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U n i w e r s y t e t t o j e d n a z n a j p i ę k n i e j s z yc h
instytucji, jakie ludzkość stworzyła.
Znamy ją, jesteśmy do niej przywiązani,
a l e c z y d o s tat e c z n i e z a s ta n aw i a m y
się nad jej zadaniami, czy potrafimy
o d p o w i e d z i e ć n a p y ta n i e , c z y m m a być ,
czego po niej oczekujemy?
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WPROWADZENIE
DZIAŁANIA, KTÓRE DOPROWADZIŁY
DO POWSTANIA TEGO RAPORTU
Raport jest zwieńczeniem kilkuletniej aktywności Grupy Roboczej ds. Społecznej Odpowiedzialności Uniwersytetu, 4 lata temu przekształconej
w Zespół ds. Społecznej Odpowiedzialności Uniwersytetu. Jej powołanie było inicjatywą oddolną i opierało się na prostej konstatacji, że skoro uczymy w murach naszej uczelni etyki biznesu, prezentując ideę jego
społecznej odpowiedzialności, warto także pochylić się nad ideą odpowiedzialności instytucji publicznych, których jako Uniwersytet jesteśmy
reprezentantem. Dodatkowo przyświecała nam myśl, że jedną z bardziej
efektywnych metod kształcenia przyszłych menedżerów w duchu odpowiedzialności społecznej jest dawanie dobrego przykładu, czyli np. pokazanie, jak w duchu odpowiedzialności można doskonalić zarządzanie
uczelnią, a także pokazanie, jak uczestnictwo studentów i pracowników
w działaniach prospołecznych, organizowanych na UEK oraz w przestrzeni
miejskiej, wpływa pozytywnie na kształtowanie się postaw obywatelskich.
W tle podejmowanych wtedy działań, nie dla wszystkich było oczywiste,
że jako uniwersytet nie jesteśmy społecznie odpowiedzialni z samego faktu bycia instytucją publiczną, lecz na to miano musimy sobie zapracować,
podejmując konkretne działania i decyzje związane z funkcjonowaniem
uniwersytetu w różnych jego aspektach, począwszy od edukacji ekologicznej, mądrego gospodarowania jego zasobami, promocji odpowiedzialnych
społecznie postaw, a skończywszy na współpracy z partnerami biznesowymi i społecznymi. Na początku Zespół składał się, zgodnie z zasadą
reprezentatywności, z przedstawicieli wszystkich wydziałów uczelni oraz
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pracowników jednostek administracyjnych i studentów. Z czasem jednak
jego skład mocno ewoluował i jego wcześniejszych członków zaczęły
zastępować pełne energii osoby, widzące w idei odpowiedzialności najbardziej odpowiedni kierunek rozwoju uczelni. Z wczesnego okresu jego
działania pozostała ankieta, jaką Zespół przygotował dla władz uczelni,
inspirując się normą ISO 26000. Jej wyniki wskazywały, że świadomość
społecznej odpowiedzialności uniwersytetu była jeszcze zbyt niska, aby
w tamtym czasie idea ta mogła uzyskać szerokie poparcie. Bazując na
tym doświadczeniu, przyjęliśmy jako zasadę naszego działania wdrażanie
zmian małymi krokami, ewolucyjnie i w sposób zrównoważony. Inną cenną
pozostałością z tamtego pionierskiego okresu jest nasza własna, autorska
definicja społecznej odpowiedzialności uniwersytetu, wypracowana podczas spotkań Zespołu.

JAK ROZUMIEMY SPOŁECZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ UCZELNI?
Zgodnie z nią społeczna odpowiedzialność uniwersytetu to głównie zobowiązania społeczne, wybiegające poza oczywiste obowiązki wynikające
z przepisów prawa, a także większe otwarcie się na środowisko naturalne,
w celu kształtowania postawy obywatelskiej studentów oraz zwiększenia
oddziaływania uczelni na kształt i charakter rozwoju społecznego.
Przyjęcie tak rozumianej definicji społecznej odpowiedzialności sprawia,
że wielu obowiązkowych zadań uczelni nie chcemy szumnie nazywać społecznie odpowiedzialnymi, choć w jakimś sensie takimi są, tak jak odpo-
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wiedzialnym jest przestrzeganie obowiązującego prawa. Idea społecznej odpowiedzialności uniwersytetu nigdy nie była dla nas obszarem zainteresowań ze względu na panującą
modę, ani tym bardziej narzędziem budowania wizerunku, traktowanym jako zabieg
PR-owy. Inspiracje oddolne oraz wielość, nierzadko drobnych, działań podejmowanych
przez ostatnie lata przez Zespół, który przyjął za misję przywracanie rangi rzeczom małym, składającym się na całokształt, ułatwiły i zagwarantowały nam zrównoważony rozwój. Dzięki nim zyskujemy stopniowo coraz większą rzeszę zaangażowanych pracowników
oraz studentów, wspierających jego aktywność, ale też zdolnych do kreowania własnych
inicjatyw prospołecznych. W naszym rozumieniu społecznej odpowiedzialności uniwersytetu, jedną z najbardziej istotnych kwestii jest uznanie jej za ideę pozwalającą odtworzyć „ducha
uniwersytetu” i jego istotny wpływ na rozwój społeczny. Dlatego też raport zatytułowany został: W poszukiwaniu doskonałości uniwersyteckiej.

O RAPORCIE
Bezpośrednim powodem przygotowania tego Raportu jest jubileusz 95-lecia naszego Uniwersytetu. Nasze oddolne, zrównoważone oraz mocno zindywidualizowane podejście do idei społecznej odpowiedzialności uniwersytetu stało u źródeł przyjęcia odmiennego niż zazwyczaj okresu raportowania (najczęściej
jest to rok, dwa lata lub pięć lat). Traktujemy go bowiem jako raport otwarcia, pokazujący, jak mocno
wspólnie zakorzeniliśmy ideę społecznej odpowiedzialności uniwersytetu na naszej Uczelni, ale też jak
duży ma ona społeczny potencjał. Ponieważ raport stanowi także rodzaj samooceny, jesteśmy przekonani, że wypływające z dotychczasowego doświadczenia rekomendacje, wzmocnią kierunek odpowiedzialnego rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w najbliższej kadencji.

Prof. dr hab. Janina
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Filek

założycielka Grupy Roboczej ds. Społecznej Odpowiedzialności Uczelni,
Prorektor ds. Kształcenia i Studentów w kadencji 2016–2020
W POSZUKIWANIU DOSKONAŁOŚCI UNIWERS Y TECKIEJ

Uniwersytet
Ekonomiczny
w Krakowie
Początki dzisiejszego
Uniwersytetu Ekonomicznego
w Krakowie wiążą się z inicjatywą
dwóch wybitnych badaczy: Arnolda
Bollanda, chemika i towaroznawcy oraz
Albina Żabińskiego, ekonomisty i prawnika.
Wspierani przez Krakowską Kongregację
Kupiecką oraz Izbę Handlowo-Przemysłową,
25 maja 1925 r. utworzyli placówkę
dydaktyczną – Wyższe Studium Handlowe,
której głównym zamierzeniem było gruntowne
wykształcenie specjalistów ze świata handlu
i finansjery, zdolnych – dzięki solidnej wiedzy
i doświadczeniu wykładowców-praktyków
– nadawać kształt polskiej gospodarce.

Ustawa z 1937 r. włączyła Wyższe Studium Handlowe w poczet szkół
akademickich, które od tego momentu funkcjonowało pod nazwą Akademia Handlowa. Niemal od samego początku istnienia Akademii podjęto
starania o możliwość nadawania absolwentom tytułu magistra. Wybuch II
wojny światowej przerwał działalność Uczelni i zmusił naukowców do prowadzenia aktywności w ramach tajnych kompletów w podziemiu.
Działalność Akademii wznowiono w 1945 r., a w 1950 r. Uczelnię upaństwowiono i przekształcono w Wyższą Szkołę Ekonomiczną (WSE). Przy
ulicy Rakowickiej, tuż za dawnymi rogatkami Krakowa, gmach schroniska
dla zaniedbanych chłopców, ufundowany przez księcia Aleksandra Lubomirskiego, stał się w 1952 r. główną siedzibą WSE. W 1974 r. nastąpiła
kolejna zmiana nazwy – tym razem na Akademię Ekonomiczną. W 1975 r.
przy okazji obchodów 50-lecia przyjęła ona swoje oficjalne bordowo-zielone barwy.

„GDY PRZEZ DZIESIĄTKI LAT ZASTANAWIAŁEM SIĘ NAD TYM,
DLACZEGO W POLSCE W CZASACH DAWNIEJSZYCH GARDZONO HANDLEM,
TO DOCHODZIŁEM STALE DO WNIOSKU, ŻE SŁUSZNĄ BYŁA I JEST
POGARDA DLA HANDLU, JEŚLI JEST ON ANTYSPOŁECZNY, WYZYSKUJĄCY,
DRAPIEŻNY I JEŚLI ZAMIAST WARTOŚCI TWORZYĆ – CUDZE MIENIE
BEZ ZASŁUGI SOBIE PRZYSWAJA. W NASZEJ UCZELNI CAŁE WASZE
WYKSZTAŁCENIE I WYCHOWANIE IDZIE W TYM KIERUNKU,
BY WAS NAUCZYĆ PRACOWAĆ GOSPODARCZO TAK,
BY PRACA WASZA BYŁA SPOŁECZNA, KONSTRUKCYJNA, TWÓRCZA
– I JAKO TAKA NA SZACUNEK ZASŁUGIWAŁA”.
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prof. Arnold Bolland

Ostatnia kluczowa zmiana nazwy Uczelni miała miejsce w 2007 r. – ustawą Sejmu RP uzyskała prawa uniwersyteckie i stała się pierwszym
w Polsce Uniwersytetem Ekonomicznym.
Cel, który przyświecał założycielom Uczelni, nie zmienił się przez 95 lat.
Idea jej twórców o „dawaniu światu komercjalistów, pionierów idei gospodarczych” wydaje się przyświecać kolejnym pokoleniom naukowców i całej wspólnocie akademickiej Uniwersytetu Ekonomicznego
w Krakowie (UEK), który – nie zapominając o historii i wieloletniej tradycji – rozwija się w kierunku nowoczesnej, ale i społecznie odpowiedzialnej instytucji życia publicznego.
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Misja UEK
„Rerum cognoscere
causas et valorem”

Poznawać przyczyny i wartości
rzeczy, dać uniwersalne
wykształcenie, łączyć wiedzę
zawodową z wiedzą
ogólną o charakterze
metodologicznym
i teoretycznym
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UEK
w liczbach

W roku akademickim 2019/2020
w Uniwersytecie Ekonomicznym
w Krakowie studiowało
ponad 13 tys. studentów
i 157 doktorantów, w tym

700 cudzoziemców

Uniwersytet Ekonomiczny
w Krakowie to 3 Kolegia,
9 Instytutów i 56 Katedr
oferujących swoim studentom
34 kierunki studiów
i 109 specjalności.
UEK to
ok. 6 tys.

absolwentów
rokrocznie

wchodzących
na rynek pracy

Na studiach
podyplomowych studiuje
obecnie ponad
1,3 tys. słuchaczy,
w tym

36 cudzoziemców

10

Kadrę akademicką w Uniwersytecie Ekonomicznym
w Krakowie tworzy w sumie 1356 pracowników
– w tym 507 pracowników badawczo-dydaktycznych,
241 pracowników dydaktycznych
i 3 pracowników badawczych,
oraz 605 pracowników
administracyjnych i obsługi.

Na studiach
stacjonarnych
studiowało blisko
8 tys. osób,
niestacjonarną
formę studiów
wybrało ponad

5 tys. osób

W roku akademickim
2019/2020 studia w naszej
Uczelni wybrało ok. 180

osób z różnymi formami
niepełnosprawności
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CERTYFIKATY DLA UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO
W KRAKOWIE

PROGRAMY STUDIÓW CERTYFIKOWANE
PRZEZ KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE ORGANIZACJE

PROGRAMY STUDIÓW AKREDYTOWANE
PRZEZ KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE ORGANIZACJE
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Społeczna Odpowiedzialność
Uniwersytetu
Aktywność w zakresie społecznej odpowiedzialności Uniwersytetu
(SOU) podejmowana na UEK jest wypadkową formalnych
i nieformalnych instytucji i działań – z jednej strony umocowanych
na gruncie ogólnych przepisów i wewnętrznych regulacji
organów, ciał, jednostek organizacyjnych, procedur, z drugiej
zaś – pozaoficjalnych, jednostkowych bądź grupowych, inicjatyw
oraz kameralnego przepływu informacji.
Podejście to pozwala na poszerzenie zakresu realizowanych działań i – co
szczególnie istotne – uzyskanie zdecydowanie lepszych (ilościowo i jakościowo), synergicznych efektów. Należy podkreślić, że filozofia naszych działań
wykorzystywana jest na wszystkich etapach: diagnozowania problemów,
projektowania rozwiązań, ich implementacji i ewaluacji.
Wiele osób oraz jednostek organizacyjnych Uniwersytetu dobrowolnie podejmuje inicjatywy na rzecz budowy dobrych relacji międzyludzkich, ochrony
środowiska naturalnego, wsparcia lokalnych przedsięwzięć, pomocy potrzebującym, promocji dobrych praktyk biznesowych czy kształtowania odpowiedzialnych postaw obywatelskich wśród studentów. Działający nieprzerwanie
od 2014 r. Zespół ds. Społecznej Odpowiedzialności UEK (Zespół ds. SOUEK) powstał z inicjatywy prof. dr hab. Janiny Filek, a jego obecną koordynatorką jest dr Monika Sady. Zasadniczym wyróżnikiem Zespołu jest działalność
oddolna – jego członkami są osoby reprezentujące różne środowiska Uniwersytetu: pracowników naukowych, administracyjnych, a także doktorantów i studentów, którzy własnym zaangażowaniem chcą przyczyniać się do
tworzenia Uniwersytetu społecznie odpowiedzialnego.
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W ciągu kilku lat funkcjonowania Zespołu ds. SOUEK w jego prace zaangażowanych było kilkadziesiąt osób (pracowników administracyjnych, naukowych,
dydaktycznych, a także studentów). W tym okresie udało się usystematyzować
i sprofesjonalizować funkcjonowanie Zespołu, który liczy obecnie kilkanaście
osób. Spośród regularnie podejmowanych aktywności wyróżnić można cykliczne spotkania członków, stronę internetową oraz profile w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram), służące do komunikacji ze społecznością
akademicką oraz otoczeniem Uniwersytetu. Efektem prac Zespołu są także
wypracowane zasady współpracy z partnerami wewnętrznymi i zewnętrznymi, jak i powtarzające się akcje i wydarzenia. Zespół ds. SOUEK, choć w ostatnich latach mógł liczyć na silne wsparcie ze strony Władz Rektorskich, ciągle
pozostaje ciałem autonomicznym i bazującym wyłącznie na społecznej pracy
jego członków, nieposiadającym formalnego umiejscowienia w strukturze organizacyjnej UEK. Daje mu to bardzo dużą elastyczność, konieczną do realizacji
inicjatyw wykraczających poza tradycyjne pola oddziaływania Uniwersytetu.
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Zespół współpracuje z wieloma jednostkami uczelnianymi, a wśród licznych
partnerów zewnętrznych znajdują się instytucje publiczne, przedsiębiorstwa publiczne i prywatne, organizacje pozarządowe, liderzy inicjatyw
społecznych. Do najważniejszych partnerów wewnętrznych zaliczyć można:
Władze Rektorskie, Kancelarię Rektora, Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych, Zespół Promocji, Rzecznika Prasowego, Dział Inwestycji i Remontów, Dział Techniczny, Dział Gospodarczy, Zespół ds. e-Learningu, Parlament Studencki, Radę Kół Naukowych.
Szereg aktywności nacechowanych społeczną odpowiedzialnością jest kreowanych także poza wymienionymi powyżej jednostkami. Składają się na nie
działania podejmowane przez: poszczególne katedry, jednostki administracyjne, koła naukowe i organizacje studenckie, a także grupy aktywnych
społecznie pracowników, studentów i doktorantów. W części z tych inicjatyw Zespół ds. SOUEK współuczestniczy, wiele z nich ma też swoją własną,
niezależną dynamikę i obszar oddziaływania. Wszystkie natomiast bazują
na indywidualnej aktywności i charyzmie osób wrażliwych społecznie, dzięki
czemu ich realizacja jest niskokosztowa i – w większości przypadków – wymaga wyłącznie życzliwego wsparcia ze strony formalnie umocowanych jednostek organizacyjnych UEK.
Są wśród nich inicjatywy mające na celu poprawę lub udoskonalenie konkretnych aspektów życia akademickiego. Można do nich zaliczyć np.: regularną
zbiórkę makulatury, wyposażenie budynków uniwersyteckich w kosze do
segregacji odpadów, sondaż opinii pracowników Uniwersytetu na temat komunikacji i zarządzania informacją czy wreszcie – badanie wśród studentów
i nauczycieli akademickich, zorganizowane wspólnie z Radą Kół Naukowych
i Parlamentem Studenckim, dotyczące optymalizacji harmonogramu zajęć
(wyniki dostępne na stronie so.uek.krakow.pl). Opierając się na opiniach obu
grup interesariuszy od roku akademickiego 2019/2020 nastąpiła zmiana
w tygodniowym planie zajęć, dzięki której rozpoczynają się one nie wcześniej
niż o 8:00 rano, a przerwy pomiędzy zajęciami zawsze wynoszą 15 minut.
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Zasadę włączania członków społeczności akademickiej w działania społecznie odpowiedzialne Zespół realizuje m.in. poprzez corocznie aktualizowaną
listę rekomendowanych przez pracowników i studentów UEK organizacji pożytku publicznego, którym warto przekazać 1% podatku dochodowego. Lista
ma na celu ułatwienie wyboru organizacji, której zdecydują się pomóc. Należy
do nich również wspólna baza inicjatyw społecznej odpowiedzialności realizowanych przez studentów i pracowników UEK (so.uek.krakow.pl/zgloszenie), do których należą zarówno działania charytatywne, jaki prospołeczne,
popularyzatorskie i edukacyjne.

SPOŁECZNA
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
UNIWERSYTETU
TO NIE TYLKO PRACA
ZESPOŁU DS. SOUEK,
LECZ PRZEDE WSZYSTKIM
SUMA DZIAłAŃ CAŁEJ
SPOŁECZNOŚCI AKADEMICKIEJ
– MINIONYCH, OBECNYCH
ORAZ PLANOWANYCH.
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Obszary społecznie odpowiedzialnych
działań na UEK
KULTURA PRACY

Usprawnianie komunikacji i współdzielenia wiedzy:
ǥ rozwijanie otwartej i bezpośredniej komunikacji
ǥ poszukiwanie i wdrażanie nowych narzędzi komunikacji i organizacji pracy

Przeciwdziałanie dyskryminacji i obojętności:
ǥ
ǥ
ǥ
ǥ

stworzenie dróg bezpiecznego zgłaszania i rozwiązywania problemów
pielęgnowanie przyjaznych relacji z pracownikami i studentami
wsparcie różnorodnych ścieżek kariery zawodowej pracowników
rozwijanie wrażliwości i otwartości wobec problemów innych osób

Poprawa warunków i stylu pracy:
ǥ
ǥ
ǥ
ǥ
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wspieranie kultury ciągłego doskonalenia kompetencji
promowanie kooperacji między pracownikami i jednostkami Uniwersytetu
diagnozowanie i zmiana szkodliwych lub uciążliwych procedur
przekształcanie i przyjazna aranżacja przestrzeni Kampusu
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SPOŁECZNOŚĆ

Kształtowanie postaw uczciwości i wspólnotowości:
ǥ wzmacnianie zaufania i odpowiedzialności w życiu akademickim
ǥ przeciwdziałanie zachowaniom nieetycznym

Integracja studentów ze środowiskiem Uniwersytetu:
ǥ
ǥ
ǥ
ǥ

włączanie studentów w procesy zachodzące w Uczelni
pokonywanie barier kulturowych między studentami i pracownikami
adaptacja praktyki dydaktycznej do oczekiwań młodych pokoleń
uwzględnianie różnorodności w pracy dydaktycznej i wychowawczej

Promocja zdrowia i kultury fizycznej:
ǥ budowanie świadomości prozdrowotnej
ǥ zmiana nawyków i procedur na sprzyjające zdrowiu i aktywności ruchowej
ǥ organizacja wydarzeń propagujących zdrowy styl życia

15
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ŚRODOWISKO NATURALNE

Rozwijanie świadomości i działania edukacyjne:
ǥ wzbogacanie programów kształcenia o problematykę ochrony środowiska

przyrodniczego
ǥ organizowanie wydarzeń tematycznych

Monitorowanie i redukowanie wpływu na środowisko:
ǥ racjonalizacja gospodarowania zasobami materialnymi, energią i odpadami
ǥ pielęgnacja i rozwój zasobów przyrodniczych w obrębie Kampusu

Realizacja projektów proekologicznych w otoczeniu:
ǥ organizacja i udział w lokalnych wydarzeniach ekologicznych
ǥ współpraca ze szkołami w proekologicznym wychowaniu młodzieży

16
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BIZNES

Aktywna ewolucja idei zrównoważonego rozwoju:
ǥ prowadzenie badań nad nowymi modelami biznesu
ǥ eksploracja nieznanych wcześniej metod organizacji pracy
ǥ badanie wzajemnych powiązań środowiska, człowieka, nauki i technologii

Rozpowszechnianie wiedzy i umiejętności:
ǥ otwarte doradztwo specjalistyczne dla przedsiębiorców
ǥ wspieranie inicjatyw biznesowych studentów i absolwentów
ǥ organizowanie szkoleń poświęconych społecznej odpowiedzialności

Wrażliwość na odpowiedzialność społeczną innych podmiotów:
ǥ uwzględnianie odpowiedzialności społecznej przy wyborze kontrahentów
ǥ wymiana doświadczeń z przedsiębiorcami zaangażowanymi społecznie

17
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OTOCZENIE SPOŁECZNE

Budowanie kultury dzielenia się i ekonomii współpracy:
ǥ rozwijanie praktyki współdzielenia zasobów na własnym przykładzie
ǥ materialna pomoc potrzebującym ludziom i organizacjom
ǥ spontaniczne podejmowanie działań pożytecznych społecznie

Wsparcie lokalnych organizacji:
ǥ koordynacja wolontariatu pracowników i studentów
ǥ współpraca z lokalnymi organami administracji, szkołami i innymi instytucjami
ǥ doradztwo dla organizacji pozarządowych

Rozwój intelektualny, fizyczny i kulturowy:
ǥ udostępnianie zasobów Uniwersytetu mieszkańcom miasta
ǥ prowadzenie otwartych form kształcenia i popularyzacji nauki
ǥ organizacja wydarzeń integrujących lokalne środowisko społeczne

18
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Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
sygnatariuszem
ǥ 	Deklaracji Społecznej
Odpowiedzialności
Uczelni
ǥ 	Magna Charta
Universitatum
ǥ 	Forum Uniwersytetów
Zaangażowanych
ǥ  Karty Różnorodności
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Aktualnie Uczelnia ubiega się
o uzyskanie wyróżnienia HR Excellence
in Research, które nadawane jest
przez Komisję Europejską instytucjom
skutecznie wdrażającym strategię
na rzecz stworzenia pracownikom
naukowym optymalnych warunków
pracy i rozwoju kariery (The Human
Resources Strategy for Researchers).
Podstawę wspomnianej strategii
stanowi 40 zasad zawartych
w Europejskiej Karcie Naukowca oraz
Kodeksie Postępowania przy rekrutacji
pracowników naukowych.
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Deklaracja Społecznej
Odpowiedzialności
Uczelni
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Deklaracja Społecznej Odpowiedzialności Uczelni została podpisana
w 2017 r. przez 23 uczelnie w Polsce, w tym przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. We wrześniu 2019 r. do grona jej sygnatariuszy dołączyło kolejnych 60 uczelni. Deklaracja jest efektem prac Grupy
Roboczej ds. edukacji i popularyzacji CSR, będącej podgrupą Zespołu
ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw, stanowiącej organ pomocniczy ówczesnego Ministra Rozwoju i Finansów. W Deklaracji zostało zawartych 12 punktów, które
odnoszą się do zasad i stanowią zobowiązania warunkujące społeczną
odpowiedzialność uczelni.
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Karta Różnorodności

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 22 maja 2019 r.,
jako druga uczelnia w Polsce, dołączył do grona
sygnatariuszy Karty Różnorodności. Jednocześnie jest
jednym z trzech sygnatariuszy należących do grupy
uczelni (obok Uniwersytetu Łódzkiego i Szkoły Głównej
Handlowej). Symboliczny podpis na Karcie został
złożony przez prof. dr hab. Janinę Filek, ówczesną
Prorektor ds. Komunikacji i Współpracy. Karta
Różnorodności to europejska inicjatywa na rzecz
promocji i rozpowszechniania polityki równego
traktowania i zarządzania różnorodnością
w miejscu pracy, koordynowana przez Forum
Odpowiedzialnego Biznesu.
Podpisanie Karty przez UEK jest zobowiązaniem,
które potwierdza wprowadzenie zakazu dyskryminacji w miejscu pracy i działania na rzecz tworzenia
i promocji różnorodności. Wyraża gotowość do zaangażowania we wspomniane działania wszystkich
osób zatrudnionych oraz partnerów i otoczenia
społecznego.
21
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Dzięki implementacji tego narzędzia nasz Uniwersytet działa
na rzecz spójności i równości społecznej. Polska Karta Różnorodności należy do Europejskiej Platformy Kart Różnorodności przy Dyrekcji Generalnej ds. Sprawiedliwości Komisji Europejskiej, co daje możliwość regularnych spotkań,
czerpania z wiedzy i doświadczeń oraz poznawania dobrych
praktyk organizacji wszystkich krajów, w których działają
Karty Różnorodności. W Uniwersytecie Ekonomicznym prowadzone są działania, w ramach których propaguje się równe
traktowanie. Przystąpienie do Karty wiąże się z regularnym
monitorowaniem przez Uniwersytet prowadzonych polityk
równego traktowania i zarządzania różnorodnością w organizacji. Raporty w tym zakresie przygotowuje się dla koordynatora Karty Różnorodności, tj. Forum Odpowiedzialnego Biznesu.
W dniu podpisania Karty Różnorodności na Uniwersytecie stanęła replika rzeźby Nieustraszonej Dziewczynki (Fearless Girl).
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie jest inicjatorem wielu
przedsięwzięć skoncentrowanych wokół szeroko pojętej społecznej
odpowiedzialności. Poniżej opisano wybrane działania Uniwersytetu
skierowane zarówno do pracowników, studentów, doktorantów, kandydatów, absolwentów, jak i otoczenia zewnętrznego. Jesteśmy bowiem
przekonani, że szkoły wyższe jako instytucje o szczególnym znaczeniu społecznym powinny dostarczać wzorce zachowań i odpowiedzialnych postaw,
kształtując i zaangażowanie swoich interesariuszy w tematykę społeczną
i środowiskową.

Fotografia rzeźby
Nieustraszonej Dziewczynki
(Fearless Girl)
22
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KATALOG
DOBRYCH
PRAKTYK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
jest inicjatorem wielu przedsięwzięć
zogniskowanych wokół szeroko pojętej
społecznej odpowiedzialności. Poniżej opisane
zostały wybrane działania z zakresu społecznej
odpowiedzialności Uczelni skierowane zarówno
do pracowników, studentów, doktorantów,
kandydatów, absolwentów, jak i otoczenia
zewnętrznego. Równocześnie, w ramach tych
kategorii interesariuszy, kreowane są własne
społecznie odpowiedzialne aktywności. Uczelnia
jako instytucja o szczególnym znaczeniu
społecznym powinna bowiem dostarczać wzorce
zachowań i odpowiedzialnych postaw, kształtując
odpowiedzialność i zaangażowanie swoich
interesariuszy w tematykę społeczną i środowiskową.

PRACOWNICY

ROZWÓJ NAUKOWY

Pracownicy i doktoranci Uniwersytetu Ekonomicznego
w Krakowie podejmują szereg prac badawczych, których
tematyka obejmuje zagadnienia z zakresu społecznej
odpowiedzialności, zrównoważonego rozwoju, jak
i odpowiedzialności środowiskowej.
Spośród licznych przedsięwzięć wymienić można
następujące tematy badawcze:
ǥ społeczna odpowiedzialność uczelni w warunkach zmian instytucjonalnych
ǥ strategia adaptacji społecznej odpowiedzialności biznesu w okresie

społeczno-gospodarczej destabilizacji

ǥ godzenie celów społecznych z ekonomicznymi w praktyce zarządzania
ǥ
ǥ
ǥ
ǥ
ǥ
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przedsiębiorstwami społecznymi w wybranych krajach europejskich
determinanty zrównoważonego rozwoju sektora bankowego w Polsce
i innych krajach
zielone obligacje skarbowe jako innowacyjny dłużny instrument finansowy
państwa
wpływ na środowisko jako element oceny gospodarki o obiegu zamkniętym
i kierunki modyfikacji instrumentów polityki ekologicznej stymulujących ją
opakowania w aspekcie zrównoważonego rozwoju i społecznej
odpowiedzialności
znaczenie ekoprojektowania w realizacji gospodarki o obiegu zamkniętym
(circular economy)
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UEK HUB. UNIWERSYTECKI HUB DYDAKTYCZNY
ROZWÓJ DYDAKTYCZNY
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Projekt UEK Hub. Uniwersytecki hub dydaktyczny realizowany był w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w latach 2017–2019. To pierwszy uczelniany węzeł (hub) współpracy w zakresie kształcenia akademickiego. Kryje się za
nim głębokie przekonanie inicjatorów, że nowoczesny uniwersytet to organizacja oparta o wielowiekową tradycję universitas magistrorum et scholarium, życzliwą współpracę wszystkich grup pracowniczych a nie tylko procedury, wspólnotę
celów a nie konkurencję interesów, miejsce kształcenia inteligencji a nie fabryka
specjalistów, przestrzeń wolnej nauki i eksperymentu a nie wytwórnia komunikatów naukowych.
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Udział w projekcie zadeklarowała 109-osobowa grupa (od posiadających tytuł
magistra do profesora tytularnego), stanowiąca rzeczywistą awangardę zmian
w modelu kształcenia akademickiego na naszej Uczelni (projekt z powodzeniem
ukończyły 104 osoby, czyli 14% kadry dydaktycznej). Każdy z uczestników wziął
udział w bloku szkoleń wprowadzających w problematykę nowoczesnej dydaktyki akademickiej, a następnie w jednym bądź dwóch szkoleniach specjalistycznych z wybranej metodyki kształcenia akademickiego – nauczanie problemowe i partycypacyjne (Problem & Community Based Learning), nauczanie oparte na
analizie przypadków (Case Study Learning) oraz grach dydaktycznych (Gamification
in Education), projektowanie i prowadzenie akademickich kursów online (Social
Online Learning), a także nauczanie w języku angielskim (Academic English). Każdy
z uczestników szkoleń podsumował projekt kilkutygodniową indywidualną pracą z mentorem, który wspierał go we wdrażaniu nowo uzyskanych kompetencji
w pracy ze studentami.

26
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Uczestnicy UEK Hub uczyli się budowania z nimi relacji, rozpoznawania ich potrzeb edukacyjnych oraz wspierania ich indywidualnego rozwoju, zarządzania procesem grupowym (pracą
z różnymi liczebnie grupami), a także otwartości i elastyczności w kształtowaniu programu zajęć i doborze metod dydaktycznych, wierząc, że na tym właśnie opiera się idea uniwersytetu
rozumianego jako miejsce kształtowania intelektu i postaw obywatelskich elit społecznych.
Jednym z ważniejszych założeń projektu UEK Hub była również integracja uczelnianego środowiska akademickiego, mająca na celu zarówno wymianę doświadczeń oraz podejmowanie
wspólnych inicjatyw dydaktycznych (a nawet badawczych), jak i wzmocnienie więzi pomiędzy
pracownikami z różnych wydziałów (obecnie kolegiów), sprzyjające poszukiwaniu interdyscyplinarnej współpracy.
Tworzenie takich i podobnych „węzłów” dydaktycznych bądź badawczych jest dziś racjonalnym wyborem każdej, a w szczególności hierarchicznej instytucji. To stosowanie myślenia
sieciowego, dzięki któremu łatwiejsze stają się: identyfikacja i opis problemów organizacji z różnych punktów widzenia, badanie wzajemnych oddziaływań i relacji ją budujących, wyodrębnienie
tych, które uznaje się za kluczowe oraz zarządzanie zmianą, przez którą w sposób naturalny
ona przechodzi.
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INNOWACYJNY WYKŁADOWCA
W 2016 r. Collegium Wratislaviense na zlecenie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie przeprowadziło cykl szkoleń Innowacyjny Wykładowca,
mających na celu zwiększenie kompetencji pracowników dydaktycznych
i dydaktyczno-naukowych w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych.
Uczestnictwo w szkoleniu, poprowadzonym w formie aktywnych warsztatów, dało uczestnikom zestaw konkretnych i praktycznych rozwiązań,
które pozwalają zwiększyć atrakcyjność zajęć dydaktycznych.

MISTRZOWIE DYDAKTYKI
W 2019 r. pozyskano dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie dofinansowanie w kwocie przekraczającej 2 mln zł w konkursie MNiSW pt.
Mistrzowie Dydaktyki – wdrożenie modelu tutoringu do praktyki akademickiej. Dzięki temu ok. 35 nauczycieli akademickich ma okazję wdrożyć
nowe metody kształcenia zindywidualizowanego przez 5 kolejnych semestrów, wcześniej uczestnicząc w pilotażach oraz stażach w zagranicznych ośrodkach, dających im możliwość przetestowania narzędzi do indywidualnych zajęć.
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WSPARCIE SOCJALNE

Opieka socjalna w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie opiera
się na dwóch filarach. Z jednej strony są to działania standardowe
wynikające z przewidzianych w przepisach obowiązków pracodawcy,
z drugiej – dodatkowe inicjatywy podejmowane przez służby podległe
Kanclerzowi.

Do najważniejszych z nich zaliczyć można:
ǥ dofinansowanie udziału w zajęciach sportowych, w formie stacjonarnej realizowanej
ǥ
ǥ
ǥ
ǥ
ǥ
ǥ
ǥ
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przez instruktorów uczelnianych lub w ramach programu Multisport
udział w akcji współorganizowanej z Urzędem Miasta Krakowa Rowerem do pracy
umożliwienie wzięcia udziału w darmowych profilaktycznych badaniach
przesiewowych w niepublicznych placówkach medycznych
dofinansowanie biletów kinowych i teatralnych dla pracowników i ich rodzin
objęcie opieką pracowników emerytowanych poprzez dofinansowanie wyjazdów
wakacyjnych, dodatki świąteczne i program zapomóg losowych
prowadzenie ośrodka wypoczynkowego „Chatka” w Zakopanem, który jest własnością
UEK i udostępnianie go pracownikom w preferencyjnej cenie
umożliwienie skorzystania z niskooprocentowanych pożyczek na cele mieszkaniowe
dofinansowanie obiadów w stołówce pracowniczej
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KOMUNIKACJA

Zespół
ds. SOUEK
w 2017 r. przeprowadził pilotażowe
(i pierwsze tego typu na UEK) badanie
wśród pracowników Uczelni dotyczące
opinii na temat treści, kanałów oraz
skuteczności dostarczania informacji
dotyczących funkcjonowania
Uniwersytetu. Badanie, zrealizowane
metodą ankietową, miało na celu
diagnozę potrzeb informacyjnych naszej
społeczności akademickiej. Mimo że
wzięło w nim udział jedynie ok. 20% ogółu
pracowników, uznano je za udaną próbę
pozyskania wiedzy na temat stanu kultury
komunikacyjnej w Uniwersytecie.
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Z uwagi na różne potrzeby informacyjne
kwestionariusz ankiety wysłano osobno do
nauczycieli akademickich i pracowników administracji
oraz (w nieco zmodyfikowanej formie) do
kierowników katedr i jednostek organizacyjnych.
Wstępne wyniki badań potwierdziły potrzebę
wzmacniania wspólnotowości w Uczelni, a także
zainteresowanie aktywnym uczestnictwem
w jej życiu zarówno wśród kadry dydaktycznej, jak
i pracowników administracji. Zauważalne było nie
tylko oczekiwanie lepszej współpracy pomiędzy
działami administracji i jednostkami badawczodydaktycznymi, ale także wiedzy na temat celów
i planów rozwoju Uniwersytetu (potwierdziło to 85%
nauczycieli akademickich). Istotna okazała się również
lepsza orientacja na temat zasad wynagrodzeń
i rozwoju zawodowego oraz potrzeba rzetelnej
informacji zwrotnej na temat własnej pracy ze strony
współpracowników z innych jednostek oraz jej oceny
ze strony rektora lub dziekana.
Jednocześnie uzyskane wyniki sugerowały, że
przynajmniej część społeczności akademickiej liczy na
poprawę w zakresie komunikowania horyzontalnego
(pomiędzy jednostkami organizacyjnymi i grupami
pracowników), lepsze dopasowanie informacji do
odbiorcy, a także usprawnienia metod dystrybucji
informacji (np. unikanie ich dublowania).
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Pomoc pracownikom
w trakcie pandemii
COVID-19
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Regularne listy i spotkania online
Prorektora ds. Kształcenia i Studentów
ze społecznością akademicką



Indywidulane konsultacje dla
nauczycieli akademickich (ok. 900
tygodniowo), uzupełnione seriami
szkoleń online i webinarów na
temat metod i technologii zdalnego
prowadzenia zajęć dydaktycznych



Przygotowanie prawie 100 multimedialnych
materiałów szkoleniowych, odpowiadających
na najważniejsze pytania dydaktyków, związane
ze zdalną współpracą ze studentami



Zakup dodatkowych licencji umożliwiających zdalne
prowadzenie zajęć (Zoom, ClickMeeting, Vimeo)
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Pomoc pracownikom
w trakcie pandemii
COVID-19



Utworzenie na internetowej stronie Uniwersytetu
na bieżąco uaktualnianego wpisu zawierającego
komunikaty na temat postępowania w trakcie
pandemii oraz zbiór bieżących informacji dla
społeczności akademickiej o podejmowanych
przez Uczelnię działaniach

Zapewnienie środków ochrony
zdrowia
Zapewnienie pomocy
psychologicznej



32



Wsparcie seniorów ze strony
związków zawodowych

Pomoc techniczna (zakup dodatkowych laptopów
w celu umożliwienia pracy zdalnej)
Zwiększenie pojemności skrzynek pocztowych
wszystkich pracowników Uniwersytetu do 2 GB
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Pomoc studentom
w trakcie pandemii
COVID-19



Opieka nad akademikiem
w trakcie kwarantanny



Stałe, cotygodniowe dyżury
Prorektora ds. Kształcenia
i Studentów dla zainteresowanych
(telefoniczne i osobiste)



Utworzenie na internetowej stronie Uniwersytetu
na bieżąco uaktualnianego wpisu zawierającego
komunikaty na temat postępowania w trakcie pandemii
oraz zbiór bieżących informacji dla społeczności
akademickiej o podejmowanych przez Uczelnię działaniach

Zapewnienie pomocy psychologicznej,
dodatkowe wsparcie studentów
z niepełnosprawnościami
w czasie edukacji zdalnej
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Pomoc finansowa
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WSPARCIE AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ PRACOWNIKÓW

ǥ Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie promuje i wspiera

aktywność sportową pracowników Uczelni poprzez
umożliwienie skorzystania z programu Multisport, ofertę
szerokiego wachlarza zajęć sportowych, dostęp do obiektów
sportowych, takich jak: basen, korty tenisowe, siłownia i hala
sportowa

ǥ Pracownicy Uniwersytetu zrzeszeni w Klubie Biegacza

Akademickiego Związku Sportowego UEK (AZS UEK) od wielu
lat biorą udział w największym biegu charytatywnym w Polsce
– Poland Business Run

ǥ Uniwersytet we współpracy z AZS UEK oraz innymi

organizacjami studenckimi współorganizuje na terenie
Uczelni Dni Sportu, sportowe Zmagania Wydziałów oraz
promuje amatorskie starty pracowników Uczelni w różnych
dyscyplinach i zawodach w Polsce i na świecie. Dołączył także
do akcji Rowerem do pracy
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AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA
PRACOWNIKÓW UEK

Pracownicy UEK bardzo intensywnie angażują się
w tworzenie i wspieranie akcji oddolnych. Takich
aktywności jest wiele, pracownicy inicjują je
w ramach działów, katedr czy kierunków z czystej
potrzeby pomagania. Poniżej zostały zaprezentowane
przykładowe formy zaangażowania pracowników UEK.
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SOS – SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ
STUDENTÓW
To inicjatywa Katedry Zarządzania Międzynarodowego przy
współpracy ze świetlicami środowiskowymi będącymi pod patronatem krakowskiego Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Jej istotą jest niesienie pomocy
drugiemu człowiekowi oraz umożliwienie studentom rozwijania
umiejętności społecznych.
Dzięki licznym spotkaniom, warsztatom i wykładom oraz grom
i zabawom, studenci pokazują podopiecznym ośrodka, że warto być wrażliwym na potrzeby innych, rozwijać siebie i dążyć do
spełnienia marzeń. Celem jest także zachęcenie dzieci, często
z domów biednych lub o trudnej sytuacji, do nauki i podjęcia studiów w przyszłości. Organizatorzy umożliwiają dzieciom poznanie atmosfery panującej na uczelni, a także pokazują, że życie
studenckie, oprócz czasu poświęconego na naukę, jest ciekawe,
radosne, rozwijające horyzonty i pełne przygód. Oprócz licznych
odwiedzin w świetlicach w trakcie roku akademickiego (miniwykłady, warsztaty naukowe, artystyczne i sportowe, gry i zabawy,
pomoc w nauce) organizowany jest także dwudniowy Finał Akcji SOS na terenie Kampusu, podczas którego dzieci uczestniczą
w programie naukowo-sportowo-rozrywkowym przygotowanym dla nich przez studentów oraz pracowników Katedry Zarządzania Międzynarodowego.
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WIELKA ZBIÓRKA KSIĄŻEK

Aktywność społeczna pracowników UEK przejawia się także poprzez udział w ogólnopolskiej Wielkiej Zbiórce Książek. Wielka Zbiórka Książek to kampania społeczna
organizowana od 2013 r. przez Fundację Zaczytani.org i prowadzona przez miesiąc
w całej Polsce.
UEK po raz pierwszy przystąpił do zbiórki w 2018 r. Działania Fundacji UEK
oraz krakowskiego koordynatora Fundacji, pracownika naszej uczelni, doprowadziły
do zebrania kilkudziesięciu kartonów wypełnionych po brzegi książkami dla dzieci,
młodzieży i dorosłych. Książki można było zostawić w znajdującym się na terenie
Kampusu Klubie Grota 2, biurze Fundacji UEK, Wypożyczalni Ogólnej oraz przed pokojem Koła Naukowego WISE. Zbiórkę – z podobnym skutkiem – przeprowadzono
również w 2019 r. W 2020 r. ze względu na trwający w Polsce stan zagrożenia epidemicznego podjęto decyzję o zmianie terminu Wielkiej Zbiórki Książek. Jej rozpoczęcie zaplanowane jest na 8 września – Międzynarodowy Dzień Piśmiennictwa
oraz Międzynarodowy Dzień Walki z Analfabetyzmem.
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CYKL SPOTKAŃ
„ZAUFANIE I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ”
Seminarium zainicjowane zostało w 2015 r. przez pracowników naukowych i przedstawicieli świata biznesu. To propozycja dla wszystkich
(w szczególności dla studentów), którzy chcą świadomie i efektywnie
uczestniczyć w życiu zawodowym i społecznym kierując się uniwersalnymi wartościami: prawdą, dobrem i sprawiedliwością.
Celem programu jest kształtowanie u jego uczestników postawy pozwalającej na postrzeganie otaczającej rzeczywistości oraz niepewnej
przyszłości jako szansy, a nie tylko zagrożenia.

Realizacji tak sformułowanego celu służy
wspólne poszukiwanie odpowiedzi na
konkretne pytania, np.:
ǥ Jak odkryć w sobie oraz wzmocnić postawę przedsię-

biorczości?

ǥ Jakie działania podejmować w konkretnej sytuacji?
ǥ Jak uwolnić się od lęku przed porażką?
ǥ Jak budować w sobie oraz w otoczeniu postawę

zaufania?

ǥ Jak pracując zespołowo, nie utracić zdolności krytycz-

nego myślenia oraz samodzielnego rozwiązywania
problemów?
ǥ Jak nie rezygnować z wartości, które uznajemy
za ważne?
37
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STUDENCI
PARTYCYPACJA
STUDENTÓW I DOKTORANTÓW
WE WSPÓLNOCIE AKADEMICKIEJ

Na UEK studenci i doktoranci mają
wpływ na decyzje kluczowych komisji
i organów kolegialnych Uniwersytetu.
Część z nich ma swoje umocowanie
w Prawie o szkolnictwie wyższym
i nauce, pozostałe zaś wynikają
ze statutu Uczelni.
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W PRZYPADKU
ZAPISÓW
USTAWOWYCH
PARTYCYPACJA
STUDENTÓW
I DOKTORANTÓW
UEK PRZYBIERA
M.IN.
NASTĘPUJĄCE
FORMY:

Przewodniczący
Samorządu Studenckiego
wchodzi w skład Rady
Uczelni

•

wśród 53 członków Senatu UEK
11 z nich stanowią studenci i doktoranci

•

studenci i doktoranci posiadają

•

w skład Komisji Stypendialnej wchodzą również
doktoranci

powoływanie Prorektora
ds. Kształcenia i Studentów oraz
zastępców Dyrektorów Instytutów
wymaga uzgodnienia z Samorządem
Studenckim i Samorządem
Doktorantów

•

studenci wchodzą w skład Komisji
Dyscyplinarnych ds. Studentów
oraz Pracowników

członkowie Studenckich Rad
Instytutów opiniują projekty
programów studiów

•

doktoranci wchodzą w skład Komisji
Dyscyplinarnej ds. Doktorantów

regulamin studiów jest uzgadniany
z Samorządem Studenckim

•

regulamin Szkoły Doktorskiej
jest uzgadniany z Samorządem
Doktorantów

20% głosów w Kolegium Elektorów
• większość członków Komisji
Stypendialnej funkcjonującej na UEK
w kilku składach stanowią studenci ,
•

•
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ZE STATUTU ORAZ REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO UEK
WYNIKAJĄ NASTĘPUJĄCE POLA PARTYCYPACJI
STUDENTÓW I DOKTORANTÓW:

Studenci
wchodzą
w skład
Rad
Instytutów
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•

przedstawiciele studentów i doktorantów
są członkami Zespołów Programowo-Dydaktycznych
oraz Zespołów ds. Jakości Kształcenia

•

przedstawiciel studentów i przedstawiciel
doktorantów są członkami Komisji Senackiej
ds. Dydaktyki oraz Uczelnianej Komisji Wyborczej

•

studenci mają zagwarantowane członkostwo w Radzie
Bibliotecznej oraz Radzie Centrum Językowego

•

przedstawiciele kół naukowych oraz doktoranci
są członkami Rad Kolegiów

W POSZUKIWANIU DOSKONAŁOŚCI UNIWERS Y TECKIEJ

WARTO PODKREŚLIĆ AKTYWNY
UDZIAŁ STUDENTÓW I DOKTORANTÓW
ORAZ PRZEDSTAWICIELI PARLAMENTU
STUDENCKIEGO I SAMORZĄDU DOKTORANTÓW
W PRACACH LICZNYCH GRUP I ZESPOŁÓW
ROBOCZYCH FUNKCJONUJĄCYCH NA POZIOMIE:
CAŁEJ UCZELNI, POSZCZEGÓLNYCH KOLEGIÓW,
INSTYTUTÓW, KIERUNKÓW STUDIÓW
ORAZ KATEDR.

Studenci – jako kluczowa grupa interesariuszy UEK
– są źródłem bardzo istotnych informacji z punktu
widzenia kształtowania oferty dydaktycznej Uczelni.
Są one pozyskiwane w ramach:
ǥ regularnie prowadzonych (co semestr) badaniach

ewaluacyjnych zajęć dydaktycznych (anonimowe ankiety
wypełniane przez studentów i doktorantów w Wirtualnym
Dziekanacie i na USOS-ie)
ǥ corocznych badań wśród nowo przyjętych studentów
naszej Uczelni
ǥ corocznych badań studentów kończących studia I i II stopnia
(ostatni semestr)

Dzięki temu Uniwersytet otrzymuje
pełny obraz opinii studentów na temat
studiów. Jest to ważne zarówno
z punktu widzenia krótkookresowego
dopasowania oferty dydaktycznej
do oczekiwań studentów, jak
i długofalowego dopasowania profilu
kompetencyjnego absolwentów
do oczekiwań pracodawców
oraz społeczeństwa. W ten praktyczny
sposób materializuje się idea
społecznie odpowiedzialnego UEK.
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ŚWIEŻAK
Coroczny projekt Parlamentu Studenckiego, którego rezultatem jest organizowany w wakacje 6-dniowy obóz adaptacyjny dla nowoprzyjętych na
studia studentów. Udział w nim pozwala na zawarcie nowych znajomości
i poznanie meandrów świata akademickiego. Obóz rozpoczyna się w Krakowie, a następnie uczestnicy spędzają czas w górskiej miejscowości Murzasichle. Podczas wyjazdu nowi studenci mają okazję wziąć udział w wielu
atrakcjach, przygotowanych specjalnie dla nich w górskiej scenerii.

JUWENALIA UEK
To najważniejszy projekt realizowany we współpracy Parlamentu Studenckiego UEK z Niezależnym Zrzeszeniem Studentów (NZS UEK) oraz
Erasmus Student Network (ESN UEK) i jednocześnie największe studenckie święto. Zmagania kolegiów (wcześniej wydziałów) o puchar Rektora
stanowią najważniejszy punkt programu. Równie ważne są koncerty muzyczne, wydarzenia związane z modą, adresowane do fanów gier komputerowych, planszówek oraz gier karcianych.
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MENTORZY
Są plebiscytem na najlepszego prowadzącego zajęcia. Projekt ma na celu
uhonorowanie nauczycieli akademickich naszego Uniwersytetu. Dzięki
swojej popularności wpisał się w tradycję Uniwersytetu i realizowany jest
corocznie. Mianem Mentora określani są prowadzący, którzy w swojej codziennej pracy dydaktycznej wyróżniają się na tle innych. Studenci wybierają mentorów w sześciu kategoriach: Autorytet, Bratnia Dusza, Innowator,
Motywator, Zawsze uśmiechnięty oraz Super Mentor. Zwieńczeniem projektu Mentorzy jest uroczyste wręczenie statuetek dla zwycięzców podczas
Balu Parlamentarzysty.

MOSTY EKONOMICZNE
Stanowią inicjatywę, dzięki której studenci przez cztery dni przebywają na innej
uczelni ekonomicznej. Podczas wymiany uczestnicy biorą udział w szkoleniach,
debatach, a przede wszystkim poznają życie akademickie i studenckie w innym
mieście.

BEZPIECZNA UCZELNIA
Jest happeningiem realizowanym w ramach Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa. Celem przedsięwzięcia jest zwiększanie świadomości dotyczącej
zagrożeń, z jakimi mogą spotkać się studenci. Oprócz wykładów przygotowywane są scenki tematyczne oraz pokazy: taneczne, sztuk walki, antyterrorystyczne i wiele innych.
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KOŁA NAUKOWE

W Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie działa około 40 kół naukowych, które są zrzeszone w ramach Rady Kół Naukowych UEK.
Głównym celem kół naukowych jest prowadzenie działalności naukowej oraz edukacyjnej. Realizowana jest ona poprzez organizację konferencji naukowych, paneli dyskusyjnych czy spotkań eksperckich. Koła
naukowe stanowią również platformę dialogu pomiędzy nauką, biznesem a społecznością lokalną. W ubiegłych latach na Uczelni odbyły się
m.in.: symulacje obrad Organizacji Narodów Zjednoczonych (Cracow Model
United Nations), które mają zasięg międzynarodowy i są organizowane przez Koło Naukowe Studiów Europejskich „Universum”, debata
wyborcza kandydatów do Parlamentu Europejskiego oraz panel ekspercki
„Jak być wyborcą, a nie tylko zagłosować” (oba zorganizowane przez Koło
Nauk Politycznych „Homo Politicus”). Ponadto cyklicznie organizowane są inicjatywy, takie jak: Światowy Tydzień Przedsiębiorczości (organizatorzy: Koło Naukowe Przedsiębiorczości i Innowacji oraz Zespół
Promocji UEK), spotkania Kobieca strona biznesu (organizatorzy: Koło
Naukowe Przedsiębiorczości i Innowacji przy współudziale Koła Naukowego Biznesu Międzynarodowego) oraz slajdowiska podróżnicze
(organizator: Turystyczne Koło Naukowe Wagabunda).
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Koła naukowe umożliwiają rozwój pasji oraz zainteresowań studentów oraz
kształtowanie umiejętności społecznych. Członkowie kół chętnie uczestniczą w dyskusjach naukowych, w tym debatach oksfordzkich (m.in. „Liga Debat Oksfordzkich” Koła Naukowego Gospodarki i Administracji Publicznej,
„Uniwersyteckie Debaty o Społeczeństwie i Gospodarce” Studenckiego
Instytutu Analiz Gospodarczych, Debata oksfordzka Koła Naukowego Rachunkowości) oraz warsztatach (m.in. „Jak znaleźć pracę?” zorganizowanych przez Koło Naukowe Zarządzania Zasobami Ludzkimi „Personalni”,
czy „Design thinking/innowacje – kreatywne rozwiązywanie problemów
biznesowych”, „Jak pisać, żeby przykuć uwagę” oraz „Jak najlepsze marki
zachowują spójność?” – wszystkie trzy odbyły się w ramach 7. edycji projektu MMA - Marketing Masters Academy).
Co roku wszystkie zainteresowane koła naukowe promują swoją działalność
podczas Targów Kół Naukowych, organizowanych przez Radę Kół Naukowych.
Jest to szansa na popularyzowanie konferencji naukowych czy debat, a także
zachęta dla wszystkich zainteresowanych studentów do dołączenia do koła
naukowego.
Warto dodać, że zarówno Rada Kół Naukowych, jak i poszczególne koła naukowe chętnie uczestniczą w różnego rodzaju akcjach charytatywnych, m.in.
pomocy w ramach akcji Szlachetna Paczka, pomocy dla domów dziecka, czy
zbiórki na rzecz schronisk dla zwierząt.
W czasie pandemii koronawirusa COVID-19 Rada Kół Naukowych, wraz z innymi organizacjami studenckimi, oddolnie promowała akcję #zostańwdomu
i organizowała szereg ogólnodostępnych spotkań za pomocą platformy
Zoom. Jednym z nich był panel dyskusyjny Zespołu ds. SOUEK z Dyrektorem
Generalnym UN Global Compact w Polsce, dotyczący zrównoważonego rozwoju uczelni.
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ORGANIZACJE STUDENCKIE

AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY
Charytatywny Turniej Badmintona – RAKieta
Idea turnieju narodziła się pod koniec 2018 r., dzięki Stefanii – jej codzienna walka z chorobą nowotworową, trud leczenia i cierpienie zainspirowały organizatorów do pomocy nie tylko jej, ale także innym potrzebującym.
Intencją akcji było pokazanie, w jaki sposób sportowa pasja może stać się
motywacją do walki z chorobą i powrotu do zdrowia.
W 2019 r. AZS rozpoczął współpracę z Fundacją Cancer FIGHTERS, której
założycielem był młody zawodnik sztuk walki, który sam w wieku 15 lat
pokonał chorobę nowotworową i wrócił do czynnego sportu. Obecnie cały
dochód z turnieju RAKieta przekazywany jest na wsparcie małych pacjentów onkologicznych. W ramach działań fundacyjnych organizowane
są, z udziałem znanych sportowców, różne kreatywne akcje prowadzone
przez studentów UEK. Co więcej – zaangażowani w te działania studenci
prowadzą również regularne zbiórki pieniędzy na sprzęt medyczny dla oddziałów onkologicznych w całej Polsce (do tej pory zebrali niemal 1 mln zł).
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Dni Sportu UEK

NIEZALEŻNE ZRZESZENIE STUDENTÓW

Co roku każdy student kochający sportową atmosferę może wziąć udział
w turniejach i zmaganiach sportowych w różnych dyscyplinach. Spośród nich wymienić można sztandarowy turniej UEK Champions League,
Zmagania na szczycie, czyli Międzywydziałowy Turniej Siatkówki, słynny
i przynoszący ogrom wrażeń Bieg Śmierci, a także wiele innych.
Turnieje dla Szkół Średnich
„Aktywny Student”
AZS UEK realizuje również projekt Aktywny Student, który został stworzony z myślą o uczniach szkół średnich, studentach oraz nauczycielach akademickich. Celem przedsięwzięcia jest promowanie aktywnego
i zdrowego trybu życia poprzez organizację darmowych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla społeczności akademickiej UEK i członków AZS,
a także uczniów szkół średnich. W ramach Studia Tańca i Fitness wykwalifikowani instruktorzy przeprowadzili już 30 godzin bezpłatnych
zajęć ruchowych, w tym zumby, jogi, stretchingu, czy dancehallu. Grupy zajęciowe składały się z maksymalnie dziesięciu osób, co znacznie
zwiększało komfort zajęć. Projekt miał promować współpracę Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie z władzami samorządowymi, a także
społecznością lokalną. Dodatkowo projekt „Aktywny Student” stanowił
szansę na organizację darmowych zajęć sportowych.

Wampiriada
Projekt ten adresowany jest do studentów, kadry naukowo-dydaktycznej
i pracowników administracyjnych UEK oraz innych uczelni. Co roku odbywają się dwie edycje – wiosenna i jesienna, a liczba uczestników stale rośnie. Głównym celem Wampiriady jest zebranie jak największej ilości krwi niezbędnej do ratowania życia oraz propagowanie honorowego
krwiodawstwa i postaw prospołecznych wśród studentów naszej Uczelni. Ponadto celem przedsięwzięcia jest promowanie zdrowego stylu życia i integracji społeczności studenckiej wokół szlachetnych celów. Każdy
z uczestników może liczyć tradycyjnie na posiłek regeneracyjny, fachową
opiekę oraz upominek od organizatorów.
Studenci UEK Zwierzakom
Akcja charytatywna organizowana na terenie Kampusu UEK dwukrotnie
w ciągu roku. W trakcie wydarzenia zbierana jest karma, potrzebne artykuły oraz pieniądze dla zwierząt małych i dużych. NZS pomaga porzuconym psom, kotom, a nawet zagrożonym wyginięciem tygrysom. Dzięki
takiemu wydarzeniu jak Studenci UEK Zwierzakom, pokazujemy, że nasi
adepci nie są obojętni na cierpienie czworonożnych pupilów.
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O włos od pomocy UEK
Celem projektu jest pozyskanie włosów do wykonania peruk dla dzieci
z chorobą nowotworową. W trakcie finału wydarzenia Kampus UEK zamienia się w wielki salon fryzjerski, a obecni wtedy profesjonalni fryzjerzy
przeprowadzają prawdziwe metamorfozy uczestników wydarzenia. Darczyńcy dostają również drobne upominki. Podczas pierwszej edycji, która
odbyła się w 2017 r., NZS współpracował z Fundacją Przyjaźni WeGirls.
Włosy oddało wówczas aż 81 studentek!

Uroczystość ta skierowana jest do wszystkich studentów trzeciego roku
na UEK. Bal jest wspaniałym zwieńczeniem studiów pierwszego stopnia
i niezapomnianą nocą, którą można spędzić w gronie swoich przyjaciół
z wykładowych sal. Oprócz wyśmienitego jedzenia i doskonałej muzyki,
uczestnicy mogą spodziewać się licznych atrakcji oraz konkursów z cennymi nagrodami. Jedną z zabaw jest tradycyjny konkurs na Króla i Królową Balu.

Obóz Beana
To tygodniowy wyjazd integracyjny dla świeżo upieczonych studentów
pierwszego roku naszej Uczelni. Poza wieloma atrakcjami, które stały
się już tradycją, w trakcie finału projektu odbywa się szkolenie, które ma
ułatwić studentom rozpoczęcie nauki na UEK. Uczestnicy spędzają tydzień w ośrodku wypoczynkowym i mają okazję poznać siebie nawzajem
oraz posłuchać o specyfice studiowania na naszej Uczelni od obecnych
tam członków Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Dzięki temu łatwiej
jest im zaaklimatyzować się w październiku i bez większych obaw rozpocząć naukę.
Bal Magistra UEK i Bal Licencjata
Od lat, systematycznie na przełomie stycznia i lutego, studenci kończący
naukę na UEK mają okazję zwieńczyć swoją pracę i sukces, jakim jest
obrona pracy magisterskiej, uczestnicząc w uroczystym Balu (w towarzystwie swoich przyjaciół, profesorów, przedstawicieli Władz Uczelni oraz reprezentantów świata biznesu). Bal odbył się po raz pierwszy
w 1999 r. na Zamku w Przegorzałach. Co roku bierze w nim udział około
400 uczestników.
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Prawie Kino

NZS UEK Dzieciom

Po raz pierwszy projekt odbył się w 2010 r. z inicjatywy członków NZS
Uniwersytetu Warszawskiego. Po sukcesie wydarzenia w Warszawie, od
kilku lat Prawie Kino organizowane jest także na innych polskich uczelniach. Na UEK po raz pierwszy zagościło w roku akademickim 2015/2016.

Projekt ma na celu zbiórkę zabawek dla dzieci z krakowskich szpitali lub
domów dziecka. Następnie organizatorzy spędzają kilka godzin z dziećmi,
bawiąc się i śpiewając, dając im tym samym dalszą motywację do walki
z chorobą, polepszenia warunków życia oraz inspirację do dalszego rozwoju. Często wydarzeniu towarzyszy także zbiórka pieniędzy na fundację
dziecięcą.. Projekt pokazuje dobre serce studentów oraz przedstawia Uniwersytet jako jednostkę odpowiedzialną społecznie. Akcja jest organizowana cyklicznie od 7 lat.

Celem Prawie Kina jest przeniesienie uczestników do świata kinematografii poprzez zorganizowanie cyklicznych, nieodpłatnych, filmowych wydarzeń dla studentów. Każdemu pokazowi towarzyszy spotkanie z osobą
związaną z filmem. Do tej pory w Prawie Kinie NZS UEK wzięli udział m.in.:
Marian Dziędziel, Jerzy Trela i Jarosław Boberek. Co roku zwieńczeniem
pokazów filmowych jest jedyne w swoim rodzaju kino plenerowe – kino
samochodowe mające miejsce na terenie Kampusu UEK.
Książka w Ciemno
Ideą Książki w Ciemno jest zebranie jak największej liczby książek, które
następnie studenci i nie tylko mogą nabyć w trakcie kiermaszu odbywającego się na terenie UEK.
Jak sugeruje nazwa projektu – uczestnik nie zna tytułu powieści, którą
nabywa. Książki są wcześniej specjalnie zapakowane i oznaczone, a na
pokrytej papierem okładce znajdują się recenzje poprzednich czytelników. Całość pieniędzy zebrana podczas kiermaszu jest przeznaczona na
cele charytatywne. Pierwsza edycja projektu, która odbyła się w 2017 r.,
cieszyła się ogromnym powodzeniem, stąd decyzja o kontynuacji projektu.
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AIESEC
World’s largest lesson
Lekcja polega na godzinnych warsztatach zorganizowanych przez wolontariuszy (członków AIESEC i partnerów) wokół tematyki Celów Zrównoważonego Rozwoju. Wolontariusze podzieleni są na grupy kierowane przez liderów, w których opracowują plan warsztatów podczas konferencji narodowej
AIESEC, zgodnie z wcześniej otrzymanymi wskazówkami.
Celem projektu jest zwiększenie świadomości wśród uczniów szkół podstawowych (7-14 lat) dotyczącej ich roli jako obywatela świata przez zrozumienie, czym są Cele Zrównoważonego Rozwoju i w jaki sposób młodzi
ludzie mogą je wspierać w życiu codziennym.
Global Volunteer to doświadczenie międzykulturowego wolontariatu,
które umożliwia organizacjom współpracę z młodymi ludźmi z całego
świata podczas projektów mających na celu rozwiązanie kulturowych,
ekonomicznych, społecznych i ekologicznych problemów współczesnego świata.
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ERASMUS STUDENT NETWORK
Dzień Dawcy Szpiku z ESN UEK
W styczniu 2019 r. ESN nawiązał współpracę z Fundacją DKMS Polska,
której celem jest działalność w zakresie wspierania osób potrzebujących pomocy ze względu na ich stan fizyczny, psychiczny lub emocjonalny, a także promowania nauki oraz badań w dziedzinie przeszczepiania
komórek macierzystych i promocji zdrowia publicznego. Dzięki Fundacji
DKMS ludzie mogą pomóc chorym na nowotwór krwi, rejestrując się jako
potencjalny dawca szpiku. ESN Polska promuje tę działalność, dlatego też
w porozumieniu i przy wsparciu Fundacji DKMS Polska zorganizowany został na polskich uczelniach wyższych Dzień Dawcy Szpiku z ESN Polska.
Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie świadomości i wiedzy na temat
nowotworu krwi (białaczki). Podczas wydarzenia jego uczestnicy dowiadują się, w jaki sposób wspomóc walkę z tą chorobą oraz zarejestrować
się jako potencjalny dawca szpiku.
Między 8 a 11 maja 2019 r. przeprowadzona została akcja Dzień Dawcy
Szpiku z ESN Polska na 24 uczelniach wyższych w Polsce, w tym na UEK.
Za każde pojedyncze wydarzenie odpowiadał Lider akcji na danej uczelni. W organizacji pomagało równolegle około 150 wolontariuszy z Erasmus Student Network. Każdy zainteresowany miał okazję porozmawiać
na temat walki z nowotworem krwi, mógł dowiedzieć się więcej i rozwiać
wszelkie wątpliwości związane z zostaniem dawcą. W tych dniach bardzo ważnym było stawianie czoła stereotypom, które wciąż negatywnie
wpływają na obiektywne spojrzenie ludzi na proces zostania dawcą szpiku. W przeciągu kilku dni udało się zarejestrować ponad tysiąc potencjalnych dawców szpiku!
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ESN UEK MENTOR
Jest programem, którego celem jest pomoc w aklimatyzacji w Polsce
przyjeżdżającym tu studentom, biorącym udział w programie Erasmus.
Każdemu studentowi zagranicznemu zostaje przydzielony Mentor
(Buddy), który tej pomocy udziela. Współpraca opiera się na obopólnych korzyściach: „Erasmus” otrzymuje duże wsparcie w odnalezieniu
się w polsko-krakowskiej rzeczywistości i biurokracji, natomiast Mentor ma możliwość szlifowania języków obcych, nawiązania przyjaźni
oraz zdobycia cennych punktów pomocnych przy aplikowaniu na wymianę.
Country Meetings
Country Meetings to projekt, który ma na celu szerzenie wiedzy o innych
kulturach oraz postawy wzajemnej tolerancji wśród studentów zarówno polskich, jak i zagranicznych. Podczas spotkań w ramach tego cyklu
studenci zagraniczni przebywający na UEK opowiadają o krajach, z których pochodzą, dzielą się swoją kulturą, tradycjami oraz ciekawostkami.
W trakcie prezentacji można usłyszeć regionalne utwory muzyczne, nauczyć się typowych dla danego państwa tańców, alfabetu oraz skosztować lokalnych przysmaków.
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CHÓR DOMINANTA
Chór Dominanta Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie został założony w 1970 r. Pierwszym, długoletnim dyrygentem był śp. Zbigniew
Ciuraba. Dominanta jest chórem mieszanym, liczącym około 45-50 osób.
Zespół składa się w większości ze studentów i absolwentów UEK. Reprezentuje uczelnię podczas wielu koncertów, wydarzeń, festiwali i konkursów, zarówno w Polsce, jak i za granicą. W kwietniu 2019 r. został zorganizowany koncert charytatywny, podczas którego były zbierane pieniądze
na rzecz Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci z zespołem Downa
„Tęcza” w Krakowie w ramach kampanii dobroczynnej Kilometry Dobra.
Zebrane środki przeznaczono na wspieranie zainteresowań, pasji i talentów osób z zespołem Downa. Podczas koncertu była również możliwość
zakupu płyt Chóru Dominanta. Dochód ze sprzedaży również został przekazany na cele charytatywne.

STOWARZYSZENIE AD MERITUM
Stowarzyszenie Ad Meritum założone zostało w 2005 r. przez studentów
naszej Uczelni. Od samego początku jego funkcjonowania misją Stowarzyszenia było rozwijanie umiejętności studentów w obszarze zarządzania,
pracy w zespołach, kompetencji przydatnych na rynku pracy, a także działań
na rzecz integrowania studentów Katedry Zarządzania Międzynarodowego.
Stowarzyszenie organizuje szereg różnych wydarzeń, które są wyjątkowymi przedsięwzięciami na skalę całego Uniwersytetu. Jednym z nich jest
coroczne Sympozjum Katedry Zarządzania Międzynarodowego, podczas
którego studenci mają możliwość uczestniczenia w szkoleniach z praktykami z różnych firm oraz w zajęciach dydaktycznych, prowadzonych w innej formie niż w uczelnianych salach – jak to bywa na co dzień.
Stowarzyszenie regularnie organizuje szkolenia dla studentów, m.in. z programu MS Excel, który jest podstawowym narzędziem pracy w firmach,
a także szkolenia z audytu. Ważnym elementem kalendarza działań Stowarzyszenia jest wyjazd dla studentów 1. roku, podczas którego mają oni
okazję poznać Stowarzyszenie, obszar jego działań, a także otrzymać sporo
praktycznych rad – co do tego, co ich czeka w kolejnych latach studiów.
Stowarzyszenie oprócz działalności projektowej wspiera funkcjonowanie
projektu SOS – Społeczna Odpowiedzialność Studentów, członkowie
chętnie włączają się także w organizację Pożegnania Absolwentów – corocznego wydarzenia, podczas którego dochodzi do oficjalnego pożegnania studentów po ukończeniu studiów.
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INNOWACYJNA OFERTA DYDAKTYCZNA

WIELOKIERUNKOWA INDYWIDUALNA
ŚCIEŻKA EDUKACYJNA
Program Wielokierunkowej Indywidualnej Ścieżki Edukacyjnej (WISE) został
zainicjowany w 2013 r. na studiach stacjonarnych I stopnia na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych UEK (obecnie Instytut Ekonomii, Kolegium
Ekonomii, Finansów i Prawa). Pierwszy nabór studentów do programu miał
miejsce w styczniu oraz lutym 2014 r. W 2016 r. program WISE został rozszerzony i objął również studia stacjonarne II stopnia. Obecnie program WISE realizowany jest w Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa oraz Kolegium Gospodarki
i Administracji Publicznej. W ramach programu WISE każdy student jest objęty opieką tutora, z którym pracuje w ramach indywidualnych spotkań (tutoriali).
Celem tutoriali jest rozwijanie zainteresowań naukowych, szlifowanie warsztatu
pisarskiego, rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia czy doskonalenie sztuki argumentacji. Program WISE oferuje studentom kilka ścieżek rozwoju: ścieżkę
akademicką, ścieżkę naukową oraz ścieżkę rozwojową. W ramach ścieżki akademickiej studenci WISE rozwijają swoje pasje i zainteresowania w różnych dziedzinach.
Celem ścieżki naukowej jest diagnoza zainteresowań naukowych, a także rozwijanie
warsztatu badawczego i pisarskiego. Natomiast ścieżka rozwojowa umożliwia diagnozę
preferencji zawodowych, predyspozycji i możliwości studenta.
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Program WISE ma też na celu budowanie wspólnoty akademickiej i podtrzymywania więzi
pomiędzy studentami, absolwentami oraz tutorami. Dlatego też zdecydowano się na powołanie do życia Koła Naukowego WISE oraz Stowarzyszenia Studentów i Absolwentów Wydziałowej
Indywidualnej Ścieżki Edukacyjnej – WISE.
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W 2018 r. z inicjatywy ówczesnej Prezes Stowarzyszenia,
zdecydowano się na utworzenie sekcji charytatywnej
Stowarzyszenia WISE.
Głównymi celami działalności sekcji są:
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ǥ

propagowanie bezinteresownych postaw wśród studentów UEK

ǥ

edukacja w zakresie działalności trzeciego sektora oraz rozwoju
własnej osobowości poprzez otwarcie na drugiego człowieka

ǥ

edukacja oraz wsparcie niematerialne i materialne osób będących
w różny sposób wykluczonymi społecznie

ǥ

edukacja klimatyczna, propagowanie właściwych działań,
zmierzających w kierunku dbania o środowisko i nasze otoczenie

ǥ

budowanie relacji i więzi w ramach środowisk lokalnych
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PROGRAM STAŻOWY GAP
Jednym z celów w zakresie wspierania studentów jest ułatwianie im wejścia na rynek pracy, m.in. poprzez Program Stażowy GAP, angażujący największych polskich pracodawców, którzy umożliwiają najbardziej wyróżniającym się studentom odbycie płatnych staży.
Program stażowy GAP jest realizowany na UEK przez Fundację GAP i Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej, przy współpracy z publicznymi
i prywatnymi przedsiębiorstwami. Program stażowy GAP jest odpowiedzią
na potrzeby rozwoju studentów Gospodarki i Administracji Publicznej (GAP),
wynikające z rosnącej rynkowej konieczności kształcenia absolwentów posiadających nie tylko wiedzę teoretyczną, ale i praktyczne umiejętności. Wymogi stawiane przez pracodawców na rynku pracy zobowiązują studentów
do zdobywania i poszerzania odpowiednich kwalifikacji zawodowych.
W związku z powyższym zdecydowano się na stworzenie usystematyzowanego programu pozwalającego na nabranie doświadczenia
i praktycznych umiejętności poprzez podjęcie krótkoterminowej pracy
w jednym z kilku największych przedsiębiorstw w Polsce. Staże krótkoterminowe (trwające od jednego do trzech miesięcy) pozwalają pozyskać studentom wiedzę i doświadczenie na rynku pracy oraz zapoznać
się ze specyfiką funkcjonowania największych publicznych i prywatnych przedsiębiorstw w naszym kraju. Są one organizowane w formie
cyklicznej, co oznacza, że każdego roku akademickiego podobna liczba
studentów bierze udział w Programie, stanowiącym element budowania
trwałej współpracy środowiska GAP z wiodącymi instytucjami gospodarczymi i administracyjnymi.
Studenci wyłaniani są w drodze konkursów, co gwarantuje, że na staże nie trafiają osoby przypadkowe. Program przewiduje wynagrodzenie,
które pozwala stażyście pokryć koszty związane z wyjazdem i pobytem
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poza miejscem zamieszkania. Z założenia staże są dostępne dla wszystkich studentów studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia
UEK, jednak realnie tylko kilka procent najaktywniejszych osób otrzymuje taką możliwość. Program ma na celu promocję tych najzdolniejszych
i najbardziej aktywnych studentów, którzy swoją pracą na rzecz własnego rozwoju oraz realizacją inicjatyw składających się na program nauczania GAP wyróżniają się ponadprzeciętną rzetelnością merytoryczną
i organizacyjną.

WSPÓŁPRACA Z VALEO
Studenci II stopnia kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji w ramach
specjalności Zarządzanie Procesem Zakupowym w Przedsiębiorstwie
mogą w czasie trwania studiów bądź zaraz po ich ukończeniu odbyć staż
w firmie Valeo. Specjalność ta skierowana jest do studentów pragnących
pogłębić swoją wiedzę teoretyczną oraz praktyczną w zakresie kluczowych
elementów związanych z wdrożeniem w przedsiębiorstwie skutecznego zarządzania procesami zakupowymi i budowania relacji z kontrahentami oraz
dostawcami. Partnerem specjalności jest firma Valeo, a zajęcia prowadzone
są przez wykładowców z UEK oraz praktyków wspomnianej firmy.

FGBS
Od 2018 r. na kierunku Gospodarka i Administracja Publiczna realizowana jest specjalizacja Future of Global Business Services. Warto podkreślić, że cały program dydaktyczny został stworzony i opracowany we
współpracy z funkcjonującymi w Krakowie korporacjami z sektora usług
wspólnych. Zajęcia są prowadzone w języku angielskim przez pracowników UEK oraz praktyków, będących pracownikami korporacji.
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BIURO DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Od października 2008 r. w UEK funkcjonuje Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych (BON),
działające na rzecz zwiększania dostępności Uczelni dla osób z niepełnosprawnościami. Jego zadaniem jest udzielanie pomocy i wsparcia studentom oraz pracownikom
z niepełnosprawnościami, zarówno w sprawach związanych z kształceniem, jak i integracją w środowisku akademickim. Biuro zajmuje się również organizacją zajęć sportowych, obozów integracyjno-adaptacyjnych, Krakowskich Dni Integracji (KDI) oraz
współredagowaniem Krakowskiego Semestralnika Studentów Niepełnosprawnych (KSSN).
Podczas KDI wręczane są nagrody INTEGRALIA dla osób lub jednostek uczelnianych
aktywnie wspierających działania na rzecz studentów z niepełnosprawnością, ponadto KDI to wspólna integracja oraz zwiększenie świadomości środowisk akademickich
na temat zagadnień związanych z niepełnosprawnością. Przy organizacji wydarzenia współpracuje obecnie już osiem krakowskich uczelni (które podpisały
Porozumienie z dnia 27 października 2010 r.) reprezentowanych
przez Biura ds. ON. Wśród nich, oprócz naszej uczelni będącej głównym koordynatorem projektu, są: UJ, AGH, PK,
UP, UPJPII, UR, KA oraz Urząd Miasta Krakowa, który
przystąpił do porozumienia w 2019 r.
BON pomaga dostosować procesy kształcenia do potrzeb studentów z różnymi rodzajami niepełnosprawności, m.in. poprzez
ustalenie odpowiednich form pomocy
(np. specjalnie przygotowane materiały
w formie elektronicznej), wydłużenie
czasu i zmiana formy kolokwiów i egzaminów na alternatywną. Podstawą
prawną tych działań jest Zarządzenia
Rektora nr R-0201-38/2016 w sprawie wsparcia udzielanego studentom
i doktorantom niepełnosprawnym
przez Uniwersytet Ekonomiczny
w Krakowie.
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Inne pola aktywności BON to m.in.:
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ǥ

organizacja wraz z sekcją AZS UEK osób niepełnosprawnych oraz
Stowarzyszeniem Integracyjny Klub Sportu „Druga Strona Sportu” specjalistycznych zajęć na basenie

ǥ

współpraca z Biblioteką Główną w sferze udogodnień dla studentów niepełnosprawnych korzystających z biblioteki, adaptacja
materiałów

ǥ

współpraca i współorganizacja Sympozjum GAP z udziałem studentów z niepełnosprawnością

ǥ

ścisła współpraca ze Zrzeszeniem Studentów Niepełnosprawnych UEK

ǥ

wdrożenie i koordynacja unikatowego systemu certyfikacji katedr
przyjaznych osobom z niepełnosprawnością (KatPON)

ǥ

współpraca w zakresie dostępności nowych inwestycji na Kampusie, a także dostosowywanie posiadanych budynków do potrzeb osób z niepełnosprawnościami

ǥ

nadzór nad pracą badawczą pt.: Bariery i ułatwienia w procesie
nauczania i uczenia się studenta ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na lektoracie języka obcego dr Joanny Pitury. Projekt został
zrealizowany we współpracy z Centrum Językowym UEK
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BON UEK realizuje także współpracę z sektorem biznesu w zakresie doradztwa i szkoleń w tematyce dostępności w miejscu pracy (Shell, StateStreet, Cisco, Motorola, Elektrolux).
Pracownicy BON działają w Komisji ds. Wyrównywania Szans Edukacyjnych przy KRASP (m.in. w zakresie powiązania Ustawy 2.0 ze wsparciem
studentów z niepełnosprawnością). Rezultatem prac Komisji jest m.in.
Projekt dobrych praktyk w zakresie wsparcia studentów z niepełnosprawnością w szkołach wyższych, który w dalszym czasie jest rozwijany i aktywnie
opiniowany przez pracowników BON.
Pracownicy BON UEK angażują się jako eksperci w różnych konsultacjach społecznych, np. w spotkaniach konsultacyjnych dot. „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami na lata
2019-2022” czy pracach Komisji parlamentarnej ds. osób z niepełnosprawnością wzroku.
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CENTRUM KARIER
Celem działalności Akademickiego Centrum Kariery (ACK) jest pomoc studentom i absolwentom UEK w planowaniu i kształtowaniu kariery zawodowej.
Główne działania ACK skupiają się wokół prowadzenia internetowego serwisu
biura karier, pozyskiwania i udostępniania ofert pracy, praktyk i staży dla studentów i absolwentów UEK, organizacji Targów Pracy oraz bezpłatnych szkoleń
i warsztatów w ramach m.in. Akademii Rozwoju. Akademickie Centrum Kariery
to również indywidualne doradztwo zawodowe, promowanie pracodawców na
terenie UEK oraz uczelni wśród partnerów biznesowych i inwestorów w odpowiedzi na zapytania Urzędu Miasta Krakowa, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego czy Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.
Corocznie Akademickie Centrum Karier aktywnie współpracuje ze studentami
UEK, którzy wspierają organizację i działania promocyjne w następujących obszarach: Targi Pracy UEK, 4 sfery kariery, praktyki zagraniczne Erasmus+. Studenci zdobywają cenne doświadczenie m.in. w organizowaniu wydarzeń, które z kolei
przekłada się na kształtowanie ich ścieżki kariery zawodowej.
Warto dodać, że Akademickie Centrum Karier zorganizowało dwie edycje Konkursu UEK na dobrą praktykę CSR (w kwietniu 2017 r. oraz 2018 r.). Konkurs ten miał
przyczynić się do wzrostu świadomości studentów dotyczącej problematyki społecznej
odpowiedzialności biznesu oraz wyboru najlepszej dobrej praktyki CSR wśród wszystkich
firm biorących udział w konkursie.
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Jednym z podstawowych zadań ACK jest również badanie losów absolwentów.
Badanie to realizowane jest za pośrednictwem strony biura karier. Każdy absolwent, który aktywował swoje indywidualne konto ma możliwość wypełnienia
ankiety badania losów absolwentów. Absolwenci wypełniają dwie ankiety dotyczące ich losów. Pierwsze badanie odbywa się bezpośrednio po zakończeniu
studiów, drugie zaś w okresie ok. 1,5-2 lat od ich ukończenia. W ankiecie przesłanej zaraz po zakończeniu studiów zadawane są w głównej mierze pytania
o oczekiwania względem przyszłej pracy, ocenę jakości kształcenia, aktywność
w trakcie studiów oraz o wsparcie, jakie uzyskali studenci w ich trakcie. Druga
ankieta dotyczy realizowanych przez absolwentów obowiązków zawodowych,
zajmowanego stanowiska, zgodności rozwoju kariery zawodowej z oczekiwaniami z punktu widzenia osoby, która posiada już doświadczenia zawodowe.

OPIEKUNOWIE PRAKTYK
Zgodnie z krajowymi przepisami praktyki studenckie są obowiązkowe i realizowane pod opieką nauczyciela akademickiego jedynie wtedy, gdy stanowią odrębny element programu studiów. Na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie jest
inaczej – nawet jeśli praktyki są fakultatywne, w każdej
katedrze, która prowadzi własny kierunek studiów,
powołany jest Opiekun Praktyk, którego zadaniem jest doradztwo oraz zatwierdzanie
i rejestracja praktyk studenckich.
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BIURO PROGRAMÓW ZAGRANICZNYCH
Poza standardowymi działaniami Biura Programów Zagranicznych
(BPZ), do których należy koordynacja międzynarodowej wymiany studenckiej w ramach licznych programów, takich jak Erasmus czy Ceepus,
ENBS czy Transekonomik, zajmuje się ono coroczną organizacją tzw.
International Weeks. W 2019 r. trzeci już Tydzień Międzynarodowy
odbywał się pod hasłem „Społeczna odpowiedzialność uczelni”. Uczestniczyło w nim 10 wykładowców i pracowników administracyjnych
uczelni zagranicznych z Niemiec, Wielkiej Brytanii, Rumunii, Hiszpanii
i Turcji. Temat tegorocznego Międzynarodowego Tygodnia skupiał się
na angażowaniu środowisk akademickich w działania na rzecz otoczenia
społecznego, zdrowia psychicznego oraz projektów społecznych. Wśród
zaproszonych gości zagranicznych znalazły się osoby pracujące w administracji, PR-owcy, dydaktycy, pracownicy naukowi reprezentujący różne
dziedziny nauki oraz młodzież akademicka. Odbyły się 4 warsztaty prowadzone przez wykładowców i praktyków: Design Thinking, Student`s health,
Diversity and exclusion, Social events and projects with students.
Tydzień Międzynarodowy to tylko jeden z wielu sposobów, w jaki BPZ przygotowuje studentów do osiągania międzynarodowej wiedzy, umiejętności i doświadczenia. To znakomita okazja do pobudzania chęci stawania się świadomymi obywatelami świata, ludźmi odpowiedzialnymi za dobrostan naszej planety. Zmieniający
się klimat, wojny, prześladowania oraz długa historia przymusowych migracji są wyzwaniami pozwalającymi skoncentrować się na przeglądzie wszystkich dyscyplin nauk
społecznych i znalezieniu perspektyw dla tych, którzy lubią pomagać.
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SYMPOZJA NAUKOWE

WSPARCIE PSYCHOLOGA

Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej, Katedra Zarządzania
Międzynarodowego, Katedra Handlu Zagranicznego oraz WISE organizują wyjazdowe sympozja naukowe dla studentów. Te wydarzenia, które łączą świat nauki, biznesu i polityki, od lat gromadzą studentów na
kilkudniowych sesjach zajęć i spotkań z praktykami. Największe z nich
gromadzą setki uczestników. Są one także okazją do bliższego poznania wykładowców i gości, a także absolwentów licznie odwiedzających
te wydarzenia.

W 2009 r. zostało powołane Międzyuczelniane Centrum Wsparcia Psychologicznego, które opiera się na współpracy między Biurami ds. Osób
Niepełnosprawnych krakowskich uczelni w zakresie usług psychologicznych, wzajemnego korzystania z posiadanych zasobów: psychologów, sal
oraz planów szkoleniowych. Koordynatorem projektu jest BON UEK.

UROCZYSTE PROMOCJE ABSOLWENTÓW

ǥ konsultacje z psychologiem – gdy wiadomo, że potrzebne jest

Niektóre kierunki na UEK od lat organizują uroczyste promocje absolwentów. Są to oficjalne uroczystości dla studentów kończących studia/
absolwentów, w których biorą udział także ich rodziny oraz prelegenci
i zaproszeni goście. W trakcie uroczystości absolwenci są ubrani w togi,
co dodaje powagi całej ceremonii. Jest to okazja do wspomnień, pamiątkowych zdjęć, ale i nawiązania kontaktów z potencjalnymi pracodawcami.

ǥ

DYŻURY PROREKTORA
DS. KSZTAŁCENIA I STUDENTÓW
Od roku akademickiego 2019/2020 zostały wprowadzone cotygodniowe
dyżury Prorektora ds. Kształcenia i Studentów, w trakcie których studenci
mogli skonsultować dowolną sprawę. Konsultacje te dają możliwość bezpośredniego kontaktu z Władzami Uczelni, a także pokazują otwartość na
studentów, będących jednymi z kluczowych interesariuszy Uczelni.
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Oferta wsparcia psychologicznego dla studentów obejmuje:

ǥ
ǥ
ǥ

wsparcie, ale nie wiadomo, jakiej formy pomocy szukać
pomoc psychologiczną – systematyczne spotkania z psychologiem,
których celem jest zmiana i pomoc w rozwiązaniu problemów
interwencję w sytuacjach kryzysowych – gdy nieoczekiwanie na
Uczelni zdarzy się coś trudnego
szkolenia dotyczące problematyki zaburzeń i chorób psychicznych
warsztaty rozwoju osobistego – spotkania grupowe służące
rozwijaniu kluczowych kompetencji uczestników

MCWP oferuje pracownikom dydaktycznym
i administracyjnym Uczelni:
ǥ szkolenia dotyczące problematyki niepełnosprawności i chorób

psychicznych
ǥ indywidualne konsultacje w sprawach związanych ze studentami
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STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW

ZaUEK

Stowarzyszenie Absolwentów UEK funkcjonuje od 1956 r. Jego powstanie było pokłosiem szeregu działań podejmowanych przez absolwentów
oraz sympatyków uczelni. Współcześnie celem Stowarzyszenia jest szeroko pojęta organizacja przedsięwzięć, zarówno o charakterze edukacyjnym, jak i towarzyskim poprzez integrację absolwentów i sympatyków
Uczelni. Stowarzyszenie podejmuje działania, które zakładają utrzymanie
łączności pomiędzy Uczelnią a członkami stowarzyszenia, organizowanie
współpracy naukowej członków akademickiej społeczności oraz inicjowanie spotkań kulturalno-towarzyskich wszystkich absolwentów. Organizuje
ono również tzw. Bale Błękitne oraz wspólne wycieczki krajowe i zagraniczne. Obecnie Stowarzyszenie liczy 250 członków.

Klub Studencki ZaUEK, będący pod opieką Stowarzyszenia Parlamentu
Studenckiego UEK, powstał na terenie Kampusu naszej uczelni. To jednocześnie kawiarnia i miejsce spotkań społeczności akademickiej. Organizowane są w nim pokazy filmowe, koncerty, mecze, slajdowiska, karaoke
i wiele innych wydarzeń. Obsługują go zatrudnieni studenci, a cały dochód
z działalności przekazywany jest właśnie na działalność studencką. Oznacza to, że każda wydana w Klubie złotówka przekłada się m.in. na ciekawsze Juwenalia.
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KAMPUS
Jednym z atutów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie jest duży, położony
w centrum miasta i dobrze skomunikowany Kampus. Dzięki położeniu w bezpośrednim sąsiedztwie dworca kolejowego i autobusowego, ułatwiony jest dostęp do
komunikacji miejskiej, międzymiastowej i międzynarodowej. Bliskość zabytkowej
zabudowy Starego Miasta stanowi dodatkowy atut dla osób odwiedzających jego
teren. Oprócz dobrze wyposażonych budynków dydaktyczno-administracyjnych
znajdują się tutaj również: biblioteka, duża hala sportowa, siłownia, basen, korty
tenisowe, stołówka, liczne punkty gastronomiczne, sklepiki, punkty kserograficzne
i parkingi dla rowerów. W budynkach odnaleźć można także pomieszczenia do cichej
nauki oraz miejsca do wypoczynku.
Dzięki staraniom Zespołu ds. SOUEK na terenie Kampusu powstaje komfortowo
wyposażony Pokój rodzica, z którego będą mogli korzystać zarówno studenci, jak
i pracownicy Uczelni. Wypocząć można również na zewnątrz, gdzie ulokowane są
liczne ławki, w tym blisko natury wśród starodrzewia. Władze Uczelni oraz pracownicy dbają o zieleń i otoczenie. Corocznie przybywa nowej roślinności, ponieważ na
trawnikach dokonywane są nasadzenia krzewów i kwiatów. Troska i dbałość o studentów przejawia się również wydłużonymi godzinami pracy biblioteki i czytelni
w trakcie sesji. W trakcie Juwenaliów na terenie Kampusu organizowane są liczne
wydarzenia kulturalne, koncerty, konkursy i zawody sportowe.
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ŚRODOWISKO
NATURALNE

TYDZIEŃ EKOLOGII
Tydzień Ekologii na UEK jest pierwszym większym
projektem, któremu patronuje i który od 2016 r.
organizuje Zespół ds. SOUEK. To wydarzenie
o charakterze wykładowym, szkoleniowym,
artystycznym oraz charytatywnym.
Głównym celem projektu jest wzrost świadomości ekologicznej
wśród społeczności akademickiej, a także realne włączenie się jej
członków w działania proekologiczne i naukę zapobiegania (na poziomie indywidualnym, jak i organizacyjnym) negatywnym skutkom
działalności człowieka w środowisku przyrodniczym i społecznym.
Osobiste zaangażowanie studentów i pracowników w podejmowanie
działań, także edukacyjnych, na rzecz zrównoważonej produkcji, konsumpcji oraz sprawiedliwego handlu, to jednak nie wszystko. Dzięki rokrocznie odbywającemu się Tygodniowi wzrasta zainteresowanie tematyką
ekologii oraz zrównoważonego rozwoju w wyborze tematów prac inżynierskich, licencjackich i magisterskich.
Cele Tygodnia organizatorzy osiągają poprzez tworzenie okazji do udziału studentów i pracowników w dyskusjach panelowych, debatach oksfordzkich, konferencjach, wykładach tematycznych, warsztatach, szkoleniach, aktywności sportowej i charytatywnej, a także uczestnictwa w konkursach.
66
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Wymiernym rezultatem Tygodnia jest m.in. współpraca z Fundacją Kupuj
Odpowiedzialnie, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej (MOPS), Targiem Pietruszkowym, krakowskimi aktywistami na rzecz ochrony środowiska, Hotelem Radisson Blu, Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów
i Kanalizacji S.A., Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania w Krakowie oraz Zarządem Zieleni Miejskiej (dzięki której rozpoczęto tworzenie
kwietno-krzewowej rabaty wzdłuż muru uniwersyteckiego od strony ul.
Lubomirskiego).
Tydzień Ekologii to wydarzenie bezkosztowe, realizowane dzięki zaangażowaniu pracowników oraz wolontariuszy ze studenckich kół naukowych.
Koszt zakupu roślin pokrywany jest najczęściej ze sprzedaży makulatury
pochodzącej z ogólnouniwersyteckiej zbiórki.
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DRUGIE ŻYCIE RZECZY
Charytatywna akcja Drugie życie rzeczy związana jest z Tygodniem Ekologii. Jej partnerem jest 1. Filia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Krakowie.

Do celów akcji zaliczyć można:
ǥ realne wsparcie podopiecznych MOPS w różnych aspektach życia
ǥ zwiększenie świadomości społeczności Uniwersytetu, tak studentów,

jak i pracowników, że rzeczom, które kupują i które użytkują, prawie
zawsze można nadać „drugie życie”, wprowadzając w nich drobną
zmianę lub polepszając jakość, choćby w bardzo niewielkim aspekcie

Pierwsza akcja odbyła się w ramach 2. Tygodnia Ekologii w maju 2017 r.
Polegała na przygotowaniu przemyślanych zestawów eleganckiej odzieży
dla kobiet, spełniającej standardy biznesowego dress code. W ten sposób
postanowiono pomóc podopiecznym MOPS wziąć udział w rozmowach
kwalifikacyjnych i rozpocząć nową (a być może nawet pierwszą) pracę.
Zestawy odzieży składały się z dowolnie dobranych elementów kobiecej
garderoby, skomponowanych w taki sposób, by stanowiły komplety gotowe do natychmiastowego użycia przez osobę obdarowaną (m.in. dlatego
każdy z nich zawierał informację o rozmiarze oraz kolorystyce). Finalnie
przygotowano około 40 zestawów.
Druga akcja tego typu miała miejsce rok później. Zebrano wtedy przedmioty, które mogły pomóc rodzinom i dzieciom w planowaniu i spędzaniu
wakacji, takie jak: sprzęt turystyczny, sprzęt sportowy, ubrania, książki,
przewodniki, mapy, śpiewniki, nuty, gry i zabawki.
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Pewnym wariantem akcji były warsztaty dla młodzieży, zorganizowane
latem 2018 r., które z kolei odpowiadały na zapotrzebowanie podopiecznych krakowskiego MOPS w zakresie nieformalnej nauki. W pierwszych
dniach wakacji członkowie Zespołu zorganizowali warsztaty z programowania w języku Python – jednym z najszybciej rozwijających się języków
poszukiwanych na rynku pracy. Celem zajęć zorganizowanych zarówno dla
młodych pasjonatów informatyki, jak i dopiero rozpoczynających swoją
przygodę z programowaniem, było ćwiczenie umiejętności logicznego myślenia i rozwiązywania zadań oraz poznanie dobrych praktyk i obyczajów
w dziedzinie informatyki. Łącznie odbyło się pięć 3-godzinnych warsztatów w pracowni komputerowej UEK, w której uczestniczyli uczniowie szkół
podstawowych i ponadpodstawowych.
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KONKURS EKOLOGICZNY
W ramach cyklicznej akcji zwanej Tygodniem Ekologii organizowany jest konkurs ekologiczny. Główną ideą inicjatywy jest popularyzacja dbałości o środowisko naturalne, skłonienie do refleksji oraz zainteresowanie społeczności Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie tematyką ekologii i ochrony środowiska.
Organizatorem Konkursu jest Polskie Towarzystwo Towaroznawcze Oddział
Krakowski, Zespół ds. SOUEK oraz Koło Naukowe Opakowalnictwa Towarów
i Koło Naukowe Zarządzania Jakością.
Jego uczestnikami mogą być zarówno studenci, jak i pracownicy UEK. Dotychczasowe zadania konkursowe polegały m.in. na zaproponowaniu rozwiązania problemu prawidłowego segregowania odpadów (jak zachęcić
i przekonać społeczność do prawidłowego segregowania odpadów), wskazaniu zaobserwowanych na Kampusie UEK problemów ekologicznych i zaproponowaniu innowacyjnych rozwiązań tych problemów, czy przedstawieniu pomysłów na promocję i zwiększenie spożycia żywności ekologicznej.
Konkurs składa się z dwóch etapów: w pierwszym uczestnicy muszą dostarczyć w formie pisemnej kompleksowy opis proponowanego rozwiązania,
a w drugim muszą go przedstawić przed jury.
W ramach przygotowania do tematyki konkursu obowiązkowo dla wszystkich
zgłoszonych uczestników odbywają się wykłady i spotkania ze specjalistami
oraz wizyty studyjne, podczas których można w praktyce zapoznać się z niektórymi rozwiązaniami (np. wizyta w gospodarstwie rolnym zajmującym się
produkcją żywności ekologicznej, czy w hotelu, w którym wprowadzono wiele
proekologicznych rozwiązań mających na celu oszczędność wody, energii).
Przygotowywane w ramach konkursu projekty z jednej strony wskazują ważne
problemy i oczekiwania społeczności Uniwersytetu, a z drugiej przedstawiają
kompletne rozwiązania przyjazne dla środowiska i dla naszej społeczności podpowiadając Władzom UEK kierunki działania w tym zakresie.
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ZBIÓRKA MAKULATURY
W ramach działalności związanej z szeroko pojętą ochroną środowiska naturalnego skupiono uwagę na jednym z podstawowych
obowiązków każdego obywatela, tj. na prawidłowej segregacji odpadów. Pomimo, że jest to temat, o którym mówi się dużo już od
kilku lat, wciąż tak prosta rzecz jak segregacja odpadów sprawiać
może wielu osobom problem. Pierwszym działaniem podjętym na
terenie UEK była comiesięczna zbiórka odpadów papierowych.
Każdy pracownik mógł zgłosić chęć oddania makulatury, która
była następnie odbierana przez pracowników działu technicznego. Wraz z przypomnieniem o terminach zbiórki rozsyłano także informacje na temat prawidłowej segregacji i przygotowania
odpadów papierowych. Zebrana makulatura była sprzedawana,
a środki zasilały budżet Uczelni. W roku 2019 udało się przeznaczyć część środków na dofinansowanie nagród w konkursie ekologicznym dla studentów i pracowników UEK, organizowanym
w ramach Tygodnia Ekologii. Od bieżącego roku akademickiego
(tj. 2019/2020) zbiórka przyjęła formę ciągłą. Pracownik, który
zebrał odpady papierowe, nie musi czekać na wyznaczony termin, ale może w każdym momencie zgłosić do działu technicznego
prośbę o odbiór zebranej makulatury.
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SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW

ZBIÓRKA PLASTIKOWYCH NAKRĘTEK

Selektywna zbiórka odpadów prowadzona przez społeczność UEK polega na oddzielnym gromadzeniu niektórych rodzajów odpadów, stanowiących istotne źródło surowców wtórnych. Selektywna zbiórka
odpadów zainicjowana była w budynkach przy ul. Sienkiewicza przez
ówczesny Wydział Towaroznawstwa. W salach do zajęć laboratoryjnych
i salach wykładowych oraz na korytarzach ustawiono kolorowe kosze.
W celu ułatwienia prawidłowej identyfikacji zastosowano również kolorowe worki wyścielające kosze i dodatkowo opis koszy.

Przyczyną zaangażowania w zbieranie plastikowych nakrętek była chęć
wsparcia finansowego rodziców dziecka z niepełnosprawnością, a także
rozwój wrażliwości społecznej studentów. Beneficjentem akcji był pięcioletni chłopiec (dotknięty m.in. padaczką i porażeniem mózgowym). Nakrętki zbierane są w Katedrze Zarządzania Zasobami Pracy, następnie przewożone do domu dziecka. W ciągu kilku lat trwania akcji zebrano w Katedrze
ponad tonę nakrętek (1 kg = 1 zł), a ogólnie już kilkadziesiąt ton. Środki
przeznaczone zostały na rehabilitację dziecka.

Obecnie odpady takie jak m.in. makulatura, szkło czy butelki z tworzyw
sztucznych gromadzone są w specjalnie do tego przeznaczonych pojemnikach rozlokowanych na terenie całego Kampusu UEK oraz w budynku przy
ul. Rakowickiej 16. Nowe wewnętrzne kosze do selektywnej zbiórki odpadów zostały zakupione w 2020 r. z inicjatywy Zespołu ds. SOUEK.

Pracownicy Katedry Matematyki także zbierają nakrętki plastikowe od butelek i zachęcają do tego studentów. Przekazywane są one w punktach
zbiorczych na Uczelni.
Zbiórka nakrętek odbywa się w kilku miejscach na całym Kampusie, a w akcję angażują się różne jednostki i organizacje studenckie, m.in. Zrzeszenie
Studentów Niepełnosprawnych. Ciągłe zaangażowanie pracowników i studentów Uczelni pozwala na wspieranie podopiecznych lokalnych organizacji.
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ZIELEŃ
NA KAMPUSIE
15 maja 2010 r. w ramach projektu SOS - Społeczna Odpowiedzialność
Studentów wraz z Fundacją Trees For Humanity zostały posadzone
drzewa na terenie Kampusu UEK.
Posadź miastu drzewo było akcją wspólnego sadzenia krzewów
i kwiatów w ramach organizowanych przez Zespół ds. SOUEK Tygodni Ekologii, we współpracy z Zarządem Zieleni Miejskiej (ZZM).
Zaowocowała ona utworzeniem pierwszych zielonych rabat wzdłuż
uniwersyteckiego muru przy ul. Lubomirskiego. Pierwsze nasadzenia
miały miejsce 13 maja 2016 r., drugie – 26 maja 2017 r.
Niespodziewanym efektem akcji była kontynuacja przez ZZM budowy
alei rabatowej wzdłuż ul. Lubomirskiego, od bramy UEK aż do obecnego budynku Unity Tower.

DOBRE PRAKTYKI GASTRONOMII
W 2016 r. w ramach Tygodnia Ekologii zostało zorganizowane spotkanie we
współpracy z Koalicją Sprawiedliwego Handlu z ajentami UEK. Kolejnym ważnym wydarzeniem w ramach wspomnianej inicjatywy było zorganizowanie spotkania pt. Jedz, wspieraj i żyj. Historia i teraźniejszość kooperatyw spożywczych.
W jego organizację zaangażowała się również Wawelska Kooperatywa Spożywcza.
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BIZNESOWE

SPONSORZY I OFERTA DLA NICH

Uczelnia stale rozwija współpracę barterową oraz
sponsoringową. Dotyczy ona głównie promocji
działalności firm na terenie Uczelni, umożliwiając
bezpośrednie dotarcie do studentów, którzy są grupą
docelową dla banków i korporacji.
W okresie ostatnich 6 lat zostało podpisanych wiele umów oraz zleceń z ponad
200 podmiotami zewnętrznymi.
Do największych firm, z którymi do tej pory współpracowano, zaliczyć można
m.in.: Scanmed, Grupę RMF, Pekao SA, Alior, mBank, EY Polska, Capgemini, Comarch, PwC, KPMG. Z tego obszaru działalności pozyskano ok. 1 mln zł. Dla podmiotów zewnętrznych dedykowana jest specjalnie przygotowana oferta współpracy z Uniwersytetem, dostępna na stronie Uczelni.
Uczelnia może liczyć również na wsparcie podmiotów zewnętrznych podczas
organizacji dużych wydarzeń przez jednostki UEK (Dzień Otwarty, Konferencje,
Spotkania z pierwszym rokiem). Organizowane są również pokazy sportowe
oraz te z pierwszej pomocy przedmedycznej. Przy takich wydarzeniach możemy
zawsze liczyć na firmy takie jak: Wawel SA, Skawa SA, Platinium, Squash4You
i Scanmed.

74

W POSZUKIWANIU DOSKONAŁOŚCI UNIWERS Y TECKIEJ

AKADEMIE BIZNESOWE

UEK przykłada szczególną wagę do utrzymywania regularnej
współpracy z praktyką gospodarczą, przyczyniając się do
wzbogacania rynku o doświadczonych i gotowych do pracy
specjalistów.
Okazję zweryfikowania wiedzy z praktyką i zdobycia pierwszych doświadczeń zawodowych
nasi studenci zyskują dzięki udziałowi w tzw. Akademiach Biznesowych, czyli programach
szkoleniowych prowadzonych wspólnie przez UEK i firmy partnerskie.
Program Akademii opracowywany wspólnie przez ekspertów z poszczególnych firm i wybrane
katedry Uczelni bądź koła naukowe, zawiera cykl szkoleń, prezentacji i warsztatów skonstruowanych tak, by uczestnicy projektu zdobyli jak najwięcej użytecznych umiejętności i poznali praktyczne aspekty pracy w konkretnym zawodzie. Dlatego też część zajęć skupia się na
studium przypadku odzwierciedlającym rzeczywiste warunki i problemy, z którymi pracownicy
firm muszą radzić sobie na co dzień. Co ważne, zajęcia nie odbywają się tylko na Uczelni, lecz
także w siedzibach partnerskich firm.
Firmy współtworzące z Uczelnią wspomniane Akademie delegują do współpracy pracowników
działów, których zakres działania odpowiada profilowi kształcenia UEK (rachunkowość, audyt,
księgowość, sprzedaż, konsulting, technologie informatyczne, outsourcing, logistyka i marketing).
W każdym cyklu szkoleń bierze udział około 30-40 osób, wyselekcjonowanych w procesie rekrutacji prowadzonej przez firmy. Uczestnicy projektu, po przejściu wszystkich etapów szkolenia, zdobywają certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w programie, a najlepsi otrzymują
propozycje praktyk, staży, niejednokrotnie nawet stałej pracy.
Przez ostatnie 6 lat współpraca z podmiotami zewnętrznymi na Uczelni została mocno rozwinięta. Zorganizowanych zostało ok. 30 Akademii Biznesowych we współpracy z katedrami,
które pozwoliły naszym studentom dostać się na staże lub otrzymać pracę w największych
firmach działających na polskim rynku. Cieszą się one bardzo dużym zainteresowaniem ze
względu na możliwość uzyskania wiedzy teoretycznej, ale również praktycznej. Akademie Biznesowe organizowane były m.in. z firmami Comarch, Valeo, Raiffeisen, Deloitte.
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PROJEKTY WDROŻENIOWE

UEK podejmuje liczne działania w zakresie analizy zjawisk
społeczno-gospodarczych, nie tylko jako placówka
kształcąca, ale również badawczo-rozwojowa. Zgromadzony
przez lata zasób wiedzy, doświadczenia i umiejętności
swojej kadry wykorzystuje świadcząc szeroką gamę usług
doradczych, badawczych i eksperckich zarówno w kraju, jak
i za granicą.
Oferta ta jest stale poszerzana o najnowsze zjawiska makro- i mikroekonomiczne
już na etapie wyławiania noworodzących się trendów rynkowych, co znajduje odbicie
w tematyce podejmowanych badań naukowych i specjalizacji kadry naukowej. Celem
działalności usługowej UEK jest rozwój oraz optymalizacja funkcjonowania obsługiwanego podmiotu gospodarczego poprzez dostarczanie nowoczesnych rozwiązań we
wszystkich aspektach jego działania na danym rynku. Pomocnicza rola Uczelni pozwala zwiększać potencjał posiadanych zasobów przy równoczesnym zmniejszaniu
kosztów prowadzonej działalności. W ten sposób Uczelnia przyczynia się do budowy
gospodarki opartej na wiedzy.
Projekty wdrożeniowe prowadzone są także w ramach zajęć dydaktycznych, przy
znacznym udziale studentów. Grupa studencka, pod opieką wykładowcy oraz we
współpracy z przedstawicielem firmy, bada aktualną sytuację ramach zidentyfikowanego problemu zgłoszonego przez firmę. Tym samym studenci w praktyce wykorzystują metody i modele poznane podczas studiów, przyczyniając się jednocześnie
do realnych zmian w przedsiębiorstwach. Niejednokrotnie studenckie prace wdrożeniowe, powstające we współpracy z ośrodkami akademickimi z całego świata, administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi, przyczyniają się do rozwiązania
kluczowych problemów społecznych. Konfrontacja uzyskanej wiedzy i kompetencji
z praktyką wzbogaca także studenckie CV i realnie pomaga podczas rekrutacji na wymarzone stanowisko pracy.
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MAŁOPOLSKA SZKOŁA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Małopolska Szkoła Administracji Publicznej
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (MSAP) jest
jednostką pozakolegialną UEK prowadzącą działalność
edukacyjną (studia podyplomowe), badawczowdrożeniową, doradczą oraz wydawniczą.
W obszarze społecznie odpowiedzialnych działań realizowanych przez MSAP
warto wskazać m.in.:
ǥ intensywną współpracę szkoleniową, doradczą i ekspercką z licznymi orgaǥ
ǥ
ǥ

ǥ
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nizacjami pozarządowymi
liczne projekty wdrożeniowe służące rozwiązywaniu problemów społecznych
programy płatnych staży dla studentów UEK;
system zamawianych prac magisterskich i doktorskich przygotowywanych
przez studentów i doktorantów na zlecenie przedsiębiorstw z obszaru Małopolski
wiele planów wzdrożeniowych w instytucjach administracji rządowej i samorządowej służących zwiększeniu jakości usług publicznych w Polsce
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LABORATORIUM DIALOGU

Celem projektu Laboratorium Dialogu (LD)
realizowanego w latach 2017-2018, było stworzenie
interdyscyplinarnej platformy dialogu nauki
z otoczeniem gospodarczym, mającej na celu wymianę
doświadczeń oraz wypracowanie nowych idei
i rekomendacji.
Działania w ramach LD polegały na wzmocnieniu kontaktów, wymianie pomysłów i poglądów, w sposób umożliwiający pracownikom Uczelni rozwój naukowo-badawczy, przedsiębiorstwom – podniesienie potencjału zasobów ludzkich, a studentom – ukształtowanie odpowiednich postaw społecznych.
Laboratorium Dialogu to spotkania z ekspertami ze świata biznesu, nauki oraz
publiczne debaty ze studentami, doktorantami i zaproszonymi gośćmi. Laboratorium chce rozpowszechnić ideę współpracy i integracji społeczności akademickiej z przedstawicielami praktyki gospodarczej. Kluczowym zamierzeniem
jest identyfikacja potrzeb rynku pracy i możliwości ich zaspokajania dzięki implementacji dobrych praktyk oraz włączenie praktyków w proces dydaktyczny (np.
poprzez wspólne tworzenie oferty edukacyjnej, definiowanie efektów kształcenia i przygotowanie programów studiów). W ramach projektu finansowanego z MNiSW zgromadzono i upubliczniono wyniki badań (w tym ankietowych)
w zakresie stopnia zbieżności oczekiwań pracodawców, kadry akademickiej
oraz studentów, a także zaproponowano sposoby ich dopasowywania.
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OTOCZENIE
SPOŁECZNE

UPCYCLING MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH UEK
#UEK #WEARFAIR
Pomysł na przekształcenie materiałów promocyjnych pojawił się w 2018 r. i rozpoczął od zebrania nieaktualnych banerów w celu przekazania ich firmie zewnętrznej
do upcyklingu (ponownego wykorzystania produktu po przeróbce i nadania mu nowej
funkcji). Dzięki zbiórce przeprowadzonej na Uczelni w maju i czerwcu 2018 r. udało się pozyskać materiał reklamowy potrzebny do uszycia 50 funkcjonalnych toreb.
W przypadku każdej inicjatywy tworzony jest tylko jeden tematyczny wielkoformatowy nośnik, dlatego powstałe z niego egzemplarze mają oryginalny i niepowtarzalny wzór, a dzięki zachowaniu właściwości banerów są wytrzymałe i nieprzemakalne.
Stworzone torby zaprezentowane zostały po raz pierwszy w czerwcu 2018 r. na pokazie etycznej mody, który był zwieńczeniem pierwszej edycji projektu #UEK #WearFair, powstałej we współpracy ówczesnej Sekcji Promocji UEK (obecnie Zespołu Promocji) z działającą na krakowskim rynku marką modową KOKOworld. W roli
modelek wystąpiły studentki UEK, prezentując kolekcję ubrań przygotowanych
przez KOKOworld oraz kolekcję toreb uczelnianych, uszytych z banerów.
Wydarzenie odbyło się na terenie Kampusu UEK, przyciągając uwagę
całej społeczności akademickiej.
W lipcu 2019 r. odbyła się kontynuacja projektu #UEK #WearFair. Tym razem zbiórka niepotrzebnych banerów pozwoliła
na uszycie aż 60 ekologicznych toreb, co łącznie podczas
dwóch edycji daje liczbę już 110 stworzonych egzemplarzy. Akcja Zespołu Promocji została nagrodzona w ostatniej edycji konkursu proMYK, organizowanego przez
Stowarzyszenie PR i Promocji Uczelni Polskich „PRom”.
Stowarzyszenie to zrzesza 67 polskich szkół wyższych.
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Nagrody we wspomnianym konkursie
przyznawane są laureatom za ponadprzeciętne osiągnięcia w obszarze komunikacji, praktyki i działań promocyjnych
w sektorze polskiego szkolnictwa wyższego w dwóch kategoriach: Promocja Uczelni
i Nauki oraz Nowe Media. Zdaniem kapituły
konkursu inicjatywa #UEK #WearFair przyczyniła
się do wzrostu świadomości na temat możliwości
ponownego przekształcania materiałów promocyjnych
na pełnowartościowe produkty o odmiennym przeznaczeniu
niż pierwotnie. Prezentowanie idei upcyklingu wśród społeczności
akademickiej zwraca bowiem uwagę na kwestie środowiskowe.

#UEK #WEARFAIR #JEANSFORABETTERWORLD
Promowanie etycznej mody oraz upcykling materiałów promocyjnych to nie
jedyne kampanie, w które do tej pory zaangażował się Zespół Promocji UEK.
W listopadzie 2018 r. na Uczelni miała miejsce akcja, której ideą było propagowanie recyklingu odzieży. Uniwersytet przyłączył się do kilkuetapowej akcji Jeans for a better world, zorganizowanej po raz drugi przez
krakowską markę KOKOworld.
W ramach akcji została przeprowadzona zbiórka jeansów, które ze względu na niemodny fason, nietrafiony rozmiar lub
uszkodzenia znalazły się na dnie szaf właścicieli. Zebrane
spodnie zostały przekazane firmie KOKOworld, a ich projektanci stworzyli z nich zupełnie nowe produkty, m.in: plecaki,
torby, nerki, kurtki, maskotki, które następnie wystawiono
na aukcji charytatywnej. Dochód z niej przeznaczony został
na wsparcie edukacji nastolatek na Cabo Verde.
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FESTIWAL NAUKI I SZTUKI
W 2019 r. UEK po raz drugi z rzędu został wskazany przez
Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa jako główny
organizator Festiwalu Nauki i Sztuki w Krakowie (FNiS).
Jest to wydarzenie angażujące niemal wszystkie szkoły
wyższe w Krakowie, instytucje naukowe i kultury, a także
przedstawicieli sektora komercyjnego. W organizację
Festiwalu w 2019 r. włączyło się 16 współorganizatorów
oraz blisko 20 partnerów i instytucji zaproszonych, co
pomogło w rozwinięciu merytorycznej strony inicjatywy
oraz powiększeniu grona jej odbiorców.
UEK wprowadził na Festiwalu innowację w postaci streamingu wydarzeń
z Naukowego Miasteczka Festiwalowego oraz wybranych aktywności
mających miejsce poza nim. Głównymi odbiorcami online były dzieci
znajdujące się w krakowskich szpitalach, dla których organizatorzy
zorganizowali specjalne ekrany mobilne, umożliwiające wirtualny udział w pokazach i prezentacjach. Był to nowatorski sposób nie tylko na promocję osiągnięć naukowych, ale przede
wszystkim stanowił on wspaniałą okazję do oderwania się
chorych dzieci od codziennych trosk.
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MAŁOPOLSKA NOC
NAUKOWCÓW

Tylko w ubiegłym roku w ramach FNiS zorganizowano ponad 400 rozmaitych aktywności naukowych i kulturalnych, wśród których znalazły się
m.in.: zawody sportowe, doświadczenia, spotkania z ekspertami, konkursy organizowane od stycznia do czerwca w siedzibach współorganizatorów oraz w trakcie centralnych wydarzeń festiwalowych w Naukowym
Miasteczku Festiwalowym zlokalizowanym na płycie Rynku Głównego
w Krakowie. W dziesiątkach namiotów, o łącznej powierzchni około 1250
m², zaprezentowane zostały wybrane polskie osiągnięcia naukowe, wystawy, prezentacje, wykłady tematyczne, panele dyskusyjne, pokazy, czy
eksperymenty.
Warto zauważyć, że Festiwal Nauki i Sztuki służy także promocji Krakowa
– skala i rozmach tego wydarzenia przyciągnęły do samego tylko Naukowego Miasteczka Festiwalowego łącznie około 250 tysięcy uczestników.
Szerokie grono odbiorców tworzyły dzieci, młodzież, dorośli i osoby starsze, zarówno z kraju, jak iz zagranicy. Mieli oni szansę poznać różnorodne
dziedziny naukowe i ciekawostki z nimi związane, zdobyć nowe umiejętności i kontakty, poznać efekty działalności naukowej krakowskiego oraz
polskiego środowiska naukowego i wziąć udział w wydarzeniach ukazujących w przystępny sposób przydatność wiedzy naukowej oraz jej praktyczne zastosowania.

83

Małopolska Noc Naukowców (MNN) to
wydarzenie organizowane w naszym regionie od 2007 r. Jego nadrzędną ideą jest
popularyzacja nauki wśród mieszkańców Małopolski oraz przybliżenie
dzieciom i młodzieży zawodu naukowca. Atrakcyjne warsztaty, eksperymenty oraz pokazy organizowane w trakcie przedsięwzięcia mają za
zadanie przedstawić pozytywne aspekty tego typu działalności i zachęcić najmłodszych do wybrania w przyszłości ścieżki kariery naukowej.
Inicjatywa jest także okazją do promocji oferty edukacyjnej UEK, która
czynnie angażuje się w jego tworzenie. Koordynatorem MNN jest Urząd
Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Co roku, w ostatni piątek
września, w wydarzeniach towarzyszących organizowanych przez UEK
bierze udział około 150 osób.

ŚWIATOWY TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Światowy Tydzień Przedsiębiorczości to projekt globalny, promujący
przedsiębiorczość, skierowany głównie do ludzi młodych. Jego ideą jest
wyzwalanie kreatywności, upowszechnianie koncepcji świadomego rozwoju, a także zachęcanie uczestników do podejmowania samodzielnych
inicjatyw biznesowych. Koordynatorem regionalnym jest Województwo
Małopolskie. Co roku, przez 7 dni, na terenie Kampusu UEK około 1700
osób bierze udział w organizowanych prelekcjach, warsztatach, szkoleniach, konferencjach oraz spotkaniach z przedsiębiorcami. Pierwsza edycja Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości odbyła się w 2008 r. Od tego
czasu inicjatywa cieszy się rosnącym z każdym rokiem zainteresowaniem.
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OCZY SZEROKO OTWARTE (OSO)

SZLACHETNA PACZKA

Celem projektu, realizowanego w latach 2019-2021, jest podniesienie kompetencji uczestników do świadomego i skutecznego funkcjonowania we współczesnym społeczeństwie w wymiarze społecznym, gospodarczym oraz kulturowym. Działania zaplanowane w projekcie mają przyczynić się do wzrostu wiedzy
w wybranych dziedzinach (zwłaszcza wiedzy ogólnej), wzmacniania aktywności
edukacyjnej i kulturalnej, zainteresowania sprawami otaczającej rzeczywistości,
umiejętności jej rozumienia i interpretowania. Ważnym celem projektu OSO jest
także kształtowanie wyobraźni i kreatywności uczestników, co jest niezwykle
istotne współcześnie, w epoce, w której coraz ważniejszymi „produktami” działań człowieka stają się innowacje, kreatywne rozwiązania, nowe wartości, nowe
idee. Rozwijanie wyobraźni dziecka staje się najbardziej obiecującym programem
kształtowania postaw innowacyjnych, kreatywnego myślenia, odchodzenia od
oczywistych skojarzeń. Wszystko co otacza współczesne dziecko jest, w pewnym sensie, produktem wyobraźni twórcy przedmiotów, gier, obrazów itd.

Pracownicy oraz studenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
od lat chętnie łączą swoje siły i możliwości, aby pomóc potrzebującym rodzinom w ramach akcji Szlachetna Paczka, organizowanej
przez Stowarzyszenie Wiosna. Do akcji na UEK przystępują zarówno organizacje studenckie (koła naukowe, Parlament Studencki czy
NZS), jak również Kolegia, Katedry, działy naszej Uczelni oraz sekcja
AZS UEK.
W ramach tej inicjatywy społeczność akademicka UEK obdarowuje
wybrane rodziny m.in. artykułami żywnościowymi, higienicznymi,
sprzętem AGD i RTV, meblami, artykułami dla dzieci oraz osób niepełnosprawnych.

Adresatami i uczestnikami projektu są uczniowie szkół podstawowych w wieku
9-12 lat z Krakowa oraz okolic. Udział w projekcie jest bezpłatny.

OKULARY DLA AFRYKI
We wrześniu 2019 r. UEK dołączył do III ogólnopolskiej zbiórki używanych
okularów – Okulary dla Afryki, organizowanej przez katowicką Fundację Okuliści dla Afryki. Pomimo trwającego okresu wakacyjnego informacja o inicjatywie dotarła do społeczności akademickiej i zebrano blisko sto par okularów,
które zostały przekazane członkom wspomnianej misji. Osoby, które wsparły
akcję, otrzymały uczelniane gadżety, w tym najnowsze egzemplarze upcyklingowych produktów UEK.
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4 SFERY KARIERY
Wydarzenie „4 Sfery Kariery” powstało jako odpowiedź
na rosnące potrzeby studentów i absolwentów
w zakresie wsparcia ich rozwoju w drodze do
kariery. Patronem medialnym projektu jest portal
Odpowiedzialnybiznes.pl.
Na wydarzenie składają się 4 obszary tematyczne: targi pracy (sfera rekrutacji), CV Point (sfera konsultacji), warsztaty (sfera rozwoju)
i sfera wolontariatu. W ramach projektu odbywa się także
konkurs, w którym studenci, na podstawie zgłoszonych przez firmy działań, wybierają najlepszą
dobrą praktykę CSR. Celem konkursu jest
promowanie idei społecznej odpowiedzialności biznesu i budowanie wśród
studentów świadomości na temat
korzyści płynących z podejmowania długofalowych i wymiernych
inwestycji społecznych.
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UNIWERSYTET DZIECIĘCY UEK
UEK organizuje od 2011 r. zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat
w ramach Uniwersytetu Dziecięcego UEK. Jego misją jest rozbudzanie zainteresowań dzieci problematyką ekonomiczną, społeczną, obywatelską i psychologiczną, kształtowanie postaw
obywatelskich oraz stwarzanie możliwości wartościowego spędzania wolnego czasu.
Uniwersytet Dziecięcy organizuje przestrzeń, w której wykładowcy w atrakcyjny sposób przekazują dzieciom ważne społecznie treści. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów,
warsztatów i treningów sportowych. Tematyka zajęć dotyczy
zagadnień ekonomicznych, finansowych, społecznych, obywatelskich, psychologicznych i filozoficznych oraz zagadnień z zakresu marketingu, komunikacji, urbanistyki, ochrony środowiska. Realizowane są także zajęcia sportowe z tenisa ziemnego.
W ciągu roku akademickiego odbywa się 12 spotkań, a w ramach nich: 22 wykłady, około 40 warsztatów oraz 10 treningów
(po kilka grup każdy) tenisa ziemnego. Dyplomy ukończenia studiów od początku działalności Uniwersytetu Dziecięcego odebrało już ponad 600 dzieci.

LICZBA ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU DZIECIĘCEGO
W OSTATNICH 6 LATACH:
2014/2015 - 67
2015/2016 - 78
2016/2017 - 50
2017/2018 - 88
2018/2019 - 82
2019/2020 - 79*
* zrekrutowani na semestr letni, zajęcia zostały zawieszone
z powodu pandemii
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MŁODZIEŻOWY UNIWERSYTET EKONOMICZNY
Młodzieżowy Uniwersytet Ekonomiczny (MUE) realizuje misję pogłębiania wiedzy oraz
rozwoju umiejętności i kompetencji społecznych, związanych z aktualnymi wyzwaniami
rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa, wśród młodzieży szkół podstawowych i średnich w wybranych powiatach Małopolski. W projekcie uczestniczą uczniowie z powiatów:
miechowskiego, proszowickiego, krakowskiego, myślenickiego, limanowskiego oraz bocheńskiego, wybrane ze względu na relatywnie wysoką stopę bezrobocia wśród osób młodych (ponad 25%).
Zakładanym skutkiem realizacji szkoleń jest zmniejszenie luki kompetencyjnej oraz poprawa
mobilności zawodowej młodzieży, pełniejsze wykorzystanie potencjału UEK, poprawa komunikacji interpersonalnej, a także umożliwienie grupie docelowej z lokalnych społeczności
zapoznania się ze środowiskiem akademickim.
W ramach projektu MUE kształtowane są kompetencje odnoszące się do aspektów:
ǥ komunikacyjnych (współpraca w grupie, jasne przekazywanie myśli, nawiązywanie i utrzymy-

87

wanie kontaktów z innymi ludźmi)
ǥ osobistych (logiczne myślenie i analiza faktów, wyszukiwanie i analiza informacji oraz wyciąganie
wniosków, gotowość uczenia się nowych rzeczy, kreatywność i innowacyjność)
ǥ zawodowych (rozplanowanie i terminowa realizacja zadań, praca w ramach projektu, elastyczne
reagowanie na zmiany, samodzielność podejmowania decyzji, przedsiębiorczość i przejawianie
inicjatywy)
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UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU
Od 1 października 2010 r. w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie działa
Uniwersytet Trzeciego Wieku (UTW) kierowany do osób powyżej 55. roku życia
– emerytów i rencistów, którzy odczuwają potrzebę dalszego własnego rozwoju
intelektualnego oraz poszerzania wiedzy i zainteresowań, szczególnie w zakresie
problematyki ekonomiczno-społecznej.
UTW powołany został do życia Uchwałą Senatu UEK w grudniu 2009 roku i po
okresie pilotażowych wykładów, które odbywały się od marca do czerwca 2010 r.,
od roku akademickiego 2010/2011 przybrał obecną postać systematycznie prowadzonej działalności edukacyjnej.
Od samego początku UTW wyróżniał się przede wszystkim wysokim poziomem
kształcenia – stąd do wygłoszenia wykładów zapraszani są najlepsi, doświadczeni nauczyciele akademiccy z UEK, jak i wybitni specjaliści z innych uczelni oraz
menedżerowie, znani dziennikarze, lekarze.
UTW proponuje słuchaczom nie tylko cotygodniowe wykłady, ale i dwugodzinne
zajęcia z języków obcych oraz godzinne zajęcia ruchowe w basenie, w sali gimnastycznej lub siłowni. Dla chętnych organizowane są także kursy komputerowe.
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KANDYDACI
NA STUDIA

PROJEKT
„KLASA EKONOMICZNO-MENEDŻERSKA”
Od września 2015 r. UEK realizuje w porozumieniu z II Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie projekt Klasa
Ekonomiczno-Menedżerska trwający dwa lata dla jednej klasy. W ramach projektu wykładowcy Uniwersytetu prowadzą zajęcia dydaktyczne w liceum w ilości 60 h w ciągu roku szkolnego dla klasy o profilu ekonomiczno-menedżerskim. Przedmioty prowadzone w ramach projektu
to: Ekonomia menedżerska, Przywództwo strategiczne, Zarządzanie strategiczne i operacyjne, Matematyka w naukach o zarządzaniu. W czerwcu
2020 r. zostało zorganizowane już trzecie uroczyste zakończenie projektu dla kolejnej klasy (edycja 2018-2020).
Od września 2019 r. w ramach tego samego projektu podjęto współpracę
z kolejną szkołą – XXX Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie. Zainteresowanie było na tyle duże, że uruchomione zostały aż dwie klasy.
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KLASY PATRONACKIE

PROJEKT „SZKOŁA PARTNERSKA”

Od września 2018 r. UEK w porozumieniu z X Liceum Ogólnokształcącym
im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie uruchomił projekt dydaktyczny
realizowany przez dwa lata dla jednego oddziału klasowego, gdzie organizowana jest nauka przedmiotów w zakresie rozszerzonym z matematyki,
geografii i języka angielskiego – tzw. Klasa pod Patronatem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. W ramach projektu wykładowcy Uniwersytetu prowadzą zajęcia dydaktyczne w ilości 60 h w ciągu roku szkolnego
dla oddziału klasowego.

To inicjatywa, w ramach której aktywnie prowadzona jest współpraca
ze szkołami ponadgimnazjalnymi z województwa małopolskiego i województw ościennych.

W 2016 r. podpisane zostało porozumienie z I Liceum Ogólnokształcącym
im. B. Nowodworskiego w Krakowie, na mocy którego jedna z klas objęta
została patronatem Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej UEK.
Uczniom tej klasy zaoferowany został dedykowany program dydaktyczny
pn. Podstawy ekonomii sektora publicznego, obejmujący 120 h zajęć realizowanych w ciągu dwóch lat podczas cotygodniowych spotkań nauczycieli
akademickich z młodzieżą licealną.
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W zakresie współpracy ze szkołami proponowane jest m.in.:
ǥ przeprowadzenie prezentacji oferty dydaktycznej Uniwersytetu wśród

uczniów zainteresowanych studiowaniem na UEK
ǥ przekazywanie szkołom materiałów promocyjnych
ǥ umożliwienie uczniom szkół wzięcia udziału w wykładach i zajęciach
ćwiczeniowych prowadzonych na terenie naszego Uniwersytetu
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MAŁOPOLSKA CHMURA EDUKACYJNA
To innowacyjna propozycja przekazywania wiedzy oraz przybliżania osiągnięć naukowych uczelni wyższych przy wykorzystaniu technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych (TIK) uczniom w Małopolsce. Celem
projektu jest podniesienie u uczniów kluczowych kompetencji oraz wykształcenie właściwych postaw umożliwiających kontynuowanie nauki na
kolejnym szczeblu edukacyjnym, a wśród nauczycieli podniesienie kompetencji w zakresie TIK.
Przedsięwzięcie Małopolska Chmura Edukacyjna (MChE) to efekt partnerstwa i współpracy pomiędzy Województwem Małopolskim, wiodącymi
uczelniami wyższymi z Małopolski oraz organami prowadzącymi szkoły
ponadpodstawowe (technika i licea). Koordynatorem projektu na UEK jest
Krakowska Szkoła Biznesu (KSB). Zajęcia prowadzone są nieprzerwanie
od 2014 r. przez nauczycieli akademickich z UEK.
Projekt należy uznać za wyjątkowy na skalę europejską. Dzięki niemu
w małopolskich liceach, technikach, bibliotekach i siedzibach Małopolskich Centrów Doskonalenia Nauczycieli, znajdujących się na terenie
wszystkich 22 powiatów regionu, powstają nowoczesne pracownie
multimedialne, wyposażone m.in. w tablice interaktywne, zestawy mobilne, wi-fi oraz sprzęt umożliwiający wideokonferencje.
Uczestnicy projektu mogą porozmawiać z pracownikami i studentami
reprezentującymi poszczególne Instytuty, Katedry, organizacje stu-
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denckie czy inne jednostki Uczelni. To także okazja do udziału w interesujących wykładach, warsztatach czy debatach naukowych. Podczas
Dnia Otwartego istnieje możliwość zdobycia informacji na temat szerokiej oferty wyjazdów zagranicznych, studiów podyplomowych, stypendiów, jak również budowania ścieżki kariery. Nieodłącznym elementem
wydarzenia są organizowane przez Parlament Studencki UEK wycieczki po Kampusie, umożliwiające ich uczestnikom poznanie zaplecza dydaktyczno-naukowego Uniwersytetu jeszcze przed podjęciem studiów.
Z roku na rok gośćmi Dnia jest coraz więcej maturzystów z całej Polski
– przez 6 ostatnich lat ich liczba wzrosła od tysiąca do prawie trzech
tysięcy. Honorowy Patronat nad wydarzeniem obejmuje Małopolski
Kurator Oświaty.
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DNI OTWARTE
Dzień Otwarty Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie organizowany
jest każdego roku w marcu na Kampusie UEK. Maturzyści z całej Polski, jak
również kandydaci zagraniczni, mogą zapoznać się z bogatą ofertą edukacyjną Uniwersytetu. W ramach Dnia Otwartego mogą oni porozmawiać
z pracownikami i studentami reprezentującymi poszczególne Instytuty, Katedry, organizacje studenckie czy inne jednostki Uczelni. Jest to także okazja
do wzięcia udziału w interesujących wykładach, warsztatach czy debatach
oraz zdobycia informacji na temat szerokiej oferty wyjazdów zagranicznych, studiów podyplomowych, stypendiów, jak również budowania ścieżki
kariery. Nieodłącznym elementem Dnia Otwartego są organizowane przez
Parlament Studencki UEK wycieczki po Kampusie, co stwarza możliwość
zapoznania się z zapleczem dydaktyczno-naukowym jeszcze przed podjęciem studiów. Na to wydarzenie z roku na rok na UEK przybywa coraz więcej
maturzystów z całej Polski. Na przestrzeni 6 lat odnotowano wzrost liczby
uczestników – od tysiąca do prawie trzech tysięcy. Honorowy Patronat nad
wydarzeniem obejmuje Małopolski Kurator Oświaty.
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WIZYTY W SZKOŁACH

TARGI EDUKACYJNE W KRAJU

W ramach wizyt pracowników naukowo-dydaktycznych w szkołach ponadpodstawowych w mniejszych miastach południowej Polski (głównie
woj. podkarpackie i małopolskie) prezentowana jest oferta edukacyjna
UEK. W tym celu pracownicy w pierwszej kolejności kontaktują się z dyrektorami placówek, następnie w szkołach, które wyrażały zainteresowanie,
organizowane są spotkania z maturzystami. Pracownicy UEK przedstawiają na nich ofertę Uczelni w formie multimedialnej oraz przekazują materiały dotyczące procesu rekrutacji, następnie odpowiadając na pytania
zainteresowanych licealistów. Ten bezpośredni kontakt z młodymi ludźmi
pozwala rozwiać ich wątpliwości na temat kierunków studiów, specjalności, zasad rekrutacji, pomocy materialnej czy domów studenckich na UEK
oraz jest możliwością udzielenia odpowiedzi na liczne pytania związane
z rozpoczęciem studiów na naszym Uniwersytecie. Rocznie pracownicy
Uczelni biorą udział w około 60 takich wizytach w szkołach, zapewniając
uczniom z mniejszych miejscowości dostęp do informacji na temat oferty
kształcenia Uczelni.

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie wysoko ceni bezpośredni kontakt z przyszłymi kandydatami na studia. Dlatego też przedstawiciele
Uczelni regularnie biorą udział w targach edukacyjnych na terenie całej
Polski. Jest to bardzo skuteczna formuła spotkania z liczną reprezentacją młodzieży i przekazania kompleksowej wiedzy dotyczącej nie tylko
oferty edukacyjnej Uczelni, ale też warunków studiowania, możliwości
wyjazdów zagranicznych oraz zaangażowania w działalność kół naukowych i organizacji studenckich. Uczelnię na targach często reprezentują
studenci naszego Uniwersytetu, co pozwala przyszłym kandydatom pozyskać wiedzę bezpośrednio od osób już studiujących. Zespół Promocji
reprezentując Uniwersytet bierze udział w licznych targach regionalnych
oraz ogólnopolskich np. Salonie Edukacyjnym Perspektyw, Podkarpackich Targach Edukacyjnych, zlokalizowanych w stolicy i większych ośrodkach miejskich, stanowiących centra regionów (Kraków, Rzeszów, Lublin,
Łódź, Kielce, Jarosław, Tarnów).
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POPULARYZACJA IDEI
SPOŁECZNEJ
ODPOWIEDZIALNOŚCI
W UEK

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE

POPULARYZACJA EKONOMII SPOŁECZNEJ

W ramach zajęć prowadzonych na UEK prowadzone są przedmioty, takie
jak: Etyka i społeczna odpowiedzialność biznesu, Społeczna odpowiedzialność instytucji publicznych i podmiotów gospodarczych, CSR i ekonomia społeczna, Międzynarodowa polityka społeczna i ekologiczna,
Zarządzanie społeczne, Business Ethics, Ethics and CSR, Etyka biznesu,
Etyka funkcjonowania instytucji publicznych, CSR in International Business, Etyka w badaniach naukowych. Zajęcia z zakresu etyki, społecznej
odpowiedzialności, zrównoważonego rozwoju i ekonomii społecznej prowadzone są zarówno w języku polskim, jak i w języku angielskim, dla studentów studiów inżynierskich, licencjackich, magisterskich, podyplomowych,
doktoranckich i MBA.

UEK od 10 lat uczestniczy w Światowym Tygodniu Przedsiębiorczości (ŚTP) promując wśród studentów przedsiębiorczość gospodarczą, publiczną i społeczną. Katedry na kierunku Gospodarka i administracja publiczna (GAP) włączają się
w ten globalny projekt nakierowany na popularyzację świadomego rozwoju, aktywnej postawy wobec życia i podejmowania biznesowych inicjatyw wśród osób młodych upowszechniając ideę przedsiębiorczości społecznej.

SEMINARIUM CSR
Seminarium ma charakter badawczy i aplikacyjny, a jego organizatorami są
Katedra Filozofii i Krakowska Szkoła Biznesu UEK. Główną rolą seminarium
jest stworzenie platformy dyskusyjnej dla pracowników UEK, zajmujących
się problematyką społecznej odpowiedzialności biznesu. Dzięki organizacji
seminarium ułatwiona została wymiana poglądów na temat różnorodnych
koncepcji i strategii społecznej odpowiedzialności biznesu oraz sposobów ich wdrażania w praktyce życia gospodarczego. W sposób szczególny uwzględniono polskie realia aplikacji rozwiązań dotyczących społecznej
odpowiedzialności biznesu poprzez nawiązanie ścisłej współpracy z praktykami. W dalszej perspektywie zostanie również przygotowany podręcznik z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu oraz bazowe materiały
przeznaczone do prowadzenia zajęć uniwersyteckich oraz szkoleń.
Seminarium zostało zainicjowane w 2009 r. i dotychczas w jego ramach
odbyło się już 56 spotkań.
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W tym celu GAP nawiązał strategiczną współpracę z Regionalnym
Ośrodkiem Polityki Społecznej w Krakowie, który koordynuje w Małopolsce organizację tego wydarzenia w szkołach wyższych pod nazwą
Tygodnia Ekonomii Społecznej. Każdego roku w listopadzie na UEK organizowane są różne wydarzenia – warsztaty, debaty i spotkania, rozgrywki gier planszowych, symulacje komputerowe itp. dotyczące zakładania i rozwijania działalności w formule przedsiębiorstwa społecznego,
jak też zachęcające studentów do tej nietypowej aktywności obywatelskiej i przedsiębiorczej. Wizytówką UEK są debaty oksfordzkie, które
co roku otwierają Tydzień Ekonomii Społecznej w regionie. W ramach
różnorodnych inicjatyw GAP prezentuje ideę i praktykę przedsiębiorczości społecznej w Krakowie, regionie i kraju, uzupełniając działalność
dydaktyczną realizowaną w tym zakresie. Do współpracy zapraszani
są przedstawiciele uznanych organizacji społecznych i spółdzielczych
(np. Fundacja Anny Dymnej, Pensjonat u Pana Cogito), jak też podmioty
wspierające tego typu aktywność. Organizacja ww. wydarzeń odbywa
się we współpracy z Kołem Naukowym GAP oraz partnerami środowiska GAP (Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, Małopolski
Fundusz Ekonomii Społecznej, Agencja Artystyczna GAP) a także przy
życzliwym wsparciu i objęciu patronatem imprezy przez Władze UEK.
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OPEN EYES ECONOMY
Open Eyes Economy jest ruchem intelektualnym i społecznym, w ramach którego stworzono jeden z najbardziej innowacyjnych i kreatywnych
kongresów w Polsce. Jego celem jest propagowanie i realizowanie nowego,
otwartego spojrzenia na ekonomię – inspirowania do działania i wymyślania
alternatywnych sposobów rozumienia gospodarki opartej na wartościach.
Open Eyes Economy Summit (OEES) to międzynarodowy szczyt ekonomii opartej na
wartościach społecznych, odbywający się od 2016 r. raz w roku, jesienią, w Centrum Kongresowym ICE Kraków. Jest on przykładem wspólnego przedsięwzięcia UEK i partnera zewnętrznego (Fundacji GAP), w ramach którego toczone są debaty o nowym modelu ekonomicznym, odpowiedzialności społecznej, przyszłości wolnego rynku, demokracji i ekologii.
Poszukiwane są tam rozwiązania ukierunkowane na odpowiedzialne projektowanie przyszłości
społecznej i ekonomicznej. Kongres stanowi podsumowanie całorocznych wydarzeń towarzyszących, które przyjmują formę warsztatów, debat, seminariów, konferencji, a w ich trakcie spotykają się naukowcy, przedsiębiorcy, politycy, aktywiści społeczni, studenci i dziennikarze.
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FUNDACJA UEK
Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie została założona
w 2004 r. Podstawowym jej celem jest prowadzenie działalności społecznie
użytecznej w sferze zadań publicznych na rzecz środowiska akademickiego,
a w szczególności Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
Idea założenia Fundacji wynikała z potrzeby realizacji zadań na rzecz środowiska akademickiego, których nie może realizować w pełnym zakresie
UEK, np. współpracy z otoczeniem gospodarczym, czy inkubacji przedsiębiorczości. Aktywność Fundacji UEK obejmuje szeroki wachlarz działań:
od przedsięwzięć promocyjnych, kulturalnych, wspierających najbardziej
zdolnych i potrzebujących studentów, organizacji wolontariatu po działalność wydawniczą, gastronomiczną, parkingową i organizację konferencji.
Fundacja UEK angażuje się również we wszelkiego rodzaju inicjatywy edukacyjne oraz samodzielnie realizuje projekty łączące naukę z biznesem.
Kieruje swoją ofertę również w stronę podmiotów gospodarczych dysponujących z jednej strony dużym potencjałem materialnym, a z drugiej
strony mających wiele potrzeb i problemów wymagających rozwiązań.
Opiera swoje działania przede wszystkim na kooperacji, współtworzeniu
wartości i dzieleniu się zasobami. Tak rozumiany zrównoważony rozwój
realizowany dzięki efektowi synergii sprzyja urzeczywistnianiu i powiększaniu wspólnych wartości.
Fundacja UEK hołduje idei Społecznej Odpowiedzialności Biznesu i chętnie
w swoich działaniach dobrowolnie uwzględnia przedsięwzięcia na rzecz
społeczności lokalnej czy rozwoju postaw ekologicznych.
Pierwszym z projektów, który został zrealizowany w zgodzie z założeniami
CSR, był cykl koncertów charytatywnych Live for Life na rzecz pracowników
UEK znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i zdrowotnej.
W latach 2018 i 2019 Fundacja uczestniczyła w projekcie pn. „zaczytani.org”.
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Fundacja wsparła również inicjatywę „Paczka na Gwiazdkę 2018”, która
była skierowana do dzieci z Oddziałów Onkologicznych i Neurochirurgicznych ze szpitali dziecięcych m.in. w Krakowie i Rzeszowie, a polegała na
spełnianiu marzenia dziecka (zakupu prezentu) z listy opublikowanych na
stronie internetowej.
Od 2010 r. wolontariusze Fundacji UEK pomagają w opiece nad wychowankami Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego przy ul. Rajskiej 10
w Krakowie, organizując dla nich wycieczki, warsztaty, bale karnawałowe,
a także pokazy filmowe.
Corocznie organizowane są również zbiórki ubrań, artykułów szkolnych
oraz środków czystości (w ramach akcji „Wiosenny i Zimowy Uśmiech
Dziecka”), które trafiają do podopiecznych Fundacji Ruperta Mayera „Dzieło Pomocy Dzieciom”.
W marcu 2019 r. z inicjatywy pracownika Fundacji UEK zorganizowano
I konferencję TEDxRakowicka – Positive impact. Zaszczepiono tym samym
ducha „idei wartych propagowania” w społeczności akademickiej UEK.
W ramach realizowanego przez Fundację projektu Pomagaj innym – rozwijaj siebie! finansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój (POWER) rozwijano kompetencje społeczne młodych uczestników
(głównie studentów UEK) mających wejść na rynek pracy, poprzez cykl
szkoleń i zajęć praktycznych z zakresu umiejętności miękkich oraz wolontariatu i przygotowywania działań na rzecz lokalnej społeczności. Efektem
podjętych aktywności były następujące przedsięwzięcia lokalne: Festiwal
Menadżerski, TEDxRakowicka – The Next Chapter, Dzieciaki do wody,
Warsztaty fablab.
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FUNDACJA GAP
Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej (Fundacja GAP) jest przykładem zewnętrznej wobec UEK organizacji pozarządowej, której działania zwiększają potencjał społecznej odpowiedzialności Uczelni. Powstaniu
Fundacji GAP (jej fundatorami są przede wszystkim pracownicy UEK) przyświecał cel wspierania środowiska studentów w aktywnych działaniach
w sferze badawczo-naukowej, rozwoju przedsiębiorczości, aktywności
turystyczno-sportowej oraz przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych.
Dlatego działalność Fundacji koncentruje się przede wszystkim na wspieraniu młodych, zdolnych ludzi w rozwoju naukowym, intelektualnym,
a także kształtowaniu umiejętności oraz pozytywnych życiowych postaw.
Do najważniejszych aktywności Fundacji (oraz Agencji Artystycznej GAP,
która jest wyodrębnionym z Fundacji GAP przedsiębiorstwem społecznym
zatrudniającym wielu absolwentów UEK) należy zaliczyć:
ǥ organizację (wspólnie z UEK) międzynarodowego kongresu Open Eyes

Economy Summit (bezpłatny udział dla pracowników i studentów UEK,
zaangażowanie studentów w prace organizacyjne)
ǥ organizację (wspólnie z UEK) sympozjum naukowego Współczesna
Gospodarka i Administracja Publiczna, skierowanego do pracowników
i studentów UEK (sympozjum jest przyjazne dla środowiska oraz dla
osób z niepełnosprawnością, studenci są angażowani w prace merytoryczne i organizacyjne)
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ǥ uzupełnianie oferty dydaktycznej UEK

poprzez oferowanie studentom:
• praktyk i staży zawodowych (Fundacja, wspólnie z Kolegium GAP,
realizuje Program Stażowy GAP angażujący największych polskich
pracodawców, którzy umożliwiają najbardziej wyróżniającym się
studentom odbycie płatnych staży)
• udziału w projektach wdrożeniowych
• uczestnictwa w produkcji filmów dokumentalnych
ǥ zatrudnianie studentów i absolwentów UEK (łącznie kilkadziesiąt
osób)
ǥ organizowanie corocznej uroczystej promocji absolwentów GAP, podczas której najlepszemu absolwentowi studiów II stopnia oferowanych
w Kolegium GAP przyznaje się prestiżową nagrodę im. prof. Jerzego
Indraszkiewicza
ǥ przygotowanie koncepcji i prowadzenie Galerii GAP ulokowanej na
terenie UEK, w której eksponowane są prace współczesnych polskich
malarzy i rzeźbiarzy

Ponadto Fundacja, w ścisłej współpracy ze środowiskiem studenckim
GAP, tj. Kołem Naukowym GAP, Kadrą GAP i Klubem Turystycznym GAP,
działa na rzecz integracji i rozwoju środowiska studenckiego. Włącza się
także w organizację m.in. debat oksfordzkich, konferencji studenckich,
corocznego balu karnawałowego (Bal GAP), Rajdu GAP czy Wieczorów
Klubowych GAP.
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FUNDACJA KSB
MENTORING
Krakowska Szkoła Biznesu (KSB) jest jednostką UEK, której celem jest podnoszenie kompetencji kadry menedżerskiej. Studenci programu Executive MBA to osoby
z wieloletnim stażem zawodowym, bogatym doświadczeniem i bezcenną wiedzą
praktyczną. Jako że sami kiedyś byli studentami stojącymi na progu wyborów zawodowych, pamiętają, że decyzje dotyczące kariery zawodowej nie są proste. Pomoc
doświadczonych i przyjaznych profesjonalistów z różnych branż i sektorów może
okazać się bardzo pomocna.
Uczestnicy Programu Executive MBA chętnie doradzą i odpowiedzą na wszelkie
pytania związane m.in. z: wyborem stażu zawodowego (czym się kierować), procesem aplikacji, specyfiką danej branży i pracy w danej firmie, udziałem w aktywnościach wzbogacających profil kandydata, zdobywaniem umiejętności cenionych
przez pracodawców, budowaniem osobistej marki zawodowej, decyzjami dotyczącymi pracy zawodowej i wskazówkami podczas procesu rekrutacji.

AUKCJA CHARYTATYWNA
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Aukcje charytatywne przeprowadzane podczas Gali Dinner na stałe wpisały się już w program Kongresu MBA. Dochód z licytacji w trakcie Gali Międzynarodowego Kongresu MBA zostanie przeznaczony na zakup wyposażenia chirurgiczno-zabiegowego (ultradźwiękowy aspirator tkankowy CUSA® Excel+) dla Oddziału Neurochirurgii Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego
w Krakowie kierowanego przez Profesora Stanisława Kwiatkowskiego.
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REKOMENDACJE
ZESPOŁU

Raport pt. W poszukiwaniu doskonałości uniwersyteckiej kończymy zbiorem
Rekomendacji – są one wynikiem kilkuletnich obserwacji społeczności
UEK i jego otoczenia, rozmów ze współpracownikami i studentami, udziału w życiu naukowym, prac badawczych, indywidualnych rozważań i często burzliwych dyskusji Zespołu. Stanowią kontynuację naszych oddolnych
inicjatyw i profesjonalizują wiele spraw, którymi zajmowaliśmy się dotąd
w myśl zasady Przywracać rangę rzeczom małym, które składają się na rzeczy
naprawdę duże.
Jako grupa wolontariuszy jesteśmy przekonani, że nadszedł czas, aby społeczną odpowiedzialność uniwersytetu przenieść z płaszczyzny działań
nieformalnych, punktowych i wolontaryjnych na poziom strategiczny. Dlatego za priorytet uznajemy opracowanie Strategii Społecznej Odpowiedzialności UEK. Mamy nadzieję, że prezentowane tu Rekomendacje ułatwią
władzom uniwersytetu, we względnie krótkim czasie, rozwiązanie kilka
palących problemów oraz podjęcie śmiałych inicjatyw, mające znaczący
wpływ na całe społeczeństwo, poziom jego wiedzy, postawy obywatelskie, gospodarowanie oparte o wartości oraz większą skłonność do ochrony środowiska przyrodniczego.
Rekomendacje podzieliśmy na dwa obszary – zarządzanie kapitałem
społecznym uniwersytetu oraz zrównoważone praktyki administracyjno-organizacyjne i proekologiczne.
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I. O DPOWIEDZIALNOŚĆ ZA KAPITAŁ SPOŁECZNY
UNIWERSYTETU
Wśród działań, które należy jak najszybciej podjąć w tym obszarze, obok:
ǥ promocji etosu akademickiego
ǥ poprawy komunikacji wewnętrznej (w oparciu o zainicjowane przez

SOUEK analizy i badania ankietowe)

ǥ domknięcia rozpoczętych prac dotyczących awansu pracowników

dydaktycznych, badawczo-dydaktycznych, badawczych oraz
pracowników administracji uniwersyteckiej (tzw. „ścieżki kariery”)

wskazujemy kilka innych, wprost wspierających rozwój ludzi uniwersytetu.

WDROŻENIE REKOMENDACJI HR EXCELLENCE IN RESEARCH
(hr.uek.krakow.pl)

W związku ze staraniami Uniwersytetu o wyróżnienie HR
Excellence in Research rekomendujemy:
ǥ przygotowanie nowego Regulaminu pracy uwzględniającego zasady

HR Excellence in Research
ǥ przeprowadzenie kampanii informacyjnej na temat standardów
etycznych, a także ułatwienie dostępu do zbioru ogólnokrajowych
przepisów poświęconych zagadnieniom etycznym w obszarze B+R
ǥ przeprowadzenie kampanii informacyjnej na temat zasad zarządzania
dobrami własności intelektualnej i przemysłowej oraz komercjalizacji
badań
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KARTA RÓŻNORODNOŚCI W PRAKTYCE

CENTRUM WOLONTARIATU

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie jest drugą uczelnią w Polsce, która podpisała Kartę Różnorodności, uważamy bowiem, że Różnorodność
jest fundamentalną wartością współczesnego społeczeństwa. Polityka
równego traktowania i zarządzanie różnorodnością przynosi wymierne korzyści i wpływa na rozwój oraz innowacyjność organizacji. Każdy z sygnatariuszy Karty jest zobowiązany (zgodnie zresztą z art. 18 3a,
pkt 1. Kodeksu pracy) do stałego eliminowania wszelkich form dyskryminacji ze swojego funkcjonowania.

Na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie studenci i pracownicy podejmują wiele inicjatyw charytatywnych i pomocowych. Ponieważ jednak
są one oddolne, to również najczęściej rozproszone. Widzimy więc potrzebę stworzenia profesjonalnego Centrum Wolontariatu, które zajęłoby
się wsparciem już podjętych aktywności, inicjowaniem nowych, a jednocześnie zwiększeniem skali, zasięgu i możliwości oddziaływania każdego
z nich. Głównym celem Centrum byłoby wspieranie wolontariuszy oraz
współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi, które promują wolontariat. Proponowane działania Centrum to:

Jako uczelnia postawiliśmy (i to z wieloma sukcesami!) na pełniejsze niż
dotąd włączenie w życie uniwersyteckie osób z niepełnosprawnością, ułatwiając im dostęp do wiedzy i nieskrępowanego rozwoju osobistego. Przed
nami jednak konieczność rozszerzenia działań inkluzywnych w odpowiedzi na nierzadko ukrytą dyskryminację, np. wobec studentów z Ukrainy
i innych krajów spoza Unii Europejskiej, kobiet, wyznawców odmiennych
religii czy osób nienormatywnych. Dlatego rekomendujemy:
ǥ powołanie Pełnomocnika ds. Równouprawnienia, którego zadaniem

ǥ

ǥ
ǥ
ǥ
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będzie m.in. bieżąca diagnoza jawnych i ukrytych form dyskryminacji
oraz wsparcie osób wykluczonych
monitorowanie przez władze Uniwersytetu udziału procentowego
kobiet w składach komisji i innych organach kolegialnych uczelni
oraz opracowanie dobrych praktyk uwzględniających zasadę
niedyskryminacji ze względu na płeć i wiek w zakresie zajmowanych
stanowisk oraz zarobków
opracowanie dobrych praktyk uwzględniających zasadę
niedyskryminacji
opracowanie bezpiecznej procedury zgłaszania przez pracowników
przypadków dyskryminacji w pracy
promowanie zasad zarządzania różnorodnością na uniwersytecie

ǥ stworzenie bazy ofert wolontaryjnych
ǥ włączenie wolontariatu jako formy zajęć do wyboru dla studentów
ǥ wsparcie wolontaryjnej pracy studentów (wolontariat naukowy,

organizacyjny oraz charytatywny), we współpracy z organizacjami
studenckimi, w tym: Radą Kół Naukowych
ǥ współpraca z organizacjami angażujących wolontariuszy

PROMOCJA DZIAŁAŃ SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNYCH
– WYRÓŻNIENIE LIDER SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI UEK
Tworzona od kilku lat baza inicjatyw społecznie odpowiedzialnych powinna, naszym zdaniem, zostać wzmocniona poprzez stworzenie wyróżnienia
dla osób i grup, współpracujących np. w katedrze, jednostce administracyjnej, organizacji studenckiej, kole naukowym, a podejmujących działania
na rzecz jednego z priorytetów społecznej odpowiedzialności uniwersytetu. Proponujemy, aby nagroda Lider Społecznej Odpowiedzialności UEK była
wręczana corocznie podczas Inauguracji Roku Akademickiego lub majowego Święta Uczelni.
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II. O
 DPOWIEDZIALNOŚĆ ZA OCHRONĘ
ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO
Poprzedzając działania o charakterze strategicznym, Zespół w 2019 r.
przygotował i przesłał do Kanclerza oraz Kierownika Działu Administracyjno-Gospodarczego UEK przygotowane przez siebie rekomendacje, dotyczące m.in. wykorzystania energii, transportu, ochrony przyrody, oszczędności zasobów i ograniczenia zanieczyszczenia. Wśród nich znalazł się
również postulat wdrożenia dobrych praktyk żywieniowych na terenie
Kampusu. W tym celu proponujemy:
1.	audyt lokali gastronomicznych w aspekcie oferowanego asortymentu,
a w rezultacie zwiększenie oferty posiłków wegetariańskich i wegańskich w menu
2.	kontynuację spotkań z ajentami we współpracy z Koalicją Sprawiedliwego Handlu
3.	promocję żywności ekologicznej wśród studentów i pracowników
4.	audyt automatów dystrybuujących przekąski i napoje w aspekcie ich
dietetycznej wartości
5.	organizację warsztatów kulinarnych w duchu „bez odpadów” (Zero
Waste)

1.	Kampus jako miejsce przyjazne studentom i pracownikom – uniwersytet to nie tylko przestrzeń nauki i pracy, ale także odpoczynku i społecznej aktywności, co powinno przyczynić się do zwiększenia poczucia wspólnotowości.
2.	Renowacja i adaptacja budynków uniwersyteckich do nowych wyzwań
może i powinna uwzględniać cele związane z ochroną środowiska. Będzie to możliwe m.in. poprzez wdrożenie systemów produkcji energii
elektrycznej i cieplnej ze źródeł odnawialnych.
3.	Wdrożenie programu recyklingu uznajemy za podstawowy sposób na
odpowiedzialną gospodarkę odpadami.
4.	Ochronę cennych przyrodniczo terenów zielonych na terenie Kampusu należy połączyć ze wzbogaceniem ich o roślinność wchłaniającą
zanieczyszczenia powietrza oraz zmniejszającą wzrost temperatury
w mieście.
5.	Stworzenie jednostki administracyjnej wspierającej projekty ekologiczne, w szczególności studenckie, pozwoli zwiększyć oddziaływanie
Uniwersytetu na wychowanie młodzieży w duchu odpowiedzialności
obywatelskiej i społecznej.

ZIELONY UNIWERSYTET
Najnowszym i jednocześnie najbardziej dotąd obszernym dokumentem, przygotowanym przez Zespół w kwietniu 2020 r., jest Zielony UEK.
Jego celem jest zwrócenie uwagi na kilka kluczowych spraw związanych
z ochroną środowiska oraz zrównoważonym gospodarowaniem zasobami
na uczelni. W dokumencie szczegółowo opisano problemy, które od dawna
czekają na dobre rozwiązania – w tym miejscu anonsujemy jedynie najważniejsze jego punkty.
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ZAKOŃCZENIE
Pierwszy Raport Społecznej Odpowiedzialności Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie kończymy myślą, którą dumnie zapisaliśmy na stronie internetowej Zespołu:

ŻYCIE SKŁADA SIĘ GŁÓWNIE Z RZECZY MAŁYCH,
DO KTÓRYCH NIERAZ NIE PRZYWIĄZUJEMY WAGI,
MYŚLĄC O RZECZACH DONIOSŁYCH.
JEDNAK ABY DONIOSŁA RZECZ SIĘ UDAŁA,
POTRZEBA TYSIĘCY MAŁYCH KROKÓW I DROBNYCH WYSIŁKÓW.
NIKT TAK DOBRZE O TYM NIE WIE, JAK LUDZIE UNIWERSYTETU.
NIE ZAWSZE BĘDĄ TO JEDNAK PRZEŁOMOWE OSIĄGNIĘCIA.
MIMO TO WIERZYMY, ŻE ZA KAŻDYM RAZEM,
GDY ROBISZ COŚ NIEWIELKIEGO – WYBIERASZ SCHODY ZAMIAST WINDY,
OPOWIADASZ DOWCIP, KUPUJESZ KOMUŚ KAWĘ
CZY PODNOSISZ ZMIĘTY PAPIER
– BUDUJESZ FRAGMENT DONIOSŁEJ CAŁOŚCI.
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RAPORT DOSTĘPNY JEST WYŁĄCZNIE W WERSJI ELEKTRONICZNEJ

Wszelkie uwagi i opinie na jego temat raportu można kierować na adres:



so@uek.krakow.pl

Dobre praktyki można zgłaszać na adres:



so.uek.krakow.pl/zgloszenie

Strona internetowa Zespołu:



so.uek.krakow.pl

Profile w mediach społecznościowych:



facebook.com/Zespol.Spolecznej.Odpowiedzialnosci.Uniwersytetu
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instagram.com/zespol.souek
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