu na poznawanie uniwersyte-
tu, zw∏aszcza tak du˝ego i skomplikowa-
nego jak nasz. Zapewne doÊwiadczenie
i ch´ç kontynuowania pewnego sprawdzo-

nego sposobu kierowania uczelnià powo-
duje, ˝e w wielu z nich, naszej nie wy∏à-
czajàc, rektorami zostali byli prorektorzy.
Wszelako doÊwiadczenie w sprawowaniu
funkcji organizacyjnych w uczelni uzna∏-
bym jednak za warunek niewystarczajàcy
do obj´cia urz´du rektorskiego.

Twierdzi si´ czasami, ˝e rektor wspó∏-
czesnej szko∏y wy˝szej powinien byç
sprawnym mened˝erem. Choç umiej´tno-
Êci mened˝erskie rektora sà jak najbar-
dziej po˝àdane, to jednak nie podnosi∏bym
ich do rangi absolutnego priorytetu. Bez
wàtpienia sprawnym mened˝erem
powinien byç kanclerz uczelni. Nato-
miast od rektora oczekiwa∏bym
przede wszystkim jasno sprecyzowa-
nej wizji rozwoju uniwersytetu, wy-
nikajàcej z wiedzy o kierunkach,
w jakich podà˝a Êwiatowe szkolnic-
two wy˝sze i nauka. Wizja musi
uwzgl´dniaç realne mo˝liwoÊci jej
spe∏nienia; nie mo˝e byç utopijnym
marzeniem („zobaczycie paƒstwo, pod
koniec kadencji b´dziemy najlepszym uni-
wersytetem w Polsce, a jak mnie wybie-
rzecie na drugà kadencj´, to dorównamy
Harvardowi”). Zatem rektor to przede
wszystkim wizjoner-realista.

Od rektora oczekiwa∏bym odwagi. Od-
wagi potrzebnej do udêwigni´cia ol-
brzymiego ci´˝aru odpowiedzialno-
Êci za losy ludzi zwiàzanych z uni-
wersytetem i za los ca∏ej organizacji.
Nie chodzi tutaj tylko o jednoosobowà od-
powiedzialnoÊç rektora wynikajàcà
z przepisów Ustawy. Odwaga jest nie-

S∏u˝yç, byç liderem, zarzàdzaç uniwersytetem, ale nie rzàdziç

Nowy rok - nowy rektor
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zb´dna do podejmowania koniecznych de-
cyzji, czasem niepopularnych, trudnych
lub ryzykownych. Trzeba mieç odwag´
bronienia swoich poglàdów jeÊli jest si´
przeÊwiadczonym o ich s∏usznoÊci, ale jed-
noczeÊnie odwag´ przyznania si´ do b∏´d-
nych decyzji i wycofania si´ z nich. Zda-
rza∏o mi si´ spotykaç kierowników jedno-
stek, w tym dziekanów, g∏oszàcych wobec
mnie poglàdy, których bali si´ przedsta-
wiç na radach wydzia∏ów czy na posiedze-
niach Senatu; ba, bywa∏o, ˝e prosili rekto-
ra, aby za nich podjà∏ niepopularnà decy-
zj´ dotyczàcà ich jednostki. Powinna
obowiàzywaç zasada: „jeÊli podej-
mujesz si´ pe∏nienia funkcji rektora
lub dziekana miej odwag´ podejmo-
waç trudne decyzje”.

Ba∏bym si´ rektora kunktatora, intry-
ganta. Tak jak ba∏bym si´ rektora ˝àdne-
go w∏adzy. To prawda, ˝e rektor ma real-
nà w∏adz´, choç limitowanà skutecznie
przepisami i ró˝nymi uwarunkowaniami.
Wielokrotnie s∏ysza∏em: „pan rektor mo-
˝e wszystko”. Po pierwsze, to nieprawda,
a po drugie: rzecz w tym, aby traktowaç
swoje rektorowanie wy∏àcznie jako s∏u˝b´
uniwersytetowi. S∏u˝yç, byç liderem,
zarzàdzaç uniwersytetem, ale nie
rzàdziç. OczywiÊcie, czasami trzeba rek-
torskim ber∏em potrzàsnàç, ale zawsze
w trosce o uniwersytet, a nigdy w intere-
sie w∏asnego ego.

Splendor w∏adzy rektorskiej jest iluzo-
ryczny, a atrybuty urz´du jak strój cere-
monialny czy samochód s∏u˝bowy, trakto-
waç nale˝y jako narz´dzia pracy - tylko
i wy∏àcznie przeznaczone do jak najlep-
szego wype∏niania obowiàzków rektora.

Rektor musi byç rektorem uni-
wersytetu, a nie swojego wydzia∏u.
Oczekiwania pracowników wydzia∏u rek-
torskiego mogà byç du˝e. Rektor musi
uodporniç si´ na pokus´ wyró˝niania
macierzystego wydzia∏u. Nieszcz´Êciem
polskich uniwersytetów jest nadmiernie
rozdrobniona struktura, skutkujàca my-
Êleniem nie w kategoriach dobra ca∏ego
uniwersytetu, ale przez pryzmat party-
kularnych interesów wydzia∏owych.
Otó˝ rektor nie tyle powinien zapo-
mnieç, z jakiego wydzia∏u pochodzi, ile
musi pami´taç o tym, ˝e jest odpowie-
dzialny za rozwój ca∏ej uczelni. Dbanie
o zrównowa˝ony rozwój ca∏ego uni-
wersytetu jest najwi´kszà powinno-
Êcià rektora. Oczekiwania kole˝anek
i kolegów z macierzystego wydzia∏u nie
mogà wp∏ywaç na decyzje rektora, który
widzi swój wydzia∏ w kontekÊcie ca∏ego
uniwersytetu.

Spotka∏em si´ z poglàdem wyra˝onym
mniej wi´cej tak: teraz rektorem musi zo-
staç profesor z naszego wydzia∏u. Niewa˝-
ne czy ma potrzebne kwalifikacje i predys-
pozycje, czy nie. Musi byç nasz! Doprawdy
zdumiewajàcy i zaÊciankowy sposób rozu-

mowania. Wspólne dobro, jakim jest
uniwersytet wymaga traktowania go
jako ca∏oÊci i nie ma znaczenia, jakà
dziedzin´ wiedzy reprezentuje rek-
tor. Nawet bieg∏a znajomoÊç minera∏ów
nijak przydaje si´ w zarzàdzaniu uniwer-
sytetem, a bycie prawnikiem czy ekonomi-
stà (choç sà to profesje u˝yteczniejsze
w zarzàdzaniu) te˝ nie gwarantujà sukce-
su misji. Na moim wydziale uda∏o si´ z po-
wodzeniem odejÊç od tradycji naprzemien-
nego wybierania na urzàd dziekaƒski geo-
grafów i geologów. Liczà si´ wy∏àcznie
kompetencje do sprawowania tej funkcji
organizacyjnej. Nie patrzmy skàd po-
chodzi kandydat na rektora, tylko,
jakie ma cechy i predyspozycje do
sprawowania urz´du rektorskiego.

Niezwykle wa˝ne sà równie˝ umiej´t-
noÊci nazywane spo∏ecznymi, pozwalajàce
rektorowi byç twórcà prawdziwej komu-
nikacji z pracownikami i studentami.
Rektora powinna wyró˝niaç umie-
j´tnoÊç wspó∏pracy z ludêmi. Znajomy
amerykaƒski profesor powiedzia∏ mi kie-
dyÊ: „wiesz, dobrych uczonych jest bardzo
du˝o, ale takich, z którymi mo˝na praco-
waç w zespole znajdziesz niewielu”.
Sprawowanie urz´du rektorskiego,
jest pracà kolektywnà przy jedno-
osobowej odpowiedzialnoÊci. Z∏o˝o-
noÊç spraw, procesów oraz problemów
w uniwersytecie jest tak wielka, ˝e ˝aden
rektor nie jest w stanie im podo∏aç bez po-
mocy rzeszy wspó∏pracowników. Dlatego
umiej´tnoÊç doboru wspó∏pracowników
ma kapitalne znaczenie dla sprawnego za-
rzàdzania uczelnià. Dobrzy i lojalni pro-
rektorzy, kanclerz, kwestor oraz kierow-
nicy kluczowych dzia∏ów administracji
winni tworzyç zgrany zespó∏. Dzi´ki nim
rektor mo˝e skupiç si´ na zarzàdzaniu
strategicznym uczelnià, na tworzeniu

przychylnej atmosfery wokó∏ uniwersyte-
tu, b´dàc pewnym, ̋ e sprawy szczegó∏owe
sà w dobrych r´kach.

Rektor, w odró˝nieniu od papie˝a, nie
ma patentu na nieomylnoÊç, dlatego mu-
si mieç dar s∏uchania a tak˝e umiej´t-
noÊç ufania innym. Powinien wr´cz wy-
magaç od swoich wspó∏pracowników
krytycznej oceny swoich pomys∏ów.
W naszej administracji centralnej,
wbrew potocznym sàdom, mamy zespó∏
niezwykle kompetentnych i godnych za-
ufania pracowników, których nie tylko
warto, ale i nale˝y s∏uchaç.

Wyobra˝am sobie rektora jako cz∏owie-
ka stanowczego, ale i koncyliacyjnego.
Osob´ starajàcà si´ rozumieç innych, a nie
osàdzaç. Powinien mieç cechy lidera-
twórcy, a nie destruktora. Przekony-
waç i wa˝yç racje, ale nie byç dyktatorem.
Powinien byç tak˝e autorytetem nauko-
wym. W naszym Êrodowisku to niezwykle
wa˝ne, zarówno w odbiorze wewn´trz-
nym jak i zewn´trznym. Istotne jest rów-
nie˝, aby mia∏ umiej´tnoÊci gwarantujàce
godne reprezentowanie uniwersytetu na
zewnàtrz. Na przyk∏ad p∏ynna znajomoÊç
j´zyków obcych jest rektorowi niezb´dna
wobec coraz liczniejszych kontaktów mi´-
dzynarodowych naszego Uniwersytetu.

Kim zatem powinien byç rektor?
Wizjonerem, pe∏nym wigoru chary-
zmatycznym liderem, mened˝erem,
strategiem czy autorytetem nauko-
wym i moralnym? Zapewne by∏oby
znakomicie, aby mia∏ wszystkie te
cechy osobowoÊci. Wszelako trudno
o idea∏y. ˚yczy∏bym nam, abyÊmy
wybrali rektora, który w znaczàcej
cz´Êci zbli˝y si´ do naszkicowanego
tutaj wzorca.

JANUSZ JANECZEK
REKTOR UNIWERSYTETU ÂLÑSKIEGO

Prof. Kazimierz Popio∏ek 2 lipca 1968 - 30 wrzeÊnia 1972

Prof. Henryk Rechowicz 1 paêdziernika 1972 - 5 grudnia 1980

Prof. S´dzimir M. Klimaszewski 5 grudnia 1980 - 15 grudnia 1980 (p.o.)

16 grudnia 1980 - 30 wrzeÊnia 1981

1 czerwca 1982 - 30 wrzeÊnia 1984

1 paêdziernika 1984 - 30 wrzeÊnia 1987

1 paêdziernika 1987 - 30 wrzeÊnia 1990

Prof. August Che∏kowski 1 paêdziernika 1981 - 16 stycznia 1982

Prof. Maksymilian Pazdan 1 grudnia 1990 - 31 sierpnia 1993

1 wrzeÊnia 1993 - 31 sierpnia 1996

Prof. Tadeusz S∏awek 1 wrzeÊnia 1996 - 31 sierpnia 1999

1 wrzeÊnia 1999 - 31 sierpnia 2002

Prof. Janusz Janeczek 1 wrzeÊnia 2002 - 31 sierpnia 2005

1 wrzeÊnia 2005 - 31 sierpnia 2008

REKTORZY UNIWERSYTETU ÂLÑSKIEGO
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I ch wybór zrodzi tak˝e koniecz-
noÊç wyboru innych osób do pe∏-
nienia np. funkcji prorektorów,

prodziekanów, cz∏onków komisji se-
nackich, czy cz∏onków komisji w ra-
dach wydzia∏ów. Wyboru rektora i pro-
rektorów dokona - tak jak w poprzed-
nich wyborach - 200 osobowe Kolegium
Elektorów Uniwersytetu, wybrane
spoÊród przedstawicieli poszczegól-
nych grup spo∏ecznoÊci akademickiej,
a wi´c profesorów i doktorów habilito-
wanych, pozosta∏ych nauczycieli aka-
demickich, studentów, doktorantów

oraz pracowników nieb´dàcych na-
uczycielami akademickimi. NowoÊcià
natomiast jest to, ˝e dziekanów i pro-
dziekanów wybieraç b´dà nie jak do-
tychczas rady poszczególnych wydzia-
∏ów, ale tak˝e wydzia∏owe kolegia elek-
torów, wybrane w tych wydzia∏ach, na
podobnych zasadach jak elektorzy Uni-
wersytetu. NowoÊcià jest tak˝e to, ˝e
od 2008 r. kadencja wybieralnych orga-
nów Uniwersytetu trwaç b´dzie nie
trzy, ale cztery lata.

Uchwalony przez Senat Uniwersy-
tetu Âlàskiego regulamin wyborczy
przewiduje wybór rektora 1 kwietnia
2008 r. Wybór ten b´dzie poprzedzony
sonda˝em wyborczym, przeprowadzo-
nym w 11 marca 2008 r., podczas któ-
rego, elektorzy umieszczà na karcie
do g∏osowania nazwisko jednej osoby,
która w ich przekonaniu mog∏aby pe∏-
niç funkcj´ rektora. 1 kwietnia 2008 r.
mogà byç tak˝e wybrani prorektorzy,
o ile rektor - elekt zg∏osi taki wniosek.
W przeciwnym razie wybory prorekto-
rów zostanà dokonane 8 kwietnia
2008 r. Regulamin wyborczy przewi-
duje tak˝e terminy rezerwowe, na wy-
padek gdyby rektora i prorektorów
nie uda∏o si´ wybraç w dniach poda-
nych wy˝ej.

Regulamin wyborczy przewiduje
równie˝, ˝e:

1. wybory wszystkich elektorów Uni-
wersytetu i elektorów wydzia∏owych
winny si´ odbyç do 29 lutego,

2. wybory dziekanów - do 20 maja,
a prodziekanów do 27 maja,

3. wybory dyrektorów instytutów - do
24 czerwca, a ich zast´pców do 1 lipca,

4. wybory przedstawicieli do Senatu
Uniwersytetu oraz do rad wydzia∏ów -
do dnia 1 lipca 2008 r.

W myÊl § 73 ust. 1 Statutu Uniwersy-
tetu Âlàskiego, czynne prawo wyborcze
(a wi´c prawo wybierania) przys∏uguje
nauczycielom akademickim zatrudnio-
nym w Uniwersytecie, jako podstawo-
wym miejscu pracy, pracownikom nie-
b´dàcym nauczycielami akademickimi
zatrudnionym w pe∏nym wymiarze cza-
su pracy, studentom oraz doktorantom.
Z kolei bierne prawo wyborcze (a wi´c
prawo do kandydowania na okreÊlone
stanowisko) przys∏uguje nauczycielom
akademickim, którzy nie osiàgn´li wie-
ku emerytalnego, zatrudnionym w Uni-
wersytecie jako podstawowym miejscu
pracy, pracownikom nieb´dàcym na-
uczycielami akademickimi, zatrudnio-
nym w pe∏nym wymiarze czasu pracy,
studentom oraz doktorantom. Nale˝y
przy tym zaznaczyç, ˝e poj´cie „wiek
emerytalny”, nale˝y pojmowaç odmien-
nie w odniesieniu do profesorów zwy-
czajnych i nadzwyczajnych oraz od-
miennie w przypadku pozosta∏ych na-
uczycieli akademickich. O ile bowiem
w odniesieniu do kadry profesorskiej
ustawa - Prawo o szkolnictwie wy˝szym
przewiduje wiek emerytalny 70 lat, o ty-
le wiek emerytalny pozosta∏ych nauczy-
cieli akademickich to 65 lat. Zatem
w dniu osiàgni´cia wieku emerytalnego
dana osoba traci bierne prawo wybor-
cze, co oznacza, ˝e po tej dacie nie mo˝e
kandydowaç na okreÊlone w statucie
lub ustawie funkcje wybieralne. Stwier-
dzenie to nie jest jednak to˝same z za-
kazem sprawowania funkcji wybieral-
nej po ukoƒczeniu wieku emerytalnego
przez profesora, o ile ukoƒczy∏ on 70 lat
ju˝ po wyborze, w trakcie trwania ka-
dencji. Innymi s∏owy, funkcj´ rektora
czy dziekana profesor mo˝e pe∏niç po-
mimo ukoƒczenia 70 roku ˝ycia, o ile
wybór na to stanowisko nastàpi∏ wcze-
Êniej. Nale˝y tak˝e podkreÊliç, ˝e
w przypadku nauczyciela akademickie-
go zatrudnionego jednoczeÊnie w kilku
uczelniach, czynne i bierne prawo wy-
borcze w Uniwersytecie przys∏uguje mu
jedynie wówczas kiedy to w∏aÊnie Uni-
wersytet wskaza∏ on jako podstawowe
miejsce pracy.

CZES¸AW MARTYSZ
PRZEWODNICZÑCY UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ

Wybory na 
Uniwersytecie Âlàskim
31 sierpnia 2008 r.
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20 i 29 listopada 2007 r. oraz 29
stycznia 2008 r. mia∏ miejsce
cykl spotkaƒ odbywajàcy si  ́pod

has∏em „Mo˝liwoÊç finansowania ró˝nych
przedsi´wzi´ç akademickich ze Êrodków fundu-
szy europejskich”. Inicjatorem i organizatorem
spotkaƒ by∏ Prorektor UÂ ds. nauki i informaty-
zacji prof. zw. dr hab. Wies∏aw BanyÊ wraz
z Dzia∏em Projektów Mi´dzynarodowych
i Wspó∏pracy z Zagranicà oraz Biurem Progra-
mów Badawczych i Funduszy Strukturalnych.

Nowy okres programowania na lata 2007-
2013 niesie ogromne mo˝liwoÊci dla naukowców
i innych pracowników uczelni, a pozyskiwanie
Êrodków finansowych na realizacj́  ró˝norod-
nych projektów jest wyzwaniem, przed którym
stajà szko∏y wy˝sze na ca∏ym Êwiecie. W latach
2007 - 2013 Polska otrzyma kolejnà transz  ́pie-
ni´dzy pochodzàcych z bud˝etu Unii Europej-
skiej w ramach funduszy europejskich (do 2007
rok nazywanych strukturalnymi). Ponad 67 mld
euro b´dzie przeznaczone na projekty zwiàzane
z budowaniem innowacyjnej gospodarki, kszta∏-
ceniem obywateli, rozbudowà infrastruktury itp.
Fundusze te sà instrumentami polityki struktu-
ralnej Unii Europejskiej, a ich zadaniem jest
wspieranie restrukturyzacji i modernizacji go-
spodarek krajów cz∏onkowskich. W ten sposób
wp∏ywa si  ́na zwi´kszenie spójnoÊci ekonomicz-
nej i spo∏ecznej Unii. W latach 2007-2013 cele
Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia
b´dà realizowane poprzez nast´pujàce progra-
my:

• Program Operacyjny Infrastruktura i Âro-
dowisko,

• Program Operacyjny Kapita∏ Ludzki,
• Program Operacyjny Innowacyjna Gospo-

darka,
• Program Operacyjny Rozwój Polski

Wschodniej,
• Program Operacyjny Pomoc Techniczna,
• Regionalne Programy Operacyjne,
• Europejskà Wspó∏prac  ́Terytorialnà.
Fundusze europejskie stwarzajà tak˝e mo˝li-

woÊç finansowania badaƒ naukowych, jednak˝e
dotyczy to tylko dziedzin, które sà istotne
z punktu widzenia gospodarki lub niezwykle
wa˝ne spo∏ecznie. Ponadto wspierane b´dà ba-
dania o charakterze aplikacyjnym, niezale˝nie
ju  ̋od dziedziny naukowej. Warto tak˝e zazna-
czyç, i  ̋mogà pojawiç si  ́badania zlecone przez
instytucje zarzàdzajàce funduszami struktural-

nymi i w takim przypadku jednostka naukowa
zostaje podwykonawcà w danym projekcie. Pro-
jekty realizowane w ramach funduszy europej-
skich sà finansowane w ró˝nym stopniu. Sto-
pieƒ dofinansowania projektu zale˝y od progra-
mu operacyjnego a czasem równie  ̋od prioryte-
tu, w ramach którego projekt b´dzie sk∏adany.

7. Program Ramowy w zakresie badaƒ i roz-
woju technologicznego jest najwi´kszym mecha-
nizmem finansowania i kszta∏towania badaƒ na-
ukowych na poziomie europejskim. To podsta-
wowy instrument realizacji celu strategicznego,
jaki wyznaczy∏a w marcu 2000 roku w Lizbonie
Rada Europejska: przekszta∏cenie UE w najbar-
dziej konkurencyjnà i dynamicznà, opartà na
wiedzy gospodark  ́na Êwiecie, zdolnà do zapew-
nienia trwa∏ego wzrostu gospodarczego, stworze-
nia liczniejszych i lepszych miejsc pracy oraz za-
gwarantowania wi´kszej spójnoÊci spo∏ecznej.
Aby osiàgnàç te cele Wspólnota Europejska uwa-
˝a za konieczne rozwijanie g∏ównych kierunków
badaƒ w pionierskich dziedzinach wiedzy i pro-

mocj́  dzia∏aƒ badawczych - w szczególnoÊci po-
przez zach´canie m.in. uniwersytetów do podej-
mowania badaƒ i przedsi´wzi´ç na rzecz rozwo-
ju technologicznego. Dzi´ki wsparciu badaƒ
w pionierskich dziedzinach wiedzy badaniom
stosowanym i innowacji UE zamierza umacniaç
podstawy Europejskiej Przestrzeni Badawczej.
W kwietniu 2005 roku Komisja Europejska opu-
blikowa∏a dokument przedstawiajàcy propozycje
struktury, bud˝etu i zakresu tematycznego 7.
Programu Ramowego. Zadania w nim zawarte
realizowane majà byç przez okres siedmiu lat
(2007-2013), a na ich realizacj́  przewidziano bu-
d˝et oko∏o 53 mld euro, co w wydatkach rocz-
nych daje prawie dwukrotny wzrost w stosunku
do bud˝etu 6. Programu Ramowego. Istotne
zmiany, jakie nastàpi∏y w praktyce to wyd∏u˝enie
okresu realizacji programu z dotychczasowych
czterech do siedmiu lat oraz wi´ksza integracja
pomi´dzy Programem Ramowym a funduszami
europejskimi.

AGNIESZKA SIKORA

Finansowanie nauki i szkolnictwa 

wy˝szego ze Êrodków UE

Wielka szansa 
- nowe mo˝liwoÊci

Szczegó∏owe informacje na temat 7PR:
• Krajowy Punkt Kontaktowy 7 PR:

http://www.kpk.gov.pl/7pr/index.html

• Serwis CORDIS:

http://cordis.europa.eu/en/home.html

• Serwis CORDIS (7 PR):

http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html

• Komisja Europejska/badania/strona 7 PR:

http://ec.europa.eu/research/fp7/

• Dokumenty KE dotyczàce 7 PR

i jego programów szczegó∏owych:

http://ec.europa.eu/research/fp7/documents_en.html

• Europejska Rada ds. Badaƒ Naukowych:

http://ec.europa.eu/erc/index_en.cfm

• Europejskie Platformy Technologiczne:

http://cordis.europa.eu/technology-platforms/home_en.html

o Wspólnotowe Centrum Badawcze (JRC):

http://www.jrc.cec.eu.int/

Informacja nt. mo˝liwoÊci finansowania 
w ramach funduszy europejskich, np.:
• www.mrr.gov.pl

• www.funduszestrukturalne.gov.pl

• www.dwfefs.gov.pl

Informacji udziela tak˝e Biuro Programów Badawczych i Funduszy
Strukturalnych Uniwersytetu Âlàskiego: ul. Bankowa 14, 40-007 Kato-

wice, tel. 0 32 359 19 40
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G∏ówne zmiany w ofercie programowej Fundacji na rok 2008 zwiàzane
sà z uruchomieniem czterech nowych programów finansowanych ze Êrod-
ków strukturalnych Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (Dzia∏anie 1.2 Wzmocnienie potencja-
∏u kadrowego nauki) oraz rozpocz´ciem realizacji nowego programu pomo-
cy dla bibliotek - FUNDUSZE DLA BIBLIOTEK. JednoczeÊnie Fundacja
zakoƒczy∏a prowadzenie dwóch programów realizowanych w latach wcze-
Êniejszych (WSPÓ¸PRACA KRAJOWA i NESTOR).

NAGRODY I STYPENDIA
Nagroda FNP

Indywidualna nagroda dla wybitnych polskich uczonych za szczególne
osiàgni´cia i odkrycia naukowe, przyznawana w czterech g∏ównych dzie-
dzinach nauki. Nagroda uznawana jest za najwa˝niejsze i najbardziej pre-
sti˝owe wyró˝nienie naukowe w Polsce. Kandydatów do Nagrody FNP
majà prawo zg∏aszaç dotychczasowi laureaci Nagrody FNP oraz wybitni
przedstawiciele nauki zaproszeni imiennie przez Rad  ́Fundacji.

Procedura konkursowa podzielona jest na dwa etapy. Etap pierwszy
obejmuje zg∏aszanie kandydatów do Nagrody. Osoby uprawnione do zg∏a-
szania powinny przedstawiç wnioski z krótkim omówieniem istoty osià-
gni´cia naukowego kandydata oraz okreÊliç jeden z czterech obszarów, do
których nale˝y wniosek zakwalifikowaç. W kolejnym etapie procedury
konkursowej Rada Fundacji zwraca si  ́do osób nominowanych do Nagro-
dy o wyra˝enie zgody na udzia∏ w konkursie oraz prosi je o dostarczenie do-
datkowych materia∏ów i informacji, pozwalajàcych na dokonanie wszech-
stronnej merytorycznej oceny osiàgni´cia. Odpowiednio uzupe∏nione wnio-
ski poddawane sà nast´pnie ocenie powo∏anych przez Rad  ́FNP niezale˝-
nych recenzentów, wybitnych ekspertów w danych dziedzinach. Bioràc
pod uwag  ́ich opinie, Rada Fundacji podejmuje decyzj́  o wy∏onieniu lau-
reatów.

Program MISTRZ - Subsydia profesorskie
Trzyletnie subsydia dla wybitnych uczonych umo˝liwiajàce intensyfiko-

wanie ju  ̋prowadzonych prac lub podejmowanie nowych kierunków badaƒ
(jest to konkurs zamkni´ty). W roku 2008 konkurs adresowany jest do
przedstawicieli nauk przyrodniczych i medycznych. Przewiduje si  ́przy-
znanie do 12 subsydiów o wysokoÊci 450 tys. z∏ (150 tys. z∏ rocznie). Od

2008 roku laureaci wszystkich edycji programu MISTRZ, którzy zakoƒczy-
li realizacj́  subsydium, mogà ubiegaç si  ́o badawcze subsydium wyjazdo-
we typu „sabbatical leave”. B´dzie ono przyznawane na zasadach konkur-
sowych. Szczegó∏owe zasady konkursu przedstawione zostanà na stronie
internetowej Fundacji do koƒca I kwarta∏u 2008.

STYPENDIA KRAJOWE
Program MPD 
Mí dzynarodowe Projekty Doktoranckie

Finansowanie projektów doktoranckich realizowanych w ramach kon-
sorcjów naukowych z∏o˝onych z polskich i zagranicznych jednostek badaw-
czych. W konkursie mogà wziàç udzia∏ konsorcja naukowe z∏o˝one co naj-
mniej z jednej polskiej i jednej zagranicznej instytucji, które wspó∏pracujà
w ramach studiów doktoranckich i umo˝liwiajà doktorantom prowadzenie
mi´dzynarodowych projektów. Jednostka polska musi posiadaç nadanà
przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy˝szego pierwszà kategori  ́w aktu-
alnej ocenie parametrycznej oraz prawo nadawania stopnia naukowego
doktora. Dodatkowym warunkiem udzia∏u w konkursie jest zaanga˝owa-
nie w realizacj́  projektu co najmniej 5 samodzielnych pracowników nauko-
wych po stronie polskiej i co najmniej takiej samej ich liczby po stronie za-
granicznej. Warunkiem udzia∏u w konkursie jest dokonywanie wyboru
doktorantów przez konsorcjum w drodze otwartego mi´dzynarodowego
naboru. Projekty konsorcjów mogà byç realizowane w okresie od czterech
do pi´ciu lat. W ramach programu finansowane sà m.in. stypendia nauko-
we dla doktorantów w wysokoÊci 3000 z∏ miesi´cznie (4500 z∏ podczas po-
bytu zagranicznego) oraz granty badawcze (w wysokoÊci do 35 000 z∏ rocz-
nie dla jednego doktoranta).

Przewidywany jest jeden termin sk∏adania wniosków, który zostanie
podany na stronie internetowej Fundacji (www.fnp.org.pl) do koƒca
I kwarta∏u. Program realizowany jest w ramach Programu Operacyjne-
go Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (Dzia∏anie 1.2 Wzmocnienie po-
tencja∏u kadrowego nauki).

Program START 
stypendia krajowe dla m∏odych uczonych

Roczne stypendia dla najzdolniejszych m∏odych naukowców (do 30 lat,
lub do 32 dla tych, którzy korzystali z urlopów wychowawczych) z dorob-
kiem naukowym udokumentowanym publikacjami. W 2008 roku Funda-
cja przyzna do 120 rocznych stypendiów w wysokoÊci 24 000. z∏. Wnioski
o stypendium mogà sk∏adaç instytucje zatrudniajàce lub kszta∏càce kandy-
datów, lub bezpoÊrednio kandydaci. Stypendium mo˝na przed∏u˝yç na
drugi rok na podstawie oceny rezultatów osiàgni´tych w pierwszym roku.

W 2009 roku zasady programu zostanà zmodyfikowane - liczba przyzna-
wanych stypendiów zwi´kszona zostanie do 180 natomiast kandydaci ubie-
gajàcy si  ́o przed∏u˝enie stypendiów oceniani b´dà w jednym konkursie
z nowymi kandydatami.

Termin sk∏adania wniosków o stypendia na rok 2009 up∏ywa 31 paê-
dziernika 2008 r., a termin sk∏adania wniosków w ostatnim konkursie
o przed∏u˝enie stypendium organizowanym wed∏ug dotychczasowych za-
sad - 15 grudnia 2008 r.

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej 

zamierza przeznaczyç na wspieranie nauki ponad 46 mln z∏

Oferta 
programowa 
w 2008 roku

Fundacja b´dzie kontynuowa∏a poli-

tyk´ bezpoÊredniego wsparcia dla

najlepszych uczonych i zespo∏ów ba-

dawczych, promowania wczesnego

uzyskiwania niezale˝noÊci naukowej

przez m∏odych oraz rozwijania

wspó∏pracy naukowej.



Program POWROTY/HOMING
subsydia dla powracajàcych

Program ten oferuje dwuletnie subsydia (z mo˝liwoÊcià przed∏u˝enia o je-
den rok) dla m∏odych badaczy powracajàcych z d∏u˝szego (ponad 9 miesi´-
cy) pobytu naukowego za granicà. Subsydia majà na celu rozwój kariery na-
ukowej laureatów po powrocie do pracy w Polsce oraz wspieranie nawiàza-
nej przez nich mi´dzynarodowej wspó∏pracy naukowej. W 2008 roku Fun-
dacja przyzna oko∏o 15 subsydiów obejmujàcych: imienne stypendium na-
ukowe laureata (30 000 z∏.) oraz Êrodki na realizacj́  projektu badawczego
i kontynuacj́  wspó∏pracy zagranicznej (40 000 z∏). Termin sk∏adania wnio-
sków up∏ywa 30 kwietnia 2008 r. Program otrzyma∏ wsparcie udzielone
przez Islandi ,́ Liechtenstein i Norwegi  ́poprzez dofinansowanie ze Êrod-
ków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Program FOCUS 
subsydia na tworzenie zespo∏ów naukowych

Trzyletnie subsydia s∏u˝àce pomocy m∏odym badaczom b´dàcym na po-
czàtkowym etapie budowania w∏asnego zespo∏u naukowego oraz posiada-
jàcym liczàcy si  ́dorobek naukowy.

W tegorocznej edycji program skierowany jest do uczonych zajmujàcych
si  ́badaniami nad molekularnymi i biochemicznymi mechanizmami po-
wstawania i zwalczania nowotworów, niezale˝nie od uprawianej przez
nich dyscypliny naukowej.

Na subsydium sk∏ada si  ́cz´Êç stypendialna (przeznaczona na imienne
stypendium laureata i stypendia dla jego wspó∏pracowników) oraz cz´Êç
subwencyjna (przeznaczona na finansowanie zakupów aparatury i mate-
ria∏ów niezb´dnych do prowadzenia badaƒ, a tak˝e na pokrycie kosztów
administracyjnych i technicznych).

Fundacja przyzna w aktualnej edycji do pi´ciu subsydiów. WysokoÊç jed-
nego subsydium wynosi w 2008 roku 300 000 z∏. (100 000 z∏ rocznie). Lau-
reaci majà równie  ̋ prawo ubiegania si  ́ o dodatkowe Êrodki finansowe
(grant) z przeznaczeniem na udoskonalenia warsztatu badawczego. Suma
Êrodków przeznaczonych w tym roku na granty wynosi 2 mln z∏. Termin
sk∏adania wniosków up∏ywa 15 paêdziernika 2008 r.

Program TEAM 
subsydia dla zespo∏ów badawczych realizujàcych projekty
z udzia∏em m∏odych naukowców

Finansowanie projektów realizowanych przez m∏odych naukowców
w najlepszych zespo∏ach badawczych w Polsce. Zg∏aszaç mo˝na projekty
z trzech obszarów tematycznych, okreÊlanych w dokumentacji konkurso-
wej jako Bio, Info, Techno. Konkurs adresowany jest do kierowników ze-
spo∏ów naukowych tworzàcych w∏asne zespo∏y z udzia∏em m∏odych na-
ukowców: studentów, doktorantów i uczestników sta˝y podoktorskich.
Liczba m∏odych uczonych w zespole nie mo˝e byç mniejsza ni  ̋6 osób, a ich
rekrutacja musi przebiegaç w drodze otwartego naboru prowadzonego
w kraju i za granicà. Projekty mogà byç realizowane w okresie od dwóch do
czterech lat. Przewidywane sà dwa terminy sk∏adania wniosków rocznie -
ich og∏oszenie nastàpi w I kwartale 2008 r. Program realizowany w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (Dzia∏anie
1.2 Wzmocnienie potencja∏u kadrowego nauki).

Program WELCOME 
subsydia dla uczonych z zagranicy na tworzenie zespo∏ów
z udzia∏em m∏odych naukowców w Polsce.

Subsydia przyznawane sà naukowcom z zagranicy na tworzenie w Pol-
sce zespo∏ów badawczych. Program jest skierowany do uczonych (posiada-
jàcych, co najmniej, stopieƒ naukowy doktora) z zagranicy planujàcych
przyjazd do Polski lub prowadzàcych w Polsce zespo∏y naukowe, jednak nie
d∏u˝ej ni  ̋5 lat. O subsydium staraç si  ́mogà równie  ̋polscy uczeni, któ-
rzy przebywali za granicà co najmniej przez 2 lata i zamierzajà wróciç do
kraju lub wrócili z pobytu zagranicznego nie wczeÊniej ni  ̋2 lata przed
up∏ywem terminu przyjmowania wniosków. Projekty mogà byç realizowa-
ne przez okres od trzech do pi´ciu lat w obszarach tematycznych, okreÊla-
nych w dokumentacji konkursowej jako Bio, Info, Techno.

Fundacja oferuje uczonym przyje˝d˝ajàcym do Polski imienne stypen-
dium naukowe, majàce zniwelowaç dysproporcje mi´dzy wysokoÊcià ich

wczeÊniejszego wynagrodzenia oraz wysokoÊcià wynagrodzenia w jednost-
ce polskiej. Dodatkowo subsydium obejmuje stypendia naukowe dla zatrud-
nionych w zespole studentów, doktorantów i uczestników sta˝y podoktor-
skich (ich liczba nie mo˝e byç mniejsza ni  ̋6 osób) oraz grant badawczy
(w wysokoÊci do 1 miliona z∏ rocznie). Przewidywany jest jeden termin sk∏a-
dania wniosków rocznie, który zostanie og∏oszony w I kwartale 2008 r. Pro-
gram realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospo-
darka 2007-2013 (Dzia∏anie 1.2 Wzmocnienie potencja∏u kadrowego nauki).

STYPENDIA ZAGRANICZNE
Program KOLUMB 
stypendia dla m∏odych doktorów

Stypendia dla m∏odych polskich uczonych (do 35 lat lub do 37 dla tych,
którzy byli na urlopach wychowawczych) na odbycie podoktorskich sta˝y
(od 6 do 12 miesi´cy) w najlepszych oÊrodkach naukowych za granicà. Ofer-
ta skierowana jest do uczonych, którzy nie odbywali jeszcze d∏ugotermino-
wych sta˝y zagranicznych. WysokoÊç stypendiów odpowiada stypendiom
typu postdoc na Êwiecie i wynosi Êrednio 2500-6000 euro miesi´cznie (lub
równowartoÊç tej kwoty w innej walucie). Fundacja pokrywa dodatkowo
koszty podró˝y stypendysty i jego wspó∏ma∏˝onka, o ile ten zamierza prze-
bywaç ze stypendystà co najmniej po∏ow  ́okresu trwania stypendium.

Od 2008 roku Fundacja, oprócz stypendiów przyznawanych w dotych-
czasowej formule, oferuje równie  ̋stypendia do oÊrodków, z którymi za-
warte zosta∏y specjalne porozumienia. Dajà one laureatom dodatkowe ko-
rzyÊci przy realizacji stypendium w danej instytucji badawczej. Szczegó∏y
dotyczàce poszczególnych oÊrodków dost´pne sà na stronie internetowej
Fundacji, a ich oferta b´dzie sukcesywnie powi´kszana. W 2008 roku przy-
znane zostanie do 16 stypendiów. Laureaci programu KOLUMB mogà
ubiegaç si  ́o wsparcie po powrocie do kraju w ramach tzw. grantu wspo-
magajàcego wynoszàcego do 40 tys. z∏. Termin sk∏adania wniosków up∏y-
wa 15 marca 2008 r.

Program KWERENDA 
stypendia na kwerendy za granicà

Finansowanie wyjazdów uczonych ze stopniem doktora na zagraniczne
kwerendy biblioteczne i archiwalne, s∏u˝àce poszukiwaniu i analizowaniu
niedost´pnych w Polsce materia∏ów êród∏owych z zakresu nauk humani-
stycznych i spo∏ecznych. Stypendium przyznawane jest na okres od 1 do 3
miesi´cy, a jego wysokoÊç zale˝y od miejsca jego realizacji i wynosi Êrednio
2200 euro miesi´cznie (lub równowartoÊç tej kwoty w innej walucie). Ter-
min sk∏adania wniosków up∏ywa 30 wrzeÊnia 2008 r.

Stypendia konferencyjne
Dofinansowanie kosztów udzia∏u polskich naukowców (w wieku do 35

lat) w mi´dzynarodowych konferencjach, sympozjach i kongresach nauko-
wych. Wnioski nale˝y sk∏adaç w Towarzystwie Naukowym Warszawskim,
zajmujàcym si  ́procedurà konkursowà /www.tnw.waw.pl/ w terminach:
do 30 kwietnia, do 30 czerwca, do 30 paêdziernika.

WSPIERANIE WARSZTATÓW 

NAUKOWYCH
Program NOVUM

Subwencje przeznaczone na wsparcie wyjàtkowych inicjatyw o istotnym
znaczeniu dla nauki w Polsce, które nie mogà uzyskaç dofinansowania z in-
nych êróde∏, a zarazem nie sà obj́ te pozosta∏ymi programami Fundacji.
Wnioski mo˝na sk∏adaç w dowolnym terminie.

TRANSFER TECHNOLOGII
Program VENTURES 
wspieranie innowacyjnych projektów realizowanych przez
m∏odych uczonych

Dofinansowanie projektów w dowolnych dziedzinach badaƒ, które
mogà znaleêç zastosowanie w gospodarce - poprzez przyznawanie
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subwencji na okres od jednego do trzech lat. Program jest adresowany
do jednostek naukowych, w których realizowane sà badania s∏u˝àce po-
wstaniu prac magisterskich lub doktorskich oraz do tych jednostek, któ-
re zatrudniajà absolwentów studiów magisterskich na etatach nauko-
wo-dydaktycznych. Wnioski sk∏adajà jednostki naukowe, w których re-
alizowane sà badania wraz ze studentem, absolwentem lub doktoran-
tem, odpowiadajàcym za dany projekt. Przewiduje si´ dwa terminy sk∏a-
dania wniosków rocznie. Dok∏adne daty zostanà og∏oszone w I kwarta-
le 2008 r. Program realizowany w ramach Programu Operacyjnego In-
nowacyjna Gospodarka 2007-2013 (Dzia∏anie 1.2 Wzmocnienie potencja-
∏u kadrowego nauki).

Program Innowator
Program jest skierowany do m∏odych naukowców lub zespo∏ów badaw-

czych i oferuje pomoc we wdro˝eniu projektów innowacyjnego wykorzysta-
nia nowoczesnych technologii, produktów lub us∏ug w praktyce gospodar-
czej. Realizowany jest w trzech etapach:

I - szkolenia z zakresu zasad prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej dla
autorów 20-25 najlepszych projektów;

II - dofinansowanie kilku najlepszych przedsi´wzi´ç uczestników etapu
szkoleniowego, ocenionych na podstawie powsta∏ych w trakcie szkoleƒ biz-
nesplanów;

III - pomoc w rozmowach i negocjacjach zwiàzanych z pozyskiwaniem
dalszego finansowania wdro˝eƒ.

W II i III etapie mogà równie˝ uczestniczyç osoby, które nie bra∏y
udzia∏u w szkoleniu, a posiadajà innowacyjne projekty. Wymogiem jest
spe∏nienie kryteriów regulaminowych oraz rekomendacja instytucji
wsparcia biznesowego (np. inkubatorów przedsi´biorczoÊci). Na dofi-
nansowanie najlepszych projektów Fundacja przeznacza w 2008 roku
kwot´ 1 miliona z∏otych. Termin sk∏adania wniosków do I etapu kon-
kursu mija 30 kwietnia 2008 r.

PROGRAMY WYDAWNICZE 

I KONFERENCYJNE
Program MONOGRAFIE

Sta∏y konkurs Fundacji na oryginalne, niepublikowane wczeÊniej mono-
grafie z dziedziny nauk humanistycznych i spo∏ecznych. Do koƒca 2007 ro-
ku w serii Monografie FNP ukaza∏o si ,́ ∏àcznie ze wznowieniami, ponad
120 pozycji. Prace do konkursu nadsy∏aç mogà autorzy polscy, a tak˝e za-
graniczni, o ile monografia dotyczy tematyki polskiej i jest napisana w j́ -
zyku polskim. Monografie ocenia Rada Wydawnicza FNP, która rekomen-
duje Zarzàdowi Fundacji najlepsze prace do wydania w serii FNP. W ra-
mach programu uzyskaç mo˝na równie  ̋dofinansowanie t∏umaczenia wy-
danego w serii dzie∏a na wybrany j́ zyk kongresowy. W szczególnych przy-
padkach mo˝liwe jest równie  ̋uzyskanie finansowania przek∏adu wybitnej
pracy z zakresu nauk humanistycznych i spo∏ecznych opublikowanej poza
serià. Prace, wraz z wype∏nionym formularzem wniosku, mo˝na sk∏adaç
w Fundacji w dowolnym terminie.

Projekty Wydawnicze
Projekty wspierania wydawnictw ciàg∏ych majàcych zasadnicze znacze-

nie dla badania historii i kultury polskiej. Obecnie wspierane przez FNP
projekty wydawnicze to: Polski S∏ownik Biograficzny i cykl opracowaƒ mo-
nograficznych Origines Polonorum. Kwalifikacja serii wydawniczych do
PROJEKTÓW WYDAWNICZYCH FNP odbywa si  ́w drodze konkursu
adresowanego do zespo∏ów naukowych. Szczegó∏y dotyczàce konkursu
w 2008 roku dost´pne b´dà na stronie Fundacji w I kwartale 2008 roku.

PROGRAMY WSPÓ¸PRACY 

MI¢DZYNARODOWEJ
Nagroda Naukowa COPERNICUS

Ustanowiona wspólnie z Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) na-
groda dla dwóch wspó∏pracujàcych ze sobà naukowców - polskiego i nie-

mieckiego, za wybitny dorobek badawczy b´dàcy rezultatem tej wspó∏pra-
cy oraz osiàgni´cia w promowaniu m∏odej kadry badawczej. Nagroda przy-
znawana jest raz na dwa lata, a jej wysokoÊç to 50 000 euro - po 25 000 eu-
ro dla ka˝dego z laureatów. W 2008 roku nagroda zostanie przyznana po
raz drugi. Uroczyste wr´czenie odb´dzie si  ́w maju 2008 r. w Warszawie.

Do nagrody mogà kandydowaç uczeni poni˝ej 65 roku ˝ycia, posiadajà-
cy co najmniej stopieƒ naukowy doktora i pracujàcy w polskiej lub niemiec-
kiej instytucji naukowej. W momencie przyznawania nagrody muszà byç
zaanga˝owani w realizacj́  polsko-niemieckiego projektu naukowego. Kan-
dydatów do nagrody mogà zg∏aszaç uczeni ze stopniem naukowym dokto-
ra zatrudnieni w polskiej bàdê niemieckiej instytucji naukowej. Termin
sk∏adania wniosków do nast´pnej edycji programu (rozstrzyganej w 2010
r.) zostanie podany w II po∏owie 2009 r.

Polskie Honorowe Stypendium Naukowe 
im. Aleksandra von Humboldta

Stypendium dla wybitnych niemieckich uczonych na prowadzenie ba-
daƒ w Polsce. Stypendia przyznawane sà na okres od 4 do 6 miesi´cy, na
pobyt w jednym lub - w uzasadnionych przypadkach - w wi´kszej liczbie
oÊrodków naukowych. WysokoÊç stypendium w 2008 r. wyniesie 4000 eu-
ro miesi´cznie. Kandydatów zg∏aszaç mogà tylko uczeni polscy w terminie
do 30 wrzeÊnia 2008 r.

Stypendia dla zagranicznych uczonych 
na badania w Polsce

Przeznaczone sà dla naukowców z zagranicy, g∏ównie z krajów Europy
Ârodkowej i Wschodniej, zainteresowanych prowadzeniem badaƒ w Polsce.
Stypendium przyznawane jest na okres od 1 do 12 miesi´cy i odpowiada
Êredniej pensji na analogicznym stanowisku w Polsce oraz uwzgl´dnia
koszty zakwaterowania. Wnioski nale˝y sk∏adaç w Kasie im. Mianowskie-
go /www.mianowski.waw.pl/, która prowadzi konkurs, w terminie do 31
paêdziernika 2008 r.

INNE INICJATYWY
Program FUNDUSZE DLA BIBLIOTEK

Wsparcie merytoryczne i finansowe udzielane bibliotekom i archiwom
w procesie uzyskiwania dotacji pochodzàcych z funduszy pomocowych.
Oferta programu obejmuje udzielanie pomocy merytorycznej w zakresie
przygotowania wniosku o dofinansowanie poprzez organizowanie pomocy
eksperckiej i pokrycie kosztów zwiàzanych z przygotowaniem niezb´dnej
do aplikowania dokumentacji. Konkurs jest skierowany do instytucji dys-
ponujàcych zbiorami o du˝ym znaczeniu dla badaƒ naukowych i dziedzic-
twa historycznego Polski, które nie posiadajà zaplecza administracyjnego
koniecznego do przygotowania wniosku, w szczególnoÊci do mniejszych
podmiotów, takich jak stowarzyszenia, towarzystwa, fundacje, zakony, ko-
Êcio∏y etc. Konkurs odbywa si  ́w trybie ciàg∏ym.

Program PARTNERZY
Dofinansowanie najlepszych i najciekawszych projektów realizowanych

przez ogólnopolskie i regionalne towarzystwa naukowe o charakterze kor-
poracyjnym oraz inne organizacje pozarzàdowe zajmujàce si  ́wspieraniem
nauki w Polsce. Termin sk∏adania wniosków do konkursu up∏ywa 31 mar-
ca 2008 roku.

OPRACOWA¸
ZESPÓ  ̧DS. INFORMACJI I PROMOCJI

FUNDACJI NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ

Pe∏na wersja oferty programowej FNP na rok 2008 dost´pna jest

w postaci broszurki w biurze FNP oraz na stronie internetowej Fundacji: 

www.fnp.org.pl/publikacje/program_fnp.html

Wszystkie informacje o zasadach konkursów, formularze wnio-

sków oraz dane kontaktowe zamieszczone sà w dziale „Aktualne

programy FNP” na stronie internetowej Fundacji:

www.fnp.org.pl/programy_aktualne/aktualne_programy.html



- Senat Uniwersytetu Âlàskiego 
6 marca 2007 roku podjà∏ decyzj´
o powo∏aniu Fundacji. Skàd idea
powstania Centrum?

- Funkcjonowanie Centrum Innowa-
cji, Transferu Technologii i Rozwoju
Fundacji Uniwersytetu Âlàskiego (CIT-
TRFUÂ) wynika wprost z uchwalonej
27 lipca 2005 r. ustawy Prawo o szkol-
nictwie wy˝szym, w której to przewi-
dziano mo˝liwoÊç prowadzenia przez
szko∏y wy˝sze centrów transferu tech-
nologii, mi´dzy innymi w formie spó∏ki
prawa handlowego lub fundacji. Tym
samym Uniwersytet Âlàski do∏àczy∏ do
przodujàcych uczelni, w których idea
dzia∏ania innowacyjnego ma swój wi-
doczny instytucjonalny oÊrodek.

- Jakie zdanie ma do spe∏nienia
Centrum?

- Opisujàc jego podstawowà funkcj´
pozwol´ sobie zacytowaç s∏owa by∏ego
rektora Uniwersytetu Jagielloƒskiego
prof. Franciszka Ziejki, przedstawiajà-
cego pro-rynkowà „Êcie˝k´” rozwoju ja-
ko jeden z podstawowych kierunków
rozwoju uczelni, tak˝e szkolnictwa
wy˝szego, w dobie jednoczàcej si´ Euro-
py i gospodarki opartej na wiedzy:
„W sformu∏owanym w 2003 roku po-
stulacie Komisja Europejska zaznacza,
˝e szko∏y wy˝sze, obejmujàc swojà dzia-
∏alnoÊcià badania naukowe, edukacj´
i innowacje wykonujà nast´pujàce
funkcje kluczowe: generowanie wiedzy
poprzez badania naukowe, transfer
wiedzy poprzez edukacj´, szkolenia
i publikacje, wykorzystanie wiedzy,
której beneficjentem jest spo∏eczeƒstwo
- przede wszystkim chodzi o ró˝norod-
ne innowacje. OczywiÊcie wi´kszoÊç
tych zadaƒ uczelnie realizujà poprzez
tradycyjne formy dzia∏ania: dydaktyk´
i badania. Jednak˝e w obecnych warun-
kach wzmo˝onej konkurencyjnoÊci i ko-
niecznoÊci szukania indywidualnych
êróde∏ finansowania niezb´dne sà do-
datkowe nak∏ady i odr´bne strategie
post´powania. Dlatego te˝ CITTR jako
jednostka uczelniana wspierajàca
transfer technologii i przedsi´biorczoÊç
winna staraç si´ aktywnie wspomagaç -

widziany kompleksowo - rozwój uczel-
ni, uczestniczyç w dzia∏aniach na szcze-
blu w∏adz regionalnych, wspó∏pracowaç
z podobnymi instytucjami w kraju i za-
granicà.”

- CITTRFUÂ otrzyma∏ status fun-
dacji. T´ form´ przedsi´wzi´cia
kojarzymy raczej z innymi dzia∏a-
niami...

- RzeczywiÊcie, ten status budzi
w polskich realiach kontrowersyjne
skojarzenia, jest jednak˝e zrozumia∏y
w Êrodowiskach zagranicznych uczelni,
w których rozwoju w∏aÊnie fundacje od-
grywajà znaczàcà rol´. Warto równie˝
wspomnieç, i˝ jednà z intencji powsta-
nia sprawnego mechanizmu wspoma-
gania organizacyjnego uczelni, by∏a
mi´dzy innymi szybka Êcie˝ka przy-
sz∏oÊciowego finansowania badaƒ
i przedsi´wzi´ç podejmowanych przez
pracowników naukowych. Chodzi mi´-
dzy innymi o mened˝erskie wykorzy-
stanie efektów ich pracy w formule trój-
stronnych korzyÊci: naukowca, uczelni
i przedsi´biorstwa. CITTRFUÂ w tym
kontekÊcie winno pe∏niç rol´ profesjo-
nalnej agencji ∏àczàcej wspomniane
podmioty. Formu∏a fundacji nie powin-
na jednak˝e sprowadzaç Centrum wy-
∏àcznie do roli organizatora Êrodków fi-
nansowych, w tradycyjnym rozumieniu
roli fundacji.

- Jakie zatem cele mo˝e sobie
wyznaczyç CITTRFUÂ?

- Mo˝e aspirowaç do ∏àczenia kilku
funkcji wzmacniajàcych znaczenie
Uniwersytetu Âlàskiego w regionie.
Od oÊrodka typu CTT (centrum trans-
feru technologii), zarzàdzajàcego na
styku Êrodowiska akademickiego
i przedsi´biorstw informacjà o techno-
logiach i ich wdro˝eniach oraz zajmu-
jàcego si´ wspieraniem wspólnych
dzia∏aƒ partnerów naukowych i gospo-
darczych w zakresie dzia∏aƒ pro-inno-
wacyjnych, przez jednostk´ zajmujàcà
si´ promowaniem kultury innowacyj-
noÊci nie tylko w Êrodowiskach gospo-
darczych, ale tak˝e w samorzàdach
i sferze edukacyjnej oraz doradztwem
i szkoleniami, w tym zw∏aszcza (choç
nie tylko) dla Êrodowisk naukowych,
a˝ po doradztwo wspomagajàce prze-
k∏adanie myÊlenia innowacyjnego na
konkretne zyski firm, korzyÊci dla sa-
morzàdów terytorialnych i innych
podmiotów.

- Jakie najwa˝niejsze dzia∏ania
wynikajà z zarysowanych funkcji?

- Postaram si´ precyzyjnie wskazaç
mo˝liwe dzia∏ania, wszak˝e z jednym
zastrze˝eniem, i˝ stanowià one propo-
zycj´ do szerszej dyskusji, koniecznej
w Êrodowisku Uniwersytetu, by
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Powstanie Centrum Innowacji, Transferu Technologii 

i Rozwoju Fundacji Uniwersytetu Âlàskiego

W kierunku 
uczelni przysz∏oÊci
Rozmowa z dr. Zbigniewem Widerà, prezesem zarzàdu CITTRFUÂ
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konstytuowaç je jako realizowany pro-
gram CITTRFUÂ. I jeszcze jedno,
oÊrodki innowacyjne, patrzàc szerzej,
powinny byç wpisane w ca∏oÊciowy
system, rozpoczynajàcy si´ na szczeblu
rzàdowym a koƒczàcy si´ w Êrodowi-
skach lokalnych. W systemie tym Êro-
dowiska akademickie powinny odgry-
waç kluczowà rol´. Najwa˝niejsze ro-
dzaje dzia∏aƒ realizowane w obszarze
oÊrodka CITT to:

- budowa regionalnej bazy ofert i za-
pytaƒ technologicznych oraz umo˝li-
wienie zamieszczania w∏asnych ofert
i zapytaƒ w regionalnej, publicznie do-
st´pnej bazie ofert i zapytaƒ technolo-
gicznych;

- zorganizowanie portalu informacyj-
nego obejmujàcego powiàzania w trój-
kàcie nauka-biznes-wdro˝enia, ze
szczególnym nakierowaniem na powià-
zania Êwiata akademickiego z MÂP;

- budowa uczelnianej bazy ofert ba-
dawczych skierowanej do zainteresowa-
nych komercjalizacjà wyników w∏asnej
aktywnoÊci w ramach generowanych
przez siebie technologii, produktów, ba-
daƒ czy us∏ug;

- przygotowanie, wspó∏praca przy
opracowaniu koncepcji oraz analiz wy-
konalnoÊci dla inkubatorów przedsi´-
biorczoÊci, firm spin-off (spó∏ki odpry-
skowe dzia∏ajàce w powiàzaniu z uczel-
nià), parków naukowo-technologicz-
nych;

- opracowanie scenariuszy rozwoju
(foresight - zdolnoÊç przewidywania -
dla samorzàdów terytorialnych, insty-
tucji wspó∏pracujàcych) i monitorowa-
nie ich wdra˝ania.

- CITTRFUÂ to równie˝ dzia∏a-
nia promocyjne i doradztwo.

- Istotnie, do naszych zadaƒ nale˝eç
b´dzie równie˝ promocja oferty badaw-
czej i technologicznej UÂ dla przedsi´-

biorców i inwestorów, m.in. poprzez or-
ganizacj´ seminariów, konferencji oraz
informacj´ i doradztwo odnoÊnie mo˝li-
woÊci i procedur transferu technologii.

- Jak w wielu innych dziedzinach
nie ob´dzie si´ bez pieni´dzy…

- To prawda, dlatego CITTRFUÂ s∏u-
˝yç b´dzie informacjà i doradztwem od-
noÊnie mo˝liwoÊci pozyskiwania wspar-
cia finansowego transferu technologii,
a tak˝e koordynowaç przygotowywania
i sk∏adania aplikacji oraz zawierania
umów finansowania i prefinansowania
projektów. CITTRFUÂ b´dzie równie˝
wspó∏uczestniczy∏o w projektach in-
nych instytucji jako partner.

- W Êwietle tych dzia∏aƒ
CITTRFUÂ wyrasta na promo-
tora kultury innowacyjnoÊci.

- Zgadza si´, a swojà misj´ zamierza
realizowaç mi´dzy innymi poprzez
dzia∏alnoÊç wydawniczà poÊwi´conà in-
nowacyjnoÊci, organizacj´ Âlàskiego Fe-
stiwalu InnowacyjnoÊci w formie festi-
wali nauki oraz szkoleƒ poÊwi´conych
kszta∏towaniu postaw pro-innowacyj-
nych w przedsi´biorstwach i samorzà-
dach. Promowanie innowacyjnoÊci po-
winno si´ odbywaç w szkolnictwie
wszystkich szczebli, stàd zamys∏ przy-
gotowania koncepcji programów eduka-
cyjnych na rzecz innowacyjnoÊci (w ra-
mach Êcie˝ek mi´dzyprzedmiotowych).

- Centrum b´dzie zatem takim
„t∏umaczem”, który prze∏o˝y my-
Êlenie innowacyjne na konkretne
zyski firm, korzyÊci dla samorzà-
dów terytorialnych i innych pod-
miotów.

- Do naszych zadaƒ mo˝e nale˝eç
udzia∏ w opracowaniu scenariuszy roz-
woju Uniwersytetu Âlàskiego (foresi-
ght dla uczelni) i monitorowanie ich

wdra˝ania, a tak˝e obs∏uga organiza-
cyjna uczestnictwa UÂ w centrach za-
wansowanych technologii, platformach
technologicznych itp. Niezwykle wa˝-
nym elementem w dziedzinie innowa-
cyjnoÊci sà procedury prawne, stàd
CITTRFUÂ b´dzie wspomagaç proces
procedur patentowania, szkoliç w za-
kresie prawa autorskiego i prawa w∏a-
snoÊci przemys∏owej oraz informowaç
i doradzaç w zakresie ochrony w∏asno-
Êci intelektualnej. Zaoferujemy te˝ po-
moc w obs∏udze organizacyjnej i for-
malno-prawnej sprzeda˝y i innych
form udost´pniania praw w∏asnoÊci in-
telektualnej, zawieraniu umów wdro-
˝eniowych, licencyjnych i udost´pnia-
niu know how.

- Fundacja ma równie˝ szereg in-
nych funkcji szeroko wspierajà-
cych Uniwersytet Âlàski.

- Naturalnie, wszystkie je znajdzie-
my w statucie publikowanym na stro-
nach internetowych uczelni. Najwa˝-
niejsze to zorganizowanie, zgodnie
z programem rozwoju Uczelni, trwa∏e-
go kontaktu z samorzàdami i przedsi´-
biorcami. To w konsekwencji realiza-
cja programów monitorowania rynku
pracy i przekazywanie w∏adzom Uczel-
ni sugestii koniecznych do organizacji
kierunków kszta∏cenia, ale równie˝
mo˝liwoÊç tworzenia banku tematów
prac licencjackich, magisterskich
i doktorskich b´dàcych wynikiem za-
potrzebowania szeroko rozumianego
Êrodowiska.

- Wyglàda na to, ˝e CITTRFUÂ
chce mieç powa˝ny udzia∏ w budo-
waniu programu to˝samoÊciowego
uczelni.

- Tak, CITTRFUÂ to krok w kierun-
ku uczelni przysz∏oÊci. NowoczeÊnie
zorganizowanej, wkomponowanej w re-
gion, ÊciÊle wspó∏pracujàcej z gospodar-
kà i samorzàdami. To instytucja otwar-
ta na màdroÊç kadry naukowej Uniwer-
sytetu i wspó∏prac´ z pracownikami ad-
ministracji, ale równie˝ na samorzàd
studencki traktowany jako powa˝ny
partner reprezentujàcy szerokie grono
przysz∏ych wspó∏pracowników. DziÊ
naszà troskà jest zapewnienie finanso-
wania Fundacji. CITTRFUÂ to instytu-
cja nastawiona na daleko si´gajàce cele,
nie na krótki efekt. Na progu urucho-
mienia dzia∏alnoÊci Fundacja posiada
projekt swych dzia∏aƒ, który bez wàt-
pienia wymaga szerokiej akceptacji.
Bardzo licz´ na to, ˝e Êrodowisko Uni-
wersytetu Âlàskiego w∏àczy si´ aktyw-
nie z uwagami, które z wdzi´cznoÊcià
zostanà przyj´te.

ROZMAWIA¸A
KATARZYNA RO˚KO

Prof. dr hab. Janusz Strz´pka
Kierownik Katedry Prawa Gospodarczego i Handlowego

Uniwersytetu Âlàskiego w Katowicach

Szanowny Panie Profesorze!
S∏uchacze podyplomowych studiów prawa gospodarczego i handlowego 

roku akademickiego 2007/2008
pragnà podzi´kowaç Panu za przekazanà wiedz´ i doÊwiadczenie.

Przy tej okazji chcemy równie˝ wyraziç swoje uznanie 
dla Pana osiàgni´ç naukowych 

oraz ˝yczyç satysfakcji z wype∏niania odpowiedzialnych obowiàzków.
JesteÊmy przekonani, ˝e Paƒskie zaanga˝owanie i pasja w realizacji z∏o˝onych

problemów zawodowych przyczynià si´ do dalszych sukcesów naukowych 
i dydaktycznych naszej Uczelni oraz przyniosà wiele osobistych satysfakcji.

¸àczymy wyrazy szacunku i uznania
S∏uchacze Podyplomowych Studiów Prawa Gospodarczego i Handlowego

roku akademickiego 2007/2008
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S tudia doktoranckie, niezale˝nie od ich formy, zawsze by∏y
istotnym elementem dzia∏alnoÊci naukowo-dydaktycznej
uniwersytetów, tak jak zawsze istotnà rolà uniwersytetów,

wpisujàcà sí  w ich powo∏anie, by∏o i jest kszta∏cenie m∏odej kadry na-
ukowej. Wraz z za∏o˝eniami Deklaracji Boloƒskiej, studia doktoranc-
kie sta∏y sí  trzecim poziomem kszta∏cenia m∏odych adeptów wiedzy.

W prezentowanych poni˝ej uwagach przedstawiona zostanie
skrótowa i z koniecznoÊci wybiórcza analiza studiów doktoranc-
kich w UÂ w latach 1999-2007 oraz zarysowane zostanà przewi-
dywalne naukowe i finansowe perspektywy ich rozwoju. Przed-
stawione zostanà pokrótce dane dotyczàce repartycji miejsc sty-
pendialnych i bezstypendialnych stacjonarnych oraz zasady tej re-
partycji na potrzeby poszczególnych wydzia∏ów, warunkowane
tak Krajowym Programem Ramowym jak i, wynikajàcymi cz´-
Êciowo z niego, elementami mechanizmów ministerialnego finan-
sowania bud˝etowego uczelni, w tym tymi, które zwiàzane sà
z ró˝nà kosztoch∏onnoÊcià ró˝nych typów studiów.

W omawianym okresie czasu przyznanych zosta∏o w UÂ 724
stypendiów doktoranckich, których repartycj´ na poszczególne
lata i na poszczególne wydzia∏y prezentujà poni˝sze wykresy:

Przewidzianych zosta∏o tak˝e w omawianym okresie 
192 miejsc bezstypendialnych na stacjonarnych studiach dokto-
ranckich, których repartycj´ na poszczególne lata i na poszcze-
gólne wydzia∏y prezentujà dwa kolejne wykresy

Powy˝sza sytuacja oddaje kierunek rozwoju studiów dokto-
ranckich w UÂ:

• generalnie malejàcà liczb´ stypendiów doktoranckich,
bardziej na kierunkach humanistyczno-spo∏ecznych ni˝ mate-
matyczno- przyrodniczych

• generalnie zwi´kszajàcà si´ liczbà miejsc stacjonarnych
bezstypendialnych, bardziej na kierunkach humanistyczno-
spo∏ecznych ni˝ matematyczno-przyrodniczych.

Kierunki te wynikajà tak z ogólnych tendencji rozwojowych
priorytetów naukowych Unii Europejskiej i Polski, jak i ogól-
nych tendencji, niestety, zdecydowanie niesatysfakcjonujàcy-
ch, zasad finansowania szkolnictwa wy˝szego w Polsce.

Te pierwsze okreÊlane by∏y i sà w kolejnych Programach
Ramowych UE, a te drugie w oddajàcym zasadniczo te same
strategiczne obszary badawcze i priorytetowe kierunki badaƒ
w Krajowym Programie Ramowym. Ten ostatni dzieli∏ si´
(aktualnie przygotowywany jest nowy Krajowy Program Ba-
daƒ Naukowych i Prac Rozwojowych) na dziewi´ç strategicz-
nych obszarów badawczych, w których okreÊlone zosta∏y prio-
rytetowe kierunki badaƒ, dla przypomnienia tylko, w wielkim
skrócie: I Zdrowie, II Ârodowisko, III Rolnictwo i ˝ywnoÊç, IV
Paƒstwo i spo∏eczeƒstwo, V Bezpieczeƒstwo, VI Nowe mate-
ria∏y i technologie, VII Technologie informacyjne, VIII Ener-
gia i jej zasoby, IX Infrastruktura transportowa.

Te trzecie natomiast okreÊlane sà tak w wysokoÊci, wcià˝
zdecydowanie niewystarczajàcej: w r. 2007 by∏o to 0,92 %
PKB, a w r. 2008 - 0,88 % PKB (jak˝e nam jeszcze daleko do
2 % przewidywanych w Strategii Lizboƒskiej!), bud˝etu prze-
widzianego na dofinansowanie szkolnictwa wy˝szego, jak
i w ministerialnej formule, która precyzuje zasady podzia∏u
tej kwoty, które odzwierciedlajà w pewnej cz´Êci te ogólne ten-
dencje rozwojowe priorytetów naukowych Unii Europejskiej

Studia doktoranckie w Uniwersytecie Âlàskim 1999/2000 - 2007/2008

Analiza i perspektywy
Musimy zrobiç wszystko, by odwróciç
z∏e trendy wielu lat absolutnego niedoin-
westowania szkolnictwa wy˝szego i na-
uki, jeÊli chcemy, by szko∏y wy˝sze by∏y
jednym ze znaczàcych elementów nap´-
dowych i rozwojowych naszego kraju, by
dawa∏y bogactwo wiedzy, twórczoÊci,
impulsów i odpowiednio du˝y wk∏ad
w rozwój gospodarczy i spo∏eczny.
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i Polski zwiàzane z rozwojem m∏odej kadry naukowej, jej mo-
bilnoÊcià i tzw. zrównowa˝onym rozwojem uczelni. W cz´Êci
algorytmu finansowania bud˝etowego, która nas tutaj intere-
suje, przypisano wag´ 0,35 dla sk∏adnika studencko-dokto-
ranckiego, a w jej obr´bie zró˝nicowano wag´ sk∏adnika stu-
denckiego i doktoranckiego, bioràc pod uwag´ liczb´ stacjo-
narnych studentów i doktorantów (pomniejszonà o liczb´
osób po ostatnim roku studiów bez egzaminu dyplomowego
i liczb´ doktorantów pozostajàcych z uczelnià w stosunku pra-
cy) przemno˝onà przez wskaênik kosztoch∏onnoÊci poszcze-
gólnych kierunków i dziedzin nauki oraz wag´: dla studentów
studiów stacjonarnych: 1,0 a dla uczestników stacjonarnych
studiów doktoranckich: 5,0. Wspó∏czynniki kosztoch∏onnoÊci
zosta∏y okreÊlone w nast´pujàcy sposób: nauki techniczne - 3,
biologiczne i fizyczne - 2,5, nauki o ziemi - 2, nauki matema-
tyczne i humanistyczne - 1,5, a nauki prawne - 1.

• Nowy algorytm finansowania bud˝etowego szkolnictwa
wy˝szego punktuje zatem zdecydowanie wy˝ej doktorantów
stacjonarnych, bez wzgl´du na to, czy otrzymujà oni stypen-
dium czy te˝ nie, o ile nie sà zatrudnieni w uczelni, ni˝ stu-
dentów i okreÊla wyraênie wy˝ej, tak jak poprzedni algorytm,
wskaêniki kosztoch∏onnoÊci studiów - doktorantów z dyscy-
plin matematyczno-przyrodniczych ni˝ humanistyczno-spo-
∏ecznych.

• Krajowy Program Ramowy, podobnie jak Programy Ra-
mowe UE, k∏adzie zdecydowanie wi´kszy nacisk na rozwój
dyscyplin matematyczno- przyrodniczych ni˝ humanistyczno-
spo∏ecznych oferujàc tym samym zdecydowanie wi´ksze mo˝-
liwoÊci finansowania stypendiów doktoranckich, oko∏o- i post-
doktorskich z zakresu dyscyplin matematyczno-przyrodni-
czych ze Êrodków zewn´trznych. Wi´ksze mo˝liwoÊci pozyski-
wania Êrodków z zakresu dyscyplin matematyczno-przyrodni-
czych, w tym na studia doktoranckie, nak∏adajà nas tak˝e ko-
niecznoÊç wi´kszego jeszcze wysi∏ku na rzecz pozyskiwania
takich Êrodków zewn´trznych.

Spadajàcy udzia∏ przychodów z dzia∏alnoÊci naukowej
w przychodach UÂ ogó∏em, z 11% w 2005 r. do 8% w r. 2006,
oddaje naszà, niestety, zbyt ma∏à aktywnoÊç i skutecznoÊç
grantowà krajowà i mi´dzynarodowà, co si´ przek∏ada w spo-
sób oczywisty na zdecydowanie zbyt ma∏e Êrodki finansowe
pozyskiwane z tych êróde∏, w tym: zdecydowanie za ma∏e
Êrodki finansowe pozyskiwane ze êróde∏ grantowych na sty-
pendia doktoranckie i pomoc m∏odym pracownikom nauko-
wym, g∏ównie w zakresie dyscyplin matematyczno-przyrod-
niczych.

Mamy nadziej´, ˝e ró˝ne kroki podj´te przez w∏adze Uczel-
ni - 300% stawka godzinowa przewidziana w taryfikatorze na
danym stanowisku dla wynagrodzeƒ dodatkowych dla osób
realizujàcych projekty w ramach VII Programu Ramowego
UE, udzia∏ w grantach mi´dzynarodowych, w szczególnoÊci
Programach Ramowych UE lub w krajowych grantach ba-
dawczych, czy uzyskanie tytu∏u naukowego, jako warunek ko-
nieczny przyznania Nagrody JM Rektora I Stopnia za osià-
gni´cia naukowo-badawcze, mo˝liwoÊç otrzymania takiej na-
grody w ka˝dym roku trwania grantu krajowego lub mi´dzy-
narodowego, dodatki specjalne dla osób szczególnie zaanga˝o-
wanych m.in. w pozyskiwanie Êrodków grantowych - b´dà do-
datkowym elementem wspomagajàcym du˝y, konieczny trud
podejmowania wyzwaƒ grantowych krajowych i mi´dzynaro-
dowych.

Finansowania studiów doktoranckich i stypendiów dokto-
ranckich, g∏ównie z zakresu dyscyplin matematyczno-przy-
rodniczych, musimy szukaç tak˝e w ró˝nego typu funduszach
europejskich.

Z jednej strony, og∏oszony zosta∏ w koƒcu stycznia br.
pierwszy nabór wniosków w ramach Programu Operacyjnego
(PO) Kapita∏ Ludzki, priorytet IV: Szkolnictwo wy˝sze i na-

uka, który otwiera przed nami takie mo˝liwoÊci finansowa-
nia, a przygotowywany aktualnie Program Rozwojowy (PR)
UÂ okreÊla tak˝e nowe perspektywy finansowania studiów
doktoranckich w ramach realizacji Dzia∏ania 4.1.1 Dostosowa-
nie kszta∏cenia na poziomie wy˝szym do potrzeb gospodarki
i rynku prac w/w priorytetu, gdzie organizacja studiów dokto-
ranckich (w tym, by∏oby wskazane, Êrodowiskowych, interdy-
scyplinarnych oraz mi´dzynarodowych studiów doktoranc-
kich), organizacja sta˝y doktoranckich w renomowanych
oÊrodkach krajowych i zagranicznych oraz finansowanie sty-
pendiów doktoranckich w dziedzinach szczególnie istotnych
dla rozwoju gospodarki znajdujà swoje wa˝ne miejsce i sà
przewidziane w PR UÂ.

Mo˝liwoÊci te sà komplementarne do tych, które zawiera
PO Innowacyjna gospodarka, w Priorytecie Badania i rozwój
nowoczesnych technologii, Dzia∏anie 1.2 - Wzmocnienie poten-
cja∏u kadrowego nauki, w ramach którego mo˝emy znaleêç
Êrodki na finansowanie projektów aplikacyjnych realizowa-
nych przez doktorantów w dziedzinach priorytetowych dla
rozwoju gospodarki, finansowanie projektów, w których
uczestniczà doktoranci, zgodne z priorytetami PO Innowacyj-
na Gospodarka oraz organizacji mi´dzynarodowych studiów
doktoranckich realizowanych w Polsce.

Z drugiej strony, wiosnà br. zostanie opublikowana decyzja
Komisji Europejskiej ustanawiajàca II faz´ programu Era-
smus Mundus, która wejdzie w ˝ycie w styczniu 2009 r.,
i w której przewiduje si´ tak˝e wspieranie wysokiej jakoÊci
wspólnych programów doktoranckich, z towarzyszàcym mu
systemem stypendiów dla najbardziej uzdolnionych studen-
tów, doktorantów i pracowników akademickich pochodzàcych
z UE i z krajów trzecich. W tego typu mo˝liwoÊci wpisujà si´
te˝ dzia∏ania w obr´bie VII PR UE w obszarze Ludzie, gdzie,
dzi´ki akcjom programu Marie-Curie, mogà byç finansowane
tzw. Initial Training Networks majàce na celu zach´canie
m∏odych absolwentów do podejmowania trudu pracy nauko-
wej i studiów doktoranckich, i pozwalajàce na m.in. organizo-
wanie seminariów, spotkaƒ roboczych, konferencji, etc. dla
m∏odych badaczy, tak przed doktoratem jak i po otrzymaniu
stopnia doktora.

Jedynà rzeczà pewnà w naszym ˝yciu jest dialektyczna
zmiana: zmieniajà si´ tak˝e studia doktoranckie, zmieniajà si´
priorytety, zmieniajà si´ mo˝liwoÊci ich finansowania - na-
szym zadaniem jest aktywne powodowanie i kszta∏towanie od-
powiednich zmian - trudno by∏oby powiedzieç, ˝e zrobiliÊmy
ju˝ wszystko, co mo˝liwe, by te odpowiednie zmiany si´ doko-
na∏y. Tym bardziej, ˝e post´pujà one bardzo szybko, zdecydo-
wanie szybciej ni˝ kiedyÊ a ich tempo b´dzie wcià˝ rosnàç. Nie
jesteÊmy np. w ˝aden sposób usatysfakcjonowani liczbà przy-
znawanych stypendiów doktoranckich - która jest funkcjà
wcià˝ absolutnie niewystarczajàcej dla osiàgni´cia koniecz-
nych celów stworzenia w Polsce gospodarki opartej na wiedzy
i spo∏eczeƒstwa informacyjnego dotacji ministerialnej. Oba-
wiamy si´, ˝e przy najlepszych naszych ch´ciach, nie wszyscy
utalentowani absolwenci Uczelni trafiajà na studia doktoranc-
kie, bo nie majà ku temu odpowiednich Êrodków finansowych
a z takim stanem rzeczy ani nie chcemy ani nie mo˝emy si´ go-
dziç. Chcemy, aby uniwersytety mog∏y w wi´kszym zakresie
uczestniczyç w tworzeniu bogactwa spo∏ecznego, ale by to ro-
biç, muszà mieç i wolnoÊç badaƒ naukowych i dokonaç stosow-
nych reform wewn´trznych, i odpowiednie ku temu Êrodki fi-
nansowe. Musimy zrobiç wszystko, by odwróciç z∏e trendy wie-
lu lat absolutnego niedoinwestowania szkolnictwa wy˝szego
i nauki, jeÊli chcemy, by szko∏y wy˝sze by∏y jednym ze znaczà-
cych elementów nap´dowych i rozwojowych naszego kraju, by
dawa∏y bogactwo wiedzy, twórczoÊci, impulsów i odpowiednio
du˝y wk∏ad w rozwój gospodarczy i spo∏eczny.

WIES¸AW BANYÂ
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• studiowania:

- na 34 kierunkach, z których wi´k-
szoÊç otrzyma∏o akredytacje Paƒstwo-
wej Komisji Akredytacyjnej,

- na 135 partnerskich uczelniach za-
granicznych w ramach studenckiej wy-
miany mi´dzynarodowej w 30 krajach,

- pod kierunkiem wyjàtkowych wy-
k∏adowców, wÊród nich m.in.: prof. Fi-
lipa Bajona, prof. Jerzego Stuhra, prof.
Krzysztofa Zanussiego...

To na naszej Uczelni studiowali:
- artyÊci, pisarze, filmowcy: Maciej

Dejczer, Tomasz Dobrowolski, Marcin
Kosza∏ka, Teresa Kotlarczyk, Wojciech
Kuczok, Magdalena Lazarkiewicz,
Magdalena Piekorz, Maciej Pieprzyca,
Renata Przemyk, Micha∏ Rosa;

- twórcy i cz∏onkowie kabaretów:
DNO, ¸owcy.B, Mumio;

- dziennikarze, felietoniÊci: Marcin
Babko, Marek Czy˝, Barbara Marci-
niec, Tadeusz Mosz, Micha∏ Ogórek,
Anna Popek;

- postacie ˝ycia publicznego: Krysty-
na Bochenek, Tomasz Pietrzykowski;

- redaktorzy pism, czasopism i wydaw-
nictw: „FA-art.”, „Opcje”, „Âlàsk”, „ZNAK”.

Wielu z nich to zdobywcy i laureaci
nagród, konkursów oraz plebiscytów,

na przyk∏ad: Festiwalu Polskich Fil-
mów Fabularnych w Gdyni, Literackiej
Nagrody NIKE, Paszportów „Polityki”,
Wiktorów i innych. Nasi absolwenci
pracujà w: „Dzienniku Zachodnim”,
„Gazecie Wyborczej”, Polskim Radiu,
Radzie Ministrów, Âlàskim Urz´dzie
Wojewódzkim, Telewizji Polskiej.

• rozwoju 

zainteresowaƒ i pasji
- w licznych studenckich ko∏ach na-

ukowych, Akademickim Zwiàzku Spor-
towym z ok. 40 sekcjami rekreacyjny-
mi, studenckim radiu „Egida”, Stu-
denckim Zespole PieÊni i Taƒca „Kato-
wice”, dwóch chórach i trzech kabare-

tach oraz na wyprawach naukowych
np. na Spitzbergen.

• zabawy
- w klubach, na imprezach studenc-

kich, w tym: juwenaliach, festiwalach
kultury studenckiej.

Uniwersytet Âlàski 

to tak˝e:
- jedyna uczelnia posiadajàca Wydzia∏

Radia i Telewizji,
- czwarty pod wzgl´dem liczby studen-

tów, którzy otrzymali stypendia ministra
nauki i szkolnictwa wy˝szego za osiàgni´-
cia w nauce i sporcie (w roku akademic-
kim 2007/2008 uzyska∏o je 66 studentów).

Informacji o studiach udziela
Dzia∏ Kszta∏cenia

tel. 032/ 359 18 10, 359 18 80
www.rekrutacja.us.edu.pl

rekrutacja@us.edu.pl

UNIWERSYTET ÂLÑSKI
W KATOWICACH

40-007 Katowice, ul. Bankowa 12
tel. centrali: (032) 359 24 00,

www.us.edu.pl,
e-mail: info@us.edu.pl

Uniwersytet 
Âlàski 
w Katowicach
to mo˝liwoÊç:
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S tudenci w naszym regionie zawsze
stanowili widocznà, pe∏nà pomys∏ów,
zapa∏u i ch´ci do dzia∏ania grup´.

Dzi´ki nim powsta∏o wiele wydarzeƒ kultu-
ralnych i naukowych. Nie odby∏y by si´ one
jednak bez pomocy ̋ yczliwych osób i instytu-
cji. Dlatego studenci Uniwersytetu Âlàskiego
chcàc podzi´kowaç za wsparcie, po raz pierw-
szy w historii przyznali nagrod´ Laur Stu-
dencki 2007. Uroczysta gala wr´czenia Lau-
rów Studenckich odby∏a si´ 18 lutego w kino-
teatrze Rialto w Katowicach. Nagrodzone zo-
sta∏y osoby i instytucje, które promujà kultu-
r´ studenckà w regionie, ich ca∏okszta∏t dzia-
∏aƒ w znacznym stopniu przyczynia si´ do
poprawy jakoÊci kszta∏cenia oraz rozwoju ˝y-
cia studenckiego i oczywiÊcie sà niezwykle
˝yczliwi ˝akom.

Wyró˝nienia przyznano w oparciu o anali-
z´ nades∏anych zg∏oszeƒ przez Kapitu∏´ Na-
grody, którà stanowili studenci naszej Uczel-
ni. Nagrodà przyznanà wy∏àcznie przez Ka-
pitu∏´ by∏a Nagroda Honorowa, którà
potrzyma∏ JM Rektor Uniwersytetu Âlàskie-
go w Katowicach prof. zw. dr. hab. Janusz
Janeczek. Spo∏ecznoÊç studencka Uniwersy-
tetu Âlàskiego wyró˝ni∏a ponadto osob´

uznawanà za Przyjaciela Studentów. W tym
roku ten zaszczytny tytu∏ przypad∏ prof. dr
hab. Adamowi Lityƒskiemu, kierownikowi
Katedry Historii Prawa Wydzia∏u Prawa
i Administracji UÂ.

Ponadto Laury Studenckie 2007
otrzymali:

W kategorii „Organizacja przyjazna stu-
dentom” - LUKAS Bank

W kategorii „Promotor kultury studenc-
kiej” - program „Uwaga weekend”, zrealizo-
wany w TVP 3 Katowice.

W kategorii „Wydarzenie kulturalne ro-
ku” – impreza OFF FESTIVAL.

UroczystoÊç zaszczycili swojà obecnoÊcià
Laureaci, w∏adze Uniwersytetu Âlàskiego:
prorektor ds. nauki i informatyzacji prof. zw.
dr hab. Wies∏aw BanyÊ, prorektor ds. kszta∏-
cenia prof. UÂ dr hab. Anna ¸abno, prorek-
tor ds. wspó∏pracy i promocji prof. dr hab.
Barbara Ko˝usznik, wicemarsza∏ek Senatu
RP Krystyna Bochenek, przedstawiciele sa-
morzàdu lokalnego, Êrodowiska naukowego
i kulturalnego oraz studenci. Gwiazdà mu-
zycznà wieczoru by∏ kwartet jazzowy z∏o˝ony
ze studentów Wydzia∏u Jazzu Akademii Mu-
zycznej w Katowicach.

RED.

JM Rektor UÂ prof. zw. dr hab. Janusz Jane-

czek - laureat Nagrody Honorowej

Jacek Janota odebra∏ nagrod´ dla Lukas Banku

- laureata nagrody w kategorii „Organizacja

przyjazna studentom”

Laureat w kategorii „Przyjaciel studenta” 

- prof. zw. dr hab. Adam Lityƒski

Anna Chwalba z TVP 3 Katowice, autorka pro-

gramu „Uwaga weekend” uhonorowanego na-

grodà w kategorii „Promotor kultury studenckiej”

Laureaci „Laurów Studenckich 2007

Prorektor UÂ ds. kszta∏cenia prof. dr hab. Anna

¸abno

Wicemarsza∏ek Senatu RP Krysytna Bochenek Kwartet jazzowy studentów Wydzia∏u Jazzu Akademii Muzycznej w Katowicach
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- Na naszych oczach zmienia si´
oblicze Katowic, z w´glowej stolicy
Polski w miasto nowych mo˝liwoÊci,
to jest tak˝e wyzwanie dla Uniwersy-
tetu Âlàskiego.

- Pomys∏ programu promocyjnego, któ-
ry zach´ca∏by m∏odzie˝ do studiowania
w Katowicach ma ju˝ kilkuletnià histori´.
Temat ten powraca∏ podczas ka˝dego spo-
tkania w∏adz Uczelni z prezydentem Ka-
towic Piotrem Uszokiem. Do decyzji
o tym, ˝e nale˝y po∏àczyç dzia∏ania, niko-
go nie trzeba by∏o przekonywaç, ale te za-
ledwie nieÊmia∏e zalà˝ki programu nie do-
czeka∏y si´ wówczas realizacji z powodu -
jak to zwykle bywa - braku odpowiednich
finansów.

- Wiele si´ zmieni∏o od momentu,
kiedy w Radzie Miasta zasiad∏a pro-
rektor Uniwersytetu Âlàskiego, czyli
pani...

- W swoim przedwyborczym programie
deklarowa∏am aktywnà promocj´ Kato-

wic jako miasta akademickiego, otwarte-
go dla m∏odzie˝y, która nie tylko mo˝e tu
zdobyç wykszta∏cenie, ale ma tak˝e szan-
s´ rozpoczàç budow´ w∏asnej kariery za-
wodowej. To miasto, jak i ca∏y region, dys-
ponuje ogromnym potencja∏em intelektu-
alnym i gospodarczym, jest tak˝e nie-
zmiernie atrakcyjne dla inwestorów. Po-
wsta∏ zespó∏ Êwietnych fachowców a zara-
zem entuzjastów pomys∏u, w jego gronie
znaleêli si´ mi´dzy innymi prof. Ma∏go-
rzata ¸uszczak, dr Jerzy Jarosz, dr Miro-
s∏aw Nakonieczny, a tak˝e przedstawiciel
Samorzàdu studenckiego Maciej Biskup-
ski. Nasze dzia∏ania silnie wspiera∏ prezy-
dent Uszok. Pierwsze kroki by∏y dosyç
trudne, program rodzi∏ si´ w chaosie po-
mys∏ów, ale uda∏o nam si´ przygotowaç
pierwszà akcj´ promocyjnà. Nasi cieszyƒ-
scy artyÊci zaprojektowali plakat „Kato-
wice - miasto markowych uczelni” i tak
ruszy∏a pierwsza kampania „Studiuj
w Katowicach”, g∏ównie na tereny
wschodniej Polski.

- To by∏a s∏uszna decyzja?
- Bardzo. Okaza∏o si´, ̋ e tamtejszà m∏o-

dzie˝ nieco tradycyjny Kraków przera˝a∏
nadmiarem elitarnoÊci. U nas czujà si´ -
jak sami podkreÊlajà - bardziej przyjaênie.
JesteÊmy, ich zdaniem, bardziej serdeczni
i otwarci. Pierwszà kampani´ poddaliÊmy
szczegó∏owej ocenie i analizie, wydobywa-
jàc wszystkie jej mankamenty i s∏abe
punkty. Wyniki pos∏u˝y∏y do przygotowa-
nia kolejnej, znacznie ju˝ ulepszonej. Jej
efekty zobaczymy pod koniec marca.

- Zgodnie pracujàcy zespó∏, w któ-
rym po∏àczyli swoje wysi∏ki przed-
stawicie samorzàdu i nauczyciele
akademiccy, to rzadkoÊç.

- Nam si´ uda∏o i nie ukrywam zadowo-
lenia z tego faktu. To silna, zgrana a co
najwa˝niejsze skuteczna w dzia∏aniu gru-
pa. ¸àczy nas wspólny cel: wypromowaç
miasto, które z otwartymi ramionami cze-
ka na m∏odzie˝, a jego wizytówkà sà szko-
∏y wy˝sze na europejskim poziomie edu-

Nowa ods∏ona kampanii

Studiuj w Katowicach
Ró˝norodnoÊç i atrakcyj-

noÊç poszczególnych kierun-

ków oraz specjalnoÊci, czyli

bardzo nowoczesna oferta

nauczania, wysoki poziom

nauk Êcis∏ych, których pro-

gramy, przygotowane

w oparciu o analizy i pro-

gnozy na przysz∏oÊç, wy-

chodzà naprzeciw zapo-

trzebowaniu na rynku pra-

cy, znakomita kadra na-

ukowa, uczestniczàca

w mi´dzynarodowych pro-

gramach badawczych

i majàca znaczàce osià-

gni´cia naukowe, mo˝liwoÊç

odbywania praktyk zagra-

nicznych, certyfikaty... nie

sposób jednym tchem wyli-

czyç wszystkiego, co oferu-

je Uniwersytet Âlàski.

Rozmowa z prorektor ds. wspó∏pracy 

i promocji prof. dr hab. Barbarà Ko˝usznik
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kacyjnym. Naszà ofert´ kierujemy do
wszystkich, równie˝ tych, którzy po raz
drugi stajà przed wyborem uczelni. Oczy-
wiÊcie dotyczy to nie tylko Uniwersytetu
Âlàskiego, informujemy i zach´camy do
podj´cia nauki w innych szko∏ach wy˝-
szych: Akademii Ekonomicznej, Politech-
nice Âlàskiej, Akademii Sztuk Pi´knych,
Uniwersytecie Medycznym, Akademii
Muzycznej...

- A szko∏y spo∏eczne i prywatne?
- To jest stale temat otwarty, prezentu-

jàc akademickoÊç naszego miasta, nie mo-
˝emy pomijaç pozosta∏ych szkó∏ wy˝-
szych. Tak zaawansowany edukacyjnie
region jest zach´tà dla inwestorów, Êwiad-
czy o znakomicie przygotowanym rynku
zasobów ludzkich. To sà jednak plany na
przysz∏oÊç.

- Czy akcja promocyjna na tak sze-
rokà skal´ Êwiadczy o spadku zainte-
resowania m∏odzie˝y Uniwersyte-
tem?

- Taka jest potrzeba i wymóg czasu.
Ubieg∏oroczny nabór, wbrew ogólnopol-

skim prognozom, by∏ na naszej Uczelni
zadowalajàcy, mimo ˝e startowa∏a m∏o-
dzie˝ z ni˝u demograficznego. Nie mo˝e-
my jednak na tym poprzestaç. O kandyda-
tów trzeba zabiegaç, docierajàc do nich
nowoczesnymi metodami, z pe∏nà infor-
macjà o bogatej ofercie edukacyjnej
i wszelkich atutach, jakie posiada Uniwer-
sytet.

- Czyli...
- Najwa˝niejsze to ró˝norodnoÊç

i atrakcyjnoÊç poszczególnych kierun-
ków oraz specjalnoÊci, czyli bardzo nowo-
czesna oferta nauczania, wysoki poziom
nauk Êcis∏ych, których programy, przy-
gotowane w oparciu o analizy i prognozy
na przysz∏oÊç, wychodzà naprzeciw zapo-
trzebowaniu na rynku pracy, znakomita
kadra naukowa, uczestniczàca w mi´dzi-
narodowych programach badawczych
i majàca znaczàce osiàgni´cia naukowe,
mo˝liwoÊç odbywania praktyk zagra-
nicznych, certyfikaty... nie sposób jed-
nym tchem wyliczyç wszystkiego. Dla
przysz∏ych studentów bardzo du˝e zna-
czenie ma tak˝e jakoÊç pomocy socjalnej,

o jakà mogà si´ ubiegaç, warunki zakwa-
terowania w akademikach, dost´pnoÊç
do bibliotek, korzystanie z pomocy dy-
daktycznych, wyposa˝enie pracowni spe-
cjalistycznych i laboratoriów. W ka˝dej
z tych dziedzin posiadamy bogatà ofert´.
I to, co m∏odych ludzi bardzo interesuje -
wiele atrakcyjnych propozycji sp´dzania
wolnego czasu. Wachlarz imprez kultu-
ralnych jest tak rozleg∏y, ˝e ka˝dy ma
szans´ na realizacj´ swoich pomys∏ów.
Poczàwszy od jedynego w Polsce, organi-
zowanego od podstaw przez studentów -
Festiwalu Nauki, poprzez widoczne
w mieÊcie Juwenalia a tak˝e elitarne, ale
znaczàce imprezy. Przyk∏adem mo˝e byç
otwarta niedawno wystawa cieszyƒskich
artystów w katowickiej galerii „Szyb Wil-
son”, jakie˝ tam dojrza∏e talenty! Uni-
wersytet rozs∏awiajà nasi wspaniali m∏o-
dzi filmowcy, nasze zespo∏y: „Katowice”,
chór akademicki „Harmonia”, kabaret
„¸owcy. B”... Sukcesy naszych studen-
tów i absolwentów sà najskuteczniej-
szym elementem promocji uczelni.

ROZMAWIA¸A
MARIA SZTUKA

NowoÊci w ofercie
kszta∏cenia na UÂ

Wydzia∏ Nowe kierunki/specjalnoÊci/programy Forma studiów

Wydzia∏ Filologiczny Filologia Stacjonarne

specjalnoÊç: angielska I stopnia

program: kultura - media - translacja

Wydzia∏ Filologiczny Filologia Niestacjonarne

specjalnoÊç: angielska I stopnia

program: t∏umaczeniowy - j´zyk hiszpaƒski

Wydzia∏ Filologiczny Filologia Stacjonarne i niestacjonarne

specjalnoÊç: angielska II stopnia

program: kultura - media - translacja

Wydzia∏ Nauk Spo∏ecznych Filozofia Stacjonarne i niestacjonarne

specjalnoÊci: II stopnia

- historyczno-filozoficzna

- filozofia kultury i polityki

- etyka spo∏eczna

Wydzia∏ Nauk Spo∏ecznych Historia sztuki Stacjonarne i niestacjonarne 

I stopnia

Wydzia∏ Artystyczny Grafika Niestacjonarne

I stopnia

Wydzia∏ Informatyki In˝ynieria materia∏owa Stacjonarne

i Nauk o Materia∏ach specjalnoÊç: nauka o materia∏ach I i II stopnia

Wydzia∏ Matematyki, Fizyka Stacjonarne i niestacjonarne 

Fizyki i Chemii specjalnoÊç: fizyka medyczna I stopnia

Wydzia∏ Matematyki, Fizyka Stacjonarne

Fizyki i Chemii specjalnoÊç: fizyka medyczna II stopnia

Wydzia∏ Nauk o Ziemi Geofizyka Stacjonarne I stopnia
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WYDZIA¸ ARTYSTYCZNY
ul. Bielska 62

43-400 Cieszyn
tel.: 0 33 854 62 40

centrala: 0 33 854 61 00
e-mail: wart@wart.us.edu.pl

http://www.wart.us.edu.pl

edukacja artystyczna w zakresie
sztuki muzycznej I, II stopnia
stacjonarne i niestacjonarne; edukacja
artystyczna w zakresie sztuk pla-
stycznych I stopnia stacjonarne, I, II
stopnia niestacjonarne; grafika I stop-
nia stacjonarne i niestacjonarne

WYDZIA¸ BIOLOGII
I OCHRONY ÂRODOWISKA

ul. Jagielloƒska 28
40-032 Katowice

tel. 0 32 200 94 61, 0 32 255 58 73
e-mail: biologia@us.edu.pl
http://www.wbios.us.edu.pl

biologia, specjalnoÊci: biologia
w ochronie Êrodowiska I, II stopnia sta-
cjonarne, niestacjonarne; biologia ogólna
i eksperymentalna I, II stopnia stacjo-
narne, niestacjonarne; biotechnologia
(biotechnologia roÊlin i mikroorgani-
zmów) I, II stopnia stacjonarne

ochrona Êrodowiska specjalnoÊci:
biologiczne podstawy ochrony Êrodo-
wiska I, II stopnia stacjonarne; fizyko-
chemiczne metody ochrony Êrodowi-
ska I, II stopnia stacjonarne; geoekologia
I, II stopnia stacjonarne

WYDZIA¸ ETNOLOGII
I NAUK O EDUKACJI

ul. Bielska 62
43-400 Cieszyn

tel.: 0 33 854 61 14
centrala: 0 33 854 61 00

http://www.weinoe.us.edu.pl

etnologia I, II stopnia stacjonarne,
I stopnia niestacjonarne

pedagogika, specjalnoÊci: zinte-
growana edukacja wczesnoszkolna
i wychowanie przedszkolne I, II stop-
nia stacjonarne, I, II stopnia niestacjonar-
ne; animacja spo∏eczno-kulturalna
I stopnia stacjonarne, I stopnia niestacjo-
narne; edukacja filozoficzno-spo∏ecz-
na I stopnia stacjonarne, I stopnia niesta-
cjonarne; pedagogika opiekuƒczo-wy-
chowawcza I, II stopnia stacjonarne, I,
II stopnia niestacjonarne; asystent oso-
by niepe∏nosprawnej I stopnia stacjo-
narne, I stopnia niestacjonarne; wycho-
wanie ekologiczne z etykà Êrodowi-
skowà I stopnia stacjonarne, I stopnia
niestacjonarne

WYDZIA¸ FILOLOGICZNY
pl. Sejmu Âlàskiego 1

40-032 Katowice
tel. bezpoÊredni: 0 32 200 92 63

filologia polska I, II stopnia stacjonar-
ne, niestacjonarne; filologia polska OÊr.
Dyd. w Rybniku I stopnia stacjonarne;
informacja naukowa i biblioteko-
znawstwo I, II stopnia stacjonarne, niesta-
cjonarne; kulturoznawstwo I, II st. sta-
cjonarne, niestacjonarne

ul. ˚ytnia 8
41-200 Sosnowiec

tel. bezpoÊredni: 0 32 269 18 59

ul. ˚ytnia 10
41-200 Sosnowiec

centrala: 0 32 269 18 00

ul. ˚ytnia 12
41-200 Sosnowiec

centrala: 0 32 269 18 15
http://venus.fil.us.edu.pl

filologia:
specjalnoÊç: klasyczna, program:

cywilizacja Êródziemnomorska I stop-
nia stacjonarne; specjalnoÊç j´zyki sto-
sowane: j´zyk francuski i j´zyk an-
gielski, program: t∏umaczeniowy
I stopnia stacjonarne; specjalnoÊç: ro-
maƒska II stopnia stacjonarne, niestacjo-
narne; specjalnoÊç: j´zyk francuski
program: t∏umaczeniowy z j´zykiem
w∏oskim lub j´zykiem hiszpaƒskim
I stopnia stacjonarne; specjalnoÊç: j´zyk
francuski II stopnia stacjonarne; spe-
cjalnoÊç: w∏oska I, II stopnia stacjonar-
ne; specjalnoÊç: j´zyk hiszpaƒski pro-
gram: t∏umaczeniowy z j´zykiem ro-
syjskim I stopnia stacjonarne, niestacjo-
narne; specjalnoÊç: j´zyk hiszpaƒski II
stopnia stacjonarne; specjalnoÊç: ger-
maƒska, program: nauczycielski
I stopnia stacjonarne, II stopnia niestacjo-
narne; specjalnoÊç: germaƒska, pro-
gram: kultura i literatura krajów nie-
mieckiego obszaru j´zykowego I stop-
nia stacjonarne; specjalnoÊç: s∏owiaƒ-
ska I, II stopnia stacjonarne, I stopnia nie-
stacjonarne; specjalnoÊç: rosyjska
I stopnia stacjonarne; specjalnoÊç: j´zy-
ki wschodnios∏owiaƒskie II stopnia
stacjonarne; specjalnoÊç: j´zyk rosyjski
od podstaw I, II stacjonarne, niestacjo-
narne; specjalnoÊç: j´zyk rosyjski od
podstaw program: j´zyk biznesu
I stopnia stacjonarne, niestacjonarne; spe-
cjalnoÊç: angielska program: nauczy-
cielski I, II stopnia stacjonarne, II stopnia
niestacjonarne; specjalnoÊç: angielska
program: kultura i literatura angiel-
skiego obszaru j´zykowego I, II stop-

nia stacjonarne; specjalnoÊç: angielska
program: kultura-media-translacja I,
II stopnia stacjonarne, II stopnia niestacjo-
narne; specjalnoÊç: angielska, pro-
gram: t∏umaczeniowy - j´zyk nie-
miecki I stopnia stacjonarne; specjal-
noÊç: angielska program: t∏umacze-
niowy - j´zyk arabski I stopnia stacjo-
narne; specjalnoÊç: angielska pro-
gram: t∏umaczeniowy - j´zyk hisz-
paƒski I stopnia niestacjonarne; specjal-
noÊç: angielska, program: t∏umacze-
niowy - j´zyk chiƒski I stopnia niesta-
cjonarne; specjalnoÊç: angielska pro-
gram: j´zyk biznesu I stopnia stacjonar-
ne, niestacjonarne; specjalnoÊç: angiel-
ska program: j´zyk angielski II stop-
nia niestacjonarne

WYDZIA¸ INFORMATYKI
I NAUKI O MATERIA¸ACH

ul. ˚eromskiego 3
41-200 Sosnowiec

tel.: 0 32 291 85 48, 0 32 291 85 49
e-mail dziekanat_WINM@us.edu.pl

http://www.wiinom.us.edu.pl

informatyka I, II stopnia stacjonarne,
niestacjonarne; edukacja techniczno-in-
formatyczna I, II stopnia stacjonarne,
niestacjonarne; in˝ynieria biomedyczna
specjalnoÊç: informatyka medyczna
I stopnia stacjonarne; in˝ynieria mate-
ria∏owa, specjalnoÊç: nauka o mate-
ria∏ach I, II stopnia stacjonarne

WYDZIA¸ MATEMATYKI,
FIZYKI I CHEMII

ul. Bankowa 14
40-007 Katowice

tel. bezpoÊredni: 0 32 359 15 50,
0 32 258 44 12

e-mail: dziekanat@mfc.us.edu.pl

fizyka specjalnoÊci: fizyka teore-
tyczna I, II stopnia stacjonarne; fizyka
doÊwiadczalna I, II stopnia stacjonarne;
nauczycielska fizyka z informatykà
I stopnia stacjonarne; nauczycielska fi-
zyka z chemià I stopnia stacjonarne; fi-
zyka informatyczna I, II stopnia stacjo-
narne; ekonofizyka I stopnia stacjonar-
ne; fizyka medyczna I, II stopnia stacjo-
narne (w przypadku uruchomienia kierun-
ku: fizyka medyczna, w porozumieniu ze
Âlàskim Uniwersytetem Medycznym i Cen-
trum Onkologii w Gliwicach, nabór na spe-
cjalnoÊç fizyka medyczna zostanie zawie-
szony); fizyka nanouk∏adów i kwanto-
we techniki informatyczne II stopnia
stacjonarne; 

fizyka medyczna (nabór zostanie uru-
chomiony w momencie uzyskania zgody na
otwarcie kierunku) I stopnia in˝ynierskie;

Oferta edukacyjna Uniwersytetu
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specjalnoÊci: dozymetria I stopnia sta-
cjonarne in˝ynierskie; optyka w medycy-
nie I stopnia stacjonarne in˝ynierskie;
elektroradiologia I stopnia stacjonarne,
niestacjonarne in˝ynierskie; 

fizyka medyczna II stopnia stacjonar-
ne (nabór zostanie uruchomiony w momen-
cie uzyskania zgody na otwarcie kierunku)

informatyka I stopnia stacjonarne
chemia I stopnia stacjonarne; specjal-

noÊç: chemia Êrodowiska I stopnia sta-
cjonarne

matematyka, specjalnoÊci: modelo-
wanie matematyczne I, II stopnia stacjo-
narne; matematyka w finansach i eko-
nomii I, II stopnia stacjonarne, niestacjo-
narne; matematyczne metody infor-
matyki I, II stopnia stacjonarne, niestacjo-
narne; metody statystyczne I, II stopnia
stacjonarne; nauczycielska matematy-
ka i informatyka I, II stopnia stacjonar-
ne, niestacjonarne; teoretyczna I, II stop-
nia stacjonarne; nauczycielska II stopnia
niestacjonarne

WYDZIA¸ NAUK O ZIEMI
ul. B´dziƒska 60
41-200 Sosnowiec

tel.: 0 32 368 94 00
e-mail dziekanat@wnoz.us.edu.pl

http://www.wnoz.us.edu.pl

geologia I, II stopnia stacjonarne
geografia I, II stopnia stacjonarne, 

I, II stopnia niestacjonarne
geofizyka I stopnia stacjonarne

WYDZIA¸ NAUK SPO¸ECZNYCH
ul. Bankowa 11
40-007 Katowice

centrala: 0 32 359 24 00
Http://www.wns.us.edu.pl

socjologia, specjalnoÊci: praca so-
cjalna I stopnia stacjonarne, I stopnia nie-
stacjonarne; praca socjalna - organizo-
wanie spo∏ecznoÊci lokalnej II stopnia
stacjonarne, II stopnia niestacjonarne; ko-
munikacja spo∏eczna II stopnia stacjo-
narne, II stopnia niestacjonarne; socjolo-
gia ogólna I, II stopnia stacjonarne, II
stopnia niestacjonarne; socjologia rekla-
my i komunikacja spo∏eczna I stopnia
stacjonarne, I stopnia niestacjonarne; so-
cjologia OÊr. Dyd. w Rybniku I stopnia
stacjonarne, niestacjonarne

filozofia I stopnia stacjonarne, niesta-
cjonarne; filozofia OÊr. Dyd. W Rybniku
I stopnia stacjonarne, niestacjonarne spe-
cjalnoÊci: historyczno-filozoficzna II
stopnia stacjonarne, niestacjonarne; filo-
zofia kultury i polityki II stopnia stacjo-
narne, niestacjonarne; etyka spo∏eczna II
stopnia stacjonarne, niestacjonarne

historia specjalnoÊci: nauczyciel-
ska I stopnia stacjonarne, niestacjonarne;
archiwalna I stopnia stacjonarne, nie-
stacjonarne; ogólnohistoryczna ze
specjalizacjà spo∏eczno-ekonomicz-
nà I stopnia stacjonarne, niestacjonarne;
historia OÊr. Dyd. w Rybniku spe-
cjalnoÊç: nauczycielska I stopnia sta-
cjonarne, niestacjonarne; 

historia II stopnia stacjonarne, niesta-
cjonarne; historia sztuki I stopnia sta-
cjonarne, niestacjonarne

politologia I, II stopnia stacjonarne,
niestacjonarne; politologia OÊr. Dyd.
w Rybniku I stopnia stacjonarne, niesta-
cjonarne

WYDZIA¸ PEDAGOGIKI
I PSYCHOLOGII
ul. Gra˝yƒskiego 53

40-126 Katowice
tel.: 0 32 359 97 00

Http://www.ip.us.edu.pl
http://www.pedagogika.us.edu.pl

pedagogika, specjalnoÊci: socjal-
na i opiekuƒcza I stopnia stacjonarne,
I, II stopnia niestacjonarne; resocjali-
zacyjna z profilaktykà spo∏ecznà
I stopnia stacjonarne, I, II stopnia nie-
stacjonarne; zintegrowana edukacja
wczesnoszkolna i wychowanie
przedszkolne I, II stopnia stacjonarne,
I, II stopnia niestacjonarne; zintegro-
wana edukacja wczesnoszkolna
i edukacja informatyczna I, II stop-
nia stacjonarne, I, II stopnia niestacjo-
narne; zintegrowana edukacja
wczesnoszkolna i oligofrenopeda-
gogika I stopnia stacjonarne, I, II stop-
nia niestacjonarne; zdrowia I stopnia
stacjonarne, I, II stopnia niestacjonarne;
psychologia jednolite magisterskie,
stacjonarne i niestacjonarne

WYDZIA¸ PRAWA
I ADMINISTRACJI

ul. Bankowa 11 B
40-007 Katowice

tel. i: 0 32 359 20 60
http://www.wpia.us.edu.pl

prawo jednolite magisterskie stacjonar-
ne, niestacjonarne

administracja I, II stopnia niestacjo-
narne

WYDZIA¸ RADIA I TELEWIZJI
IM. K. KIEÂLOWSKIEGO

ul. Bytkowska 1 B
40-955 Katowice

tel.: 0 32 258 58 40, 0 32 258 70 70
e-mail: writv@us.edu.pl

http://www.writv.us.edu.pl

realizacja obrazu filmowego, te-
lewizyjnego i fotografia jednolite
magisterskie stacjonarne, II stopnia sta-
cjonarne

organizacja produkcji filmowej i te-
lewizyjnej I, II stopnia stacjonarne, nie-
stacjonarne

re˝yseria I stopnia stacjonarne

WYDZIA¸ TEOLOGICZNY
ul. Jordana 18

40-042 Katowice
tel.: 0 32 356 90 56

e-mail: sekretariat@wtl.us.edu.pl
http://www.wtl.us.edu.pl

teologia, specjalnoÊci: pastoralna
jednolite magisterskie, stacjonarne; na-
uczycielska jednolite magisterskie stacjo-
narne i niestacjonarne; ogólna jednolite
magisterskie, stacjonarne

MI¢DZYNARODOWA
SZKO¸A NAUK POLITYCZNYCH

ul. Bankowa 11
40-007 Katowice

tel.: 0 32 258 36 55
http://uranos.cto.us.edu.pl/~imsnp

politologia II stopnia stacjonarne

MIEDZYKIERUNKOWE 
INDYWIDUALNE STUDIA 

MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZE
ul. Uniwersytecka 4

40-007 Katowice
tel.: 0 32 359 12 27

http://www.mismp.us.edu.pl

mi´dzykierunkowe indywidualne
studia matematyczno-przyrodnicze
I stopnia stacjonarne

MI¢DZYKIERUNKOWE 
INDYWIDUALNE STUDIA 

HUMANISTYCZNE
ul. Szkolna 7

40-006 Katowice
tel.: 0 32 359 20 59, 0 32 359 13 05

http://www.mish.us.edu.pl

mi´dzykierunkowe indywidualne
studia humanistyczne I stopnia stacjo-
narne, jednolite magisterskie stacjonarne

SZKO¸A ZARZÑDZANIA
ul. 75 Pu∏ku Piechoty 1

41-500 Chorzów
centrala: 0 32 349 39 00

e-mail: szkolaz@us.edu.pl
http://www.sz.us.edu.pl

zarzàdzanie I stopnia stacjonarne i nie-
stacjonarne

Âlàskiego w roku 2008/2009
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- Jaka idea przyÊwieca∏a utworze-
niu takiego kierunku studiów?

W.Z.: Coraz cz´Êciej pojawiajà si  ́opinie
o nasyceniu rynku pracy absolwentami kie-
runków humanistycznych a jednoczesnym
odczuwalnym braku specjalistów z dziedzin
matematyczno-przyrodniczych. Zasadniczà
ideà powo∏ania tego kierunku jest zatem
wykszta∏cenie nowoczesnych specjalistów
z zakresu szeroko rozumianej geofizyki, do-
brze przygotowanych do wspó∏pracy
z przedstawicielami innych dyscyplin nauk
o Ziemi i nauk fizycznych. Bioràc pod uwa-
g  ́analiz  ́rynku pracy i wychodzàc naprze-
ciw spodziewanym trendom zosta∏ opraco-
wany program studiów obejmujàcy w∏aÊci-
wie dobrane, najwa˝niejsze przedmioty
z zakresu nauk matematyczno-fizycznych
oraz nauk o Ziemi, pozwalajàcy nowocze-
Ênie kszta∏ciç specjalistów, mogàcych ∏atwo
i szybko adaptowaç si´ i specjalizowaç
w ró˝nych dziedzinach nauk o Ziemi obej-
mujàcych litosfer ,́ ochron  ́Êrodowiska, at-
mosfer  ́a tak˝e hydrosfer .́

- Czy dobre przygotowanie teore-
tyczne jest wystarczajàce do wykony-
wania zawodu geofizyka?

A.I.: Program zawierajàcy dobrze rozwi-
ni´te podstawy teoretyczne jest niezwykle

istotny, niemniej jednak równie wa˝ne jest
praktyczne przygotowanie geofizyka do za-
wodu. Nale˝y przez to rozumieç przygoto-
wanie do prowadzenia prac doÊwiadczal-
nych i pomiarowych w laboratorium i w te-
renie oraz obs∏ugi nowoczesnego sprz´tu.
Umiej́ tnoÊci te studenci nabywajà uczest-
niczàc w çwiczeniach terenowych. W ra-
mach çwiczeƒ zapoznawani sà z nowocze-
snà, specjalistycznà aparaturà, odwiedzajà
liczàce si  ́ w Polsce oÊrodki naukowo-ba-
dawcze i laboratoria. Dodatkowe umiej́ t-
noÊci praktyczne rozwijane sà w ramach
praktyk zawodowych. Poszerzeniu do-
Êwiadczeƒ zawodowych sprzyja wymiana
mi´dzynarodowa oraz dzia∏alnoÊç w ko∏ach
naukowych. Indywidualne predyspozycje
do wykonywania tego zawodu tak˝e sà
istotne. Studia nie nale˝à do naj∏atwiej-
szych, ale jest to rekompensowane bardzo
˝yczliwà atmosferà i wyjàtkowo dobrymi
relacjami z kadrà. Efektem tego jest wielo-
letnie podtrzymywanie wi´zi i wspó∏pracy
z absolwentami. Dodatkowym atutem stu-
diów jest element przygody zwiàzany z çwi-
czeniami terenowymi i wyjazdami zagra-
nicznymi, które sà szko∏à samodzielnoÊci.

- Jaka korzyÊç p∏ynie z podj´cia stu-
diów na tym kierunku mi´dzywydzia-
∏owym?

A.I.: Po ukoƒczeniu studiów I stopnia prze-
widuje sí  maksymalne zindywidualizowanie
dalszego toku studiów, umo l̋iwiajàc konty-
nuacje nauki na studiach II stopnia na kie-
runku geofizyka, geologia i/lub fizyka w zale˝-
noÊci od indywidualnych zainteresowaƒ
i uzdolnieƒ, co wià˝e sí  z mo l̋iwoÊcià uzy-
skania tytu∏ów magistra dwóch specjalnoÊci.

- Jakie maja szanse zatrudnienia
absolwenci?

W.Z.: Dotychczasowi absolwenci odnaj-
dujà si  ́na rynku pracy. Znakomita wi´k-
szoÊç absolwentów geofizyki UÂ uzyska∏a
prac  ́w ramach szeroko rozumianej swojej
specjalnoÊci tzn. w przedsi´biorstwach geo-
fizycznych, firmach geologicznych i geode-
zyjnych, geotechnicznych i z zakresu ochro-
ny Êrodowiska, w instytutach naukowych
i placówkach naukowo-badawczych,
w s∏u˝bach geologicznych jednostek samo-
rzàdu terytorialnego, a tak˝e jako nauczy-
ciele w szko∏ach, co nale˝y uznaç za niewàt-
pliwy sukces. Zapotrzebowanie na wy-
kszta∏conych geofizyków istnieje nie tylko
na rynku polskim ale tak˝e za granicà. Po-
twierdza to fakt, ˝e kilku naszych absol-
wentów pracuje na kontraktach w Austrii,
Indiach i Pakistanie.

- Czy po ukoƒczeniu studiów geofi-
zycznych, absolwent geofizyk jest do-
brze przygotowany do zawodu?

A.I.: Z docierajàcych z ró˝nych stron opi-
nii i ocen wynika, ˝e dotychczasowi absol-
wenci geofizyki Uniwersytetu Âlàskiego cie-
szà si  ́dobrà opinià, sà dobrze przygotowa-
ni do pracy w zawodzie, posiadajà umiej́ t-
noÊç pracy samodzielnej i zespo∏owej, potra-
fià w∏àczyç si  ́w rozwiàzywanie ró˝norod-
nych zadaƒ z zakresu nauk o Ziemi i nauk
górniczych. Wychodzàc naprzeciw oczeki-
waniom pracodawców planujemy wprowa-
dzenie kursów umo˝liwiajàcych zdobycie
uprawnieƒ górniczych.

ROZMAWIA¸Y:
RADOS¸AWA TOMASZEWSKA

MARIA DZIUROWICZ

Rozmowa z prof. Adamem Idziakiem i prof. Wac∏awem Zuberkiem, 

inicjatorami kierunku geofizyka na UÂ

Wychodzàc naprzeciw
rynkowi pracy
Odroku akademickie-

go 2008/2009 za zgodà

MNiSzW Uniwersytet Âlà-

ski uzyska∏ prawo do pro-

wadzenia dwustopniowych,

samodzielnych, mí dzywy-

dzia∏owych studiów na kie-

runku Geofizyka. W latach

1998-2007 geofizyka by-

∏a specjalnoÊcià mí dzywy-

dzia∏owà WNoZ i Instytutu

Fizyki UÂ. Spotka∏a sí  ona

z du˝ym zainteresowaniem

kandydatów. Pierwsi ab-

solwenci specjalnoÊci ukoƒ-

czyli studia w 2003 roku.

Prof. zw.dr hab. Wac∏aw ZuberekProf. dr hab. Adam Idziak
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Uczelnia kszta∏ci, ale tak˝e poma-
ga w wyborze drogi rozwoju za-
wodowego odpowiadajàcej aspi-

racjom i predyspozycjom, przygotowuje
równie˝ do uczestnictwa w rynku pracy.
Nowoczesny student o swoim przysz∏ym
zatrudnieniu zaczyna powa˝nie myÊleç
ju˝ podczas pierwszego roku nauki. Na
wielu kierunkach nie ma obowiàzkowych
praktyk, a mimo to m∏odzi ludzie poszu-
kujà mo˝liwoÊci nawet nieodp∏atnego
sprawdzenia i doskonalenia zdobytej wie-
dzy podczas wakacji, czasem zdarza si´,
˝e chcà zmieniç nie tylko specjalizacj´, ale
nawet kierunek studiów. Po zakoƒczeniu
nauki najwa˝niejszym staje si´ znalezie-
nie dobrej pracy. Naprzeciw wszystkim
tym problemom wychodzi Biuro Karier
Uniwersytetu Âlàskiego.

- Naszym najwa˝niejszym zadaniem
jest pomoc studentom i absolwentom
w przygotowaniu do swobodnego poru-
szania si´ na nowoczesnym rynku pracy -
mówi mgr Agnieszka Dunaj, koordynator
Biura Karier Uniwersytetu Âlàskiego,
staramy si´ wspieraç ich w poszukiwaniu

zatrudnienia, wyborze mo˝liwoÊci dalszej
edukacji, a tak˝e w kszta∏towaniu osobi-
stych karier zawodowych. Gromadzimy
i udost´pniamy informacje o lokalnym,

ogólnopolskim i zagranicznym rynku
pracy. Dzi´ki uczestnictwu w sieci Euro-
pejskich S∏u˝b Zatrudnienia EURES dys-
ponujemy bogatà, i przede wszystkim
sprawdzonà ofertà sezonowej pracy wa-
kacyjnej za granicà. Prowadzimy rozmo-
wy doradcze, organizujemy szkolenia, se-
minaria.... Nasza baza ofert zatrudnienia
jest ju˝ znana i zawiera kilka tysi´cy pro-
pozycji w zakresie pracy czasowej i ca∏o-
rocznej, podczas wakacji, praktyk obo-
wiàzkowych i nie obowiàzkowych, sta-
˝ów. W porozumieniu z Komendà Woje-
wódzkà Policji w Katowicach organizuje-
my wolontariat w punktach pomocy ofia-
rom przest´pstw, prowadzimy w tym kie-
runku szkolenia i monitorujemy przebieg
pracy wolontariuszy.

Najwi´kszym zainteresowaniem cieszà
si´ szkolenia „Wakacje z karierà”, podczas
których poruszane sà takie tematy, jak na
przyk∏ad autoprezentacja, komunikacja,
kreatywnoÊç, pierwsze kontakty z praco-
dawcà, praca grupowa, asertywnoÊç, na-
uka pisania CV, listów motywacyjnych.

MARIA SZTUKA

Nie samà naukà student ˝yje
Najwi´kszà organizacjà reprezen-

tujàcà m∏odzie˝ akademickà jest
Samorzàd Studencki. Cz∏onko-

wie zarzàdu, wybierani na dwuletnie ka-
dencje zasiadajà w najwa˝niejszych orga-
nach uczelni.

- Pozycj´ Samorzàdu gwarantuje zapis
umieszczony w ustawie o szkolnictwie
wy˝szym. Posiadamy swojà reprezentacje
w Senacie uniwersytetu - mówi Maciej Bi-
skupski przewodniczàcy Samorzàdu Stu-
denckiego UÂ (V rok socjologii na WNS) -
mamy wp∏yw na kszta∏t podejmowanych
uchwa∏. Korzystamy ze wszystkich przy-
s∏ugujàcych nam praw, a sà one rozleg∏e,
ale czynimy to z rozsàdkiem, wszelkie de-
cyzje podejmowane sà kolegialnie, w opar-
ciu o w∏adze dwunastu wydzia∏owych sa-
morzàdów. Uczestniczymy w wyborach
prorektora do spraw kszta∏cenia, poÊred-
niczymy mi´dzy studentami a nauczycie-
lami akademickimi, pomagamy kolegom
w ka˝dej dziedzinie, zwiàzanej z dydakty-
kà na uczelni, na przyk∏ad w uzyskiwaniu
ró˝nego typu stypendiów.

Nie samà naukà jednak student ˝yje.
Dzia∏alnoÊç Samorzàdu jest widoczna
przede wszystkim dzi´ki imprezom, któ-
re inicjujemy i organizujemy - poczàwszy
od najwi´kszych, typu - juvenalia, po-
przez Festiwal Amatorskich Zespo∏ów
Artystycznych FAZA, przeglàd filmowy,

zmagania o Laur Studencki, Festiwal
Nauki, akcje honorowego oddawania
krwi, po ma∏e kameralne przedsi´wzi´-
cia. Te dzia∏ania uczà nas pozyskiwania
dodatkowych funduszy, nabywamy
umiej´tnoÊci wzajemnego komunikowa-
nia si´, zdobywamy doÊwiadczenia
w przygotowywaniu imprez masowych
i kameralnych. Spotkania sà przede
wszystkim platformà, na której ludzie si´
wzajemnie poznajà.

Wizytówkà uczelni sà efekty pracy
w ko∏ach naukowych. Na Uniwersytecie
Âlàskim jest ich ponad 90 - od pot´˝nych
mi´dzywydzia∏owych po sekcje naukowe.
Tu studenci nie tylko pog∏´biajà wiedz´
ale realizujà swoje pasje. Efekty ich pracy
sà widoczne - konferencje, spotkania, se-
minaria. Studenckie Mi´dzywydzia∏owe
Ko∏o Naukowe „Inicjatywa” wydaje np.
magazyn „Suplement”.

MARIA SZTUKA

Pierwsze kroki do kariery
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W roku 2000 w Uniwersytecie
Âlàskim z inicjatywy pro-
rektora ds. studenckich i fi-

nansowych prof. dr. hab. Krystiana Ro-
ledera, zosta∏a utworzona funkcja pe∏-
nomocnika do spraw studentów niepe∏-
nosprawnych, którà objà∏ dr hab. S∏a-
womir Bugajski. 1 grudnia 2001 roku
powsta∏o równie˝ specjalne biuro (przy
ulicy Bankowej 14), gdzie swojà siedzi-
b´ ma psycholog Anna Wandzel, koor-
dynujàca wszelkie dzia∏ania, które ma-
jà na celu u∏atwienie studiowania oso-
bom niepe∏nosprawnym. Od roku
2001, g∏ównie dzi´ki jej inicjatywom,
Uniwersytet staje si´ coraz bardziej
otwarty na potrzeby osób nie w pe∏ni
sprawnych i proponuje im wiele mo˝li-
woÊci. Powoli, acz skutecznie realizo-
wane sà za∏o˝enia programu „Uniwer-
sytet równych szans”, którego projekt
powsta∏ w roku 2003, w celu „wyrów-
nania mo˝liwoÊci edukacyjnych oso-
bom niepe∏nosprawnym”.

W ramach dalszych dzia∏aƒ nawià-
zano wspó∏prac´ ze stowarzyszeniami,
którym bliskie jest zagadnienie niepe∏-
nosprawnoÊci, w tym przede wszyst-
kim z Paƒstwowym Funduszem Reha-

bilitacji Osób Niepe∏nosprawnych
PFRON, który oferuje szereg progra-
mów celowych u∏atwiajàcych osobom
niepe∏nosprawnym rehabilitacj´,
kszta∏cenie i aktywizacj´ zawodowà.
Zrealizowano tak˝e wiele znakomitych
projektów o zasi´gu mi´dzynarodo-
wym, m.in. zainicjowany przez UÂ pro-
jekt „EXEX”, polegajàcy na wymianie
doÊwiadczeƒ na temat kszta∏cenia osób
niepe∏nosprawnych, projekt „SUN”
(przy wspó∏pracy Sheffield Hallam
University w Wielkiej Brytanii), które-
go celem by∏o zapoznanie si´ z udogod-
nieniami technicznymi wspierajàcymi
kszta∏cenie osób z ró˝nego typu dys-
funkcjami, czy najwi´kszy spoÊród nich
projekt „IDOL - Inclusion of Disabled
in the Open Labour Market czyli osoby
niepe∏nosprawne na otwartym rynku
pracy”, realizowany przez 11 partne-
rów z siedmiu krajów europejskich.
W ramach tego ostatniego przeprowa-
dzono trzy programy szkoleƒ: pierwszy
z nich dotyczy∏ u˝ytkowania nowocze-
snych technologii kompensujàcych nie-
pe∏nosprawnoÊç, drugi mobilnoÊci nie-
pe∏nosprawnych oraz ich opiekunów
i rodziców na otwartym rynku pracy,
trzeci zaÊ poÊwiecono szkoleniom tre-
serów psów serwisowych, pomagajà-
cym osobom niepe∏nosprawnym (w
ramach projektu wyszkolono uniwer-
syteckiego czekoladowego labradora
o imieniu Gaja).

Inne wa˝ne inicjatywy UÂ to te naj-
bardziej oczywiste, dotyczàce niwelo-
wania barier technicznych i architekto-
nicznych, np. w celu u∏atwienia nauki
studentom z dysfunkcjà wzroku wypo-
sa˝ono biblioteki i wydzia∏y, na których
studiujà osoby niewidome i niedowidzà-
ce, w skanery, sprz´t powi´kszajàcy
czytany tekst oraz oprogramowanie
komputerowe odczytu ekranu (takie
stanowiska znajdujà si´ na Wydzia∏ach:
Nauk Spo∏ecznych, Informatyki i Na-
uki o Materia∏ach, Filologicznym oraz
Pedagogiki i Psychologii, a tak˝e w Bi-
bliotece G∏ównej). W ró˝nym stopniu
przystosowano równie˝ budynki po-

szczególnych wydzia∏ów do potrzeb
osób niesprawnych ruchowo, chocia˝ -
jak twierdzi Anna Wandzel - wiele bra-
kuje nam jeszcze do idea∏u (g∏ówny pro-
blem to oczywiÊcie kwestie finansowe,
np. koszt windy wynosi ok. 330 tysi´cy
z∏otych). Jeszcze ciàgle nieprzystoso-
wane sà np. Wydzia∏ Biologii i Ochrony
Ârodowiska, Wydzia∏ Radia i Telewizji,
trudno si´ równie˝ dostaç do czytelni
Biblioteki G∏ównej (II pi´tro, strome
schody), chocia˝ studenci z dysfunkcja-
mi mogà zamawiaç materia∏y z czytelni
przez komputer (zostanà zniesione na
dó∏ przez przyjaznych bibliotekarzy),
majà równie˝ prawo zabraç na jakiÊ
czas ksià˝ki z czytelni do domu.

Pod koniec ubieg∏ego roku Uniwersy-
tet otrzyma∏ dotacje z Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wy˝szego na cele
zwiàzane z kszta∏ceniem i rehabilitacjà
osób niepe∏nosprawnych.

- Dzi´ki tej dotacji - mówi mgr Wan-
dzel mogliÊmy wprowadziç wiele po-
mocnych udoskonaleƒ technicznych:
w tej chwili jesteÊmy w trakcie kupowa-
nia dyktafonów cyfrowych g∏ównie dla
osób z dysfunkcjà wzroku, notebooków
dla osób z dysfunkcjà s∏uchu, wzroku
lub koƒczyn górnych, a tak˝e skanerów
przenoÊnych (do skanowania niewiel-
kich partii materia∏u i notatek) oraz od-
twarzaczy do odczytu ksià˝ek mówio-
nych dla studentów niewidzàcych.
PrzystosowaliÊmy równie˝ stanowisko
pracy dla jednego z naszych niepe∏no-
sprawnych pracowników naukowych.

Poza tym, w budynku rektoratu w∏a-
Ênie wbudowywana zostaje winda, ma-
my te˝ do dyspozycji mobilny schodo-
∏az. Zastanawiamy si´ nieustannie jak
walczyç z barierami architektoniczny-
mi, bierzemy pod uwag´ g∏ównie dwa
kryteria: jakie mo˝liwoÊci przeorgani-
zowania daje nam budynek i gdzie stu-
diujà (czy te˝ chcia∏yby studiowaç) nie
w pe∏ni sprawne ruchowo osoby.

- JeÊli chodzi o sprawy fizyczne -
kontynuuje konsultantka - naszym stu-
dentom mo˝emy zaoferowaç bezp∏atnà
rehabilitacj´, bezp∏atny masa˝ leczni-

„Uniwersytet realizujàc zasad´ równych szans stwarza warunki 

u∏atwiajàce osobom niepe∏nosprawnym dost´p do kszta∏cenia, badaƒ

naukowych i udzia∏ w ˝yciu akademickim” - brzmi jeden z fragmentów

Statutu Uniwersytetu Âlàskiego.

Wystarczy zdaç 
dobrze matur´

Uczelnia stara si´ za-

pewniç w miar´ mo˝li-

woÊci jak najbardziej

komfortowe warunki

tym, którzy majàc w so-

bie ogromnà potrzeb´

zdobywania wiedzy, co-

dziennie przezwyci´˝ajà

nie tylko ograniczenia

w∏asnej fizycznoÊci, ale

i te natury czysto tech-

nicznej, jak: brak windy,

nienapisane Brail-

le'm opas∏e tomy ksià-

˝ek czy ci´˝kie drzwi,

za którymi kryjà si´

strome schody.
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czy (wraz z dowozem na miejsce) oraz
alternatywne zaj´cia z p∏ywania na
AWF, w malutkich grupach, pod okiem
znakomitego fachowca pana Wies∏awa
Majchera.

Uniwersytet zatrudni∏ tak˝e trzech
asystentów opiekujàcych si´ niepe∏no-
sprawnymi (takie by∏o zapotrzebowa-
nie) oraz jednego t∏umacza migowego,
który pomaga nies∏yszàcej studentce
Wydzia∏u Filologicznego.

- Tej studentce zamierzamy dokupiç
jeszcze kamerk´, ˝eby mog∏a filmowaç
t∏umacza, bo przecie˝ nie mo˝e jedno-
czeÊnie patrzeç na niego, odczytywaç
s∏owa z gestów i zapisywaç treÊci prze-
kazu na kartce - dodaje sta˝ysta Anny
Wandzel, Marcin K´dzior, student fi-
zjoterapii, który pracuje w jej biurze
w ramach ogólnopolskiego projektu
„Gotowi do pracy - wsparcie osób nie-
pe∏nosprawnych w podejmowaniu za-
trudnienia”.

O tym, ˝e faktycznie w UÂ wiele
zmienia si´ na lepsze, informujà cho-
cia˝by statystyki: w roku 2001 uczy∏o
si´ tu 90 studentów niepe∏nospraw-
nych, w latach ostatnich (2006, 2007)
ich liczba waha si´ pomi´dzy 450 a 480.

Mgr Magdalena Kulus, absolwentka
polonistyki, obecnie uczestniczka
Dziennych Studiów Doktoranckich na
Wydziale Filologicznym UÂ, jako oso-
ba przez wiele lat „zwiàzana” z bu-
dynkiem przy placu Sejmu Âlàskiego,
idealnie podsumowuje kwintesencj´
przemian:

- Poczàtkowo sporym utrudnieniem
by∏ brak podjazdu. Teraz ju˝ jest, bez
progów i z drzwiami na pilota. Bardzo
si´ ciesz´, ˝e powsta∏ tak szybko i dzi´-

kuje wszystkim, dzi´ki którym by∏o to
mo˝liwe. W budynku znajduje si´ te˝
winda, a to równie˝ wielki plus.

Wiele osób nie w pe∏ni sprawnych
studiuje w miejscach najlepiej do tego
przystosowanych: najwi´cej na Wydzia-
le Nauk Spo∏ecznych (80) oraz na Wy-
dziale Prawa i Administracji (73),
a tak˝e na Wydziale Filologicznym
w Katowicach (41) oraz na Wydziale
Pedagogiki i Psychologii (39) - pokazu-
jà dane z listopada 2007.

- Do mojego biura - mówi Anna Wan-
dzel - cz´sto przychodzà rodzice z abi-
turientami o ró˝nym stopniu dysfunk-
cyjnoÊci; padajà wtedy dwa, w zasadzie
doÊç banalne pytania: czy mój syn/cór-
ka w ogóle mo˝e studiowaç w Uniwer-
sytecie i gdzie, w sensie rozwiàzaƒ tech-
niczno-architektonicznych, studiowa-
nie jest najdogodniejsze?

Czy to kwestia niedoinformowania
czy niepewnoÊci? W szko∏ach Êrednich
i na wszelkiego rodzaju imprezach pro-
mujàcych Uniwersytet rozdawane sà
ulotki dotyczàce mo˝liwoÊci studiowa-
nia osób niepe∏nosprawnych w UÂ, wie-
le cennych informacji znajduje si´ tak-
˝e na poÊwi´conych temu zagadnieniu
osobnych stronach internetowych Uni-
wersytetu, gdzie istnieje równie˝ spe-
cjalne forum niepe∏nosprawnych, pilo-
towane przez panià Wandzel, która rze-
telnie odpowiada na wszelkie pytania
zainteresowanych.

- Có˝, najwa˝niejsze to zdaç dobrze
matur´ i ewentualne egzaminy wst´p-
ne - Êmieje si´ konsultantka - oraz mieç
w sobie pasj´ zdobywania wiedzy. Wte-
dy ju˝ nic nie stoi na przeszkodzie!

ANNA MUSZY¡SKA

Konsultant ds. osób niepe∏nosprawnych mgr Anna Wandzel
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Mi´dzynarodowa konferencja „Czyste
technologie w´glowe: geologiczne aspekty
podziemnego sk∏adowania i procesowania
w´gla” (Clean Coal Technology Conferen-
ce: Geological aspects of underground car-
bon storage and processing), zainicjowana
przez profesora Jerzego Buzka - pos∏a
sprawozdawc  ́ ds. europejskiego progra-
mu strategicznych technologii energe-
tycznych (SET Plan), odb´dzie si  ́17 i 18
marca 2008 r. Honorowy patronat nad
konferencjà obj́ li: wicepremier, minister
gospodarki Waldemar Pawlak i minister
Êrodowiska Maciej Nowicki.

17 marca o godzinie 16.00 w Akademii
Górniczo-Hutniczej w Krakowie konfe-
rencj́  otworzà minister nauki i szkolnic-
twa wy˝szego prof. Barbara Kudrycka
oraz pose∏ do Parlamentu Europejskiego
profesor Jerzy Buzek.

GoÊçmi specjalnymi w drugim dniu
konferencji 18 marca 2008 r., na Uniwer-
sytecie Âlàskim b´dà komisarz UE ds.
energii Andris Piebalgs oraz minister Êro-
dowiska Maciej Nowicki. Na konferencji
b´dà obecni tak˝e przedstawiciele Komisji
Europejskiej, Europejskiej Platformy
Technologicznej Niskoemisyjnej Energe-
tyki oraz eksperci z krajów cz∏onkowskich
UE zainteresowani problematykà czy-
stych technologii w´glowych.

Celem konferencji jest dyskusja w gro-
nie najwybitniejszych specjalistów, eks-
pertów, przedsi´biorców i polityków
wszystkich aspektów nowej polityki ener-
getyczno-klimatycznej, szczególnie w za-
kresie bezpieczeƒstwa podziemnego sk∏a-
dowania CO2 i procesowania w´gla. Wa˝-
nym elementem konferencji jest analiza
konsekwencji dla Polski nowej polityki
i próba przedstawienia kompleksowego
planu dzia∏aƒ w obszarze transformacji
naszej energetyki, wyznaczania i budowy
bezpiecznych sk∏adowisk CO2, ambitne-
go programu badaƒ i rozwoju czystych
technologii w´glowych oraz uruchomie-
nia programu wzbogaconego wydobycia
gazu ze z∏ó˝ krajowych. Celem konferen-
cji jest przekonanie naszych partnerów
europejskich, ˝e technologie procesowa-
nia w´gla mogà byç „czyste” i Polska, re-
spektujàc nowà polityk´ energetyczno-
klimatycznà, ma ambicje staç si´ europej-
skim liderem w dziedzinie czystych tech-
nologii w´glowych.

Wi´cej na stronie: www.kpk.gov.pl/ak-
tualnosci/imprezy/cct_conference/

KRAJOWY PUNKT KONTAKTOWY
PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE

Mi´dzynarodowa

konferencja 

Kraków - Katowice, 

17-18 marca 2008 r.
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Âw.
Hieronim (miesz-
kaniec Betlejem) 
w IV w. stwierdzi∏:
„Kto w∏asnymi oczy-

ma widzia∏ Êwi´te miejsca, ten lepiej zro-
zumie Pismo Êwi´te”. Z tego wzgl´du, jak
i wielu innych, Ziemia Âwi´ta - arena hi-
storii zbawienia, teatr tak wielu dziejo-
twórczych wydarzeƒ, sanktuarium trzech
wielkich religii monoteistycznych: juda-
izmu, chrzeÊcijaƒstwa i islamu - by∏a i jest
celem wypraw i pielgrzymek. Bo wed∏ug
Daniela Ropsa: „Ma∏o jest krajów mogà-
cych roztoczyç tak wielkà ró˝norodnoÊç
widoków na tak ma∏ej przestrzeni. W cià-
gu kilku godzin mo˝na przejÊç od brzegów
prawdziwie rajskiego jeziora do niepoko-
jàcego skupiska grzbietów górskich, do ja-
∏owych wàwozów”. Gdy do owego natu-
ralnego pi´kna dodamy pami´ç o bogac-

twie historii, a nade wszystko zauwa˝ymy
Êlady Bo˝ej obecnoÊci, zrozumiemy okre-
Êlenie „Piàta Ewangelia”.

Zmiany dokonujàce si´ w naszym kraju
sprawi∏y, ˝e od kilku lat wyprawa do Zie-
mi Âwi´tej przesta∏a byç nieosiàgalnym
marzeniem. Po wzgl´dnym wygaszeniu
tragicznych napi´ç pomi´dzy Izraelem
a Autonomià Palestyƒskà ruch pielgrzym-
kowy i turystyczny Polaków zdecydowa-

nie si´ nasili∏. Korzystajàc z zimowej prze-
rwy do Ziemi Âwi´tej wyruszy∏a tak˝e
pi´çdziesi´cioosobowa grupa pielgrzymów
ze Âlàska, w tym grupa osób z Uniwersy-
tetu Âlàskiego. Przez osiem dni w´drowa-
∏a ona Êladami Jezusa z Nazaretu. Piel-
grzymowanie zainicjowa∏o powtórzenie
prze˝ycia Moj˝esza spoglàdajàcego z Góry
Nebo na ziemi´ obiecanà. Dla pasjonatów
geografii i kartografii nie lada gratkà by∏a

DoÊwiadczanie przestrzeni wielokulturowych kontrastów

Tam, gdzie by∏a 
pierwsza Wielkanoc
„Jezus Nazarejczyk, król

˝ydowski”, Góra i Ogród

Oliwny, Betania, Jerozo-

lima, Golgota... nazwy te

tak bardzo wesz∏y w na-

szà przestrzeƒ poj´cio-

wà, ˝e zapominamy, i˝

historia, którà uobecnia-

my w czasie paschalnym,

nie na polskiej ziemi si´

rozegra∏a.
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wizyta w Madabie, gdzie znajduje si´ po-
chodzàca z VI w. mozaika przedstawiajàca
map´ ówczesnej Palestyny i okolic. Z go-
Êcinnego królestwa Jordanii przenieÊliÊmy
si´ do zielonej Galilei, ukochanej ziemi Je-
zusa. Zakwaterowanie w Nazarecie umo˝-
liwia∏o w´drowanie i smakowanie tej
szczególnej krainy: Kana Galilejska, Góra
Tabor, Góra B∏ogos∏awieƒstw, Kafar-
naum, Tabgha, Jezioro Tyberiadzkie...
Wieczorami bliskoÊç Bazyliki Zwiastowa-
nia zach´ca∏a do modlitewno-refleksyj-
nych wizyt w domu Maryi i Józefa, tam,
gdzie „S∏owo sta∏o si´ cia∏em”.

Po kilku dniach przemieÊciliÊmy si´ do
Judei, przemierzajàc pasmo Karmelu
i nadmorskie równiny Saronu, wst´pujàc
do Groty Eliasza, do Cezarei Nadmorskiej
i Jaffy. Âladem uczniów Jezusa zatrzyma-
liÊmy si´ w Emaus, by wieczorem stanàç
u bram szczególnego miasta - Jerozolimy.
Tu, w MieÊcie Pokoju i w jego okolicach,
zwiedzaliÊmy: Ain Karim (miejsce naro-
dzenia Jana Chrzciciela i Nawiedzenia
Êw. El˝biety), Betlejem opasane z∏owro-
gim murem, najstarsze miasto Êwiata -
Jerycho, Morze Martwe, Qumran - Êwia-
dek archeologii biblijnej, Pustyni´ Judz-
kà, Betani´, Gór´ Oliwnà i samo miasto,
tak bogate w miejsca-Êlady - Wieczernik,
Syjon, Grób Paƒski, Mur Zachodni (tzw.
Âciana P∏aczu), dziedziniec Êwiàtyni i wie-
le innych.

„Jak dobrze mieç sàsiada...” - nuci cz∏o-
wiek, który doÊwiadcza z tej strony sym-
patii czy bezinteresownej pomocy. Na
„niewygodnych” sàsiadów narzekajà ci,
którzy doÊwiadczajà z ich strony plotek,
z∏oÊliwoÊci, krzywdy... W naszym polskim
„ciepe∏ku” smakujemy i jednego, i drugie-
go, choç przecie˝ wi´kszoÊç z nas myÊli
o sàsiadach jako o braciach w Chrystusie -
mówi Barbara LeÊnik, uczestniczka piel-
grzymki, studentka Wydzia∏u Teologicz-
nego UÂ. - „Jeden duch, jedna wiara, je-
den Chrystus”, a jednak wiele zdaƒ i po-
staw. DoÊwiadczenie Ziemi Âwi´tej, na
której mamy mozaik´ kultur, pomaga do-
ceniç naszà Polaków codziennoÊç - do-
strzegamy, jak ma∏e sà nasze problemy.
Staramy si´ wówczas budowaç wspólnot´
sàsiedzkà, by nie dopuÊciç do powstania
muru - rzeczywistoÊci niech´ci, l´ku, wi´-
zienia. Ten mur sta∏ si´ realny dla miesz-
kaƒców Betlejem i Jerozolimy.

Jerozolima to przestrzeƒ wielokulturo-
wych kontrastów. SiedemnaÊcie razy -
w ciàgu swej liczàcej cztery tysiàce lat hi-
storii by∏a zdobywana, niszczona, palona,
grabiona. DziÊ nadal jest powodem trwa-
jàcej od dawna rywalizacji, przemocy
i roszczeƒ wy∏àcznoÊci. Tylko usuni´cie
sporów i nieporozumieƒ mo˝e sprawiç, ˝e
ziemia ta, Ziemia Âwi´ta, stanie si´, zgod-
nie ze swym przeznaczeniem, miejscem
spotkania oraz braterskiego, sta∏ego i wy-
trwa∏ego dialogu dla wszystkich ducho-

wych potomków Abrahama. Przestrzenià
dobrosàsiedzkich relacji. Bowiem dziÊ i od
dawna to sàsiedztwo ju˝ trwa.

Podczas swej pielgrzymki do Jerozoli-
my Jan Pawe∏ II 23 marca 2000 r., skiero-
wa∏ nast´pujàce s∏owa do ˝ydowskich,
chrzeÊcijaƒskich i muzu∏maƒskich przy-
wódców religijnych: „Dla nas wszystkich
Jerozolima, jak wskazuje jej nazwa, jest
Miastem Pokoju. Mo˝e ˝adne inne miej-
sce na Êwiecie nie przekazuje tak mocno
sensu transcendencji i Bo˝ego wybrania,
które widzimy w jej kamieniach i zabyt-
kach i w Êwiadectwie trzech religii ˝yjà-
cych obok siebie w obr´bie jej murów.
W tym wspó∏˝yciu nie wszystko by∏o lub
b´dzie ∏atwe. Lecz w naszych religijnych
tradycjach musimy znajdowaç màdroÊç
i wy˝szà motywacj´ do zapewnienia zwy-
ci´stwa wzajemnego zrozumienia i ser-
decznego poszanowania”. Niestrudzony
Pielgrzym pokoju i pojednania wzywa∏:
„W ka˝dej z naszych religii znana jest
w takiej czy innej formie z∏ota zasada:
«Czyƒ innym tak, jak chcia∏byÊ, aby inni
czynili tobie». Choç ta zasada jest bardzo

cennym drogowskazem, prawdziwa mi-
∏oÊç bliêniego idzie znacznie dalej. Opiera
si´ na przekonaniu, ˝e gdy mi∏ujemy bliê-
niego, okazujemy mi∏oÊç do Boga, a gdy
krzywdzimy bliêniego, obra˝amy Boga.
Znaczy to, ˝e religia jest wrogiem podzia-
∏ów i dyskryminacji, nienawiÊci i rywali-
zacji, przemocy i konfliktów. Religia nie
jest i nie mo˝e stawaç si´ usprawiedliwie-
niem przemocy, zw∏aszcza wówczas gdy
to˝samoÊç religijna nak∏ada si´ na to˝sa-
moÊç kulturowà i etnicznà. Religia i pokój
idà w parze! Wyznawanie i praktykowa-
nie religii musi si´ ∏àczyç z obronà obrazu
Bo˝ego w ka˝dym cz∏owieku!

Wizyta w Ziemi Âwi´tej sprawia, ˝e zo-
stawia si´ tam czàstk´ serca. Pozostaje
pami´ç o jej mieszkaƒcach, tych ˝yczli-
wych i tych, którzy przez doÊwiadczenie
˝ycia bardzo ˝yczliwi nie sà. Ta pami´ç
oczyszcza serce z ozi´b∏oÊci na sytuacj´
w Ziemi Âwi´tej, z uprzedzeƒ i z nie-
wdzi´cznoÊci za to, co si´ ma. Smakowa-
nie i podpatrywanie trudnego wspó∏ist-
nienia trzech kultur i religii, sta∏o si´ in-
spiracjà do zorganizowania wystawy foto-
graficznej pt. „Sàsiedztwo” na Wydziale
Teologicznym UÂ. Zaprezentowane zosta-
∏y fotografie b´dàce wynikiem uchwyce-
nia w obiektywie znaków koegzystencji
Êwiata muzu∏maƒskiego, ˝ydowskiego
i chrzeÊcijaƒskiego. Autorami prezento-
wanych fotografii byli: Piotr i Harald Bar-
chaƒscy, Pawe∏ Sobik i Grzegorz Wita.
Wernisa˝ wystawy odby∏ si´ w gmachu
Wydzia∏u 26 stycznia 2008 r. Wybrano t´
dat´, gdy˝ w ten dzieƒ w∏aÊnie w Polsce
obchodzony by∏ ju˝ po raz ósmy Dzieƒ Is-
lamu. W oczywisty sposób wystawa na-
wiàzywa∏a tak˝e do prze˝ywanego przez
KoÊció∏ polski 17 stycznia 2008 r. jedena-
stego Dnia Judaizmu. Tegoroczne has∏o
zwraca∏o uwag´ na punkt wspólny trzech
religii - pragnienie pokoju. To pragnienie,
realizowane w zwyczajnoÊci sàsiedzkich
relacji, sta∏o si´ kanwà prezentacji foto-
gramów, b´dàcych owocem wyprawy-piel-
grzymki do Ziemi Âwi´tej.

GRZEGORZ WITA

Autorem znaku graficznego „Coexist” (Wspó∏istnienie) jest polski grafik Piotr M∏odo˝eniec. Litera

„C” to muzu∏maƒski pó∏ksi´˝yc, „X” ˝ydowska Gwiazda Dawida, zaÊ „T” przedstawione jest w po-

staci chrzeÊcijaƒskiego krzy˝a. Projekt powsta∏ na zamówienie Museum on the Seam w Jerozolimie

jako jeden z 36 billboardów wybitnych artystów z ca∏ego Êwiata (www.coexistence.art.museum)

Dobry pasterz (Pustynia Judzka)
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G dy uka˝e si´ ten tekst, wybory b´dà si´ toczyç pe∏nà
parà. Pe∏na para na uniwersytecie oznacza, ˝e zwi´k-
sza si´ nieco liczba zebraƒ - bo trzeba wybieraç elekto-

rów, rektora, prorektorów, dziekanów, prodziekanów, dyrek-
torów, zast´pców dyrektorów, przedstawicieli. Wzrost osobo-
godzin wysiedzianych na tych spotkaniach tak bardzo wyczer-
puje znamiona kampanii wyborczej oraz jej potencjalnych
uczestników, ˝e poza owymi liturgicznymi zgromadzeniami
niewiele ju˝ si´ dzieje. Byç mo˝e jest to objaw normalnoÊci,
dowodzàcy raz jeszcze, ˝e normalnoÊç uczelniana z normalno-
Êcià Êwiata pozakampusowego bardzo ma∏o ma wspólnego.
˚eby bowiem dojrzeç do piastowania uczelnianych funkcji, al-
bo raczej ˝eby spo∏ecznoÊç dojrza∏a kandydata do ich piasto-
wania trzeba bardzo d∏ugo terminowaç i wykazaç si´ rzetelny-
mi osiàgni´ciami. Gdy cz∏owiek napisze kilkadziesiàt czy kil-
kaset prac, dorobi si´ uznania w Êwiecie nauki; w oczach
swych kole˝anek i kolegów zas∏uguje tym samym na obsadze-
nie w roli rektora czy dziekana, to na ogó∏ nie traktuje tych za-
szczytów jako ukoronowania swej kariery, ale raczej jako oby-
watelskà powinnoÊç - ktoÊ musi to robiç i robi zazwyczaj ten,
który nie jest doÊç asertywny, by si´ oprzeç naleganiom. Jest
to zjawisko absolutnie niewyst´pujàce w Êwiecie polityki, co
najmniej od czasów Witosa - podobno oderwanego od p∏uga
i niemal si∏à do rzàdu doprowadzonego.

S koro kampania wyborcza na uczelniach praktycznie
nie istnieje, to zainteresowanie mediów ca∏à tà skom-
plikowanà procedurà jest raczej umiarkowane. ˚eby

nam si´ jednak nie nudzi∏o, prasa z „Gazetà Wyborczà” i ty-
godnikiem „Wprost” na czele postanowi∏y wstrzàsnàç polskà
naukà i polskim szkolnictwem wy˝szym. Zaraz po Êrodzie po-
pielcowej zacz´∏y si´ gazetowe rekolekcje dla nauczycieli aka-

demickich. Dowiadujemy si´ o betonie, lenistwie, miernocie,
degrengoladzie, zacofaniu, wleczeniu si´ w ogonie wydarzeƒ
i w ogóle, i w szczególe i pod ka˝dym innym wzgl´dem. Sà
w uczelniach rachunki krzywd, obce pióro ich te˝ nie przekre-
Êli, ale ten gwa∏towny atak mediów tak ró˝nych jak,,GW”
i,,Wprost” musi budziç zdumienie. Zw∏aszcza, ˝e od razu
znalaz∏o si´ remedium na wieloletnie ponoç zaniedbania.
Ârodki sà tak proste, ˝e tylko gnuÊni uczeni nie mogli na nie
wpaÊç. Otó˝ nale˝y wyznaczyç par´ uczelni (wy b´dziecie
Oksford, wy Cambridge a wy MIT). Tym si´ b´dzie p∏aciç,
zaÊ reszta - do sektora edukacyjnego. Za to nie b´dà musieli
wykazywaç si´ publikacjami. Przy okazji wyrówna si´ po-
ziom, równajàc do dynamicznych uczelni prywatnych. Ich
dynamizm ograniczajà drugoetatowi profesorowie, którzy
generujà koszty. Doktorzy sà taƒsi, wi´c zniesie si´ wymaga-
nia formalne do prowadzenia kierunku studiów. Nastàpi
wreszcie demokratyzacja edukacji. Prawdziwà naukà zajmà
si´ panowie, a dok∏adniej pracownicy PAN-u. W przeciwieƒ-
stwie do uczelni, PAN to prawdziwe zag∏´bie noblistów. Naj-
lepsze polskie uniwersytety sà w trzeciej czy czwartej setce
Êwiatowych rankingów. PAN na pewno mieÊci si´ w pierw-
szej setce rankingu akademii nauk.

J est o czym dumaç i czego wspó∏czuç tym, którzy z wyro-
ku elektorów b´dà musieli przez cztery lata radziç sobie
z beznadziejnym prawem, brakiem pieni´dzy i nadmia-

rem prostych rozwiàzaƒ.
STEFAN OÂLIZ¸O

Z amki, listwy, ∏aƒcuchy, zasuwy…Wszystko po wie-
lokroç sprawdzone, naoliwione, uszczelnione, po-
twierdzone atestami, a mimo to z zewnàtrz i tak do-

chodzi nas budzàcy trwog´ trzask: to p´kajà wi´zi spo∏ecz-
ne. Udajemy jednak, ˝e to nic takiego. Zachowujemy pozo-
ry normalnoÊci, bo w naszym mieszkaniu odgrywany jest
spektakl teatru zamkni´tego „Trzy siostry”. Pod ∏ó˝kiem
gra swojà ˝yciowà rol´ Prowokacja. W skrzynce pocztowej
czyha na nas Manipulacja. A telefoniczne rozmowy ∏àczy
nam Inwigilacja.

O dizolowani, hermetyczni i z lekka ksenofobiczni
z zazdroÊcià spoglàdamy na mieszkaƒców eksklu-
zywnych osiedli, których chronià druty kolczaste,

bariery, patrole, dobermany. A ka˝de opuszczenie budynku
wymaga potwierdzonego przez komitet osiedlowy „zwolnie-
nia warunkowego”. Nas broni jedynie rachityczny domofon,
co jest raczej ochronà delikatnie mówiàc iluzorycznà. Nic
wi´c dziwnego, ˝e na odg∏os niespodziewanego pukania do
drzwi, co s∏abszym jednostkom puszczajà nerwy i z okrzy-
kiem: k o c i o ∏!, rzucajà si´ do taƒca, pozorujàc jednocze-
Ênie gr´ w bryd˝a.

J ak˝e zbawienne wydajà si´ wówczas lekcje prze˝ycia,
którymi m´czy∏a nas pani Historia. W jej twardej
szkole nabraliÊmy tylu wspania∏ych nawyków. Ja

wprawdzie z racji wieku nie zaliczy∏em zaj´ç z tajnych kom-
pletów, ale sumiennie odrobi∏em prac´ domowà w seme-
strze wykuwania si´ etosu. Ot, choçby ostatni sprawdzian.

Pukanie do drzwi. Za drzwiami porzàdnie ubrany m´˝-
czyzna, nonszalancko oparty o framug´ - ja w sprawie od-
czytu. Serce podchodzi mi do gard∏a, ale mózg (mój dru-

gi ulubiony organ - jak mawia∏ Woody Allen) podaje b∏y-
skawicznà diagnoz´: „latajàcy uniwersytet”. Gdyby to
by∏a np. baba z jajami bàdê ciel´cinà to wówczas wcià-
gnà∏bym jà natychmiast do Êrodka, uniemo˝liwiajàc tym
samym przej´cie jej masy towarowej przez sàsiadów. Ale
ta sytuacja wymaga rozwagi. Najpierw spojrzenie w g∏àb
korytarza - mo˝e czai si´ gdzieÊ w jego cieniu Geremek
lub Bartoszewski? Nast´pnie dyskretnie uchylajàc
w kuchni firank´ sprawdzam czy pod domem nie stoi po-
dejrzanie „normalny” du˝y fiat. Teraz zostaje mi tylko
schowaç bibu∏´ pod materacyk w dzieci´cym ∏ó˝eczku.
Wszystkie te czynnoÊci wykonuj´ automatycznie, jakbym
przez ca∏e ˝ycie nic innego nie robi∏ tylko upycha∏ w paw-
laczu Z. Bujaka. Niestety, gubi mnie rutyna. Moja córka
ma ju˝ dwadzieÊcia lat i nie posiadam stosownego ∏ó˝ecz-
ka. M´˝czyzna spojrza∏ na mnie z lekka sp∏oszonym
wzrokiem - ja w sprawie odczytu wodomierza. Aha - my-
Êl´ sobie - sytuacja jest gorsza ni˝ myÊla∏em. Zrezygno-
wany mówi´ g∏oÊno by nie pogarszaç jakoÊci nagrania -
prosz´ sprawdzaç. Nie mam nic do ukrycia. Kiedy on po-
zoruje spisywanie odczytu, ja wyciàgam komputer i in-
formuj´ o doskonale sprawujàcym si´ twardym dysku
pe∏nym interesujàcych wiadomoÊci. Uda∏, ˝e nie s∏yszy.
Szybko podchodzi do drzwi…O nie, nie, kochany - myÊl´
sobie - nic z tego. Rozpinam na piersiach koszul´ i krzy-
cz´ - niczego nie podpisz´! - Podpis u˝ytkownika nie jest
wymagany. Schowa∏ do kieszeni latark´ (my ju˝ dobrze
wiemy, co to za latarki) i wyszed∏. Profesjonalne, zimne,
bezduszne bydle.

P.s. ˚ona twierdzi, ˝e od s∏uchania wiadomoÊci i czytania
gazet, sta∏em si´ ostatnio nieco przewra˝liwiony. Mo˝e. Z wo-
dy jednak nie korzystam. Cholera wie, co on tam zostawi∏.

JERZY PARZNIEWSKI

Kampania

Za drzwiami



Kronika U
Â

29

XXXIV OLIMPIADA WIEDZY 
TECHNICZNEJ 
- ZAWODY II STOPNIA
25 stycznia w auli Wydzia∏u Informaty-

ki i Nauki o Materia∏ach odby∏y si´ zawo-
dy II stopnia (okr´gowe) w XXXIV Olim-
piadzie Wiedzy Technicznej. W zawodach
udzia∏ wzi´li reprezentanci 21 szkó∏, w su-
mie 87 uczniów rozwiàzywa∏o zadania
z optymalizacji lub zastosowania informa-
tyki w technice w dwóch grupach tema-
tycznych: mechaniczno-budowlanej
i elektryczno-elektronicznej. Uczniom ki-
bicowali nauczyciele opiekunowie oraz
Âlàski Kurator OÊwiaty dr Marian Drosio.

SESJA NAUKOWA 
NA WYDZIALE BIOLOGII 
I OCHRONY ÂRODOWISKA
28 i 29 stycznia po raz 15. w auli Wy-

dzia∏u Biologii i Ochrony Ârodowiska od-
by∏a si´ sesja naukowo - sprawozdawcza,
na której pracownicy przedstawili naj-
nowsze wyniki swoich badaƒ. W czasie se-
sji odby∏o si´ równie˝ spotkanie z prorek-
torem Uniwersytetu Âlàskiego prof. zw.
dr. hab. Wies∏awem Banysiem i pracowni-
cami Biura Programów Badawczych Fun-
duszy Strukturalnych w sprawie projek-
tów finansowanych ze Êrodków EU.

Wi´cej na str. 7

REGIONALNA SIEå 
NAUKOWO-TECHNOLOGICZNA
1 lutego 2008 r. odby∏o si´ spotkanie do-

tyczàce budowy regionalnej sieci nauko-
wo-technologicznej. W spotkaniu udzia∏
wzi´li m.in.: prof. dr hab. Jerzy Buzek,
JM Rektor Politechniki Âlàskiej prof. dr
hab. in˝. Wojciech Zieliƒski, zast´pca na-
czelnego dyrektora ds. in˝ynierii Êrodowi-
ska G∏ównego Instytutu Górnictwa prof.
dr hab. in˝. Krystyna Czaplicka-Kolarz
oraz JM Rektor UÂ prof. zw. dr hab. Ja-
nusz Janeczek i prorektor ds. nauki i in-
formatyzacji prof. zw. dr hab. Wies∏aw
BanyÊ. Na spotkaniu omawiano aktualny
stan wspó∏pracy w ramach struktur sie-
ciowych w ró˝nych obszarach nauki i im-
plementacji wiedzy w regionie (klaster, fo-
resighty, CZT i inne) oraz analizowano
mo˝liwoÊci finansowania tego typu dzia-
∏alnoÊci. Ponadto poruszono problemy
identyfikacji innych inicjatyw regional-
nych stanowiàcych przyk∏ad sieci lub pró-
by sieciowania oraz analizowano rol´
i mo˝liwoÊci finansowania sieci w 7. Pro-
gramie Ramowym. Spotkanie zakoƒczy∏a
dyskusja nad koncepcjà koordynacji ró˝-
nych inicjatyw sieciowania w ró˝nych ob-
szarach nauki i implementacji wiedzy
w regionie na bazie porozumienia naj-
wi´kszych uczelni regionu, a tak˝e uzgod-
nienie harmonogramu dalszych dzia∏aƒ
oraz omówienie spraw organizacyjnych
Konferencji Czyste Technologie W´glowe
(Kraków - Katowice, 17-18 marca 2008 r).

SUKCES ARTYSTYCZNY 
STUDENCKIEGO ZESPO¸U 
PIEÂNI I TA¡CA „KATOWICE”
Od 1 do 10 lutego Studencki Zespó∏ Pie-

Êni i Taƒca „Katowice” Uniwersytetu Âlà-
skiego uczestniczy∏ w 63. edycji mi´dzyna-
rodowego festiwalu 63° Sagra Del Man-
dorlo In Fiore w Agrigento na Sycylii.
W festiwalu uczestniczy∏o 20 zespo∏ów
z ca∏ego Êwiata, w tym m.in.: z Albanii,
Armenii, Bia∏orusi, Bu∏garii, Korei, Chor-
wacji, Grecji, Indii, Izraela, Litwy, Sene-
galu, W´gier, Mongolii. Wyst´py zespo∏u
„Katowice” przyjmowane by∏y przez pu-
blicznoÊç owacyjne, a jury sklasyfikowa∏o
go na drugim miejscu.

WSPÓ¸CZESNA POLSZCZYZNA 
- W TOKIO
Wieloletnia wspó∏praca Szko∏y J´zyka

i Kultury Polskiej UÂ oraz Mi´dzyinstytu-
towej Pracowni Badaƒ nad J´zykiem Pol-
skim i Literaturà Polskà w Âwiecie z To-
kijskim Uniwersytetem Studiów Zagra-
nicznych zaowocowa∏a zaproszeniem dr
hab. Jolanty Tambor (dyrektor SJiKP)
i dr. hab. Romulada Cudaka (kierownika
pracowni) na cykl wyk∏adów goÊcinnych,
konferencji i sympozjów do Japonii (od 2
do 16 lutego).

SPOTKANIE Z DIONIZJUSZEM
CZUBALÑ W ÂLÑSKIEJ 
KAWIARNI NAUKOWEJ
7 lutego w Âlàskiej Kawiarni Naukowej

odby∏o si´ spotkanie z etnologiem, bada-
czem mitów i plotek prof. Dionizjuszem
Czubalà, którego tematem by∏y plotki.
GoÊcie mogli pos∏uchaç nie tylko najnow-
szych mikroplotek (czyli lokalnych), ale
tak˝e tych makro (globalnych) rodem
z Chin, Mongolii czy Bia∏orusi. Prof. Czu-
bala przedstawi∏ tak˝e ˝ywot plotki, jej
najlepsze po˝ywki i sk∏onnoÊci ludzkie do
plotkowania niezale˝nie od szerokoÊci
geograficznej, wieku, wykszta∏cenia i p∏ci.
Opraw´ muzycznà zapewni∏o Êwietne trio
Kid Brown.

WERNISA˚ WYSTAWY 
„PRZESTRZENIE OSOBISTE”
8 lutego 2008 r. w Galerii Szybu Wilson

odby∏ si´ wernisa˝ wystawy „Przestrzenie
osobiste”. By∏a to prezentacja prac pla-
stycznych artystów zwiàzanych z Instytu-
tem Sztuki Uniwersytetu Âlàskiego z sie-
dzibà w Cieszynie.

Instytut, powsta∏y w 1973 roku, w cià-
gu wielu lat swojej dzia∏alnoÊci, rozrós∏ si´
doÊç znacznie (w wystawie bierze udzia∏
oko∏o 60 artystów ró˝nych dyscyplin), ob-
rós∏ w∏asnà tradycjà i obecnie prowadzi
kszta∏cenie na kierunkach Edukacja Ar-
tystyczna oraz Grafika. ArtyÊci bioràcy
udzia∏ w wystawie to byli i obecni pedago-
dzy Instytutu Sztuki, pochodzàcy ze Êro-
dowisk twórczych Âlàska i Podbeskidzia

i reprezentujàcy ró˝norakie tendencje ar-
tystyczne oraz dyscypliny plastyczne (ma-
larstwo, rzeêba, grafika, multimedia).
Niektórych spoÊród prezentowanych
twórców nie ma ju˝ wÊród ˝yjàcych, jak
choçby Norberta Witka, Andrzeja Szew-
czyka czy Mariusza Mruczka. Jak wi´c
widaç tytu∏ wystawy Przestrzenie osobiste
pod wieloma wzgl´dami dobrze oddaje jej
ró˝noraki charakter, a zarazem jednoÊç
jakà daje wspólna p∏aszczyzna komuniko-
wania - sztuka. Koordynatorem ekspozy-
cji z ramienia Instytutu Sztuki jest profe-
sor Witold Jacyków, ekspozycj´ zaaran˝o-
wali Krzysztof Kula, Krystyna Pasterczyk
i El˝bieta Kuraj. Wystawa potrwa od 8 lu-
tego do 29 marca.

Towarzyszy jej obszerny i starannie wy-
dany katalog.

DRUGI KONKURS 
FOTOGRAFICZNY
Centrum Studiów nad Cz∏owiekiem

i Ârodowiskiem UÂ w imieniu JM Rektora
Uniwersytetu Âlàskiego prof. zw. dr hab.
Janusza Janeczka og∏osi∏o otwarcie 2. Kon-
kursu Fotograficznego pod has∏em prze-
wodnim Nauka Êlàska dla Polski, nauka
polska dla Âlàska w ramach projektu Na-
uka w obiektywie. Konkurs jest adresowany
do wszystkich pracowników i studentów
uczelni oraz instytucji naukowych biorà-
cych udzia∏ w badaniach naukowych i inte-
resujàcych si  ́fotografià, która towarzyszy
im w ich przygodzie z naukà. Wszystkie
szczegó∏y dotyczàce Konkursu i póêniejsze-
go Biennale Fotograficznego znajdà si  ́na
stronie: naukawobiektywie.us.edu.pl

„LAUR STUDENCKI 2007”
Uroczysta gala wr´czenia Laurów Stu-

denckich odby∏a si´ 18 lutego w Kinote-
atrze Rialto w Katowicach. UroczystoÊç
zaszczycili swojà obecnoÊcià Laureaci,
w∏adze Uniwersytetu Âlàskiego, przedsta-
wiciele Êrodowiska naukowego i kultural-
nego, politycy i lokalni samorzàdowcy
oraz studenci. Muzycznà gwiazdà wieczo-
ru by∏ kwartet jazzowy z∏o˝ony ze studen-
tów Wydzia∏u Jazzu Akademii Muzycznej
w Katowicach.

Podczas uroczystoÊci wyró˝niono osoby
i instytucje, które wspomagajà dzia∏alnoÊç
studentów Uniwersytetu Âlàskiego oraz
promujà kultur´ studenckà w regionie.
Nagrody otrzymali równie˝ ci, których ca-
∏okszta∏t dzia∏aƒ w znacznym stopniu
przyczynia si´ do poprawy jakoÊci kszta∏-
cenia oraz rozwoju ˝ycia studenckiego po-
przez wyraêne zaznaczenie si´ w historii
uczelni wy˝szych, a szczególnie Uniwer-
sytetu Âlàskiego. WÊród nagrodzonych
znalaz∏ si´ JM Rektor prof. zw. dr hab. Ja-
nusz Janeczek.

Wi´cej na str. 16-17
OPRACOWA¸A

AGNIESZKA SIKORA
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Wydawnictwo
UNIWERSYTETU ÂLÑSKIEGO

ZAPOWIEDZI

Prace naukowe

HISTORIA. Dariusz N a w r o t : Li-
twa i Napoleon w 1812 roku

ETNOLOGIA. Jolanta S k u t n i k :
Muzeum sztuki wspó∏czesnej jako prze-
strzeƒ edukacji, bibliogr., indeks,
summ., rés., opr. twarda

J¢ZYKOZNAWSTWO. Danuta
K r z y ˝ y k : Synonimia poj´ç praw-
dziwoÊciowych - teoria i naucza-
nie, bibliogr., indeks, aneks, schem.,
tab., summ., Zsfg.

Ewa S t r a Ê : Kategoria intensywno-
Êci we frazeologii j´zyka polskiego i ro-
syjskiego

Miros∏awa S i u c i a k : Kszta∏towa-
nie si´ kategorii gramatycznej liczeb-
nika w j´zyku polskim

PEDAGOGIKA. OÊwiata w otoczeniu
burzliwym. Migotliwe konteksty i per-
spektywy rozwoju wspó∏czesnej eduka-

cji. Red. Halina R u s e k , Alina G ó r -
n i o k - N a g l i k , Jadwiga O l e k s y ,
opr. twarda

NAUKI o ZIEMI. Ireneusz M a l i k :
Dendrochronologiczny zapis wspó∏cze-
snych procesów rzeêbotwórczych
kszta∏tujàcych stoki i doliny rzeczne
wybranych stref krajobrazowych Euro-
py Ârodkowej

Podr´czniki i skrypty

LITERATUROZNAWSTWO. Litera-
tura dla dzieci i m∏odzie˝y (po roku
1980). Red. Krystyna H e s k a - K w a -
Ê n i e w i c z , bibliogr., indeks

PEDAGOGIKA. Beata D y r d a , Ire-
na P r z y b y l s k a , Sabina K o c z o ƒ -
Z u r e k : Podstawy prawne i organiza-
cyjne oÊwiaty. Skrypt dla studentów
kierunków pedagogicznych

RADIO. TELEWIZJA. FILM. Piotr
Â l ´ z a k : Prawo autorskie. Pod-
r´cznik dla studentów szkó∏ filmo-

wych i artystycznych, bibliogr.,
orzecznictwo, za∏àcznik

NOWE KSIÑ˚KI
Prace naukowe

HISTORIA. Rzym antyczny. Poli-
tyka i pieniàdz. T. 4. Red. Wies∏aw
K a c z a n o w i c z , 22 z∏

SOCJOLOGIA. Marek S. S z c z e -
p a ƒ s k i , Krzysztof B i e r w i a c z o -
n e k , Tomasz N a w r o c k i : Kapita∏y
ludzkie i spo∏eczne a konkurencyjnoÊç
regionów, opr. twarda, 70 z∏

J¢ZYKOZNAWSTWO. Artur K i -
j a k : Polish and English Conso-
nantal Clusters: A Contrastive
Analysis within the Strict CV Fra-
mework, 20 z∏

W∏adys∏aw K r y z i a : S∏oweƒski.
S∏oweƒcy. S∏owenia. Zarys historii j´-
zyka i kszta∏towania si´ ÊwiadomoÊci
narodowej, 16 z∏





Z ak∏ad Misjologii i Teologii Religii Wy-

dzia∏u Teologicznego UÂ by∏ organi-

zatorem wystawy fotograficznej zor-

ganizowanej z okazji Dni Judaizmu i Islamu,

przedstawiajàcej wspó∏czesne wspó∏istnienie

trzech kultur i religii w Ziemi Âwi´tej. Prezen-

towane fotogramy sà owocem pielgrzymo-

wania po Jordanii, Izraelu oraz Autonomii Pa-

lestyƒskiej. Otwarcie wystawy mia∏o miejsce

w Dniu Dialogu z Islamem 26 stycznia 2008 r.

w gmachu Wydzia∏u Teologicznego.

Wystawa „Sàsiedztwo”
Debata (Jerozolima)

Uk∏adajàc mozaik´ (Jordania - Góra Nebo)

Âciana P∏aczu (Jerozolima - Mur Zachodni)

Betlejem
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Jerozolima - Miasto Pokoju
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