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Wstęp 

 
Szanowni Państwo, 
 
realizując obowiązek wynikający z Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz obowiązującego w UEK 
Statutu, przedkładam Państwu Sprawozdanie z działalności i realizacji Strategii Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Krakowie w roku akademickim 2019/20. Ze względu na fakt, że na powyższy okres sprawozdawczy przypada 
zaledwie jeden miesiąc mojego kierowania Uczelnią, czynię to w imieniu władz Uniwersytetu kadencji 
zakończonej 31 sierpnia 2020 roku. 

Ubiegły rok akademicki był pierwszym rokiem funkcjonowania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 
w oparciu o nową – kolegialną strukturę Uczelni. Był to zatem rok zmian niemal we wszystkich obszarach jej 
funkcjonowania, szczególnie jednak zmiany te dotyczyły skupienia działalności naukowej wokół dyscyplin 
naukowych w Kolegiach i przygotowania tych dyscyplin do nadchodzącej ewaluacji. Wyniki tej oceny będą 
decydujące dla określenia miejsca naszego Uniwersytetu na mapie instytucji badawczych w Polsce oraz 
wyznaczenia dalszych kierunków i możliwości jego rozwoju. 

Rok akademicki 2019/20 to rok szczególny również z powodu rozprzestrzeniającej się pandemii wirusa SARS-
CoV-2, która dotknęła wszelkie obszary funkcjonowania instytucji szkolnictwa wyższego, w tym także naszej 
Uczelni. Zmusiła nas ona do prowadzenia działalności w rzeczywistości, którą trudno było przewidzieć, a która 
wymagała podjęcia szybkich decyzji i działań, które miały umożliwić kontynuację prowadzenia zajęć 
dydaktycznych i pracy naukowej, z uwzględnieniem ograniczeń wprowadzonych przez rząd, Ministerstwo Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego oraz służby sanitarne.  

Dzięki powołaniu Zespołu Kryzysowego, współpracy wielu jednostek organizacyjnych Uczelni oraz 
zaangażowaniu Pracowników udało się w możliwie szybkim czasie przejść na całkowicie zdalną formę 
kształcenia studentów, doktorantów i uczestników studiów podyplomowych. Zgodnie z wytycznymi 
Ministerstwa również pracownicy administracyjni i obsługi przeszli na zdalny lub rotacyjny tryb pracy, co nie 
wpłynęło w sposób znaczący na ciągłość i bieżące funkcjonowanie Uniwersytetu.  

Zapewne nie o takich zagrożeniach, myśleli twórcy „Strategii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na lata 
2011-2020” przyjętej w grudniu 2010 roku, kiedy jako jedyny czynnik ryzyka w działalności Uczelni wymieniali 
nadciagający niż demograficzny i zmiany warunków funkcjonowania szkół wyższych.  

Wizja UEK w 2020 roku zakładała m.in.: 
§ Zarządzanie Uczelnią przez w pełni zintegrowany system informatyczny 
§ Decentralizację finansową Wydziałów 
§ Studia wg indywidualnych programów nauczania kształtowanych przez studenta 
§ Międzynarodowy zakres oddziaływania aktywności naukowej pracowników Uczelni 
§ Przygotowanie wszystkich pracowników do prowadzenia zajęć w j. angielskim 
§ Udział większości studentów UEK w wymianie międzynarodowej 
§ Istnienie 6 wydziałów 
§ Przeniesienie wszystkich jednostek organizacyjnych na ul. Rakowicką, budowę na terenie kampusu nowego 

obiektu na potrzeby Wydziału Towaroznawstwa oraz hotelu studenckiego 
§ Zatrudnianie 1 200 pracowników w tym 700 naukowo – dydaktycznych i 500 pozostałych 
§ Liczbę studentów na poziomie 16 tys., doktorantów 400, uczestników studiów podyplomowych – 3 tys. 

(aktualnie – studentów – ok. 12 tys., doktorantów – ok. 300, na studiach podyplomowych ok 800 osób). 
 
W najbardziej pesymistycznym wariancie przyjęto, że ze względu na prognozy demograficzne liczba studentów 
UEK zmniejszy się o 38%. Rzeczywisty spadek wyniósł niemal 50% i na koniec września 2020 roku studiowało 
w UEK ok. 12 tys. studentów, z tym, że spadek ten nie wynikał ze zmniejszającej się liczby kandydatów, a ze 
świadomych decyzji władz Uczelni, dążących do osiągnięcia „idealnego” współczynnika studenckiego 



4 

w algorytmie dla wyliczenia subwencji – 1/13 (aktualnie w UEK-u – 1/16,5 a w momencie przyjęcia nowych 
rozwiązań w zakresie środków dla uczelni było to 27). Zarówno wprowadzony Rozporządzeniem Ministra 
w grudniu 2016 roku nowy wzór algorytmu wyliczenia dotacji uwzględniający tzw. wskaźnik dostępności 
dydaktycznej, jak i późniejsze, zapisane w Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, uprawnienie szkół 
wyższych do decydowania o sposobie podziału subwencji przyznanej na utrzymanie i rozwój potencjału 
dydaktycznego i badawczego, wymusiły na władzach zmiany w podejściu do realizacji długoterminowych 
zamierzeń strategicznych Uczelni, pozwoliły jednocześnie na bardziej autonomiczne zarządzanie jej zasobami. 
Efektem zmian otoczenia prawnego była między innymi dezaktualizacja zamierzeń w zakresie oczekiwanej 
liczby studentów. 

Szereg podejmowanych inicjatyw w ostatnich latach niewątpliwie pomagało osiągać dydaktyczne cele 
strategiczne takie jak podniesienie poziomu kształcenia, dostosowanie oferty dydaktycznej do potrzeb rynku 
pracy, zwiększenie liczby studentów z zagranicy. Wciąż jednak szerokie pole do podjęcia działań pozostawia cel 
strategiczny polegający na osiągnięciu czołowej pozycji Uniwersytetu jako ośrodka badawczego, wzmocnienie 
współpracy naukowej z uczelniami zagranicznymi i usprawnienie działalności jednostek wspomagających 
aktywność badawczą. 

Zakładany cel strategiczny związany z zarządzaniem Uczelnią, czyli utrzymanie ekonomicznej zdolności do 
funkcjonowania udało się osiągnąć dzięki szybkim i stanowczym reakcjom władz uczelni na zmieniające się 
uwarunkowania zewnętrzne, przyjęcie w odpowiednim momencie planów naprawczych oraz racjonalizację 
zatrudnienia. 

Głównym celem nowych rozwiązań strukturalnych było zapewnienie odpowiedniego poziomu koordynacji 
w przestrzeni prowadzenia działalności naukowej całej Uczelni w kontekście prac badawczych i projektów 
uprawianych na polach poszczególnych dyscyplin naukowych. Drugim istotnym w hierarchii celów, w zakresie 
zmian strukturalnych, było usprawnienie zarządzania uczelnią w obszarze działalności dydaktycznej 
i kształcenia studentów, przy oczywistym założeniu zachowania wymogów podnoszenia jakości 
i kompleksowości kształcenia.  
Z uwagi na zakres zmian, a przede wszystkim nowy sposób oceny działalności uczelni, niezbędnym było podjęcie 
działań, które w przyszłości umożliwią nie tylko prawidłowy przebieg i osiągnięcie wysokich wyników ewaluacji, 
ale także będą w sposób możliwie spójny umożliwiały koordynowanie działalności naukowej prowadzonej 
w ramach dyscyplin uporządkowanych według nowych zasad. 
 
Najważniejszym zadaniem ostatniego roku obowiązywania omawianej Strategii wydawała się zatem dogłębna 
analiza celów i założeń długoterminowego planu rozwoju naszego Uniwersytetu, obejmująca działania służące 
podniesieniu międzynarodowej rozpoznawalności działalności naukowej, wzmocnieniu międzynarodowej 
współpracy badawczej, dalsze podnoszenie jakości kształcenia studentów i doktorantów oraz przygotowanie 
kompleksowych rozwiązań służących rozwojowi zawodowemu wszystkich pracowników uczelni.  
 
Analizy takiej udało się dokonać w trakcie mojego przygotowywania się do objęcia funkcji rektora. Podczas 
trwających kilka miesięcy spotkań i konsultacji z przedstawicielami naszej społeczności akademickiej, ale 
również z interesariuszami zewnętrznymi, wypracowano szereg założeń i potencjalnych celów służących 
rozwojowi Uniwersytetu w obszarze kształcenia, działalności badawczej, współpracy z otoczeniem 
i wzmacniania marki. Będą one istotnym elementem opracowywanych aktualnie założeń dla strategii Uczelni 
na lata 2021-2024. Strategii, której konsultacje rozpoczną się już w najbliższym czasie. 
 
Przedkładane Państwu zgodnie z przyjętą tradycją Sprawozdanie z działalności Uczelni w roku akademickim 
2019/2020 stanowi odzwierciedlenie wszelkich działań podejmowanych w ramach realizacji strategii rozwoju 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.  
Pierwsza część niniejszego Sprawozdania zawiera informacje dotyczące organizacji i zarządzania oraz sytuacji 
kadrowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.  
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Kolejna skupia się na sprawach związanych z nauką i transferem wiedzy oraz szeroko rozumianym procesem 
kształcenia. Prezentowane są w niej dane z zakresu prowadzonej na Uczelni działalności badawczej, 
dydaktycznej, a także kwestie powiązane z rekrutacją oraz liczbą studentów i absolwentów Uniwersytetu. 
Ważnym rozdziałem jest również część poświęcona współpracy międzynarodowej, w której zawarte są 
informacje na temat działań podejmowanych wspólnie z uczelniami zagranicznymi. 
Dalsze rozdziały skupiają się na uniwersyteckiej działalności wydawniczej, funkcjonowaniu Biblioteki Głównej 
UEK, a także promocji Uczelni.  
Ostatnia część dotyczy spraw finansowych Uczelni. Zawarte są w niej informacje dotyczące zrealizowanych 
w ubiegłym roku inwestycji i remontów, a także dane dotyczące fundacji działających przy Uniwersytecie. 
 
Przedkładając niniejszy dokument chciałbym podziękować całej Społeczności Akademickiej Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Krakowie za Państwa pracę w tym szczególnym roku akademickim 2019/2020.  
 
 

Rektor 
dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK 

Kraków, 25 stycznia 2021 
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Rozdział I: Organizacja i zarządzanie Uczelnią 

 
Pierwsza Rada Uczelni Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 

 

mgr Piotr Ziętara – Przewodniczący 

prof. dr hab. Jan W. Wiktor 

mgr Brunon Bartkiewicz 

prof. UEK dr hab. Piotr Małecki 

mgr inż. Halina Nosal 

Ks. abp. dr hab. Grzegorz Ryś 

Przewodniczący Parlamentu Studenckiego: 

David Kukułka (do dnia 31 sierpnia 2019) 

Magdalena Graca (od dnia 1 września 2019 do dnia 31 sierpnia 2020) 

Krzysztof Kula (od dnia 1 września 2020) 

 
 

Władze Uczelni w roku akademickim 2019/2020 
Rektor prof. UEK dr hab. inż. Andrzej Chochół 

Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. Aleksy Pocztowski 

Prorektor ds. Kształcenia i Studentów prof. dr hab. Janina Filek 

Prorektor ds. Komunikacji i Współpracy prof. dr hab. Krzysztof Surówka 

Pełnomocnik Rektora ds. Organizacji i Rozwoju prof. dr hab. Janusz Czekaj 

Dziekan Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa prof. UEK dr hab. Mariusz Andrzejewski 

Dziekan Kolegium Gospodarki i Administracji 

Publicznej 

prof. UEK dr hab. Stanisław Mazur 

Dziekan Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości prof. UEK dr hab. Bernard Ziębicki 

Członkowie Senatu (1.10.2016-30.08.2020) 
Rektor: 
prof. UEK dr hab. inż. Andrzej Chochół 

Prorektorzy: 
Prorektor ds. Kształcenia i Studentów  

prof. dr hab. Janina Filek 

Prorektor ds. Nauki  
prof. dr hab. Aleksy Pocztowski 

Prorektor ds. Komunikacji i Współpracy  

prof. dr hab. Krzysztof Surówka 

Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju  

prof. dr hab. Janusz Czekaj od 1.10.2019 Pełnomocnik Rektora ds. Organizacji i Rozwoju 

Dziekani: 
Dziekan Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych 
prof. dr hab. Krzysztof Firlej  

Dziekan Wydziału Finansów i Prawa 
prof. UEK dr hab. Mariusz Andrzejewski  

Dziekan Wydziału Gospodarki i Administracji Publicznej 
prof. UEK dr hab. Stanisław Mazur 

Dziekan Wydziału Towaroznawstwa i Zarzadzania Produktem 
prof. UEK dr hab. inż. Wanda Kudełka 

Dziekan Wydziału Zarządzania 
prof. UEK dr hab.  Bogusz Mikuła 
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Przedstawiciele samodzielnych pracowników naukowych: 
Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych  
prof. dr hab. Stanisław Belniak 

prof. dr hab. Jerzy Kornaś 

prof. dr hab. Marek Lisiński  

prof. dr hab. Andrzej Wojtyna  

Wydział Finansów i Prawa 

prof. dr hab. Józefa Famielec  

prof. dr hab. Bogusława Gnela 

prof. dr hab. Wanda Sułkowska 

prof. dr hab. Maria Kosek-Wojnar  

Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej 
prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz 

prof. dr hab. Jacek Purchla  

Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem  
prof. dr hab. Wacław Adamczyk  

prof. UEK dr hab. Stanisław Hornik 

Wydział Zarządzania 

prof. dr hab. Jadwiga Adamczyk 

prof. UEK dr hab. Paweł Lula 

prof. dr hab. Renata Oczkowska 

prof. dr hab. Jacek Osiewalski  

prof. UEK dr hab. Barbara Pawełek 

dr hab. Dariusz Put 

prof. dr hab. Andrzej Sokołowski 

prof. dr hab. Dariusz Wędzki  

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich: 
Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych 

prof. UEK dr hab. Krzysztof Machaczka 

dr hab. Czesława Pilarska 

Wydział Finansów i Prawa 

dr hab. Aleksandra Jurkowska 

dr Joanna Rutkowska  

Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej 
dr Jarosław Bober  

Wydział Towaroznawstwa  
dr inż. Paweł Turek 

Wydział Zarządzania 

dr Ireneusz Górowski 

dr Tomasz Rojek  

Jednostki Międzywydziałowe i Ogólnouczelniane 

mgr Lucyna Wilinkiewicz-Górniak  

Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi: 
mgr Małgorzata Macuga 

mgr Halina Nosal 

mgr Mirosław Chechelski 

Przedstawiciele doktorantów i studentów: 
Magdalena Graca  

Patrycja Cieślik 

Mariusz Rogowski  

Krzysztof Kula  
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Wojciech Jarosz  

Natalia Wolas         

Bartosz Majtyka  

Anna Tracz   

Dominika Paś        

Natalia Karp  

mgr Wioleta Gałat 

Pozostali członkowie z głosem doradczym: 

Przedstawiciel MZZPN 

prof. UEK dr hab. Piotr Buła 

Prezes ZNP 

dr Paweł Zamora 

Przewodniczący NSZZ „Solidarność” 

dr Jan Tatar 

Dyrektor Biblioteki 

mgr Elżbieta Golec-Nycz  

Kwestor 

mgr Józef Andrzej Laskowski 

 

Od 1 10.2019 w prawo do udziału w posiedzeniach Senatu z głosem doradczym uzyskali: 

 

Dziekan Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości:  
prof. UEK dr hab. Bernard Ziębicki 

 
Dyrektor Instytutu Finansów: 
prof. UEK dr hab. Małgorzata Kożuch 

 

Dyrektor Instytutu Polityk Publicznych i Administracji: 
prof. UEK dr hab. Marcin Zawicki 

 

Dyrektor Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich: 
prof. dr hab. Aleksander Noworól 

 

Dyrektor Instytutu Politologii, Socjologii i Filozofii: 
prof. UEK dr hab. Przemysław Kisiel 

 

Dyrektor Instytutu Zarządzania:  
prof. UEK dr hab. Małgorzata Tyrańska 

 

Rada Uczelni:  
mgr Piotr Ziętara – Przewodniczący 

prof. dr hab. Jan W. Wiktor 

mgr Brunon Bartkiewicz 

prof. UEK dr hab. Piotr Małecki 

Ks. abp. dr hab. Grzegorz Ryś 

 

Dyrektor MSAP: 
dr Krzysztof Głuc 
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Komisje Senackie 
 

Nazwa komisji Przewodniczący 
Komisja Senacka ds. Akredytacji Ś.P. prof. dr hab. Renata Oczkowska  

 

 

 

  

 

 

zmazmaa(Zmarła 7.07.2020 

Komisja Senacka ds. Badań Naukowych prof. dr hab. Andrzej Wojtyna 

Komisja Senacka ds. Dydaktyki prof. dr hab. Józefa Famielec 

Komisja Senacka ds. Etyki Zawodowej prof. dr hab. Bogusława Gnela 

Komisja Senacka ds. Finansów Prof. dr hab. Maria Kosek-Wojnar 

Komisja Senacka ds. Organizacji i Rozwoju prof. dr hab. Marek Lisiński 

Komisja Senacka ds. Rozwoju Kadr Naukowych prof. dr hab. Stanisław Belniak 

Komisja Senacka ds. Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. Andrzej Sokołowski 

Komisja Senacka ds. Wydawnictw prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz 
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PRAWO WEWNĘTRZNE 
 
Uchwały Senatu 

 

W roku akademickim 2019/2020 odbyło się 9 posiedzeń Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 

podczas których podjęto 45 uchwał. 

 

Najważniejsze decyzje w sprawach dydaktycznych: 
 
Ø W roku 2019 podjęte zostały: 

§ Uchwała nr 51/2019 w sprawie ustalenia programu stacjonarnych i niestacjonarnych studiów drugiego 

stopnia na kierunku Logistyka, 
§ Uchwała nr 52/2019 w sprawie zasad opracowywania programów studiów wyższych w Uniwersytecie 

Ekonomicznym w Krakowie, 

§ Uchwała nr 53/2019 w sprawie w sprawie ustalenia programów studiów podyplomowych, 

§ Uchwała nr 58/2019 zmieniająca uchwałę Senatu nr 14/2018 z dnia 21 maja 2018 roku w sprawie 

warunków i trybu rekrutacji na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów drugiego stopnia w roku 

akademickim 2019/2020, zmienionej uchwałą Senatu nr 26/2018 r. z dnia 17 grudnia 2018 r. zmieniającą 

uchwałę Senatu nr 14/2018 z dnia 21 maja 2018 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok 

stacjonarnych i niestacjonarnych studiów drugiego stopnia w roku akademickim 2019/2020. 

Ø W 2020 roku podjęte zostały:  
§ Uchwała nr 15/2020 w sprawie ustalenia zmienionych programów studiów wyższych na kierunku 

Stosunki Międzynarodowe, 
§ Uchwała nr 16/2020 w sprawie ustalenia zmienionych programów studiów wyższych na kierunku 

Analityka gospodarcza, 
§ Uchwała nr 17/2020 w sprawie ustalenia zmienionych programów studiów wyższych na kierunku 

Logistyka międzynarodowa, 
§ Uchwała nr 18/2020 w sprawie ustalenia zmienionych programów studiów na kierunkach studiów 

wyższych: Inżynieria organizacji zarządzania, Organizacja i Zarządzanie – studia menedżerskie, 
Zarządzanie, 

§ Uchwała nr 19/2020 w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad 

stopnia centralnego na I rok stacjonarnych studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów 

magisterskich w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie począwszy od roku 2025/2026, 

§ Uchwała nr 23/2020 w sprawie ustalenia zmiany programu studiów wyższych Turystyka i rekreacja 

w związku z ograniczeniem funkcjonowania Uczelni, 

§ Uchwała nr 24/2020 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych 

studiów pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2021/2022, 

§ Uchwała nr 25/2020 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych 

studiów drugiego stopnia w roku akademickim 2021/2022, 

§ Uchwała nr 26/2020 w sprawie zatwierdzenia wzoru dyplomu wspólnego 

§ Uchwała nr 30/2020 w sprawie ustalenia zmienionego programu studiów wyższych na kierunku 

Gospodarka przestrzenna, 

§ Uchwała nr 31/2020 w sprawie ustalenia programu studiów wyższych na kierunku Doradztwo 

podatkowe. 

 

Najważniejsze decyzje w sprawach organizacyjnych: 
§ we wrześniu 2019 roku Uchwałą nr 54/2019 wprowadzono zasady postępowania w sprawie nadania 

stopnia doktora habilitowanego w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie,  

§ Uchwałą nr 55/2019 przyjęto Regulamin rad dyscyplin naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego 

w Krakowie, 

§ Uchwałą nr 20/2020, 27/2020 oraz 36/2020 wprowadzono zmiany w Statucie UEK. 
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Szczegółowy wykaz uchwał Senatu znajduje się na stronie internetowej Uczelni w zakładce Akty prawne: 

http://uek.krakow.pl/pl/kategorie-dodatkowe/akty-prawne/uchwaly.html. 

 
Zarządzenia Rektora 
 
W roku akademickim 2019/2020 Rektor wydał 81 zarządzenia m.in. w sprawach organizacyjnych, finansowych 

oraz dydaktycznych.  

 

Na mocy Zarządzeń Rektora dokonano zmian w zarządzeniach: 

§ nr R-0201-65/2019 z dnia 20 listopada 2019 roku zmieniające Zarządzenie Rektora nr R-0201-36/2017 

z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli akademickich za prowadzenie zajęć 

w godzinach ponadwymiarowych i zajęć w językach obcych oraz zasad realizacji pensum od roku 

akademickiego 2017/2018, 

§ nr R-0201-9/2020 z dnia 31 stycznia 2020 roku, zmieniające Zarządzenie Rektora nr R-0201/44/2018 z dnia 

10 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów 

księgowych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, 

§ nr R-0201-11/2020 z dnia 10 lutego 2020 roku zmieniające Zarządzenie Rektora nr R-0201-51/2016 z dnia 

5 grudnia 2016 r. w sprawie zasad kontroli zarządczej i procedury zarządzania ryzykiem w Uniwersytecie 

Ekonomicznym w Krakowie, 

§ nr R-0201-16/2020 z dnia 5 marca 2020 roku zmieniające Zarządzenie Rektora nr R-0201-28/2018 z dnia 

20 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu użytkowania poczty elektronicznej Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Krakowie, 

§ nr R-0201-21/2020 z dnia 8 kwietnia 2020 roku zmieniające Zarządzenie Rektora nr R-0201-17/2020 z dnia 

11 marca 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 oraz Zarządzenie Rektora 

nr R-0201-20/2020 z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie zmian w organizacji zajęć dydaktycznych 

w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w okresie zmiany formy kształcenia z zajęć stacjonarnych na 

nauczanie na odległość w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 

wywołującego chorobę COVID-19, 

§ nr R-0201-39/2020 z dnia 5 czerwca 2020 roku zmieniające Zarządzenie Rektora Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Krakowie nr R-0201-31/2020 z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie zasad regulujących 

organizację weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się, określonych w programie danego kształcenia 

z wykorzystaniem technologii informatycznych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem COVID-19, 

§ nr R-0201-43/2020 z dnia 10 lipca 2020 roku zmieniające Zarządzenie Rektora nr R-0201-26/2019 z dnia 

1 lipca 2019 r. w sprawie powołania Rady Naukowej Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego 

w Krakowie, 

§ nr R-0201-54/2020 z dnia 19 sierpnia 2020 roku zmieniające i uzupełniające Zarządzenie Rektora nr R-0201-

17/2020 z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród 

społeczności Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 

§ nr R-0201-61/2020 z dnia 15 września 2020 roku zmieniające Zarządzenie Rektora nr R-0201-14/2019 z dnia 

15 maja 2019 r.  w sprawie wysokości opłat pobieranych od cudzoziemców za kształcenie na studiach 

w języku polskim oraz zasady zwalniania z tych opłat w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz 

Zarządzenie Rektora nr R-0201-56/2019 z dnia 1 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia Zasad 

pobierania i zwalniania z opłat na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach 

magisterskich. 
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Ø Zarządzenia Rektora uregulowały również kwestie dotyczące spraw studentów i doktorantów, w tym 
m.in.: 
§ R-0201-56/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie wprowadzenia Zasad pobierania i zwalniania 

z opłat na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich, 

§ R-0201-66/2019 z dnia 21 listopada 2019 roku w sprawie miesięcznej wysokości stypendiów i zapomogi 

dla studentów oraz doktorantów w roku akademickim 2019/2020 wypłacanych z funduszu 

stypendialnego dla studentów i doktorantów, 

§ R-0201-14/2020 z dnia 2 marca 2020 roku w sprawie edukacji wojskowej studentów w Uniwersytecie 

Ekonomicznym w Krakowie w ramach Programu Legia Akademicka w roku akademickim 2019/2020, 

§ R-0201-19/2020 z dnia 23 marca 2020 roku w sprawie stypendium Rektora na semestr letni w roku 

akademickim 2019/2020, 

§ R-0201-20/2020 z dnia 23 marca 2020 roku w sprawie zmian w organizacji zajęć dydaktycznych 

w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w okresie zmiany formy kształcenia z zajęć stacjonarnych 

na nauczanie na odległość w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 

wywołującego chorobę COVID-19, 

§ R-0201-21/2020 z dnia 8 kwietnia 2020 roku zmieniające Zarządzenie Rektora nr R-0201-17/2020 z dnia 

11 marca 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 oraz Zarządzenie 

Rektora nr R-0201-20/2020 z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie zmian w organizacji zajęć dydaktycznych 

w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w okresie zmiany formy kształcenia z zajęć stacjonarnych 

na nauczanie na odległość w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 

wywołującego chorobę COVID-19, 

§ R-0201-22/2020 z dnia 9 kwietnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia szczególnych zasad związanych 

z wnioskowaniem o zwolnienie z opłat semestralnych za usługi edukacyjne, 

§ R-0201-23/2020 z dnia 9 kwietnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia dla studentów UEK szczególnych 

zasad związanych z odpłatnością za miejsca w domach studenckich, 

§ R-0201-26/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie przesunięcia terminu wnoszenia części opłaty 

semestralnej za semestr letni 2020 r. dla studentów UEK, 

§ R-0201-30/2020 z dnia 30 maja 2020 roku w sprawie zasad podejmowania i odbywania studiów 

w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie przez cudzoziemców, 

§ R-0201-22/2020 z dnia 19 maja 2020 roku w sprawie formy i sposobu wnioskowania oraz trybu 

przyznawania zapomogi, stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych w semestrze 

letnim w roku akademickim 2019/2020, 

§ R-0201-33/2020 z dnia 19 maja 2020 roku w sprawie obniżenia opłaty semestralnej na studiach 

niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich za semestr letni 

2020 r. dla studentów UEK, 

§ R-0201-34//2020 z dnia 20 maja w sprawie obniżenia opłaty semestralnej na studiach niestacjonarnych 

pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich za semestr letni 2020 r. dla 

studentów UEK, 

§ R-0201-35/2020 25 maja 2020 roku w sprawie dokumentowania osiągnięć studentów studiów 

pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich, którzy rozpoczęli studia przed 

dniem 1 października 2018 r., 

§ R-0201-39/2020 z dnia 5 czerwca 2020 roku zmieniające Zarządzenie Rektora Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Krakowie nr R-0201-31/2020 z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie zasad regulujących 

organizację weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się, określonych w programie danego kształcenia 

z wykorzystaniem technologii informatycznych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem COVID-19, 

§ R-0201-40/2020 z dnia 8 czerwca 2020 roku w sprawie zasad dokonywania przez studentów 

i doktorantów oceny nauczycieli akademickich w zakresie wypełniania obowiązków związanych 

z kształceniem, 

§ R-0201-47/2020 z dnia 28 lipca 2020 roku w sprawie odpłatności za miejsce w domach studenckich 

w roku akademickim 2020/2021, 
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§ R-0201-48/2020 z dnia 28 lipca 2020 roku w sprawie odpłatności za miejsce w domach studenckich 

w roku akademickim 2020/2021, 

§ R-0201-49/2020 z dnia 6 sierpnia 2020 roku w sprawie terminów składania wniosków o świadczenia na 

rok akademicki 2020/2021, 

§ R-0201-50/2020 z dnia 6 sierpnia 2020 roku w sprawie wysokości dochodu na osobę w rodzinie 

uprawniającej do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2020/2021. 

 

Ø Zarządzeniem Rektora wprowadzone zostały następujące regulaminy i zmiany w regulaminach 
funkcjonujących na Uczelni: 
§ wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego UEK, 

§ wprowadzenia Regulaminu pracy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 

§ wprowadzenia Regulaminu stosowania kwalifikowanego podpisu elektronicznego w Uniwersytecie 

Ekonomicznym w Krakowie, 

§ wprowadzenia Regulaminu podziału środków finansowych wyodrębnionych na prowadzenie 

działalności naukowej, 

§ zmiany w Regulaminie udzielania zamówień publicznych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. 

 

Ø Ponadto wprowadzono zarządzenia w sprawie: 
§ wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych oraz Instrukcji 

zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Uniwersytecie 

Ekonomicznym w Krakowie,  

§ rozkładu czasu pracy niektórych grup pracowników w 2020 roku, 

§ zmiany Zarządzenia Rektora nr R-0201-6/2019 z dnia 1 kwietnia 2019 roku w sprawie utworzenia Szkoły 

Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 

§ inwentaryzacji rocznej w 2019 roku, 

§ wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych oraz Instrukcji 

zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Uniwersytecie 

Ekonomicznym w Krakowie,  

§ zmiany nazw katedr oraz zmian organizacyjnych w niektórych katedrach. 

 

Szczegółowy wykaz Zarządzeń Rektora znajduje się na stronie internetowej Uczelni w zakładce Akty prawne: 

http://uek.krakow.pl/pl/kategorie-dodatkowe/akty-prawne/zarzadzenia.html 
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Struktura organizacyjna Uczelni 
 
W roku akademickim 2019/2020 Uczelnia przeszła dwukrotną transformację organizacyjną. Pierwsza z nich 

datowana na dzień 1 października 2019 wynikała z wejścia w życie Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce i miała na celu dostosowanie dotychczasowej struktury wydziałowej do postrzegania działalności 

naukowej przez pryzmat dyscyplin naukowych. I tak decyzją Senatu zostały utworzone odpowiednio Kolegia 
i Instytuty oraz Szkoła Doktorska. Powołano również Rady Dyscyplin. Struktura Uczelni przedstawiała się 

następująco: 

 
Schemat 1 Struktura organizacyjna na dzień 1.10.2019 

 
 
Tabela 1.1. Jednostki naukowo-dydaktyczne (stan na 30 września 2020 r.) 

 
 

KOLEGIA 
 

 

 

 

 

Kolegium Ekonomii, 

Finansów i Prawa 

Instytut Ekonomii Katedra Ekonomii 
Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego  
Katedra Handlu Zagranicznego  
Katedra Makroekonomii   
Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych  
Katedra Mikroekonomii  
Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju  
Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji  
Katedra Rozwoju Organizacji 
Katedra Studiów Europejskich i Integracji Gospodarczej  
Katedra Teorii Ekonomii  

Instytut Finansów Katedra Bankowości 
Katedra Finansów i Polityki Finansowej 
Katedra Finansów Przedsiębiorstw  
Katedra Finansów Publicznych 
Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej  
Katedra Rachunkowości Finansowej  
Katedra Rynków Finansowych  
Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń 

Instytut Metod Ilościowych 

w Naukach Społecznych 

Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 
Katedra Matematyki 
Katedra Statystyki 

Instytut Prawa Katedra Prawa Konstytucyjnego, Administracyjnego i Zamówień 
Publicznych 
Katedra Prawa Cywilnego, Gospodarczego i Prywatnego 
Międzynarodowego 
Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego i Europejskiego 
Katedra Prawa Karnego 
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Katedra Prawa Gospodarczego Publicznego i Prawa Pracy 
Katedra Prawa Nieruchomości i Prawa Podatkowego 

Kolegium Gospodarki 

i Administracji 

Publicznej 

Instytut Polityk Publicznych 

i Administracji 

Katedra Polityk Publicznych 
Katedra Gospodarki Publicznej 
Katedra Polityk Regulacyjnych 
Katedra Zarządzania Organizacjami Publicznymi 
Katedra Empirycznych Analiz Stabilności Gospodarczej 

Instytut Gospodarki 

Przestrzennej i Studiów 

Miejskich  

Katedra Gospodarki Przestrzennej 
Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej 
Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej 

Instytut Politologii, 

Socjologii i Filozofii 

Katedra Filozofii  
Katedra Stosunków Międzynarodowych 
Katedra Studiów Politycznych 
Katedra Socjologii 

Kolegium Nauk 

o Zarządzaniu 

i Jakości 

Instytut Zarządzania Katedra Analiz Strategicznych 
Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych  
Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw  
Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych  
Katedra Informatyki  
Katedra Marketingu  
Katedra Metod Organizacji i Zarządzania  
Katedra Procesu Zarządzania  
Katedra Psychologii i Dydaktyki 
Katedra Rachunkowości  
Katedra Systemów Obliczeniowych  
Katedra Turystyki  
Katedra Zachowań Organizacyjnych  
Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim  
Katedra Zarządzania Międzynarodowego 
Katedra Zarządzania Zasobami Pracy 

Instytut Nauk o Jakości 

i Zarządzaniu Produktem 

Katedra Chemii Ogólnej   
Katedra Metrologii i Analizy Instrumentalnej  
Katedra Mikrobiologii  
Katedra Opakowalnictwa Towarów  
Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów  
Katedra Jakości i Bezpieczeństwa Produktów Przemysłowych 
Katedra Jakości Produktów Żywnościowych 
Katedra Zarządzania Jakością 
Katedra Zarządzania Procesowego 

 
Tabela 1.1. Jednostki naukowo-dydaktyczne cd. 
Inne jednostki 
realizujące 
działania 
podstawowe 

Centrum Językowe 
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu 
Krakowska Szkoła Biznesu UEK 
Małopolska Szkoła Administracji Publicznej UEK 
Ośrodek Badań Europejskich im. Józefa Retingera 
Centrum Przedsiębiorczości Strategicznej i Międzynarodowej  
Centrum Przedsiębiorstw Rodzinnych  
Centrum Zaawansowanych Badań Ludnościowych i Religijnych  
(Międzynarodowe Centrum Naukowo-Edukacyjne im. Prof. Jerzego Trzcienieckiego  
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie  
Szkoła Doktorska 
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Tabela 1.2. Administracja (stan na 30 sierpnia 2020 roku) 
Pion Jednostki 
Pion Rektora Kancelaria Rektora 

Dział Organizacyjno-Prawny 
Dział Spraw Pracowniczych 
Inspektor Ochrony Danych 
Zespół Audytu Wewnętrznego 
Stanowisko ds. Analiz i Sprawozdawczości 
Stanowisko ds. Bezpieczeństwa Informacji 
Stanowisko ds. Obronnych 
Zespół Radców Prawnych 
Zespół BHP oraz Ochrony Przeciwpożarowej 

Pion Prorektora ds. Kształcenia i Studentów Dział Nauczania 
Dział Spraw Bytowych Studentów i Doktorantów 
Centrum Monitoringu i Promocji Jakości Kształcenia 
Centrum Systemów Informatycznych 
Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych 

Pion Prorektora ds. Nauki Dział Nauki  
Dział Transferu Wiedzy i Projektów Międzynarodowych 
Centrum Postępowań Awansowych 
Dział Współpracy Międzynarodowej 
Wydawnictwo 

Pion Prorektora ds. Komunikacji i Współpracy Akademickie Centrum Kariery   
Biuro Programów Zagranicznych 
Sekcja Promocji 

Pion Kanclerza Sekretariat Kanclerza 
Sekretariat Uczelni 
Dział Aparatury 
Dział Socjalny  
Dział Rozliczeń Studentów i Doktorantów 
Dział Zamówień Publicznych 
Dział Zaopatrzenia 
Dział Inwestycji i Remontów 
Dział Techniczny 
Dział Gospodarczy 
Zespół Administrowania Nieruchomościami 
Zespół Obsługi Obiektów przy ul. Sienkiewicza 4 i 5 
Administracja Domów Studenckich 
Archiwum 
Zakład Poligraficzny 
Kwestor 

Dziekanaty Dziekanat Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa 
Dziekanat Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej 
Dziekanat Kolegium Nauk o Zarzadzaniu i Jakości 
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Od dnia 1 września 2020 roku wraz z objęciem urzędu przez nowe władze kadencji 2020-2024 weszły w życie 

zmiany organizacyjne dotyczące głównie struktury administracyjnej Uczelni. Strukturę organizacyjną Uczelni 

na koniec września 2020 prezentują poniższe schematy: 

 

Schemat 2 Organy Uniwersytetu oraz jednostki w obszarze zadań podstawowych 
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Schemat 3 Struktura organizacyjna Uniwersytetu w ramach obszarów działalności 

 

Tabela 1.3 Jednostki administracyjne (stan na 1 września 2020 roku) 
Pion Jednostki 
Pion Rektora Zespół Radców Prawnych 

Zespół Audytu Wewnętrznego 
Inspektor Danych Osobowych 
Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych  
Stanowisko ds. Obronnych 
Dyrektor ds. Informatyzacji  

Pion Prorektora ds. Kształcenia i Studentów Dział Nauczania 
Dział Spraw Bytowych Studentów i Doktorantów 
Centrum Jakości Kształcenia 
Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami  

Pion Prorektora ds. Nauki Dział Wsparcia Projektów Badawczych  
Dział Organizacji, Planowania i Ewaluacji Działalności Naukowej 
Dział Współpracy Międzynarodowej 
Wydawnictwo UEK 

Pion Prorektora ds. Komunikacji i Współpracy Akademickie Centrum Kariery   
Biuro Programów Zagranicznych 
Dział Transferu Wiedzy i Projektów  
Biuro ds. Akredytacji Krajowych i Międzynarodowych 
Zespół ds. Rozwoju Społecznego i Ekologicznego 
Stanowisko ds. Relacji z Absolwentami 
Biuro Sportu Akademickiego 

Pion Dyrektora Departamentu Kancelarii 

Rektora 

Dział Zasobów Ludzkich 
Dział Organizacyjny 
Zespół Controllingu Zarządczego, Analiz i Sprawozdawczości 
Archiwum 
Koordynator Kolegium Rektorskiego 
Sekretariat Uczelni 
Sekretariat Rektora i Prorektorów 
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Pion Dyrektora Departamentu Marki i 

Komunikacji 

Dział Strategii Marki 
Dział Komunikacji i Public Relations 
Stanowisko ds. Współpracy z Organizacjami Studenckimi i Doktoranckimi 
Stanowisko ds. Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz Uniwersytetu Dziecięcego  
Zakład Poligraficzny 

Pion Dyrektora Departamentu Zasobów i 

Rozwoju 

Dział Planowania Rozwoju 
Dział Inwestycji i Remontów 
Dział Zaopatrzenia  
Dział Aparatury 
Dział Techniczny 
Dział Gospodarczy 
Zespół ds. BHP i Ochrony Przeciwpożarowej 
Zespół Administrowania Nieruchomościami 

Pion Dyrektora Departamentu Finansów i 

Zamówień Publicznych – Kwestora 

Dział Zamówień Publicznych 
Kwestura 

Dziekanaty Dziekanat Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa 
Dziekanat Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej 
Dziekanat Kolegium Nauk o Zarzadzaniu i Jakości 
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Rozdział II: Sprawy kadrowe 

Stan zatrudnienia 
We wrześniu 2020 r. Uczelnia zatrudniała 1339 pracowników w tym 733 nauczycieli akademickich. 

Stan i strukturę zatrudnienia w latach 2016-2020, osób zatrudnionych na pełnym etacie w UEK przedstawia 

tabela. 2.1. 

 
Tab. 2.1. Stan i struktura zatrudnienia (w pełnym wymiarze czasu pracy w latach 2016–2020 (stan na 30 września) 

Stanowisko 2016 2017 2018 2019 2020 
Profesorowie 
zwyczajni/Profesorowie 

52 50 47 46 36 

Profesorowie nadzwyczajni 
/Profesorowie Uczelni 

 
71 

 
90 

 
98 

 
101 

 
156 

Profesorowie wizytujący 3 1 1 - - 
Adiunkci doktorzy habilitowani 33 29 27 25 - 
Adiunkt 294 299 307 269 273 
Asystent 72 67 77 68 64 
Starsi wykładowcy 137 136 60 99 134 

w tym doktorzy 61 60 59 99 83 
Wykładowcy 10 12 1 12 19 
Lektorzy 13 12 75 69 13 
Instruktorzy - 1 9 9 1 
Dyplomowani (nauczyciele akad.)  

7 
 

7 
 

7 
 

7 
 

7 
RAZEM nauczyciele akademiccy 694 704 709 705 703 

Pozostali pracownicy Biblioteki 60 59 50 50 47 
Pracownicy inżynieryjno-
techniczni 

51 43 41 56 60 

Pracownicy administracji 294 298 278 266 292 
Pracownicy obsługi 225 215 196 195 186 
RAZEM nie będący nauczycielami 
akademickimi 

 
630 

 
615 

 
565 

 
567 

 
585 

OGÓŁEM 1324 1320 1274 1272 1288 
 

W roku akademickim 2019/2020 Rektor wyraził zgodę na podjęcie bądź kontynuację dodatkowego 

zatrudnienia 50 pracownikom. 

 
Pensum 

Pensum nauczycieli akademickich w roku akademickim 2019/20 wynosiło 157,56 tys. godzin. W roku 

akademickim 2019/2020 odnotowano 103,28 tys. godzin ponadwymiarowych. Ogółem w roku akademickim 

2019/2020 wypracowano 260,84 tys. godzin, w tym: 

§ 207,41 tys. godzin zajęć dydaktycznych (godz. efektywne), 

§ 53,43 tys. godzin za obrony, recenzje, egzaminy. 

 

Suma wynagrodzeń z tytułu godzin ponadwymiarowych wyniosła 6,59mln zł brutto. Braki do rocznego 

wykonania pensum w Uczelni wynosiły: 3 760 godzin. Na poszczególnych wydziałach przedstawiały się 

następująco: 

§ Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa   1 526 godzin 

§ Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej  802 godziny 

§ Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości   1 362 godziny 

§ oraz Centrum Językowe, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu 70 godzin. 
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Zestawienie pensum w porównaniu do roku akademickiego 2018/2019 przedstawia tabela 2.2.  

 
Tabela 2.2 Zestawienie pensum w latach 2012/2013 do 2019/2020 

 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/202 
Pensum  164,95 159,35 159,52 157,2 159,88 179,53 177,49 157,56 
Godziny ponadwymiarowe 137,26 133,68 124,33 138,83 141,76 103,80  103,28 
Ogółem wypracowanych 
godzin w tym: 
§ godziny efektywne 
§ obrony, recenzje 

299,77 
 

240,21 
59,56 

290,41 
 

232,81 
57,61 

280,75 
 

225,05 
55,70 

293,66 
 

232,53 
61,13 

299,59 
 

242,90 
56,69 

279,84 
 

240,65 
39,19 

219,4 
 

219,4 

260,84 
 

207,41 
53,43 

Suma wynagrodzeń za 
godziny ponadwymiarowe 

 
7,84 mln zł 

 
7,63 mln zł 

 
7,02 mln zł 

 
7,82 mln zł 

 
8,11 mln zł 

 
5,99 mln zł 

 
3,51 mln zł 

 
6,59 mln zł 

Braki do rocznego 
wykonania pensum 
ogółem 
w tym: 
§ Wydział Ekonomii 

i Stosunków 
Międzynarodowych 

§ Wydział Finansów 
§ Wydział Gospodarki 

i Administracji 
Publicznej 

§ Wydział 
Towaroznawstwa 

§ Wydział Zarządzania 
§ - SJO i SWFiS 

 
 

2 463 
 
 
 

1029 
339 

 
 

90 
 
 

951 
54 

 
 

2619 
 
 
 

1233 
177 

 
 

327 
 
 

865 
17 

 
 

3109 
 
 
 

1046 
697 

 
 

160 
 
 

1160 
46 

 
 

2369 
 
 
 

966 
437 

 
 

168 
 
 

726 
72 

 
 

2042 
 
 
 

785 
218 

 
 

15 
 

339 
645 

40 

 
 

3494 
 
 
 

1423 
360 

 
 

621 
 

847 
235 

8 

 
 

7497 
 
 
 

2276 
967 

 
 

2127 
 

1385 
463 
279 

 

 
Nagrody i odznaczenia 

Dla zasłużonych pracowników Uczelni w 2020 roku wystąpiono z wnioskami o nadanie odznaczeń 

państwowych i resortowych, z czego przyznano: 

§ 1 Krzyż Kawalerski OOP 

§ 1 Srebrny Krzyż Zasługi 

§ 13 Medali Złotych Za Długoletnią Służbę 

§ 21 Medali Srebrnych Za Długoletnią Służbę 

§ 25 Medali Brązowych Za Długoletnią Służbę 

§ 7 Medali Komisji Edukacji Narodowej 

 

Nagrody Rektora w 2020 roku otrzymali: 

nauczyciele akademiccy 

§ nagrody naukowe –99 osób,  

§ nagrody organizacyjne – 163 osoby, 

§ nagrody dydaktyczne – 55 osób, 

§ nagrody specjalne – 10 osób, 

§ nagrody za uzyskanie stopnia lub tytułu naukowego – 31 osób 

§ nagrody za całokształt – 5 osób. 

oraz pracownicy administracyjni 

§ nagrody I stopnia – 4 osoby, 

§ nagrody II stopnia – 35 osób, 

§ nagrody III stopnia – 204 osób. 

Na emerytury w roku akademickim 2019/20 odeszło z Uczelni 11 nauczycieli akademickich oraz 18 

pracowników nie będących nauczycielami akademickimi i nie kontynuują zatrudnienia.  
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Rozdział III: Badania naukowe i transfer wiedzy 

Z subwencji przyznanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetowi 

Ekonomicznemu w Krakowie na rok 2019 decyzją Władz Uczelni wyasygnowano kwotę w wysokości 

2 758 000,00 zł na prowadzenie działalność naukowo-badawczej. Z kwoty tej wydzielono 2 518 000,00 zł na 

prowadzenie badań w celu utrzymania potencjału badawczego oraz 240 000,00 zł na prowadzenie badań przez 

młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich. Z subwencji przyznanej na naukę w okresie 

od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 roku realizowano łącznie 152 tematy badawcze. 

Środki pozyskane z Narodowego Centrum Nauki to 2 568 571,00 zł. W okresie od 1.01.2019 r. do 
31.12.2019 r. realizowano 36 grantów badawczych na kwotę 6 741 770,00 zł (jest to kwota przyznana na cały 

okres realizacji grantów; w przypadku 26 grantów umowa podpisana została w latach wcześniejszych). 
 
    Tabela 3.1. Wysokość środków przyznanych na działalność naukowo-badawczą oraz liczba zawartych umów w 2019 r. 

L.p. Rodzaj badań Wysokość dotacji  
przyznanej w 2019 r. Liczba zawartych umów 

 ROK 2019 2019 

1. Utrzymanie potencjału badawczego 2 518 000,00 zł WEiSM-16; WFiP-23; WGAP-9; 
WTiZP-10; WZ-30 

2. Badania młodych naukowców 240 000,00 zł WEiSM-17; WFiP-11; WGAP-5; 
WTiZP-16; WZ-15 

3. Granty NCN 2 568 571,00 zł WEiSM-2; WFiP-3; WGAP-1; 
WTiZP-0; WZ-4. 

 RAZEM 5 326 571,00 zł  
Źródło: Dział Wsparcia Projektów Badawczych  

 
Tabela 3.2. Wysokość środków przyznanych z subwencji UEK na utrzymanie potencjału badawczego dla poszczególnych 
wydziałów UEK w 2019 r. 

L.p. Nazwa jednostki Kategoria Kwota dotacji 
podmiotowej w zł 

 ROK 2019 2019 
1. Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych A 643 770,00 zł 

2. Wydział Finansów i Prawa A 651 560,00 zł 

3. Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej B 294 810,00 zł 

4. Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem B 305 570,00 zł 

5. Wydział Zarządzania B 622 290,00 zł 

 RAZEM  2 518 000,00 zł 
Źródło: Dział Wsparcia Projektów Badawczych  

 

W ramach środków przyznanych na utrzymanie potencjału badawczego najwięcej tematów 

badawczych realizowano na Wydziale Zarządzania tj. – 30 na kwotę 622 290,00 zł, następnie na Wydziale 

Finansów i Prawa realizowano 23 tematy na kwotę 651 560,00 zł z kolei na Wydziale Ekonomii i Stosunków 

Międzynarodowych – 16 tematów na kwotę 643 770,00 zł, następnie na Wydziale Towaroznawstwa 

i Zarządzania Produktem 10 tematów na kwotę 305 570,00 zł i na Wydziale Gospodarki i Administracji 

Publicznej realizowano 9 tematów na kwotę 305 570,00 zł – załącznik nr 1. 
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Tabela 3.3. Wysokość środków przyznanych z subwencji na badania młodych naukowców oraz uczestników studiów 
doktoranckich w 2019 r. 

L.p. Nazwa jednostki Kategoria Kwota dotacji 
celowej w zł 

 ROK 2019 2019 
1. Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych A 61 600,00 zł 
2. Wydział Finansów i Prawa A 38 900,00 zł 
3. Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej B 16 200,00 zł 
4. Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem B 51 900,00 zł 
5. Wydział Zarządzania B 71 400,00 zł 
 RAZEM  240 000,00 zł 

Źródło: Dział Wsparcia Projektów Badawczych  
 

W ramach badań młodych naukowców na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych 

realizowano 17 tematów na kwotę 61 600,00 zł, następnie na Wydziale Towaroznawstwa i Zarządzania 

Produktem realizowano 16 tematów na kwotę 51 900,00 zł z kolei na Wydziale Zarządzania realizowano 

15 tematów na kwotę 71 400,00 zł, a na Wydziale Finansów i Prawa 11 tematów na kwotę 38 900,00 zł i na 

Wydziale Gospodarki i Administracji Publicznej 5 tematów na kwotę 16 200,00 zł – załącznik nr 2. 
 

Na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych realizowano 10 grantów pozyskanych 

z Narodowego Centrum Nauki na kwotę 1 546 798,00 zł. 
Na Wydziale Finansów i Prawa realizowano 12 grantów pozyskanych z Narodowego Centrum Nauki na 

kwotę 1 873 865,00 zł. 
Na Wydziale Zarządzania realizowano 11 grantów pozyskanych z Narodowego Centrum Nauki na 

kwotę 2 633 748,000 zł.  
Na Wydziale Gospodarki i Administracji Publicznej realizowano 3 granty pozyskane z Narodowego 

Centrum Nauki na kwotę 687 359,00 zł.  
Na Wydziale Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem nie realizowano żadnego grantu pozyskane 

z Narodowego Centrum Nauki. 

 

Wykaz projektów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki realizowanych przez 

UEK w 2019 roku przedstawia załącznik nr 3. 

 

W 2019 r. do NCN złożono: 3 wnioski na konkurs na dzień 15 marca 2019, 10 wniosków na konkurs na 

dzień 17 czerwca 2019 r., 1 wniosek na konkurs na dzień 17 września 2019, 14 wniosków na konkurs na dzień 

17 grudnia 2019 oraz 12 wniosków na konkurs Miniatura_3 na 2019 rok.  

Łącznie do NCN-u w 2019 roku zostało złożonych 40 wniosków o finansowanie działalności naukowej. 

 

W wyniku konkursu nr 15 NCN przyznał środki na 2 projekty w wysokości 395 790,00 zł – realizacja 

projektów od stycznia 2019 r. 

W wyniku konkursu nr 16 NCN przyznał środki na 5 projektów w wysokości 1 447 351,00 zł – realizacja 

projektów od czerwca 2019 r. 

W wyniku konkursu nr 17 NCN przyznał środki na 2 projekty w wysokości 726 052,00 zł – realizacja 

projektów od lutego 2020 r. 

W wyniku konkursu HARMONIA 10 NCN przyznał środki na 1 projekt w wysokości 277 150,00 zł– 

realizacja projektów od kwietnia 2019 r. 

W wyniku konkursu BEETHOVEN CLASSIC 3 NCN przyznał środki na 1 projekt w wysokości 439 171,00 zł 
– realizacja projektów od kwietnia 2020 r. 

 

W wyniku konkursu Miniatura 3 NCN przyznał środki na 1 projekt w wysokości 9 486,00 zł 
Wykaz złożonych wniosków przedstawia załącznik nr 4. 
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Awanse naukowe pracowników, udział w konferencjach 
 

Stopień doktora habilitowanego nadano w Uczelni 25 osobom, w tym 17 pracownikom UEK oraz 

8 osobom spoza Uczelni. Jeden pracownik uzyskał stopień doktora habilitowanego poza Uczelnią. 

W roku 2019 w Uczelni przeprowadzono 58 przewodów doktorskich, w tym 14 pracowników UEK oraz 

44 osób spoza Uczelni. Ponadto 2 pracowników UEK uzyskało stopień doktora w innej Uczelni. 

Jeden pracownik uzyskał tytuł profesora oraz jeden pracownik uzyskał doktorat honorowy. 

 

Wykaz nadanych stopni doktora habilitowanego i doktora oraz tytułu profesora i doktoratu 

honorowego w 2019 r. przedstawia załącznik nr 5. 

 
W okresie od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r. liczba wyjazdów pracowników naukowo-dydaktycznych na 

konferencje i seminaria krajowe wynosiła: 911 (w tym 230 z Wydziału Ekonomii i Stosunków 

Międzynarodowych, 257 z Wydziału Finansów i Prawa, 119 z Wydziału Towaroznawstwa i Zarządzania 

Produktem, 202 z Wydziału Zarządzania, 103 z Wydziału Gospodarki i Administracji Publicznej). 

 

W 2019 roku Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie wysłał do Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 

1 wniosek w ramach programu MONOGRAFIE. Wniosek nie został objęty finansowaniem. 

 

W 2019 roku Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie wysłał 2 wnioski o przyznanie nagrody Prezesa 
Rady Ministrów. Żaden z wniosków nie został pozytywnie rozpatrzony. 

 

W 2019 roku Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie wysłał do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego 7 wniosków o przyznanie dofinansowania w Programie „Stypendium dla wybitnych młodych 
naukowców” 1 wniosek z Wydziału Gospodarki i Administracji Publicznej – prof. UEK dr hab. Magdaleny Zdun) 

został rozpatrzony pozytywnie na kwotę 129 360,00 zł 
 

W 2019 roku Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie wysłał do Polskiej Akademii Umiejętności 
13 wniosków o dofinansowanie konferencji organizowanych w 2019 roku przez jednostki Uczelni (w tym 

3 z Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, 3 z Wydziału Finansów i Prawa, 2 z Wydziału 

Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem, 4 z Wydziału Zarządzania, 1 z Wydziału Gospodarki i Administracji 

Publicznej). 5 wniosków zostało rozpatrzonych pozytywnie na łączną kwotę 35 000,00 zł. 
 
W 2019 roku Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie wysłał do Narodowego Banku Polskiego 3 wnioski 

na konkurs o Nagrodę Prezesa NBP za wybitne publikacje książkowe z zakresu bankowości, pieniądza 

i finansów. Żaden z wniosków nie został pozytywnie rozpatrzony. 

 
W 2019 roku Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie wysłał do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego 5 wniosków o przyznanie dofinansowania w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność 
Nauki/Doskonała Nauka na 2020 rok, związanych z organizowaniem konferencji. 3 wnioski zostały rozpatrzone 

pozytywnie na łączną kwotę 662 000,00 zł. 
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Tabela 3.4 Statystyka publikacji autorów z afiliacją UEK według roku wydania i rodzaju publikacji 
Rodzaj publikacji Rok wydania 

  2017 2018 2019 2020 
Monografie / Rozdziały 

Monografia – Poziom II 1 0 0 4 
Rozdział – Poziom II 12 4 1 12 
Monografia – Poziom I 57 64 89 105 
Rozdział – Poziom I 367 323 407 336 
Monografia spoza wykazu 48 43 15 8 
Rozdział spoza wykazu 342 258 67 71 
RAZEM: 827 692 579 536 

Materiały Konferencyjne CORE 
200 pkt.   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 0 
140 pkt. 0 5 
100 pkt. 0 0 
70 pkt. 6 43 
40 pkt. 0 0 
20 pkt. 0 0 
RAZEM: 6 48 

Artykuły 
Lista A 55 74   

  
  
  
  
  

Lista B 637 635 
Lista C 3 3 
Lista 2019 – 200 pkt.   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

3 2 
Lista 2019 – 140 pkt. 7 33 
Lista 2019 – 100 pkt. 17 48 
Lista 2019 – 70 pkt. 47 74 
Lista 2019 – 40 pkt. 49 71 
Lista 2019 – 20 pkt. 219 121 
Spoza list 136 132 187 62 
RAZEM: 831 844 529 411 
OGÓŁEM: 1658 1536 1114 995 

 

Transfer wiedzy i projekty międzynarodowe 

W Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w okresie od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r. realizowane i 

rozliczane było przez Dział Transferu Wiedzy i Projektów Międzynarodowych 12 międzynarodowych 
projektów, których wartość dofinansowania dla UEK wyniosła 4 459 224,34 zł.  

Ponadto w okresie od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r. realizowane i rozliczane było przez Dział Transferu 

Wiedzy i Projektów Międzynarodowych 13 projektów krajowych, których wartość dofinansowania dla UEK 

wyniosła 26 275 105,54 zł. 

W powyższym terminie pracownicy UEK realizowali 35 prac zleconych przez podmioty zewnętrzne, na 

łączną kwotę 353 282,47 zł. 

W ramach Prac B+R oraz projektów związanych z transferem wiedzy w okresie od 1.01.2019 r. do 

31.12.2019 r. realizowanych było 7 tematów na łączną kwotę 1 800 238,78 zł. 
 

Tabela 3.5 Projekty i prace zlecone realizowane w roku 2019 
SUMA 2019 

Rodzaj Liczba Kwota 
Prace eksperckie 35 353 282,47 zł 
Projekty międzynarodowe 12 4 459 224,34 zł 
Prace B+R i Projekty dot. Współpracy z Biznesem 7 1 800 238,78 zł 
Projekty krajowe 13 26 275 105,54 zł 

SUMA 67 32 887 851,10 zł 
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PROJEKTY, PRACE B+R i ZLECENIA ZEWNĘTRZNE 
 
PROJEKTY MIĘDZYNARODOWE 
 

W Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w roku 2019 realizowane były następujące projekty 

międzynarodowe rozliczane przez Dział Transferu Wiedzy i Projektów Międzynarodowych: 

Lp. Rodzaj programu Nazwa projektu Wydział/Kolegium 
UEK 

Całkowita 
wartość 
Projektu 

Kwota 
dofinansowania 

1 Erasmus+ Knowledge 
Alliances 

Corship 
(CorporateEDUpreneurship 
– Benefitting Start-ups, 
Universities and 
Corporates across Europe) 

Ekonomii i Stosunków 
Międzynarodowych 

3 467 797,20 zł 220 865,40 zł 

2 Erasmus+International 
Capacity Building 

Introducing Social 
Entrepreneurship in 
Indonesian Higher 
Education INSPIRE 

Ekonomii i Stosunków 
Międzynarodowych 

2 951 886,00 zł 217 165,20 zł 

3 European 
Development Fund  

Reporting Effectively on 
Development, Minorities 
& Migrations  

Ekonomii i Stosunków 
Międzynarodowych 

227 293,00 zł     227 293,00 zł                                       

4 INTERREG Europa 
Środkowa 

Transnational Action to 
advance Skills and 
competences for 
Community engagement 
and social Migrant 
Entrepreneurship 
initiatives in the Central 
Europe 

 Ekonomii i 
Stosunków 
Międzynarodowych 

13 229 946,31 zł 1 363 916,47 
zł 

5 Umowa CASPAR Religion and Climate 
Change 

Zarządzania 42578,07 zł  42 578,07 zł 

6 Orebro University 
School of Business 

Adapting ICT solutions for 
active and healthy ageing 
in the countries of the 
Baltic Sea Region 

Zarządzania 58 299,09 zł  58 299,09 zł 

7 Norwegian Institute 
of Public Health 

Collaboration Agreement 
between CUE and NIPH 
(Norwegian Institute of 
Public Health) 

Zarządzania 85 409,60 zł 85 409,60 zł 

8 NCN, HARMONIA Determinanty preferencji, 
komunikacji i reaktywności 
banków centralnych 

Ekonomii i Stosunków 
Międzynarodowych 

277 150,00 zł 277 150,00 zł 

9 TABULAEX S.R.L. Realtime Labour Market 
information on Skill 
Requirements: Setting up 
the EU system for online 
vacancy analysis 

Ekonomii i Stosunków 
Międzynarodowych 

8 602,60 zł  8 602,60 zł 

1
0 

Umowa z Pew 
Reseach Center 

Master Services Agreement 
CUE and PEW Research 
Center (PEW) 

Zarządzania 565 830,00 zł 565 830,00 zł 

1
1 

Horyzont 2020 FUME – Future Migration 
Scenarios for Europe 

Kolegium Ekonomii, 
Finansów i Prawa 

729 882,00 zł 729 882,00 zł 

1
2 

NAWA PROM – Międzynarodowa 
wymiana stypendialna 
doktorantów i kadry 
akademickiej 

Szkoła Doktorska 950 000,00 zł 950 000,00 zł 
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Wydział/Dział Projekty międzynarodowe Łączna kwota w zł. liczba w szt. 
Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych 6 2 085 524,67 zł 

Zarządzania 4 693 817,67 zł 
Kolegium Ekonomii Finansów i Prawa 1 729 882 zł 

Szkoła Doktorska 1 950 000 zł 
SUMA 12 4 459 224,34 zł 

 
PROJEKTY KRAJOWE 
 

W Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w roku 2019 realizowane był następujące projekty 

krajowe rozliczane przez Dział Transferu Wiedzy i Projektów Międzynarodowych: 

 

Lp. Rodzaj programu Nazwa Projektu / 
Przedmiot zamówienia 

Kwota 
dofinansowania Wydział/dział 

1 Doktorat 
wdrożeniowy 

Doktorat wdrożeniowy 135 240,00 zł Dział Transferu Wiedzy 
i Projektów Międzynarodowych 

2 GOSPOSTRATEG Reforma systemu pomocy materialnej 
dla studentów 

1 368 000,00 zł Ekonomii i Stosunków 
Międzynarodowych 

3 Mistrzowie 
dydaktyki 

Mistrzowie dydaktyki 113 300,00 zł Ekonomii i Stosunków 
Międzynarodowych 

4 Szkoła Orłów Szkoła Orłów 188 751,15 zł Finansów i Prawa 
5 POWR Oczy Szeroko Otwarte 566 680,88 zł DTWiPM/Wydział GAP 
6 POWR Akademia kreatywności-pomysł, 

potencjał, przedsiębiorca 
1 003 705,32 zł DTWiPM/Wydział Zarządzania 

7  Dialog  Model innowacyjnego instrumentu 
finansowego wspierającego rozwój 
mieszkalnictwa – od koncepcji do 
wdrożenia 

226 550,00 zł Finansów i Prawa 

8 Innowacje 
społeczne i 
współpraca 
ponadnarodowa 

Inkubacja Innowacji społecznych, 
tytuł: Raportowanie niefinansowe w 
perspektywie zrównoważonego 
rozwoju – program dla trenerów 
edukacji osób dorosłych 

34 960,00 zł Finansów i Prawa 

9 POWR Młodzieżowy Uniwersytet 
Ekonomiczny 

2 801 087,73 zł Ekonomii i Stosunków 
Międzynarodowych 

10 POWR Zintegrowany Program Rozwoju UEK 19 144 912,10 zł UEK 
11 grupa operacyjna "Innowacyjne metody chowu bydła w 

celu uzyskania najlepszej jakości 
dolnośląskiej wołowiny" 

127 598,36 zł Kolegium Nauk o Zarządzaniu 
i Jakości 

12  Mistrzowie 
dydaktyki  

Mistrzowie dydaktyki – drugi pilotaż 158 620,00 zł Kolegium Ekonomii, Finansów 
i Prawa 

13  Dialog Dialog – Uniwersytet przyszłości – 
Innowacyjny model dualnego 
kształcenia na studiach 
ekonomicznych wspomagany 
infrastrukturą badawczą 

405 700,00 zł Kolegium Ekonomii, Finansów 
i Prawa 
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Wydział/Dział 
Prace B+R i projekty związane z Transferem 

Wiedzy realizowane w 2018 r. Łączna kwota 
w zł liczba w szt. 

Ekonomii, Finansów i Prawa (Wydział 
Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, 
Wydział Finansów i Prawa) 

8 5 296 968,88 zł 

Nauk o Zarządzaniu i Jakości (Wydział 
Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem, 
Wydział Zarządzania) 

2 1 131 303,68 zł 

Gospodarki i Administracji Publicznej 1 566 680,88 zł 
Transferu Wiedzy i Projektów 
Międzynarodowych 1 135 240,00 zł 

Ogólnouczelniane 1 19 144 912,10 zł 

SUMA 7 26 275 105,54 zł 
 
 
PRACE ZLECONE I OPINIE O INNOWACYJNOŚCI 
 

W ramach prac zleconych przez podmioty zewnętrzne w okresie od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r. 

pracownicy UEK wykonali następujące prace badawcze: 

 

Lp. Nazwa Projektu / Przedmiot zamówienia Kwota 
dofinansowania Wydział/Kolegium 

1 Rozwój kompetencji kierowniczych 33 984,00 zł Ekonomii i Stosunków 
Międzynarodowych 

2 Badanie właściwości antybakteryjnych wycieraczek 
systemowych 

9 840,00 zł   Towaroznawstwa 
i Zarządzania Produktem 

3 Sporządzenie opinii w sprawie Sygn.akt.XX GC 294/16 12 888,52 zł Finansów i Prawa 
4 Sporządzenie kolejnej opinii uzupełniającej w sprawie XX GC 

728/11 (nie ujęta w bilansie) 
3 693,24 zł Finansów i Prawa 

5  Sporządzenie opinii uzupełniającej w sprawie XX GC 728/11 4 500,90 zł Finansów i Prawa 
6 Sporządzenie opinii w sprawie Sygn.akt.XX GC 698/14 8 937,38 zł Finansów i Prawa 
7 Antygrzybiczne i antybakteryjne kanały wentylacyjne 6 150,00 zł  Towaroznawstwa 

i Zarządzania Produktem 
8 Analiza mikrobiologiczna dzieł sztuki wraz z opracowaniem 

raportu 
2 000,00 zł  Towaroznawstwa 

i Zarządzania Produktem 
9 Analiza związków lotnych emitowanych z zaimpregnowanych 

próbek 
1 599,00 zł  Towaroznawstwa 

i Zarządzania Produktem 
10 Sporządzenie opinii w sprawie Sygn.akt. XX GC 464/15 2 068,15 zł Finansów i Prawa 
11 Sporządzenie opinii w sprawie Sygn.akt. XX GC 700/15 4 431,76 zł Finansów i Prawa 
12  Sporządzenie opinii dla Prokuratury Okręgowej w Warszawie, 

syg.: PO II Ds.139.2018 
49 294,73 zł Finansów i Prawa 

13 Sporządzenie opinii w sprawie Sygn.akt. XX GC 973/16 3 603,06 zł  Finansów i Prawa 
14 Opinia o innowacyjności systemu Comarch ERP Altum 1 500,00 zł Zarządzania 
15 Opinia o innowacyjności systemu Comarch ERP Optima 1 500,00 zł Zarządzania 
16 Opinia o innowacyjności systemu Comarch ERP XL 1 500,00 zł Zarządzania 
17 Badania skuteczności przeciwgrzybowej preparatów do 

zabezpieczenia powierzchni budowlanej skażonej 
mykologicznie 

1 500,60 zł Towaroznawstwa 
i Zarządzania Produktem 

18 Sporządzenie opinii w sprawie Sygn.akt. XX GC 1162/15 9 121,52 zł Finansów i Prawa 
19 Sporządzenie opinii – odpowiedź na zarzuty strony 

powodowej, w sprawie Sygn.akt.XX GC 698/14 
1 845,84 zł Finansów i Prawa 

20 Analiza ofert pracowniczych planów kapitałowych 1 000,00 zł Finansów i Prawa 
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Lp. Nazwa Projektu / Przedmiot zamówienia Kwota 
dofinansowania Wydział/Kolegium 

21 Analiza lotnych związków organicznych emitowanych 
z odkwaszonych zbiorów bibliotecznych. Analiza 
mikrobiologiczna odkażonego obiektu. 

450,00 zł Towaroznawstwa 
i Zarządzania Produktem 

22 Sporządzenie opinii uzupełniającej w sprawie XVI GC 1/13 
(dawniej XX GC 728/11) 

17 371,87 zł Finansów i Prawa 

23 Opinia dotycząca zasadności zastosowania metod i technik 
wyceny składników majątkowych przyjętych przez Polską 
Grupę Górniczą na potrzeby wyceny nabytych zakładów 
górniczych (kopalń) Kompanii Węglowej S.A. oraz 
Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. oraz ujęcia tych 
transakcji w księgach rachunkowych 

147 600,00 zł Kolegium Nauk o 
Zarządzaniu i Jakości 

24 Wydanie opinii ustnej w sprawie XX GC 728/11  1 404,53 zł Kolegium Ekonomii, 
Finansów i Prawa 

25 Sporządzenie opinii w sprawie Sygn.akt. XX GC 977/14 551,79 zł Kolegium Ekonomii, 
Finansów i Prawa 

26 Sporządzenie opinii w sprawie Sygn.akt. XX GC 1162/15 
(kolejna opinia) 

3 589,34 zł Kolegium Ekonomii, 
Finansów i Prawa 

27 Sporządzenie opinii w sprawie Sygn.akt. XX GC 700/15 
(kolejna opinia) 

1 292,09 zł Kolegium Ekonomii, 
Finansów i Prawa 

28 Przeprowadzenie analizy stężenia wodorowęglanu magnezu 
w płynie odkwaszającym GSK (+ dodatkowe 4 zadania) 

11 940,30 zł Kolegium Nauk 
o Zarządzaniu i Jakości 

9 Analiza mikrobiologiczna, analiza LZO z zabytkowych 
zielników 

800,00 zł Kolegium Nauk 
o Zarządzaniu i Jakości 

30 Badanie skażenia skóry bydlęcej w stanie wet-white 492,00 zł Kolegium Nauk 
o Zarządzaniu i Jakości 

31 Opinia w sprawie XX GC 300/18 z powództwa Donaty 
Cierzniak przeciwko PKO BP S.A. w Warszawie 

4 630,31 zł  Kolegium Ekonomii, 
Finansów i Prawa 

32 Ocena zagrożenia mikrobiologicznego materiałów 
ikonograficznych włączonych do kolekcji Archiwum 
Narodowego w Krakowie, etap I 

1 500,00 zł Kolegium Nauk 
o Zarządzaniu i Jakości 

33 Ocena zagrożenia mikrobiologicznego materiałów 
ikonograficznych włączonych do kolekcji Archiwum 
Narodowego w Krakowie, etap II 

 1 500,00 zł Kolegium Nauk 
o Zarządzaniu i Jakości 

34 Identyfikacja szczepów na podstawie konserwatywnych 
sekwencji genomowych: grzyby i bakterie 

9 000,00 zł Kolegium Nauk 
o Zarządzaniu i Jakości 

35 Sporządzenie opinii w sprawie Sygn. akt. XX GC 698/14 
(kolejna opinia, ustna) 

701,54 zł Kolegium Ekonomii, 
Finansów i Prawa 

 

 

Kolegium/Wydział 
Prace eksperckie realizowane 

w 2019 r. 
Łączna kwota 

w zł 
liczba w szt. 

Ekonomii, Finansów i Prawa (Wydział Ekonomii i Stosunków 
Międzynarodowych, Wydział Finansów i Prawa) 19 164 910,57 zł 

Nauk o Zarządzaniu i Jakości (Wydział Towaroznawstwa 
i Zarządzania Produktem, Wydział Zarządzania) 16 188 371,90 zł 

Gospodarki i Administracji Publicznej 0 0,00 zł 
SUMA 35 353 282,47 zł 
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PRACE B+R I PROJEKTY ZWIĄZANE Z TRANSFEREM WIEDZY 
 
W okresie od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r. w ramach Prac B+R oraz związanych z Transferem Wiedzy 
realizowane były następujące tematy/projekty: 
 

Lp. Rodzaj Nazwa projektu / Przedmiot zamówienia Kwota 
dofinansowania 

Wydział (Kolegium) 
/ Dział 

1 B+R Zadanie badawcze w ramach projektu nr RPMA 
RPMA.01.02.00-14-7553/17 pn. „System informatyczny do 
budowy narzędzi oraz silniki generatorów funkcjonalności 
aplikacji dla systemów kontroli jakości w branży budowlanej”, 
składającego się z 4 tematów 

36 900,00 zł Zarządzania 

2 B+R System inteligentnej analizy dokumentów tekstowych przy 
użyciu automatycznie generowanych korpusów językowych 
i neuronowych modeli przetwarzania języka naturalnego 

196 034,78 zł Kolegium Nauk 
o Zarządzaniu 

i Jakości 
3 B+R Badanie empiryczne rynku nieruchomości w obszarze 

oddziaływania Portu Lotniczego Poznań – Ławica (część 
projektu SOWA 2020) 

382 899,00 zł Kolegium 
Ekonomii, 

Finansów i Prawa 
4 B+R Badanie empiryczne rynku nieruchomości w obszarze 

oddziaływania Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach (część 
projektu SOWA 2020) 

201 351,00 zł Kolegium 
Ekonomii, 

Finansów i Prawa 
5 B+R Badanie empiryczne rynku nieruchomości w obszarze 

oddziaływania Portu Lotniczego Gdańsk (część projektu SOWA 
2020) 

443 169,00 zł Kolegium 
Ekonomii, 

Finansów i Prawa 
6 B+R Badanie empiryczne rynku nieruchomości w obszarze 

oddziaływania Portu Lotniczego Zarządzającego przez 
Zamawiającego (część projektu SOWA 2020) 

214 635,00 zł Kolegium 
Ekonomii, 

Finansów i Prawa 
7 II 2.0 Inkubator Innowacyjności 2.0 (MNiSW), POIR 325 250,00 zł Dział Transferu 

Wiedzy i Projektów 
Międzynarodowych 

 

Kolegium/Wydział/Dział 
Prace B+R i projekty związane z Transferem 

Wiedzy realizowane w 2019 r. Łączna kwota w zł. 
liczba w szt. 

Ekonomii, Finansów i Prawa  4 1 242 054,00 zł 
Nauk o Zarządzaniu i Jakości 
(w tym Wydział Zarządzania) 2 232 934,78 zł 

Gospodarki i Administracji Publicznej 0 0,00 zł zł 
Transferu Wiedzy i Projektów 

Międzynarodowych 1 325 250,00 zł 

SUMA 7 1 800 238,78 zł 
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WNIOSKI 
W ramach działań związanych z transferem wiedzy w okresie od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r Uczelnia złożyła 
wnioski w następujących konkursach krajowych: 
 

Lp. Rodzaj pz, 
programu Nazwa projektu / przedmiot zamówienia Wydział Kwota 

dofinansowania 
1 Dialog Model zarządzania gospodarką odpadami komunalnymi. 

W kierunku obiegu zamkniętego 
Finansów 
i Prawa 

950 000,00 zł 

2 Dialog Możliwość zastosowania sztucznej inteligencji dla 
optymalizacji i akceleracji obsługi spraw przez władzę 
administracyjną i sądową. 

Finansów 
i Prawa 

127 650,00 zł 

3 B+R Oferta na wykonanie prac pt. Badanie nad sztuczną 
inteligencją w zakresie uczenia maszynowego systemu 
rozpoznania obiektów 

Zarządzania 713 400,00 zł 

4 Najlepsi 
z najlepszych! 

4.0 

Wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów, poprzez 
wspieranie ich uczestnictwa w międzynarodowych 
konkursach, zawodach, konferencjach 

Zarządzania 60 879,00 zł 

5 Najlepsi 
z najlepszych! 

4.0 

Wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów, poprzez 
wspieranie ich uczestnictwa w międzynarodowych 
konkursach, zawodach, konferencjach 

Zarządzania 61 110,00 zł 

6 Doktorat 
wdrożeniowy 

Kształcenie doktorantów we współpracy z zatrudniającymi ich 
przedsiębiorcami 

Zarządzania 207 965,44 zł 

7 Bony na 
innowacje 

Opracowanie systemu generowania korpusów językowych 
oraz modelu neuronowego przeznaczonego do analizy 
dokumentów tekstowych w języku polskim, w szczególności 
dokumentów z obszaru prawa i finansów. 

Zarządzania 196 034,78 zł 

8 Bony na 
innowacje 

Opracowanie aplikacji informatycznej wspierającej składanie 
wniosków restrukturyzacyjnych i upadłościowych przez 
przedsiębiorstwa MŚP 

Zarządzania 492 000,00 zł 

9 Dialog Uniwersytet Przyszłości – Innowacyjny model dualnego 
kształcenia na studiach ekonomicznych wspomagany 
infrastrukturą badawczą 

Ekonomii 
i Stosunków 

Międzynarodowych 

444 600,00 zł 

10 Dialog Partnerstwo Pomiotów w Gospodarce Obiegu Zamkniętego 
(PPGOZ) – innowacje prawne, społeczno-gospodarcze 
i technologiczne 

Gospodarki 

i Administracji 

Publicznej 

1 960 780,00 zł 

11 Szybka 
Ścieżka 

Usługa badawcza – aplikacja internetowa oferująca wsparcie 
w procesach upadłości restrukturyzacji dla MŚP 

Zarządzania 600 000,00 zł 

 
Wydział/Dział Wysłane wnioski – konkursy 

krajowe 2019 
Łączna kwota w zł. 

liczba w szt. 
Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych 1 444 600,00 zł 

Finansów i Prawa 2 1 077 650 zł zł 
Gospodarki i Administracji Publicznej 1 1 960 780,00 zł 

Zarządzania 7 2 331 389,22 zł 
SUMA 11 5 814 419,22 zł 

 
 
  



32 

W okresie od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r. w ramach działalności Działu Transferu Wiedzy i Projektów 
Międzynarodowych Uczelnia złożyła wnioski w następujących konkursach międzynarodowych: 
 

Instytucja 
Zarządzająca Rodzaj programu charakter 

pz/projektu Nazwa projektu Wydział/UEK 
Całkowita 
wartość 
projektu 

European 
Commission 

Erasmus+ KA2 naukowo-
dydaktyczny 

The development of data science 
and analytics competencies for 
researcher and academic lectures 
in the area of economics and 
business 

Zarządzania 1 313 276,00 zł 

European 
Commission 

Erasmus+ KA2 naukowo-
dydaktyczny 

Ardent Zarządzania 1 050 764,91 zł 

NAWA PROM naukowo-
dydaktyczny 

Międzynarodowa wymiana 
stypendialna doktorantów i kadry 
akademickie 

Szkoła 
Doktorska 

950 000,00 zł 

NAWA Akademickie 
Partnerstwa 
Międzynarodowe 

naukowo-
dydaktyczny 

Center for Modeling Socio-
Economic Systems" and 
intensification of research activity 
in the field of modeling, analysis 
and implementation of complex 
socio-economic systems 

Wydział 
Zarządzania 

1 313 276,00 zł 

NAWA Akademickie 
Partnerstwa 
Międzynarodowe 

naukowo-
dydaktyczny 

Utworzenie międzynarodowego 
partnerstwa akademickiego w celu 
współpracy naukowej polegającej 
na prowadzeniu badań nad 
czynnikami determinującymi 
zmiany w gospodarkach 
wschodzących 

Wydział 
Finansów i 
Prawa 

1 492 500,00 zł 

NCN GRIEG naukowy Modele biznesowe przedsiębiorstw 
społecznych a zdolność 
innowacyjna: rola interesariuszy 

Kolegium 
Gospodarki i 
Administracji 
Publicznej 

2 189 671,00 zł 

 

Wydział/Dział 
Wnioski – Projekty 

Międzynarodowe 2019 Łączna kwota w zł 
liczba w szt. 

Zarządzania 3 3 677 316,91 zł 
Finansów i Prawa 1 1 492 500 zł 
Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej 1 2 189 671 zł 
Szkoła Doktorska 1 950 000 zł 
SUMA 6 8 309 487,91 zł 
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Wydarzenia organizowane przez Dział Transferu Wiedzy i Projektów Międzynarodowych związane 
z transferem wiedzy oraz promocją oferty badawczej Uczelni: 
1. Konferencja “Grywalizacja w edukacji i biznesie”; 12.12.2019 – rozmowy branżowe, możliwość 

testowania urządzeń, min. roboty – grupy MAC, interaktywną podłogę z eksperymentami – firma 

DIDAKTIX, VR-Head Trip. 

2. Konferencja w ramach Małopolskiego Festiwalu Innowacji 2019; 13.06.2019 – konferencja na 

kampusie UEK “Grywalizacja – wykorzystanie mechanizmów gier do modyfikowania tradycyjnych 

sposobów nauczania oraz zwiększania chęci zdobywania wiedzy” – prezentowane były najnowsze 

narzędzia i oprogramowanie oraz przykłady konkretnych rozwiązań i autorskich programów 

dydaktycznych. 

3. Demo Day Innowacji; 20.02.2020 (Audytorium Maximum UJ) – prezentacja wyników prac 

przedwdrożeniowych Inkubatora Innowacyjności 2.0 pięciu krakowskich uczelni. 

 
Działalność naukowa innych Jednostek Organizacyjnych Uczelni 
 
Centrum Zaawansowanych Badań Ludnościowych i Religijnych (CASPAR) 
Centrum Zaawansowanych Badań Ludnościowych i Religijnych (CASPAR) jest multidyscyplinarnym 

ośrodkiem badawczym, prowadzącym badania nad szeroko rozumianymi procesami ludnościowymi 

(problemy starzenia się ludności, płodności, migracji wewnętrznych i w skali międzynarodowej) 

i powiązanymi z nimi przemianami religijnymi. Pracownicy CASPAR wykorzystują narzędzia stosowne 

w demografii, socjologii, antropologii, matematyce, statystyce, ekonomii i naukach politycznych w celu 

uzyskania odpowiedzi na ważne pytania dla współczesnych społeczeństw. Zespół badawczy CASPAR 

posiada bogate doświadczenie w zakresie: tworzenia prognoz demograficznych, kapitału ludzkiego 

i religijnych; analizowania zmian w zakresie płodności i zakładania rodziny we współczesnych 

społeczeństwach; prowadzenia badań jakościowych i ilościowych nad migrantami i mniejszościami 

etnicznymi; wielowymiarowych badań grup i społeczności religijnych; analizowania starzenia się 

ludności i jego konsekwencji; formułowania zaleceń politycznych oraz konsultowania planów i strategii 

polityki publicznej dla administracji publicznej na poziomie lokalnym i regionalnym. 

 

Projekty zrealizowane: 
1. CASPAR wraz z Humanitarian Academy for Development (Wielka Brytania) zrealizował z sukcesem 

projekt Sustainability and climate change in major religions with a focus on Islam w ramach projektu 

Action on Climate & Consumption, finansowanego przez KR Foundation z Danii.  
 

2. CASPAR zrealizował wraz z Norwegian Institute of Public Health projekt pt. Secularisation and 
fertility decline in Norway and other developed economies, który skupia uwagę na zmiany w 

postawach i wartościach oraz płodności mieszkańców Norwegii i innych krajów 

wysokorozwiniętych.  

 

Projekty obecnie realizowane:  
1. CASPAR podpisało wieloletnią umowę z instytutem badawczym Pew Research Center ze Stanów 

Zjednoczonych z siedzibą w Waszyngtonie o współpracy w realizacji projektów badawczych 

dotyczących szeroko rozumianych badań nad populacją, religią i migracjami. Celem pierwszego 

projektu Measuring Religious Change (MRC) na lata 2019-2020 jest wykonanie (1) oszacowań 

wielkości i struktury grup religijnych z wykorzystaniem metod i narzędzi badawczych 

wypracowanych i stosowanych w demografii, (2) analiz i modelowania procesów sekularyzacji na 

potrzeby projekcji demograficznych wyznawców różnych religii na świecie, oraz (3) projekcji 

demograficznej wyznawców religii w Stanach Zjednoczonych. Kierownikiem Zespołu Naukowego 

Projektu w CASPAR jest prof. UEK dr hab. Marcin Stonawski. 
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2. Taskforcome jest projektem realizowanym w ramach programu INTERREG CE, koordynowanym 

przez CASPAR. Obejmuje on dodatkowo 11 partnerów z 5 krajów (Austria, Chorwacja, Włochy, 

Niemcy i Polska). W Polsce partnerami projektu są Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie oraz 

Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza o/Kraków. 

TASKFORCOME odpowiada na 2 istotne wyzwania dla Unii Europejskiej oraz jej krajów 

członkowskich: społeczno-ekonomiczną integrację imigrantów oraz potencjał społecznych 

innowacji w społecznym i ekonomicznym rozwoju. Celem projektu jest rozwój ekosystemów 

promujących inkluzyjność i społeczną innowacyjność, w ramach których kluczowi uczestnicy będą 

w nowatorski sposób dostarczać usługi dla obywateli i stwarzać możliwości rozwoju 

przedsiębiorczości. Głównym zadaniem jest stworzenie lokalnych planów działania (Local Action 

Plans) oraz transnarodowego planu działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości migrantów i 

przedsiębiorczości społecznej w regionach beneficjentów. Kierownikiem projektu jest Prof. UEK dr 

hab. Jan Brzozowski. 

 

3. Centrum zdobyło grant z prestiżowego programu europejskiego HORIZON 2020 na realizację  

3-letniego projektu pt. Future Migration Scenarios for Europe (FUME) w ramach Konsorcjum 

zarządzanego przez Aalborg University w Kopenhadze. Projekt ma na celu wypełnienie luki 

w zrozumieniu współczesnych wzorców, motywacji i form migracji na różnym poziomie 

przestrzennego zagregowania – migracji międzynarodowych, regionalnych i lokalnych, oraz 

opracowanie możliwych scenariuszy i projekcji migracyjnych dla Europy w przyszłości oraz ich 

społeczno-ekonomicznych konsekwencji. Zespół projektowy ma charakter interdyscyplinarny i 

składa się z europejskich naukowców zajmujących się tematyką migracji z Danii (Aalborg University 

in Copenhagen, StatisticsDenmark), Austrii (IIASA), Holandii (NIDI), Niemiec (PIK), Polski (UEK 

CASPAR), Szwecji (Nordregio), Wielkiej Brytanii (University of Manchester) oraz Włoch (CNR). 

Koordynatorem projektu w CASPAR jest Prof. UEK dr hab. Jan Brzozowski. 

 

4. Na bazie porozumienia z Urzędem Miasta Krakowa przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie 

zainicjowane zostało Obserwatorium Wielokulturowości i Migracji (OWiM). Celem projektu jest 

analizowanie procesów migracyjnych i przemian wielokulturowości w przestrzeni miejskiej, a także 

przygotowanie rekomendacji dla organów administracji publicznej, pozwalających na niwelowanie 

barier w integracji cudzoziemców i pełniejsze wykorzystanie ich potencjału w sferze ekonomicznej, 

społecznej i kulturowej. OWiM umiejscowiony jest w Centrum Zaawansowanych Badań 

Ludnościowych i Religijnych (CASPAR) i realizowany we współpracy z badaczami z innych uczelni 

krakowskich. Koordynatorami projektu są dr Konrad Pędziwiatr oraz prof. dr hab. Janusz Mucha. 

 

5. CASPAR współpracuje z Orebro University School of Business ze Szwecji w ramach projektu pt. 

Adapting ICT solutions for active and healthy ageing in the countries of the Baltic Sea Region. 

Koordynatorami projektu w CASPAR są dr Ewa Soja oraz Prof. UEK dr hab. Piotr Soja. 

 
Ośrodek Badań Europejskich im. J. Retingera 
 

W roku akademickim 2019/2020 Ośrodek Badań Europejskich kontynuował swoją działalność 

naukowo-badawczą, pomimo wielu utrudnień wynikających z pandemii koronawirusa, które niestety 

spowodowały, że nie wszystkie zamierzone cele zostały zrealizowane. Główne efekty prowadzonej 

działalności to 

§ Udział dwóch uczestników zespołu badawczego OBE (dr. Tomasza Kusio i dr. Janusza Rosiek) 

w realizacji trwającego projektu międzynarodowego ARDENT dotyczącego współpracy uczelni 

wyższych z obszarami wiejskimi (tytuł projektu: Advancing Rural Development through 
Entrepreneurship Education for Adults, okres realizacji: 01-09-2019-28.02.2022, partnerzy: 

Fachhochschule Munster, Niemcy (koordynator); Sveuciliste Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 
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Chorwacja; Univations GMBH, Niemcy; University Industry Innovation Network BV, Holandia; 

Instituto Politecnico De Viana De Castelo, Portugalia; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie);  

W ramach tego projektu odbyły się spotkania bezpośrednie i zdalne z jego uczestnikami 

(organizatorem jednego z nich był nasz uniwersytet, który jako jednostka jest realizatorem 

projektu). Opracowano również określone schematy działań projektowych w ramach realizacji 

zadań wynikających z uczestnictwa UEK i OBE w projekcie. 

§ Złożenie wniosku o dofinansowanie organizacji konferencji w ramach programu Krakowskie 
Konferencje Naukowe. Wniosek nie uzyskał akceptacji.  

§ Przygotowania koncepcji zdalnych spotkań dla pracowników naszej uczelni oraz innych ośrodków 

naukowo-badawczych, pod roboczym tytułem: Europejska Kawiarnia Naukowa Online. 

§ Opracowanie programu oraz pozyskanie uczestników planowanej, zdalnej konferencji naukowej na 

temat: Społeczno-ekonomiczne konsekwencje kryzysu pandemicznego w Europie. Perspektywa 
Polski. 

 
Międzynarodowe Centrum Naukowo-Edukacyjne im. prof. dr hab. Jerzego Trzcienieckiego  
 
Głównym celem stworzenia Międzynarodowego Centrum Naukowo-Edukacyjnego im. prof. dr hab. 

Jerzego Trzcienieckiego (MCNEJT) jest stymulowanie i promowanie współpracy badawczo-rozwojowej 

nauki i biznesu. Centrum ma charakter zarówno naukowy jak i edukacyjny. Istotnym elementem, jeżeli 

chodzi o działanie na rzecz rozwoju nauki jest propagowanie diagnostycznego jak i prognostycznego 

podejścia w zarządzaniu, którego zwolennikiem był prof. dr hab. Jerzy Trzcieniecki. 

Centrum jest jednostką samofinansującą. 

 
 Projekty/zadania centrum:  

§ działanie na rzecz rozwoju praktycznej wiedzy i nauki, 

§ komercyjne prowadzenie badań w zakresie nauk zarządzania, 

§ prowadzenie seminariów naukowych, 

§ działalność edytorska – przygotowanie i publikacja wydawnictw naukowych, 

§ przyznawanie nagrody im. Profesora Jerzego Trzcinieckiego za najlepszą pracę naukową 

propagującą dorobek Krakowskiej Szkoły Zarządzania, 

§ organizacja konferencji poświęconych zarządzaniu, 

§ rozwój i propagowanie idei Krakowskiej Szkoły Zarządzania, 

§ współpraca z innymi ośrodkami naukowymi w Polsce i na świecie, 

§ komercyjna działalność edukacyjna. 

 

I. Organizacja konferencji dla polskich profesorów organizacji i zarządzania: 

 

1. W dniach 7-8 września 2018 roku na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie odbyła się 

VIII konferencja dla polskich profesorów nauk organizacji i zarządzania pt. "Nauki zarządzania – 

wczoraj, dziś, jutro." Konferencja poświęcona była pamięci prof. dra hab. dr h.c. Janusza Teczke. W 

konferencji wzięło udział 80 naukowców z Polski i zagranicy. 

 

2. W dniach 7-11 września 2019 roku we Lwowie na Ukrainie odbyła się IX konferencja zagraniczna dla 

polskich profesorów nauk organizacji i zarządzania pt. "Zarządzanie w czasach rewolucji przemysłowej 
4.0". W konferencji wzięło udział 40 naukowców z Polski. 

 

3. W dniach 6-7 grudnia 2019 roku na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie odbyła się 

jubileuszowa konferencja międzynarodowa uświetniająca trzydziestolecie współpracy z 

Fachhochschule Muenster pt. "Management sciences and challenges of digitalization". W konferencji 

wzięło udział 40 naukowców z Polski i z Niemiec. 
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II. Publikacje: 

 

1. The Future of Management: Entrepreneurship, Change, and Flexibility, Prof. Piotr Buła, Ph.D., Prof. 

Bogdan Nogalski, Ph.D., Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2019. 

2. The Future of Management: Industry 4.0 and Digitalization, Prof. Piotr Buła, Ph.D., Prof. Bogdan 

Nogalski, Ph.D., Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2020. 

Publikacje te, to ważny wkład pracy czołowych przedstawicieli nauk o zarządzaniu z ośrodków z całej 

Polski i z zagranicy. 

3. Promotor: Piotr Buła, Krzysztof Pawlak, System czynników innowacyjności w realizacji funkcji 

zakupów globalnych przedsiębiorstw sektora farmaceutycznego, Kraków 2018, książka w recenzji. 

4. Management in the Artificial Intelligence Era. Where Theory Meets Practice, Prof. P.Buła, Ph.D; 

B. Niedzielski, Ph.D., Wydawnictwo  Routledge, planowany rok wydania 2020, książka w redakcji  

naukowej. 

5. Zarządzanie Międzynarodowe, Prof. P.Buła, Ph.D, Prof. B. Ziębicki, Ph.D, książka w redakcji 

naukowej. 

 

III. Projekty w realizacji: 

 

1. W ostatnim czasie w ramach PAN procedowany jest konkurs na najlepszą pracę studencką im. prof. 

dr hab. Janusza Teczke. 

2. Planowana X Konferencja Polskich Profesorów Nauk Organizacji i Zarządzania pt. "Nowe horyzonty 

po destabilizacji zarządzania" w Lizbonie w dniach 11-15 września 2021 roku. 

 
 
Rozdział IV: Działalność dydaktyczna 

Oferta dydaktyczna na rok akademicki 2019/2020 
 

W roku akademickim 2019/2020 Uczelnia oferowała studia w 3 Kolegiach i 9 Instytutach: 

§ Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa – 4 Instytuty, 

§ Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej – 3 Instytuty, 

§ Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości – 2 Instytuty. 

 

W ramach wszystkich Kolegiów i Instytutów kształcenie odbywało się na 34 kierunkach, 

95 specjalnościach (wykaz kierunków i specjalności w roku akademickim 2019/2020) – Załącznik 6. 
 
Rekrutacja na studia w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020 

Podczas rekrutacji na studia w roku akademickim 2019/2020 kandydatów obowiązywała 

Internetowa Rekrutacja Kandydatów IRK. Takie rozwiązanie ograniczyło kolejki na Uczelni w okresie 

rekrutacji i pozwoliło na sprawniejszą obsługę tych, którzy chcieli osobiście zasięgnąć informacji 

o studiach. Dla niektórych kandydatów kontakt osobisty jest ważniejszy niż odczytywanie informacji 

zamieszczanych na stronie internetowej Uczelni, a Dział Nauczania był przygotowany na ich przyjęcie 

i obsługę. Program IRK, który został wdrożony na UEK ułatwia kontakt z kandydatami w sensie 

korespondencji mailowej. Również poprzez adres mailowy Działu Nauczania 

studiainfo@uek.krakow.pl. 

Dzięki wprowadzeniu Elektronicznej Rejestracji Kandydatów, na Uczelni wymagana była jedynie 

obecność kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia. Aby potwierdzić podjęcie studiów, 

kandydaci zdecydowani podjąć naukę w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie musieli doręczyć 

komplet wymaganych dokumentów. 
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Uczelnia utrzymała limity takie jak w roku poprzednim czyli 2018/2019 ponieważ przez ostatnie 

3 lata, limity były systematycznie zmniejszane nawet o 30% na wszystkie formy studiów, co skutkowało 

ograniczeniem przyjętych studentów. 

 

Studia stacjonarne pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie – semestr zimowy  
 

Zgodnie z Uchwałą Senatu dotyczącą rekrutacji, przyjęcie na I rok studiów stacjonarnych 

pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie odbywało się na podstawie wyników egzaminu 

maturalnego, uwzględniającego dwa przedmioty: obowiązkowo język obcy oraz do wyboru, 

w zależności od kierunku: matematyka, biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka lub 
wiedza o społeczeństwie. 

 

W roku akademickim 2019/20 o przyjęcie na studia stacjonarne pierwszego stopnia oraz 

jednolite studia magisterskie ubiegało się 6 158 kandydatów (Tabela 4.1.). Liczba kandydatów na tę 

formę studiów była nieznacznie niższa w stosunku do roku poprzedniego, limity na wszystkich 

kierunkach zostały więc wypełnione i nie było konieczności prowadzenia dodatkowej rekrutacji we 

wrześniu. 

 
Tabela 4.1. Liczba kandydatów i osób przyjętych na studia stacjonarne pierwszego stopnia oraz jednolite studia 
magisterskie w roku akademickim 2019/2020 

Kierunek 
Liczba 

kandydatów 
Limit 

przyjęć 
Liczba 

przyjętych 
Od liczby 
punktów 

Liczba 
kandydatów 
na miejsce 

Administracja 124 48 64 101,6 2,6 
Analityka gospodarcza 130 45 46 132,8 2,9 
Doradztwo inwestycyjno-gospodarcze 89 60 70 113,6 1,5 
Ekonomia 697 200 199 137 3,5 
Europeistyka 71 50 53 104,4 1,4 
Finanse i rachunkowość 1051 150 150 150,8 7 
Finanse i rachunkowość (j. ang.) 44 30 38 105,6 1,5 
Gospodarka i administracja publiczna 89 48 84 105 1,8 
Gospodarka przestrzenna (inż.) 109 55 56 102,8 2 
Inżynieria organizacji i zarządzania 119 60 66 114 2 
Informatyka stosowana 421 55 55 144,4 7,6 
Informatyka stosowana (j. ang.) 8 25 - - - 
Innowacje w biznesie 136 25 31 130 5,4 
Innowacyjność produktu 19 30 30 90 0,6 
Logistyka międzynarodowa 474 50 52 150,4 9,5 
Marketing i komunikacja rynkowa 449 45 49 148 10 
Międzynarodowe stosunki gospod. 191 100 103 130 1,9 
Międzynar. Stos. gospod. (j. ang.) 44 25 29 104,8 1,8 
Modern business management (j. ang.) 62 25 52 100,2 2,5 
Prawo 406 75 76 136,4 5,4 
Rachunkowość i controlling 313 120 124 134 2,6 
Stosunki międzynarodowe 152 80 75 113,4 2 
Studia miejskie 14 48 18 80,4 0,3 
Towaroznawstwo 88 50 61 92,4 1,8 
Turystyka i rekreacja 236 55 54 123,2 4,3 
Zarządzanie  476 120 113 127 4 
Zarządzanie i inżynieria produkcji 146 55 63 110,8 2,6 
RAZEM 6158 1729 1811   

Źródło: Dział Nauczania 
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Statystyka kandydatów na studia stacjonarne pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie 

przedstawiała się następująco: 

§ 6 158 kandydatów, z czego przyjęto 1979 osób, 

§ 3 laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego, 

§ 3 cudzoziemców kierowanych przez MNiSW, 

§ 115 cudzoziemców przyjętych decyzją Rektora, którzy płacą za studia. 

§ 57 cudzoziemców pochodzących z Unii Europejskiej lub z Kartą Polaka. 

 

Z powyższej statystyki wynika, że bardzo zmniejsza się liczba kandydatów – laureatów i finalistów 

olimpiad stopnia centralnego, jak również spada liczba kandydatów cudzoziemców podejmujących 

studia. W roku 2018/19 przyjęto 365 cudzoziemców, natomiast w roku 2019/20 ostatecznie naukę na 

wszystkich formach studiów rozpoczęło 268 cudzoziemców. 

 

Studia stacjonarne drugiego stopnia – semestr zimowy 
Rekrutacja na studia stacjonarne drugiego stopnia odbywała się dwuetapowo: 

I etap przeznaczony tylko dla absolwentów UEK – 50% najlepszych studentów przyjmowanych było na 

podstawie średniej ocen ze studiów I stopnia. Liczba chętnych wynosiła 821osób, natomiast 454 osoby 

zostały zwolnione z egzaminu i zakwalifikowane do przyjęcia na podstawie średniej ocen. 

II etap przeznaczony dla absolwentów UEK, którzy nie zostali przyjęci na studia na podstawie średniej 

ocen oraz dla kandydatów spoza UEK. Liczba osób, które ubiegały się o przyjęcie na studia na 

podstawie egzaminu wstępnego wynosiła 1120, z czego 539 osób zostało zakwalifikowanych do 

przyjęcia na studia.  

Spośród proponowanych 26 kierunków, z uwagi na zbyt małą liczbę chętnych nie uruchomiono 

6 kierunków: applied informatics, europeistyka, innowacyjność produktu, gospodarka i administracja 

publiczna w j. ang., międzynarodowe stosunki gospodarcze w j. ang. quantitative methods in 

contemporary management. 

 

Łączna liczba przyjętych – 993, z tego liczba studentów, którzy potwierdzili podjęcie studiów to 927 
osób. Nie potwierdziło podjęcia studiów (spowodowane brakiem obrony) – 66 osób. 

 

Statystyka przyjętych cudzoziemców przedstawia się następująco:  

§ 17 cudzoziemców pochodzących z Unii Europejskiej lub posiadających Kartę Polaka, 

§ 2 cudzoziemców kierowanych przez MNiSW, 

§ 27 cudzoziemców przyjętych decyzją Rektora, którzy płacą za studia, 

§ 1 cudzoziemiec przyjęty bez odpłatności i świadczeń. 

 

Łącznie 47 cudzoziemców rozpoczęło naukę na studiach stacjonarnych II stopnia, w roku akademickim 

2019/20. 

Statystykę przyjęć na poszczególne kierunki studiów przedstawia Tabela 4.2. 
 
Tabela 4.2. Liczba kandydatów i osób przyjętych na studia stacjonarne drugiego stopnia w semestrze zimowym w roku 
akademickim 2019/2020 

Kierunek Limit 
przyjęć 

I etap rekrutacji II etap rekrutacji Etap I i II –
zakwalifikowa

ni do 
przyjęcia 

Potwierdz. 
podjęcie 
studiów 

kandydaci zwolnieni z 

egzaminu 

kandydaci zakwalifiko

wani po 

egzaminie 

Administracja 40 15 15 16 19 34 30 

Analityka gospodarcza 26 25 20 22 21 41 36 

Applied informatics 21 - - - - - - 
Audyt finansowy 40 34 20 72 35 55 55 



39 

Kierunek Limit 
przyjęć 

I etap rekrutacji II etap rekrutacji Etap I i II –
zakwalifikowa

ni do 
przyjęcia 

Potwierdz. 
podjęcie 
studiów 

kandydaci zwolnieni z 

egzaminu 

kandydaci zakwalifiko

wani po 

egzaminie 

Bankowość i 
zarządzanie ryzykiem 40 49 20 36 26 46 43 

Ekonomia 74 85 38 111 47 85 73 

Europeistyka 30 3 3 2 - - - 
Finanse i 

rachunkowość 102 109 53 211 50 103 99 

Finanse i 
rachunkowość (j.ang.) 20 15 10 11 13 23 26 

Gospodarka i 
administracja publiczna 40 31 20 25 24 44 37 

Gospodarka i 
administracja publiczna 

(w j.ang.) 
30 - - - - - - 

Informatyka stosowana 40 31 20 50 23 43 39 
Innowacje w biznesie 25 18 13 11 19 32 27 

Innowacyjność 
produktu 30 - - 3 - - - 

Marketing i 
komunikacja rynkowa 40 42 20 93 33 53 56 

Międzynarodowe 
stosunki gospodarcze 45 43 26 47 24 50 38 

Międzynarodowe 
stosunki gospodarcze 

(j. ang.) 
20 4 4 4 - - - 

Organizacja i 
zarządzanie-studia 

menedżerskie 
30 48 17 52 13 30 30 

Rachunkowość i 
controlling 140 164 73 166 63 136 128 

Rynki finansowe 30 7 7 21 23 30 24 
Stosunki 

międzynarodowe 23 14 12 14 10 22 19 

Turystyka i rekreacja 40 35 21 39 23 44 47 
Quantitative methods 

in contemporary 
management 

26 - - - - - - 

Zarządzanie 75 32 32 66 42 74 65 
Zarządzanie 

międzynarodowe 18 16 9 41 15 24 23 

Zarządzanie finansami 
państwa i samorządu 

terytorialnego 
30 1 1 7 16 17 22 

Razem 1089 821 454 1120 539 986 927 

Źródło: Dział Nauczania 
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Studia niestacjonarne pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie oraz studia niestacjonarne 
drugiego stopnia– semestr zimowy  

Zgodnie z Uchwałą Senatu dotyczącą rekrutacji, przyjęcie na I rok studiów niestacjonarnych 
pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie odbywało się na podstawie wyników 

uzyskanych w części pisemnej egzaminu maturalnego, z dwóch przedmiotów: język obcy oraz do 

wyboru: matematyka, biologia, chemia, fizyka, geografia, historia lub wiedza o społeczeństwie. 
W roku akademickim 2019/20 o przyjęcie na tę formę studiów ubiegało się 1 907 osób, podjęcie 

studiów potwierdziło natomiast 1 060 osób. 
 

Zgodnie z Uchwałą Senatu dotyczącą rekrutacji, o przyjęciu na I rok studiów niestacjonarnych drugiego 
stopnia decydowała średnia arytmetyczna wszystkich ocen końcowych uzyskanych z zaliczanych 

przedmiotów w całym okresie studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich. 

W roku akademickim 2019/20 o przyjęcie na studia niestacjonarne drugiego stopnia ubiegało się 1 504 
osób, podjęcie studiów potwierdziło natomiast 1 309 osób.  

Na I rok studiów niestacjonarnych do UEK na semestr zimowy zgłosiło się 3 317 kandydatów, z czego 

podjęcie studiów potwierdziło 2 289 osób (Tabela 4.3.).  
 
Tabela 4.3. Liczba kandydatów i osób przyjętych (złożone potwierdzenie podjęcia studiów) na studia niestacjonarne w roku 
akademickim 2019/2020 

Forma studiów Poziom studiów KANDYDACI 
PRZYJĘCI 

(złożone potwierdzenie 
podjęcia studiów) 

OGÓŁEM 

NIESTACJONARNE 

pierwszego stopnia oraz 
jednolite st. magisterskie 1907 1060 

drugiego stopnia 1504 1309 
RAZEM 3411 2369 

Źródło: Dział Nauczania 
 
Rekrutacja na studia w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 
 

W roku akademickim 2019/2020 od semestru letniego Uczelnia prowadziła nabór na: 

1. studia stacjonarne drugiego stopnia na kierunkach: Gospodarka przestrzenna, Logistyka (w języku 
polskim i w języku angielskim) Towaroznawstwo, Zarządzanie i inżynieria produkcji. 

Rekrutacja na studia stacjonarne drugiego stopnia odbywała się dwuetapowo:  

I etap przeznaczony tylko dla absolwentów UEK – 50% najlepszych studentów przyjmowanych było na 

podstawie średniej ocen ze studiów I stopnia. Liczba chętnych wynosiła 175 osób, natomiast 108 osób 

zostało zwolnionych z egzaminu i dostały się na studia na podstawie średniej ocen, w tym 24 osoby na 

Gospodarkę przestrzenną, 33 osoby na Towaroznawstwo, 28 osób na Zarządzanie i inżynierię produkcji 
oraz 23 na Logistykę w j. polskim i 8 w j. angielskim. 
II etap przeznaczony dla absolwentów UEK, którzy nie zostali przyjęci na studia na podstawie średniej 

ocen oraz dla kandydatów spoza UEK. Liczba osób, które ubiegały się o przyjęcie na studia na 

podstawie egzaminu wstępnego wynosiła 154, z czego 123 osoby zostały zakwalifikowane do przyjęcia 

na studia.  

Łączna liczba przyjętych – 231 osób, z tego potwierdziło podjęcie studiów 219 osób: na Gospodarkę 

przestrzenną 50 osób, na Towaroznawstwo 48 osób, Zarządzanie i inżynierię produkcji 59, Logistyka – 

62 osoby. 

2. studia niestacjonarne drugiego stopnia na kierunkach: Gospodarka przestrzenna, 
Towaroznawstwo, Zarządzanie i inżynieria produkcji, Logistyka. 

Statystyka kandydatów i przyjętych na studia niestacjonarne: Tabela 4.4. 
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Tabela 4.4. Liczba kandydatów i osób przyjętych na studia niestacjonarne drugiego stopnia w semestrze letnim w roku 
akademickim 2019/2020 

Kierunek Kandydaci Przyjęci 
– potwierdzili podjęcie studiów 

Gospodarka przestrzenna 8 - 
Towaroznawstwo 16 - 
Zarządzanie i inżynieria produkcji 51 50 
Logistyka 35 30 
Razem 110 80 

Źródło: Dział Nauczania 
 

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna po przeanalizowaniu statystyki kandydatów zdecydowała 

o uruchomieniu dwóch spośród czterech proponowanych kierunków studiów (tabela powyżej).  

Ostatecznie naukę na uruchomionych dwóch kierunkach potwierdziło 80 osób. 

W stosunku do lat poprzednich liczba kandydatów i przyjętych od semestru letniego znacznie spadła. 

Spowodowane jest to tym, iż w porównaniu z latami poprzednimi rekrutacja została uruchomiona tylko 

na kierunki 3-semestralne, pozwalające kontynuować studia od semestru letniego  absolwentom 

studiów inżynierskich, 7-semestralnych. 
 
Statystyka ogólna  
Liczbę studentów przyjętych na I rok w roku akademickim 2019/2020 przedstawia Załącznik 7.  
 
Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

W roku 2019 złożonych zostało 13 wniosków o przyznanie stypendium Ministra Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia dla studentów, pozytywnie MNiSW rozpatrzyło tylko 

jeden wniosek.  

 

Działalność organizacji studenckich i kół naukowych 

W roku akademickim 2019/2020 w uczelni działały organizacje skupiające studentów: 

1. Organizacje studenckie – 7, 

2. Stowarzyszenia – 6, 

3. Koła Naukowe – 44. 

 
Drukowanie dyplomów i suplementów 

Zadaniem Działu Nauczania jest sprawdzanie poprawności i drukowanie dyplomów wraz 

z suplementami, które przygotowują i aktualizują na bieżąco trzy kolegia w tym dziewięć instytutów. 

W okresie sprawozdawczym wydrukowano dyplomy dla 5 660 absolwentów. Dyplomy wydrukowano 

w 4 egzemplarzach, co daje łączną liczbę 22 640 dyplomów (w tej liczbie jest 9 056 dyplomów w języku 

angielskim), również suplementy w 4 egz. co daje łączną liczbę 22 640 suplementów. W komórce tej 

przygotowuje się również Uczelnianą Księgę Dyplomów. 

Komórka ds. przygotowania i kontroli dyplomów przy Dziale Nauczania zajmuje się kontrolą 

dokumentacji przebiegu studiów oraz dyplomów ukończenia studiów. Po dokonanej kontroli dyplomy 

przedkładane są do podpisu Rektorowi, następnie obijane dwiema pieczęciami suchymi na każdym 

dyplomie. W przypadku stwierdzenia błędów merytorycznych czy formalnych lub niekompletnej 

dokumentacji, teczka jest zwracana do dziekanatu w celu poprawienia błędów i uzupełnienia braków.  

W okresie sprawozdawczym dokonano kontroli około 5480 dyplomów (teczek studentów). 

W celu sprawniejszego wydawania dyplomów opracowana została procedura wydawania dyplomów, 

w której narzucone zostały terminy i czas realizacji na każdy etap przygotowania tego dokumentu, 

z założeniem maksymalnego skrócenia procesu.  
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Harmonogramy 
Sekcja Harmonogramów opracowuje harmonogramy zajęć dydaktycznych dla wszystkich form 

i poziomów studiów. Harmonogramy zajęć są tworzone dwa razy w ciągu roku akademickiego: na 

semestr zimowy oraz na semestr letni.  

Ilość grup dziekańskich i seminaryjnych, ilość pracowników dydaktycznych i wykorzystanych sal dla 

których opracowano harmonogram w roku akademickim 2019/2020 określają Tabela 4.5. i Tabela 4.6. 
 
Tabela 4.5. Liczba grup dziekańskich i seminaryjnych  

Grupy Liczebność 
 Semestr zimowy Semestr letni 
Grupy dziekańskie stacjonarne 420 430 
Grupy dziekańskie niestacjonarne 210 192 
Grupy seminaryjne  610 693 

Źródło: Dział Nauczania 
 

Tabela 4.6. Liczba pracowników i sal  

 Liczebność 
Pracownicy zatrudnieni na stałe 748 

Nauczyciele spoza uczelni zatrudnieni na umowę  71 

Sale dydaktyczne  128 

 

Do zadań pracowników Sekcji Harmonogramów należy również opracowywanie obsady zajęć, 

rozsyłanie do katedr i jednostek międzykolegialnych wykazów kierunków, specjalności z zaznaczeniem 

planowanej liczby grup dziekańskich oraz drukowanie faktycznie wykonanych zajęć przez pracowników 

dydaktycznych, które są podstawą do wypłaty godzin ponadwymiarowych.  

Oprócz układania planów zajęć pracownicy tej sekcji zajmują się rezerwacją sal dydaktycznych 

na: egzaminy, seminaria, konferencje uczelniane i wykłady rektorskie, również studentom na 

działalność statutową Kół Naukowych, Organizacji Studenckich, na potrzeby różnych jednostek 

uczelnianych, na szkolenia i prezentacje firm.  

Wynajmowanie sal dydaktycznych zobowiązuje pracowników do nieustannego przenoszenia 

planowych zajęć do zastępczych sal dydaktycznych. 

Do zadań pracowników Sekcji Harmonogramów należy również obsługa administracyjno-

organizacyjna Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów UEK oraz Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej 

ds. Studentów UEK. W trakcie roku sprawozdawczego Komisja rozpatrzyła 5 spraw dyscyplinarnych, 

z których 3 zakończyły się wydaniem orzeczenia, a 2 zostały umorzone.  

 
Szkoła Doktorska UEK 
 
Szkoła Doktorska UEK rozpoczęła swoją działalność 1 kwietnia 2019 roku na podstawie Zarządzenia 

Rektora UEK nr R-0201-6/2019 z dnia 1 kwietnia 2019 roku w sprawie utworzenia Szkoły Doktorskiej 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Podstawowym celem kształcenia w Szkole Doktorskiej UEK 

jest przygotowanie do prowadzenia prac badawczych umożliwiających przygotowanie rozprawy 

doktorskiej w jednej z dyscyplin nauk społecznych tj.: ekonomia i finanse, nauki o polityce 

i administracji oraz nauki o zarządzaniu i jakości.  

W ramach ww. dyscyplin prowadzone są w Szkole Doktorskiej UEK następujące kierunki kształcenia: 

§ w dyscyplinie ekonomia i finanse:  

- Ekonomia, 

- Finanse i Rachunkowość, 

- Metody matematyczno-statystyczne w analizach gospodarczych; 

§ w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości: 

- Zarządzanie, 
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- Jakość i zarządzanie produktem; 

 

§ w dyscyplinie nauki o polityce i administracji: 

- Polityka i administracja. 

 

Rekrutację do Szkoły Doktorskiej UEK prowadzi się łącznie na wszystkie kierunki kształcenia. W drodze 

postępowania konkursowego w na rok akademicki 2019/20 zostało przyjętych 17 doktorantów. 

W I roku kształcenia realizowali przewidziany na semestr I i II program kształcenia oraz przygotowali 

indywidualne plany badawcze, które zostały zatwierdzone przez właściwe Rady Dyscyplin UEK. 

W Szkole Doktorskiej UEK działa Radą Naukową Szkoły Doktorskiej UEK, którą powołuje i odwołuje 

Rektor w drodze zarządzenia. Skład Rady Naukowej Szkoły Doktorskiej UEK tworzą Dyrektor Szkoły 

Doktorskiej UEK, Przewodniczący RN SDUEK, członkowie w tym profesorowie tytularni i samodzielni 

pracownicy UEK oraz przedstawiciel Samorządu Doktorantów UEK.  

W roku akademickim 2019/20 Rada Naukowa w ramach powierzonego jej zakresu realizowała 

następujące zadania: 

§ przygotowywała dla Senatu UEK projektów uchwał dotyczących warunków i trybu rekrutacji do 

Szkoły Doktorskiej UEK na rok akademicki 2020/21, 

§ sprawowała nadzór merytoryczny nad realizacją programów kształcenia w Szkole Doktorskiej UEK, 

§ zatwierdzała wybór opiekunów naukowych, 

§ akceptację wstępnej koncepcji pracy doktorskiej opracowanej przez doktoranta pod kierunkiem 

opiekuna naukowego, 

§ opiniowała wnioski do Rady Dyscypliny w sprawie wyznaczenie lub zmiany promotora, 

promotorów lub promotora i promotora pomocniczego, 

§ opiniowała indywidualne plany badawcze doktoranta przedstawiane Radzie Dyscypliny a także 

opiniowanie projektu zarządzanie dot. rekrutacji do Programu Doktorskiego UEK (tj. trybu 

eksternistycznego ubiegania się o stopień doktora) oraz przeprowadzenia rekrutacji do Programu 

Doktorskiego we wrześniu 2020 roku. 

 

W Szkole Doktorskiej UEK działa Centrum Kształcenia Doktorantów i Obsługi Postępowań 
Doktorskich. W roku akademickim 2019/20 Centrum Kształcenia Doktorantów i Obsługi Postępowań 

Doktorskich realizowała takie zadania jak: 

§ obsługa administracyjna Szkoły Doktorskiej UEK i spraw związanych z jej działalnością, 

§ prowadzenie akt osobowych doktorantów oraz ewidencji doktorantów,  

§ prowadzenie dokumentacji przebiegu kształcenia w Szkole Doktorskiej UEK, zgodnie 

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,   

§ wydawanie doktorantom dokumentów, związanych z przebiegiem kształcenia, a także wydawanie 

i uwierzytelnianie ich odpisów, 

§ ogłaszanie i podawanie do wiadomości doktorantów wszelkich informacji dotyczących przebiegu 

kształcenia w Szkole Doktorskiej UEK, 

§ organizowanie zebrań naukowych dot. projektów indywidualnych planów badawczych (17 zebrań 

dla doktorantów SD UEK, 6 zebrań dla studentów studiów doktoranckich) 

§ organizowanie posiedzeń Rady Naukowej Szkoły Doktorskiej UEK, 

§ współpraca z jednostkami organizacyjnymi Uczelni w sprawach związanych z realizacją procesu 

kształcenia w Szkole Doktorskiej UEK, 

§ współpraca z jednostką właściwą do spraw sprawozdawczości i innymi jednostkami Uczelni przy 

opracowywaniu sprawozdań z zakresu spraw związanych z procesem kształcenia doktorantów, 

§ prowadzenie dokumentacji związanej z przebiegiem kształcenia w Szkole Doktorskiej UEK oraz 

w trybie eksternistycznym (w tym 265 przewodów doktorskich otwartych na UEK do 30 kwietnia 

2019 r.), 

§ obsługa 17 doktorantów kształcących się w Szkole Doktorskiej UEK, 
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§ obsługa 265 doktorantów kształcących się i przygotowujących rozprawy doktorskie w trybie 

eksternistycznym w tym:  

a. organizacja 50 egzaminów doktorskich 

b. organizacja 10 posiedzeń komisji doktorskich 

c. organizacja 10 publicznych obron doktorskich 

d. przekazywanie rozpraw doktorskich do recenzji (25) 

§ obsługa doktorantów przygotowujących doktoraty wdrożeniowe, w Szkole Doktorskiej lub w trybie 

eksternistycznym, 

§ obsługa i prowadzenie dokumentacji 165 studentów dotychczasowych studiów doktoranckich 

w UEK, 

§ prowadzenie serwisu internetowego Szkoły Doktorskiej UEK. 

 
Studia podyplomowe 

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie w roku akademickim 2019/2020 roku oferował studia 

podyplomowe prowadzone przez katedry oraz przez jednostki pozawydziałowe: Krakowską Szkołę 

Biznesu UEK i Małopolską Szkołę Administracji Publicznej UEK. Łącznie oferowano 106 kierunków 

studiów.  

 

Krakowska Szkoła Biznesu 

Rekrutacja  

W roku akademickim 2019/2020 Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego 

w Krakowie prowadziła rekrutację dwukrotnie: od 1 czerwca 2019 r. do 15 października 2019 r. na 

semestr zimowy 2019/2020, oraz od 1 grudnia 2019 r. do 15 marca 2020 r. na semestr letni 2019/2020. 

W semestrze zimowym 2019/2020 otwartych zostało 15 grup studiów podyplomowych w Krakowie, 

oraz po jednej grupie na każdym z programów MBA: Executive MBA, International MBA i MBA KSB + 

Master, a także 3 grupy studiów MBA dedykowanych dla firm: MBA in Public Management (wspólnie 

z Małopolską Szkołą Administracji Publicznej UEK), MBA in Community Management w Krakowie i we 

Wrocławiu (we współpracy z Instytutem Heweliusza Sp. z o.o.). W semestrze letnim 2019/2020 

uruchomiono 3 grupy studiów podyplomowych, a także 3 grupy dedykowanych studiów MBA (1 grupa 

MBA in General Management, oraz 2 grupy MBA in Community Management – w Łodzi i Tychach). 

Na studiach podyplomowych w KSB UEK w roku akademickim 2019/2020 studiowały 404 

osoby, w tym: na studiach dwusemestralnych – 371 osób, trzysemestralnych – 33 osoby. 

W programach MBA: Executive MBA – 52 osoby, International MBA – 39 osób, MBA KSB + Master – 29 

osób, MBA in Public Management – 15 osób, MBA in General Management – 24 osoby, MBA in 

Community Management 114 osób. 

W roku akademickim 2019/2020 Szkoła posiadała w swojej ofercie dydaktycznej 94 kierunki 

studiów podyplomowych, z tego 86 na studiach dwusemestralnych, 8 na studiach trzysemestralnych 

oraz 6 na studiach Master of Business Administration.  

Współpraca krajowa  

W roku akademickim 2019/2020 Krakowska Szkoła Biznesu UEK prowadziła studia 

podyplomowe we współpracy z m.in.: firmą Grupa PM Sp. z o.o. (Zarządzanie projektami), INPROGRESS 

Szkolenia Sp. z o.o. (Controlling i finanse przedsiębiorstw, Psychologia w biznesie, Zarządzanie 

przedsiębiorstwem – studia menedżerskie typu MBA), Małopolską Szkołą Administracji Publicznej 

(MBA in Public Management – dyrektor programu dr Krzysztof Głuc). Współpraca pomiędzy MSAP a 

Krakowską Szkołą Biznesu UEK jest kontynuowana w kolejnym roku akademicki w zakresie studiów 

dedykowanych menedżerom średniego i wyższego szczebla pracującym w sektorze publicznym. Studia 

prowadzone są pod patronatem Izby Gospodarczej “Wodociągi Polskie”. Nowością w omawianym 
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okresie jest współpraca pomiędzy Krakowską Szkołą Biznesu UEK a Instytutem Heweliusza Sp. z o.o., 

która dotyczy organizacji dedykowanych studiów MBA: MBA in Community Management 

przeznaczonych dla menedżerów średniego i wyższego szczebla pracujących w sektorze publicznym 

zarówno w przedsiębiorstwach, jak i w organizacjach niebiznesowych: administracji publicznej, służbie 

zdrowia, instytucjach kultury i oświaty, NGO. Studia prowadzone są pod patronatem Związku Miast 

Polskich. Instytucje zewnętrzne wspomagają Szkołę w organizacji oraz prowadzeniu studiów 

podyplomowych i MBA poprzez współudział w tworzeniu ich programów, rekomendacje dotyczące 

wykładowców – praktyków, pomoc w organizacji wizyt studyjnych w przedsiębiorstwach, organizację 

spotkań z menedżerami na kluczowych stanowiskach w firmach.  

Po raz kolejny, KSB UEK objęła patronatem Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Tarnowie 

(patronat nad klasą z poszerzoną ofertą nauczania matematyki, geografii, informatyki – edycja 

dwudziesta 2019/2020).  

 

Jakość kształcenia 

W Krakowskiej Szkole Biznesu UEK system kontroli jakości kształcenia jest priorytetem,  

a wyniki dostarczane z systematycznie prowadzanych ankiet oceny zajęć stanowią istotny zasób wiedzy 

w celu podnoszenia jakości kształcenia i zadowolenia słuchaczy. Studenci programów MBA oraz 

studiów podyplomowych dodatkowo wypełniają ankiety po każdym zakończonym semestrze nauki 

(studenci MBA) oraz ankietę podsumowującą całość studiów (wszyscy). Celem takiego działania jest 

lepsze poznanie oczekiwań studentów, ich propozycji dotyczących rozwoju i poprawy jakości studiów 

podyplomowych i MBA oraz dostosowanie ich do aktualnych trendów na rynku krajowym  

i międzynarodowym. W anonimowych ankietach słuchacze wyrażają swoje opinie na temat organizacji 

i poziomu zajęć prowadzonych przez poszczególnych wykładowców. Wyniki prowadzonych badań 

mają decydujący wpływ na zatrudnianie wykładowców oraz poprawę procesu dydaktycznego, a także 

jakości obsługi w ramach Biura Studiów Podyplomowych i MBA.  

Jakość kształcenia monitoruje Zespół ds. Jakości Kształcenia KSB UEK, do którego głównych 

zadań należy: opracowanie i nadzorowanie wewnętrznego systemu zapewnienia jakości oraz 

sporządzanie sprawozdań z działania tego systemu. 

Zgodnie z systemem każdy program studiów MBA ma swojego dyrektora programu 

(akademickiego), odpowiedzialnego za kwestie związane z merytoryczną zawartością programu. 

Funkcja menedżera kierunku (administracyjnego) powiązana jest z odpowiedzialnością za kwestie 

organizacyjne. Wszystkie zajęcia są ankietowane. Ankietyzacja odbywa się w pełni elektronicznie 

(nastąpiło odejście od wersji papierowych ankiet). Informacje dotyczące przebiegu zajęć, ich ocen, 

wyników uzyskiwanych przez studentów, rekomendacji dotyczących zmian w programie itp. są 

umieszczane w rocznym raporcie PAM oceniającym program (Programme Annual Monitoring Report). 
Raport jest konsultowany przez Komitet Programu (Programme Advisory Committee), którego 

członkowie są powoływani przez Dyrektora KSB UEK. Pod koniec roku akademickiego 2019/2020 został 

przygotowany raport PAM dla każdego z programów MBA. Raporty są zatwierdzane na początku 

kolejnego roku akademickiego.  

Dzięki uwagom i opiniom zebranym od wszystkich interesariuszy procesu kształcenia 

wprowadzone zostały następujące zmiany i usprawnienia dla programów MBA Krakowskiej Szkoły 

Biznesu UEK: 

§ w ramach Biura Studiów Podyplomowych wprowadzono nowe wzory dokumentów dot. przebiegu 

studiów podyplomowych, w tym sylabusa oraz ankiety oceny zajęć dydaktycznych, 

§ systemem anonimowych ankiet oceny zajęć dydaktycznych objęto wszystkie kierunki studiów 

podyplomowych i wszystkich wykładowców,  

§ rozbudowano platformę LMS o moduł dotyczący anonimowych ankiet oceny zajęć dydaktycznych, 

dzięki czemu studenci po zakończonych zajęciach proszeni są o wypełnienie ankiety elektronicznie. 
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Wdrożenie tego systemu z początkiem 2020 roku spowodowało, że Szkoła nie została pozbawiona 

danych o jakości kształcenia w sytuacji wybuchu epidemii i konieczności zorganizowania kształcenia 

w trybie zdalnym, 

§ wprowadzono zasadę użytkowania platformy LMS (Learning Management System) dla słuchaczy 

studiów podyplomowych, 

§ wykorzystywanie formularza informacji zwrotnej po zajęciach (Faculty Feedback Form), w którym 

wykładowcy oceniają pracę studentów podczas kursu również na studiach podyplomowych. 

KSB UEK realizuje proces szczegółowego monitorowania zamierzonych efektów uczenia się, co jest 

wymogiem instytucji przyznających międzynarodowe akredytacje. W Programie Executive MBA 

wykorzystywane jest nowe narzędzie – Student Performance Tracking System, którego celem jest 

uzyskanie pełnych wyników zarówno dla poszczególnych studentów, jak i całej grupy. Po zakończonej 

kontroli efektów kształcenia dla kolejnej edycji Programu Executive MBA można określić, który moduł 

został zrealizowany na najwyższym poziomie, a który na najniższym. Ponadto wyniki uzyskane dla 

dwóch edycji Executive MBA pozwolą na porównanie, czy program jest realizowany na podobnym 

poziomie, czy założone efekty uczenia się różnią się od wyników z poprzedniego roku i czy wymagają 

korekty. Jest to zatem narzędzie, które przyczynia się do skutecznego i ciągłego zarządzania jakością 

kształcenia na studiach MBA. 

W przypadku studiów podyplomowych każdy kierunek ma swojego dyrektora programu oraz 

menedżera administracyjnego (pracownikom Biura Studiów Podyplomowych są przyporządkowane 

poszczególne grupy uruchomione w danym roku akademickim). Ponadto w ramach współpracy 

z interesariuszami zewnętrznymi prowadzone były prace nad nowymi kierunkami studiów: dot. 

ochrony sygnalistów, ryzyka epidemicznego, grywalizacji, user experience product design itp. 

Międzynarodowa Rada KSB UEK 

Nadzór merytoryczny nad studiami MBA, podyplomowymi i kursami, a także nad działalnością KSB 

UEK sprawuje Międzynarodowa Rada Szkoły (MRS). Do jej głównych zadań należy: 

1) opiniowanie, ustalanie i proponowanie zmian w programach i planach nauczania w ramach studiów 

MBA, podyplomowych i innych form kształcenia realizowanych przez Szkołę, 

2) merytoryczną ocenę programów nauczania, 

3) podsumowanie i ocenę działalności Szkoły w aspekcie krajowym i międzynarodowym, 

4) inspirowanie nowych przedsięwzięć poszerzających internacjonalizację kształcenia w Szkole, 

5) opiniowanie stosowanego w Szkole systemu zapewnienia jakości kształcenia, 

6) kształtowanie i pomoc w nawiązywaniu nowych kontaktów w ramach partnerstwa z uczelniami  

i biznesem międzynarodowym, 

7) sporządzanie i przedstawianie Rektorowi corocznych protokołów z posiedzeń MRS. 

Członkowie Międzynarodowej Rady Szkoły powoływani są przez Rektora UEK na wniosek 

Dyrektora KSB UEK. Ze względu na rozpoczęcie kadencji rektorskiej przez prof. UEK dr. hab. Stanisława 

Mazura, nowe powołania na lata 2020–2024 zostały przesłane do członków MRS na początku września 

2020 r. Do Międzynarodowej Rady Szkoły zostały powołane następujące osoby zajmujące kierownicze 

stanowiska w renomowanych, międzynarodowych instytucjach edukacyjnych, jak również praktycy ze 

świata biznesu: 

1) Prof. assoc. Dr. oec. HSG Christian Abegglen – President of the Board, St. Gallen Business 

School (Szwajcaria), 

2) Prof. Maria de Fátima Carioca – Dean, AESE Business School (Portugalia), 

3) Amy Daly Gardner – Associate Dean of International Programes, Clark University (USA), 

4) Prof. Geoff Goldman – Head of M Com Business Management, Managing Editor of Acta 

Commercii, Department of Business Management, University of Johannesburg (RPA), 

5) Dr Jean-Christophe Hauguel – Dean and Director General, ISC Paris (Francja), 
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6) Dr. Hendrik Lohse – Director of International Affairs, EM Normandie Business School (Francja), 

7) Prof. Cecile Nieuwenhuizen – DHET-NRF SARChI Chair in Entrepreneurship Education, College 

of Business and Economics, University of Johannesburg (RPA), 

8) Krzysztof Pawlak, Ph.D. – Head of Controlling for External Manufacturing, Bayer Consumer 

Health AG (Szwajcaria), 

9) Prof. Michel Poté – Former Dean and Director General, ESSCA (France) – Board Chairman, 

10) Przemysław Powalacz, MBA – President, Geberit (Polska), 

11) Ian Richardson, Ph.D. – Director of Executive Education, Stockholm Business School, Stockholm 

University (Szwecja). 

 

Kadra Dydaktyczna  

W roku akademickim 2019/2020 w Krakowskiej Szkole Biznesu UEK wykładało ogółem 

256 wykładowców, w tym 112 osób to pracownicy naukowo-dydaktyczni Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Krakowie. Pozostali wykładowcy to osoby zatrudnione w innych krakowskich 

uczelniach wyższych (Uniwersytet Rolniczy, Uniwersytet Jagielloński, Akademia Górniczo-Hutnicza, 

Politechnika Krakowska), a także spoza Krakowa: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Łódzki, 

Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz z zagranicy: EM Normandie Business School 

(Francja), AESE Business School (Portugalia), Stockholm Business School, Stockholm University 

(Szwecja), St. Gallen Business School (Szwajcaria), Clermont Auvergne University (Francja), Clark 

University (USA), Northeastern University (USA), Worcester State University (USA), University 

of Johannesburg (RPA).  

Znacząca liczba wykładowców to osoby zatrudnione w firmach i instytucjach publicznych. 

Wielu spośród wykładowców prowadzi własną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia 

szkoleń oraz działalność doradczą i konsultingową. Na każdym kierunku studiów podyplomowych KSB 

UEK, zajęcia prowadzone są przez dydaktyków–praktyków. Największa ich liczba wykładała na 

kierunkach: Szacowanie nieruchomości, Europejskie studia menedżerskie (typu MBA), Psychologia  

w biznesie, Zarządzanie projektami, Zarządzanie sferą usług medycznych oraz na programach MBA: 

Executive MBA, International MBA, MBA KSB + Master. 

Współpraca zagraniczna. Studia MBA 

W roku akademickim 2019/2020 Krakowska Szkoła Biznesu UEK współpracowała z wieloma 

ośrodkami zagranicznymi, m.in. z: St. Gallen Business School (Szwajcaria), EM Normandie Business 

School (Francja), AESE Business School (Portugalia), Stockholm Business School, Stockholm University 

(Szwecja), Clark University (USA), Suffolk University Sawyer School of Business (USA), Embry–Riddle 

Aeronautical University (USA), University of Johannesburg (RPA). 

W roku akademickim 2019/2020, w ramach współpracy międzynarodowej Szkoła zrealizowała 

następujące projekty: 

§ W dniach 7–8 października 2019 r. miała miejsce wizyta Dyrektora KSB – prof. Piotra Buły  

w Corvinus University of Budapest (Węgry) dotycząca nawiązania bliższej współpracy w zakresie 

badań naukowych i wymiany kadry naukowej.  

§ W dniach 22–23 października 2019 r. Krakowska Szkoła Biznesu UEK gościła audytora New England 

Commission of Higher Education w związku potwierdzeniem statusu KSB UEK jako zagranicznego 

kampusu (branch campus) amerykańskiej uczelni Clark University, z którą Szkoła realizuje wspólnie 

Program MBA KSB + Master.  

§ 25 października 2019 r. Krakowska Szkoła Biznesu UEK zorganizowała w Krakowie uroczyste 

wręczenie dyplomów absolwentom: 23. edycji Programu Executive MBA, 12. edycji Programu 

International MBA oraz po raz pierwszy na kampusie UEK 5. edycji Programu MBA KSB + Master. 

W wydarzeniu tym wzięli udział przedstawiciele szkół partnerskich, z którymi KSB UEK realizuje 

programy MBA. 
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§ W dniach 28–30 października r. odbyła się wizyta Rektora UEK – prof. Andrzeja Chochoła oraz 

Dyrektora KSB UEK – prof. Piotra Buły w AESE Business School (Portugalia) podczas, której 

uzgodnione zostały nowe obszary współpracy w roku akademickim 2019/2020 oraz podsumowano 

proces akredytacji EPAS Programu Executive MBA. AESE Business School jest szkołą partnerską 

należącą do konsorcjum, które wspiera realizację Programu EMBA oferowanego przez KSB UEK.  

§ Podpisanie umowy trójstronnej w dniu 14 listopada 2019 r. pomiędzy Embry–Riddle Aeronautical 

University, the David B. O'Maley College of Business z siedzibą w Daytona Beach (USA), 

Międzynarodowym Portem Lotniczym im. Jana Pawła II Kraków-Balice oraz Uniwersytetem 

Ekonomicznym w Krakowie. UEK oraz KSB UEK reprezentował prof. Piotr Buła. 

§ W dniach 29 listopada do 1 grudnia 2019 r. KSB UEK zorganizowała wyjazd szkoleniowo-

integracyjny studentów 25. edycji Programu Executive MBA oraz 14. edycji Programu 

International. Podczas sesji wyjazdowej został zrealizowany kurs Developing Intercultural 

Intelligence for International Negotiations, który poprowadził prof. Michel Pote z Francji.  

§ Spotkanie w dniu 2 grudnia 2019 r. z prof. Michelem Pote – wykładowcą KSB UEK oraz 

konsultantem szkół biznesu, który wspierał Szkołę podczas procesu akredytacji EPAS. Podczas 

spotkania podsumowano wizytę audytorów EFMD, których Szkoła gościła w terminie 24–26 

września 2019 r. 

§ Spotkanie wigilijne w Klubie KSB Alumni MBA odbyło się 14 grudnia 2019 r., które zgromadziło 

absolwentów, jak również studentów wszystkich programów MBA Krakowskiej Szkoły Biznesu 

UEK. Oprócz władz Szkoły i Uczelni życzenia świąteczne złożył studentom MBA Prezes Klubu – 

Robert Sołek. 

§ W dniach 6–10 lutego 2020 r. Dyrektor KSB UEK – Prof. Piotr Buła, w ramach współpracy pomiędzy 

Międzynarodowym Portem Lotniczym Kraków-Balice a Uniwersytetem Ekonomicznym w 

Krakowie, brał udział w spotkaniu branżowym w konsulacie RP w Chicago (USA)  

z przedstawicielami biznesu oraz w targach Travel and American Show. Wizyta miała na celu 

promocję Województwa Małopolskiego oraz UEK na rynku amerykańskim. 

§ Podczas konferencji dla Dziekanów i Dyrektorów Zarządzających zorganizowanej przez EFMD  

w Mediolanie (Włochy) w dniu 13 lutego 2020 r. Dyrektora KSB UEK – Prof. Piotr Buła spotkał się  

z Prezydentem EFMD – Erickiem Cornuel, który podsumował proces akredytacyjny realizowany  

w ostatnich latach przez KSB UEK. 

§ W dniu 3 marca 2020 r. Rada Akredytacyjna EPAS podjęła decyzję o przyznaniu  

3-letniej akredytacji dla Programu Executive MBA Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK. Tym samym 

Program Executive MBA Szkoły dołączył do elitarnej grupy 124 programów na świecie, które 

posiadają akredytację EPAS przyznawaną przez EFMD. 

§ W poprzednich latach akademickich studenci Programu MBA KSB + Master brali udział  

w wyjeździe szkoleniowo-integracyjnym Study Trip Poland organizowanym we współpracy  

z partnerem programu, Polskim Kampusem Clark University w Łodzi. Podczas wyjazdu do Łodzi 

realizowane były kursy z programu studiów oraz zwiedzanie firm. 

§ W dniu 3 lipca 2020 r. odbyły się obrony prac końcowych uczestników 13. edycji Programu 

International MBA, realizowanego we współpracy ze szwajcarską St. Gallen Business School. 

Tegoroczne obrony, w związku z ograniczeniami wynikającymi z pandemii, odbyły się w nowej, 

hybrydowej formie, dającej możliwość wyboru tradycyjnej (przy zachowaniu zasad 

bezpieczeństwa) lub zdalnej formy egzaminu zarówno studentom MBA, jak i członkom komisji 

egzaminacyjnej. Okazało się to szczególnie przydatne w przypadku szwajcarskich recenzentów 

prac końcowych, którzy nie mogli osobiście przyjechać do Krakowa, ale byli obecni w czasie 

egzaminów dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii. 

§ W dniu 11 lipca 2020 r. odbyły się obrony prac końcowych uczestników 6. edycji Programu MBA 

KSB + Master, realizowanego we współpracy z amerykańską uczelnią Clark University. Studenci 

prezentowali wyniki swoich badań w formie projektu Capstone, który angażuje słuchaczy do 

badania problemów biznesowych, wyzwań dotyczących efektywnego zarządzania oraz 

socjoekonomicznych relacji budujących aktualny świat biznesu. Tegoroczne obrony, w związku  
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z ograniczeniami wynikającymi z pandemii, odbyły się w nowej, hybrydowej wersji, dającej 

możliwość wyboru tradycyjnej (przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa) lub zdalnej formy 

egzaminu zarówno studentom, jak i członkom Komisji Egzaminacyjnej. 

§ W dniach 15–18 września 2020 r. odbył się Study Trip Paris – wyjazd szkoleniowy studentów 25. 

edycji Programu Executive MBA do EM Normandie Business School, szkoły partnerskiej programu, 

który jest integralną częścią studiów EMBA oraz okazją do spotkania się z przedstawicielami EM 

Normandie Business School odpowiedzialnymi za współpracę z KSB UEK. Podczas wyjazdu do 

Paryża zrealizowany został kurs International Marketing, który poprowadził Sebastien Girard – 

Dyrektor firmy Icon-Icon, specjalista ds. marketingu dóbr luksusowych. Studenci zwiedzili również 

miejsca związane z high fashion oraz uczestniczyli w spotkaniu z Sophie Duverne – Dyrektorem ds. 

rozwoju talentów luksusowego domu mody Hermes.Ponieważ w Study Trip Paris, ze względu na 

sytuację epidemiczną, zdecydowała się uczestniczyć tylko część grupy Executive MBA zajęcia  

z przedmiotu International Marketing były transmitowane online, co pozwoliło studentom, którzy 

nie wyjechali, aktywnie uczestniczyć w zajęciach realizowanych w Paryżu. 

 

Amerykańska akredytacja NECHE 

Od stycznia 2019 r. w KSB UEK trwały przygotowania do akredytacji Programu  

MBA KSB + Master realizowanego we współpracy z Clark University, USA.  Akredytacja przyznawana 

jest przez New England Commission of Higher Education (NECHE) – regionalną agencję akredytującą 

uczelnie wyższe w sześciu stanach USA: Connecticut, Maine, Massachusetts, New Hampshire, Rhode 

Island i Vermont. Agencja ta uznawana jest przez Sekretarza Edukacji USA jako wiarygodny organ  

w zakresie jakości edukacji dla akredytowanych instytucji. Przyznawana przez NECHE akredytacja jest 

również uznawana przez Radę ds. Akredytacji Szkolnictwa Wyższego (Council for Higher Education 
Accreditation) w Stanach Zjednoczonych. Audyt związany jest z ustaleniem nowych warunków 

kontynuacji umowy o współpracę w ramach kierunku studiów oraz utworzeniem kampusu Clark 
University na terenie KSB UEK. 

Audyt NECHE został przeprowadzony w dniach 22–23 października 2019 r. W raporcie, który 

KSB UEK otrzymała w styczniu 2020 r. potwierdzono, że cele nauczania, polityka akademicka, plan 

studiów oraz jakość Programu MBA KSB + Master realizowanego w krakowskim kampusie są takie 

same jak na amerykańskiej uczelni. Audytor w swoim raporcie docenił zaangażowanie, doświadczenie 

i dbałość o jakość nauczania polskich wykładowców. Dostrzeżono także różnorodność 

narodowościową i aktywną postawę słuchaczy oraz bliską, wieloletnią współpracę pomiędzy 

uczelniami, która przyczynia się do sukces programu. Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Krakowie uzyskała status zagranicznego kampusu (branch campus) amerykańskiej 

uczelni Clark University.  

Międzynarodowa akredytacja 

KSB UEK jest członkiem European Foundation for Management Development (EFMD) – Full 

Member od 2011 r. Po wprowadzeniu licznych zmian dotyczących funkcjonowania Szkoły i Programu 

MBA zaleconych przez instytucję akredytującą w 2013 r. KSB UEK złożyło wniosek aplikacyjny EPAS  

w czerwcu 2018 r. Po zatwierdzeniu wniosku (EPAS Datasheet) w październiku 2018 r. i uzyskaniu 

kwalifikowalności (Eligibility) dla Programu Executive MBA, Szkoła przystąpiła do realizacji procedury 

akredytacyjnej EPAS. Rozpoczęto tworzenie zespołu zadaniowego i podzielono prace przy pisaniu 

Raportu Samooceny (Self-Assessment Report) oraz organizacji wizyty audytorów EPAS w KSB UEK (Peer 
Review Visit) zgodnie z instrukcjami zawartymi w EFMD EPAS Process Manual oraz EFMD EPAS Process 

Manual Annexes.  

W dniach 24–26 września 2019 r. KSB UEK przyjęła zespołu audytorów EPAS (Peer Review 

Team). Plan wizyty PRT został przygotowany zgodnie z wytycznymi Biura EPAS EFMD. KSB UEK 
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przygotowała również wymagane materiały i dokumenty dotyczące funkcjonowania Szkoły oraz 

Programu Executive MBA zgodnie z instrukcją zawartą w EFMD EPAS Process Manual Annexes. 

Zgromadzone one były w pokoju do pracy i spotkań tzw. Base Room. Zgodnie z planem wizyty 

audytorzy spotkali się z przedstawicielami głównych interesariuszy Programu Executive MBA: zespół 

zarządzający programem, wykładowcy, studenci, absolwenci, firmy – otoczenie biznesowe, osoby 

wspierające program: IT, biblioteka, finanse, marketing, zarządzanie jakością. Wnioski i uwagi zespołu 

audytorów EPAS (Peer Review Team), jak również rekomendacja przyznania 3-letniej akredytacji EPAS, 

zostały zawarte w raporcie przekazanym KSB UEK w dniu 18 listopada 2019 r.  

Ostateczna decyzja dotycząca przyznania akredytacji zostaje podjęta na posiedzeniu Rady 

Akredytacyjnej EPAS (EPAS Accreditation Board), która spotyka się tylko dwa razy w roku,  

w październiku oraz lutym/marcu. Aplikacja KSB UEK oraz raport Peer Review Team zostały omówione 

na posiedzeniu Rady w dniu 3 marca 2020 r.  Rada Akredytacyjna EPAS podjęła decyzję  
o przyznaniu 3-letniej akredytacji EPAS dla Programu Executive MBA, która została przekazana przez 

Barbarę Sporn – Dyrektora EPAS EFMD oraz profesora Vienna University of Economics and Business.  

Tym samym Program Executive MBA KSB UEK dołączył do elitarnej grupy 124 programów na 

świecie, które posiadają akredytację EPAS przyznawaną przez EFMD. Został również drugim 

Programem Executive MBA (obok Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej), który może poszczycić się 

takim osiągnięciem. 

Dofinansowanie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego do akredytacji zagranicznych KSB UEK 

Po zatwierdzeniu przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wniosków złożonych przez KSB 

UEK, w ramach projektu pozakonkursowego pt. „Akredytacje zagraniczne” w zakresie Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Szkoła otrzymała w grudniu 2018 r. pierwszą transzę dofinasowania do akredytacji EPAS 

EFMD oraz IACBE na kwotę 169 000 pln. W grudniu 2019 r. KSB UEK otrzymała drugą transzę 

dofinansowania na powyższe akredytacje w wysokości 190 000 pln. 

Ze środków MNiSW zostały opłacone składki członkowskie EFMD oraz IACBE, koszty procedury 

akredytacyjnej EPAS EFMD, jak również udział osób odpowiedzialnych w Szkole za akredytacje 

zagraniczne w seminariach i konferencjach EFMD, które umożliwiły lepsze przygotowanie KSB UEK do 

realizacji kolejnych etapów procesu akredytacji EPAS. 

Wnioski złożone przez KSB UEK dotyczyły trzech wybranych akredytacji zagranicznych na łączną 

kwotę w wysokości 854 930,77 PLN: 

1) EPAS (European Programme Accreditation System) – międzynarodowa certyfikacja programu 

przyznawana przez European Foundation for Management Development (EFMD) – kwota 

dofinansowania 449 174,83 PLN; 

2) IACBE (International Accreditation Council for Business Education) – wiodąca amerykańska 

instytucja akredytująca o zasięgu globalnym, która w swej działalności skupia się na szkołach 

biznesowych – kwota dofinansowania 166 841,32 PLN; 

3) AMBA (Association of MBAs) – międzynarodowe, niezależne stowarzyszenie zajmujące się 

badaniami z zakresu nauk o zarządzaniu, które jako jedyny profesjonalny podmiot łączy 

studentów MBA, absolwentów akredytowanych szkół biznesu i ich pracodawców na całym 

świecie – kwota dofinansowania 238 914,62 PLN. 
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Konferencje, publikacje, projekty, seminaria: 

§ W dniach 7–8 listopada 2019 r. Dyrektor KSB UEK – prof. Piotr Buła oraz Dyrektor Biura MBA – 

Monika Bulsza wzięli udział w konferencji EFMD (EFMD GN Asia Annual Conference) pod hasłem 

"Vision 2030: Rising Asia, Impact through the Power of Collaboration". Konferencja była 

zorganizowana we współpracy z CFVG European Excellence Management Education, Ho Chi Minh 

City (Wietnam). 

§ Udział Dyrektora KSB UEK – prof. Piotra Buły w konferencji LUMEN. Leaders in University 

Management, która odbyła się w Warszawie w dniu 19 listopada 2019 r. Tematem konferencji były 

praktyczne aspekty implementacji Ustawy 2.0, w tym zarządzanie zmianą w szkołach wyższych. 

§ W dniach 6–7 grudnia 2019 r. Dyrektor KSB UEK – prof. Piotr Buła wziął udział w jubileuszowej 

międzynarodowej konferencji uświetniającej 30-lecie współpracy UEK z Fachhochschule 

Muenster. Konferencja pt. “Management sciences and challenges of digitalization” została 

zorganizowana w Krakowie przez Katedrę Zarządzania Międzynarodowego UEK oraz Fundację 

Zarządzania Międzynarodowego.  

§ Uczestnictwo Dyrektora KSB UEK – prof. Piotra Buły, w dniach 13–14 lutego 2020 r., w konferencji 

dla Dziekanów i Dyrektorów Zarządzających zorganizowanej przez EFMD w Mediolanie (Włochy) – 

2020 EFMD Conference for Deans & Directors General pod hasłem “Managing Impact”. 

§ Udział przedstawicieli Szkoły i Uczelni w corocznej konferencja EFMD (Annual EFMD Conference) 

w terminie 31 sierpnia do 2 września 2020 r. Konferencja zatytułowana „Embracing the future: 

a new mandate for business schools” pierwotnie zaplanowana była na początek czerwca 2020 r. 

Jednak ze względu na pandemię COVID-19 jej termin został przesunięty, a sama konferencja 

przeorganizowana po raz pierwszy na wersję online. Konferencja skupiała osoby związane 

z edukacją menedżerską, odpowiedzialne również za jej rozwój. Przedstawiciele KSB oraz UEK mieli 

okazję spotkać się z przedstawicielami szkół biznesu z całego świata, instytucji edukacyjnych, 

a także środowiska biznesowego. Ponadto uczestnikom konferencji przedstawione zostały szkoły 

i programy, które w 2019 r. uzyskały międzynarodową akredytację EFMD – EPAS lub EQUIS. Pośród 

wyróżnionych znalazł się Program Executive MBA Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK, który otrzymał 

w 2020 r. 3-letnią akredytację EPAS. 
 

Udział przedstawicieli KSB UEK w następujących wydarzeniach:  

§ W dniu 8 listopada 2019 r. zainaugurowano 2. edycję studiów podyplomowych MBA „Zarządzanie 

bankiem spółdzielczym” realizowanych przy współpracy Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK 

i Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.  

§ Uczestnictwo w czwartej edycji Open Eyes Economy Summit – Międzynarodowym Szczycie 

Ekonomicznym opartym na wartościach społecznych, odbywającym się w Centrum Kongresowym 

ICE Kraków w dniach 19–20 listopada 2019 r. 

§ Udział w uroczystości 30-lecia programu MBA realizowanego przez Akademię Leona Koźmińskiego, 

która odbyła się 13 grudnia 2019 r. w Warszawie. Była to okazja do wspólnego celebrowania 

okrągłej rocznicy powstania programu MBA ALK, refleksji, podsumowań i networkingu 

w społeczności MBA. 

§ W dniu 10 stycznia 2020 r. odbyło się spotkanie Rady studiów MBA in Community Management, 

podczas którego podsumowano studia realizowane w Krakowie i Wrocławiu oraz omówiono 

możliwość rozszerzenia tego kierunku na inne miasta. Członkami Rady są: poseł prof. ISP PAN 

Paweł Kowal, poseł Rafał Bochenek, Ilona Byra – Prezes Zarządu Instytutu Heweliusza, Wojciech 

Wróbel – zaproszony gość, Wojciech Pelowski – szef redakcji gospodarczych Gazety Wyborczej, 

prof. UEK dr hab. Piotr Buła, dr Krzysztof Głuc, dr Piotr Markiewicz, dr Jakub Kwaśny. 

§ W miesiącach od kwietnia do czerwca 2020 r. odbywały się spotkania online Coffee Zoom w KSB 

UEK, które służyły wymianie myśli, budowaniu kontaktów i poszerzaniu wiedzy na temat 

mechanizmów funkcjonowania państwa i samorządu. Celem spotkań pt. Coffee Zoom była 
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integracja słuchaczy studiów MBA in Community Management i wymiana poglądów dotyczących 

bieżących spraw życia publicznego i gospodarczego. Prelegentami w czasie tych spotkań byli m.in. 

Marszałek Senatu – prof. Tomasz Grodzki, wieloletni samorządowiec a obecnie senator – 

prof. Zygmunt Frankiewicz, były Prezes Rady Ministrów i Prezes NBP – prof. Marek Belka, Rzecznik 

Praw Obywatelskich – prof. Adam Bodnar oraz Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju – 

dr Krzysztof Mazur. 

§ Powołanie na stanowisko Dyrektora KSB UEK dr. Piotra Sedlaka w dniu 1 września 2020 r. 

§ W dniu 3 września 2020 r. odbył się kolejny Dzień Otwarty Studiów MBA całkowicie w formie online 

przy wykorzystaniu oprogramowania Zoom. Podczas spotkania uczestnicy mogli zapoznać się 

z ofertą Szkoły, porozmawiać z Dyrektorami oraz Menedżerami programów, a także 

z absolwentami poszczególnych kierunków studiów MBA. 

§ W dniu 5 września 2020 r. odbyło uroczyste rozdanie dyplomów na kierunku MBA in General 

Management, podczas którego obecni byli: Prorektor ds. Kształcenia i Studentów – prof. UEK dr 

hab. Karolina Klecha-Tylec, Dyrektor KSB UEK – dr Piotr Sedlak, Dyrektor Programu MBA – dr Jakub 

Kwaśny oraz dr Marta Ulbrych. 

§ W dniu 15 września 2020 r. odbył się Dzień Otwarty Studiów Podyplomowych całkowicie w formie 

online przy wykorzystaniu oprogramowania Zoom. Podczas spotkania uczestnicy mogli zapoznać 

się z ofertą Szkoły, porozmawiać z Dyrektorami oraz Menedżerami poszczególnych kierunków 

studiów podyplomowych. 

Członkostwo KSB UEK w instytucjach krajowych i międzynarodowych. 

Krakowska Szkoła Biznesu UEK jest członkiem w następujących międzynarodowych i krajowych 

organizacji: 

§ EFMD (European Foundation for Management Development), które jako międzynarodowa 

organizacja non profit stanowi unikalne forum wymiany informacji, dobrych praktyk, badań  

a także debaty na temat innowacji i najlepszych praktyk w zakresie rozwoju biznesu  

i zarządzania. Uznana na  całym świecie jako jedna  z najbardziej prestiżowych jednostek 

akredytujących certyfikuje szkoły biznesu, uniwersytety, programy biznesowe oraz kursy 

internetowe. EFMD jako ambasador rozwoju zarządzania w Europie zrzesza blisko 900 organizacji 

członkowskich ze środowisk akademickich, biznesu oraz doradztwa publicznego  

w 88 krajach na całym świecie.  

§ IACBE (International Accreditation Council for Business Education) jest wiodącą amerykańską 

instytucją akredytującą o zasięgu globalnym, która w swej działalności skupia się przede wszystkim 

na szkołach biznesu. IACBE zrzesza kilkaset instytucji członkowskich z całego świata  

i ponad 1300 akredytowanych programów biznesowych. Członkostwo Krakowskiej Szkoły Biznesu 

UEK w organizacji IACBE daje możliwość uzyskania prestiżowej certyfikacji, ale także nawiązania 

międzynarodowego partnerstwa z innymi uczelniami oraz korzystania z dobrych praktyk, takich 

jak: działania doradcze, mentoring, szkolenia i warsztaty, wymiany studenckie  

i kadrowe. 

§ CEEMAN (Central and East European Management Development Association) stanowi obecnie 

globalną sieć instytucji zainteresowanych rozwojem edukacji w zakresie zarządzania. 

Stowarzyszenie liczy ponad 225 członków z 54 krajów Europy, Ameryki Północnej, Ameryki 

Łacińskiej, Afryki i Azji. Aktywność stowarzyszenia CEEMAN przejawia się m.in. poprzez 

organizowanie seminariów, programów badawczych, warsztatów, międzynarodowych konferencji 

dotyczących programów i instytucji edukacyjnych. CEEMAN przyznaje również międzynarodową 

akredytację instytucjonalną stowarzyszenia – IQA (International Quality Accreditation), która 

potwierdza najwyższą jakość prowadzonych programów.  

§ AAPBS (Association of Asia-Pacific Business Schools) – Stowarzyszenie Szkół Biznesu Azji  

i Pacyfiku, którego głównym celem jest podniesienie jakości edukacji biznesowej. Członkowie 
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AAPBS dążą do zrozumienia i opracowania solidnego paradygmatu dla azjatyckiego modelu 

edukacji w kontekście globalnym. Stale rozwijająca się sieć stanowi dla szkół członkowskich 

platformę do współpracy, wymiany doświadczeń i najlepszych praktyk w zakresie zarządzania. 

§ ASPIRE (Association of IT & Business Process Services Companies) zrzesza firmy z sektora IT  

i zawansowanych usług biznesowych – Business Process Outsourcing (BPO) i jest jednym  

z wiodących stowarzyszeń biznesowych w Europie Środkowo-Wschodniej, które skupia ponad 180 

podmiotów, głównie firm o zasięgu międzynarodowym. Celem ASPIRE jest wzmacnianie modelu 

biznesowego w powiązanych branżach, pomoc jego członkom w zwiększaniu ich przewagi 

konkurencyjnej poprzez identyfikację wspólnych aspiracji, tworzenie sieci kontaktów i wymianę 

informacji. 

§ SEM FORUM – Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej, które zrzesza szkoły biznesu, instytucje i 

organizacje szkolące, przedsiębiorstwa oraz osoby indywidulane, które są zainteresowane 

rozwojem zarządzania. Celem Stowarzyszenia jest promocja i stosowanie najlepszych rozwiązań 

służących edukacji i rozwojowi ludzi biznesu. SEM FORUM prowadzi szeroką działalność na rzecz 

jakości kształcenia. Organizacja prowadzi akredytację programów studiów wyższych w zakresie 

ekonomii, zarządzania i informatyki, a także akredytację programów Master of Business 
Administration. SEM FORUM prowadzi również ratingi studiów MBA, które pełnią istotną rolę w 

rozwoju edukacji menedżerskiej. 

Nagrody i wyróżnienia 

§ W corocznym plebiscycie magazynu ekonomicznego Home&Market, w każdej z kilkunastu 

kategorii, wyróżniane są 3 produkty i usługi, które w szczególny sposób wyróżniały się na rynku i 

cieszyły się największym uznaniem klientów indywidualnych i biznesowych.  

Krakowska Szkoła Biznesu UEK została nagrodzona Orderem Finansowym 2019 w kategorii 

Edukacja. 

Order Finansowy w kategorii Edukacja został również przyznany Szkole w 2020 r. 

§ Najlepsze Produkty dla Biznesu są to nagrody przyznawane przez tygodnik Gazeta Finansowa. 

Plebiscyt wyłania najlepsze rozwiązania/usługi na rynku skierowane do firm, wyróżniające się 

innowacyjnością, wysoką jakością, skrojone na miarę potrzeb każdego klienta, będące wsparciem 

na każdym etapie od finansowania po edukację. 

Program Executive MBA otrzymał tytuł Najlepszy Produkt dla Biznesu 2019 w kategorii Szkoły 

Biznesu. To samo wyróżnienie zostało przyznane w 2020 r. 

§ Redakcja Gazety Finansowej wybiera co roku najważniejsze produkty i usługi wspierające biznes w 

Polsce, z podziałem na następujące kategorie: Leasing, Telekomunikacja, Edukacja, Flota, Karta 

paliwowa, Transport, IT, Ubezpieczenia, Windykacja, Bank, Outsourcing, Informacja gospodarcza, 

Opieka Medyczna, Faktoring, Outsourcing, Doradztwo finansowe, Innowacje. 

Celem nagrody Najlepszy partner w biznesie jest uhonorowanie firmy i marki, mogącej 

poszczycić się największym zaufaniem wśród przedsiębiorców, innowacyjną ofertą oraz 

skutecznym wsparciem w rozwoju dla polskich przedsiębiorców. 

KSB UEK otrzymała tytuł Najlepszy partner w biznesie 2019 w kategorii Szkolnictwo. 

Projekt „Małopolska Chmura Edukacyjna” 

„Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania” to innowacyjna propozycja 

przekazywania wiedzy oraz przybliżania osiągnięć naukowych uczelni wyższych przy wykorzystaniu 

technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych uczniom w Małopolsce. Przedsięwzięcie Małopolska 

Chmura Edukacyjna to wspólne partnerstwo i współpraca pomiędzy Województwem Małopolskim 

oraz wiodącymi uczelniami wyższymi z Małopolski oraz organami prowadzącymi szkoły 

ponadgimnazjalne (technika i licea). 
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Krakowska Szkoła Biznesu koordynuje projekt na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w 

dwóch obszarach tematycznych: przedsiębiorczość oraz matematyka (z elementami rachunkowości). 

W ramach projektu w roku akademickim 2019/2020 zrealizowane zostały: 

§ zajęcia on-line z obszaru przedsiębiorczość – 60 godz. lekc., 

§ koła naukowe z obszaru przedsiębiorczość – 60 godz. lekc., 

§ warsztaty weekendowe z obszaru przedsiębiorczość – 60 godz. lekc., 

§ zajęcia on-line z obszaru matematyka z elementami rachunkowości – 30 godz. lekc., 

§ koła naukowe z obszaru matematyka z elementami rachunkowości – 30 godz. lekc., 

§ warsztaty weekendowe z obszaru matematyka z elementami rachunkowości – 60 godz. lekc. 

 

Zajęcia prowadzone były w salach KSB UEK wyposażonych w nowoczesny sprzęt multimedialny, 

który umożliwia transmisję na żywo między poszczególnymi jednostkami biorącymi udział w projekcie. 

Dobra jakość obrazu oraz dźwięku znacznie ułatwia komunikację pomiędzy uczestnikami zajęć. 

Dodatkowym usprawnieniem współpracy między KSB UEK, a szkołami był portal internetowy MChE. 

Dzięki tej platformie, szkoły uczestniczące w zajęciach z danego obszaru mają dostęp do odtworzenia 

materiału filmowego z zajęć online oraz kół naukowych. Portal także umożliwia pobieranie materiałów 

z zajęć, dzięki czemu uczniowie mogą utrwalać wiedzę nabytą podczas kursu. 

Działalność Klubu KSB Alumni MBA 

§ 14 grudnia 2019 r. odbyło się tradycyjne świąteczne spotkanie Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK dla 

studentów i absolwentów MBA. Spotkanie wigilijne to okazja do dyskusji z wykładowcami 

programów MBA z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz ze szkół partnerskich 

z zagranicy. Również absolwenci MBA z poprzednich lat zawsze z wielką przyjemnością uczestniczą 

w tym wydarzeniu. 

§ 3 lipca 2020 r. odbyło się spotkanie online z Panem Konradem Bajorem – prezesem Nova Praxis 

Sp. z o.o., dotyczące dokonywania zmian w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością (np. zmiana 

wspólników lub członków zarządu, zmiana modelu biznesowego) oraz budowania wiarygodności 

spółki. 

Międzynarodowy Kongres MBA 

16 maja 2020 r. tym razem całkowicie w formie elektronicznej, odbyła się 16. edycja 

Międzynarodowego Kongresu MBA, pod hasłem „Nowe modele biznesowe w epoce Industry 4.0”. W 

tegorocznej edycji Kongresu uczestniczyło około 250 osób.  

Kongres to największa w Polsce tego typu inicjatywa integrująca środowisko studentów  

i absolwentów studiów MBA. Wydarzenie to, w tym szczególnym roku, ze względu na pandemię 

COVID-19 miało jednak charakter interaktywny i w całości zostało przeniesione do przestrzeni 

wirtualnej. Kongres ma na celu przede wszystkim budowę aktywnej platformy współpracy, wymiany 

doświadczeń, poszerzania wiedzy i horyzontów. O specyfice Kongresu decyduje łączenie wystąpień 

naukowców z polskich i zagranicznych uczelni oraz czołowych ekspertów i ekonomistów.  

Wzięli w nim udział jak co roku menedżerowie wyższego i średniego szczebla legitymujący się tytułem 

Master of Business Administration, Dyrektorzy Programów MBA oraz naukowcy z polskich  

i zagranicznych uczelni. Ze względu na uczestników anglojęzycznych większość paneli była prowadzona 

w języku angielskim. 

Wykład inauguracyjny pt. “Do disruptive technologies change business? Evidence from blockchain 
technology” wygłosiła prof. Tatiana Garanina z School of Accounting and Finance, University of Vaasa 

z Finlandii. 

Podczas kongresu cztery pierwsze panele odbyły się w czasie rzeczywistym, natomiast panel V oraz VI 

możliwe były do obejrzenia na stronie kongresu w wersji offline. 
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Warsztaty – uczestnicy Kongresu mieli również okazję do wzięcia udziału w części warsztatowej, 

zorganizowanej również online. Spotkania poprowadzili trenerzy z wysokim poziomem wiedzy 

merytorycznej oraz bogatym doświadczeniem zawodowym, w tym w zakresie kształcenia w formie 

zdalnej. To świetna okazja do treningu własnych umiejętności i zdobycia nowych kompetencji,  

a dzięki interdyscyplinarnym grupom oraz szerokiemu przekrojowi branż jakie spotykają się na 

Kongresie, to również szansa na zdobycie nowych doświadczeń. 

Tematy zaoferowanych warsztatów były następujące: 

1. „Transformacja biznesu w czwartej rewolucji przemysłowej” – Nowe Motywacje, 

2. „Zastosowanie chatbotów i voicebotów do wsparcia procesów produkcyjnych, logistycznych 

utrzymaniowych w przemyśle i energetyce” – Unima2000, 

3. INVESTOR GAME – Get to Know the Energy Industry – BP & Shell. 

 
 
Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 

Studia podyplomowe 

W roku akademickim 2019/2020 realizowano zajęcia na studiach podyplomowych w MSAP 

UEK (dla łącznie 52 Słuchaczy) na następujących kierunkach: 

1. Zarządzanie w administracji publicznej – 15 Słuchaczy (zajęcia od X 2019 r. do VI 2020 r.). 

2. Akademia Dziedzictwa – 15 Słuchaczy (zajęcia od X 2019 r. do VII 2020 r.). 

3. Zarządzanie dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym pogranicza polsko-słowackiego – 

22 Słuchaczy (zajęcia od III 2020 r.). 

Rekrutację na studia podyplomowe na rok akademicki 2019/2020 ogłoszono w czerwcu 2019 r. na 

następujące kierunki: 

Nazwa studiów 
Liczba 

kandydatów 

Liczba 

słuchaczy* 

Rekrutacja na semestr zimowy (nabór czerwiec – wrzesień 2019 r.) 

Zarządzanie w administracji publicznej 16 15 

Zarządzanie nowoczesną firmą wodociągowo-kanalizacyjną  - 

Akademia Dziedzictwa 15 15 

Slow Management. Akademia Świadomego Lidera 1 - 

* W dniu inauguracji studiów. 
 

Ostatni z zaproponowanych kierunków to efekt współpracy MSAP UEK z Fundacją Zona Art. 

Studia zostały pozytywnie zaopiniowane Zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego 

w Krakowie nr R-0201-49/2019 z dnia 24 września 2019 r. W związku z uzyskaniem dostępu do Bazy 

Usług Rozwojowych (portalu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości) informacja o naborze na ww. 

kierunek została umieszczona w Bazie. Niestety nie udało się uruchomić kierunku. 

Uruchomiono studia podyplomowe Akademia Dziedzictwa edycja XIV, w przypadku których 

naukę rozpoczęło 15 Słuchaczy. Zajęcia rozpoczęły się stacjonarnie, niestety od kwietnia br. w związku 

z sytuacją epidemiczną spotkania odbywały się online, dwa bloki zajęć oraz wyjazd zabytkoznawczy 

zostały przesunięte na wrzesień br. W dniach od 2 do 6 września udało się zorganizować wyjazd 

Słuchaczy w rejony województwa świętokrzyskiego (Zarządzanie obiektami dziedzictwa kultury w 

województwie świętokrzyskim). Pod koniec miesiąca (19/20 i 26/27 września) zrealizowano także 

pozostałe bloki zajęć. 

Od października 2019 roku zajęcia rozpoczęli Słuchacze studiów podyplomowych ZAP. Zajęcia 

odbywały się zazwyczaj co dwa tygodnie w soboty i niedziele. Również w tym przypadku od marca br. 
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zajęcia na odbywały się w formie zdalnej. Zmianę w sposobie realizacji spotkań z słuchaczami 

spowodowała sytuacja epidemiczna w kraju. Forma ta spotkała się ze zrozumieniem słuchaczy 

i przebiegła bez problemów. Kierownictwo studiów wraz z dyrektorem MSAP zdecydowało, aby 

również obrony prac końcowych odbyły się w takiej formie, aby nie narażać słuchaczy na bliski kontakt. 

W ramach projektu „Karpackie Bramy: Między Ropą a Zborovem – ochrona i rozwój wspólnego 

dziedzictwa kulturowego na pograniczu polsko-słowackim” współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej 

INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020, który jest realizowany przez Uniwersytet Ekonomiczny 

w Krakowie działający poprzez pozawydziałową jednostkę Małopolską Szkołę Administracji Publicznej 

oraz Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Eleos, wspólnie z: Gmina Ropa (Partner Wiodący), Obec 

Zborov (Słowacja), Fundacja „Szlachetne Zdrowie”, przygotowano studia podyplomowe pod nazwą: 

„Zarządzanie dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym pogranicza polsko-słowackiego”. 

Oferta dydaktyczna skierowana jest do osób zaangażowanych w politykę kulturalną, ochronę 

środowiska oraz turystykę, m. in. do: pracowników JST, członków NGO, nauczycieli, bibliotekarzy, 

właścicieli zabytków, instytucji kultury. Studia mają wymiar międzynarodowy, łącznie obejmujących 

240 godzin lekcyjnych, podzielonych na 12 zjazdów weekendowych. Uczestniczą w nich 22 osoby 

(12 osób z Polski oraz 10 osób ze Słowacji). Podczas każdego z nich realizowanych jest 20 godzin 

lekcyjnych. Pierwszy semestr rozpoczął się w roku akademickim 2019/2020 (w marcu 2020 r.). Z uwagi 

na sytuację epidemiologiczną realizacja studiów została zawieszona. Kontynuacja zaplanowana jest na 

rok akademicki 2020/2021. 

W roku akademickim 2019/2020 studia na kierunku Zarządzanie i psychologia menedżerska na 

Uniwersytecie SWPS w Warszawie rozpoczęło 30 słuchaczy. Jest to kierunek, który Małopolska Szkoła 

Administracji Publicznej UEK przygotowała wspólnie z Uniwersytetem SWPS i który został 

zatwierdzony przez Radę Wydziału Gospodarki i Administracji Publicznej UEK 21 września 2016 r. Część 

zajęć – ok. 50% przedmiotów – prowadzili wykładowcy Uniwersytetu Ekonomicznego, którzy zostali 

wysoko ocenieni przez słuchaczy i organizatorów studiów po stronie Uniwersytetu SWPS. 

W okresie od czerwca do końca września 2020 r. odbyły się obrony prac końcowych na studiach 

podyplomowych w następujących terminach: 

Nazwa studiów I termin obron II termin obron 

Zarządzanie w administracji publicznej 10.07.2020 – 6 osób 25.09.2020 – 3 osoby 

Akademia Dziedzictwa 28.01.2020 – 2 osoby  
 

Szkoła stara się dotrzeć z informacją o naborze do szerokiego grona odbiorców, korzystając 

z powszechnie dostępnych źródeł informacji, takich jak strona internetowa, ale także kierując swoją 

ofertę bezpośrednio do konkretnych grup odbiorców. 

MSAP UEK regularnie monitoruje realizację studiów podyplomowych. W tym celu 

przeprowadzana jest analiza wypełnianych przez Słuchaczy ankiet dotyczących oceny programu 

studiów i ich organizacji, a także poszczególnych zajęć wszystkich wykładowców. Analiza ankiet 

pozwala na określenie poziomu zadowolenia uczestników studiów, a jednocześnie dostarcza wiedzy 

na temat opinii i komentarzy do programu, materiałów dydaktycznych oraz sugerowanych zmian. 

Ewaluacja studiów służy również do formułowania optymalnych koncepcji promocji studiów. 

Od października 2012 r. w Szkole działa Zespół ds. Jakości Kształcenia. Zespół zrealizuje zadania 

zgodnie z procedurami określonymi w Uchwale Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 

nr 22/2012 z dnia 17 września 2012 r. 

Konferencje i sympozja 

W roku akademickim 2019/2020 MSAP UEK zorganizowała 50. Sympozjum GAP –  

17-19 stycznia 2020 r., w Zakopanem.  
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Seminaria, szkolenia, publikacje i wydawnictwa 

Publikacje 

1. Kwartalnik „Zarządzanie Publiczne/Public Governance”: 2(48)/2019 

2. Kwartalnik „Zarządzanie Publiczne/Public Governance”: 3(49)/2019 

3. Kwartalnik „Zarządzanie Publiczne/Public Governance”: 4(50)/2019 

4. Półrocznik „Ekonomia Społeczna”: 1/2019. 

5. Półrocznik „Ekonomia Społeczna”: 2/2019. 

6. Półrocznik „Ekonomia Społeczna”: 1/2020. 

7. Rocznik „Kultura i Rozwój”: t. 7/2019. 

8. Monografia: Jerzy Hausner (red.), Łukasz Cieślik, Krystyna Dynowska-Chmielewska, Michał 

Federowicz, Krzysztof Głuc, Jarosław Górniak, Magdalena Jelonek, Marcin Kędzierski, Stanisław 

Mazur, Wojciech Paprocki, Barbara Worek, Poza horyzont. Kurs na edukację. Przyszłość systemu 
rozwoju kompetencji w Polsce, Kraków: Fundacja GAP, MSAP UEK. 

 
Ekspertyzy 

1. Mini studium wykonalności planów rozwojowych Spółki Akcyjnej „Uzdrowisko Krynica – 

Żegiestów” 

2. Techniczne Due Diligence. Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Opolu. Raport 

3. Prognozy finansowo-ekonomiczne Spółki Akcyjnej „Uzdrowisko Krynica – Żegiestów” na lata 2020-

2028 

a) Plany i prognozy ekonomiczno-finansowe oraz strategia działania Spółki na lata 2020-2028 

b) Podstawowe założenia do prognoz wyników ekonomiczno-finansowych na lata 2020-2028 

c) Prognoza bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych na lata 

2020-2028 

d) Prognozowane przychody ze sprzedaży w podziale na poszczególne grupy usług, produktów 

towarów i materiałów na lata 2020-2028 

e) Prognozowane koszty operacyjne w układzie rodzajowym na lata 2020-2028 

f) Prognozowane pozostałe przychody i koszty operacyjne na lata 2020-2028 

g) Prognozowane przychody i koszty finansowe na lata 2020-2028 

h) Prognozowane nakłady inwestycyjne wraz ze źródłami finansowania na lata 2020-2028 

i) Planowany zakres i struktura finansowania dłużnego na lata 2020-2028 
 
Seminarium „Dobre rządzenie” – współorganizacja 

16 października 2019 r. – Metodyka definiowania rządowych projektów flagowych i strategie 
sektorowe – Małgorzata Darowska, Pełnomocnik Ministra Infrastruktury ds. Bezzałogowych Statków 

Powietrznych 

13 listopada 2019 r. – Skuteczność polityki przeciwdziałania unikaniu opodatkowania wobec zmian 
strategii podatkowych holdingów międzynarodowych – dr Monika Laskowska, Partner PwC 

4 grudnia 2019 r. – Fałszywa (fake) demokracja, współczesny populistyczny autokratyzm: jak 
demokraci mogą sobie z tym radzić i poradzić – prof. UE dr hab. Bartłomiej Nowotarski, Uniwersytet 

Ekonomiczny we Wrocławiu 

15 stycznia 2020 r. – Efekty wspierania innowacyjności ze środków Unii Europejskiej w Polsce. Przegląd 
badań ewaluacyjnych – Katarzyna Lisek, Anna Szczucka, dr Seweryn Krupnik, Centrum Ewaluacji i Analiz 

Polityk Publicznych, Uniwersytet Jagielloński 

Projekty badawczo-wdrożeniowe 
W roku akademickim 2018/2019 MSAP UEK realizowała poniżej wymienione projekty 

badawczo-wdrożeniowe: 
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1. Monitorowanie bieżącej sytuacji gospodarczej w sektorach – badania 2016-2019 (ISR II) 

Podstawowym celem projektu jest antycypacyjna identyfikacja, w skali gospodarki narodowej 

oraz jej sektorów, obszarów występowania i poziomów ryzyka takich zakłóceń makroekonomicznych 

lub zjawisk na poziomie mikroekonomicznym (w odniesieniu do poszczególnych branż lub innych grup 

firm), które mogłyby powodować zagrożenie sprawnego funkcjonowania działających w nich 

przedsiębiorstw w wymiarze finansowym (financial distress) i w efekcie prowadzić do powstawania 

zjawisk braku ich płynności lub niewypłacalności w rozmiarze uzasadniającym podejmowanie działań 

prewencyjnych czy pomocowych. Narzędzie ISR jest instrumentem ostrzegawczym z krótko- 

i średniookresowym horyzontem prognozy/ostrzegania. 

Zamierzenia projektowe to prowadzenie badań, których celem jest ocena stanu zagrożenia 

finansowego kontynuacji działalności i upadłości przedsiębiorstw z wykorzystaniem 

wielowymiarowych modeli dyskryminacyjnych (ujęcie ekonomiczne), ocena przebiegu, intensywności 

i struktury zjawiska upadłości przedsiębiorstw (ujęcie prawne), wielowymiarowa analiza kierunków 

zmian wielkości i struktury miar potencjału oraz wyników finansowych przedsiębiorstw. 

Nazwa projektu (temat): usługa badawcza pn. „Monitorowanie bieżącej sytuacji gospodarczej 

w sektorach – badania 2016–2018” 

Projekt finansowany przez: Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach poddziałania 2.4.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 

Data realizacji projektu: 06.03.2017 – 30.04.2020 

Numer projektu: DIN/BDG-VIII-POIR-4/17 

Kwota przyznana (nakłady): 3 245 970,00 zł 
 

W ramach projektu okresie X 2019 – V 2020 koordynowano i przygotowano trzy edycje (12) 

raportów: 

1. XIII Raport z monitorowania bieżącej sytuacji gospodarczej w sektorach – badania 2016-2019 – 

komponent makroekonomiczny – Błażej Mazur, Mateusz Pipień 

2. XIII Raport z monitorowania bieżącej sytuacji gospodarczej w sektorach – badania 2016-2019 – 

komponent mikroekonomiczny – Kamil Fijorek, Jarosław Kaczmarek, Konrad Kolegowicz 

3. XIII Raport z monitorowania bieżącej sytuacji gospodarczej w sektorach – badania 2016-2019 – 

raport łączny – Piotr Boguszewski 

4. XIII Raport z monitorowania bieżącej sytuacji gospodarczej w sektorach – badania 2016-2019 – 

synteza – Jerzy Hausner 

5. XII Raport z monitorowania bieżącej sytuacji gospodarczej w sektorach – badania 2016-2019 – 

komponent makroekonomiczny – Błażej Mazur, Mateusz Pipień 

6. XII Raport z monitorowania bieżącej sytuacji gospodarczej w sektorach – badania 2016-2019 – 

komponent mikroekonomiczny – Kamil Fijorek, Jarosław Kaczmarek, Konrad Kolegowicz 

7. XII Raport z monitorowania bieżącej sytuacji gospodarczej w sektorach – badania 2016-2019 – 

raport łączny – Piotr Boguszewski 

8. XII Raport z monitorowania bieżącej sytuacji gospodarczej w sektorach – badania 2016-2019 – 

synteza – Jerzy Hausner 

9. XI Raport z monitorowania bieżącej sytuacji gospodarczej w sektorach – badania 2016-2019 – 

komponent makroekonomiczny – Błażej Mazur, Mateusz Pipień 

10. XI Raport z monitorowania bieżącej sytuacji gospodarczej w sektorach – badania 2016-2019 – 

komponent mikroekonomiczny – Kamil Fijorek, Jarosław Kaczmarek, Konrad Kolegowicz 

11. XI Raport z monitorowania bieżącej sytuacji gospodarczej w sektorach – badania 2016-2019 – 

raport łączny – Piotr Boguszewski 

12. XI Raport z monitorowania bieżącej sytuacji gospodarczej w sektorach – badania 2016-2019 – 

synteza – Jerzy Hausner 
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2. DOBRE – “Decentralization Offering Better Results and Efficiency” 

DOBRE jest projektem międzynarodowym realizowanym w konsorcjum szeregu instytucji 

z USA, Polski i Ukrainy. Liderem jest amerykańska organizacja Global Communities, a partnerami są: 

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie działający poprzez 

MSAP UEK, Ukrainian Crisis Media Center, Social Boost, National Democratic Institute. Celem projektu, 

finansowanego przez amerykańską agencję rządową USAID, jest wsparcie procesów decentralizacji 

samorządu terytorialnego na Ukrainie poprzez zapewnienie doradztwa, szkoleń, finansowego wsparcia 

małych inwestycji oraz podejmowanie działań stymulujących otoczenie funkcjonowania 

zreformowanego samorządu w 7 regionach Ukrainy: Charków, Dnipro, Cherson, Mikołajów, 

Kropiwnicki, Tarnopol i Iwano-Frankowsk. Projekt realizowany jest w latach 2016-2021. Wartość 

projektu wynosi 50 mln dolarów, w chwili obecnej budżet MSAP to ok. 770 tys. dolarów, jednak 

negocjowane jest rozszerzenie zakresu zaangażowania MSAP, co skutkować będzie zwiększeniem 

budżetu do blisko 1,5 mln dolarów. 

MSAP UEK jest odpowiedzialna za przeprowadzenie działań ukierunkowanych na 

upowszechnienie idei decentralizacji samorządu terytorialnego wśród ukraińskich uczelni oraz 

instytucji odpowiadających za doskonalenie zawodowe i przekwalifikowanie kadr administracji 

publicznej na Ukrainie. Zakres zadań obejmuje m.in. analizę stanu kształcenia w zakresie administracji 

publicznej w 3 obszarach: studiów I stopnia, studiów II stopnia, oferty doskonalenia zawodowego, 

utworzenie konsorcjum instytucji edukacyjnych na rzecz jakości kształcenia kadr dla administracji 

publicznej oraz wypracowanie standardów kształcenia dla różnych poziomów, upowszechnienie tych 

standardów oraz przygotowanie, wspólnie z partnerami ukraińskimi, nowej formuły studiów 

podyplomowych dla administracji publicznej. Negocjowane rozszerzenie prac MSAP UEK polegać 

będzie na przygotowaniu, we współpracy z partnerami ukraińskimi, 21 programów studiów 

podyplomowych dla zreformowanych samorządów ukraińskich, opracowanie materiałów 

szkoleniowych oraz przygotowanie kadr do prowadzenia zajęć. 

Dzięki realizacji projektu MSAP UEK umacnia swoją pozycję i rozpoznawalność na Ukrainie. 

Pozwoliło to na podjęcie rozmów z Programem U-LEAD (program Unii Europejskiej wspierający 

reformę decentralizacyjną na Ukrainie) na temat realizacji kolejnego projektu, finansowanego ze 

środków U-LEAD, w zakresie wsparcia modernizacji kształcenia i doskonalenia kadr administracji 

publicznej w Regionalnym Centrum Doskonalenia Administracji Publicznej w Winnicy. 

Jednocześnie Dyrektor MSAP UEK został zaproszony do prac zespołu doradczego 

w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w zakresie programowania wsparcia udzielanego przez Rząd RP 

dla reform na Ukrainie. Ponadto Dyrektor MSAP UEK został członkiem grupy doradczej przy Radzie 

Służby Cywilnej Ukrainy – praca w tej grupie zaowocowała wprowadzeniem nowych rozwiązań 

w zakresie akredytacji studiów podyplomowych na Ukrainie dla pracowników służby cywilnej. 

W okresie sprawozdawczym MSAP UEK zrealizował cykl szkoleń dla trenerów – pracowników 

dydaktycznych uniwersytetów i centrum rozwoju zawodowego administracji publicznej w 7 regionach, 

m.in. przeprowadzono konferencję w Kijowie, w ramach której zrealizowano 15 sesji szkoleniowych 

dla ok. 150 trenerów, którzy będą realizować programy szkoleniowe dla kadr reformowanego 

samorządu ukraińskiego. 

Oprócz przedstawicieli instytucji edukacyjnych, w konferencji wzięli udział przedstawiciele 

kierownictwa Narodowej Agencji ds. Służby Cywilnej Ukrainy, kierownictwa projektu DOBRE na 

Ukrainie oraz Stowarzyszenia Miast Ukraińskich. 

Kolejnym etapem programu szkoleniowego dla trenerów było przeprowadzenie 

7 regionalnych szkoleń dla trenerów z zakresu edukacji dorosłych, doradztwa dla samorządów oraz 

specyfiki realizacji studiów podyplomowych. Realizacja szkoleń na poziomie regionalnym, oprócz celu 

edukacyjnego, służyła również promocji MSAP UEK jako czołowej europejskiej instytucji prowadzącej 

badania oraz szkolenia z zakresu administracji publicznej na Ukrainie. 
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W wyniku realizacji działań w ramach projektu DOBRE, MSAP UEK przygotowała programy 

szkoleniowe, które będą realizowane przez 18 placówek oświatowych w 7 regionach Ukrainy, dla 450-

500 pracowników nowopowstałych hromad terytorialnych (gmin) Ukrainy. Obecnie programy są 

w trakcie akredytacji przez Narodową Agencją ds. Służby Cywilnej Ukrainy (NASC), która jest 

planowana w dwóch etapach. Pierwszy etap akredytacji został zakończony z sukcesem. 

Nawiązanie przez MSAP UEK ścisłej współpracy z NASC skutkuje rozszerzeniem komponentu 

edukacyjnego projektu DOBRE. Obecnie przygotowywany jest wspólny program z NASC dla 

urzędników służby cywilnej kategorii A — naczelników jednostek organizacyjnych ministerstw 

zaangażowanych we wdrażanie reformy decentralizacji na Ukrainie. Oczekuje się, że przeszkolonych 

zostanie 30 menedżerów odpowiednich ministerstw. 

Jednocześnie, biorąc pod uwagę, że w czerwcu 2020 r. projekt DOBRE rozpoczął pracę w trzech 

kolejnych obwodach: Zaporoskim, Czerniowieckim i Czernichowskim, trwają przygotowania do 

rozbudowy konsorcjum placówek oświatowych w ramach projektu w celu zaangażowania 

uniwersytetów z tych regionów. W najbliższych miesiącach odbędzie się selekcja i włączenie nowych 

instytucji do konsorcjum oraz szkolenie trenerów, którzy będą prowadzić zajęcia na studiach – 

planowane jest przeszkolenie ok 60 trenerów z 3 nowych regionów. 

 
3. DIALOG: Ścieżki dostosowania uczelni ekonomicznych do zmian w systemie nauki i szkolnictwa 

wyższego 

Projekt Ścieżki dostosowania uczelni ekonomicznych do zmian w systemie szkolnictwa 

wyższego jest finansowany w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą 

„DIALOG” realizowany w ramach partnerstwa najważniejszych uczelni ekonomicznych w Polsce, 

w którego skład wchodzą: 

§ Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (Lider projektu), 

§ Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 

§ Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 

§ Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 

§ Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. 
 
Cel projektu: przygotowanie uczelni ekonomicznych do adaptacji do nowego otoczenia regulacyjnego, 

a także dostarczenie twórcom reformy nauki i szkolnictwa wyższego wiedzy na temat spodziewanych 

skutków projektowanych zmian. 

Okres realizacji: 23.10.2017 do 22.10.2019 

Sygnatariusze porozumienia dostrzegają potrzebę podjęcia reform i zasadność ich 

projakościowego kierunku. Z uznaniem, ale i świadomością rysujących się wyzwań obserwują próbę 

wprowadzenia mechanizmów budowania doskonałości naukowej. Umasowienie kształcenia i słabość 

narzędzi premiowania osiągnięć naukowych nie tworzyły wszak dotąd bodźców wzmacniających 

pozycję polskiej nauki. Z drugiej strony, uczelnie ekonomiczne efektywnie dostosowały się do 

uprzednio obowiązującego systemu finansowania, co przy zmianie jego logiki pociąga za sobą duży 

wysiłek modernizacyjny. 

Mając na celu wsparcie adaptacji uczelni ekonomicznych do nowego modelu nie sposób nie 

dostrzec potrzeby podjęcia analizy, wypracowania metod i narzędzi wdrożenia zmian 

i upowszechnienia pierwszych doświadczeń z procesu implementacji reformy z uwzględnieniem 

specyfiki tego rodzaju szkół. Celem członków konsorcjum jest dostarczenie Ministerstwu Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego analiz m.in. z uwzględnieniem kontekstu oddziaływania projektowanej 

reformy na ogół polskich szkół wyższych, którego uczelnie ekonomiczne są częścią, oraz ich zdolności 

adaptacyjnej w świetle celów reformy oraz metod i narzędzi implementacji. 
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Analizie i planowaniu i monitorowaniu efektów zmian poddane zostaną trzy podstawowe sfery 

aktywności: 

§ doskonałości naukowej – z uwzględnieniem potrzeb w zakresie internacjonalizacji współpracy 

naukowej oraz budowania kompetencji niezbędnych do umiędzynarodowienia aktywności 

publikacyjnej, 

§ działalności dydaktycznej – biorąc pod uwagę ukierunkowanie kształcenia na potrzeby rynku oraz 

odwrót od dotychczasowego modelu kształcenia premiującego relatywnie wysoki wskaźnik relacji 

studentów przypadających na nauczyciela akademickiego, 

§ współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym – poprzez poszerzenie jej zakresu, wzbogacenie 

jej mechanizmów oraz jej intensyfikację. 
 

Na zmiany w tych trzech sferach – wyznaczających ramy społecznej i gospodarczej misji nauki 

– kluczowy wpływ będą miały zmiany w obrębie: 

§ systemu finansowania nauki, 

§ ustroju szkół wyższych. 
 

W okresie do 22 października 2019 r. finalizowano realizację wszystkich organizacyjnych oraz 

merytorycznych działań projektowych, w tym związanych z implementacją dobrych praktyk.  

W trakcie ostatniego roku akademickiego regularnie odbywały się spotkania Komitetu Sterującego 

projektu i trwały prace roboczych zespołów w poszczególnych obszarach tematycznych. 

Podsumowaniem projektu jest monografia naukowa: „Kierunki reformowania uczelni ekonomicznych 

w Polsce” pod redakcją dr Magdaleny Jelonek poświęcona wpływowi Konstytucji dla Nauki na 

funkcjonowanie uczelni ekonomicznych w Polsce. Omówiono w niej takie kwestie jak reformy 

systemów nauki i szkolnictwa wyższego w ujęciu międzynarodowym, prowadzenie badań  

i kształcenie na publicznych uczelniach ekonomicznych w świetle trendów międzynarodowych, trzecia 

misja uniwersytetu, konsekwencje reformy 2.0 dla stabilności finansowej oraz organizacyjnej uczelni. 

 

4. „Społeczno-gospodarcze konsekwencje czwartej rewolucji przemysłowej” (RID) 

Projekt finansowany w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą 

"Regionalna Inicjatywa Doskonałości" w latach 2019-2022 nr projektu: 021/RID/2018/19, kwota 

dofinansowania: 11 897 131,40 zł. 

Okres realizacji: 01.01.2019-31.12.2022 

Małopolska Szkoła Administracji Publicznej UEK (MSAP UEK) zapewnia obsługę projektu m.in. 

poprzez prowadzenie biura projektu, organizowanie spotkań projektowych i wydarzeń, obsługę 

medialną i informacyjną projektu, a także rozliczanie ponoszonych wydatków we współpracy ze 

służbami finansowymi uczelni etc. 

Cel główny: „Rozwój potencjału badawczego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w zakresie 

badań zaawansowanych nad czwartą rewolucją przemysłową oraz wykształcenie zdolności 

efektywnego zarządzania tym potencjałem”. 

Przyjęto cztery cele szczegółowe projektu, które są tożsame z celami Strategicznego Planu 

Rozwoju Badań Naukowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w latach 2019-2022: 

§ Wzmocnienie podstaw teoriotwórczych i metodologicznych badań zaawansowanych pracowników 

UEK nad czwartą rewolucją przemysłową, 

§ Intensyfikacja aktywności badawczej i publikacyjnej pracowników UEK w przestrzeni 

międzynarodowej w oparciu o wyniki badań nad czwartą rewolucją przemysłową, 

§ Wzrost aktywności pracowników UEK w zakresie aplikacji wyników badań zaawansowanych nad 

czwartą rewolucją przemysłową do otoczenia społeczno-gospodarczego, 

§ Instytucjonalizacja efektywnego systemu zarządzania aktywnością badawczą pracowników UEK. 
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Badania naukowe zostały zaplanowane wokół 9 problemów węzłowych: 

§ Złożoność zarządzania organizacjami w warunkach w czwartej rewolucji przemysłowej, 

§ Cyfryzacja procesów produkcji i zarządzania, 

§ Przemiany na rynkach finansowych i w kluczowych instytucjach rynkowych, 

§ Zarządzanie produktem, 

§ Nowe relacje przemysłowe, 

§ Zasoby rozwojowe nowej gospodarki, 

§ Polityka regulacyjna, 

§ Mechanizmy zarządzania działaniami zbiorowymi, 

§ Modele wytwarzania i dystrybucji dóbr i usług publicznych. 
 

W roku 2019/20 osiągnięto następujące rezultaty: 

§ Przygotowano kilkanaście artykułów do czasopism z list JCR i Scopus oraz szereg tekstów do 

czasopism spoza tych list, 

§ Zorganizowano ponad 50 seminariów, w których wzięło udział ponad 1 000 uczestników, 

§ członkowie zespołów badawczych wystąpili na ponad 100 krajowych i zagranicznych konferencjach, 

§ przyznano 25 grantów dla badaczy spoza zespołów. 
 

Poniżej zaprezentowano najciekawsze inicjatywy i badania prowadzone w ramach każdego 

spośród dziewięciu problemów węzłowych projektu. 

 
1.1 Złożoność zarządzania organizacjami w warunkach 4. rewolucji przemysłowej 

Zespół pod przewodnictwem dr Mariusza Sołtysika podjął badania, których głównym celem 

jest kompleksowa analiza i ocena możliwości stosowania koncepcji związanych ze złożonością w teorii 

i praktyce zarządzania, wskazanie wybranych obszarów i metod ich zastosowania oraz opracowanie 

kryteriów oceny złożoności zarządzania organizacjami. Podjęte prace badawcze zmierzają do 

osiągnięcia celu w postaci opracowania metodyki badania konsekwencji czwartej rewolucji 

przemysłowej, identyfikacji kryteriów złożoności podejmowania decyzji, opracowania modelu oceny 

kompetencji menedżerskich, identyfikacji złożoności relacji człowiek–robot. 

 
1.2 Cyfryzacja procesów produkcji i zarządzania 

W zespole, którego kierownikiem jest prof. UEK dr hab. Paweł Lula dokonano analizy 

schematów kompetencyjnych na polskim rynku pracy w kontekście Przemysłu 4.0 oraz oceny 

przydatności modeli opartych na grafach dwudzielnych do diagnozy prawidłowości występujących na 

polskim rynku pracy. Realizowane są również międzynarodowe badania sondażowe z wykorzystaniem 

autorskiego kwestionariusza badania kompetencji studentów. Obszar kompetencji i kwalifikacji był 

również przedmiotem badań i analiz w kontekście procesów ich potwierdzania oraz certyfikowania. 

Przeanalizowane zostały istniejące w Polsce systemy rejestrowania kompetencji oraz ich weryfikacji 

pod kątem potrzeb pracodawców. W wyniku badań opracowano koncepcję zastosowania 

rozproszonego sposobu gromadzenia informacji przy wykorzystaniu technologii blockchain w budowie 

zintegrowanego systemu potwierdzania kompetencji powiązanego z funkcjonującym na poziomie 

krajowym Zintegrowanym Systemem Kwalifikacji (ZSK). 

 
1.3 Przemiany na rynkach finansowych i w kluczowych instytucjach rynkowych 

Zespół koordynowany przez dr Małgorzatę Snarską przeprowadził badania koncentrujące się 

głównie na analizie efektywności funkcjonowania rynków finansowych, przedsiębiorstw na tych 

rynkach i otoczenia formalno-instytucjonalnego w dobie wyzwań stawianych przez czwartą rewolucję 

przemysłową. W badaniach skupiono się m.in. na mechanizmach powstawania nowych klas aktywów 
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finansowych. Badania w obszarze związanym z przetwarzaniem informacji i efektywnością rynków 

finansowych objęły również określanie mechanizmów oraz reguł powstawania nierówności 

i koncentracji bogactwa na rynku kryptowalut, a także ocenę roli reputacji inwestorów w procesie 

zawierania transakcji. W drodze symulacji i analitycznie pokazano jak te dość oszczędne założenia 

w naturalny sposób prowadzą do kondensacji bogactwa i wykluczenia znacznej części inwestorów 

z rynku oraz jaka jest rola redystrybucji majątkowej w takim modelu. 

 
1.4 Zarządzanie produktem 

Zespół dr inż. Magdaleny Wojnarowskiej realizuje cztery zadania badawcze dotyczące 

transformacji życia społecznego i gospodarczego na gospodarkę o obiegu zamkniętym. Wszystkie te 

zadania są ściśle powiązane z problematyką czwartej rewolucji przemysłowej w kontekście przejścia 

na model gospodarki o obiegu zamkniętym. W szczególności przejawia się to w ustaleniu relacji między 

Przemysłem 4.0 i GOZ pod względem ułatwiania realizacji zrównoważonej produkcji przez rozwiązania 

przynależące do Przemysłu 4.0, np. w odniesieniu do internetu opakowań (Internet of Packaging). 

Kolejnym aspektem jest identyfikacja możliwości i skutków wykorzystania Przemysłu 4.0 w obszarze 

realizacji zasad GOZ. Na uwagę zasługuje także ocena możliwości implementacji rozwiązań zaliczanych 

do Przemysłu 4.0 na potrzeby wdrożenia systemu zarządzania procesami zgodnie z zasadami GOZ. 

 
2.1 Nowe relacje przesyłowe w dobie czwartej rewolucji przemysłowej 

Głównym celem badawczym zespołu, którego liderem jest dr Maria Urbaniec jest analiza 

i ocena wpływu czwartej rewolucji przemysłowej na rynek pracy oraz identyfikacja nowych kierunków 

rozwoju w relacjach przemysłowych. Badania dotyczą relacji przemysłowych z uwzględnieniem 

następujących poziomów: pracowników, przedsiębiorstw, sektorów, kraju oraz globalnego. W ramach 

zaplanowanych w tym obszarze inicjatyw zorganizowano m.in. dwa międzynarodowe seminaria 

z wykładem prof. Iana Stone’a z Durham University, tj. seminarium pt. The Implications of the Fourth 
Industrial Revolution for Work, Careers and Learning oraz seminarium: The Challenges posed by the 
Fourth Industrial Revolution to Higher Education Institutions. 

 
2.2 Zasoby rozwojowe nowej gospodarki 

W przypadku zespołu zarządzanego przez dr Małgorzatę Kosałę głównym celem badawczym 

jest analiza i ocena wpływu czwartej rewolucji przemysłowej na zasoby rozwojowe nowej gospodarki 

oraz identyfikacja nowych kierunków rozwoju zasobów ludzkich. Spośród wielu osiągniętych 

rezultatów warto wymienić organizację dwóch międzynarodowych seminariów naukowych z udziałem 

prof. Gunthera Maiera z Wirtschaftsuniversität w Wiedniu: Publishing in international journals: How 
new technologies influence the trends in research publications oraz How to set up and develop 
a research career. 

 
3.1 Polityka regulacyjna 

Rozwój cyfrowy powoduje, że coraz częściej pojawia się potrzeba aktywnej roli rządu – 

zarówno jako stymulatora procesów, które sprzyjają rozwojowi społeczno-gospodarczemu, jak 

i kreatora polityki regulacyjnej. Kierując się tym założeniem, zespół koordynowany przez prof. UEK 

dr hab. Łukasza Mamicę podjął próbę identyfikacji mechanizmów decydujących o atrakcyjności 

niektórych lokalizacji jako centrów globalnych dostawców usług. Problematykę tę rozwinięto 

w monografii, która w tym roku ukaże się wydawnictwie Routledge pt. Business services outsourcing 
and offshoring: territorial embeddedness. Autorzy przedstawiają w niej teoretyczne podstawy sektora 

offshoringu i jego rozwoju. W części empirycznej przedstawiono przypadek Krakowa jako jednego 

z najbardziej atrakcyjnych światowych kierunków offshoringu. W książce podjęto również kwestie 
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dotyczące roli uniwersytetów w analizowanym sektorze – zarówno z perspektywy firm, jak 

i poszczególnych pracowników. 

 
3.2 Mechanizmy zarządzania działaniami zbiorowymi 

Obserwowane obecnie zmiany technologiczne skłaniają do przemyślenia podstawowych 

paradygmatów rządzenia i mechanizmów zarządzania działaniami zbiorowymi. Dobrym przykładem 

obrazującym tempo rozwoju technologicznego jest smartfon. Stąd też zespół prowadzony przez dra 

Michała Możdżenia zdecydował się przeprowadzić m.in. analizę rozwoju zastosowania smartfonów, ze 

szczególnym uwzględnieniem medycyny i opieki zdrowotnej. Podstawowym celem badania jest 

określenie typów rozwiązań mHealth oraz ocena ich przydatności w obszarze profilaktyki zdrowotnej 

młodych dorosłych. W ramach badania zostały zidentyfikowane i skatalogowane istniejące rozwiązania 

z zakresu mHealth. Badanie to stanowi wstęp do dalszych analiz mających na celu ocenę możliwości 

wykorzystania rozwiązań z zakresu mHealth w ramach publicznej opieki zdrowotnej. 

 
3.3 Modele wytwarzania oraz dystrybucji dóbr i usług publicznych 

Zespół pod kierownictwem prof. UEK dr hab. Marii Płonki poddał szerokim analizom relacje 

człowiek – sztuczna inteligencja. Badacze postawili tezę, że podejście neoklasyczne, wyjaśniające 

mechanizmy wytwarzania oraz dystrybucji dóbr i usług publicznych, powinno być uzupełnione 

podejściem inkluzywnym. W wyniku dyskusji wyodrębniono do eksploracji trzy nurty badawcze 

w sektorze dóbr publicznych: system emerytalny i opiekę zdrowotną, dystrybucję usług użyteczności 

publicznej na obszarach miejskich oraz rolę edukacji w rozwoju kapitału społecznego. Dzięki nowym 

technologiom możliwe będzie nie tylko partnerstwo publiczno-prywatne, lecz również partnerstwo 

publiczno-społeczne. Konieczne jest zatem zbadanie ewolucji świadomości społecznej, roli instytucji 

publicznych, prywatnych, narzędzi prawno-administracyjnych i finansowych sektora publicznego oraz 

systemu edukacji. 

 
5. Usamodzielnieni finansowo – szkolenia dla osób działających na rzecz dzieci w pieczy zastępczej 

oraz ich rodzin biologicznych 

Okres realizacji: 1 stycznia 2019 r. – 31 grudnia 2020 r. 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój. 

Cele projektu 

Podniesienie kompetencji z zakresu podstaw ekonomii i finansów, komunikacji społecznej oraz 

pieczy zastępczej u 120 pracowników JPS i NGO działających w obszarze pieczy zastępczej, dzięki 

realizacji szkoleń dla opiekunów i osób bezpośrednio pracujących z dziećmi, młodzieżą i ich rodzinami. 

Planowane efekty 

Podniesienie kompetencji u 90 uczestników szkoleń z zakresu podstaw ekonomii i finansów, 

komunikacji społecznej oraz pieczy zastępczej. 

Finansowanie 

Wartość projektu: 763 137,50 zł. 

Wartość dofinansowania z Funduszy Europejskich: 643 172,29 zł. 

W roku 2019/20 zrealizowano następujące działania: 

Pod koniec 2019 r. opracowano sylabusy oraz materiały do szkoleń dla osób działających na 

rzecz dzieci w pieczy zastępczej oraz ich rodzin biologicznych. Jednocześnie prowadzono rekrutację – 
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w pierwszej fazie na poziomie województwa małopolskiego, a następnie rozszerzoną ją na całą Polskę. 

W efekcie tych działań udało się zrekrutować blisko 60 osób. 

W ramach zadania dotyczącego tzw. Forum Wymiany Doświadczeń przygotowano wtedy 

również założenia gry miejskiej, która miała odbyć się wraz z warsztatami na Uniwersytecie 

Ekonomicznym w Krakowie pod koniec 2020 r., ale ze względu na rozwój pandemii wydarzenie to 

zostanie prawdopodobnie odwołane. 

W okresie grudzień 2019 r. – marzec 2020 r. odbyło się na Uniwersytecie Ekonomicznym 

w Krakowie pięć zjazdów szkoleniowych adresowanych do uczestników projektu. Zajęcia te 

zrealizowano w czterech grupach według podziału na funkcje pełnione przez uczestników:  

1. koordynatorzy pieczy zastępczej;  

2. opiekunowie zastępczy + koordynatorzy pieczy zastępczej;  

3. opiekunowie usamodzielnienia;  

4. asystenci rodziny. 

Zajęcia te prowadzili szkoleniowcy zarówno z Uniwersytetu. Ekonomicznego w Krakowie, a odbywały 

się one w trzech blokach tematycznych: 

§ ekonomia i finanse; 

§ piecza zastępcza; 

§ kompetencje społeczne. 

Na ostatnim zjeździe szkoleniowym umożliwiono także uczestnikom wzięcie udziału w indywidualnych 

konsultacjach dotyczących problemów, z którymi borykają się w codziennej pracy. 

 
6. Karpackie Bramy: między Ropą a Zborovem – ochrona i rozwój wspólnego dziedzictwa 

kulturowego na pograniczu polsko-słowackim 

Projekt: „Karpackie Bramy: Między Ropą a Zborovem – ochrona i rozwój wspólnego 

dziedzictwa kulturowego na pograniczu polsko-słowackim” (nr PLSK.01.01.00-12-0170/17) 

realizowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-

2020 (1 Oś Priorytetowa: Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru 

pogranicza, 1 Cel szczegółowy: Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa 

kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców) współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

Partnerzy: 

§ Gmina Ropa (Partner Wiodący), 

§ Obec Zborov, 

§ Fundacja "Szlachetne zdrowie...", 

§ Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Przemysko-Nowosądeckiej "ELEOS", 

§ Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie działający poprzez jednostkę pozawydziałową Małopolską 

Szkołę Administracji Publicznej. 
 
Główny cel projektu: ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego pogranicza polsko-

słowackiego, prowadzące do zwiększenia atrakcyjności i społeczno-gospodarczego ożywienia obszaru 

polsko-słowackiego pogranicza na terenie gmin Ropa i Zborov. 

Okres realizacji: 01.09.2019 – 31.08.2021 (wydłużenie do 30.04.2022) 

Projekt "Karpackie Bramy: Między Ropą a Zborovem – ochrona i rozwój wspólnego dziedzictwa 

kulturowego na pograniczu polsko-słowackim" jest wspólną inicjatywą samorządów lokalnych Ropy 

i Zborova oraz współpracujących z nimi instytucji partnerskich: Fundacji "Szlachetne zdrowie...", 

Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia Diecezji Przemysko-Nowosądeckiej "ELEOS" oraz Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Krakowie. Celem projektu jest ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego 

i przyrodniczego pogranicza polsko słowackiego prowadzące do zwiększenia atrakcyjności i społeczno-
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gospodarczego ożywienia obszaru polsko-słowackiego pogranicza na terenie gmin Ropa i Zborov. 

Dla osiągnięcia tego celu partnerzy planują podjęcie następujących działań: 

1. Restauracja zabytkowych budynków na obszarze Gminy Ropa i Obec Zborov (restauracja 

tzw. Hyblówki i zabytkowego Dowru w Ropie oraz Kaplicy i Baszty Zamkowej w Zborovie. 

2. Organizacja cyklicznych jarmarków popularyzujących dziedzictwo karpackiego pogranicza Gminy 

Ropa i Obec Zborov (organizacja przez 2 lata 4 jarmarków rocznie naprzemiennie w Ropie 

i Zborovie). 

3. Przygotowanie i przeprowadzenie studiów podyplomowych i szkoleń przygotowujących kadry dla 

współpracy transgranicznej (studia podyplomowe z zakresu zarządzania dziedzictwem kulturowym 

oraz szkolenia dla przewodników turystycznych). 

4. Edukacja kulturowa poprzez sztukę – zajęcia, warsztaty, zawody i wyjazdy studyjne dla osób 

niepełnosprawnych z Polski i Słowacji (specjalny program włączający osoby niepełnosprawne do 

głównego nurtu życia społecznego i gospodarczego). 

5. Przygotowanie wirtualnego przewodnika po pograniczu ropsko-zborovskim (aplikacja pozwalająca 

na upowszechnianie dziedzictwa pogranicza). 

Realizacja projektu pozwoli na wdrożenie programu współpracy transgranicznej aktywizującego 

lokalne społeczności i budujące rozwojowy produkt turystyczny – na poziomie infrastrukturalnym, 

zarządczym i zasobów ludzkich. 

Grupy docelowe projektu obejmują: 

§ społeczności lokalne gmin Ropa i Zborov; 

§ władze gmin; 

§ organizacje pozarządowe z obszaru pogranicza ropsko-zborovskiego; 

§ pracownicy instytucji kultury i oświaty w gminach Ropa i Zborov; 

§ przewodnicy turystyczni specjalizujący się w tematyce pogranicza polsko-słowackiego; 

§ w szerszym kontekście: turyści z Polski, Słowacji i innych krajów zainteresowani ofertą turystyczną 

będącą rezultatem projektu, władze regionalne Małopolski i Kraju Preszowskiego. 
 
Zadanie merytoryczne realizowane w projekcie przez MSAP UEK: Przygotowanie i przeprowadzenie 

studiów podyplomowych i szkoleń przygotowujących kadry dla współpracy transgranicznej 

Czas realizacji: 01.09.2019 – 31.01.2021 (wydłużenie do 31.01.2022) 

We wrześniu 2019 r. rozpoczęły się przygotowania do realizacji studiów podyplomowych. 

Nawiązano współprace z ekspertami zewnętrznymi zaangażowanymi w tworzenie programu studiów, 

sylabusów poszczególnych kursów oraz harmonogramu zajęć. Końcem 2019 roku przystąpiono do 

intensywnych prac organizacyjnych, które umożliwiły w marcu 2020 r. inaugurację pierwszego 

semestru studiów. Zajęcia odbywają się w obszarze wsparcia projektu, tj. w Gminie Ropa (Polska) 

i Obce Zborov (Słowacja). Poza dydaktyką, w ramach projektu, jego uczestnicy mają zagwarantowane 

wyżywienie, nocleg oraz zorganizowany transport na trasie Ropa-Zborov/Zborov-Ropa. 

W dniach 6-8 marca 2020 r. zrealizowano pierwszy blok zajęć, z zaplanowanych dwunastu. 

Wykłady były poprzedzone uroczystą inauguracją, w której uczestniczyli m.in.: Slavomír Nagy, Konsul 

Republiki Słowackiej w Krakowie, prof. Jacek Purchla, Przewodniczący Polskiego Komitetu ds. UNESCO, 

Agata Wasowska-Pawlik, Dyrektor Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie oraz Magdalena 

Vášáryová, była Ambasador Republiki Słowackiej w Polsce, która wygłosiła wykład inauguracyjny. 

Z uwagi na rozwijającą się wówczas pandemię, kolejne spotkania zostały wstrzymane. Sytuacja 

epidemiologiczna zdeterminowała konieczność wprowadzenia zmian organizacyjnych w projekcie. 

Zajęcia dydaktyczne będą kontynuowane w roku akademickim 2020/2021 w formie zdalnej. 

W programie uczestniczą 22 osoby (12 z Polski, 10 ze Słowacji). 
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7. Program staży naukowo-szkoleniowych dla kadr naukowo-dydaktycznych uczelni ukraińskich 

Małopolska Szkoła Administracji Publicznej UEK wraz z Kolegium GAP. we współpracy 

z Europejską Ligą Rozwoju Zawodowego okresie sprawozdawczym X 2019 – IX 2020 zorganizowała 

2 edycje staży naukowo-szkoleniowych dla 404 pracowników różnych ukraińskich uczelni w ramach 

projektu pod nazwą „New and innovative teaching methods”. 

Słuchacze desygnowani byli przez ELPD. Minimalne wymagania obejmowały: wykształcenie 

wyższe, zatrudnienie na uczelniach wyższych na stanowiskach naukowo-dydaktycznych, 

doświadczenie w pracy dydaktycznej i naukowej. 

Projekt składał się z trzech modułów (wykłady i warsztaty). Do czasu pandemii Covid-19 trzeci 

moduł był realizowany na kampusie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w czasie pandemii 

wszystkie szkolenia odbywały się zdalnie za pośrednictwem platformy ZOOM zgodnie z programem: 
1. Introduction. Mobility in Education  

2. European & Polish System of Higher Education  

3. Education & Research in Transition. New and Innovative Teaching Methods Polish Science System 

in Transition: Grading Research Outcomes in Polish HEI and Research Institutes (lecture) 

Uczestnicy staży pochodzili z następujących uczelni: National Technical University, Ukrainian 

Military Medical Academy, South Ukrainian National Pedagogical University, National University of 

Pharmacy, Khmelnytskyi Humanitarian-Pedagogical Academy, Uzhhorod National University, 

Interregional Academy of Personnel Management, Vinnytsia National Medical University, Donetsk 

State University of Management, Chernivtsi National University, Kyiv National Economic University, 

National University Kyiv-Mohyla Academy, Kharkiv Polytechnic Institute, National Academy of the 

State Border Guard Service of Ukraine, O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, 

Taras Shevchenko National University of Kiev. 

 
8. Centrum Polityk Publicznych 

W ramach Centrum Polityk Publicznych utworzonego w strukturze Małopolskiej Szkoły 

Administracji Publicznej UEK przygotowano następujące raporty: 

1. Status artysty – czas pandemii, czas stabilizacji – Marcin Poprawski, Mikołaj Maciejewski, MSAP 

UEK, CPP, Poznań-Kraków, czerwiec 2020 

2. Wsparcie mobilności regionalnej w obliczu kryzysów gospodarczego i klimatycznego oraz zagrożeń 
epidemicznych – Wojciech Paprocki, Michał Wolański; współpraca: Piotr Banaszyk, Monika Bąk, 

Mirosław Czerliński, Marcin Gromadzki, Grzegorz Kubalski, Jakub Majewski, Andrzej Massel, 

Jarosław Witkowski, Ryszard Wójcik, MSAP UEK, CPP, Warszawa, kwiecień 2020 

3. Skutki w dochodach i wydatkach jednostek samorządu terytorialnego będące następstwem 
wprowadzenia stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-COV-2 – Jarosław Bober; 

Jan Bereza; Grzegorz Kubalski; Grzegorz Moorthi; Marzena Piszczek; Piotr Sołtyk; Krzysztof 

Surówka; Igor Zachariasz, MSAP UEK, CPP, Warszawa-Kraków, kwiecień 2020 

4. Kultura w sieci. Transformacja cyfrowa? – Maria Drabczyk; współpraca: Joanna Sanetra-Szeliga, 

Piotr Knaś, MSAP UEK, CPP, Kraków, maj 2020 

5. Inwestycje zagraniczne w Polsce po pandemii – Marcin Salamaga, MSAP UEK, CPP, Kraków 2020 

6. Sytuacja społeczno-ekonomiczna gospodarstw domowych w warunkach kryzysu pandemicznego 
w oparciu o wariantowe scenariusze rozwoju sytuacji epidemicznej i „odmrażania” gospodarki – 

Paweł Ulman, Małgorzata Ćwiek, MSAP UEK, CPP, Kraków, czerwiec 2020 

7. Rynek nieruchomości po kryzysie – Stanisław Belniak; Michał Głuszak, MSAP UEK, CPP, Kraków, 

czerwiec 2020 

8. Zarządzanie zasobami ludzkimi w systemie ochrony zdrowia w czasach post-epidemii – Beata 

Buchelt, Iwona Kowalska-Bobko, MSAP UEK, CPP, Kraków, sierpień 2020 
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9. Raport z badania: „kształcenie na odległość oczami dyrektorów szkół, nauczycieli, uczniów 
i rodziców” – Łukasz Cieślik, Piotr Długosz, Krystyna Dynowska-Chmielewska, Malwina 

Dankiewicz-Berger, Krzysztof Gurba, Jerzy Lackowski, Mateusz Muchacki, Katarzyna Sekścińska, 

Agata Trzcińska, MSAP UEK, CPP, Warszawa-Kraków, wrzesień 2020 

10. Regionalne sieci adaptacji – Katarzyna Baran, Dagmir Długosz, Hubert Guz, Jolanta Itrich-Drabrek, 

Rafał Lisiakiewcz, Stanisław Mazur, Ambroży Mituś, Michał Żabinski, MSAP UEK, CPP, Kraków 2020 

11. Raport bazowy „instytucje państwa” – Katarzyna Baran, Dagmir Długosz, Marcin Kędzierski, Rafał 

Lisiakiewicz, Rafał Matyja, Stanisław Mazur, Michał Możdżeń, Paweł Musiałek, Marcin Zawicki, 

Michał Żabiński, MSAP UEK, CPP, Kraków, kwiecień 2020 

 
Nauka języków obcych prowadzona przez Centrum Językowe w roku akademickim 
2019/2020. 
 
Działalność dydaktyczna CJ 

Centrum Językowe, jednostka międzykolegialna UEK, w roku akademickim 2019/2020 

prowadziło lektoraty z ośmiu języków obcych. Oferta CJ dotyczy wszystkich poziomów nauczania oraz 

form studiów (stacjonarnych, niestacjonarnych, pierwszego, drugiego stopnia oraz lektoratów 

na studiach doktoranckich) pod warunkiem zebrania się odpowiedniej ilości osób w grupie. Do oferty 

wprowadzono również lektoraty z języka angielskiego w biznesie na poziomie C1+, odpowiadając 

na oczekiwania studentów. Już w zeszłym roku akademickim skierowano ofertę nauczania języka 

polskiego na poziomie C1, z elementami języka akademickiego, aby ułatwić studentom pisanie prac 

dyplomowych oraz innych tekstów akademickich. Wprowadzenie języka polskiego do oferty jest 

ważnym osiągnięciem odpowiadającym aktualnym tendencjom otwierania się na studentów 

z zagranicy. Opracowanie programu nauczania języka polskiego na poziomie C1 (język polski 

akademicki) i zamieszczenie go na stronie Centrum Językowego było zwieńczeniem podjętych 

wysiłków w celu uruchomienia pełnej oferty lektoratów z języka polskiego jako obcego. 
Wybór języków w poszczególnych semestrach pokazuje Tabela 3.8, Tabela 3.9 oraz Tabela 

3.10. 

 
Tabela 3.8 Wybór języków obcych w semestrze zimowym 2019/2020 r. 

Lp. Język Ilość grup Liczba studentów 
1. angielski 297 7187 
2. niemiecki 79 1380 
3. francuski 28 494 
4. hiszpański 46 770 
5. włoski 23 411 
6. rosyjski 14 243 
7. chiński 2 29 
8. polski 13 244 
 Razem 502 10 758 

 
Tabela 3.9 Wybór języków obcych w semestrze letnim 2019/2020 r. 

Lp. Język Ilość grup Liczba studentów 
1. angielski 300 6944 
2. niemiecki 78 1341 
3. francuski 28 469 
4. hiszpański 44 739 
5. włoski 22 394 
6. rosyjski 14 219 
7. chiński 2 30 
8.  polski 13 230 
 Razem 501 10 366 
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Średnia liczba osób w grupie w ciągu roku akademickiego 2019/2020 wynosiła 21.  

 
Tabela 3.10 Wybór języków obcych na studiach doktoranckich w roku akademickim 2019/2020 r. 

Lp. Język Ilość grup Liczba studentów 
 angielski 3 50 

 
Wyznaczenie celu strategicznego CJ (spełnienie zewnętrznych międzynarodowych norm w zakresie 
nauczania języków obcych) 
 W roku 2019/2020 nadal kontynuowano działania zmierzające do utrzymania akredytacji 

EAQUALS, Europejskiego Stowarzyszenia na Rzecz Jakości Usług Językowych. W celu utrzymania 

wysokich standardów nauczania języków obcych podejmowane były działania takie jak: organizacja 

szkoleń dla pracowników, hospitowanie zajęć, wprowadzanie zmian w sylabusach i planach pracy, 

przygotowanie formularzy do samooceny studenckiej 

 Organizacja EAQUALS tworzy politykę językową w Europie oraz wyznacza standardy jakości 

w nauczaniu i uczeniu się języków obcych. Jest to organizacja niekomercyjna działająca pod auspicjami 

Rady Europy (gdzie ma głos doradczy) i może być określona jako „ISO w edukacji językowej". W grudniu 

2017 Centrum Językowe otrzymało prestiżowy certyfikat organizacji EAQUALS, potwierdzający 

spełnianie najwyższych międzynarodowych standardów w zakresie nauczania języków obcych. 

Informacja o przyznaniu akredytacji została przesłana w styczniu 2018 roku. Akredytacja została 

przyznana CJ na okres 4 lat, czyli do 31.12.2022 roku i przez cały czas dokładane są wszelkie starania, 

aby została przedłużona na kolejne lata.  

 
Utrzymanie międzynarodowej akredytacji EAQUALS 

Warunkiem otrzymania akredytacji EAQUALS było spełnienie 50 standardów i uzyskanie pozytywnego 

wyniku we wszystkich 12 kategoriach inspekcji, która weryfikuje m.in.: skuteczność programów 

nauczania, profesjonalizm w zarządzaniu akademickim i administracyjnym oraz w obsłudze słuchaczy. 

Mając na uwadze potrzebę utrzymania akredytacji, przeprowadzono szereg działań, mających 

na celu utrzymanie jakości kształcenia w Centrum Językowym na odpowiednio wysokim poziomie. 

Zespół ds. Hospitacji w Centrum Językowym prowadził cykliczne hospitacje lektoratów, zarówno 

w trybie tradycyjnym, jak i ‘drop-in’ (krótkie hospitacje większej liczby lektorów). Od marca 2019 roku, 

kiedy zajęcia odbywały się w systemie online odbył się cykl szkoleń wewnętrznych za pomocą platform 

‘ClickMeeting’ i ‘Zoom’, mających na celu podniesienie jakości kursów online na Platformie Moodle. 

Lektorzy testowali również różne narzędzia internetowe umożliwiające użycie nowoczesnych 

technologii pod kątem ich przystosowania do zajęć lektoratowych w trybie synchronicznym 

i asynchronicznym. Przetestowana również została szeroka gama technik oceniania, polegająca 

na łączeniu testów standaryzowanych, egzaminów oraz oceny nieformalnej i formalnej w warunkach 

pracy online. 

 
Kontakty CJ z poszczególnymi wydziałami (sylabusy i karty PRK)  

W roku akademickim 2019/2020 Centrum Językowe ponownie zaktualizowało sylabusy 

dotyczące lektoratów prowadzonych we wszystkich oferowanych językach mając na uwadze lepsze 

dopasowanie oferty językowej do potrzeb studentów uczelni ekonomicznej. Nacisk został położony 

na nauczanie języka obcego w biznesie na wszystkich poziomach zaawansowania (wprowadzenie 

poziomu C1+ z języka angielskiego i dostosowanie się do wymogów akredytacji EAQUALS). Sylabusy 

zostały poszerzone o „Okresowe Plany Pracy”. CJ kontynuuje zacieśnianie współpracy z pracownikami 

naukowymi naszej uczelni w celu dostosowania sylabusów branżowych do oczekiwań kadry naukowej 

UEK.  

Kontynuowane są również prace związane z wprowadzeniem dokumentacji programów 

studiów, dotyczących utworzenia kart przedmiotów w ramach Polskich Ram Kwalifikacji dla każdego 

języka, kierunku i specjalności. Do każdego języka i lektoratów branżowych tworzone są oddzielne 

karty przedmiotów. Zespoły zajmujące się ujednoliceniem treści kart dotyczących kierunkowych 
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efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych oraz nazewnictwa 

przedmiotów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych 1-go i 2-go stopnia, w dalszym ciągu 

kontynuują prace w tym zakresie.  

 
Kształcenie hybrydowe (na platformie Moodle) 

CJ konsekwentnie ulepsza kursy prowadzone metodą „blended learning”. Część lektorów 

korzysta z możliwości, jaką dała Uchwała Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 14/2009 

w zakresie rozwoju kształcenia na odległość, zgodnie z którą e-zajęcia uzupełniające tradycyjne zajęcia 

stanowić mogą 40% lub 20% ogólnej liczby godzin przewidzianych dla danego przedmiotu. Jest również 

duża grupa lektorów, która prowadząc tradycyjne lektoraty uzupełnia dodatkowo te zajęcia 

o komponent e-learningowy. W roku akademickim 2019/2020 kolejni lektorzy uzyskali certyfikacje 

swoich kursów na platformie Moodle. Od marca 2020 lektorzy CJ prowadzili zajęcia zdalne, 

wykorzystując w tym celu wiele narzędzi, w tym przede wszystkim platformę MOODLE. 

Lektoraty były prowadzone w sposób synchroniczny i asynchroniczny. Grupy lektorskie miały 

dedykowane kursy na platformie Moodle, na których umieszczane były materiały i ćwiczenia 

sprawdzające i utrwalające. Zajęcia w czasie rzeczywistym prowadzone były na platformie Zoom oraz 

przy użyciu platformy ClickMeeting, dostępnej z platformy Moodle. 

Aby zapewnić odpowiednią jakość zajęć zdalnych, organizowane były cykliczne szkolenia. 

Podczas tych szkoleń szczególny nacisk położony był na to, aby treść zajęć i wykorzystanie narzędzi 

online było zgodne z wyznaczonymi celami i opisem kursu. Podkreślano konieczność prowadzenia 

zajęć w odniesieniu do odpowiednich celów uczenia się oraz dopasowanie ich do stylu uczenia się 

i motywacji grupy.  

Praca lektorów Centrum Językowego w semestrze letnim, kiedy zajęcia były w głównej mierze 

realizowane zdalnie, została bardzo dobrze oceniona przez studentów, którzy docenili zaangażowanie 

pracowników Centrum Językowego i szybkie dostosowanie się do zmienionych realiów nauczania.  

 

Egzaminy standaryzowane i stypendialne 
Centrum Językowe organizuje dla studentów kończących lektorat egzaminy standaryzowane, 

które przeprowadzane są wg. tego samego schematu dla wszystkich studentów na poszczególnych 

poziomach zaawansowania. Odbywają się w tym samym dniu i terminie dla studentów realizujących 

te same sylabusy. Sytuacja związana z pandemią COVID-19 uniemożliwiła przeprowadzenie egzaminu 

standaryzowanego w dotychczasowej formie. Na podstawie zgody wyrażonej przez władze uczelni 

oraz w porozumieniu z Parlamentem Studenckim UEK, ocena końcowa lektoratów kończących się 

egzaminem została jednorazowo zastąpiona zaliczeniem na prawach egzaminu. Jednocześnie 

studenci, którzy wyrażą taką chęć, będą mogli zdawać egzamin standaryzowany w sesji czerwcowej 

w bieżącym roku akademickim. 

Bardzo szybkie przejście na nauczanie zdalne przez pracowników Centrum Językowego oraz 

szerokie stosowanie różnych form sprawdzania wiedzy i umiejętności przy użyciu systemów oceniania 

online zapewniających właściwe, rzetelne i sprawiedliwe sposoby oceniania postępów i osiągnięć, 

spowodowało, że studenci mogli w pełni zrealizować zakładane efekty uczenia się. Biorąc pod uwagę 

panującą sytuację epidemiczną, zaliczenie na prawach egzaminu wyeliminowało dodatkowy stres, 

na który wystawieni byliby nasi studenci w postaci egzaminu przeprowadzonego w innej formie niż ta, 

o której zostali poinformowani na początku nauki.  

CJ organizuje kwalifikacje językowe na wyjazdy stypendialne. w roku akademickim 2019/2020 

odbyły się dwie kwalifikacje językowe na wyjazdy stypendialne (w grudniu 2019 oraz w maju 2020 – 

łącznie 282 zgłoszenia). 

 
Ćwiczenia i wykłady w języku angielskim 

Grupa lektorów języka angielskiego zmodyfikowała program nauczania, materiały dydaktyczne 

(w tym ćwiczenia multimedialne na platformie Moodle) oraz przeprowadziła po raz kolejny ćwiczenia 

z przedmiotu „Język angielski w Rachunkowości i Controllingu”, w ramach studiów drugiego stopnia 
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„Rachunkowość i Controlling w Finansach” zarówno na studiach stacjonarnych (15 godzin ćwiczeń), jak 

i niestacjonarnych (9 godzin ćwiczeń). Inicjatywa do przeprowadzenia serii ćwiczeń w języku 

angielskim wyszła ze strony władz Wydziału Zarządzania. Stanowi to ważny przyczynek do zmieniającej 

się roli Centrum Językowego, gdzie stopniowo na lektoratach na wyższych poziomach nauczania 

języków obcych przechodzi się coraz bardziej do włączania treści merytorycznych, dopasowanych do 

specjalizacji studentów.  

W roku akademickim 2019/2020 takie zajęcia odbyły się w 5 grupach studiów stacjonarnych (117 

studentów) oraz 6 grupach niestacjonarnych (213 studentów). 

 W ramach współpracy z BPZ prowadzono przedmiot w języku angielskim Business 

Communication in English, obejmujący 30 godzin wykładu i 30 godzin ćwiczeń. Minimalna znajomość 

angielskiego uczestników to poziom C1, a celem kursu jest przygotowanie do swobodnej komunikacji 

w mowie i piśmie w międzynarodowym środowisku pracy na poziomie menedżerskim. Prowadzenie 

tych zajęć wymagało opracowania sylabusa „Business Communication in English” dla 4 grup Corporate 

Finance and Accounting – dwie grupy 1 roku i dwie grupy 2 roku (egzamin – pisemny: dotyczący treści 

kursu – teoria komunikacji i tematy/słownictwo biznesowe oraz korespondencja – raport ewaluacyjny 

i ustny: projekt końcowy – implementacja zdobytej wiedzy teoretycznej do analizy wybranych 

zagadnień związanych z komunikacją w organizacji ) jak również opracowania certyfikatu ukończenia 

kursu „Business Communication” dla studentów CFAA– w języku polskim i angielskim  – 

podpisywanego przez Kierownika CJ i Dziekana Wydziału Finansów.  

 
Działalność organizacyjna oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych 

W ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych, pracownicy dydaktyczni Centrum 

Językowego uczestniczyli w licznych konferencjach i szkoleniach organizowanych przez wyższe 

uczelnie oraz ośrodki specjalistyczne w kraju i za granicą oraz na terenie naszej uczelni w ramach 

umów z wydawnictwami i centrami egzaminacyjnymi. Pracownicy CJ występują także z własnymi 

referatami na konferencjach metodycznych i naukowych.  

 W ramach współpracy z księgarnią Bookland zakupione zostały nowe pozycje dotyczące 

metodyki nauczania języków obcych do Biblioteczki Metodycznej CJ, w pokoju 209F. Wśród 27 nowych 

pozycji 10 jest w języku angielskim, 4 w hiszpańskim, 1 we włoskim, 6 w rosyjskim oraz 26 w języku 

polskim.  

 
Organizacja konferencji 

Dzięki IATEFL Polska zorganizowana była w dniu 11 maja 2019 roku na UEK konferencja 2nd 

IATEFL Poland One-Day Business English Event in Cooperation with IATEFL BESIG, “New Ideas and 

Approaches in Business English”, podczas której kilku lektorów zespołu języka angielskiego było 

uczestnikami i osobami pomagającymi w organizacji wydarzenia, a Pani Lucyna Wilinkiewicz-Górniak 

wystąpiła jako prelegentka. 

 
Współpraca międzynarodowa 
 
- Współpraca z Uniwersytetem dla Obcokrajowców w Perugii (Università per Stranieri di Perugia). 

W ramach tej współpracy rokrocznie gości na naszym Uniwersytecie profesor Mauro Bernacchi 

z Katedry Ekonomii i Zarządzania Przedsiębiorstwem. Jego wykłady i spotkania ze studentami naszego 

Centrum przybliżają kwestie ekonomii, kultury i cywilizacji Włoch i Europy. Niestety wizyta profesora 

Bernacchi w roku akademickim 2019/2020 nie doszła do skutku ze względu na panującą sytuację 

pandemiczną. Ponowna wizyta planowana jest w roku 2021.  

 
Współpraca z Università degli Studi di Messina 

W ramach programu Erasmus+ lektor języka włoskiego, Anna Matura, we wrześniu 2019 r. 

wystąpiła z serią wykładów na Wydziale Ekonomii Università degli Studi di Messina. Kolejne wykłady 
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planowane na kwiecień 2020 roku nie odbyły się ze względu na sytuację pandemii COVID-19 

i planowane są na rok 2021. 

 
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych 
- Szkolenia metodyczne 

• Zespół Języka Angielskiego: 

W połowie roku akademickiego 2019/2020 odbyło się szkolenie wewnętrzne przedstawiające 

wnioski dotyczące dobrych praktyk, wynikające z przeprowadzonych hospitacji. Szkolenie to miało 

na celu podnoszenie jakości lektoratów i dostosowanie ich do wymogów akredytacji EAQUALS.  

Odbyły się liczne szkolenia wewnętrzne z udziałem członków wszystkich zespołów językowych 

CJ, usprawniające płynne przejście na nauczanie zdalne. Były to cykliczne szkolenia z obsługi narzędzia 

ClickMeeting i Zoom oraz efektywnego prowadzenia kursów na platformie Moodle. W trakcie tych 

szkoleń uczestnicy wymieniali się wiedzą na temat zasobów i aktywności dostępnej na tej platformie.   

Lektorzy uczestniczyli w szkoleniach na temat różnych metod uatrakcyjniania zajęć 

lektoratowych na platformach Zoom oraz Moodle, prowadzonych w czasie synchronicznym. W trakcie 

tych szkoleń lektorzy dzielili się wiedzą i doświadczeniem w stosowaniu podczas zajęć interesujących 

interaktywnych narzędzi dostępnych online i technologii informacyjnych. Lektorzy języka angielskiego 

uczestniczyli też w szkoleniach organizowanych przez Centrum E-learningu oraz licznych webinariach 

dedykowanych nauczycielom języka angielskiego. 

Mgr Lidia Zielińska, mgr Elżbieta Typek, mgr Jolanta Regucka-Pawlina oraz mgr Joanna 

Orłowska wzięły udział w konferencji Eaquals „Training for Excellence”.  

Mgr Lucyna Willinkiewicz-Górniak wystąpiła jako prelegentka w następujących konferencjach: 

• Re-defining educational process, its main elements and conditions at the time of the Coronavirus 
pandemic – one teacher’s perspective, conference presentation at 12th Annual International 

Conference by Language, Leading topic: Communicating Sustainability in an Age of Disruption, by 

Culture and Politics Association, Tischner European University, Kraków, 05.06.2020 

• Virtual semester – teachers’ and students’ “Promised Land” or a nightmare? – conference 

presentation, 29th ELT Professional Development Event IATEFL PL ON-LINE MEET-UP 2020, 18 – 19 

September 2020 

 

Publikacje: 

• Lucyna Wilinkiewicz-Górniak: The Value of Positive Feedback and Ongoing Needs Analysis in the 

Process of Formative Assessment, in: Humanising Language Teaching, April 2020, Year 22 – Issue 2, 

ISSN 1755-9715, Vol. 22 Issue 2, p35-35. https://www.hltmag.co.uk/apr20/value-of-positive-

feedback 

• Lucyna Wilinkiewicz-Górniak: Project-based teaching for project-based learning. Active learning 

starts as early as kindergarten – the lifelong perspective, Online Post-conference Journal, No. 42 • 

SPRING 2020, pp. 28 – 31 

• Lidia Zielińska: Od odpowiedzialności za siebie do współodpowiedzialności (From Responsibility for 

Oneself to Shared Responsibility), anglojęzyczne wydanie czasopisma „Annales. Etyka w Życiu 

Gospodarczym”, opublikowane 25.03.2019, 21(6), 129-131. https://doi.org/10.18778/1899-

2226.21.6.09 

 

• Zespół Języka Niemieckiego:  
Lektorzy języka niemieckiego regularnie biorą udział w warsztatach metodycznych 

i konferencjach zorganizowanych w ramach współpracy z wydawnictwami Hueber (MacMillan), 

Cornelsen, Klett oraz szkoleniach dla certyfikowanych egzaminatorów Telc. (poziom A1-B2). 

Obligatoryjne szkolenia odbywają się co 3 lata i są warunkiem przedłużenia licencji egzaminatora. 

Lektorzy z zespołu języka niemieckiego uczestniczyli w następujących szkoleniach i konferencjach: 

• 18.10.2019 – UEK Kraków: Workshops: „Digitale Medien – eine Abwechslung 

im Sprachenunterricht“ – Janusz Kawka 
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• 28.10.2019 – 31.10.2019 – HTW Saarbrücken – 5. Saarbrücker Fremdsprachentagung 30.10.2019 – 

Sektion 2: Produktivität in der Fremdsprachenvermittlung 

• „Korrektheit in der schriftlichen Produktion im Fachsprachenunterricht“ – prelegent: Janusz Kawka 

• „Kreativer Umgang mit Nomen im Anfängerunterricht“ – prelegent: Dorota Zawadzka 

• 31.10.2019 – Workshop: „Wortschatzerwerb und Wortschatzvermittlung im DaF-Unterricht“  

• 20.11.2019 – Webinarium: "Lernen verändert sich: Unsere neue Lehrwerksgeneration für 

DaF/DaZ"; Referentin: Dorothee Thommes M.A.; Hueber-Verlag 

• 22.11.2019 – Workshop: „Pisanie dla celów zawodowych – cel czy środek przekazu?” – dr Joanna 

Kic-Drgas ILS UAM w Poznaniu 

• 13.02.2020 – Fokus Deutsch C1  

• 05.03.2020 – 07.03.2020 – Europa – Universität Viadrina Frankfurt/Oder  

• 05.03.2020 – “Netzwerk-Workshop: Qualität im DaF-Unterricht an Hochschulen” – Stipendium des 

DAAD – Dorota Wilk 

• 06.03.2020 SPNJO UŚ w Katowicach: – „Kryzys motywacji w początkowej fazie akwizycji języka oraz 

remedium na jego przezwyciężanie” – prelegent: Dorota Zawadzka 

• 30.03.2020; 01.04.2020 – Webinarium: Online unterrichten: die Grundlagen – Hueber-Verlag 
• 17.04.2020 – KIK = Komunikacja – Interakcja-Kreatywność-Kreatywność – PASE 

• 03.07.2020 – Webinarium: Momente: Sprachen unterrichten 4.0- was sagt die Sprachlehrforschung 

dazu? – Hueber-Verlag 
• 12.09.2020 – Die erste Cornelsen DaF-Webkonferenz 

 

• Zespół Języków Romańskich, Słowiańskich i Orientalnych.  

Również lektorzy z Zespołu Języków Romańskich, Słowiańskich i Orientalnych uczestniczyli 

w wielu szkoleniach zewnętrznych organizowanych przez Stowarzyszenie Nauczycieli Akademickich, 

Instituto Cervantes oraz wydawnictwa: Loescher Editore, Nowela, Difusión, Lektor KLETT, Draco. Cześć 

szkoleń, w których brali udział lektorzy tego Zespołu, została również przeprowadzona w formie online 

(kilkanaście webinarów). W roku akademickim 2019/2020 kontynuowano również organizowanie mini 

szkoleń wewnętrznych na temat dobrych praktyk w nauczaniu języków obcych.  

 
Doktoraty: 
• Lektorka języka rosyjskiego Pani Julia Klapa jest w trakcie realizacji przewodu doktorskiego 

wszczętego 18 grudnia 2018 roku na posiedzeniu Rady Wydziału Neofilologii Uniwersytetu 

Warszawskiego. Zatwierdzony temat pracy to „Trudności dyslektyczne studentów w nauce języków 

obcych – analiza i propozycje rozwiązań wspierających w kontekście funkcjonowania uczelni 

wyższych w Polsce”. Jej praca doktorska ma na celu poprawę jakości kształcenia osób cierpiących 

na dysleksję, z którą boryka się ogromna ilość studentów również naszej uczelni. 

• Rada Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie na posiedzeniu w maju 

2017 r. w drodze uchwały postanowiła o wszczęciu przewodu doktorskiego pana mgr Ryszarda 

Kurpiela w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwa. Zatwierdziła temat 

rozprawy doktorskiej pt. „Manifestations of Globality and Glocality: The Language of YouTube 

Gaming Videos in American English, Italian and Polish”. Obecnie praca nad doktoratem wchodzi 

w swoją ostatnią fazę, która zakończy się złożeniem pracy do recenzji w bieżącym roku 

akademickim. 

• Lektor języka niemieckiego pan Janusz Kawka po uchwale Rady Wydziału Neofilologii WSF 

we Wrocławiu w dniu 24 kwietnia 2019 roku o wszczęciu przewodu doktorskiego w dziedzinie nauk 

humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwa kontynuuje badania związane ze swoją dysertacją. 

Tematem rozprawy doktorskiej jest „Analiza błędów językowych u studentów wybranych grup 

międzywydziałowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie na poszczególnych etapach 

nauki języka niemieckiego”. 
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• 16.09.2020 Dorota Zawadzka obroniła rozprawę doktorską, z dziedziny nauk humanistycznych 

w dyscyplinie językoznawstwo i uzyskała tytuł doktora nauk humanistycznych. Praca 

zatytułowana była: „Rzeczowniki polskie i niemieckie w zakresie minimum leksykalnego 

ze szczególnym uwzględnieniem zjawiska dywergencji. Studium z dziedziny glottodydaktycznych 

analiz porównawczych”  

 
Publikacje: 
• Anna Piwowarczyk: Kompetencje komunikacji międzykulturowej: rozwój kompetencji przyszłych 

ekonomistów i menedżerów, Warszawa: C.H. Beck, 2020. – 144 s.: il.; 24 cm. – Bibliogr. 
(Zarządzanie – C. H. Beck) – ISBN 978-83-8198-619-9 ; 978-83-8198-624-3. 

• Anna Piwowarczyk: Jakość kształcenia na lektoratach w uniwersytecie ekonomicznym a rozwój 

kompetencji komunikacji międzykulturowej W: Jakość w kształceniu językowym: rozważania 

teoretyczne i praktyczne rozwiązania, red. Danuta Gabryś-Barker i Ryszard Kalamarz. Katowice: 

Uniwersytet Śląski w Katowicach, 2019. – (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 

ISSN 0208-6336; nr 3925). S. 123-138. Streszcz., summ. – Bibliogr. – ISBN 978-83-226-3830-9 

• Dorota Zawadzka: Kreativer Umgang mit Nomen im Anfängerunterricht W: Saarbrücker Schriften 

zu Linguistik und Fremdsprachendidaktik (Hrsg. Thomas Tinnefeld, Saarbrücken: htw saar 2020 

[w druku] 

• Dorota Zawadzka: Kryzys motywacji w początkowej fazie akwizycji języka niemieckiego 

i propozycje rozwiązań, W: Postrzeganie i rola motywacji w procesie glottodydaktycznym: 

perspektywa nauczyciela i ucznia, red. Danuta Gabryś-Barker i Ryszard Kalamarz.  Katowice: 

Uniwersytet Śląski w Katowicach, 2020 [w druku] 

• Maria Sroka-Ozimek: Magia języka. Potencjał w lingwistyce i nauczaniu języków obcych. Kurier 

UEK, nr 1 (83) zima 2020 

 
Dodatkowe działania CJ zmierzające do popularyzacji języków obcych wśród studentów UEK: 
• Od maja 2016 działa fanpage CJ na Facebooku. Strona ma na celu promowanie działalności 

Centrum, informowanie o egzaminach (LCCI, TELC, CCIP), wydarzeniach organizowanych przez 

Centrum (festiwale) oraz innych wydarzeniach kulturalnych, które mogą zainteresować 

studentów uczących się danego języka. Zasięg strony to około 500 osób tygodniowo. Można 

zauważyć tendencję do stałego wzrostu ilości odwiedzających, obserwujących oraz polubień 

profilu. Studenci komunikujący się przez fanpage CJ otrzymują informacje zwrotne w bardzo 

szybkim czasie. 

• Zespół Języka Niemieckiego: Udział w projekcie: Młodzieżowy Uniwersytet Ekonomiczny. 

Opracowanie i prowadzenie zdalnych szkoleń z języka niemieckiego w ramach tematu: Nie tylko 

angielski – języki XXI wieku. Maria Sroka-Ozimek i Dorota Wilk. 

• Zespół Języków Romańskich, Słowiańskich i Orientalnych: Udział w projekcie: Młodzieżowy 

Uniwersytet Ekonomiczny. Opracowanie i prowadzenie zdalnych szkoleń w ramach tematu: Nie 

tylko angielski – języki XXI wieku. Język hiszpański: Agnieszka Gawęda i Małgorzata Seweryn, język 

francuski Agnieszka Gryziecka, język rosyjski Agata Krówka. 

 
Działalność certyfikowanych centrów egzaminacyjnych przy CJ UEK 

Ważnym aspektem działalności Centrum są egzaminy językowe przeprowadzane corocznie 

przez certyfikowane centra egzaminacyjne. CJ, na mocy podpisanych umów, odpowiedzialne było 

za przeprowadzanie egzaminów na certyfikaty zewnętrzne LCCI, TELC i CCIP (Paris Ile de France). Pod 

względem ilości zdających egzaminy LCCI, Centrum LCCI przy UEK wciąż pozostaje jednym z najbardziej 

aktywnych w Polsce. Komercyjne kursy językowe prowadzone przez pracowników CJ 

za pośrednictwem Fundacji UEK wnoszą istotny wkład finansowy do budżetu Uczelni.  

 Ze względu na pandemię COVID-19 w roku akademickim 2019/2020 egzaminy LCCI ‘English for 

Business’, TELC oraz CCIP zostały odwołane.  
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Działania na rzecz obcojęzycznych studentów  
 W ramach współpracy z BPZ lektorzy języka angielskiego prowadzili zajęcia z języka 

angielskiego dla obcokrajowców podejmujących studia w języku angielskim na UEK. 

 
Działania na rzecz studentów dotkniętych niepełnosprawnością 
 Centrum Językowe wraz z Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych intensywnie działa na rzecz 

studentów z niepełnosprawnością oraz studentów z dysleksją. Od kilku lat otrzymuje Certyfikat 

Katedry Przyjaznej Osobom z Niepełnosprawnością. 

Prowadzenie lektoratów w formie alternatywnej oraz konsultacji dodatkowych dla studentów 

z niepełnosprawnością 

Prowadzone lektoraty językowe w formie alternatywnej 
 Liczba lektoratów Liczba studentów 
Lektorat z języka angielskiego 
1. Aleksandra Brożek 2 2 
2. Anna Malinowska 2 2 
3. Malwina Szeliga 1 1 
4.  Małgorzata Pociej 1 1 
Lektorat z języka niemieckiego 
1. Agnieszka Kądziołka-Zaręba 1 1 

 

Ponadto BON UEK w porozumieniu z Centrum Językowym udzieliło wsparcia 70 studentom 

z dysleksją (w tym dysortografią i dysgrafią). Udział lektorów Centrum Języków w Szkoleniach 

organizowanych przez BON UEK: 

1. "Uczelnia wobec studentów chorujących psychicznie" – cykl w roku akademickim 2019/2020. 

Prowadzący: dr hab. Hubert Kaszyński – socjolog UJ. 

 
Działania na rzecz pracowników naukowo-dydaktycznych i administracji UEK 

W semestrze zimowym 2019/2020 lektorzy zatrudnieni w Centrum Językowym prowadzili 

autorskie kursy dla pracowników UEK. Powstało dziewięć grup j. angielskiego na poziomach nauczania 

od A1+ do C1 (8 grup pracowników i kurs języka angielskiego dedykowany dla samodzielnych 

pracowników naukowych UEK) oraz jedna grupa języka niemieckiego poziom A2/B1. W semestrze 

letnim ze względu na pandemię COVID-19 zajęcia w formie online kontynuowały tylko dwie grupy. 

Cztery lektorki prowadziły zajęcia dla 3 grup kursowych dla nauczycieli akademickich: Nauczanie 

w języku angielskim (Academic English) B1-C1 oraz Nauczanie w języku angielskim (Academic English) 

B2-C1 w ramach uczelnianego programu dydaktycznego HUB. 

W semestrze letnim 2020 został uruchomiony kurs języka niemieckiego na poziomie A2/B1 dla 

pracowników UEK.  

Działania na rzecz Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Uniwersytetu Dziecięcego 
•  Troje lektorów z języka angielskiego prowadziło zajęcia językowe na Uniwersytecie Trzeciego 

Wieku. Uczestnicy zajęć bardzo wysoko oceniają pracę naszych lektorów. 

•  Jedna lektorka współpracowała przy organizacji zajęć na Uniwersytecie Dziecięcym. 

Działania na rzecz jakości kształcenia UEK 
W ramach Centrum Językowego działa Zespół ds. Jakości Kształcenia, który organizuje, 

koordynuje i nadzoruje wszelkie działania zmierzające do zapewnienia oraz doskonalenia jakości 

kształcenia w CJ, a także do podniesienia atrakcyjności i konkurencyjności zajęć językowych. 

Mgr Lucyna Wilinkiewicz-Górniak jest członkiem Zespołu ds. uzyskania wyróżnienia HR 

Excellence in Research Award na UEK.  Dzięki pracy tego zespołu, Uniwersytet uzyskał wyróżnienie.  

 
Członkostwo w organizacjach zewnętrznych 

Od roku 2016 CJ jest członkiem SERMO. Celem SERMO jest integracja środowisk akademickich 

ośrodków nauczania języków obcych oraz reprezentowanie interesów tego środowiska, 
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rozpowszechnianie kryteriów dobrych praktyk w nauczaniu języków obcych, podejmowanie działań 

mających na celu: standaryzację poświadczania osiąganych efektów uczenia się, podnoszenie 

kwalifikacji językowych i metodycznych akademickich nauczycieli języków obcych, dbanie o wysoki 

poziom materiałów i wysoką jakość środków dydaktycznych, przedkładanie władzom administracji 

publicznej z dziedziny szkolnictwa wyższego i oświaty wniosków dotyczących nauczania języków 

obcych. 

Członkowie SERMO organizują regularne spotkania, podczas których omawiane są bieżące problemy 

dotyczące aktualnej sytuacji oraz dyskutowane są inicjatywy zmierzające do ciągłego udoskonalania 

oferty językowej dla studentów uczelni wyższych.  W ostatnim czasie tematyka spotkań oscylowała 

wokół wyzwań przed którymi stanęły centra języków obcych w okresie pandemii COVID-19 i związanej 

z nią konieczności prowadzenia zajęć on-line. 

 

Działalność Centrum Monitoringu i Promocji Jakości Kształcenia 2019/2020 
 
Działalność Sekcji Monitoringu i Analiz Jakości Kształcenia 

Rok 2019/2020 był dwunastym działalności jednostki, której celem jest monitorowanie jakości 

kształcenia w naszej Uczelni oraz podejmowanie działań, zgodnie z założeniami Uczelnianego Systemu 

Zapewnienia Jakości Kształcenia.  

W ślad za reformą szkolnictwa wyższego w Polsce i wprowadzaniem założeń nowej ustawy, w UEK 

nastąpiły zasadnicze zmiany organizacyjne. W miejsce wydziałów, powstały kolegia i instytuty. 

W instytutach skupia się organizacja dydaktyki, a zatem i obowiązek podejmowania działań 

projakościowych. Dotychczas, w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie proces zapewnienia jakości 

kształcenia oparty był na założeniach Uchwały Senatu nr 22/2012, z późniejszymi zmianami. Zgodnie z 

rozwiązaniami przyjętymi w Uczelni, pomimo zmian ustawodawczych, a także wewnętrznych – 

organizacyjnych, dotychczasowy USZJK w Uczelni, w zasadniczym zakresie, w dalszym ciągu 

funkcjonował. Rok sprawozdawczy był w przedmiotowych zagadnieniach okresem przejściowym. 

Działaniem Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia (USZJK) objęci są wszyscy 

interesariusze Uczelni tj.: pracownicy, studenci na wszystkich poziomach i formach studiów, 

doktoranci, słuchacze studiów podyplomowych, absolwenci oraz przedstawiciele otoczenia 

zewnętrznego z rynku pracy. System ten kładzie nacisk na siedem elementów jakości kształcenia: 

monitorowanie i doskonalenie efektów uczenia się, monitorowanie i weryfikacja metod sprawdzania 

osiąganych efektów uczenia się, monitorowanie kwalifikacji nauczycieli akademickich, ocenę 

realizowanej polityki kadrowej oraz systemu wspierającego rozwój kadry naukowo-dydaktycznej, 

oceny jakości zajęć dydaktycznych, monitorowania warunków kształcenia i organizacji studiów 

z poziomu naukowego jednostki. 

Jesienią 2019 roku podjęta została przez Sekcję inicjatywa dostosowania struktury Systemu do nowej 

struktury Uczelni tak, by bez przeszkód realizować założenia Polityki jakości kształcenia UEK oraz 

wszystkie elementy USZJK. Zgodnie z prośbą Prorektora ds. Kształcenia i Studentów, Dyrektorzy 

Instytutów powołali zespoły ds. jakości kształcenia, a ich przewodniczący stworzyli nową Komisję 

Rektorską ds. Jakości Kształcenia. Tym samym została zapewniona reprezentatywność w Komisji 

wszystkich jednostek Uczelni prowadzących działalność dydaktyczną. Tak zreorganizowana Komisja 

zajęła się nowelizacją wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia – schematu działania 

odpowiadającego obecnej strukturze, aktualizowaniem zadań zespołów ds. jakości kształcenia oraz 

dokumentów sprawozdawczych. Punktem wyjścia były dotychczasowe rozwiązania USZJK. W okresie 

od listopada 2019 do początku marca 2020, odbyły się 4 posiedzenia Komisji, podczas których zostały 

wypracowane rozwiązania strukturalne projektowanego systemu zapewnienia jakości kształcenia oraz 

szczegółowe zadania zespołów.  

Niestety, okres pandemii SARS CoV-2, który rozpoczął się w połowie marca 2020 r., uniemożliwił dalsze 

sprawne prace nad modyfikacją USZJK. Zarówno władze, jak i pracownicy musieli pilnie skupić uwagę 
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na dostosowaniu trybu kształcenia do metod zdalnych, z uwagi na zagrożenie epidemiczne. Był to czas 

wytężonej pracy zarówno nauczycieli akademickich, jak i administracji wspomagającej i obsługującej 

ten tryb kształcenia. Kluczowe zadania należały wówczas do Sekcji e-Learningu oraz Centrum 

Informatyki. Wielu nauczycieli akademickich nie mających doświadczenia w realizacji zdalnych metod 

kształcenia, w szybkim czasie musiało zapoznać się z tą formą realizacji zajęć, by jak najszybciej podjąć 

kontynuację dydaktyki. Był to też trudny czas dla studentów. Niejednokrotnie ujawniały się problemy 

sprzętowe, programowe, organizacyjne i komunikacyjne. W celu poznania opinii studentów nt 

zdalnych form uczenia się, z początkiem maja 2020 r. zainicjowano przeprowadzenie elektronicznej 

ankiety. Tą drogą studenci przekazali wiele uwag odnośnie do jakości prowadzenia zajęć, form 

komunikowania się nauczyciela akademickiego ze studentami, poziomu zaangażowania nauczycieli w 

elektroniczny tryb kształcenia, jak też dostępności dydaktyków podczas zdalnych konsultacji. W 

podobnym czasie skierowano ankietę do pracowników prowadzących zajęcia dydaktyczne, odnośnie 

do zdalnej formy kształcenia. Począwszy od początku kwietnia była comiesięcznie monitorowana 

aktywność nauczycieli akademickich i ich zaangażowanie w zdalny proces dydaktyczny. W trosce 

o bezpieczeństwo, opracowano i wdrożono zdalne formy weryfikacji efektów uczelnia się podczas sesji 

letniej roku akad. 2019/2020 oraz procedurę zdalnego procesu dyplomowania.   

Poza statutowymi działaniami związanymi z monitorowaniem i koordynowaniem jakości kształcenia w 

UEK, przedstawiciel Sekcji Monitoringu i Analiz JK, na zaproszenie pani Prorektor, uczestniczył w pracy 

zespołu ds. awansu w ramach ścieżki dydaktycznej. W okresie od listopada 2019 r. do lipca 2020 r. 

odbywały się spotkania (najpierw stacjonarne, następnie w formie zdalnej). Z materiałów 

przygotowanych w ub. roku, wyłoniono najistotniejsze kryteria awansu nauczycieli akademickich 

w ramach ścieżki dydaktycznej. Przygotowano punktację poszczególnych aktywności, jak też 

zaproponowano wstępnie wymagania do awansu na poszczególne stanowiska dydaktyczne. Materiał 

ten będzie stanowił podstawę opracowywania dalszych rozwiązań. 

 

Rocznym podsumowaniem działania USZJK są sprawozdania zespołów ds. jakości kształcenia jednostek 

Uczelni prowadzących działalność dydaktyczną, zgodnie z raportami stanowiącymi załączniki do 

Uchwały Senatu 22/2012. Stanowią one podstawę do sporządzenia sprawozdania z funkcjonowania 

Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w UEK, którą Pełnomocnik przedstawia 

Rektorowi i Senatowi.  

 

Doskonalenie wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia w UEK.  
Poza niezbędnymi pracami przygotowującymi modyfikację USZJK, o których wspomniano powyżej, 

dopełnieniem prac nad projektem nowego wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia, 

było przygotowanie przez Sekcję, już w czasie pandemii, projektu nowych dokumentów 

sprawozdawczych. Materiały te, drogą elektroniczną zostały przekazane do konsultacji 

Przewodniczącym Instytutowych Zespołów ds. Jakości Kształcenia i w kolejnym roku akademickim, 

będą stanowiły podstawę ostatecznego wypracowania i wdrożenia w Uczelni nowego systemu. 

 

Akredytacje W roku sprawozdawczym odbyły się akredytacje PKA następujących kierunków: 

Gospodarka Przestrzenna, Marketing i Komunikacja Rynkowa oraz Rachunkowość i Controlling. 

Wszystkie kierunki otrzymały ocenę pozytywną.  

Badania jakości kształcenia w UEK w okresie sprawozdawczym 
Ocena jakości zajęć dydaktycznych w Uczelni była realizowana we wszystkich dotychczasowych 

obszarach: 

1. badania oceny jakości dydaktyki na wszystkich stopniach i formach studiów, 

2. badania studentów rozpoczynających studia na I roku,  

3. badania opinii studentów kończących studia. 
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Ocena zajęć dydaktycznych  

W obecnej formie, Ocena zajęć dydaktycznych realizowana jest od semestru letniego roku 

akad. 2008/2009 (Uchwała Senatu 12/2009). Ankieta ma charakter powszechny i dotyczy wszystkich 

zajęć prowadzonych w toku kształcenia. Od stycznia 2014 roku realizowana jest jedynie w formie 

elektronicznej. W roku akad. 2019/2020, w semestrze zimowym, Ocena zajęć dydaktycznych 

realizowana była na podstawie powyższych założeń, natomiast w semestrze letnim należało 

uwzględnić zdalny tryb prowadzenia zajęć. Dlatego też Zarządzeniem Rektora nr 40/2020 zmieniono 

zasady oceny i dodano do wcześniej obowiązujących, kryterium: Czy zajęcia w formule zdalnej 

przyczyniły się do lepszej realizacji procesu dydaktycznego? W celu bardziej czytelnego odbioru opinii 

studentów odnośnie do zajęć prowadzonych w ocenianym semestrze, przyjęto zasadę prezentacji 

wyników ankiety Ocena zajęć dydaktycznych, niezwłocznie po zakończeniu semestru, o zajęciach 

którego wyrażali swoje zdanie studenci. Tym samym nastąpił częściowy powrót do założeń studenckiej 

oceny z 2009 r.  

 
Porównanie wyników studenckiej oceny zajęć dydaktycznych prowadzonej w latach 2014/2015 – 2019/2020 

Uczelnia, Instytuty 

Średnia ocen uzyskanych w badaniach 

2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 
2019/2020 

Semestr 
zimowy 

Semestr 
letni** 

Uczelnia ogółem     
Średnia kryteriów  szczegół. 

ogólna ocena zajęć dydakt. 

4,30 

4,51 

4,33 

4,54 

4,34 

4,55 

4,34 

4,57 

4,38 

4,70 

4,41 

4,81 

4,17 

4,66 

 
Instytuty 

Uczelnia, Instytuty 

Średnia ocen uzyskanych w badaniach 

2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 
2019/2020 

Semestr 
zimowy 

Semestr 
letni** 

Ekonomii  
średnia z kryteriów szczegół. 

ogólna ocena zajęć dydakt. 
 4,43 

4,84 

4,09 

4,53 

Finansów  
średnia z kryteriów szczegół. 

ogólna ocena zajęć dydakt. 
 

4,41 

4,80 

3,91 

4,37 

Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich     
średnia z kryteriów szczegół. 

ogólna ocena zajęć dydakt. 
 

4,38 

4,68 

3,98 

4,35 

Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych 
średnia z kryteriów szczegół. 

ogólna ocena zajęć dydakt. 
 

4,24 

4,62 

4,08 

4,56 

Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem 
średnia z kryteriów szczegół. 

ogólna ocena zaj. dydakt. 
 

4,46 

4,83 

4,30 

4,74 

Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii 
średnia z kryteriów szczegół. 

ogólna ocena zaj. dydakt. 
 

4,51 

4,94 

4,28 

4,68 

Instytut Polityk Publicznych i Administracji 
średnia z kryteriów szczegół. 

ogólna ocena zaj. dydakt. 
 

4,22 

4,64 

3,97 

4,45 

Instytut Prawa 
średnia z kryteriów szczegół. 

ogólna ocena zaj. dydakt. 
 

4,44 

4,84 

4,19 

4,67 
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Instytut Zarządzania 
średnia z kryteriów szczegół. 

ogólna ocena zaj. dydakt. 
 

4,34 

4,71 

4,21 

4,71 

 
Jednostki Międzywydziałowe: 
        Centrum Językowe 

średnia z kryteriów szczegół. 

ogólna ocena zaj. dydakt. 

4,44 

4,70 

4,44 

4,68 

4,43 

4,68 

4,46 

4,72 

4,59 

5,02 

4,53 

4,98 

4,43 

4,99 

         Studium Wychowania Fizycznego i Sportu     
średnia z kryteriów szczegół. 

ogólna ocena zaj. dydakt. 

4,69* 

5,01* 

4,71* 

5,03* 

4,74 

5,03 

4,69 

5,01 

4,60 

5,00 

4,60 

5,06 

Brak 

danych 

*Badanie przeprowadzone jedynie ankietą tradycyjną z uwagi na brak dostępu SWFiS do elektronicznego systemu obsługi 

studentów 
** Zajęcia w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 od 16 marca 2020 r. odbywały się w formie zdalnej 

Wyniki ankiety Ocena zajęć dydaktycznych w semestrze letnim 2019/2020 oceny wg poszczególnych 
kryteriów ewaluacyjnych w skali Uczelni 

zajęcia dydaktyczne w języku polskim  
1 Czy zajęcia były realizowane zgodnie z ustalonym planem zajęć (harmonogramem)? 4,26 

2 Czy wymagania stawiane studentom zostały jednoznacznie określone? 4,26 

3 Czy prowadzący był przygotowany do poszczególnych zajęć? 4,41 

4  Czy prowadzący był dostępny w czasie konsultacji? 4,40 

5 Czy zagadnienia były wyjaśniane w sposób zrozumiały? 4,09 

6 Czy zajęcia były interesujące? 3,93 

7 Czy prowadzący traktował studentów z szacunkiem/podmiotowo? 4,55 

8 Czy prowadzący inspirował studentów do samodzielnego pogłębiania wiedzy? 3,98 

9 
Czy zajęcia poszerzyły Pani/Pana wiedzę (zgodnie z efektami kształcenia zapisanymi w karcie przedmiotu 

(sylabusie)? 
4,11 

10 Czy zajęcia rozwinęły Pani/Pana umiejętności (zgodnie z efektami kształcenia zapisanymi w karcie 

przedmiotu (sylabusie)? 
4,06 

11 Czy zajęcia w formule zdalnej przyczyniły się do lepszej realizacji procesu dydaktycznego? 3,39 

Ogólna ocena zajęć 4,59 

zajęcia dydaktyczne prowadzone w języku angielskim  

1 Czy zajęcia były realizowane zgodnie z ustalonym planem zajęć (harmonogramem)? 3,51 

2 Czy wymagania stawiane studentom zostały jednoznacznie określone? 3,57 

3 Czy prowadzący był przygotowany do poszczególnych zajęć? 3,86 

4 Czy prowadzący był dostępny w czasie konsultacji? 3,64 

5 Czy zagadnienia były wyjaśniane w sposób zrozumiały? 3,57 

6 Czy zajęcia były interesujące? 3,19 

7 Czy prowadzący traktował studentów z szacunkiem/podmiotowo? 4,24 

8 Czy prowadzący inspirował studentów do samodzielnego pogłębiania wiedzy? 3,18 

9 
Czy zajęcia poszerzyły Pani/Pana wiedzę (zgodnie z efektami kształcenia zapisanymi w karcie przedmiotu 

(sylabusie)? 
3,17 

10 
Czy zajęcia rozwinęły Pani/Pana umiejętności (zgodnie z efektami kształcenia zapisanymi w karcie 

przedmiotu (sylabusie)? 
3,26 

11 Czy zajęcia w formule zdalnej przyczyniły się do lepszej realizacji procesu dydaktycznego? 3,08 

 Ogólna ocena zajęć  3,69 

lektoraty dla kierunków w języku polskim  

1 Czy zajęcia były realizowane zgodnie z ustalonym planem zajęć (harmonogramem)? 4,71 

2 Czy wymagania stawiane studentom zostały jednoznacznie określone? 4,66 

3 Czy prowadzący był przygotowany do poszczególnych zajęć? 4,75 

4 Czy prowadzący był dostępny w czasie konsultacji? 4,59 

5 Czy zagadnienia były wyjaśniane w sposób zrozumiały? 4,49 
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6 
Czy zajęcia były interesujące, angażujące, z wykorzystaniem aktywnych metod nauczania (np. praca w 

parach, projekty grupowe, użycie pomocy audiowizualnych)? 
4,44 

7 Czy prowadzący traktował studentów z szacunkiem/podmiotowo? 4,79 

8 Czy prowadzący inspirował studentów do uczenia się i samodzielnej pracy poza zajęciami? 4,25 

9 
Czy Pani/Pana wiedzę językową (zgodnie z efektami kształcenia zapisanymi w karcie przedmiotu 

(sylabusie))? 
4,38 

10 
Czy zajęcia rozwinęły Pani/Pana umiejętności (zgodnie z efektami kształcenia zapisanymi w karcie 

przedmiotu (sylabusie)? 
4,33 

11 Czy zajęcia w formule zdalnej przyczyniły się do lepszej realizacji procesu dydaktycznego? 3,50 

 Ogólna ocena zajęć 5,00 

Ankieta dla nowo przyjętych studentów I roku 

Wśród studentów I roku wszystkich form i stopni studiów, w ciągu czterech pierwszych tygodni roku 

akademickiego 2019/2020, zostały przeprowadzone badania ankietowe. Było to już jedenaste z kolei 

badanie studentów rozpoczynających naukę w UEK.  Miało ono formę ankiety on-line, zamieszczonej 

w systemie USOS.  

W ankiecie udział wzięło około 37% studentów I roku. Informacje zawarte w wynikach tych badań, 

wzorem lat ubiegłych, stanowią ciekawy i wystarczający materiał do wykorzystania w celu poprawy 

procesu rekrutacyjnego w Uczelni, przyjmowania studentów do instytutu oraz do kształtowania 

polityki promocyjnej UEK wobec potencjalnych studentów naszej Uczelni oraz absolwentów studiów  

I stopnia innych uczelni. Raport z tych badań wraz z dołączonymi uwagami studentów przekazywany 

jest corocznie Rektorowi Uczelni, Prorektorowi ds. Kształcenia i Studentów i Prorektorowi ds. 

Komunikacji i Współpracy oraz dyrektorom instytutów. Odnośne wyniki otrzymali kierownicy 

jednostek związanych z rekrutacją oraz dziekanaty i kierownik Działu Spraw Bytowych Studentów 

i Doktorantów.  

Badania opinii studentów kończących studia 

W roku sprawozdawczym kontynuowane były, rozpoczęte w roku akademickim 2010/2011, badania 

opinii studentów kończących studia. Badania te stanowią trzeci, końcowy element systemu 

pozyskiwania od studentów informacji o jakości kształcenia. W ten sposób został w Uczelni stworzony 

kompleksowy system badania opinii studentów, obejmujący wszystkie trzy, zasadnicze etapy 

obecności studenta w UEK: na wejściu -bezpośrednio przed rozpoczęciem nauki, w trakcie studiów – 

cosemestralna ocena jakości zajęć dydaktycznych oraz na wyjściu – przed obroną pracy dyplomowej. 

Ankieta skierowana do studentów ostatniego semestru studiów I i II stopnia oraz jednolitych 

magisterskich w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, przeprowadzona była w okresie od 

czerwca do września 2020 r. Miała charakter dobrowolny i anonimowy.  

Badania oparto na założeniach metody Servqual. W dyskusjach z Parlamentem Studenckim nad 

projektem ankiety umożliwiającej ocenę studiów w Uczelni przyjęto 6 zasadniczych kryteriów: 

1) Program studiów, 2) Jakość zajęć dydaktycznych, 3) Znaczenie zdobytej wiedzy, umiejętności 

i kompetencji dla ukształtowania własnej pozycji na rynku pracy, 4) Zakres i formy funkcji 

wychowawczej Uczelni, 5) Środowisko materialne procesu studiów, 6) Poziom obsługi przez komórki 

organizacyjne Uczelni. Każde z kryteriów zostało uszczegółowione przez elementy dodatkowe tak, iż w 

ocenie studiów przez absolwentów uwzględniono łącznie 15 szczegółowych kryteriów.  

W Uczelnianym Systemie Zapewnienia Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Ekonomicznym, badania te 

mają znaczenie podstawowe. Są sygnałem zwrotnym od odbiorców naszej oferty dydaktycznej. Wyniki 

wraz z uwagami studenckimi zostały przekazane Władzom Uczelni oraz – w podziale na kierunki 

studiów – dyrektorom instytutów, a także przedstawicielom instytutowych zespołów ds. jakości 

kształcenia. Na ich podstawie można uzyskać ważne informacje ze strony kończących 

studia/absolwentów, które można wykorzystać do dalszego doskonalenia procesu kształcenia 

i studiowania.  
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Porównanie znaczenia obszarów funkcjonowania "uczelni wzorcowej" (część A)z obszarami 

funkcjonowania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (część B)w opinii studentów kończących 

studia w roku akademickim 2019/2020 

Ocena w skali punktowej 1 do 5, gdzie: 

1 – ocena nieistotna, bez znaczenia, 2 – znaczenie niewielkie, 3 – dość duże, dostateczne, 4 – duże, 

istotne, 5 – bardzo duże, zasadnicze, najważniejsze, 0 – nie mam zdania, trudno powiedzieć itp. 

A.  
Jakie znaczenie mają dla Pani/ Pana następujące obszary funkcjonowania uczelni (uczelni w ogóle, 
uczelni wzorcowej, własne wyobrażenie rozwiązań idealnych) 
B. 
Ocena poszczególnych obszarów funkcjonowania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie przez 
absolwentów 
 
Uczelnia w ocenie studentów kończących studia w roku akademickim 2019/2020 

Obszary uczelni A B B-A 

1. Ocena zawartości merytorycznej  programu studiów na kierunku (specjalności) 4,28 3,61 -0,67 

2. Ocena jakości zajęć dydaktycznych (sposobu prowadzenia zajęć – wykładów, ćwiczeń, lektoratów) 

przez nauczycieli akademickich 
4,22 3,55 -0,66 

3. Ocena umiejętności i kompetencji  możliwych do uzyskania w procesie studiowania 4,19 3,47 -0,72 

4. Zakres i charakter realizacji przez uczelnię funkcji wychowawczej (w szerokim znaczeniu – np. 

kultura i wzorce zachowań, kształtowanie postaw wobec innych ludzi, zadań i obowiązków, zasady 

dobrego wychowania, tolerancji itp.) 

3,67 3,38 -0,29 

5. Plan (harmonogram, organizacja zajęć) 4,06 3,43 -0,63 

6. Możliwość elastycznego kształtowania programu studiów 3,86 3,15 -0,71 

7. Możliwość realizacji części programu studiów za granicą 3,40 3,54 0,14 

8. Baza socjalno-bytowa uczelni – akademiki, stan techniczny, możliwość otrzymania miejsca, ich 

funkcjonowanie – administracja, porządek  itp. 
3,59 3,62 0,03 

9. Infrastruktura materialna uczelni – np. wyposażenie sal dydaktycznych, ich estetyka, adekwatność 

do potrzeb dydaktyki, dostosowanie do potrzeb studentów niepełnosprawnych, basen itd. 
3,93 3,58 -0,35 

10. Jakość pracy działu rekrutacji (nauczania) 3,95 3,60 -0,35 

11. Jakość obsługi administracyjnej przez dziekanat 3,87 3,13 -0,73 

12. Jakość obsługi przez pozostałe komórki – jednostki uczelni 3,89 3,54 -0,36 

13. Możliwość udziału w życiu organizacji studenckich – kluby, koła zainteresowań, koła naukowe 3,73 3,97 0,23 

14. Biblioteka- zasoby biblioteczne, sposoby udostępniania i obsługi, warunki korzystania ze zbiorów 3,94 3,87 -0,08 

15. Gastronomia na terenie uczelni (możliwość zakupu posiłku, ceny, jakość itp.) 4,07 4,04 -0,04 

 
W powyższym badaniu wzięło udział niespotykanie mało studentów kończących studia – jedynie 249, 

głownie z Instytutu Zarządzania – 129, pozostali to z Instytutu Ekonomii – 50, z Instytutu Finansów -39, 

z Instytutu Polityk Publicznych i Administracji – 17, z Instytutu Politologii, Socjologii i Filozofii – 6, 

z Instytutu Prawa – 4, z pozostałych Instytutów po jednej osobie. Umieszczono 28 uwag. 

Ankieta ma charakter cykliczny – z końcem każdego roku akademickiego uzyskuje się opinie 

przekazywane przez studentów z kilkuletniej perspektywy studiów w UEK. 

 

e-Edukacja  

Jednostką koordynującą przedsięwzięcia e-edukacyjne na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie jest 

Zespół ds. e-Learningu.  

Celem strategicznym ZEL jest podejmowanie szeregu działań mających za zadanie modernizację 

dydaktyki akademickiej, codzienną współpracę z nauczycielami akademickimi chcącymi podnosić swoje 

kompetencje pedagogiczne, a w szczególności kompetencje cyfrowe, a także prowadzenie badań 



82 

dotyczących teoretycznych i praktycznych aspektów edukacji, ze szczególnym uwzględnieniem metodyki 

oraz organizacji zdalnego nauczania. 

Działania Zespołu koncentrują się przede wszystkim na: 

1. doradzaniu jednostkom dydaktycznym UEK w systemowym i systematycznym planowaniu oraz 

organizacji e-zajęć, 

2. prowadzeniu szkoleń i konsultacji dla kadry nauczającej w zakresie przygotowania 

i prowadzenia zajęć zdalnych, 

3. pomocy w przygotowaniu e-materiałów dydaktycznych, 

4. realizacji projektów edukacyjnych i e-edukacyjnych mających na celu podnoszenie 

kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich UEK 

5. wsparciu studentów korzystających uczących się zdalnie, 

6. administrowaniu e-Platformą, 

7. promocji i popularyzacji innowacyjnych form kształcenia uniwersyteckiego wykorzystujących 

media elektroniczne, 

W ramach statutowych działań Zespołu podejmuje i realizuje zadania szczegółowe w 5 następujących 

obszarach: 

• wsparcie użytkowników e-Platformy, w tym: zarządzanie wiedzą i promocja dobrych praktyk, 

• technologia, 

• działania na rzecz uniwersytetu, wykraczające poza standardowe zadania Zespołu, 

• współpraca z partnerami zewnętrznymi, 

• badania i rozwój. 

Zadania zrealizowane w semestrze zimowym 2019/2020 r. 
Wsparcie użytkowników e-Platformy, w tym: zarządzanie wiedzą i promocja dobrych praktyk 

1.  Bieżąco monitorowano funkcjonowanie kursów dostępnych na e-Platformie, systematycznie wspierając zarówno 

nauczycieli, jak i studentów UEK w zakresie obsługi e-Platformy poprzez indywidualne konsultacje i krótkie szkolenia,  

w tym: tworząc bibliotekę autorskich filmów instruktażowych ułatwiających naukę. 

2.  Bieżąco monitorowano stan e-Wizytówek nauczycieli akademickich UEK (w oparciu o Zarządzenie Rektora nr R-0121-

78/2008 z dnia 28 listopada 2008). W okresie sprawozdawczym Zespół obsługiwał wszystkie e-wizytówki nauczycieli 

akademickich zatrudnionych na umowę o pracę. 

3.  Bieżąco monitorowano zgodność e-Konsultacji prowadzonych przez nauczycieli akademickich UEK z Zarządzeniem 

Rektora nr R-0121-99/2007 z dnia 12 grudnia 2007. 

4.  W sposób zindywidualizowany współpracowano z nauczycielami akademickimi przy opracowaniu, a następnie realizacji 

zgłaszanych dwa razy w roku akademickim e-Zajęć – rozpatrzono kolejne wnioski o certyfikację nowych kursów, 

wspierano metodycznie i technicznie przygotowanie nowych kursów. W okresie sprawozdawczym przygotowano 45 

nowych kursów – na semestr zimowy 2019/2020 było ich 24, na semestr letni 2019/2020 – 21. Wszystkie e-zajęcia 

planowane na dany semestr odnotowywał Dział Nauczania w harmonogramie zajęć. 

5.  Opracowano i przeprowadzono 1-wszą edycję nowego, autorskiego cyklu szkoleń dla nauczycieli akademickich UEK pt. 

Puzzle Moodle, w ramach którego w okresie sprawozdawczym odbyły się następujące szkolenia: 

1. Przyjemny start z Moodle. Szkolenie dla rozpoczynających pracę i nie tylko  

2. Moodle jak cytryna, czyli ile da się z niego wycisnąć  

3. Piękna i Moodle — czy Moodle może być ładniejszy  

4. Triki myki w Power Point  

6.  Administrowano serwisami Zespołu wspierającymi działania nauczycieli akademickich i studentów UEK, do których 

należą przede wszystkim Café Moodle (e-uczelnia.uek.krakow.pl/course/view.php?id=1518) 

7.  Współpracowano z Biurem Programów Zagranicznych w zakresie obsługi studentów studiujących na UEK w języku 

angielskim i/lub w ramach wymiany międzynarodowej 

8.  Współpracowano z Zespół Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej w zakresie obsługi szkoleń 

BHP. 
Technologia 

9.  Administrowano e-Platformą, na bieżąco rozwiązując problemy, optymalizując system, doskonaląc jego funkcjonalności 

oraz dokonując niezbędnych poprawek. 

10.  Przeprowadzono aktualizację oprogramowania Moodle (do wersji 3.8), a także optymalizację oprogramowania 

serwerowego, oprogramowania bazodanowego oraz oprogramowania Moodle, w tym: wtyczek. e-Platforma UEK 

znajduje się pod adresem e-uczelnia.uek.krakow.pl  



83 

11.  We współpracy z Centrum Systemów Informatyki rozbudowywano wdrożenie systemu Centralny System 

Uwierzytelniania (CAS), obsługujący również e-Platformę oraz wprowadzono kolejne niezbędne rozwiązania 

poprawiające integrację systemu USOS z e-Platformą. 

Działania na rzecz uniwersytetu, wykraczające poza standardowe zadania Zespołu 

12.  Nowym zadaniem dla ZEL przy współpracy z Działem Nauczania oraz Zespołem DRUSI był współudział w organizacji 

pisemnych egzaminów wstępnych na II stopień studiów na UEK w lutym br. Zadaniem jednostki było przygotowanie 

platformy egzaminacyjnej, narzędzi (testów egzaminacyjnych) na poszczególne kierunki studiów oraz pełną synchronizację 

pomiędzy platformą egzaminacyjną i systemem IRKA zapewniają zarządzanie danymi osobowymi oraz wynikami 

egzaminów. 

13.  Wsparto działania zespołu odpowiedzialnego za pozyskanie dla UEK wyróżnienia HR Excellence in Research, nadawanego 

przez Komisję Europejską instytucjom, które wdrażają Strategię na rzecz zwiększania atrakcyjności warunków pracy i 
rozwoju kariery pracowników naukowych; ZEL był odpowiedzialny za przygotowanie strony internetowej projektu 

(hr.uek.krakow.pl), obszaru współpracy dla zespołu na e-Platformie UEK oraz wsparcie badań ankietowych wśród 

pracowników UEK. 

14.  Zabezpieczano działanie obszaru pracy zdalnej studentów na e-Platformie UEK dla Podhalańskiego Ośrodka Nauk 

Ekonomicznych, pierwszej w Polsce innowacyjnej jednostki dydaktycznej, za którą odpowiedzialne są dwie uczelnie ― UEK  

i PPWSZ w Nowym Targu, a w której realizowane są studia dualne na kierunku Finanse i rachunkowość. 
15.  W okresie sprawozdawczym administrowano platformą dla Młodzieżowego Uniwersytetu Ekonomicznego, 

realizowanego i współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014―2020, 

Działanie 3.1. Trzecia Misja Uczelni (a zarządzanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju).  

16.  Rozpoczęcie współpracy z Fundacją UEK przy realizacji działań w ramach projektu pn. Zintegrowany Program Rozwoju UEK 

(współfinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014―2020, Działanie 3.5. Kompleksowe 
programy szkół wyższych) . Wsparcie przy budowie strony informacyjnej oraz obszarów do współpracy i komunikacji oraz 

przygotowano specyfikację warunków i kryteriów wyłonienia wykonawców szkoleń, które mają być realizowane w części 

projektu dotyczącej podnoszenia kompetencji dydaktycznych nauczycieli UEK (UEK HUB 2.0) 

17.  W okresie sprawozdawczym uczestniczono w pracach Zespołu ds. Społecznej Odpowiedzialności Uniwersytetu. Celem 

działań podejmowanych przez grupę jest aktywizacja pracowników i studentów UEK w obszarze społecznej 

odpowiedzialności UEK.  

18.  W semestrze letnim 2019/2020 w ramach stałej współpracy Studium Pedagogicznego UEK przeprowadzono zajęcia  

z metodyki kształcenia zdalnego dla 15 słuchaczy Studium. 
19.  W semestrze zimowym 2019/2020 w ramach Studium Doskonalenia Dydaktyki Akademickiej przeprowadzono zajęcia 

pt. Podstawy e-learningu w dydaktyce akademickiej. W zajęciach uczestniczyli nowozatrudnieni nauczyciele UEK.  

Współpraca z partnerami zewnętrznymi 

20.  Kontynuowano współpracę z firmą Comarch w zakresie dystrybucji na e-Platformie bezpłatnych e-szkoleń dla 

studentów z obsługi systemu CDN OPT!MA. 

21.  We współpracy z Małopolską Szkołą Administracji Publicznej zaangażowano się w kolejne edycje programu stażowego 

dla nauczycieli akademickich z Ukrainy (Program of Postgraduate Internship for Research &Teaching Staff from 

Ukraine), przeprowadzając następujące wykłady: 

1. Academic e-Learning. Good practices (A.K. Stanisławska-Mischke) 

2. Teacher Training & Development. Case Study UEK Hub Project (Aneta Powroźnik) 

3. Professional Presentations (A.K. Stanisławska-Mischke) 

jak i warsztaty: 

1. IT technologies in a classroom (Artur Szczygieł-Ryss) 

oraz indywidualne konsultacje (A.K. Stanisławska-Mischke) i  konferencja naukowa pt. New Education. Examples of 
Participants (27 września 2019, prowadzenie: A.K. Stanisławska-Mischke). 

Badania i rozwój 

23. Udział w inauguracyjnych warsztatach Stowarzyszenia Nauczycieli Akademickich UEK pod tytułem Wykładać 
nowocześnie, to znaczy jak?. Aneta Powroźnik oraz Anna Stanisławska-Mischke wystąpiły w roli głównych prelegentek. 

 

Semestr letni roku akademickiego 2019/2020 to bezprecedensowe działania związane z podjęciem 

szeregu starań mających na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19. ZEL,  

w odpowiedzi na polecenie Władz Rektorskich UEK podjął działania zabezpieczające płynność zajęć 

dydaktycznych na uniwersytecie i jednocześnie wspierające Zarządzenie Rektora nr R-0201-17/2020 w 

sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2 wśród społeczności UEK. ZEL wziął na 

siebie trud zapewnienia wsparcia tak nauczycieli akademickich, jak i studentów w zmianie sposobu 

prowadzenia zajęć dydaktycznych. Pierwsze tygodnie to czas kluczowych decyzji i działań, które w 

początkowej fazie miały za zadanie uspokoić nastroje niepokoju i zagubienia ze strony kadry, w drugiej 

– wdrożyć procedury mające na celu realizację programów kształcenia w formie zdalnej.   

W pierwszej kolejności opracowano plan zmiany dotychczasowych, stacjonarnych form kształcenia na 
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formy zdalne dla całego Uniwersytetu, przygotowano i systematycznie podejmowano działania mające 

na celu jak najlepsze zapewnienie wsparcia organizacyjnego, technologicznego  

i metodycznego dla społeczności akademickiej. 

Zadania zrealizowane w semestrze letnim 2019/2020 roku (okres pandemii Covid-19) 
System wsparcia dydaktycznego i technicznego nauczycieli akademickich w prowadzeniu zdalnych zajęć dla studentów 
ujmował m.in.: 
1.  Przygotowano stronę internetową online.uek.krakow.pl zawierającą podstawowe informacje na temat zdalnego sposobu 

prowadzenia zajęć, wideotutoriale i inne pomoce wspierające nauczycieli w pierwszym okresie wprowadzania zmiany. 

2.  W dniach 12–16 marca br., zorganizowano 23 szkolenia stacjonarne dla nauczycieli akademickich, dotąd niekorzystających  

z platformy Moodle, których celem było wprowadzenie ich w zagadnienia podstawowej obsługi platformy; 

zagwarantowano 345 miejsc w małych (do 15 osób) grupach szkoleniowych w reżimie sanitarnym – z tej możliwości 

skorzystało 132 nauczycieli akademickich. 

3.  We współpracy z Prorektorem ds. Kształcenia i Studentów, Centrum Systemów Informatycznych oraz Działem Spraw 

Pracowniczych opracowano plan zmiany dotychczasowych form zajęć dydaktycznych na zdalne. 

4.  Uruchomiono system zdalnych indywidualnych konsultacji dla nauczycieli akademickich, zarówno dla początkujących, jak  

i zaawansowanych w korzystaniu z technologii internetowych w dydaktyce – do dyspozycji nauczycieli pozostaje 8 adresów 

mailowych, w tym: trzy interwencyjne, dedykowane nowo wdrożonym narzędziom internetowym 

(clickmeeting@uek.krakow.pl, zoom@uek.krakow.pl, vimeo@uek.krakow.pl) oraz 4 numery telefonów (dostępne 

równocześnie w każdym dniu tygodnia od 8:00 do 20:00) 

5.  W „wirtualnym pokoju nauczycielskim” Café Moodle publikowane były codzienne komunikaty informujące  

o wprowadzanych udogodnieniach oraz wskazówki wspierające pracę nauczycieli akademickich – m.in. upowszechniono 

prawie 50 wcześniej stworzonych wideotutoriali dotyczących obsługi platformy Moodle, które zostały uzupełniane o nowe 

nagrania, obsługiwane było Forum wykładowców, dzięki któremu nauczyciele akademiccy UEK dzielili się doświadczeniem  

i wspólnie rozwiązywali problemy związane ze zdalną realizacją zajęć dydaktycznych. 

6.  Spośród nauczycieli akademickich zorganizowano grupę kilkunastu Wolontariuszy wspierających pracę mniej 

zaawansowanych w stosowaniu technologii w dydaktyce Kolegów i Koleżanek.  

7.  Od kwietnia prowadzone były systematyczne szkolenia na platformie Zoom przygotowujące nauczycieli do 

przeprowadzenia zdalnych kolokwiów i egzaminów pisemnych oraz ustnych – ich tematem jest projektowanie testów 

sprawdzających oraz zadań otwartych na platformie  Moodle oraz wykorzystywanie wirtualnych pokoi na platformie Zoom 

oraz ClickMeeting do realizacji kolokwiów i egzaminów ustnych – zorganizowano łącznie 35 spotkań szkoleniowych dla 

prawie 620 osób. Systematycznie organizowane są również webinary dla zaawansowanych użytkowników platformy 

Moodle oraz początkujących użytkowników platformy ClickMeeting – zorganizowano 5 takich webinarów dla łącznej grupy 

ok. 1 150 osób. 

8.  Na potrzeby realizacji zajęć zdalnych na e-Plaformie liczba kursów na e-Platformie UEK (Moodle) wzrosła o ok. 1,5 tys.  

9.  Na bieżąco archiwizowane i udostępniane były poprzez serwis Vimeo zajęcia rejestrowane synchronicznie na platformie 

ClickMeeting. Była to liczba średnio 350 wykładów tygodniowo.  

10.  Opracowano zestaw szczegółowych rekomendacji dotyczących organizacji i realizacji zdalnej sesji zaliczeniowej  

i egzaminacyjnej w semestrze letnim 2019/2020. Rekomendacje ujmowały wskazówki techniczne i metodyczne 

gwarantujące bezusterkowe przeprowadzenie egzaminów w sesji egzaminacyjnej. Dla zapewnienia wydolności instalacji e-

Platformy opracowano system, który poprzez konieczności zgłaszania terminów zaliczenia i egzaminu do Działu Nauczania 

pozwalał mieć kontrolę nad liczbą jednocześnie egzaminowanych osób na e-Platformie Moodle.  

11.  Po zakończeniu semestru letniego 2019/20 przeprowadzono badanie ankietowe, wśród nauczycieli akademickich. Jego 

celem była z jednej strony ocena doświadczeń mijającego semestru z osobistej perspektywy dydaktyków, z drugiej zaś –

sformułowanie oczekiwań dotyczących wsparcia w nadchodzącym roku akademickim. W badaniach przeprowadzonych  

w lipcu wzięło udział 250 respondentów, co stanowi 35% ogólnej liczby nauczycieli akademickich pracujących na UEK. 

12.  Współpracę z nowymi Władzami UEK rozpoczęto od przygotowania dokumentu zawierającego rekomendacje oraz projekt 

części Zarządzenia Rektora dotyczący zasad organizacji kolejnego roku akademickiego 2020/2021. Materiały przygotowano 

w oparciu o wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród nauczycieli akademickich oraz studentów UEK, jak  

i licznych doświadczeń Zespołu zebranych w trakcie udzielonego wsparcia. 

Rozbudowa infrastruktury technologicznej na potrzeby realizacji zajęć w systemie zdalnym 
13.  Już w marcu, w trybie natychmiastowym rozbudowano infrastrukturę informatyczną:  

- dwukrotnie zaktualizowano oprogramowanie platformy Moodle do najwyższej aktualnej stabilnej wersji z gałęzi 3.8 

- we współpracy z Centrum Systemów Informatycznych przeniesiono serwer WWW Moodle na maszynę o wyższych 

parametrach – z G8 na G10 oraz zoptymalizowano pracę serwera bazodanowego. 

14.  Zakupiono licencję na korzystanie z platformy ClickMeeting do prowadzenia zajęć online w czasie rzeczywistym – obecnie 

licencja gwarantuje równoczesną realizację 20 zajęć online w 50-osobowch pokojach oraz dwóch w grupie 200 osobowej, 

zapewniając każdego dnia realizację zajęć dla maks. 16 800 studentów przez maks. 264 nauczycieli. 

Poprzez zintegrowanie platformy ClickMeeting z e-Platformą UEK (Moodle) zapewniono komfortowy sposób planowania  

i rezerwacji terminów realizacji zajęć synchronicznych. 

Średnio tygodniowo odbywało się ok. 350 zajęć dydaktycznych na platformie ClickMeeting. 
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15.  Zakupiono roczną licencję w serwisie Vimeo, umożliwiającą archiwizowanie filmów, klipów wideo oraz audycji audio 

(podkastów) do objętości 7 TB, a następnie ich strumieniową dystrybucję w e-kursach na platformie Moodle. Zakup serwisu 

Vimeo spowodował konieczność obsługi procesu archiwizacji i dystrybucji nagrań wideo z sesji na platformie ClickMeeting, 

wideo klipów, nagrań audio lub podkastów na e-Platformę UEK.  

16.  W celu zapewnienia lepszej wydajności instalacji Moodla zmieniono obowiązujące dotąd na e-Platformie zasady subskrypcji 

powiadomień z forów dyskusyjnych i przesyłania ich na skrzynki pocztowe użytkowników. Zamiast osobnej wysyłki każdego 

ogłoszenia, wiadomości czy dyskusji, dochodził jeden zbiorczy mail na dzień (wysyłany z serwera o godz. 22:00). Decyzja 

dodatkowo pozytywnie wpłynęła na ochronę skrzynek pocztowych wykładowców i studentów przed nadmierną 

korespondencją. 

Współpraca z Władzami Uczelni oraz wsparcie organizacyjne dla innych jednostek UEK 
17.  Kierownik zespołu czynnie uczestniczył we wszystkich posiedzeniach (online na Zoom) Zespołu Zarządzania Kryzysowego 

18.  Wsparto organizację posiedzeń Senatu UEK organizowanych od 31 marca w sposób zdalny za pośrednictwem platformy 

Zoom. Przygotowano serwis internetowy, umożliwiający Senatorom UEK prowadzenie jawnych głosowań drogą 

elektroniczną – senat.uek.krakow.pl. W podobny sposób zapewniono wsparcie dla wszystkich Rad Instytutów 

19.  Wsparto prace przygotowawcze do przeprowadzenia zdalnych obron prac dyplomowych. Wsparcie organizacyjne 

obejmowało współtworzenie procedur, zakup i dystrybucję licencji platformy Zoom na przeprowadzenia posiedzeń komisji i 

obron oraz organizację szkolenia stacjonarnego dla przewodniczących komisji egzaminacyjnych z powyższym zakresie. 

20.  Uczestniczono w pracach Zespołu ds. (e)dydaktyki powołanego przez Prorektora ds. Kształcenia i Studentów, który zajął się 

udoskonaleniem systemu zbierania danych dotyczących wykonania zajęć dydaktycznych w formach zdalnych oraz 

przygotowaniem możliwych wariantów letnich sesji egzaminacyjnej. W tym celu m.in. rozpoczęto prace nad stworzeniem 

jednolitego systemu agregowania danych indywidualnych oraz dziekanatowych oraz przygotowano zestaw metod 

sprawdzania wiedzy i umiejętności online. 

21.  Po udanym lutowym pilotażu w lipcu br. przy współpracy z Działem Nauczania oraz Zespołem DRUSI przeprowadzono 

stacjonarne pisemne egzaminy wstępne na II stopień studiów na UEK. Zadaniem jednostki było przygotowanie platformy 

egzaminacyjnej, narzędzi (testów egzaminacyjnych) na poszczególne kierunki studiów oraz pełną synchronizację pomiędzy 

platformą egzaminacyjną a z systemem IRKA zapewniają zarządzanie danymi osobowymi oraz wynikami egzaminów. Zespół 

czynnie uczestniczył w organizacji dwudniowych egzaminów z zabezpieczeniem wszelkich zasad reżimu sanitarnego. 

Działania dla studentów 
22.  W dniu 30 marca uruchomiono rejestrację studentów na 3 kursy internetowe zastępujące zajęcia WF i wspierające ich  

w aktywności fizycznej w domu – Weekly Challange. Sportowe wyzwania tygodnia, Workouts. Treningi ogólnorozwojowe  

i prozdrowotne oraz Sport Theory. Teoria sportu i rekreacji. Od 4 kwietnia studenci mogą rozwiązywać quizy i zadania 

przewidziane programem zajęć. W zajęciach uczestniczy ok. 1,5 tys. studentów. 

23.  We współpracy z Parlamentem Studenckim UEK opracowano „Studencki poradnik egzaminacyjny” obejmujący szereg 

praktycznych rekomendacji przygotowujących studentów do odbycia zdalnej sesji egzaminacyjnej, łącznie z filmami 

instruktażowymi nt.:  Czy da się przeżyć test zaliczeniowy na Moodle'u? oraz Jak napisać egzamin pisemny na Moodle'u, 
który nie jest testem?. 
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Rozdział V: Studenci i absolwenci 

Liczba studentów kształcących się na studiach:  - 13 187 (w tym 680 cudzoziemców) 

• stacjonarnych – 7890 (w tym 614 cudzoziemców) 

• niestacjonarnych – 5297  (w tym 66 cudzoziemców) 

 

Stan liczbowy studentów UEK wg sprawozdania GUS na dzień 31.12.2019 r. przedstawia Załącznik 8. 
 
Liczbę studentów Uniwersytetu Ekonomicznego na dzień 31.12.2019 r. przedstawia Tabela 5.1. a liczbę 

studentów w latach 2007–2019 Tabela 5.2. 

Tabela 5.1. Stan liczbowy studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na dzień 31.12.2019 r. 

Formy studiów Liczba studentów bez 
cudzoziemców 

Liczba studentów 
cudzoziemców 

Liczba studentów 
ogółem 

Studia stacjonarne 7276 614 7890 
Studia niestacjonarne 5231 66   5297 
RAZEM 12507 680 13187 
Źródło: Dział Nauczania 
 

Tabela 5.2. Liczba studentów w latach 2007–2019 (z cudzoziemcami) 

Rok 
(stan na 

30 XI  

OGÓŁE
M 

Studenci 

STUDENCI 

STUDIA STACJONARNE STUDIA NIESTACJONARNE 

mgr 
jednolite I stopnia II stopnia mgr 

jednolite I stopnia II stopnia 

2007 19 655 5083 3981 778 - 6485 3328 
2008 20 785 3505 5599 1057 - 6749 3875 
2009 20 354 1829 5891 2309 - 5785 4540 
2010 20 747 530 6279 3557 - 5721 4660 
2011 20 945 11 6873 4236 - 5292 4533 
2012 21 099 3 7156 4527 - 5098 4315 
2013 20 363 - 7245 4556 - 4512 4050 
2014 20 596 - 7987 4647 - 4109 3853 
2015 20 805 148 8835 4417 35 3804 3566 
2016 19 617 293 9052 3828 34 3472 2938 
2017 17 454 402 7780 3430 57 3308 2477 
2018 14880 449 6403 2669 52 3181 2126 
2019 

(stan na 
31.12.) 13187 493 5162 2235 82 2884 2331 

Źródło: Dział Nauczania 
 
Absolwenci 
W 2019 r. studia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie ukończyło 5208 absolwentów  

(Tabela 5.3.), w tym 346 cudzoziemców.  

 
Tabela 5.3. Liczba absolwentów na dzień 31.12.2019 r. 

Formy studiów Absolwenci 
Studia stacjonarne 3478 

Studia niestacjonarne 1730 

RAZEM 5208 
Źródło: Dział Nauczania 
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Stan liczbowy absolwentów UEK (z cudzoziemcami) wg sprawozdania GUS na dzień 31.12.2019 r. 

przedstawia Załącznik 9. 

 

Liczbę absolwentów w latach 2007–2019 przedstawia Tabela 5.4. Od roku 2009 zaznacza się znaczny 

wzrost liczby absolwentów, ponieważ są to absolwenci studiów pierwszego i drugiego stopnia.  Od 

roku 2017 następuje znowu widoczny spadek liczby absolwentów, co jest konsekwencją obniżania 

limitów przyjęć od czterech lat. 

 
Tabela 5.4. Liczba absolwentów w latach 2007–2019 (z cudzoziemcami) 

Rok 
(stan na 

30 XI) 

OGÓŁEM  
Absolwenci 

ABSOLWENCI 
STUDIA STACJONARNE STUDIA NIESTACJONARNE 

mgr 
jednolite 

I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia 

2007 4436 1208 – 42 910 2276 

2008 4207 1286 167 261 1327 1197 

2009 6537 1647 1277 376 1819 1418 

2010 6051 1249 1423 459 1341 1579 

2011 6181 481 1576 1059 1336 1729 

2012 5882 36 1483 1425 1271 1667 

2013 6115 12 1690 1585 1175 1653 

2014 6125 2 1825 1652 1083 1563 

2015 5741 1 1696 1708 1005 1331 

2016 6741 0 1978 2136 1009 1618 

2017 7726 0 2545 2385 970 1826 

2018 5653 0 2189 1672 714 1078 

2019 5208 0 2074 1404 735 995 
Źródło: Dział Nauczania 

 
Pomoc materialna studentów i doktorantów 
Dane finansowe wg roku kalendarzowego 2019, dane osobowe wg stanu na XII.2019r. 

 
W 2019 r. Uczelnia dysponowała funduszem pomocy materialnej dla studentów i doktorantów 

w wysokości 25 425,7 tys. zł (Tabela 5.6.), w tym 6 900,4 tys. zł – stan na początek roku, dotacja na 

świadczenia w wysokości 18 457,7 tys. zł, inne przychody funduszu stypendialnego 67,6 tys. zł w tym 

środki na stypendium ministra za znaczące osiągnięcia 17,0 tys. zł. Na stypendia i zapomogi 

przeznaczono 21 964,7 tys. zł – z tego dla studentów 21 412,6 tys. zł, a dla doktorantów 552,1 tys. zł. 

Na stypendium socjalne oraz stypendium socjalne w zwiększonej wysokości przeznaczono 

9 502,8 tys. zł. dla studentów oraz 76,5 tys. zł. dla doktorantów. Na stypendia rektora dla najlepszych 

studentów/stypendium rektora przeznaczono kwotę 10 908,4 tys. zł. oraz na stypendia dla najlepszych 

doktorantów/stypendium rektora przeznaczono 432,1 tys. zł. Na stypendia specjalne dla osób 

niepełnosprawnych / stypendium dla osób niepełnosprawnych dla studentów przeznaczono 950,9 tys. 

zł. oraz dla doktorantów 38,6 tys. zł. Na zapomogi losowe/zapomogi przeznaczono dla studentów 50,5 

tys. zł oraz dla doktorantów 4,9 tys. zł.  

Stypendium ministra za znaczące osiągnięcia wypłacono jednorazowo w styczniu 2020r. 

studentowi, któremu przyznano to stypendium na rok akademicki 2019/2020. Stypendium to wypłaca 

uczelnia ze środków przekazanych na ten cel przez ministra. 
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Tabela 5.6. Wykorzystanie środków funduszu stypendialnego dla studentów i doktorantów w tys. zł 

Wyszczególnienie 
Wykonanie 

 2019 r.  
  Stan środków funduszu stypendialnego na początek roku 6 900,4 

w tym 

 z dotacji na świadczenia 6 900,4 
ze środków na stypendia ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów i 
doktorantów 0 

  Zwiększenia ogółem 18 525,3 

z tego 

dotacja na świadczenia 18 457,7 
inne przychody funduszu stypendialnego  67,6 

w tym środki na stypendia ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów i 
doktorantów/ stypendium ministra za znaczące osiągniecia dla studentów 17,0 

  Zmniejszenia ogółem: 21 964,7 

z tego 

Stypendia  i zapomogi (studentów i doktorantów) 21 964,7 

z tego 

stypendia socjalne 9 579,3 

stypendia rektora dla najlepszych studentów oraz stypendia 
rektora dla najlepszych doktorantów / stypendia rektora 11 340,5 
stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych / stypendia dla 
osób niepełnosprawnych 989,5 
zapomogi 55,4 

  

Stypendia  i zapomogi studentów, w tym: 21 412,6 
stypendia socjalne 9 502,8 
stypendia rektora dla najlepszych studentów / stypendia rektora 10 908,4 
stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych / stypendia dla 
osób niepełnosprawnych 950,9 
zapomogi 50,5 

  Stypendia  i zapomogi doktorantów, w tym: 552,1 

  

stypendia socjalne  76,5 
Stypendia dla najlepszych doktorantów / stypendia rektora 432,1 
stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych / stypendia dla 
osób niepełnosprawnych 38,6 
zapomogi 4,9 

Stypendia ministra dla studentów i doktorantów - 

z tego 

Stypendia ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów / 
stypendia ministra za znaczące osiągnięcia dla studentów - 
Stypendia ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów - 

Zmiany funduszu z tytułu korekt z lat ubiegłych (+/-) - 
Stan środków funduszu stypendialnego na koniec roku 3 460,9 

w tym 

 z dotacji na świadczenia 3 443,9 
ze środków na stypendia ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów i 
doktorantów  17,0 

Źródło: Dział Spraw Bytowych Studentów i Doktorantów 
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Wykres 5.1 Procentowa struktura wykorzystania funduszu stypendialnego dla studentów 
i doktorantów (wykonanie 2019) 

 

Źródło: Dział Spraw Bytowych Studentów i Doktorantów 

W roku akademickim 2019/2020, pomocą materialną, objęto 2 060 studentów tj. 15,6% ogółu 

(Tabela 5.7. – wg danych ujętych w sprawozdaniu S-11). Stypendium socjalne, w tym w zwiększonej 

wysokości otrzymywało – 7,5% ogółu studentów, z tego 80,5% stanowili studenci studiów 

stacjonarnych. Stypendium rektora pobierało średnio 8,7% studentów, z tego blisko 85,9% to studenci 

studiów stacjonarnych.  

 
Tabela 5.7. Studenci otrzymujący stypendia 

Wyszczególnienie Ogółem w % do ogółem 
Studia 

 stacjonarne 
Studia 

niestacjonarne 
rok 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

Liczba studentów  (łącznie z cudzoziemcami 
uprawnionymi do pomocy materialnej) 14 880 13 187 100 100 9 521 7 880 5 359 5307 
Liczba studentów otrzymujących stypendia  2 861 2 060 19,2 15,6 2 332 1 677 529 383 

w tym 

stypendium o charakterze socjalnym 1 602 987 10,8 7,5 1 270  795 332 102 

stypendium rektora   1 398 1 150 9,4 8,7 1 223 988 175 162 
stypendium dla osób 
niepełnosprawnych 151 144 1,0 1,1 98 91 53 53 

Źródło: Dział Spraw Bytowych Studentów i Doktorantów 
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Wykres 5.2 Procentowa struktura studentów otrzymujących stypendia (październik 2019) 

 
Źródło: Dział Spraw Bytowych Studentów i Doktorantów 
 

Pomocą materialną objęto stosunkową niewielką grupę doktorantów, co wynika z niewielkiej 

liczby doktorantów – 140, z tego objętych pomocą o charakterze socjalnym – 3, stypendium rektora – 

13, stypendium dla osób niepełnosprawnych – 5. 
 

Stypendium socjalne może otrzymywać student, który znajduje się w trudnej sytuacji 

materialnej tzn. wysokość dochodu na osobę w jego rodzinie nie przekracza progu dochodu ustalonego 

w Uczelni. Maksymalna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie uprawniająca do ubiegania się 

o stypendia o charakterze socjalnym w roku akademickim 2019/2020 wynosiła 1 030 zł.  Do 30 

września 2019 r. – stypendium socjalne w zwiększonej wysokości mógł otrzymać student oraz 

doktorant studiów stacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej z tytułu zamieszkania w 

domu studenckim lub innym obiekcie niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego 

zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniałby studiowanie. Od 

1 października 2019 r. w szczególnie uzasadnionych przypadkach student może otrzymać stypendium 

socjalne w zwiększonej wysokości. Za szczególnie uzasadniony, na potrzeby zwiększenia stypendium 

socjalnego, uznaje się sytuację życiową studenta/doktoranta lub jego rodziny spowodowaną 

wyjątkowymi, dotkliwymi w skutkach zdarzeniami okazjonalnymi, niefortunnymi zbiegami 

okoliczności, których nie można było przewidzieć ani im zapobiec. Wysokość stypendium socjalnego w 

roku akademickim 2019/2020 zawierała się w przedziale od 580 zł do 820 zł, zwiększenie stypendium 

socjalnego wynosiło 150 zł. Natomiast od stycznia 2019 do czerwca 2019 wysokość stypendium 

socjalnego zawierała się w przedziale od 440 zł do 715 zł, a stypendium socjalnego w zwiększonej 

wysokości w przedziale od 690 zł do 965 zł.   

Do 30 września 2019r. stypendium rektora dla najlepszych studentów mógł otrzymać student, 

który uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub 

wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. Od 1 października 

2019r. stypendium rektora może otrzymać student, który uzyskał wyróżniające wyniki w nauce, 

osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na 

poziomie krajowym. Każdemu osiągnięciu przypisuje się zgodnie z załącznikiem do Regulaminu 

pomocy materialnej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie określoną ilość punktów. Punkty za 

poszczególne rodzaje osiągnięć sumuje się. Komisja na podstawie zarejestrowanych wniosków ustala 

minimalną ilość punktów uprawniającą do ubiegania się o to stypendium tak, by liczba stypendystów 

nie przekroczyła 10% studentów na kierunku. Wysokość stypendium rektora dla najlepszych 

studentów w roku akademickim 2019/2020 wynosiła 650 zł. Natomiast od stycznia 2019 do czerwca 

2019 wysokość stypendium rektora dla najlepszych studentów wynosiło 900 zł. Wykorzystanie 
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środków funduszu stypendialnego na stypendia dla studentów (Tabela 5.8.). Środki z dotacji 

przeznaczone na stypendium rektora, nie mogą stanowić więcej niż 60% środków przeznaczonych na 

stypendia rektora, stypendia socjalne oraz zapomogi. 
 
Tabela 5.8 Wykorzystanie środków funduszu stypendialnego na stypendia dla studentów w tys. zł 

Wyszczególnienie 2019 
  21 412,6 
stypendia socjalne, w tym w zwiększonej wysokości 9 502,8 
stypendia rektora dla najlepszych studentów / stypendia rektora 10 908,4 
zapomogi 50,5 
stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych / stypendia dla osób niepełnosprawnych 950,9 

Źródło: Dział Spraw Bytowych Studentów i Doktorantów 
 
Wykres 5.3 Procentowa struktura wykorzystania środków funduszu stypendialnego na stypendia dla studentów 

 
Źródło: Dział Spraw Bytowych Studentów i Doktorantów 
 

Na dzień 1 stycznia 2020r. Uczelnia dysponowała środkami funduszu pomocy materialnej dla 

studentów i doktorantów w wysokości 3 460,90. zł w tym 3 443,9 tys. zł – stan na początek roku, 

dotacja na świadczenia oraz środki na stypendium ministra za znaczące osiągnięcia 17,0 tys. zł. 

W trakcie roku do dnia 30 września 2020r. fundusz stypendialny zasiliła dotacja w kwocie 12 131 tys. 

zł. Na stypendia i zapomogi do 30 września 2020r. przeznaczono 9 369,2 tys. zł – z tego dla studentów 

9 238,4 tys. zł, a dla doktorantów 100,8 tys. zł.  

Wykorzystanie środków funduszu stypendialnego dla studentów i doktorantów na dzień 30 września 

2020r. przedstawia Tabela 5.9. 
 
Tabela 5.9. Wykorzystanie środków funduszu stypendialnego na stypendia w tys. zł – stan na 30.09.2020r. 

Wyszczególnienie 30.09.2020 

  9 339,2 

Stypendia socjalne, w tym w zwiększonej wysokości 3 941,8 

Stypendia rektora 4 787,2 

Zapomogi 66,6 

Stypendia dla osób niepełnosprawnych 543,6 
Źródło: Dział Spraw Bytowych Studentów i Doktorantów 
 

Na stypendium socjalne oraz stypendium socjalne w zwiększonej wysokości przeznaczono 

3 926,7 tys. zł. dla studentów oraz 15,1 tys. zł. dla doktorantów. Na stypendia stypendium rektora 

przeznaczono kwotę 4 720,9 tys. zł. dla studentów oraz na stypendium rektora przeznaczono 66,3 tys. 

zł. dla doktorantów. Na stypendia dla osób niepełnosprawnych dla studentów przeznaczono 
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525,3 tys. zł. oraz dla doktorantów 18,3 tys. zł. Na zapomogi przeznaczono dla studentów 65,5 tys. zł 

oraz dla doktorantów 1,1 tys. zł.   

W styczniu jednorazowo wypłacono stypendium ministra za znaczące osiągnięcia przyznane 

w grudniu 2019r. studentowi, któremu przyznano to stypendium na rok akademicki 2019/2020. 

Stypendium to wypłaca uczelnia ze środków przekazanych na ten cel przez ministra. 
 

Działalność Akademickiego Centrum Kariery UEK  
 

Celem działalności Akademickiego Centrum Kariery jest pomoc studentom i absolwentom UEK 

w planowaniu i kształtowaniu kariery zawodowej. Akademickie Centrum Kariery jest członkiem 

Małopolskiego Partnerstwa na Rzecz Kształcenia Ustawicznego.  
 
Główne działania ACK:  
- prowadzenie internetowego serwisu biura karier www.kariery.uek.krakow.pl, 

- pozyskiwanie i udostępnianie ofert pracy, praktyk i staży dla studentów i absolwentów UEK, 

- organizacja praktyk zagranicznych w ramach programu Erasmus+ i POWER, 

- współpraca z pośrednikami praktyk zagranicznych w ramach Erasmus+ Space. 

- organizacja Targów Pracy, 

- organizacja dni rekrutacji, 

- organizacja szkoleń i warsztatów (w tym Akademia Rozwoju) – warsztaty know-how, 

- indywidualne doradztwo zawodowe, symulacje rozmów kwalifikacyjnych, konsultacje CV,  

- praktyki obowiązkowe – baza ofert oraz wsparcie merytoryczne,  

- promocja programów stażowych i konkursów biznesowych, 

- promowanie pracodawców na terenie UEK oraz promocja uczelni wśród partnerów biznesowych  

- i inwestorów w odpowiedzi na zapytania Urzędu Miasta Krakowa, Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Małopolskiego, Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego,  

- współpraca z firmami, realizacja wspólnych projektów/przedsięwzięć adresowanych do studentów, 

- badanie losów absolwentów, 

- tworzenie nowych rozwiązań i narzędzi wspierających działalność ACK, 

- promocja działalności ACK, 

- udział w spotkaniach z przedstawicielami zagranicznych uczelni – prezentacje i dyskusje w zakresie 

działalności biura karier oraz lokalnego rynku pracy. 
 
Współpraca ACK z firmami – online: 
- publikacja ofert pracy, praktyk i staży na kariery.uek.krakow.pl, 

- publikacja poradników online dla studentów adekwatnych do ich profilu kształcenia, 

- publikacja artykułów, newsów czy filmików w serwisie ACK oraz na stronie ACK na Facebooku, 

- koordynowanie webinarów/szkoleń online – wsparcie w działaniach promocyjnych wydarzeń oraz 

koordynowanie zapisów, 

- promocja innych działań z zakresu Employer Branding, 
- zachęcanie firm do: 

§ zapewnienia dostępu do platformy e-learningowej, 

§ organizacji praktyk studenckich online, 

§ realizowania programów ambasadorskich, 

§ przeprowadzenia spotkań informacyjnych dot. rekrutacji online – szansa dla studentów oraz 

absolwentów do zadawania pytań dot. warunków zatrudnienia, możliwości rozwoju oraz 

omówienia obecnych procesów rekrutacyjnych, 

- przedstawienia działań oraz możliwości rozwoju w firmie w formie webinarów, 

- przeprowadzenie indywidualnych spotkań online z pracownikiem ACK w celu przedyskutowania 

innych możliwości współpracy. 

-  
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Serwis www.kariery.uek.krakow.pl 
Akademickie Centrum Kariery UEK dysponuje własnym serwisem internetowym 

(www.kariery.uek.krakow.pl). W roku akademickim 2019/2020 w serwisie zarejestrowało się 367 
nowych studentów i absolwentów UEK (obecnie konta posiada 1978 studentów i absolwentów). Każdy 

student, który posiada swoje indywidualne konto ma możliwość między innymi: 
- skorzystania z bazy ofert pracy, praktyk i staży (dane liczbowe w poniższej tabeli), 
- zapisania się na warsztaty, szkolenia oraz doradztwo zawodowe organizowane przez ACK, 

- przeglądania katalogu pracodawców, 

- zapoznania się z aktualnymi informacjami o rynku pracy np. konkursów biznesowych, programów 

stażowych, programy edukacyjne oraz inicjatywy społeczne. 

 

Z serwisu internetowego nieodpłatnie korzystają również pracodawcy współpracujący z ACK, 

zamieszczając w nim oferty pracy, praktyk i staży. Obecnie konta w serwisie posiada 956 firm oraz 1035 
przedstawicieli. W roku akademickim 2019/2020 liczba zarejestrowanych nowych pracodawców 
wyniosła 227. Łączna liczba ofert opublikowanych w serwisie w roku akademickim 2019/2020 wyniosła 

1508. Za ich pośrednictwem oferowano w sumie 2591 miejsc pracy, praktyk i staży. Główne grupy 

stanowisk: finanse, rachunkowość – księgowość, HR – specjalista ds. personalnych, logistyka. 

 

Praktyki zagraniczne Erasmus+ 
Akademickie Centrum Kariery zajmuje się koordynacją wyjazdów studentów na praktyki 

zagraniczne w ramach programu Erasmus+, które są szansą na zdobycie cennego doświadczenia 

zawodowego w jednym z krajów Unii Europejskiej lub kraju stowarzyszonym. Studenci odbywają 

praktyki zgodne z kierunkiem studiów, które zaliczane są jako praktyki obowiązkowe lub 

nieobowiązkowe i uwzględniane w dorobku studenta (w formie wpisu do suplementu do dyplomu). 

Program Erasmus+ daje również możliwość podniesienia kompetencji językowych. Stypendyści biorą 

udział w dwóch testach językowych online (pierwszy przed wyjazdem, drugi po powrocie z praktyki), 

mogą również uczestniczyć w kursie językowym online. 

Od 6 lat w programie biorą również udział absolwenci UEK. Wyjazdy absolwenckie cieszą się 

dużym zainteresowaniem. W roku akademickim 2019/2020 na praktyki wyjechało 16 absolwentów. 

ACK koordynuje również wyjazdy na praktyki finansowane z funduszu Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Z Programu mogą korzystać studenci pobierający stypendium 

socjalne oraz studenci z niepełnosprawnościami. W roku akademickim 2019/2020 z tego rodzaju 

dofinansowania skorzystał 1 student.  

W ramach programu Erasmus na praktyki zagraniczne w latach 2012-2020 wyjechało 628 

studentów i absolwentów UEK. Wszystkie wyjazdy realizowane są ze środków przyznawanych przez 

Narodową Agencję Programu Erasmus+. 

 

Tabela 5.10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rok akademicki Liczba stypendystów 
2012/2013 Erasmus 111 
2013/2014 Erasmus 85 
2014/2015 Erasmus+ 111 
2015/2016 Erasmus+ 110 
2016/2017 Erasmus+ 70 
2017/2018 Erasmus+ 72 
2018/2019 Erasmus+ 52 
2019/2020 Erasmus+ 17 

RAZEM 628 



94 

W roku akademickim 2019/2020 z powodu pandemii Covid-19 pracownicy ACK dołożyli 

wszelkich starań, aby być w ciągłym kontakcie oraz zapewnić pomoc dla praktykantów przebywających 

zagranicą. Dodatkowo zespół ACK wspierał studentów powracających z praktyk Erasmus+ do Polski. W 

specjalnej zakładce „Erasmus+” na stronie www.kariery.uek.krakow.pl publikowano na bieżąco 

aktualności dot. stanu epidemicznego. Ponadto szczegółowo opisano procedurę powrotu do Polski. 

Decyzją Władz Rektorskich od 12 sierpnia 2020 wznowiono realizację praktyk zagranicznych. 

Przeprowadzono rekrutację uzupełniającą, spotkania informacyjne oraz cotygodniowe konsultacje 

online dla studentów oraz absolwentów. 

 

Erasmus + Space  
To spotkanie z przedstawicielami europejskich pracodawców, którzy opowiedzieli  

o możliwościach związanych z praktykami oraz pracą za granicą. Ponadto scharakteryzowali przebieg 

procesu rekrutacyjnego, opowiedzieli studentom z czym wiąże się życie w innym państwie oraz jakie 

korzyści płyną z takiego doświadczenia. Podczas spotkania była możliwość zadawania własnych pytań. 

Wystawcy wzięli również udział w Targach Pracy, na których zaprezentowali studentom aktualne oferty 

wyjazdów. Wśród zaproszonych gości zagranicznych byli: 

• Algoos Study Work and Travel Inc. 

• Job Trust 

• WorkSpace Europe 

• Legalis Global KFT 

• The IBD Partnership 

• Tenerife Job Training S.L 

• IES Consulting – EXPAT INTERN SL 

• Education GmbH and Dreieins innovative Pädagogik gGmbH 

• Education GmbH 

•   JOB TRUST 

•   Partnership International 

•   Training Experience S.L 

Akademickie Centrum Kariery kontaktuje się z firmami w formie online, oferty praktyk zagranicznych 

są umieszczane na grupie „Praktyki Erasmus+ (UEK)”. 

 

Akademia Rozwoju 
To cykl warsztatów i szkoleń dla studentów i absolwentów UEK prowadzonych przez ekspertów 

z różnych branż. Warsztaty dostarczają wiedzę, rozwijają umiejętności oraz umożliwiają zapoznanie się 

z zadaniami realizowanymi na wybranych stanowiskach pracy, charakterystycznych dla profilu 

działalności firmy. Poniższa tabela zawiera listę wszystkich szkoleń i warsztatów zrealizowanych w roku 

akademickim 2019/2020. 

 

Tabela 5.11 

 

Miesiąc Temat Firma 
Październik AUSTRALIA BLIŻEJ NIŻ MYŚLISZ. Zbuduj swoją karierę na antypodach. Australia Study 

Listopad MACRO DAY – czyli mini wykład o makro sprawie Visual Basic w Excelu Cogitor 

Grudzień 
Świat danych w biznesie. Maspex 
Umiejętność przyszłego Lidera – Efektywny Feedback – Motorola Solutions Motorola Solutions 
Warsztat Excel Motorola Solutions 

Styczeń Skuteczne działania w Social Media More Bananas 
Luty Warsztaty z copywritingu. More Bananas 

Marzec Szkolenie Facebook ADS More Bananas 
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Spotkania online z firmami 
Akademickie Centrum Kariery UEK przeprowadziło kilkanaście spotkań indywidualnych  

z firmami w formie wideo bądź telefonicznie. Podczas rozmów omawiano możliwości współpracy  

z biurem oraz oczekiwania pracodawców. Specjaliści z krakowskich firm zaangażowali się  

w organizację szkoleń oraz webinarów online dla studentów oraz absolwentów naszej Uczelni. ACK 

pomagało w doborze tematu, grafik, tekstów promocyjnych oraz platformy do wideokonferencji dla 

wydarzenia. Nasze biuro koordynowało zbieranie zapisów, promowanie spotkania wśród społeczności 

akademickiej poprzez naszą stronę internetową, Facebook, kontakt z kołami naukowymi oraz 

stowarzyszeniami studenckimi. Firmy które wzięły udział w spotkaniu online to: Motorola Solutions , 

Phinance S.A., Random Forest sp. z o.o., ABB, Transporeon, QVC Poland Global Services, Accenture, 

Fundacja Samorozwoju Indigo, State Street, HedgeServ, EY, KPMG oraz AMS. 

Tabela 5.12 
 

 
Doradztwo zawodowe 

ACK prowadzi również indywidualne doradztwo zawodowe dla studentów i absolwentów 

naszej Uczelni oraz punkt informacyjny, w którym można zasięgnąć informacji na temat aktualnych 

ofert pracy, konkursów, programów stażowych i rekrutacyjnych.  Z punktu informacyjnego korzystają 

studenci i absolwenci zainteresowani zarówno świadczeniem doradztwa zawodowego, jak i konsultacji 

w ramach programu Erasmus+. W roku akademickim 2019/2020 ACK organizowało również spotkania 

online z doradcą zawodowym z Centrum Informacji i Planowania Kariery Wojewódzkiego Urzędu Pracy 

w Krakowie oraz spotkania online z pracownikiem ACK. 

 
Targi Pracy  

ACK organizuje Targi Pracy na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie już od 2004 roku. 

Oprócz tradycyjnych ofert pracy promowane są  działania związane z rozwojem studentów (programy 

praktyk i staży, programy ambasadorskie, wolontariaty). Od 2013 roku podczas Targów organizowany 

jest również CV Point – miejsce, w którym przedstawiciele firm konsultują dokumenty aplikacyjne 

studentów i absolwentów. Odbywają się również prezentacje firm oraz warsztaty dla studentów.  

Jesienna Edycja Targów Pracy UEK 2019: 

Miesiąc Temat Firma 
Kwiecień Accenture Training Labs: Energy Management Accenture 

Maj 

Autoprezentacja – e-learning Klubu Step Ahead [e-learning] KPMG 
Mowa ciała – e-learning Klubu Step Ahead [e-learning] KPMG 
Techniki Negocjacyjne – e-learning Klubu Step Ahead [e-learning] KPMG 
Warsztaty Visual Thinking – dodaj koloru swoim notatkom! ABB 
Warsztaty Visual Thinking – dodaj koloru swoim notatkom! ABB 
Accenture Training Labs: Search Engine Advertising Accenture 
Radzenie sobie ze stresem oraz reagowanie na zmianę AMS 
Accenture Training Labs – virtual edition – Agile w praktyce.  Accenture 

Czerwiec 

Accenture Training Labs-virtual edition- Recruitment Process in Digital Era [online] Accenture 
Sekrety motywacji i osiągania celów AMS 
Effective Social Media & Content Strategy Accenture 
AWS LAMBDA w teorii i praktyce Accenture 
Accenture Training Labs: Excel Tips&Tricks Accenture 
Accenture Training Labs-virtual edition- Recruitment Process in Digital Era [online] Accenture 
Sekrety motywacji i osiągania celów AMS 

Lipiec 
Accenture Training Labs-virtual edition- Assertive Communication [on-line] Accenture 
Rekrutacja online vs. Rekrutacja normalna – propozycja tematu Transporeon 
EY Open Talk on Digital Audit EY 

Wrzesień Personalize – Energy Management Accenture 
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W programie znalazły się następujące warsztaty: 

• Business English – ABB 

• How to Survive an Assessment Day at Wayfair – Wayfair 

• Zmieniaj z nami świat finansów – o tym jak mieć wpływ na międzynarodowy biznes – 

Euroclear Bank 

• Komunikacja w procesie rekrutacji – State Street Bank 

• CV szyte na miarę – Motorola Solutions 

• Umiejętność szybkiego czytania kluczem do sukcesu zawodowego – HedgeServ 

• Erasmus+ Space – jak znaleźć praktykę marzeń – panel dyskusyjny z udziałem europejskich 

pracodawców 

• Personal Branding – buduj swoją markę osobistą już na studiach! – Accenture Operations 

Sponsorami wydarzenia byli:  State Street Bank, ABB, Euroclear Bank, HedgeServ, Motorola Solutions, 

UBS, Wayfair. 

Wiosenna Edycja Targów Pracy UEK 2020 
Mając na uwadze zdrowie wystawców oraz uczestników Targów Pracy, decyzją Władz 

Rektorskich Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie wydarzenie zaplanowane na dzień 10.03.2020 

zostało odwołane. Decyzja została podjęta na podstawie stanowiska nr 1/2020 Kolegium Rektorów 

Szkół Wyższych Krakowa z dnia 2 marca 2020 roku w sprawie działań mających na celu zapobieganie 

oraz przeciwdziałanie zakażeniom Covid-19. 

Konkursy biznesowe i oferty rekrutacyjne 

Przez cały rok akademicki 2019/2020 ACK promowało konkursy biznesowe i oferty 

rekrutacyjne skierowane do studentów UEK. Przykłady: 

 

- Rekrutacja do programu Liderzy 

Ochrony Zdrowia – Fundacja im. 

Lesława A. Pagi 

- Trener PROJEKTORa i działań 

animacyjnych II edycja 

- Pitching Fight Club vol. 5 nadciąga! 

Wygraj 2000 żywej gotówki! 

- Google AdCamp 

- Rekrutacja do akcelatora SpaceUP 

- Zainwestuj w siebie! – konkurs EY! 

- Konkurs na prace dyplomowe z 

Swissstandards.pl! 

- Szkolenie "Ja-wolontariusz-lider" 

- Konkurs Energy HackON – PGE Nowa 

Energia 

- Wypromuj swoje badania i zdobądź 

roczne stypendium L’Oréal-UNESCO dla 

utalentowanych kobiet nauki! 

- Konkurs Generacja P – Herosi na 

Starcie. 

- Akademia Biznesu z Deloitte 

- Młodzi Innowacyjni dla PGNiG 

- WyGoogluj sobie Staż w Agencji SEO! 

- 15. edycja Akademii Liderów Rynku 

Kapitałowego 

- XV Konkurs VERBA VERITATIS na 

najlepszą pracę z zakresu etyki 

biznesu. 

- Program Ambasadorski EY – 

Ambasador Poziom Wyżej 

- V edycja konkursu dla studentów 

Audit OdyssEY 

- Konkurs dla studentów Tax'n'You 2020 

- Trwa rekrutacja do kolejnej edycji 

programu Ambasadorzy KPMG! 

- Konkurs na Najlepszą Pracę 

Dyplomową! CloudNine 

- Zostań Ambasadorem CIMA 

- Projekt „Droga do wymarzonej pracy 

dla absolwenta 

z niepełnosprawnością” 
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Akademie Biznesowe 
Akademia State Street Bank – celem Akademii State Street jest umożliwienie studentom 

zapoznania się z praktyczną wiedzą na temat funkcjonowania rynków kapitałowych, obsługi księgowej, 

funduszy inwestycyjnych, funduszy wysokiego ryzyka, derywatywów oraz wyceny funduszy, a także 

specyfiki pracy w międzynarodowym środowisku. Program umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności 

z wielu obszarów, zarówno tych bardziej „narzędziowych” (zaplanowano m.in. warsztaty Excel, grę 

inwestycyjną), jak i umiejętności miękkich. Zajęcia prowadzone są przez menadżerów oraz trenerów State 

Street. Akademie State Street Bank na Uniwersytecie Ekonomicznym planowane były na przełomie 

listopada i grudnia 2019 oraz na kwiecień 2020. Obie edycje zostały logistycznie zaplanowane, 

przygotowane i wypromowane, niestety z przyczyn niezależnych od ACK oraz z powodu pandemii Covid-

19 zostały odwołane.  

Akademia Project Managera ABB – podczas pierwszej części akademii, trenerzy uczą 

teoretycznych podstawy zarządzania projektami według metodologii PMI. Kolejna część, czyli warsztaty, 

są ściśle związane z praktycznym podejściem do tematu. W ich trakcie kilkuosobowe grupy projektowe 

śledzą studium przypadku dotyczące otwarcia filii pewnej fabryki poza granicami Polski. Studenci mają 

szansę poznać tajniki komunikacji, zarządzania interesariuszami, harmonogramowania, szacowania ryzyka 

oraz ważenia priorytetów. Uczestnicy przez te kilka godzin mają szansę poczuć namiastkę pracy 

Kierownika Projektów oraz wyzwań, z jakimi spotyka się on na co dzień. W ramach Akademii Project 

Managera planowane były 2 spotkania (3,5 h i 4h).  Cykl szkoleń kończy się uzyskaniem certyfikatu 

uczestnictwa w Akademii ABB: Zarządzanie Projektami wystawionego przez firmę.  Akademia Project 

Managera ABB na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie planowana była na marzec 2020. Wydarzenie 

to było zaplanowane, przygotowane i wypromowane, niestety z powodu pandemii Covid-19 Akademia 

ABB została odwołana. 
 

Media Społecznościowe  
- Fanpage ACK (www.facebook.com/AkademickieCentrumKariery) – główne działania: promocja 

programów stażowych oraz konkursów organizowanych prze firmy, promocja działań ACK, promocja 

działań i wydarzeń zamieszczanych w serwisie ACK, 

- Grupa „Praktyki Erasmus +(UEK)” (www.facebook.com/groups/1329860717046536/) – grupa 

przeznaczona dla studentów UEK chcących wyjechać na praktyki zagraniczne Erasmus+. Główne 

działania: publikacja zagranicznych ofert praktyk oraz pośredników praktyk, promocja wydarzeń 

związanych z działaniem ACK i Erasmus +, 

- Instagram (www.instagram.com/ack_uek/) – promowanie działań ACK, 

- LinkedIn (www.linkedin.com/company/akademickie-centrum-kariery-uek/) – promowanie działań 

ACK, nawiązywanie współpracy z firmami, 

- YouTube (www.youtube.com/channel/UCKRHhIhE5BrRmS9FQ_AKbcA) – promocja działań ACK. 

 
Badanie Losów Absolwentów 

Od 2014 roku badanie losów absolwentów UEK realizowane jest w ramach Ogólnopolskiego 

Systemu Monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów Szkół Wyższych na zlecenie Ministerstwa 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Głównym źródłem informacji systemowych są dane administracyjne 

pochodzące z systemu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz z systemu POL-on, czyli systemu informacji 

o szkolnictwie wyższym wspierającego pracę Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Raporty 

dostępne są na http://absolwenci.nauka.gov.pl/. 

 
ACK dysponuje raportami z badania losów absolwentów: za lata 2010 – 2013 oraz 2013 – 06.2017. 

Z ostatniego raportu wynika, że 93,5% absolwentów UEK znalazło pracę w okresie do  
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18 miesięcy od zakończenia studiów, przy czym 90,5% posiadało zatrudnienie do 1 roku od zakończenia 

kształcenia na UEK. Raporty dostępne są w serwisie www.kariery.uek.krakow.pl.  

Za pomocą serwisu ELA, otrzymano poniższe dane dla absolwentów UEK za rok 2018: 
Absolwenci poniższych kierunków UEK mają szanse na najwyższe zarobki: 

• Informatyka stosowana – k. unikatowy  

• Międzynarodowe stosunki gospodarcze – k. unikatowy  

• Informatyka stosowana – k. unikatowy  

• Towaroznawstwo  

• Zarządzanie  

• Organizacja i zarządzanie – studia menedżerskie. 

 

Ogólna liczba absolwentów UEK I stopnia w roku 2018 to 2898, w tym 70% mężczyzn i 30% kobiet. 

Średnie zarobki brutto to 3143zł. 9% absolwentów pracowało etatowo lub na samozatrudnieniu przed 

studniami i zarabia teraz średnio brutto: 3883zł. 25% absolwentów pracowało etatowo lub na 

samozatrudnieniu w trakcie studiów i zarabia teraz średnio brutto: 3499zł. 66% absolwentów nie 

pracowało etatowo lub na samozatrudnieniu przed studniami i zarabia teraz średnio brutto: 2760zł. 

Ogólna liczba absolwentów UEK II stopnia w roku 2018 to 2735, w tym 75% mężczyzn i 25% kobiet. 

Średnie zarobki brutto to 4252zł. 31% absolwentów pracowało etatowo lub na samozatrudnieniu przed 

studniami i zarabia teraz średnio brutto: 4860zł. 26% absolwentów pracowało etatowo lub na 

samozatrudnieniu w trakcie studiów i zarabia teraz średnio brutto: 4709zł. 43% absolwentów nie 

pracowało etatowo lub na samozatrudnieniu przed studniami i zarabia teraz średnio brutto: 3380zł. 

 

Działalność Biura ds. Osób Niepełnosprawnych w roku akademickim 2019/2020 

Wykres 5.4  
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Liczba studentów z orzeczonym stopniem niepełnosprawności studiujących na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie 

wynosi ogółem  – 183 osoby (dane z grudnia 2019 roku).   

 
Tabela 5.12 Podział nowo przyjętych studentów z niepełnosprawnością na poszczególne Kolegia w roku akademickim 
2019/2020 

Kolegium 
Kategorie niepełnosprawności 

suma niesłyszących i 
słabosłyszących 

niewidzących i 
słabowidzących 

z dysfunkcją 
narządu ruchu 

pozostałe rodzaje 
niepełnosprawności 

EKONOMII FINANSÓW 
I PRAWA 2 4 9 18 33 

 
GOSPODARKI  

I ADMINISTRACJI 
PUBLICZNEJ 

0 1 0 5 6 

NAUK O ZARZĄDZANIU 
I JAKOŚCI 2 2 5 14 23 

Liczba nowo przyjętych studentów ogółem: 62 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Pod ścisłą opieką Biura jest ponad 100 osób z orzeczonymi niepełnosprawnościami: wzroku, słuchu, 

ruchu jak również osoby z zaburzeniami psychicznymi, osoby przewlekle chore, osoby, które uległy nagłym 

wypadkom oraz osoby posiadające zaświadczenie o dysleksji (w tym dysgrafii, dysortografii). Biuro 

podejmuje działania mające na celu stworzenie równych szans w dostępie do szkolnictwa wyższego dla 

studentów i doktorantów z niepełnosprawnością oraz przewlekle chorych działając w oparciu 

o Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr R-0201-38/2016 z dnia 3 października 

2016 roku w sprawie wsparcia udzielanego studentom i doktorantom niepełnosprawnym przez 

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Wsparcie udzielne studentom z niepełnosprawnością od marca 

2020r. zostało zmodyfikowane i dostosowane na potrzeby pracy zdalnej z uwagi na panującą pandemię 

COVID-19. Modyfikacja trybu odbywania wsparcia miała miejsce w przypadku tłumaczy języka migowego, 

którzy to logowali się na wykłady równocześnie ze studentem i w osobnym oknie dialogowym wykonywali 

tłumaczenia wykładów, ćwiczeń. Praca asystentów dydaktycznych została zredukowana do jednej osoby, 

która wykonywała transkrypcję wykładów.  

W Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych obecnie zatrudnionych na podstawie umowy o pracę było 6 

osób. Na podstawie umowy- zlecenia w roku akademickim 2019/2020 zatrudniono 29 osób 

i współpracowano z 2 firmami świadczącymi usługi w zakresie tłumaczeń na Polski Język Migowy. 

Pozostałe umowy były to prace związane z zapewnieniem wsparcia edukacyjnego studentów 

z niepełnosprawnościami.  

 

1. Rozwój Biura ds. Osób Niepełnosprawnych 
Pracownicy BON aktywnie i z dużym zaangażowaniem uczestniczą w licznych wydarzeniach, szkoleniach  

i konferencjach, które dotyczą problematyki osób z niepełnosprawnościami. Biorą udział w różnych 

wydarzeniach poszerzając swoją wiedzę, kompetencje i umiejętności, które to przekładają się na wysoki 

poziom obsługi studentów z niepełnosprawnością. W semestrze 2019/2020 pracownicy BON UEK wzięli 

udział między innymi: 

• 21.05.2020 uczestnictwo w webinarze: koordynator/ka dostępności – pierwsze kroki do sukcesu, 

organizowany przez Fundację Siódmy Zmysł 

• uczestnictwo w webinarze: znajdź: pętla indukcyjna, organizowany przez Fundację Kultury bez Barier 
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• uczestnictwo w webinarze: social media dostępne dla każdego | access-ja organizowany przez 

Fundację Kultury bez Barier 

• 25-26.05.2020 uczestnictwo w szkoleniu: projektowanie uniwersalne w praktyce – szkolenie dla 

profesjonalistów organizowane przez Fundację TUS 

• uczestnictwo w kursie polskiego języka migowego (poziom A2) 

• ukończenie kursu języka migowego (poziom A2) z oceną celującą pracownika BON 

• uczestnictwo w superwizji Pani Psycholog UEK. 

• udział w szkoleniu Komunikacja ze studentami z zaburzeniami psychicznymi organizowanym przez 

Optima – Centrum Rozwoju i Kształcenia Kadr s.c. 

• uczestnictwo w webinarze pt Dostępny Internet organizowany przez fundację kultura wrażliwa 

• uczestnictwo w webinarze "Organizacja wydarzenia z tłumaczeniem na PJM" z cyklu "Access-ja". 

• ukończenie szkolenia mediacyjnego, – mediacje, profesjonalny sposób zarządzania konfliktem –   

 sumie trwającego 24h zegarowe. W ramach projektu Szkolnych Inkubatorów Porozumienia. Szkolenie 

organizowane przez Instytut Rozwoju Społecznego 

• uczestnictwo w Pikniku PJM – Klasyfikatory w pigułce – organizowane przed Fundację Migawki 

• nawiązanie współpracy z organizatorami projektu – Warsztat Lidera – promujący kulturę Głuchych na 

facebook'u 

• reprezentacja uczelni podczas Kraków Green Film Festival 

• uczestnictwo w konferencji Włączenie Cyfrowe 2020 dostępność publicznych stron internetowych 

pod kątem zgodności z obowiązującym w Polsce standardem WCAG 2.1 (Web Content Accessibility 

Guidelines). 

• uczestnictwo w szkoleniu „Synergia w działaniu” zorganizowane przez Zespół ds. Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego Agencji Szkolenia i Promocji Kadr, 

• Uczestnictwo w szkoleniu „Nowa ustawa prawo zamówień publicznych” zorganizowane przez Zespół 

ds. Nauki i Szkolnictwa Wyższego Agencji Szkolenia i Promocji Kadr, 

• Uczestnictwo w szkoleniu „Rodo 2.0” zorganizowane przez Zespół ds. Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

Agencji Szkolenia i Promocji Kadr, 

• Uczestnictwo w szkoleniu organizowanym przez  Regionalny Instytut Kultury w Katowicach, WCAG – 

standardy, wytyczne, dostępność, 

• Uczestnictwo w Eco Marathon Shell 

• Udział w Regionalnym Konwencie pt. Pełnoprawni obywatele i obywatelki 

• Konferencja ZSN UEK – Uczelnia oczami studentów z niepełnosprawnością 

• Udział w szkoleniu dot. Uniwersalne Projektowanie 

• Udział w konferencji Pełno(s)prawny Student – Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego 

• Udział w Open Eyes Economy Summit – GAP 

• Udział w szkoleniu pt. Uczelnia na miarę potrzeb – Insytut Rozwoju Biznesu 

• Udział w konferencja UJ, edukacja włączająca w szkole podstawowej i liceum 

• Udział w szkoleniu Grafika dla nie-grafika – jak samodzielnie tworzyć materiały graficzne? 

• Udział w Projekcie ścieżki dostosowania Uczelni Ekonomicznych do zmian w systemie nauki i 

szkolnictwa wyższego UEK, GAP 

• Uczestnictwo w Kongresie Społecznej Odpowiedzialności Nauki 

• Udział w szkoleniu Jak zacząć swoja przygodę z social mediami i oczarować sobą przyszłego 

pracodawcę 

• Uczestnictwo w Zjazd Pełnomocników (pn. Ustawa 2.0 – Prawo o Szkolnictwie wyższym) 

• Uczestnictwo w Konferencja (nie)pełnosprawni na rynku pracy 

• Uczestnictwo w "XXXII Konferencja Naukowa „Forum Pedagogów” 
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• Cykl szkoleń z zakresu kompetencji społecznych 

• Udział w kursie języka niemieckiego na poziomie A1 

• Udział w kursie języka włoskiego na poziomie A1 

• Udział w seminarium Ewaluacja jakości działalności naukowej, co już wiemy, a nad czym jeszcze 

pracujemy 

 

Inne formy aktywności BON: 

• Aktywna działalność  pracowników BON w Komisji ds. Wyrównywania Szans Edukacyjnych przy KRASP 

w tym działania związane z Ustawą 2.0 a wsparciem studentów z niepełnosprawnością., 

• Utrzymanie ścisłej współpracy z firmą Shell, State Street, Cisco, Motorola, Elektrolux, w których przed 

pandemią COVID-19 miałby być zorganizowane przez pracowników BON szkolenia uświadamiające, 

• Udział pracowników BON UEK jako ekspertów w różnych konsultacjach społecznych np. spotkania 

konsultacyjne dot. "Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami na lata 

2019-2022" czy prace Komisji parlamentarnej ds. osób z niepełnosprawnością wzroku, 

• Zostały podjęte prace związane z międzynarodowym projektem GENDER EMPOWERMENT, EQUITY, 

EXCELLENCE AND EQUALITY IN SCIENCE. FOUR E’S FOR EUROPE (G4ES-EU), którego liderem jest 

Uniwersytet w Lipsku a partnerem jest Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. W kwietniu ostatecznie 

została ustalona treść projektu i projekt został złożony w ramach konkursu H2020-SwafS-2020-1. 

Ostatecznie wniosek projekt został odrzucony. 

• Utworzenie nowej procedury dot. Studentów z niepełnosprawnością, którym wygasło orzeczenie  

w trakcie trwania epidemii i na jej podstawie powstała możliwość przedłużenia ich ważności, 

• Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs nr POWR.03.05.00-IP.08-00-DOS/20 „Uczelnia 

dostępna II” dotyczący realizacji działań mających na celu likwidację barier w dostępie do kształcenia 

na poziomie wyższym. BON UEK złożył wniosek o dofinansowanie projektu pt. UEK dostępny dla 

wszystkich  nr POWR.03.05.00-00-A065/20. 27 sierpnia 2020 r. złożony wniosek spełnił wymagane 

kryteria i wniosek został skierowany do procesu negocjacji.  

Rozwój działalności Międzyuczelnianego Centrum Wsparcia Psychologicznego 
W roku akademickim 2019/ 2020 W Centrum Wsparcia Psychologicznego pracowało 4 psychologów 

i wykonali oni łącznie ok. 300 indywidualnych konsultacji psychologicznych  – Indywidualnych konsultacji 

psychologicznych w języku obcym (angielski, rosyjski) oraz konsultacji dotyczących dysleksji, dysgrafii oraz 

dysortografii. W roku akademickim 2019/2020 udzielono 70 konsultacji i wsparcia studentów mających 

opinię psychologiczno-pedagogiczną ze stwierdzeniem dysleksji, dysgrafii bądź dysortografii. Wsparcie 

dotyczyło przede wszystkim lektoratów językowych. 

 

Wsparcie edukacyjne: 
W związku ze zmianami struktury organizacyjnej Uczelni nastąpiła aktualizacja regulaminów dot. 

asystentury dla studentów z niepełnosprawnością i tłumaczeń na język migowy w UEK. Ponadto 

uzupełniono zapisy w statucie uczelni odnośnie studentów z niepełnosprawnościami.  

Pracownicy BON UEK przeprowadzili następujące szkolenia: 

• Cykl szkoleń świadomościowych dotyczących osób niepełnosprawnych pn. 11Szkolenie 

świadomościowe o osobach niepełnosprawnych na Uczelni Wyższej dla pracowników dydaktycznych 

PWSZ w Nowym Sączu". W warsztatach wzięło udział 80 pracowników kadry dydaktycznej PWSZ w 

Nowym Sączu. 

• Współpraca z Centrum Językowym UEK: 

Przy współpracy z lektorami Centrum Językowego UEK w roku akademickim 2019/2020 zostały 

zorganizowane lektoraty językowe w formie alternatywnej. 
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Ponad to BON UEK w porozumieniu z Centrum Językowym udzieliło wsparcia studentom z dysleksją (w 

tym dysortografią i dysgrafią) 70 osobom. 

• Organizacja wraz z sekcją AZS UEK osób niepełnosprawnych specjalistycznych zajęć na basenie, 

• Współpraca z Biblioteką Główną w sferze udogodnień dla studentów niepełnosprawnych 

korzystających z biblioteki, adaptacja materiałów dydaktycznych przy wsparciu pracowników 

biblioteki. 80 studentów korzysta z możliwości wydłużenia wypożyczenia książek z uwagi na swoją 

niepełnosprawność. 

• Współpraca i współorganizacja Sympozjum GAP z udziałem studentówz niepełnosprawnością. 

• Ścisła współpraca ze Zrzeszeniem Studentów Niepełnosprawnych UEK, 

• W ramach certyfikacji katedr przyjaznych osobom z niepełnosprawnością KATPON rozstrzygnięto  

V edycję Certyfikacji na lata 2020-2022. W efekcie czego zostało powołanych 3 nowych pełnomocników 

katedralnych.  

Organizacja wydarzeń 
• Spotkanie Wigilijne dla studentów z niepełnosprawnością oraz pracowników BON Uczelni będących w 

Krakowskim Porozumieniu.  

 

Działalność organizacji studenckich i kół naukowych w roku akademickim 2019/20 
 
W roku akademickim 2019/2020 w uczelni działało wiele organizacji skupiających studentów w tym – 7 

organizacji studenckich – 7, 6 stowarzyszeń i 44koła naukowe.  

Organizację reprezentującą środowisko studenckie przed władzami Uczelni jest Parlament Studencki. 

Przedstawiciele Parlamentu zasiadają w organach Uczelni, Radzie Uczelni a także w szeregu Komisji – 

realizując swoje obowiązki i uprawnienia statutowe.  

Działalność Parlamentu w roku akademickim 2019/20 skupiła się na: 

• Organizacji Szkolenia dla studentów I roku z zakresu ich praw i obowiązków (wynikających m.in.  

z Ustawy oraz Regulaminu Studiów) zgodnie z przepisami Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym  

i Nauce. Zorganizowano kilkanaście szkoleń w których wzięło bezpośredni udział prawie  

2000 studentów UEK. 

• Uzgodnieniu na podstawie kompetencji znajdującej się w Statucie UEK kandydatury na Zastępców 

Dyrektorów Instytutów ds. Studenckich w 6 Instytutach. 

• Wyborze studentów uczestniczących w pracach Rad Instytutów w roku akademickim 2019/2020,  

w związku z wejściem w życie nowej struktury organizacyjnej. 

• Wskazaniu przedstawicieli do Instytutowych Komisji ds. Jakości Kształcenia oraz Zespołów 

Programowo-Dydaktycznych. 

• Uzgodnieniu opiekunów kierunków. 

• Zorganizowaniu szkolenie Karta Starosty, w trakcie którego przedstawiciele kierunków dowiedzieli się 

o swoich obowiązkach.  

• Uchwaleniu nowego Regulaminu Samorządu Studenckiego – dostosowanego do nowej struktury 

organizacyjnej Uczelni oraz przepisów Ustawy. 

• Uzgodnieniu wysokości wypłat świadczeń stypendialnych dla studentów UEK. 

• Przyjęciu Księgi Identyfikacji PSUEK. 

• Przyjęciu planu podziału środków na cele studenckie – środki zostały rozdzielone pomiędzy organizacje 

studenckie. 

• Zorganizowaniu Gali Mentorów UEK podczas której wyróżniono prowadzących, po gali odbył się Bal 

Parlamentarzysty, 

• Wyborze studentów do Kolegium Elektorów. 



103 

• Ustaleniu harmonogramu konkursów w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020  

na dofinansowanie ze środków Parlamentu Studenckiego przez Parlament Studencki UEK  

wraz z budżetem – w sumie 45 000 zł. 

• Współpracy PSUEK z Władzami Uczelni w ramach sztabu antykryzysowego. 

• Wspieraniu studentów podczas kwarantanny w DS Merkury. 

• Przesłaniu opinii dot. jakości realizowanych w formie zdalnej zajęć, a także oczekiwań studentów. 

• Złożeniu pisma do JM Rektora UEK w sprawie zwolnienia studentów UEK, którzy nie zamieszkiwali 

domów studenckich w okresie epidemii z całości lub części opłat. 

• Skierowaniu zapytania w sprawie składania i rozpatrywania wniosków o obniżenie opłat za studia oraz 

kontaktu z Działem Rozliczeń Studentów i Doktorantów. 

• Skierowaniu prośby do JM Rektora o obniżenie czesnego za semestr letni w roku akademicki 

2019/2020 dla studentów studiów niestacjonarnych. 

• Przeprowadzeniu wyborów do PSUEK. Pierwszy raz wybory zostały przeprowadzone za pomocą 

systemu USOS.   

• Zorganizowaniu debaty kandydatów na Rektora UEK ze studentami, 

• Wybraniu Przewodniczącego oraz Zarząd PSUEK na kadencję 2020/2021, który rozpoczął kadencję 

1 września 2020 r. 

• Udziale studentów w posiedzeniach Rad Instytutów podczas których wskazywano kandydatów na 

Dyrektorów Instytutów i Dziekanów oraz uzgodnieniu kandydatur na Dyrektorów Instytutów 

w Instytutach w których nie będzie powołany Zastępca Dyrektora Instytutu ds. Studenckich. 

 

Działalność Akademickiego Związku Sportowego UEK w roku akademickim 2019/2020 
 

W roku akademickim 2019/2020 KU AZS UEK zrzeszał prawie 270 członków trenujących w 22 

sekcjach sportowych. Członkami KU AZS UEK byli nie tylko studenci, ale także absolwenci oraz pracownicy 

UEK.  

W ciągu roku akademickiego 2019/2020 nastąpiła zmiana składu Zarządu KU AZS UEK 

spowodowana zakończeniem kadencji. 10 grudnia 2019r.  odbyła się Konferencja Sprawozdawczo – 

Wyborcza AZS UEK, na której podsumowano pracę ustępującego Zarządu oraz wybrano nowych członków 

Zarządu. Prezesem KU AZS UEK pozostał Daniel Bukalski. W skład Zarządu wybranego 10.12.2019r. weszło 

15 osób. Warto zaznaczyć, że znaleźli się tam nie tylko Studenci i Absolwenci UEK, ale również Pracownik 

Naukowy UEK – dr. Jerzy Szakiel. 

Sukcesy Studentów UEK w Akademickich Mistrzostwach Małopolski w sezonie 2019/2020 

Akademickie Mistrzostwa Małopolski to system rozgrywek między Uczelniami Wyższymi 

podlegającymi pod organizację środowiskową AZS Kraków, który to jest organizatorem tychże rozgrywek. 

Studenci w ramach tych rozgrywek rywalizują w trakcie całego roku akademickiego. Obejmują one 

rywalizację w 18 dyscyplinach sportowych, zarówno drużynowych jak i indywidualnych. Akademickie 

Mistrzostwa Małopolski w większości dyscyplin są pierwszym etapem eliminacji do Akademickich 

Mistrzostw Polski.  

Jednymi z najważniejszych sukcesów Studentów UEK w roku akademickim 2019/2020 były: 

• 1 miejsce w siatkówce plażowej mężczyzn 

• 2 miejsce w piłce ręcznej kobiet 
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• 2 miejsce w piłce siatkowej mężczyzn 

• 2 miejsce w pływaniu kobiet 

• 3 miejsce w pływaniu mężczyzn 

• 3 miejsce w koszykówce kobiet 

• 3 miejsce w siatkówce plażowej kobiet 

 

Sukcesy Studentów UEK w Akademickich Mistrzostwach Polski w sezonie 2019/2020 

W sezonie 2019/2020 Studenci UEK podjęli sportową rywalizację w 22 dyscyplinach podczas 

Akademickich Mistrzostw Polski i zgromadzili na swoim koncie 1052 punkty. Pozwoliło to na uplasowanie 

się Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na 18 pozycji wśród 133 Uczelni Wyższych biorących udział 

w AMP. Co więcej, UEK uplasował się na trzeciej pozycji wśród typów uczelni społeczno-przyrodniczych.  

Wśród najważniejszych sukcesów Studentów UEK podczas AMP w sezonie 2019/2020 wymienić można: 

• Futsal kobiet – złoty medal w klasyfikacji typów uczelni  

• Futsal mężczyzn – złoty medal w klasyfikacji typów uczelni 

• Futsal mężczyzn- srebrny medal w klasyfikacji generalnej  

• Piłka siatkowa mężczyzn- złoty medal w klasyfikacji typów uczelni 

• Piłka siatkowa kobiet- srebrny medal w klasyfikacji typów uczelni 

• Trójbój siłowy kobiet Joanna Lenart- brązowy medal w klasyfikacji generalnej 

• Tenis ziemny mężczyzn- brązowy medal w klasyfikacji typów uczelni 

 

Organizacja imprez sportowych o zasięgu uczelnianym 

Organizacja wydarzeń sportowych to jedna z najważniejszych form działalności KU AZS UEK. 

Wydarzenia organizowane przez KU AZS UEK skierowane są zarówno do studentów jak i Pracowników 

UEK, którzy nie są członkami sekcji sportowych AZS. Jest to wspaniała możliwość na podjęcie rywalizacji 

dla osób, które uprawiają sport na poziomie amatorskim. Dzięki takiej działalności KU AZS UEK przyczynia 

się do promowania sportu oraz aktywnego stylu życia wśród całej społeczności Uniwersytetu 

Ekonomicznego.  

Rok akademicki 2019/2020 z powodu pandemii uniemożliwił przeprowadzenie wielu wydarzeń 

sportowych takich jak organizowanych rok rocznie Dni Sportu oraz podjęcie decyzji o rezygnacji  

z przeprowadzenia uroczystego podsumowania sezonu na Gali Mistrzostw Sportu. 

W pierwszym semestrze zajęć końca dobiegała I edycja Aktywnego Studenta – projektu realizowanego w 

ramach III edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Zrealizowano zajęcia w ramach 

Studia Tańca i Fitness, podczas których wszyscy mieszkańcy Krakowa, a szczególnie studenci  

i pracownicy UEK mogli spróbować swoich sił w Jodze, Dancehallu, Zumbie, Coctail Dance itp. 

Zorganizowano treningi motoryczne dla członków sekcji AZS. Utworzono dwie nowe sekcje – sekcję 

Ultimate Frisbee oraz sekcję e-sportu. Jesienią zorganizowano również siedem turniejów dla szkół 

średnich – koszykówka kobiet i mężczyzn. Projekt integrował różne środowiska, dzięki niemu uczelnia stała 

się miejscem tętniącym sportowym życiem! Tegoroczna edycja Aktywnego Studenta, realizowana 

w ramach IV edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego, z uwagi na ograniczenia 
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związane z epidemią COVID-19 ruszyła z opóźnieniem. Od czerwca uczestnicy projektu mogli korzystać  

z bezpłatnych wizyt u fizjoterapeuty oraz treningów motorycznych, które odbywały się w plenerze. 

Organizacja imprez sportowych o zasięgu środowiskowym oraz ogólnopolskim 

KU AZS UEK w roku akademickim 2019/2020 podjął się także organizacji wydarzeń sportowych 

związanych nie tylko z Naszą Uczelnią. Wśród tych wydarzeń wymienić należy turniej badmintona „Rakieta 

2.0”, w którym udział wzięli nie tylko studenci UEK, ale także absolwenci oraz inne osoby powiązane ze 

środowiskiem badmintona.  

W roku akademickim 2019/2020 KU AZS otrzymał zaszczyt organizacji imprez z cyklu 

Akademickich Mistrzostw Polski. Był to turniej półfinałowy strefy B futsalu kobiet, w którym wzięły udział 

22 drużyny z województwa małopolskiego, lubelskiego, dolnośląskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, 

opolskiego i podkarpackiego. Wspólnie zorganizowane zostały także turnieje finałowe piłki siatkowej 

kobiet i mężczyzn, w którym brało udział łącznie 25 reprezentacji Uczelni Wyższych z całej Polski. 

Przyznanie przez Zarząd Główny AZS naszemu Klubowi organizacji turniejów finałowych było wielkim 

zaszczytem. Wyjątkowe okoliczności spowodowane pandemią SARS-CoV-2 nie przeszkodziły KU AZS UEK 

w prawidłowym przebiegu Mistrzostw pokazując, że przy współpracy i silnej determinacji nic nie jest w 

stanie przeszkodzić sportowej działalności. 

Sekcje AZS UEK 

KU AZS UEK dokłada wszelakich starań, aby wszystkie sekcje sportowe działające na Uniwersytecie 

Ekonomicznym w Krakowie jak najlepiej się rozwijały oraz by poziom sportowy reprezentowany przez 

drużyny AZS UEK był jak najwyższy. Wszystkie sekcje KU AZS UEK biorą udział  

w rozgrywkach międzyuczelnianych – Akademickich Mistrzostwach Małopolski oraz ogólnopolskich – 

Akademickich Mistrzostwach Polski. Branie czynnego udziału w tych zawodach jest ściśle związane  

z wyjazdami do różnych miast Polski. 

Jeśli chodzi o sekcje wyczynowe tj. biorące udział w rozgrywkach związkowych na profesjonalnym 

poziomie to należały do nich sekcje futsalu kobiet i mężczyzn oraz piłki ręcznej mężczyzn. Sekcja futsalu 

mężczyzn brała udział w rozgrywkach II Polskiej Ligii Futsalu, kończąc sezon na 2 miejscu. Studentki sekcji 

futsalu kobiet reprezentowały naszą Uczelnię w rozgrywkach Ekstraligi Futsalu Kobiet zdobywając 

w sezonie brązowy medal. Drużyna piłki ręcznej mężczyzn brała udział w Pucharze Ligi, jednak w związku 

z trwającą pandemią sezon nie został rozegrany do końca. Liga została przerwana w momencie, gdy 

szczypiorniści reprezentujący UEK znajdowali się na 3 miejscu tabeli. 

Dodatkowo, zawodnicy sekcji futsalu mężczyzn oraz piłki nożnej reprezentowali AZS UEK  

w rozgrywkach Futbolowej Ligii Szóstek zwyciężając przy tym w lidze B1, co dało jednocześnie awans do 

rangi najwyższej klasy rozgrywek, mianowicie ligi A. Są to rozgrywki amatorskie, lecz dające sportowcom 

szanse na poprawianie swoich umiejętności.  

W KU AZS UEK działa także sekcja biegowa. Jest to sekcja, do której należy najwięcej pracowników 

UEK. Biegacze brali udział w wielu imprezach m.in. pięć etapów VIII edycji Grand Prix Krakowa w Biegach 

Górskich. 

Każdy występ reprezentacji AZS UEK, zarówno w rozgrywkach międzyuczelnianych, amatorskich 

jak i profesjonalnych jest ogromną szansą dla sportowców na podnoszenie swoich kwalifikacji. Dodatkowo 

przyczynia się to do podniesienia prestiżu oraz promocji Klubu, jak i Uczelni. 
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Chór Dominanta w roku akademickim 2019/20 
 
W roku akademickim 2019/2020 Dominanta pod dalszą opieką dyrygentki Małgorzaty Langer-Król oraz 

asystenta dyrygentki Marcina Wróbla rozwijał swoją działalność, i ujednolicał swój skład. Chór odbył  

w tym okresie 1 podróż zagraniczną do Austrii.  

Główne wydarzenia, w których brał udział Chór w ub. roku akademickim to m.in.: 

§ oprawy uroczystości akademickich,  

§ organizacja warsztatów szkoleniowych dla nowych i dotychczasowych członków chóru,  

§ koncert z okazji Święta Miasta Tarnowa Pierwsze Niepodległe i wykonanie Symfonii Niepodległości 

Sebastiana Perłowskiego z Orkiestrą Akademii Beethovenowskiej,  

§ udział w koncercie w ramach 14. Dni Jana Pawła II, podczas którego chór wykonał Motety J. Ruttera 

wraz z orkiestrą kameralną Akademii Muzycznej w Krakowie, 

§ koncert z Mszą Dziękczynną Pawła Muzyki z Orkiestrą Akademii Beethovenowskiej w ramach IUBILAEI 

CANTUS (Sądeckiego Festiwalu Muzycznego),  

§ udział w XV Międzynarodowym Festiwalu „Rybnicka Jesień Chóralnej”: I nagroda w kategorii chórów 

mieszanych,  nagrody specjalne za utwór współczesnego kompozytora śląskiego i kompozycję Henryka 

Mikołaja Góreckiego oraz Grand Prix całego konkursu,  

§ Noworoczny Wieczór Kolęd i Pastorałek pt. "Hej kolęda, kolęda!" wraz z Beatą Rybotycką, Maciejem 

Miecznikowskim oraz orkiestrą pod batutą Tomasza Chmiela, 

§ Koncert Galowy w Hołdzie Żołnierzom Wyklętym w ramach VI Festiwalu Wolnej i Niezawisłej.  

 
Organizacje i stowarzyszenia zrzeszające absolwentów Uczelni 
 
Stowarzyszenie Absolwentów – działa na Uczelni od 1935 r. Zrzesza 450 członków. Główną ideą 

Stowarzyszenia jest organizacja i współorganizacja przedsięwzięć integrujących środowisko absolwentów 

Akademii o charakterze edukacyjnym oraz towarzyskim. Corocznie organizuje bal absolwentów 

(najstarszy bal w Krakowie – Bal Błękitny). Wśród celów Stowarzyszenia wyróżnia się:  

§ Utrzymanie wzajemnej łączności z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie oraz pomiędzy 

członkami stowarzyszenia.  

§ Współdziałanie z Uczelnią w ugruntowywaniu pozycji ekonomisty w życiu społeczno-gospodarczym 

i w obronie zawodu ekonomisty.  

§ Utrzymywanie łączności nauki z praktyką w zakresie życia społeczno-gospodarczego. 

§ Inicjowanie współpracy naukowej członków z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie. 

 

Klub KSB Alumni MBA, powstał w roku 2005. Skupia słuchaczy i absolwentów programów MBA. Dostęp 

do aktualnej wiedzy z zakresu zarządzania oraz możliwość bezpośredniego kontaktu  

z czołowymi praktykami biznesu to podstawowe założenia KLUBU. Członkowie Klubu MBA spotykają się 

raz w miesiącu. Na spotkania zapraszani są honorowi goście – przedstawiciele świata biznesu, liderzy, 

członkowie zarządów międzynarodowych firm i korporacji, którzy odwiedzają Klub z gościnnymi 

wykładami. W ramach Klubu organizowane są także szkolenia, wyjazdy integracyjne, a także zwiedzanie 

przedsiębiorstw. Aktywne uczestniczenie w pracach Klubu przyczynia się do integracji środowiska biznesu, 

wymiany doświadczeń oraz budowy aktywnej platformy współpracy.  

Korporacja Absolwentów UEK, jest organizacją powstałą z inspiracji stowarzyszeniami absolwenckimi 

znanych zachodnich szkół biznesowych. Jej zadaniem jest tworzenie aktywnego środowiska 

networkingowego i skupiania wyróżniających się absolwentów uczelni. Organizacja stanowi platformę 
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wymiany kontaktów, doświadczeń, wzajemnej inspiracji dla środowiska absolwenckiego. Tworzy 

wielopokoleniowe środowisko osób pracujących w różnych branżach. Członkami stowarzyszenia są 

przedsiębiorcy, menedżerowie i naukowcy, których wyróżnia umiejętność tworzenia trwałych kontaktów 

i relacji opartych na wzajemnym zaufaniu i poparciu. Stowarzyszenie formalnie istnieje od maja 2002  

i choć siedzibę ma w Warszawie, zrzesza absolwentów AE z całej Polski, a także z zagranicy. Wśród nich są 

ludzie pracujący w różnych branżach; są też przedsiębiorcy, urzędnicy i naukowcy.  

 
Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów MBA, powstałe w styczniu 2009 roku, jest środowiskiem ludzi 

biznesu – absolwentów Programów Executive i International MBA prowadzonych na Uniwersytecie 

Ekonomicznym w Krakowie. Podstawowe formy działania Stowarzyszenia: 

§ Stworzenie platformy wymiany informacji pomiędzy absolwentami MBA, firmami i innymi 

instytucjami. 

§ Animowanie wspólnych przedsięwzięć gospodarczych i społecznych,  

§ Uczestnictwo w wydarzeniach biznesowych i projektach gospodarczych, 

§ Współudział w kreowaniu swobody gospodarczej i pro-rozwojowego prawa gospodarczego 

§ Wymiana informacji o rynku pracy, udzielanie rekomendacji, 

§ Gromadzenie, porządkowanie i rozwój wiedzy menedżerskiej,  

§ Upowszechnianie wiedzy wewnątrz i na zewnątrz środowiska, współpraca z organizacjami 

edukacyjnymi 

§ Partycypacja w inicjatywach na rzecz dobra społecznego (akcje charytatywne, sponsoring, 

wolontariat). 

 

 

Rozdział VI: Współpraca międzynarodowa 

Wzmacnianie umiędzynarodowienia działalności badawczej to jeden z priorytetów w rozwoju 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Wśród wskaźników odnoszących się do tego obszaru warto 

wymienić obecność pracowników z zagranicy oraz wyjazdy naszych pracowników badawczo-

dydaktycznych oraz dydaktycznych za granicę. Ponad 247 umów z zagranicznymi placówkami zakłada 

wymianę pracowników, skutkującą dzięki nawiązanym kontaktom m.in. wspólnymi sympozjami, 

konferencjami i wydawnictwami – to fakty świadczące o staraniach mających zapewnić naszej Uczelni 

odpowiednie miejsce w międzynarodowej przestrzeni naukowo – badawczej. Odzwierciedleniem tych 

starań jest m.in. liczba wyjeżdżających za granicę pracowników UEK oraz liczba pracowników 

przyjeżdżających z zagranicy w ramach umów i programów koordynowanych przez DWM. Dane te ilustrują 

poniższe wykresy. 
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Wykres 6.1 Wyjazdy zagraniczne pracowników UEK  

 
 

Wykres 6.2 Przyjazdy pracowników z zagranicy do UEK 
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Spadek mobilności (zarówno wyjazdów jak i przyjazdów) spowodowany był światową pandemią (wirus 

SARS-COV-2). Liczby znajdujące się na obu wykresach odzwierciedlają wymianę międzynarodową  

z początku roku akademickiego (od 1 października 2019 r.) aż do okresu wprowadzenia lockdownu  

w Polsce (koniec lutego 2020 r.).  

 

Umowy i porozumienia o współpracy bezpośredniej z partnerami zagranicznymi 
 

a) łączna liczba porozumień o współpracy bezpośredniej koordynowanych przez DWM: 54 

Dział Współpracy Międzynarodowej w 2019/20 r. koordynował współpracę z 54 uczelniami zagranicznymi 

w ramach umów o współpracy bezpośredniej. Współpraca polegała m.in. na wymianie pracowników 

akademickich, opracowań naukowych; wspólnych projektach naukowo-badawczych oraz edukacyjnych; 

stażach dla pracowników nauki, współpracy w ramach programów unijnych i innych instytucji światowych, 

wspólnej organizacji konferencji, kongresów, seminariów, wymianie doświadczeń, informacji, publikacji, 

udziale w konferencjach i sesjach naukowych. 

 

b) Odnowienia umów z uczelniami partnerskimi w 2019/20 roku: 

- Hochschule Fulda, Niemcy 

- Münster University, Niemcy 

- Banking University, Ukraina  

- Hanyang University, Korea, College of Communication, ERICA Campus 

- Kwansei Gakuin University, Japonia 

- Lingnan University Hong Kong  

- University of Kragujevac, Serbia 

- St. Petersburg State University of Economics, Rosja 

c) Nowe porozumienia podpisane w 2019/20 roku: 

- Lviv Polytechnic National University, Ukraina 

d) Nowe Programy Wykonawcze podpisane w 2019/20 roku: 

- Lviv Polytechnic National University, Ukraina 

- St. Petersburg State University of Economics, Rosja 

- Kwansei Gakuin University, Japonia 

- Lingnan University Hong Kong  

- Hanyang University, Korea 

 

Krakowskie Śniadanie Międzynarodowe 

Dział Współpracy Międzynarodowej bierze udział w spotkaniach pracowników biur współpracy Uczelni 

Krakowskich, działających pod szyldem „Krakowskie Śniadanie Międzynarodowe”. 

Wymiana doświadczeń i wzajemne wsparcie pozwala na bardziej efektywne działanie zmierzające do 

podniesienia poziomu umiędzynarodowienia Uczelni. W maju 2019 r. Dział Współpracy Międzynarodowej 

był gospodarzem III KŚM.  

 
Upowszechnianie i informacja  
W roku akademickim 2019/20 DWM kontynuował informowanie społeczności akademickiej  

o możliwościach współpracy i wyjazdów poprzez system ofertowy, dzięki któremu ogłoszono 37 nowych 

ofert wyjazdowych dla pracowników, jednocześnie służąc doradztwem przy składaniu dokumentów 

aplikacyjnych. Informacje o możliwości wyjazdów za granicę przekazywano również poprzez stronę 

internetową Działu. Szeroko rozbudowany system dystrybucji informacji o ofertach służy zwiększeniu 

możliwości aktywności międzynarodowej społeczności akademickiej UEK.  
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Nowoczesne rozwiązania związane z obsługą działalności międzynarodowej UEK 

Dział Współpracy Międzynarodowej uczestniczy w projekcie PO WER, którego celem jest wdrożenie 

nowych systemów i rozwiązań informatycznych. DWM koordynuje przygotowanie 5 modułów, które 

umożliwią elektroniczny obieg dokumentów oraz lepsze gromadzenie i raportowanie danych, związanych 

z aktywnością międzynarodową pracowników UEK. 

 
Członkostwo UEK w organizacjach międzynarodowych:  
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie jest członkiem wielu międzynarodowych organizacji  

i stowarzyszeń, których działalność koncentruje się w obszarze szkolnictwa wyższego, koordynacji  

i współpracy uczelni, zarówno europejskich, jak i spoza UE, inicjowaniu wspólnych projektów, programów, 

itp. Są to: 

• European University Association (EUA) 

• Magna Charta Observatory (MCO) 

• Network of International Business and Economic Schools (NIBES) 

• University Network of the European Capitals of Culture (UNECC) 

• European Network of Business Schools (ENBS) 

• Association of Economic Universities of South and Eastern Europe and the Black Sea Region 

(ASECU) 

• International Association for Accounting Education & Research (IAAER) 

• European Association for Investors in Non-Listed Real Estate Vehicle (INREV) 

Reprezentowanie UEK w międzynarodowych instytucjach związane jest także z indywidualnym 

członkostwem pracowników UEK w innych organizacjach i stowarzyszeniach międzynarodowych. W roku 

2019/20 DWM zewidencjonował 19 tego typu przynależności.  

Działalność promocyjna:  
Witryna www 

W roku akademickim 2019/2020 kontynuowano działania związane z udostępnianiem 

pracownikom oraz potencjalnym partnerom UEK informacji na stronie internetowej DWM. Informacje 

zamieszczane były zarówno w języku polskim, jak i angielskim.  

Projekty realizowane przez DWM  
• Czwarta edycja projektu Erasmus+ KA107 (współpraca z krajami partnerskimi UE) – realizacja 

mobilności międzynarodowej pracowników 

• Erasmus+ KA103 na rok akademicki 2019/2020 – realizacja mobilności międzynarodowych 

pracowników z krajami UE 

Warto również zaznaczyć, że w wyniku konkursu Erasmus+ KA107 2020, wniosek złożony przez BPZ i DWM 

otrzymał maksymalną ilość punktów (2500 / 2500). 

 

Współpraca międzynarodowa koordynowana przez Biuro Programów Zagranicznych (BPZ) 
w roku akademickim 2019/2020 

 
Międzynarodowa wymiana studentów 
 
Jednostką koordynującą wyjazdy stypendialne studentów jest Biuro Programów Zagranicznych. 

Za pośrednictwem Biura studenci trzech poziomów studiów w r.a. 2019/2020 mieli możliwość wyjazdu za 

granicę do około 230 uczelni partnerskich z takich programów jak: Erasmus+ (K103 – kraje UE oraz K107 

– poza UE), CEEPUS, ENBS, program podwójnych dyplomów, na podstawie umów wielostronnych. BPZ 
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koordynuje również wyjazdy na stypendium do Hiroshima University of Economics, Japonia oraz wyjazdy 

do uczelni szwajcarskich (stypendium rządu Szwajcarii). Biuro odpowiedzialne jest za przebieg rekrutacji, 

która odbywa się 4 razy w roku (rekrutacja główna na przełomie grudnia/stycznia oraz dodatkowe w 

kwietniu, czerwcu i październiku). Wyjątek stanowi rekrutacja na stypendium do Japonii, odbywająca się 

w każdym semestrze. 

 

W roku akademickim 2019/2020 za pośrednictwem Biura Programów Zagranicznych wjechało za granicę 

205 studentów UEK w ramach różnych programów wymiany studenckiej. Na podstawie tych samych 

umów w roku 2019/2020 gościliśmy jak dotąd rekordową liczbę studentów zagranicznych, którzy 

przyjechali do UEK w ramach wymiany studenckiej – 353 osób.  

 

Program podwójnych dyplomów  
 
Atrakcyjną ofertą Uczelni, za której koordynację odpowiada BPZ jest możliwość zdobycia dodatkowych 

dyplomów (program podwójnych dyplomów) w uczelniach, z którymi Uniwersytet ma podpisane 

stosowne porozumienia. Studenci UEK uczestniczący w programie mają możliwość zdobycia równolegle z 

dyplomem naszej Uczelni dyplom uczelni partnerskiej w czasie jednego roku, bez konieczności 

przerywania studiów w uczelni macierzystej. Program taki funkcjonuje z powodzeniem w wielu krajach  

i jego absolwenci nie mają żadnych problemów ze znalezieniem odpowiedniej pracy. Nasza uczelnia co 

roku powiększa ofertę uczelni partnerskich, w których nasi studenci mogą otrzymać drugi dyplom.   

W roku 2019/20 kontynuowano negocjacje z University of Applied Sciences Bamberg w Niemczech 

również na poziomie magisterskim. Staramy się rozwijać te programy, ponieważ studenci naszej uczelni 

poszukują możliwości wyjazdu do Niemiec na studia magisterskie. Wzrasta zainteresowanie uczelni 

pozaeuropejskich podpisywaniem umów dot. podwójnego dyplomowania. 

W 2019/20  8 studentów z UEK ukończyło program, a zgłosiło się 20 kandydatów, 8 studentów 

zagranicznych skończyło w ramach programu naszą uczelnię, a 10osób studiowało w ramach tego 

programu. Program jest bardzo ważnym filarem umiędzynarodowienia uczelni ze względu na 

zainteresowanie wśród kandydatów na studia licencjackie lub magisterskie zwłaszcza 

angielskojęzycznych. Wśród uczelni polskich mamy wiodącą rolę w ilości studentów i podpisanych 

porozumień o podwójnych dyplomach, równoważną tylko z SGH. 

 
Program Erasmus+ 
 
Biuro Programów Zagranicznych jest jednostką uczelni, która zarządza programem Erasmus+ centralnie 

dla całej uczelni. BPZ przygotowuje wnioski projektowe na wszystkie edycje programów KA103 oraz 

KA107, programu POWER i EDUKACJA, realizuje mobilności studentów (wyjazdy studentów UEK za 

granicę, przyjazdy studentów zagranicznych do UEK), koordynuje finansową stronę programu, rozlicza 

program, koordynuje nawiązanie współpracy z innymi uczelniami, negocjuje umowy bilateralne. 

Nowe uczelnie partnerskie w programie Erasmus+ KA103 – współpraca z krajami programu  

W r.a. 2019/20 lista uczelni partnerskich w ramach programu Erasmus+ powiększyła się o: 

• Technological University Dublin (Irlandia) 

• Aalen University (Niemcy) 

• University of Kragujevac (Serbia) 

• University of Burgos (Hiszpania) 
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Program Erasmus + – współpraca z krajami partnerskimi (KA107) – projekt realizowany we współpracy  

z DWM. 

KA107 – nabór 2018 – projekt realizowany od czerwca 2018 roku do lipca 2021 roku 

W lutym 2019 BPZ we współpracy z DWM złożył projekt na realizację 4 edycji Erasmus+ KA107. Projekt 

otrzymał dofinansowanie na realizację mobilności studentów i pracowników. Umowy podpisano  

z następującymi uczelniami: 

• Catholic University Our Lady of Good Counsel, Tirana (Albania) 

• University of Elbasan “A. Xhuvani”, Rr. Ismail Zyma (Albania) 

• Armenian State University of Economics (Armenia) 

• University of the Sunshine Coast (Australia) 

• Azerbaijan University (Azerbejdżan) 

• Baku Business University (Azerbejdżan) 

• Shanghai Lixin University of Accounting & Finance (Chiny) 

• Caucasus University (Gruzja) 

• International Black Sea University (Gruzja) 

• Batumi Shota Rustaveli State University (Gruzja) 

• SolBridge International School of Business (Korea Płd.) 

• Universidad San Ignacio de Loyola (Peru) 

• University of Kragujevac (Serbia) 

• National Chiao Tung University (Tajwan) 

• Banking Univeristy (Ukraina) 

• Grand Valley State University (USA) 

• WNU University of Economics and Business Ho Chi Minh (Wietnam) 

W r.a. 2019/20 zrealizowano 18 mobilności: 11 przyjazdów studentów na częściowe studia – 

koordynowane przez BPZ, 1 przyjazd pracownika w celach szkoleniowych oraz 6 wyjazdów pracowników 

w celach dydaktycznych – koordynowane przez DWM. 

KA107 – nabór 2019 

W 2019 projekt Erasmus +KA107 na lata na 2019 – 22, realizowany przez BPZ we współpracy z DWM 

otrzymał dofinansowanie na realizację mobilności studentów i pracowników z następującymi uczelniami:  

• Shanghai Lixin University of Accounting & Finance (Chiny) 

• Jiangxi University of Finance and Economics (JUFE) (Chiny) 

• Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) (Dominikana) 

• Caucasus University (Gruzja) 

• International Black Sea University (Gruzja) 

• Batumi Shota Rustaveli State University  (Gruzja) 

• Guru Gobind Singh Indraprastha University (Indie) 

• L.N. Gumilyov Eurasian National University (Kazachstan) 

• Narxox University (Kazachstan) 

• SolBridge International School of Business (Korea Płd.) 

• Lebanese American University  (Liban) 
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• American University of Beirut  (Liban) 

• Universidad ESAN (Peru) 

• Państwowy Uniwersytet Ekonomii i Finansów w Sankt Petersburgu (Rosja) 

• National Chiao Tung University, Tajwan (Tajwan) 

• National Chengchi University (Tajwan) 

• Banking Univeristy (Ukraina) 

• Grand Valley State University (USA) 

• Tashkent Financial Institute (Uzbekistan) 

• WNU University of Economics and Business Ho Chi Minh (Wietnam) 

• VNU University of Economics and Business (VNU-UEB), Hanoi (Wietnam) 

W r.a. 2019/20 zrealizowano 3 mobilności studentów na częściowe studia w tym: 2 przyjazdy do UEK  

i 1 wyjazd – koordynowane przez BPZ. W związku z ogłoszeniem pandemii COVID-19 projekt został 

przedłużony o kolejny rok, a pozostałe mobilności będą realizowane w miarę możliwości w r.a. 2020/21. 

KA107 – nabór 2020 

W lutym 2020 BPZ we współpracy z DWM złożył projekt na realizację 6 edycji Erasmus+ KA107. Projekt 

otrzymał dofinansowanie na realizację mobilności studentów i pracowników z następującymi uczelniami: 

• Catholic University Our Lady of Good Counsel (Tirana) (Albania) 

• Shkodra University "Luigj Gurakuqi" (Albania) 

• University of Elbasan “A. Xhuvani”, Rr. Ismail Zyma (Albania) 

• Armenian State University of Economics (Armenia) 

• University of the Sunshine Coast (Australia) 

• Azerbaijan University(Azerbejdżan) 

• Baku Business University (Azerbejdżan) 

• Dzemal Bijedic University of Mostar (Bośnia i Hercegowina) 

• International University of Sarajevo (Bośnia i Hercegowina) 

• La Pontificia Universidad Católica de Minas Gerais (Brazylia) 

• Shanghai Lixin University of Accounting & Finance (Chiny) 

• Jiangxi University of Finance and Economics (JUFE) (Chiny) 

• Caucasus University (Gruzja) 

• International Black Sea University (Gruzja) 

• Batumi Shota Rustaveli State University (Gruzja) 

• Lingnan University (Hong Kong) 

• Guru Gobind Singh Indraprastha University (Indie) 

• Management Development Institute (Indie) 

• Hiroshima University of Economics (Japonia) 

• Narxox University (Kazachstan) 

• L.N. Gumilyov Eurasian National University (Kazachstan) 

• SolBridge International School of Business (Korea Płd.) 

• KOLEGJI UNIVERSUM O.P (Kosowo) 

• Lebanese American University (Liban) 

• American University of Beirut (Liban) 

• Academy of Economic Studies of Moldova (Mołdawia) 

• "Universidade Eduardo Mondlane Maputo – Moçambique (Mozambik)" 

• Universidad ESAN (Peru) 
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• Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC)(Republika Dominikańska ) 

• Państwowy Uniwersytet Ekonomii i Finansów w Sankt Petersburgu(Rosja) 

• National Chiao Tung University, Tajwan(Tajwan) 

• National Chengchi University (Tajwan) 

• Banking Univeristy (Ukraina) 

• Kyiv National University of Trade and Economics (Ukraina) 

• Grand Valley State University (USA) 

• Tashkent Financial Institute (Uzbekistan) 

• WNU University of Economics and Business Ho Chi Minh (Wietnam) 

• VNU University of Economics and Business (VNU-UEB), Hanoi (Wietnam) 

Mobilności realizowane będą od r.a. 2020/21. 

Program EDUKACJA  

Złożony przez BPZ w 2019 projekt otrzymał dofinansowanie na realizację mobilności studentów  

i pracowników z Norwegią i Liechtensteinem. W związku z pandemią realizacja projektu zostanie 

przesunięta, a projekt realizowany będzie do końca września 2022 roku. Projekt realizowany jest  

z następującymi uczelniami: 

• University of Stavanger (Norwegia) 

• University of Agder (Norwegia) 

• University of Southeastern Norway (Norwegia) 

• University of Liechtenstein (Lichtenstein) 

•  

Program ENBS –  European Network of Business Schools 

Program ENBS umożliwia polskim i zagranicznym studentom studiującym w uczelniach zrzeszonych  

w sieci uzyskanie dodatkowego certyfikatu na poziomie licencjackim lub magisterskim honorowanego 

przez European Network of Business Schools. 

W grudniu 2019 roku odbyło się spotkanie wszystkich członków konsorcjum w Krakowie. Uniwersytet 

Ekonomiczny był gospodarzem spotkania. Spotkania mają na celu reorganizację dotychczasowej 

działalności konsorcjum, pogłębienie i rozwinięcie kontaktów z partnerami w ramach sieci ENBS. 

Wynikiem tych spotkań jest nowa strategia sieci ENBS, promocja konsorcjum, nowa administracja oraz 

wdrożenie przyszłych projektów bazujących na długoletniej współpracy członków sieci. Dołączyły też do 

nas dwie uczelnie partnerskie: TU Dublin w Irlandii oraz AALEN University w Niemczech, co stwarza nowe 

możliwości współpracy studentom oraz wykładowcom. 

Niestety wymiana studentów i nauczycieli akademickich została wstrzymana ze względu na zaistniałą 

pandemię spowodowaną wirusem Covid-19. Spotkania członków konsorcjum odbywają się zdalnie.  

Konsorcjum  reprezentowane jest  przez następujące uczelnie: 

- Universidad de Alcala, Spain 

- Otto-Friedrich-Universität Bamberg, Germany 

- University of Stuttgart, Germany 

- Ecole Supérieure de Commerce de Clermont, France 

- Cracow University of Economics, Poland 
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- Universidad de Granada, Spain 

- TU Dublin, Ireland 

- AALEN University, Germany 

- Universita degli Studi di Pavie, Italy 

 
Studia w języku angielskim  
Jednym z głównych zakresów obowiązków Biura jest logistyka związana z anglojęzyczną ofertą edukacyjną 

Uczelni. BPZ koordynuje studia stacjonarne pierwszego oraz drugiego stopnia w języku angielskim na 

Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych – kierunek: Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze, 

specjalność: International Business oraz na Wydziale Finansów – kierunek: Finanse i Rachunkowość, 

specjalność Finance and Accounting. Dodatkowo Biuro Programów Zagranicznych pomaga w obsłudze 

studentów anglojęzycznego programu Modern Business Management, koordynowanego przez Wydział 

Zarządzania. 

 

Tabela 6.1 
Nazwa programu Liczba studentów 
  w tym studentów polskich w tym cudzoziemców 

International Business- studia I stopnia 89  41 

International Business – studia II stopnia  6  15  

Corporate Finance and Accounting – studia 

I stopnia 
84  5 

Corporate Finance and Accounting – studia 

II stopnia 
43 22 

Modern Business Management – studia I 

stopnia 
94 29  

Doctoral Studies in Economics, Finance and 
Management (EFM) 

2 17 

 

Biuro Programów Zagranicznych koordynuje wszystkie aspekty obsługi programu międzywydziałowych 

niestacjonarnych studiów doktoranckich w j. angielskim PhD in Economics Finance and Management: 

zapewnia obsługę dziekanatową studentów, kontakt z wykładowcami, harmonogram, prowadzi 

rekrutację, przygotowuje budżet, koordynuje prace Rady Programowej Studiów, czuwa nad promocją 

programu.  

 
Transekonomik 
Biuro administruje program wymiany krajowej Transekonomik. Projekt umożliwia semestralną wymianę 

studentów  5 największych wyższych szkół ekonomicznych w Polsce. W jego ramach współpracują Szkoła 

Główna Handlowa, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet  Ekonomiczny w Poznaniu, 

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu oraz nasza Uczelnia. W ostatnim roku wysłaliśmy do szkół 

partnerskich 5 studentów UEK i przyjęliśmy 5 studentów z partnerskich ośrodków akademickich.  

 
Promocja międzynarodowa UEK 
BPZ koordynuje również umowy i współpracę z agencjami rekrutacyjnymi oraz portalami internetowymi 

mającą na celu promocję międzynarodową uczelni oraz rekrutację studentów zagranicznych na studia 

w UEK. W 2019/20 roku współpracowaliśmy z 7 agencjami i jednym portalem. Dodatkowo BPZ 

przygotowuje publikacje o uczelni w języku angielskim oraz ulotki promujące uczelnię i dostępne dla 
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kandydatów z zagranicy programy studiów w języku angielskim. Realizujemy również materiały 

promocyjne w ramach programu Erasmus+. Dodatkowo BPZ promuje uczelnie na stronach Study, Ready, 

Go Poland oraz Study in Poland. 

 
Program dydaktyczny USAC 
W ramach umowy UEK z konsorcjum USAC Biuro Programów Zagranicznych w roku akademickim 

2019/2020 zorganizowało dla studentów programu USAC zajęcia dydaktyczne w zakresie dziedzin: 

judaistyka, ekonomia, nauki polityczne, studia środkowoeuropejskie, a także języka polskiego i studiów 

kulturoznawczych. Warto zaznaczyć, iż Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie jest jedyną uczelnią  

w Polsce, z którą USAC ma podpisaną umowę o współpracy. W roku akademickim 2019/2020 gościliśmy 

25 studentów z różnych uczelni amerykańskich. 
 
IROs Forum 
Biuro Programów Zagranicznych jest członkiem forum biur współpracy międzynarodowej IROs Forum 

(International Relations Offices Forum). IROs Forum jest siecią działów współpracy z zagranicą wiodących 

polskich akademickich uczelni państwowych. Celem IROs Forum jest zwiększenie efektywności i zakresu 

współpracy międzynarodowej polskich uczelni, a w szczególności prowadzenie wspólnych działań w 

kierunku rozwoju wielopłaszczyznowej akademickiej współpracy międzynarodowej, promocja i wdrażanie 

ich efektów wśród społeczności uczelni partnerskich, inicjowanie wspólnych projektów mających na celu 

rozwój współpracy akademickiej, wprowadzanie standardów, jakości w obszarze współpracy 

międzynarodowej, wyrażanie opinii dotyczących uregulowań prawnych szkolnictwa wyższego. IRO`s 

organizuje warsztaty, seminaria, bierze udział w targach międzynarodowych. Forum zostało powołane 31 

grudnia 2007 przez 9 uczelni założycielskich, obecnie jest ich 19. IRO`s Forum jest patronem wielu 

przedsięwzięć i konferencji dot. umiędzynarodowienia w Polsce, członkowie publikują artykuły w 

czasopismach zw. z Perspektywami i FRSE. W marcu w Akademii Techniczno Humanistycznej w Bielsku 

Białej odbyło się posiedzenie Rady IRO`s Forum, na którym odbyło się szkolenie z NAWA w zakresie 

projektów oraz form współpracy z NAWA.  

 
Polish Path 
Biuro Programów Zagranicznych w roku akademickim 2019/2020 uruchomił kolejną edycję, odpłatnego 

kursu języka polskiego dla obcokrajowców na poziomach A1, A2. W roku akademickim 2019/20 na 

wszystkich poziomach języka uczyło się 26 kursantów. Uczestnicy pochodzili z następujących krajów: 

Azerbejdżan, Kolumbia, Ukraina, Białoruś, Libia, Arabia Saudyjska, Brazylia, Pakistan, Brazylia, Namibia, 

Turcja, Indie, Filipiny. 

 
Polish Module 
W roku akademickim 2019/2020 Biuro Programów Zagranicznych uruchomiło szóstą edycję rocznego, 

komercyjnego, intensywnego programu nauki języka polskiego dla obcokrajowców, którzy chcieliby 

rozpocząć studia na UEK. W kursie wzięło udział 12 uczestników z Ukrainy. 

English Module 

W roku akademickim 2019/2020 Biuro Programów Zagranicznych uruchomiło drugą edycję rocznego, 

komercyjnego, intensywnego programu nauki języka angielskiego dla obcokrajowców, którzy chcieliby 

rozpocząć studia na UEK. W kursie wzięło udział 8 uczestników z następujących krajów: 1 osoba  

z Ukrainy, 2 z Arabii Saudyjskiej, 1 z Ekwadoru, 1 z Iraku, 1 z Iranu i 2 z Turcji.   
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Rozdział VII: Wydawnictwo UEK 

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie prowadzi działalność wydawniczą na 

podstawie planu wydawniczego przyjętego przez Senat Uczelni. W roku akademickim 2019/2020 

Wydawnictwo opublikowało 46 tytułów o łącznej objętości 430,8 arkusza wydawniczego w nakładzie 

5 790 egzemplarzy. 

Największą część pod względem objętości wyrażonej w arkuszach wydawniczych stanowiły 

publikacje naukowe (54%), na które złożyło się: 

• 19 monografii naukowych,  

• 1 numer „Argumenta Oeconomica Cracoviensia”, 

• 5 numerów „Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”, 

• 1 numer „Psychologii Ekonomicznej”. 

 

W ww. czasopismach zostały opublikowane łącznie 43 artykuły naukowe, w tym19 artykułów  

w języku angielskim. 

W roku akademickim 2019/2020 zostały wydane 22 podręczniki i skrypty, uwzględniając dodruki 

tych prac (pod względem objętości prace dydaktyczne stanowiły 44% wszystkich wydawnictw).  

Wśród opublikowanych prac na uwagę zasługuje wydany w roku jubileuszu 95-lecia naszej uczelni 

album dedykowany pamięci jej profesorów pt. Nie wszystek umrę... Miejsca spoczynku profesorów 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie autorstwa dr. Tadeusza Filara. 

Zestawienie zbiorcze dotyczące produkcji wydawniczej w roku akademickim 2019/2020 

przedstawia tabela 1.  

Tabela 7.1. Zestawienie zbiorcze dotyczące prac wydanych przez Wydawnictwo UEK w roku akademickim 
2019/2020 

Rodzaj publikacji 
Liczba  

tytułów 
Objętość 

w ark. wyd. 
Nakład 
w egz. 

I. Wydawnictwa naukowe: 22 231,1  1.750 
A. Seria specjalna: Monografie 
B. Monografie: Prace Doktorskie 
C. Inne monografie naukowe 
D. Argumenta Oeconomica 
Cracoviensia 
E. Zeszyty Naukowe UEK  
F. Psychologia Ekonomiczna 

1 
6 
8 

1 
5 
1 

22,8 
73,6 
84,9 

9,9 
34,7 
5,2 

80 
380 
910 

80 
270 
30 

II. Wydawnictwa dydaktyczne 22 188,7  3.690 

III. Wydawnictwa informacyjne 2 11,0  350 
Razem 46  430,8  5.790 

 

Wydanie 8 monografii było dofinansowane ze środków przyznanych na badania naukowe. Łączna 

kwota dofinansowania tych publikacji wyniosła 48.663 zł. 
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Publikacje Wydawnictwa UEK zostały udostępnione również w wersji online w czytelni 

internetowej www.ibuk.pl oraz w czytelni online książek akademickich Booksbox. Obecnie w czytelniach 

tych jest dostępnych odpowiednio 174 i 54 publikacje wydane przez Wydawnictwo. 

Uczelnia przywiązuje dużą wagę do zapewnienia wysokiego poziomu merytorycznego 

i edytorskiego wydawanych prac. Wszystkie publikacje podlegają recenzjom wydawniczym, redakcji 

naukowej i redakcji wydawniczej. Wydawane książki są profesjonalnie opracowane, posiadają 

indywidualną, oryginalną szatę graficzną. Od strony merytorycznej opiekę nad wydawnictwami sprawuje 

Komisja Senacka ds. Wydawnictw, w odniesieniu do czasopism: „Argumenta Oeconomica Cracoviensia”, 

„Zeszyty Naukowe UEK” oraz „Psychologia Ekonomiczna” – Komitety Redakcyjne. W związku z sytuacją 

epidemiczną od marca 2020 r. wszystkie prace redakcyjne oraz korekty wydawnicze były wykonywane na 

wersjach elektronicznych prac.  

Czasopisma wydawane przez Wydawnictwo posiadają strony internetowe w systemie OJS, za 

pośrednictwem którego odbywa się składanie artykułów do publikacji przez autorów oraz proces oceny 

merytorycznej (recenzje wydawnicze, w tym recenzje wykonywane przez recenzentów zagranicznych w 

odniesieniu do artykułów w języku angielskim, redakcja statystyczna, redakcja naukowa), a także poprawa 

tekstów przez autorów po recenzjach i redakcji naukowej. Poprzez strony internetowe czasopism pełne 

wersje artykułów są upowszechniane w otwartym dostępie. Strony internetowe „Argumenta Oeconomica 

Cracoviensia” i „Zeszytów Naukowych UEK” są obsługiwane przez Wydawnictwo, które m.in. wprowadza 

metadane dotyczące opublikowanych prac, ich streszczenia w języku polskim i angielskim oraz pełne 

teksty artykułów. 

Czasopisma Uczelni są obecnie indeksowane w międzynarodowych bazach danych: European 

Reference Index for the Humanities and the Social Sciences ERIH PLUS, Central European Journal of Social 

Sciences and Humanities, Central and Eastern European Online Library, ICI World of Journals,  

a także w bazie BazEkon. Argumenta Oeconomica Cracoviensia są indeksowane również w bazie EBSCO. 

Do baz tych Wydawnictwo wprowadza sukcesywnie metadane dotyczące kolejnych publikowanych 

artykułów, a do baz pełnotekstowych również wersje elektroniczne artykułów. 

W lutym 2020 r. został wdrożony system antyplagiatowy Crossref Similarity Check. W celu 

zapewnienia oryginalności artykułów naukowych publikowanych w czasopismach wydawanych przez 

Wydawnictwo UEK artykuły składane do publikacji są sprawdzane w tym systemie.  

Wszystkie publikowane artykuły mają nadawane numery DOI, przy czym Wydawnictwo dokonuje 

rejestracji numerów DOI w bazie CrossRef dla wszystkich czasopism wydawanych w Uczelni oraz dokonując 

rejestracji, weryfikuje metadane dotyczące artykułów publikowanych w czasopismach, których nie jest 

wydawcą. 

W roku 2019/2020 Uczelnia korzystała z dofinansowania z zakresu działalności upowszechniającej 

naukę na publikację czasopism „Argumenta Oeconomica Cracoviensia” oraz „Zeszyty Naukowe UEK”, 

przyznanego na lata 2019 i 2020 w zakresie redakcji językowej artykułów publikowanych w języku 

angielskim. 

Od kilku lat czasopisma oraz opracowania skryptowe są drukowane przez Zakład Poligraficzny 

Uczelni techniką druku cyfrowego, dzięki czemu czas druku został istotnie skrócony, a prace dydaktyczne 

mogą być drukowane w kilku transzach, co pozwala na dostosowanie wysokości nakładu do aktualnych 

potrzeb. 

W roku akademickim 2019/2020 Wydawnictwo UEK brało udział w 23. Międzynarodowych Targach 

Książki w Krakowie (24–27 października 2019 r.). Oferta wydawnicza Uczelni, tak jak w latach ubiegłych, 

była zamieszczana na łamach „Forum Książki” oraz w publikowanym przez Wydawnictwo katalogu 
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„Dysponenda, zapowiedzi wydawnicze”. Aktualna oferta wydawnicza jest zamieszczona na stronie 

internetowej Wydawnictwa. 

Z tytułu opłat licencyjnych za sprzedaż dostępów do publikacji Wydawnictwa UEK zamieszczonych 

w czytelni Ibuk.pl wpływy wyniosły 10.673 zł netto (okres rozrachunkowy: listopad 2019 – czerwiec 2020 

r.). Z tytułu repartycji opłat reprograficznych wynikających z dozwolonego użytku osobistego 

Wydawnictwo UEK otrzymało w roku akademickim 2019/2020 kwotę 4.647 zł.  

Sprzedaż książek wydanych nakładem Uczelni prowadzi Księgarnia, która współpracuje  

z hurtowniami książek oraz księgarniami naukowymi (stała współpraca z ponad 30 księgarniami 

naukowymi), a także realizuje sprzedaż wysyłkową. Księgarnia prowadzi również sprzedaż wydawnictw 

zewnętrznych. 

 
 

Rozdział VIII: Biblioteka Główna 

W roku akademickim 2019/2020 system biblioteczno-informacyjny Uniwersytetu Ekonomicznego  

w Krakowie (UEK) tworzyły Biblioteka Główna (BG) wraz z trzema bibliotekami jej podległymi: Biblioteką 

Katedry Historii Gospodarczej i Społecznej, Biblioteką Katedry Nauk Politycznych oraz Biblioteką Instytutu 

Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem (BINoJiZP). 

W omawianym okresie w Bibliotece Głównej oraz BINoJiZP odnotowano 87 830 odwiedzin użytkowników. 

Zarejestrowano 351 460 odsłon głównej strony internetowej Biblioteki, z liczbą użytkowników wynoszącą 

53  900 osób oraz  556 925 odsłon katalogu bibliotecznego. Liczba wejść do baz danych wynosiła ogółem 

278 486. 

Należy zaznaczyć, że odnotowany spadek odwiedzin w BG w stosunku do ubiegłego roku akademickiego 

2018/2019, spowodowany był wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego na terenie Polski, 

spowodowanego koronawirusem SARS-CoV-2, co skutkowało początkowo całkowitym zamknięciem 

wszystkich agend bibliotecznych, a następnie powrotem do realizacji jedynie części usług bibliotecznych 

(wypożyczenia na zewnątrz oraz zwroty książek, zamknięte czytelnie). W większości jednak użytkownicy 

korzystali z dostępów zdalnych do niezbędnych materiałów bibliotecznych oferowanych przez Bibliotekę, 

co przełożyło się z kolei na zwiększenie liczby zdalnych wejść do baz danych. 

 

Dane dotyczące okresu sprawozdawczego: 
Wydatki Biblioteki na materiały biblioteczne ogółem                             1 508 752,28 zł  
(na zbiory – wydawn. zwarte, ciągłe, zbiory specjalne-                              

pozyskiwane drogą kupna, prenumeraty,                                                 

a także na opłaty licencyjne dostępu do baz danych)  

 

Wartość nabytków Biblioteki                                                                      497 707,48 zł  
 (kupno, prenumerata, dary, wymiana, e. o., tzw. inne wpływy)                      

 

Opłaty licencyjne                                                                                           819 038,07 zł  
(dostęp do specjalistycznych e-czasopism, e-książek,                                    

baz danych)                                                                                  

 

Wartość zbiorów, które weszły do majątku Biblioteki                               380 577,81  zł                                      
(kupno, prenumerata oraz wartość zbiorów pozyskanych                              
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bez wydatkowania pieniędzy – dary, wymiana, egz.                        

obowiązkowy, tzw. inne wpływy – poprzez wpis do inwentarzy)                                                                 

 

Gromadzenie zbiorów  
Wartość wszystkich rodzajów zbiorów bibliotecznych zakupionych przez Bibliotekę w okresie 

sprawozdawczym, mieściła się w ramach limitów środków pieniężnych przyznanych przez Kwesturę 

Uczelni.  

 

Wartość zbiorów, które weszły do majątku Biblioteki Głównej, poprzez wpis do inwentarzy – kupno,  

prenumerata, dary, wymiana, e. o., tzw. inne wpływy – dane liczbowe w rozbiciu na poszczególne rodzaje 

zbiorów: 

 
• wydawnictwa zwarte                              1 361 wol. o wartości   72 271,95 zł (II półr. 2019) 

                                                               1 482 wol. o wartości   79 099,25  zł (I półr. 2020)        

                   Razem:                               2 843 wol. o wartości  151 371,20  zł 
• wydawnictwa ciągłe                     360 j. inw.   o wartości                 118 545,91 zł (II półr. 2019) 

                                                       284 j. inw    o wartości                 105 706,70 zł (I półr. 2020)              

                          Razem:                644 j. inw.  o wartości                 224 252,61  zł                                                                                                                    
• zbiory specjalne                             39 j. inw.   o wartości                140,00 zł (II półr. 2019) 

                                                             5 j. inw.   o wartości                4 814,00  zł (I półr. 2020)            

                          Razem:                   44 j. inw.   o wartości               4 954,00  zł 
 

                                   Razem (wszystkie rodzaje zbiorów):                       380 577,81 zł 
 
Książki i czasopisma pozyskiwano  w drodze kupna, prenumeraty, wymiany międzyuczelnianej, a także 

otrzymywania przez Bibliotekę darów i egzemplarza obowiązkowego. 

 

Książki tradycyjnie pozyskiwano poszukując możliwości tańszego ich zakupu w księgarniach internetowych 

polskich i zagranicznych, a także zamawiając tytuły bezpośrednio u wydawców. Jeżeli chodzi o pozycje 

zagraniczne, wyszukiwano i porównywano ceny w kilku źródłach (księgarnia internetowa AMAZON, 

Empik, itp.), a następnie zamawiano książki po najniższych oferowanych cenach. 

W ten sposób zaoszczędzono (również z powodu otrzymywania rabatów) w tym obszarze kwotę  

w wysokości 31 512,30 zł. 

 

O wyborze tytułów decydowano na podstawie przeglądu nowości na rynku wydawniczym, także poprzez 

uczestnictwo w warszawskich i krakowskich targach książki, zgłoszeń pracowników oraz studentów UEK. 

Kontynuowano zakup książek dla 3 bibliotek zakładowych w granicach przyznanego rocznego limitu 

pieniężnego. 

Pozyskano również do zbiorów bibliotecznych BG oraz BINoJiZP pozycje przekazane w ramach 

egzemplarza obowiązkowego z Wydawnictwa Uczelnianego. Ich liczba w obrębie poszczególnych  tytułów 

była uzgadniana każdorazowo z Oddziałem Udostępniania i Wypożyczania Zbiorów. 

Oddział Gromadzenia Zbiorów realizował zamówienia dla Katedr na książki kupowane ze środków 

przeznaczonych na granty, dotacje projakościowe itp. W okresie sprawozdawczym zrealizowano 36 tego 

typu zgłoszeń od pracowników naukowych UEK. W ich ramach zakupiono 199 książek, w większości 

zagranicznych. Zapłacono za nie, w przeliczeniu na złotówki, 8 356,24 zł, (przeliczonych po kursie z dnia 

wystawienia poszczególnych faktur), 1 678,07 funtów (bez przeliczenia przez bank, funty pobrano  

z karty) oraz 471,36 Euro. 
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Ze złożonych propozycji zakupu książek do Biblioteki drogą e-mailową, z której mogą korzystać tak 

pracownicy, jak i studenci UEK, przyjęto do realizacji 55 zgłoszeń na zakup 140 tytułów. 

 

Dla czasopism oraz licencji dostępu do baz danych, realizowano zakupy zgodnie z procedurą Prawo 

Zamówień Publicznych. Procedury przetargowe dotyczące czasopism dla Biblioteki Głównej oraz 

poszczególnych Katedr i Jednostek Administracyjnych UEK realizował Oddział Gromadzenia Zbiorów. 

W II półroczu 2019 r. przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego na dostawę czasopism zagranicznych w 2020 r. Przygotowano wniosek, 

opracowano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a także wzór umowy, zaktualizowano wykaz 

tytułów czasopism, opracowano odpowiedzi na pytania oferentów, sprawdzono złożone oferty pod 

względem merytorycznym i rachunkowym oraz oceniono oferty, które wpłynęły, było ich trzy. 

Postępowanie zakończono podpisaniem umowy na dostawę czasopism zagranicznych z firmą EBSCO Sp. z 

o. o. 

Ponadto, przeprowadzono procedury związane z zapytaniem ofertowym na dostawę czasopism polskich 

w 2020 r. W ich wyniku została wyłoniona firma Garmond Press – Kraków Sp. z o. o., która będzie 

realizowała dostawę czasopism polskich w 2020 r. W I półroczu 2020 r. przygotowano plan zamówień na 

dostawy czasopism na rok 2020, z terminem realizacji w 2020 i 2021 roku.  

Przeprowadzono postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, do których nie stosuje się 

przepisów PZP, mające na celu prenumeratę czasopism polskich specjalnych dla Biblioteki Głównej 

(wydawnictwa GUS, Urzędu Statycznego w Krakowie, wydawnictwa Biblioteki Narodowej, indywidualni 

dostawcy). 

Przygotowano także zapotrzebowanie na prenumeratę gazet i czasopism dla Katedr i Jednostek 

Administracyjnych Uczelni na 2021 r. Dobór tytułów do prenumeraty czasopism dokonywany był przez 

członków Rady Bibliotecznej na posiedzeniu RB. 

 

Dodatkowo, w II półroczu 2019 r., a także I półroczu 2020 r. realizowano zapotrzebowanie na gazety 

i czasopisma dla Jednostek Administracyjnych i Katedr ze środków przyznanych tym jednostkom. 

Zaprenumerowano w sumie  15 tytułów na kwotę 16 273,49 zł dla 7 Jednostek Administracyjnych.  

W okresie sprawozdawczym zaprenumerowano 384 tytuły czasopism polskich i zagranicznych na łączną 

kwotę 327 756,64 zł.  

W ramach darów, wymiany i egzemplarza obowiązkowego otrzymano  139 tytułów (555 woluminów) 

polskich i zagranicznych czasopism na łączną kwotę 10 464,15 zł. 

Do majątku Biblioteki (poprzez wpis do inwentarzy czasopism) wprowadzono 644 jednostki inwentarzowe 

na kwotę 224 252,61 zł. 

 

Kontynuowano wysyłkę wydawnictw zwartych oraz ciągłych UEK w ramach wymiany międzyuczelnianej, 

która organizowana jest dwa razy w roku. W okresie sprawozdawczym wysłano 114 voluminów 

wydawnictw zwartych za kwotę 3 369,00 zł oraz 50 jednostek wydawnictw ciągłych za kwotę 1 403,00 zł. 

Wymianą objęto tak instytucje krajowe (11), jak i zagraniczne (2). 

 

Jeżeli chodzi o zapewnienie dostępu do elektronicznych specjalistycznych baz danych z zakresu dziedzin 

wiedzy wykładanych na Uczelni,  w okresie sprawozdawczym zakupiono licencje dostępu do większości  

z nich z 50% dofinansowaniem ze strony MNiSW, negocjowanym w imieniu bibliotek naukowych przez 

ICM UW a także Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe. 
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Zrealizowano także zakup, bez dofinansowania zewnętrznego, licencji dostępu min. do bazy Orbis, 

Thompson Reuters Eicon oraz Lex Omega. 

Ponadto, wzorem lat ubiegłych, dysponowano dostępem do baz danych, których opłaty licencyjne  

w całości pokryło MNiSW (tzw. licencja krajowa). 

Wszystkie bazy danych, udostępniono poprzez stronę internetową Biblioteki Głównej 

https://bg.uek.krakow.pl, zakładka: Bazy danych. 

Oferowano także użytkownikom możliwość korzystania z czasopism elektronicznych kupowanych  

w opcji print/online lub on-line. 

W okresie sprawozdawczym zamówiono dostępy do 37 tytułów oraz zorganizowano dostęp do  

14 tytułów czasopism.  

W II półroczu 2019 r. weryfikowano dostęp do 210 tytułów czasopism, w tym (minimum raz w tygodniu) 

176 czasopism zagranicznych oraz 34 tytułów czasopism polskich. 

W I półroczu 2020 r. weryfikowano dostęp do 169 tytułów czasopism, w tym 135 tytułów zagranicznych 

oraz 34 tytułów czasopism polskich. 

Portal Lista A-Z powiększył swój zasób o 183 tytuły czasopism. 

 

Podsumowując, oferta e-źródeł Biblioteki w ramach dostępnych baz danych, na koniec 2019 r. 

obejmowała 285 955 książek elektronicznych oraz 28 079 tytułów czasopism elektronicznych. 

 

Opracowanie zbiorów  
W roku akademickim 2019/2020, w katalogu komputerowym tworzonym w oparciu o zintegrowany 

system biblioteczny Virtua, utworzono przez katalogerów bibliotecznych 2 158 rekordów bibliograficznych 

dla wydawnictw zwartych, ciągłych oraz zbiorów specjalnych. Przybyło 2 111 rekordów Kartoteki Haseł 

Wzorcowych (khw), 2 574 rekordów egzemplarza dla wydawnictw zwartych i zbiorów specjalnych oraz 

154 rekordy zasobu dla wydawnictw ciągłych (dane w oparciu o statystyki bazy STATUS). 

Stan bazy katalogowej BG UEK na dzień 31 grudnia 2019 roku (w oparciu o statystyki przygotowane przez 

Krakowski Zespół Biblioteczny) przedstawiał się następująco: 

• rekordy bibliograficzne          82.495 

• rekordy khw                         146.010 

• rekordy egzemplarza            152.252 

• rekordy zasobu                         6.427   

 

Kontynuowano opracowanie komputerowe norm dostępnych w formie drukowanej, znajdujących się 

w Bibliotece Instytutu Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem. W roku akademickim 2019/2020 

utworzono 1 143 rekordy dla tego rodzaju zbiorów. 

 

Retrokonwersja 
Kontynuowano, zaczęte w 2006 r., retrospektywne opracowanie zasobów czasopism w katalogu 

komputerowym. W roku akademickim 2019/2020 uzupełniono zasoby do 168 tytułów, baza 

komputerowa powiększyła się o 118 rekordów bibliograficznych dla czasopism. W sumie dokonano 1 096 

przyłączeń zasobu. 

 

Kontrola i selekcja księgozbioru 
Wzorem lat ubiegłych, przeprowadzono  inwentaryzację zbiorów, która ze względu na liczbę posiadanych 

w Bibliotece jednostek inwentarzowych (powyżej 300 tys. wol.), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie sposobu ewidencji materiałów 

bibliotecznych, ma być przeprowadzana w sposób ciągły. W związku z powyższym, kontynuowano 
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skontrum zbiorów magazynowych książek, w okresie sprawozdawczym do numeru inwentarzowego 

232 001 do 247 000. Skontrum zbiorów ciągłych BG objęło 168 tytułów. Trwały prace, rozpoczęte 

w II połowie 2018 r., nad kontrolą czasopism w Bibliotece Instytutu Nauk o Jakości i Zarządzania 

Produktem. 

Przeprowadzono również, w okresie wakacyjnym, kontrolę wszystkich zbiorów będących w wolnym 

dostępie. Były to zbiory Magazynu Podręcznego Biblioteki, Czytelni Głównej / Centrum Dokumentacji 

Europejskiej oraz Czytelni Oddziału Informacji i Dokumentacji, w sumie obejmujące ok. 7 000 woluminów. 

Prowadzono prace w zakresie selekcji czasopism (dubletów i podwójnych sygnatur) oraz książek 

w magazynach Biblioteki Głównej, występujących w wielu egzemplarzach. 

 

Usługi biblioteczno-informacyjne 
W okresie sprawozdawczym Biblioteka Główna dysponowała 172 stanowiskami pracy w Czytelni Głównej, 

15 stanowiskami w Wypożyczalni Ogólnej, 8 stanowiskami pracy w Oddziale Informacji  

i Dokumentacji oraz 34 stanowiskami w ramach Strefy Cichej Pracy. Dodatkowo, w Sali Katalogowej 

znajdowało się 12 miejsc pracy indywidualnej, 1 stanowisko dla osób z niepełnosprawnością ruchową oraz 

12 miejsc przy stolikach do pracy zbiorowej. Daje to w sumie 253 stanowiska pracy udostępnione dla 

potencjalnych użytkowników Biblioteki 

 

W agendach udostępniających znajdowały się 32 stanowiska komputerowe z dostępem do internetu,  

12 komputerów typu all-on-one (w tym 3 stanowiska przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami 

narządu ruchu oraz wzroku), 1 stanowisko komputerowe z dostępem do rozpraw doktorskich bronionych 

w UEK, 1 stanowisko z dostępem do zbiorów ACADEMICA. 

 

W roku akademickim 2019/2020 liczba odwiedzin oraz wypożyczeń w Bibliotece przedstawiała się 

następująco: 

 
• odwiedziny w siedzibie BG + BINoJiZP                             87 830  użytkowników  

• wypożyczenia (czytelnikom indywidualnym):                58  370 książek  

• liczba realizacji w czytelniach BG                                      20 863 pozycji  

• kwerendy informacyjne BG + BINoJiZP                            126 

• oglądalność – liczba odsłon:  

° strony głównej  Biblioteki:                                       351 460   

°  katalogu                                                                    556 925   

° bazy BazEkon                                                            723 809 

° Cytowania w BazEkon                                                43 628 

° bazy Dorobek                                                              61 758 

°  baz danych ogółem                                                  278 486 

 

Należy podkreślić, że z powodu pandemii COVID-19, trwającej od wczesnej wiosny, nieczynne były dla 

użytkowników czytelnie Biblioteki od połowy marca do końca roku akademickiego. 

Nie realizowano również usług wypożyczeń i zwrotów książek do czerwca 2020 r., stąd statystyki 

odwiedzin oraz wypożyczeń książek były znacznie niższe w porównaniu z ubiegłym rokiem akademickim. 

Natomiast statystyki oglądalności dostępnych on-line specjalistycznych baz danych oraz wszelkich 

zasobów zdalnych, znacznie powiększyły się w stosunku do ubiegłego roku akademickiego. 

W związku z faktem zamknięcia Biblioteki początkiem semestru letniego 2020 r., spowodowanego 

sytuacją epidemiczną w kraju i obostrzeniami w zakresie dostępu do usług bibliotecznych, udzielano 
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użytkownikom znacznie więcej informacji drogą elektroniczną niż zazwyczaj, a także za pomocą mediów 

społecznościowych, które także Biblioteka obsługiwała. 

Kontynuowano, wzorem lat ubiegłych, możliwość korzystania z  Czytelni Sesyjnej. W roku akademickim 

2019/2020 jedynie w sesji zimowej funkcjonowała przez okres trzech tygodni w Sali Katalogowej od godz. 

20:00 (tj. od godzin zamknięcia czytelń) do godziny 22:00. Natomiast w okresie sesji letniej, zasoby Czytelni 

Sesyjnej udostępniane były studentom UEK on-line, także z powodu panującej pandemii COVID-19. 

W ramach wypożyczeń międzybibliotecznych dla pracowników, studentów, słuchaczy studiów 

podyplomowych i doktoranckich UEK zamówiono:  

§ z bibliotek krajowych 85 pozycji literaturowych, w tym 57 wydawnictw zwartych oraz 28 wydawnictw 

ciągłych (pliki pdf),  

§ z bibliotek zagranicznych 16 pozycji literaturowych, w tym 15  wydawnictw zwartych oraz  

1 wydawnictwo ciągłe. 

Realizowano również wypożyczanie wydawnictw lub też udostępnianie ich części w postaci skanów lub 

odbitek kserograficznych z BG UEK innym bibliotekom i instytucjom krajowym: 

§ 129 pozycji literaturowych, w tym 77 wydawnictw zwartych oraz 52 wydawnictwa ciągłe (pliki pdf).  

 

W sumie, w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych w roku akademickim 2019/20120 dokonano 230 

realizacji zamawianych pozycji literaturowych. 

Bibliotekę Instytutu Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem odwiedziło ogółem 1 332 czytelników, 

udostępniono im w sumie 11 311 pozycji materiałów bibliotecznych, w tym 5 479 książek, 5 569 

woluminów czasopism,  2 321 wydawnictw specjalnych. W Bibliotece INoJiZP zarejestrowano  

w I półroczu 2020 r. 144 zapytań od użytkowników, odpowiedziano na 161 e-maili, przygotowano 56 

kwerend. 

 

Dydaktyka 
W okresie sprawozdawczym kontynuowano fakultatywne zajęcia „Informacja Naukowa” dla grup 

seminaryjnych. Przeszkolono 221 studentów w ramach zgłoszonych 23 grup tego typu. Zajęcia odbywały 

się zarówno w języku polskim, jak i angielskim. 

W semestrze letnim prowadzono 7 szkoleń bibliotecznych on-line dla studentów UEK oraz 3 szkolenia on-

line dla studentow MBA, w języku polskim i angielskim, w których uczestniczyły 42 osoby. 

Zorganizowano 5 szkoleń prowadzonych przez przedstawicieli wydawców z zakresu obsługi baz danych 

dostępnych on-line w Bibliotece, dla pracowników i studentow UEK. Uczestniczyły w nich w sumie 

142 osoby. 

Zapoznano z Biblioteką i jej zasobami (w tym bazami danych) grupy młodzieży szkolnej przebywającej  

w UEK (114 osób). 

W okresie sprawozdawczym, w trakcie przeprowadzonych wszystkich typów szkoleń i wycieczek  

w Bibliotece, brało udział  45 grup, łącznie 551 osób, a na szkolenia przeznaczono 92 godziny.  

Poprowadzono także staż zawodowy 2 pracowników Biblioteki Głównej AGH, na który przeznaczono 60 

godzin. 

 

Działalność wydawnicza, naukowa i popularyzatorska 

Kontynuowano tworzenie baz – informatorów naukowych: bazy Dorobek, będącej bibliografią dorobku 

naukowego pracowników Uniwersytetu oraz bazy dziedzinowej BazEkon, indeksującej czasopisma polskie 

i zagraniczne oraz serie wydawnicze z zakresu nauk ekonomicznych. 

W roku akademickim 2019/2020 powiększyły swoje zasoby w sumie o 21 909 opisów. 
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Na koniec czerwca 2020 roku baza Dorobek liczyła ogółem 67 543 dokumentów, z czego w roku 

akademickim 2019/2020 przybyło ich 5 315.  

 

W ramach Konsorcjum BazEkon, do którego  należą Uniwersytety Ekonomiczne w Krakowie, Katowicach, 

Wrocławiu i Poznaniu, Uniwersytet Szczeciński oraz Szkoła Główna Handlowa, kontynuowano prace 

związane z tworzeniem bazy BazEkon. Prace wykonywane przez bibliotekarzy wszystkich członków 

Konsorcjum spowodowały, analogicznie jak w ubiegłych latach, znaczny przyrost rekordów 

wprowadzonych do bazy. 

Na koniec czerwca 2020 roku w BazEkon znajdowało się 262 474 rekordów bibliograficznych 

dokumentów, z czego w roku akademickim 2019/2020 przybyło 16 594 dokumentów. 

 

Jeżeli chodzi o bazę Cytowania, tworzoną również z udziałem pracowników bibliotek uczelni 

współpracujących w ramach BazEkon, na koniec czerwca 2020 roku znajdowało się w niej 3 606 138 

rekordów zarejestrowanych, z czego 1 596 656 rekordów opracowanych w bazie. W okresie 

sprawozdawczym przybyło 337 788 rekordów zarejestrowanych i 158 004 rekordów opracowanych. 

 

W związku z wejściem w życie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, jak i licznych do niej 

rozporządzeń wykonawczych, a także mając na uwadze projekty rozporządzeń w tym względzie, oprócz 

rejestrowania publikacji i przesyłania ich w formie sprawozdań do Modułu Sprawozdawczego systemu 

POL-on, gromadzono również dane o nadanych identyfikatorach ORCID pracownikom UEK oraz 

Oświadczenia dotyczące przyporządkowania publikacji do dyscyplin, reprezentowanych przez 

pracowników – autorów publikacji.  

Udzielano informacji i wyjaśnień pracownikom naukowym UEK w zakresie nowych przepisów dotyczących 

przyszłej ewaluacji dyscyplin i ich wpływu na punktacje za poszczególne publikacje oraz pomocy w zakresie 

połączenia konta PBN – POL-on – ORCID, a także w przesyłaniu indywidualnego dorobku na konto ORCID 

(zgodnie z wymogiem MNiSW dotyczącym ewaluacji). 

Nadawano punkty zarówno dla artykułów, jak i monografii oraz rozdziałów na podstawie wykazów 

ogłoszonych przez MNiSW. 

W II półroczu 2019 roku przesłano kolejne sprawozdanie w zakresie dorobku naukowego za lata 2017-

2019 oraz uzupełniono Moduł publikacjami za lata 2013-2016. 

W I półroczu 2020 r. w związku z uruchomieniem przez MNiSW nowej wersji PBN (PBN 2.0), 

zaimportowano i uzupełniono opisy o brakujące informacje niezbędne dla przyszłej ewaluacji działalności 

naukowej do Modułu Sprawozdawczego PBN 22.0.  

Aktualnie, w PBN za lata 2017-2020 zarejestrowano 3686 tzw. zdarzeń ewaluacyjnych. Pozycje te zostaną 

wykorzystane podczas ewaluacji jakości działalności naukowej tj. dyscyplin, które funkcjonują w Uczelni. 

Kontynuowano rozpoczęte w roku 2015, przesyłanie danych o czasopismach indeksowanych w bazie 

BazEkon do bazy POL-index.  

W Bibliotece wydawano, wzorem lat ubiegłych, e-czasopismo Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej 
UEK, redagowano portal Ekonomia on-line oraz opracowywano bazę „Polskie Piśmiennictwo Ekonomiczne 

do roku 1939”.  

W okresie sprawozdawczym opublikowano w sieci jeden numer Biuletynu Informacyjnego Biblioteki 
Głównej UEK (nr 52).  

Do bazy „Polskie Piśmiennictwo Ekonomiczne do roku 1939”, wprowadzono 4 466 nowych rekordów.  

Uczestniczono w 18 naukowych konferencjach i spotkaniach środowiskowych. 

Kontynuowano także prowadzenie bloga Kangur (6 nowych wpisów), dostępnego ze strony internetowej 

Biblioteki https://bg.uek.krakow.pl/blog/, w którym zamieszczane są informacje, jak skutecznie prowadzić 

poszukiwania literaturowe w obrębie baz danych dostępnych w BG. 
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Komputeryzacja BG UEK, modernizacja baz tworzonych lub współtworzonych przez Bibliotekę oraz 
cyfryzacja zbiorów. 
W okresie sprawozdawczym kontynuowano prace informatyczne związane z zapewnieniem ciągłości 

obsługi programów komputerowych, w oparciu o które funkcjonują dostępne w BG bazy danych. 

W ramach prac bieżących zapewniano ciągłość pracy w oddziałach Biblioteki, które na co dzień posługują 

się sprzętem i oprogramowaniem komputerowym. Do najważniejszych z nich należał: 

• nadzór nad systemem bibliotecznym Virtua, 

• utrzymanie i nadzór nad bazami danych (Dorobek, BazEkon, Cytowania), których oprogramowanie 

tworzyli pracownicy Oddziału Zarządzania Systemami Bibliotecznymi, 

• zarządzanie  e-źródłami dostępnymi w sieci lokalnej BG, 

• tworzenie cyfrowych kopii materiałów bibliotecznych na potrzeby Biblioteki Cyfrowej, 

• instalowanie oprogramowania komputerowego nabywanego na bieżąco przez Bibliotekę. 

 

W II półroczu 2019 r. konieczne było zaktualizowanie większości programów i serwisów informacyjnych 

tworzonych przez Bibliotekę, podyktowane zmianą struktury organizacyjnej UEK, która zaczęła 

obowiązywać  z dniem 1 października 2019 r. Najwięcej zmian dokonano w bazie Dorobek, zarówno  

w module edycyjnym jak i prezencyjnym, a także w Repozytorium Uczelnianym. 

Zakończono ostatecznie główne prace związane z programem do analizy dorobku naukowego 

pracowników naukowych UEK. 

Zmianom uległa również strona internetowa BG, którą przystosowano do współpracy  

z urządzeniami mobilnymi, rozpoczęto również prace dostosowawcze w tej kwestii, strony Katalogu 

komputerowego Biblioteki. 

W I półroczu 2020 r. udostępniono nowy wygląd interfejsu przeglądania Katalogu komputerowego, 

CHAMO. Stał się w ten sposób spójny z ogólnymi założeniami serwisu internetowego BG. 

Zainstalowano na głównych serwerach bibliotecznych nowszą wersję języka PHP (7.3). Wiązało się to  

z poważnymi zmianami w programach tworzonych przez pracowników BG. Ich aktualizacja, w przypadku 

większych projektów trwa nadal. 

Na bieżąco trwały prace związane z zabezpieczaniem danych na serwerze. Powstały nowe procedury 

backupowe. Testowane były nowe sposoby zabezpieczania serwerów. 

Udostępniono nową wersję Biblioteki Cyfrowej BG (BC BG), stworzoną od podstaw przez pracowników 

Biblioteki, zarówno od strony informatycznej, jak i prezentacji elektronicznych zasobów bibliotecznych, 

również tych, które nie były rejestrowane w Katalogu komputerowym. 

Wszystkie zasoby cyfrowe zostały przekonwertowane do formatu PDF. 

W okresie sprawozdawczym wykonano 11 604 skany nowych pozycji, które zostały zamieszczone  

w BC BG. W ramach projektu Biblioteki Cyfrowej przetworzono i udostępniono 35 doktoratów. 

W I półroczu 2020 r. ze zbiorów Biblioteki Cyfrowej skorzystano 14 011 razy (liczba otwartych 

dokumentów). Z bazy danych BazEkon pobrano 152 251 dokumentów. 

Biblioteka Instytutu Nauk o Jakości i Zarządzania produktem wykonała dla studentów, w ramach pomocy 

w związku z brakiem możliwości korzystania z czytelni, spowodowanej epidemią COVID-19, 1446 skanów 

literaturowych. 

Ogłoszenie pandemii COVID – 19 w marcu 2020 r. spowodowało zmiany także w zakresie udostępniania 

zbiorów pracownikom i studentom Uczelni. W związku z tym przystosowano systemy do pracy zdalnej, 

wprowadzono wiele udogodnień w zakresie korzystania z elektronicznych zasobów bibliotecznych, 

udostępniono wszystkim pracownikom i studentom UEK możliwość korzystania z zasobów zdalnych BG, 

uruchomiono Czytelnię Sesyjną całodobowo, wprowadzono usługę skanowania materiałów dla 

seminarzystów. Przystosowano system biblioteczny Virtua do pracy w reżimie epidemicznym. 
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Współpraca środowiskowa i szkolenia 
 
Biblioteka UEK, jako członek Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich (KDBASP) 

współpracowała z Konferencją we wszystkich obszarach jej działalności. W corocznym Zjeździe KDBASP, 

który odbył się w dniach 19-20 października 2019 r., w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Kazimierza 

Wielkiego w Bydgoszczy, Bibliotekę UEK reprezentowała dyrektor BG. 

W ramach KDBASP Biblioteka była reprezentowana w Zespole roboczym ds. StatEL. Przedstawicielka BG 

uczestniczyła w grudniowym spotkaniu roboczym zorganizowanym w Politechnice Warszawskiej. 

Biblioteka współpracowała również w ramach Krakowskiego Zespołu Bibliotecznego (KZB), którego 

członkowie – dyrektorzy bibliotek akademickich Krakowa, spotykali się kilkakrotnie, omawiając 

i rozwiązując  problemy związane z bieżącą działalnością. 

W związku z funkcjonowaniem przy Bibliotece UEK Centrum Dokumentacji Europejskiej, pracownicy BG 

udostepniający w jego ramach zbiory, współpracowali z pozostałymi tego typu centrami na terenie całej 

Polski, uczestnicząc aktywnie w organizowanych okresowo spotkaniach. 

Szczególnego podkreślenia wymaga udział pracowników Oddziału Informacji i Dokumentacji BG 

zajmujących się pracami związanymi z rejestracją dorobku naukowego pracowników UEK, w szkoleniach 

dotyczących zagadnień związanych z przyszłą ewaluacją dyscyplin naukowych, a także innymi 

wymaganiami związanymi z wejściem w życie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 

Kadry 
Na dzień 31czerwca 2020 r. stan liczebny pracowników Biblioteki Głównej oraz Biblioteki Instytutu Nauk 

o Jakości i Zarzadzania Produktem wynosił 59 osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy. 

 

Promocja 

Działaniami promocyjnymi Biblioteki Głównej UEK zajmowali się przede wszystkim pracownicy Oddziału 

Udostępniania i Wypożyczania Zbiorów, Oddziału Informacji Naukowej i Dokumentacji (blog Kangur), 

a także częściowo pracownicy Oddziału Opracowania Zbiorów oraz Oddziału Gromadzenia Zbiorów  

Do głównych zadań zrealizowanych w okresie sprawozdawczym  należało: 

• prowadzenie Fun Page’a Biblioteki  Głównej  i BINoJiZP na  Facebooku; 

• prowadzenie Fun Page’a Centrum Dokumentacji Naukowej na Facebooku; 

• aktualizacja folderu BINoJiZP; 

• aktualizowanie folderów informacyjnych BG UEK oraz współdziałanie z Parlamentem Studenckim 

w celu dystrybucji ulotek wśród studentów; 

• współpraca z Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych. 

 

W ramach działalności informacyjnej: 

• administrowano  stronę internetową BG i  BINoJiZP; 

• administrowano stronę internetową Centrum Dokumentacji Europejskiej; 

• obsługiwano skrzynkę e-mailową CDE (w tym newslettery i komunikaty prasowe Komisji Europejskiej); 

• obsługiwano konta e-mailowe Biblioteki: bguek@uek.krakow.pl, info@uek.krakow.pl, 

bazydanych@uek.krakow.pl, dorobek@uek.krakow.pl oraz Wypożyczalni Ogólnej,  

• obsługiwano konto e-mailowe BINoJiZP; 

• aktualizowano zakładkę „Kolekcje specjalne” na stronie internetowej Biblioteki; 

• uaktualniono bazę Nobliści w związku z przyznaniem nagrody Nobla z dziedziny ekonomii dla Abhijit 

Barnerjee, Esther Duflo i Michael’a Kremer. 
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Kontynuowano prowadzenie bloga Kangur – zamieszczono 10 nowych wpisów. 

W Sali Wystawowej Biblioteki organizowane były okolicznościowe wystawy, wydawnictwo ABE-IPS 

prezentowało nowości wydawnicze. 

Działalność popularyzatorska realizowana była również poprzez prezentowanie nowości czasopism  

i książek w gablotach wystawowych na II i III piętrze Biblioteki oraz przegląd nowości na łamach „Biuletynu 
Informacyjnego Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”. 

W ramach działań promocyjnych Biblioteki Instytutu Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem 

kontynuowano prowadzenie profilu BINoJiZP na portalu Facebook. Kontynuowano Newsletter BINoJiZP, 

w którym zamieszczano bieżące informacje dla studentów i pracowników Instytutu. Zamieszczonych 

zostało 111 postów z informacją biblioteczną oraz 125 skanów nowości BINoJiZP. 

 

 

Rozdział IX: Promocja Uczelni 

Serwisy Internetowe  
 

Kandydaci na studia w przeprowadzanych badaniach na temat najczęściej używanych narzędzi 

informacyjnych i służących do komunikacji wskazują Internet, z naciskiem na social media. Dlatego też 

Zespół Promocji UEK przywiązywał szczególną wagę do działań promocyjnych w tych właśnie mediach. 

Kanały informacyjne i komunikacyjne, z których najczęściej korzysta społeczność akademicka to 

Facebook, Youtube, Instagram. Uniwersytet Ekonomiczny prowadzi działania promocyjne na każdym  

z nich. Oficjalne konto UEK na portalu Facebook posiada 31 152 fanów a Instagram 1 145 osób 

obserwujących. 

Zespół Promocji prowadził również płatne działania promocyjne (2 etapy) dotyczące kampanii 

rekrutacyjnej w serwisach internetowych m. in. na portalu Facebook, Instagram, YouTube, Google Adds. 

Celem 1 etapu kampanii było zaproszenie jak największej liczby osób z klas maturalnych na wydarzenie 

online Join UEK Meeting (alternatywa Dnia Otwartego), na którym to zaprezentowana została uczelnia, 

kierunki studiów. Osoby, które dn. 19.06 połączyły się online z uczelnią miały możliwość zadawania pytań 

oraz wejścia w dyskusję z prowadzącymi. W wyniku tych działań do wydarzenia dołączyło 686 osób – są 

to dane bezpośrednio z kampanii w mediach społecznościowych. 

Dodatkowo włączona była kampania na portalu YouTube, w sieci wyszukiwania oraz sieci reklamowej 

Google Ads oraz wykonaliśmy szczegółowe targetowanie wielopoziomowe. W wyniku tych działań  

701 osób wykazało zainteresowanie wydarzeniem oraz 155 osób oznaczyło iż weźmie w wydarzeniu 

udział. Na stronę docelową pozyskaliśmy aktywność w wysokości 7680 kliknięć+ reklamę w serwisie 

YouTube obejrzało bez pominięcia ponad 11000 osób. Łącznie reklamy wyświetlone zostały 1 482 053 

razy. 

Celem 2 etapu kampanii było zachęcenie osób znajdujących się w target grupie do aktywności na stronie 

https://studiuj.uek.krakow.pl/ – stronie poświęconej rekrutacji na UEK. Dużym zainteresowaniem cieszyła 

się również kampania na YouTubie, którą obejrzało bez pominięcia ponad 16000 osób. 

W wyniku naszej kampanii na stronę docelową pozyskaliśmy wejścia 7372 osób a reklamy wyświetlone 

zostały prawie 918 000 razy. 

 

Portal rekrutacyjny dla kandydatów na studia 
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Portal dla kandydatów na studia, został przygotowany z myślą o młodych odbiorcach, którzy w obecnej 

sytuacji zostali pozbawieni możliwości bezpośredniego kontaktu z pracownikami naszej Uczelni zarówno 

na targach edukacyjnych, spotkaniach w szkołach, ale przede wszystkim podczas Dnia Otwartego 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Odbiorcy strony mają możliwość w jednym miejscu uzyskać  

informacje o pełnej ofercie dydaktycznej: kierunkach studiów i specjalnościach, zasadach rekrutacji na 

studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie, a także poznać limity chętnych 

przypadających na jedno miejsce oraz jakie są niezbędne dokumenty itp. Nowa strona została stworzona 

z zachowaniem wszelkich zasad użyteczności i nowoczesnego designu. 

www.studiuj.uek.krakow.pl 
 
Projekt „Klasa Ekonomiczno-Menedżerska” 

Od września 2015 roku Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie realizuje w porozumieniu z II Liceum 

Ogólnokształcącym im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie projekt „Klasa Ekonomiczno-Menedżerska” 

realizowany przez dwa lata dla jednej klasy. W ramach projektu wykładowcy Uniwersytetu prowadzą 

zajęcia dydaktyczne 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 roku akademickim 2018/2019 zajęcia w semestrze letnim zarówno w I jak i II klasie były prowadzone 

na platformie Zoom. Uroczyste zakończenie projektu "Klasa Ekonomiczno-Menedżerska" w II Liceum 
Ogólnokształcącym im. Jana III Sobieskiego w Krakowie miało miejsce 15 czerwca 2020. Mając na uwadze 

obecną sytuację epidemiologiczną oraz bezpieczeństwo uczestników, wydarzenie odbyło się w formie 

zdalnej za pośrednictwem platformy Zoom. W uroczystości udział wzięły władze Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Krakowie, dyrekcja, nauczyciele oraz uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego. W tym 

roku po dwóch latach edukacji, projekt ukończyło 32 uczniów. 

 
Patronat UEK nad klasą 
Od września 2018 roku Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie w porozumieniu z X Liceum 

Ogólnokształcącym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie uruchomił projekt dydaktyczny 

realizowany przez dwa lata dla jednego oddziału klasowego, realizującego przedmioty w zakresie 

rozszerzonym z matematyki, geografii i języka angielskiego – 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. W roku akademickim 2018/2019 zajęcia w 

semestrze letnim zarówno w I jak i II klasie były prowadzone na platformie Zoom. Absolwentami projektu 

na lata akademicki 2018/2020 zostało 26 uczniów. Obecnie w projekcie bierze udział 56 uczniów z dwóch 

klas. 

 

Projekt „Klasa Ekonomiczno-Menedżerska” 

Od września 2019 roku Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie realizuje w porozumieniu z XXX Liceum 

Ogólnokształcącym w Krakowie projekt „Klasy Ekonomiczno-Menedżerskie” realizowany przez dwa lata 

dla dwóch klas. W ramach projektu wykładowcy Uniwersytetu prowadzą zajęcia dydaktyczne 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. 

 

Targi edukacyjne 
Targi edukacyjne na terenie całej Polski są jedną z wielu form promocji Uczelni prowadzoną przez 

Zespół Promocji, mającą na celu wzmocnienie prestiżu i budowanie pozytywnego wizerunku 

Uniwersytetu. Jest to bardzo skuteczna forma promocji oferty edukacyjnej UEK wśród przyszłych 
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kandydatów na studia. Formuła spotkania bezpośredniego z liczną reprezentacją grupy docelowej, 

możliwość przekazania kompleksowej wiedzy, niedostępnej w innych formach promocji, możliwość 

prezentacji własnych materiałów promocyjnych Uczelni, sprzyjają skutecznej i trwałej promocji oferty 

edukacyjnej. Zespół Promocji reprezentując Uniwersytet bierze udział w licznych targach regionalnych 

oraz w targach edukacyjnych o utrwalonej prestiżowej marce np. Salonie Maturzystów Perspektyw. 

Kampania promocyjna za pośrednictwem targów edukacyjnych rozpoczyna się jesienią, a kończy wiosną. 

Zespół Promocji podczas targów edukacyjnych skupiła się na przedstawianiu zasad rekrutacji oraz 

kierunków studiów oferowanych przez UEK, ze szczególnym uwzględnieniem nowo powstałych 

kierunków. 

Podczas targów edukacyjnych i imprez organizowanych z myślą o przyszłych studentach, 

rozdawane są upominki z logo Uczelni. Otrzymywały je osoby zainteresowane naszą ofertą dydaktyczną 

oraz osoby, które zwyciężały w organizowanych podczas targów konkursach. Każda z osób podchodząca 

do stoiska została obdarowana gadżetem z logo UEK min.: ołówkiem, długopisem, koszulką, notesem, 

smyczą. Obowiązkowo każdy maturzysta otrzymywał vademecum dla kandydatów na studia. 

 
STUDIA 2020 
W dniach od 22 do 25 czerwca 2020 roku przedstawiciele Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie wzięli 

udział w konferencji online STUDIA 2020. Organizatorem wydarzenia było Ministerstwo Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego oraz Fundacja Edukacyjna „Perspektywy”. Podczas wydarzenia UE razem 

z uczelniami z całej Polski miały możliwość pokazania i w prosty sposób omówienia kierunków studiów. 

Wydarzenie miało na celu ułatwić maturzystom podjęcie decyzji o studiach i pomóc wybrać odpowiedni 

kierunek.  

Wydarzenie składało się z 3 modułów: debat, sesji „kierunkowskazy” oraz wirtualnych stoisk online. 

Przedstawiciele kierunku Prawo i kierunku Innowacyjność produktu wzięli udział w sesjach 

kierunkowskazy. Podczas trzech dni prezentacji 19 kierunków wzięło udział w wirtualnych stoiskach 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie: Administracja, Gospodarka i Administracja Publiczna, 

Gospodarka Przestrzenna , Ekonomia, Europeistyka, Informatyka Stosowana, Innowacyjność Produktu, 

Inżynieria Organizacji i Zarządzania, Logistyka, Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze, Modern Business 

Management , Prawo, Rachunkowość i Controlling, Stosunki Międzynarodowe, Studia Miejskie, 

Towaroznawstwo, Zarządzanie, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Zarządzanie Międzynarodowe. 

 

Kampanie reklamowe 
Rok akademicki 2019/2020 pozwolił utrzymać dotychczasową tendencję w rozwoju strategii 

promocyjnej Uczelni, tj. lokowanie budżetu promocyjnego w reklamie internetowej i outdoorowej, 

realizowanej w oparciu o współpracę z dotychczasowymi partnerami oraz pozyskanymi w drodze 

kontaktów z szerokim spektrum reklamobiorców. Dodatkowo w obliczu zdiagnozowania wysokiej 

skuteczności reklamy zewnętrznej, opartej na nośnikach typu citylight, cityscroll, billboard i in., 

poszerzono spektrum mediów reklamowych. Reklama prasowa publikowana była w czasopismach, 

których czytelnikami jest grupa docelowa Uczelni, z przewagą tytułów w województwach, które skupiają 

grupę docelową oferty edukacyjnej Uczelni. 

 W 2020 roku po raz pierwszy odbyło się wydarzenie Join UEK Meeting, zastępując tradycyjną 

bezpośrednią promocje Uczelni (Dzień Otwarty UEK) spotkaniem online. Realizacja Join UEK Meeting 

została poprzedzona kampanią reklamową realizowaną w internecie, outdoorze, radiu i  social mediach. 

Reklama odpłatna została zlecona na nośnicach typu: citylighty, cityscroll, billboardy. Najważniejszym 

okresem w tego typu aktywności były oczywiście miesiące poprzedzające samo wydarzenie ale  

i rekrutację na studia. W efekcie współpracy Uczelni z partnerem radiowym jakim jest RMF MAXXX, akcja 

reklamowa wspomagana była przez 20-sekundowe spoty radiowe w RMF MAXXX oraz w Radiofonii. 
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Największy nacisk był kładziony na reklamę w intrenecie. Głównym kierunkiem współpracy były portale 

branżowe m.in. Perspektywy.pl, Uczelnie.pl, Studia.net, OtoUczelnie.pl. 

 

Gadżety reklamowe 
Jednym z elementów strategii promocyjnej Uniwersytetu, kontynuowanym w roku akademickim 

2019/20 było lokowanie budżetu promocyjnego w materiałach reklamowych z logo UEK. Gadżety to forma 

promocji mająca na celu wzmocnienie prestiżu uczelni i budowanie jej pozytywnego wizerunku. 

Odbiorcami są przede wszystkim przyszli kandydaci na studia (dystrybucja odbywa się na targach 

edukacyjnych, podczas Dnia Otwartego, w czasie prezentacji w szkołach, a także w ramach konkursów). 

Do grupy docelowej należą także uczestnicy konferencji naukowych, partnerzy Uczelni, a także jej studenci 

i pracownicy.  

Z uwagi na trwającą od marca 2020 roku epidemię wirusa COVID-19 znaczna część wydarzeń 

promocyjnych zaplanowanych na wiosnę, w tym targi edukacyjne, Dzień Otwarty, Targi Pracy, 

konferencje, nie odbyła się. Ilość zamówionym materiałów oraz ich dystrybucja zostały ograniczone. 

W wyniku przeprowadzonej procedury w analizowanym przedziale czasowym zamówione zostały 

materiały typu: pendrive, notesy, torby, pokrowce na laptopy, teczki, pufy, smycze, balony, koszulki oraz 

herbata w spersonalizowanych opakowaniach. 

Część materiałów promocyjnych o wspólnym layout’cie:  pufy, etui, smycze i balony została 

zaprojektowana jako rozpoznawalny element kampanii rekrutacyjnej pod hasłem: Studiuj. Doświadczaj. 
Żyj. 

Z uwagi na fakt, iż uczelnia obchodziła w tym roku jubileusz 95-lecia jej istnienia, części materiałów 

został nadany wyjątkowy charakter, poprzez zastosowanie barw złotej i białej oraz dekoracji w postaci 

jubileuszowego logotypu. W ramach tej limitowanej edycji zostały zamówione: notesy, torby, smycze oraz 

herbata. 

Dodatkowo w ramach upcyklingu niepotrzebnych materiałów reklamowych Zespół Promocji po 

raz kolejny zlecił wykonanie materiałów z banerów, promujących projekt #UEK #WearFair, poświęcony 

etycznej modzie, w ramach którego staramy się nagłaśniać proekologiczne wzorce, kształtując społeczną 

odpowiedzialność i zaangażowanie w tematykę służącą ochronie środowiska i świadomej konsumpcji. Tym 

razem były to pokrowce na laptopy oraz teczki na dokumenty. 

 
Współpraca z biznesem 
 
Sponsoring 
Sponsorzy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w roku akademickim 2019/2020: 

ü Ernst &Young Audyt Polska  Sp. z o.o. sp.k. 

ü Bank PEKAO SA 

 

Dochody ze sponsoringu, które wypracowane zostały przy koordynacji Zespołu Promocji UEK 

wyniosły w ubiegłym roku akademickim 24372,45 złotych. 

Ponadto w roku akademickim 2019/2020 Zespół Promocji UEK prowadził współpracę barterową  

z takim firmami jak: 

• AMS S.A., 

• Agencja Reklamy Wenecja sp. z o.o. 

• Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o. 

• Grupa RMF Sp. z o.o. Sp.k., 

 
Usługi dla firm na terenie UEK 
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Sekcja Promocji wygenerowała również dla Uczelni zyski z tytułu wynajmu przestrzeni, powierzchni 

reklamowych oraz sal na terenie kampusu UEK. W roku akademickim 2019/2020 przychody z tego tytułu 

wynosiły 20 356,50 złotych.  

 Ogółem w roku akademickim 2019/2020 ze wszystkich form swej działalności Sekcja Promocji 

wygenerowała przychód w wysokości 44728,95 zł. 

 

Projekty graficzne i realizacja druku. 
W roku akademickim 2019/2020, Zespól Promocji realizował prace graficzne oraz drukarskie na 

potrzeby działu. W Zespole Promocji graficy realizują (tworzą) projekty graficzne dla wszystkich jednostek 

Uczelni. Graficy Uczelni w roku akademickim przygotowali ponad 1800 projektów graficznych w tym min.: 

• vademecum dla kandydatów na studia, 

• katalogi, 

• foldery,  

• ulotki, 

• plakaty, 

• bannery www, oraz reklamy Google, 

• rollupy,  

• reklama zewnętrzna – bannery winylowe, 

• citylight, 

• billboardy, 

• loga, 

• certyfikaty i dyplomy, 

• kalendarze, 

• reklamy na tv, 

• reklamy prasowe, 

• programy konferencji, 

• gadżety, 

• strony internetowe, 

• portal edukacyjny – studiuj, 

• oraz grafiki inne (tj. papiery firmowe, wizytówki, teczki konferencyjne, tła do prezentacji, grafiki 

na tort, medale, indeksy, mapy). 

 

W roku 2019/2020 Sekcja Promocji przygotowała graficznie i wydała m.in.: 

• Czasopismo Uczelniane „Kurier UEK” – 3 wydania, łącznie 3000 egzemplarzy 

• Vademecum dla kandydatów na studia – 3000 egz.,  

• Przewodnik po Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie dla studentów I roku – 1500 egz.,  

• Planer Akademicki UEK – 7000 egz.,  

 

Zespół Promocji przygotowuje i koordynuje obieg materiałów promocyjnych – drukowanych. Prace  

w tym zakresie obejmują: przygotowanie od podstaw projektu graficznego, skierowanie projektu do druku 

w Zakładzie Poligraficznym UEK. W roku akademickim 2019/2020 projekty naszego działu obejmowały 

prace graficzne związane zarówno z wydarzeniami cyklicznymi jak również nowymi eventami 

organizowanymi w Uczelni oraz poza nią. Wykonano druk niestandardowy w postaci banerów, rollupów 

oraz ścianek promocyjnych.  
 
Fotograf 
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Ważnym aspektem w prowadzeniu działań promocyjnych jest ich dokumentacja fotograficzna. 

Dlatego też Zespół Promocji współpracuje z fotografem, który uwiecznia wszystkie ważne i oficjalne 

wydarzenia na terenie kampusu Uczelni oraz poza nim. Zespół Promocji koordynuje działania fotografa 

współpracując z wszystkimi jednostkami uczelnianymi i organizacjami studenckimi. W roku akademickim 

2019/20 na zlecenie Uczelni fotograf udokumentował ponad 150 wydarzeń. Każda relacja fotograficzna 

jest zapisywana na dwóch płytach CD, z czego jedna jest przekazywana organizatorom wydarzenia,  

a druga przechowywana przez Sekcję Promocji do celów archiwalnych i promocyjnych. 

 

Telewizja Ekranowa na UEK 
W  roku akademickim 2019/2020 przygotowano do emisji ok. 90 bloków informacyjno-reklamowych, 

prezentowane na szesnastu 42' monitorach TV umieszczonych w Pawilonach C, F, G, pawilonie 

dydaktyczno-sportowym, pawilonie „Ustronie”, klubie studenckim ZaUEK oraz hallu Biblioteki Głównej). 

Długość każdego bloku wynosiła od 9 do 23 minut, a każdy ze spotów emitowany był w okresie 

wyznaczonym przez zamawiającą jednostkę lub organizację 7 dni w tygodniu, przez 12 godz., 6 – 10 razy 

na godzinę. Oprócz tego, na ekranach zamieszczane były informacje o każdym wyjątkowo ważnym 

wydarzeniu uczelnianym np.: o wizytach w UEK wybitnych gości ze świata nauki, biznesu i kultury, 

wykładach i debatach "rektorskich”.  

Odrębną kategorię stanowią komercyjne spoty reklamowe zamówione przez instytucje i organizacje 

zewnętrzne.  

 

Promocja i organizacja wydarzeń  
Do jednych z najbardziej istotnych działań promocyjnych należy promocja i organizacja wydarzeń 

na terenie Uczelni lub pod jej patronatem. Na wizerunek Uczelni wpływa nie tylko ilość eventów, ale 

przede wszystkim ich jakość. Zespół Promocji nie tylko organizuje, ale i wspiera jednostki Uczelni oraz 

firmy zewnętrzne w ich organizacji. Wśród najważniejszych projektów realizowanych przez Zespół 

Promocji należy wymienić: Małopolską Noc Naukowców, Festiwal Nauki i Sztuki w Krakowie, Dzień 

Otwarty, Światowy Tydzień Przedsiębiorczości (szczegółowa lista projektów i wydarzeń znajduje się 

w Załącznikach 10 i 11). 

 

 

  



134 

Rozdział X: Finanse 

Bilans sporządzony według stanu na dzień 31.12.2019 r. zamknął się sumą bilansową w wysokości 

205 415,9 tys. zł i wykazał dodatni wynik finansowy w kwocie 1 135,2 tys. zł. W roku poprzednim wynik 

był również dodatni (2 240,0 tys. zł). 
 
Wykres 10.1 

 
 
Najważniejszą pozycją aktywów był majątek trwały, stanowiący 69,5% ich wartości. Miał miejsce niewielki 

wzrost udziału majątku trwałego w aktywach w stosunku do roku poprzedniego, w którym udział ten 

wynosił 67,6%. W 2019r. wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych 

i prawnych wyniosły 4 823,1 tys. zł. Było to znacznie więcej niż w roku poprzednim, gdy wyniosły 2 236,3 

tys. zł (zmiana o 2 586,8 tys. zł). Efektem był między innymi wzrost wartości środków trwałych w budowie 

z 801,3 tys. zł w 2018 r. do 1481,3 tys. zł w 2019 r. Mimo większych nakładów na majątek trwały wartość 

rzeczowych aktywów trwałych netto zmalała w 2019r. w stosunku do roku poprzedniego. Spadek ten 

dotyczył głownie wartości budynków i budowli. Wzrost wartości aktywów trwałych z porównaniu 

z poprzednim rokiem wynikał także z otrzymania obligacji na kwotę 27 732 tys. zł. 

 

Aktywa obrotowe Uniwersytetu to jedynie 30,5% aktywów ogółem. Większość z nich stanowią środki 

pieniężne na kwotę 58 256,9 tys. zł. co stanowi 28,4% aktywów ogółem i 93,1% aktywów obrotowych. 

Środki pieniężne były wyższe niż rok wcześniej o 5 868,8 mln zł.  

 

Należności krótkoterminowe wynosiły 1 911,2 tys. zł, przez co stanowiły 0,93% całości aktywów i 3,1% 

aktywów obrotowych.  Były niższe niż rok wcześniej o 633,6 tys. zł, a spadek dotyczył głównie należności 

z tytułu dostaw i usług. 
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Wykres 10.2 

 
 
Wśród źródeł finansowania majątku przeważał kapitał własny w kwocie 133 878,2 tys. zł, którego udział 

w 2019r. wynosił 65,2% pasywów ogółem. Nastąpił wzrost kapitału własnego w porównaniu z rokiem 

2018 o kwotę 27 136,7 tys. zł. co wynikało z otrzymania obligacji na kwotę 27 732 tys. zł. Kapitał 

podstawowy Uczelni wyniósł 132 743,1 tys. zł, czyli więcej o 28 241,5 tys. zł niż rok wcześniej.  

W obecnym stanie prawnym umożliwiono finansowanie nakładów na budynki i budowle z subwencji.  

Wiąże się to z ujęciem jako zwiększenie kapitału wartości otrzymanej subwencji wydanej na zbudowane 

budynki i budowle. W 2019r. wartość takiego zwiększenia kapitału podstawowego wyniosła 802,8 tys. zł. 

Jednorazowym zdarzeniem, które również skutkowało zwiększeniem wartości kapitału podstawowego, 

było ujęcie 1 223,4 tys. zł niewykorzystanych środków Funduszu Pomocy Materialnej (istniejącego 

podczas obowiązywania poprzedniej ustawy), a dotyczących funkcjonowania domów studenckich. 

Obecnie domy studenckie nie są finansowane z funduszy celowych, a stanowią część działalności 

podstawowej Uczelni. 
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Wykres 10.3 

 
 
Dominujące źródło finansowania aktywów stanowiły środki własne (81,9%) w tym rezerwy w kwocie 
34 380,6 tys. zł., Miał miejsce duży wzrost rezerw, głównie na świadczenia pracownicze, które w 2018r. 
wynosiły 27 280,9 tys. zł. Wyższa kalkulacja rezerw była skutkiem wzrostu wynagrodzeń. 
Środki obce, obejmujące zobowiązania krótkoterminowe i rozliczenia międzyokresowe stanowiły 18,1% 
pasywów (37 157,1 tys. zł). 
 
Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi za 2019 r. uzyskano na poziomie 181 607,1 tys. zł, czyli nastąpił wzrost  
w porównaniu do 2018 r. w którym wyniosły 161 017,4 tys. zł. (wzrost o 20 589,7 tys. zł). Istotnym czynnikiem 
powodującym wzrost było otrzymanie dodatkowej kwoty subwencji z przeznaczeniem na wynagrodzenia 
pracownicze w kwocie 9 127,2 tys. zł. Wzrosły też przychody dotyczące realizacji projektów ze źródeł 
europejskich  
i innych z kwoty 9 348,2 tys. zł w 2018r do 13 311,5 tys. zł w 2019r. 
 
Na subwencje i dotacje dydaktyczne wykazane w przychodach złożyły się: 
1) 118 119,9 tys. zł – subwencja na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz potencjału 

badawczego, 
2) 342,9 tys. zł -dotacja projakościowa na zwiększone stypendium doktoranckie w zakresie wykorzystanym  

w 2018r. Była to kwota mniejsza o 146,9 tys. zł niż rok wcześniej, 
3) 971,8 tys. zł – dotacja projakościowa dla Wydziału Ekonomii za prowadzenie kierunku międzynarodowe 

stosunki gospodarcze, który posiada ocenę wyróżniającą Polskiej Komisji Akredytacyjnej.  
 

Na przychody ze sprzedaży składały się również opłaty za świadczone usługi edukacyjne w wysokości 
42 862,9 tys. zł. (co stanowiło 22,9% przychodów ze sprzedaży), przychody projektów z funduszy europejskich 
i innych w kwocie 13 311,5 tys. zł. (7,1%), pozostałe przychody 8 494,7 tys. zł (4,5%) i przychody ze sprzedaży 
towarów 18,2 tys. zł. 
Wykres 10.4 
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Nastąpił znaczny wzrost kosztów działalności operacyjnej (w 2019r. były na poziomie 180 882,7 tys. zł, 

w 2018r wyniosły 159 897,2 tys. zł). Efektem był dodatni wynik ze sprzedaży w 2019r.na poziomie 724,4 

tys. zł. Dla porównania w 2018 r. zysk ze sprzedaży wynosił 1 120,2 tys. zł. 

 

Koszty działalności operacyjnej ogółem były wyższe niż w roku poprzednim o 20 985,5 tys. zł. W strukturze 

kosztów największy udział miały wynagrodzenia, które wraz ze świadczeniami na rzecz pracowników 

stanowiły 80,4% kosztów działalności operacyjnej ogółem. Koszty wynagrodzeń i świadczeń 

pracowniczych zwiększyły się w stosunku do roku poprzedniego o 15 133,0 tys. Część z tego wzrostu była 

finansowana z otrzymanej na ten cel części subwencji.  
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Wykres 10.5 

 
 
Analizując koszty w układzie rodzajowym można zauważyć, że w 2019r. wzrosły wydatki na prawie 

wszystkie rodzaje kosztów. 
 
Wykres 10.6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dodatni wynik na sprzedaży był dodatkowo poprawiony przez dodatni wynik na pozostałej działalności 
operacyjnej (180,9 tys. zł). Wynik na działalności finansowej też był dodatni (zwiększenie zysku o 287,3 tys. zł). 
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Wykres 10.7 

 
 
W 2019r. wskaźniki rentowności były dodatnie: rentowność netto sprzedaży kształtowała się na poziomie 0,6%, 
natomiast rentowność kapitałów własnych wyniosła 0,8%. 
Poniższa tabela przedstawia kształtowanie się wartości wskaźników obliczonych na podstawie danych zawartych  
w sprawozdaniach finansowych, charakteryzujących w sposób syntetyczny działalność Uczelni w 2019 r.  
w porównaniu do lat poprzednich. 

Tabela 10.1. Podstawowe wskaźniki ekonomiczne w latach 2013–2019 

Lp. Wyszczególnienie   2019 r. 2018 r. 2017 r. 2016 r.  2015 r.  2014 r.  2013 r. 
1. Suma bilansowa tys. zł 205 416 173 650 172 850 181 793 185 302 183 615 178 457 
2. Zysk (strata) netto tys. zł 1135 2 240 -2 501 608 3 292 2 367 888 

3. 

Wielkość zatrudnienia 
przeciętna liczba zatrudnionych wg 
sprawozdania Z-06/GUS etaty 

1260 1282 1307 1308 1316      1366 1384 

4. 
Wskaźnik płynności I stopnia 

zł/zł 
4,2 3,1 2,9 3,6 3,4 3,7 3,3 

aktywa obrotowe/zobow. krótkoter. 

5. 

Wskaźnik płynności II stopnia 

zł/zł 

4,2 3,1 2,9 3,6 3,4 3,6 3,2 
(aktywa obrotowe-zapasy) /zobow. 
krótkoter. 

6. 

Wskaźnik płynności III stopnia 

zł/zł 

3,9 2,9 2,7 3,4 3,2 3,4 3,0 
inwestycje krótkoterminowe/zobow. 
krótkoterminowe 

7. 

Wskaźnik zadłużenia 

% 

7,2 10,5 9,9 9,1 9,8 9,1 9,0 
zobowiązania długoterminowe 
+zobowiązania krótkoterminowe/suma 
pasywów x 100 

8. Należności z tytułu dostaw i usług tys. zł 228 851 1 143 1 098 1 237 1 289 1 335 
9. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług tys. zł 2 695 2 488 2 633 3 499 2 411 2 700 1 912 

10. Kapitał (fundusz) podstawowy tys. zł 132 743  104 502 110 675 114 977 116 102 117 317 119 891 
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Tabela 10.2. Bilans i Rachunek zysków i strat 2019 (dane w zł) 

BILANS – AKTYWA 

Lp. Wyszczególnienie 
Stan na dzień 

31.12.2019 
Stan na dzień 

31.12.2018 
A. Aktywa trwałe 142 851 927,50 117 322 536,46 

I. Wartości niematerialne i prawne 217 040,38 467 904,16 

1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 
2. Wartość firmy 0,00 0,00 
3. Inne wartości niematerialne i prawne 217 040,38 467 904,16 
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 
II. Rzeczowe aktywa trwałe 113 392 848,02 115 731 983,63 

1. Środki trwałe 111 911 554,23 114 930 721,03 
  a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 19 361 164,98 19 392 788,48 
  b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 87 370 627,81 90 206 426,86 
  c) urządzenia techniczne i maszyny 4 733 669,98 4 791 509,49 
  d) środki transportu 122 361,74 190 961,03 
  e) inne środki trwałe 323 729,72 349 035,17 

2. Środki trwałe w budowie 1 481 293,79 801 262,60 
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0,00 0,00 
III. Należności długoterminowe 0,00 0,00 

1. Od jednostek powiązanych 0,00 0,00 

2. 
Od pozostałych jednostek w których jednostka posiada zaangażowanie w 
kapitale 0,00 0,00 

3 Od pozostałych jednostek 0,00 0,00 
IV. Inwestycje długoterminowe 28 838 939,00 1 106 939,00 

1. Nieruchomości 1 106 639,00 1 106 639,00 
2. Wartości niematerialne i prawne  0,00 0,00 
3. Długoterminowe aktywa finansowe 27 732 300,00 300,00 
  a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 
  - udziały lub akcje 0,00 0,00 
  - inne papiery wartościowe 0,00 0,00 
  - udzielone pożyczki 0,00 0,00 
  - inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 
 

 

b) w pozostałych jednostkach w których jednostka posiada zaangażowanie w 
kapitale 

0,00 0,00 

 - udziały lub akcje 0,00 0,00 
 - inne papiery wartościowe 0,00 0,00 
 - udzielone pożyczki 0,00 0,00 
 - inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 
  c) w pozostałych jednostkach 27 732 300,00 300,00 
  - udziały lub akcje 300,00 300,00 
  - inne papiery wartościowe 27 732 000,00 0,00 
  - udzielone pożyczki 0,00 0,00 
  - inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 

4. Inne inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 403 100,10 15 709,67 

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0,00 0,00 
2. Inne rozliczenia międzyokresowe 403 100,10 15 709,67 
B. Aktywa obrotowe 62 563 977,21 56 327 504,71 

I. Zapasy 442 487,94 559 323,91 

1. Materiały 148 691,57 182 599,46 
2. Półprodukty i produkty w toku 82 115,07 114 702,97 
3. Produkty gotowe 200 323,50 250 596,00 
4. Towary 11 357,80 11 425,48 
5. Zaliczki na dostawy i usługi 0,00 0,00 
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II. Należności krótkoterminowe 1 911 244,24 2 544 835,47 

1. Należności od jednostek powiązanych 0,00 0,00 
 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0,00 0,00 
 - do 12 miesięcy  0,00 0,00 
 - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 
 b) inne 0,00 0,00 

2. 
Należności od pozostałych jednostek w których jednostka posiada 
zaangażowanie w kapitale 

0,00 0,00 

  a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0,00 0,00 
  - do 12 miesięcy  0,00 0,00 
  - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 
  b) inne 0,00 0,00 

3. Należności od pozostałych jednostek 1 911 244,24 2 544 835,47 
  a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 228 365,90 850 838,98 
  - do 12 miesięcy 228 365,90 850 838,98 
  - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 

  
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych 
oraz innych tytułów publicznoprawnych 0,00 3 621,96 

  c) inne 1 682 878,34 1 690 374,53 
  d) dochodzone na drodze sądowej  0,00 0,00 

III. Inwestycje krótkoterminowe 58 256 863,38 52 388 082,44 

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 58 256 863,38 52 388 082,44 
  a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 
  - udziały lub akcje 0,00 0,00 
  - inne papiery wartościowe 0,00 0,00 
  - udzielone pożyczki 0,00 0,00 
  - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 
  b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 
  - udziały lub akcje 0,00 0,00 
  - inne papiery wartościowe 0,00 0,00 
  - udzielone pożyczki 0,00 0,00 
  - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 
  c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 58 256 863,38 52 388 082,44 
  - środki pieniężne w kasie i na rachunkach 58 256 863,38 47 375 506,92 
  - inne środki pieniężne 0,00 5 012 575,52 
  - inne aktywa pieniężne 0,00 0,00 

2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0,00 0,00 
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 953 381,65 835 262,89 

C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0,00 0,00 

D. Udziały (akcje) własne 0,00 0,00 
 Aktywa razem 205 415 904,71 173 650 041,17  

 
BILANS – PASYWA 

 

Lp. Wyszczególnienie Stan na dzień 
31.12.2019 

Stan na dzień 
31.12.2018 

 A. Kapitał (fundusz)  własny 133 878 235,92 106 741 575,20 

I. Kapitał (fundusz) podstawowy 132 743 070 34 104 501 564,73 

II. Kapitał (fundusz) zapasowy 0,00 0,00 

 
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad 

wartością nominalną udziałów (akcji) 
0,00 0,00 

III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 

 - z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0,00 0,00 
IV.  Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 0,00 0,00 

 - tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0,00 0,00 
 - na udziały (akcje) własne 0,00 0,00 
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V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0,00 0,00 

VI. Zysk (strata) netto 1 135 165,58 2 240 010,47 

VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość 
ujemna) 

0,00 0,00 

 B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 71 537 668,79 66 908 465,97 

I. Rezerwy na zobowiązania 34 380 572 58 27 280 921,72 

1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0,00 0,00 
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 21 669 337,35 16 668 365,74 
  - długoterminowa 18 861 980,28 13 428 700,61 
  - krótkoterminowa 2 837 357,07 3 239 665,13 

3. Pozostałe rezerwy 12 681 235,23 10 612 555,98 
  - długoterminowe 0,00 0,00 
  - krótkoterminowe 12 681 235,23 10 612 555,98 

II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 

1. Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00 

2. 
Wobec pozostałych jednostek w których jednostka posiada 

zaangażowanie w kapitale 
0,00 0,00 

3.  Wobec pozostałych jednostek 0,00 0,00 
  a) kredyty i pożyczki 0,00 0,00 
  b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 
  c) inne zobowiązania finansowe 0,00 0,00 
  d) inne 0,00 0,00 

III. Zobowiązania krótkoterminowe 14 771 570,21 18 218 019,95 

1. Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00 
  a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0,00 0,00 
  - do 12 miesięcy 0,00 0,00 
  - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 
  b) inne 0,00 0,00 

2.  
Wobec pozostałych jednostek w których jednostka posiada 

zaangażowanie w kapitale 
0,00 0,00 

 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0,00 0,00 
 - do 12 miesięcy 0,00 0,00 
 - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 
 b) inne 0,00 0,00 

3. Wobec pozostałych jednostek 9 176 235,25 7 794 980,15 
  a) kredyty i pożyczki 0,00 0,00 
  b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 
  c) inne zobowiązania finansowe 0,00 0,00 
  d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 2 694 869,64 2 487 763,66 
  - do 12 miesięcy 2 694 869,64 2 487 763,66 
  - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 
  e) zaliczki otrzymane na dostawy 0,00 0,00 
  f) zobowiązania wekslowe 0,00 0,00 
  g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 5 280 567,16 4 378 714,33 
  h) z tytułu wynagrodzeń 13 329,54 14 862,20 
  i) inne 1 187 468,91 913 639,96 

3. Fundusze specjalne 5 595 334,96 10 423 039,80 
IV. Rozliczenia międzyokresowe 22 385 526,00 21 409 524,30 

1. Ujemna wartość firmy 0,00 0,00 
2. Inne rozliczenia międzyokresowe 22 385 526,00 21 409 524,30 
  - długoterminowe 220 765,02 209 106,67 
  - krótkoterminowe 22 164 760,98 21 200 417,63 

Pasywa razem 205 415 904,71 173 650 041,17  
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RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 

Lp. 
 

Wyszczególnienie 
 

 Wykonanie za okres 

01.01-31.12.2019 01.01-31.12.2018 

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 181 607 144,86 161 017 395,25 

 - od jednostek powiązanych 0,00 0,00 
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 187 537 287,51 161 608 422,54 

II. 
Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie 

– wartość ujemna) 
-6 411 044,00 -1 107 759,77 

III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 462 688,77 496 215,23 
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 18 212,58 20 517,25 

B. Koszty działalności operacyjnej 180 882 731,42 159 897 242,93 

I. Amortyzacja 4 021 540,97 3 650 684,05 
II. Zużycie materiałów i energii 8 148 537,94 6 460 506,79 
III. Usługi obce 15 828 374,25 12 269 220,63 
IV. Podatki i opłaty, w tym: 633 572,77 550 000,62 

 - podatek akcyzowy   
V. Wynagrodzenia 117 605 515,27 104 938 804,33 
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 27 849 572,20 25 383 252,44 

 - emerytalne 10 352 043,71 9 317 635,22 
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 6 782 558,74 6 629 912,73 
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 13 059,28 14 861,34 
C. Zysk (strata) ze sprzedaży 724 413,44 1 120 152,32 

D. Pozostałe przychody operacyjne 670 672,53 1 574 415,46 

I. Zysk z  tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 670,00 2 750,00 
II. Dotacje 0,00 0,00 
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 19 746,12 1 864,24 
IV. Inne przychody operacyjne 650 256,41 1 569 801,22 
E. Pozostałe koszty operacyjne 489 754,01 1 062 942,20 

I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 10 608,18 
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 68 446,13 164 206,58 
III. Inne koszty operacyjne 421 307,88 888 127,44 
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 905 331,96 1 631 625,58 

G. Przychody finansowe 471 752,76 686 491,36 

I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0,00 0,00 
a) od jednostek powiązanych, w tym: 0,00 0,00 
 - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00 

b) Od jednostek pozostałych, w tym: 0,00 0,00 
 - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00 

II. Odsetki, w tym: 471 752,76 420 748,80 
 - od jednostek powiązanych 0,00 0,00 

III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0,00 0,00 
 - w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 

IV. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 
V. Inne 0,00 265 742,56 
H. Koszty finansowe 184 441,14 8 115,47 

I. Odsetki, w tym: 1 276,83 6 343,10 
 - dla jednostek powiązanych 0,00 0,00 

II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0,00 0,00 
 - w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 

III. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 
IV. Inne 183 164,31 1 772,37 
K. Zysk (strata) brutto 1 192 643,58 2 310 001,47 

L. Podatek dochodowy 57 478,00 69 991,00 
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00 0,00 
N. Zysk (strata) netto 1 135 165,58 2 240 010,47 
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Rozdział XI: Inwestycje i remonty 

Prace remontowe wykonane przez Dział Techniczny w roku akademickim 2019/20 
 
W roku akademickim 2019/20 wykonano prace remontowe na łączną kwotę 1 691 783 PLN 
 
Remontowane były między innymi: 

• Budynek Główny – Prace remontowe i instalacyjne 
• Pawilon A – Remont pomieszczeń i sal wykładowych 
• Pawilon B – Remont instalacji i pomieszczeń 
• Pawilon C – Prace instalacyjne i malarskie 
• Pawilon F – Prace montażowe, remont sal wykładowych  
• Pawilon S – Wymiana instalacji, remont pomieszczeń 
• Pawilon Ustronie –Remont pomieszczeń 
• Biblioteka Główna – Remont korytarzy i pomieszczeń 
• Teren Uczelni – Wykonanie i przegląd instalacji  

 
Prace inwestycyjne i remontowe wykonane przez firmy zewnętrzne w roku akademickim 2019/20 
 
Do najważniejszych zadań inwestycyjnych i remontowych zrealizowanych w roku akademickim 2019/20 
przez firmy zewnętrzne, a nadzorowane przez Dział Inwestycji i Remontów UEK należy zaliczyć: 

• Rozpoczęta budowa Forum Uczelnianego 
• Kompleksowe remonty pomieszczeń w Budynku Głównym 
• Kompleksowa przebudowa sal dydaktycznych w Paw. D 
• Instalacja klimatyzacji w budynkach UEK 
• Termomodernizacja Biblioteki Głównej 
• Pawilon "S" Kompleksowa przebudowa sal dydaktycznych nr 7,8,9. 
• Instalacja systemu alarmu pożarowego w Ustroniu 
• Termomodernizacja budynku przy ul. Sienkiewicza 
• Remont hallu głównego w Budynku Głównym 

 
Ogółem z tytułu prac inwestycyjnych i remontowych wykonanych przez firmy zewnętrzne poniesiono 
koszty w wys. 5 344 239 PLN 
 
Łączna wartość poniesionych w 2019/20 roku kosztów z tytułu inwestycji i remontów wyniosła  
7 036 022 PLN  
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Rozdział XII: Fundacje 

Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 

W ramach prowadzonej działalności statutowej Fundacja w 2019 r. skupiła swoje działania na 

następujących obszarach:  

 

Inicjowanie, organizowanie i finansowanie działalności naukowej i badawczej, w tym m.in. prac 
naukowych w sferze gospodarki, finansów, infrastruktury, kultury, edukacji i sportu realizowanych 
w ramach działalności statutowej nieodpłatnej m.in. poprzez monitorowanie i gromadzenie informacji 
o praktyce gospodarczej, działalności administracji rządowej i samorządowej, przedsiębiorczości 
i instytucji rynkowych  

 
Fundacja wspierając jednostki UEK współorganizowała w 2019 roku następujące konferencje (kolejność 

chronologiczna):  

• Konferencja Naukowa „Współczesne trendy w biznesie”, Kraków, 14-15 maja 2019 r. (Koło Naukowe 

Procesu Zarządzania); 

• Konferencja międzynarodowa "Emerging Economies in Transition", Kraków, 27-29 maja 2019 r. 

(Katedra Rynków Finansowych); 

• XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Wiedza – Gospodarka – Społeczeństwo”, Kraków, 29-

30 maja 2019 r. (Wydział Zarządzania);  

• XXIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Zarządzanie restrukturyzacją. Innowacyjność 

i konkurencyjność w obliczu zmian”, Krynica-Zdrój, 16-18 października 2019 r. (Katedra Ekonomiki  

i Organizacji Przedsiębiorstw); 

• Międzynarodowa Konferencja z cyklu „Sprawozdawczość i rewizja finansowa” pt. „Financial Reporting 

and Auditing: Users Needs and Provision of Information", Kraków, 12-13 grudnia 2019 r. (Katedra 

Rachunkowości Finansowej); 

• II Seminarium „Szacowanie nieruchomości metodą dyferencyjną” z warsztatami dla rzeczoznawców 

majątkowych „Wykonywanie analiz rynku nieruchomości przy określaniu wartości nieruchomości do 

celów ustalania odszkodowań w OOU lotnisk”, Kraków, 13 grudnia 2019 r. (Katedra Ekonomiki 

Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego). 

 

W ramach finansowania działalności naukowej w 2019 roku nastąpiło: 

• W lutym 2019 r. Fundacja UEK, na prośbę Katedry Marketingu, zakupiła materiały biurowo-plastyczne 

na potrzeby studentów uczęszczających na zajęcia z designu organizowane przez w/w Katedrę. 

• Fundacja UEK wsparła czworo pracowników naukowych Katedry Rachunkowości Finansowej, poprzez 

dofinansowanie ich udziału w SIBR 2019 Osaka, Conference on Interdisciplinary Business and 

Economics Research (lipiec 2019). Ze środków Fundacji UEK zostały pokryte opłaty za uczestnictwo 

w konferencji. 

 

- wspieranie kół naukowych, stowarzyszeń akademickich i innych organizacji studenckich oraz 
prowadzenie i wspieranie samopomocy studenckiej poprzez: 
• Sfinansowanie opłaty za utrzymanie domeny czasopisma studenckiego – journalmmp.com. 

• Wsparcie działań Koła Naukowego Rozwoju Osobistego poprzez dofinansowanie usług poligraficznych 

na potrzeby projektu kursów językowych jakim zajmuje się Koło. 
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• Dofinansowanie wyjazdu szkoleniowo-integracyjnego Koła Naukowego Controllingu i Finansów, 29.11-

1.12.2019, Niedzica. 

 

- podejmowanie działań na rzecz podnoszenia poziomu wiedzy oraz kwalifikacji zawodowych 
i ogólnospołecznych, promocji zatrudnienia, aktywizacji zawodowej i rozwoju przedsiębiorczości, 
w szczególności wśród absolwentów szkół zawodowych, średnich i wyższych, a także osób ze środowisk 
wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym 
 
• Realizacja z Akademickim Centrum Kariery UEK dwóch edycji: wiosennej i jesiennej TARGÓW PRACY 

(odpowiednio 7 marca oraz 10 października 2019 r.). Kontynuacja corocznych działań tworzących 

przestrzeni, w której studenci i absolwenci poszukujący pracy otrzymują możliwość spotkania 

potencjalny pracodawców – ekspertów z wielu branż, chętnych do podzielenia się swoją wiedzą 

i doświadczeniem w zakresie rekrutacji oraz specyfiki pracy w danej firmie.  

• W ramach pozyskiwania dotacji ze środków zewnętrznych (w tym funduszy Unii Europejskiej) i rozwoju 

działalności BRAINetworku – wirtualnego projektu tworzenia sieci współpracy projektowej, 

realizowano projekt POWER 1.4 – Młodzież solidarna w działaniu „Pomagaj innym, rozwijaj siebie”. 

POWR.01.04.00-00-0032/18-1. Kwota dofinansowania wynosiła 93’525,00 PLN; okres trwania projektu 

1.03 – 31.12.2019 r. Projekt skierowany był do osób młodych (do 29. roku życia)  

z województwa małopolskiego. Do udziału w projekcie zgłosiło się 54 osoby, natomiast wzięły udział 

22. Były to osoby, które spełniały kryteria oraz ukończyły pozytywnie proces rekrutacji. 

 

- prowadzenie działalności na rzecz promocji i organizacji wolontariatu, w tym poprzez zapewnienie 
udziału wolontariuszy w projektach realizowanych przez Fundację 
W 2019 roku udało się przy wsparciu Fundacji, w ramach grupy projektowej, zorganizować dwie 

konferencje TEDxRakowicka. Konferencje tego typu oparte są na licencji TEDx, którą otrzymuje się na 

każdy organizowany event. Pierwsza została uzyskana w listopadzie 2018 r. na wydarzenie, które 

zorganizowane zostało w marcu 2019 r. Kolejną licencje udało się uzyskać w lipcu 2019 r. na wydarzenie, 

które odbyło się w listopadzie 2019 r. 

TEDxRakowicka to niezależne konferencje TED. W duchu „idei wartych propagowania” w ramach 

organizacji TED stworzono TEDx, program lokalnych konferencji organizowanych niezależnie, który 

pomaga w rozpowszechnianiu idei TED. Nasz event nosił nazwę TEDxRakowicka, która odnosiła się do 

lokalizacji, czyli ul. Rakowickiej 27 czyli adresu kampusu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. 

Obydwie edycje zostały zrealizowane dzięki wsparciu i zaangażowaniu 30. wolontariuszy – studentów 

naszej uczelni, którzy zgłosili się do Fundacji UEK. 

I konferencja TEDxRakowicka – Positive impact odbyła się 11 marca 2019 r. w klubie Grota 2 na kampusie 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Uczestniczyło w niej 96 osób, a prelegentami byli: dr Agnieszka 

Żur, Dariusz Szwed oraz Mateusz Mrozowski. Wszystkie prelekcje dostępne są na platformie Youtube na 

oficjalnym kanale TEDxTalk; 

II konferencja TEDxRakowicka – The Next Chapter odbyła się 16 listopada 2019 r. w hali widowiskowo-

sportowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Liczyła ponad 250 uczestników, a sama konferencja 

pomiędzy prelekcjami na żywo wzbogacona została elementami integracyjno-rozrywkowymi (m.in. pokaz 

iluzji, recital, mini gry improwizacyjne).  

Prelegentami byli np. Ola Budzyńska PANI SWOJEGO CZASU, Andrzej Tucholski, Michał Faber, Ryan 

Socash, Aleksandra Wizor, Agnieszka de Neve czy Paweł Bogusław. 

 

- inicjowanie i realizacja przedsięwzięć upowszechniających naukę, kulturę i sztukę, polskość i tradycje 
narodowe, a także sport, turystykę, ekologię, ochronę i promocję zdrowia wśród dzieci i młodzieży szkolnej 
oraz we wspólnotach i społecznościach lokalnych 
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Fundacja UEK wzięła po raz drugi udział w projekcie zaczytani.org (2019), którego celem jest zbiórka 

książek dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych, a następnie przekazanie ich do placówek medycznych w całej 

Polsce. Akcja trwała od 23 kwietnia do 26 maja 2019 r. Książki można było zostawić zarówno w biurze 

fundacji, jak i w klubie Grota 2. Łącznie udało się zgromadzić 240 książek. 

 

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Fundacja w 2019 roku skupiła swoje działania na 

następujących obszarach:  

- Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie 
oprogramowania  
W ramach prowadzonej działalności wydawniczej zrealizowano, głównie we współpracy z jednostkami 

UEK oraz innymi podmiotami, następujące publikacje (kolejność alfabetyczna):  

• Emerging Economies in Transition. Book of abstracts (Wydział Finansów i Prawa); 

• Knowledge – Economy – Society. Contemporary Challenges of Economic Resources Management 

(Wydział Zarządzania); 

• Knowledge – Economy – Society. Reorientation and Transformations of Economy and Organizations 

Management Concepts (Wydział Zarządzania);  

• The 13th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-

Economic Phenomena. Conference Proceedings. Książka streszczeń (Katedra Statystyki); 

• Współczesne problemy finansów i ubezpieczeń /wersja pdf online/ (Katedra Finansów, Katedra 

Finansów Samorządowych); 

• Wybrane problemy współczesnej bankowości /wersja pdf online/ (Katedra Bankowości); 

• Zarządzanie ryzykiem starości. Przegląd Ubezpieczeń 2019 /wersja pdf online/ (Katedra Zarządzania 

Ryzykiem i Ubezpieczeń); 

• Zastosowania narzędzi analitycznych w ekonomii, finansach i zarządzaniu (Koło Naukowe Analizy 

Danych); 

Wydawnictwo Fundacji UEK niestety nie znalazło się na pierwotnej liście ministerialnej wydawnictw 

wysoko punktowanych. Dlatego odnotowano znaczny spadek zainteresowania wśród autorów, gdyż 

punkty stały się ważnym celem publikacji badawczych. Gdy tylko była znana procedura odwoławcza, we 

wrześniu 2019 r. złożono stosowne odwołanie według wytycznych, dając pod ocenę naszą dotychczasową 

pracę oraz wskazując na dopełnienie wszelkich wymogów związanych z obecnością na ww. liście. Mimo 

starań, na grudniowej uzupełnionej liście ministerialnej, wydawnictwo się nie znalazło. Zamyka to nieco 

drogę rozwoju, natomiast będą podejmowane ponownie odwołania, jak tylko będzie kolejna możliwość. 

By pozostać w branży, końcem roku podjęte zostały rozmowy z wydawnictwami  

z listy by móc pracować jako podwykonawca i brać czynny udział w procesie wydawniczym, wykorzystując 

nasze doświadczenie i zaangażowanie. 

 
Czasopismo „Świat Nieruchomości” 
Rok 2019 był najtrudniejszym jak do tej pory okresem dla funkcjonowania periodyku. W lutym ogłoszono 

wyniki konkursu „Wsparcie dla czasopism”, do którego „Świat Nieruchomości” niestety nie został 

zakwalifikowany. Pozostawiło to w trudnej sytuacji zarówno Redakcję, jak i Wydawcę, gdyż bez gwarancji 

umieszczenia periodyku na liście MNiSW (gwarantującej co najmniej 20 punktów autorom tekstów) 

czasopismu groziłoby zamknięcie. Opisana sytuacja wpłynęła na zamrożenie procesu wydawniczego do 

czasu ogłoszenia ww. listy, ponieważ zarówno autorzy nie znając punktacji nie przesyłali do Redakcji 

tekstów, jak i Wydawca licząc się z dużymi kosztami wydania każdego kolejnego numeru wstrzymywał się 

z podjęciem ostateczniej decyzji.  

Wraz z ukazaniem się nowego Komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r. 

w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych 
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razem z przypisaną liczbą punktów periodyk został doceniony przez ekspertów i został zakwalifikowany 

do dyscyplin1 geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna; nauki prawne (s. 3019, poz. 

28775) gwarantując tym samym uzyskanie 20 punktów za publikację tekstu dla autorów. 

Po ogłoszeniu decyzji MNISW i mając na uwadze swoją wieloletnią misję periodyku – publikowanie 

tekstów na najwyższym poziomie, ukazujących najistotniejsze – z punktu widzenia wyzwań 

współczesności – zagadnienia wpisujące się w jego formułę tematyczną przy zachowaniu wszystkich 

wymagań stawianych światowym czasopismom naukowym – „Świat Nieruchomości” wznowił proces 

wydawniczy. Jednocześnie licząc się z brakiem dofinansowania ze strony Państwa oraz z trudną sytuacją 

na rynku wydawniczym wynikającą z Ustawy 2.0. Zarząd Fundacji w porozumieniu z Redakcją podjął 

następujące decyzje: 

- rezygnacja z wydawania czasopisma w wersji papierowej i przejście w całości na wersje elektroniczną 

wraz z bezpłatnym udostępnieniem periodyku zainteresowanym czytelnikom (open-access), 

- przejście w całości (od numeru 108(2)/2019 włącznie) na język angielski jako główny język czasopisma, 

zmiana szaty graficznej celem ograniczenia usług graficznych. 

 Efektem tych działań było ukazanie się w drugiej połowie roku 4 kolejnych numerów (107, 108, 109, 110) 

periodyku zawierających 22 artykuły naukowe. Ostatni numer ze względu na obostrzenia związane z 

dofinansowaniem DUN (działalność upowszechniająca naukę) został wydany również w druku dla celów 

promocyjnych.  

W ostatnim kwartale wraz z intensyfikacją prac wydawniczych podjęto kolejne decyzje związane  

z dalszymi losami periodyku tj.: 

- zmiana na stanowisku Redaktora Naczelnego – urzędującego do tej pory RN – prof. dr hab. Adama 

Nalepkę, w związku z jego planowanym przejściem na emeryturę – zastąpił prof. UEK dr hab. Michał 

Głuszak; 

- zainicjowano powstanie systemu OJS dla kwartalnika – wstępny proces implementacji na serwerze, 

przenoszenie archiwum etc.; 

- podjęto również decyzje o zmianie wielkości odpłatności za publikację tekstów na kwotę 650 PLN (lub 

150 Euro). 

 
- Pozostała działalność wydawnictw periodycznych 
Ze względu na trudną sytuację na rynku wydawniczym Zarząd Fundacji podjął decyzje o zlikwidowaniu 

jednego z wydawanych tytułów – Project Management Review – zmianę zarejestrowano w Sądzie 

w grudniu 2019 r. 

 

- Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne  
Rok 2019 to dla Klubu Grota 2 kontynuacja poszerzania współpracy ze środowiskiem akademickim UEK 

(katedry, koła naukowe, organizacje studenckie), pomaganie przy organizacji lub współorganizacja części 

wydarzeń w Klubie i poza nim. Były to zarówno zwykłe spotkania integracyjne w standardowych godzinach 

pracy Klubu jak i spotkania przedświąteczne oraz okolicznościowe związane ze świętowaniem awansów 

zawodowych pracowników. 

Jeszcze częściej niż w roku poprzednim wspieraliśmy jednostki uczelni w kompleksowej, gastronomicznej 

obsłudze organizowanych przez nie warsztatów i konferencji. Został wyselekcjonowany oraz poszerzony 

asortyment, jeszcze lepiej dopasowując go do gustów klientów. Nowy terminal do płatności 

bezgotówkowych poprawił stabilność procesu płatności i go znacznie przyspieszył. Stosowany system 

 
1 zgodnie z obowiązującymi regulacjami MNiSW artykuły publikowane w kwartalniku mogą być dla celów parametryzacji 
jednostek naukowych przypisywane przez ich Autorów do każdej dyscypliny naukowej. W razie potrzeby Autor musi być w 
stanie merytorycznie wykazać związek artykułu ze wskazaną dyscypliną. 
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lojalnościowy został udostępniony kolejnym podmiotom grupowym i indywidualnym zarówno na UEKu, 

jak i poza nim. 

Każdy kolejny rok działalności Klubu Grota 2 to przy coraz szybciej rosnących stawkach godzinowych 

pracowników oraz wyższych kosztach produktów, ciągła walka o utrzymanie dodatniego wyniku 

finansowego przy jednoczesnym zachowaniu jak najatrakcyjniejszych dla klienta cen. 

 
- Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy  
Działalność związana z prowadzeniem parkingu dla studentów UEK była z powodzeniem kontynuowana 

w roku 2019. Ze względu na wprowadzenie strefy przez miasto, cenny za parkowanie zostały dostosowane 

do zmian.  

 

- Badanie rynku i opinii publicznej  
• Końcem stycznia 2019 r. nastąpiło zakończenie projektu realizowanego od listopada 2018 r. dla MPWiK 

SA pt. „Badanie studentów jako odbiorców usług publicznych Miasta Krakowa celem oceny ich postawy 

proekologicznej i zaznajomienia z kampaniami MPWiK w Krakowie: Dobra Woda Prosto z Kranu i To się 

w Ścieku nie Mieści”. Zakres umowy obejmował trzy etapy prac: I. Przeprowadzenie badań 

pilotażowych; II. Przeprowadzenia wywiadów bezpośrednich ze studentami przyjezdnymi (spoza 

Krakowa) oraz III. Analizę danych uzyskanych z bezpośrednich wywiadów ankietowych pod względem 

oceny postawy proekologicznej respondentów i ich zaznajomienia z kampaniami. Zespół ekspercki 

składał się z kadry naukowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.  

• W ramach pozyskiwania funduszy na realizację celów statutowych Fundacja podjęła współpracę 

z Gminą Miejską Kraków – Urzędem Miasta Krakowa, Wydział Promocji i Turystyki, na zlecenie której 

przygotowała raport na temat stanu turystyki biznesowej w Krakowie w 2018 r. – badania możliwe były 

dzięki wykorzystaniu potencjału intelektualnego pracowników UEK. Duży, bo trwający pół roku projekt 

zrealizowano dla firmy MPEC SA. Była to współpracy w zakresie rynkowego udoskonalenia 

zakładowego systemu wynagrodzeń MPEC SA, której celem głównym była racjonalizacja i rynkowa 

adaptacja zakładowego systemu wynagrodzeń. 

• We wrześniu realizowano pracę dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie. 

Przedmiotem umowy było sporządzenie raportu zawierającego opracowanie danych zebranych  

w trakcie prowadzonych analiz zawartości związków chemicznych w powietrzu, przy użyciu urządzenia 

o nazwie Voice200Ultra firmy Syft Technologies przez firmę Anchem Sp. z o.o. Sp. K. oraz ustalenie ich 

wpływu na powstawanie uciążliwości odorowej. Nad opracowaniem badań oraz raportem pracował 

dwuosobowy zespół naukowy z naszej uczelni.  
•  
- Nauka języków obcych  
W 2019 roku kontynuowano działalność dot. kursów językowych „Quest” w ramach współpracy z Centrum 

Językowym UEK. Ten rok był dość trudny, odnotowaliśmy spadek zainteresowania kursami wśród 

studentów, co skłoniło Fundację UEK do rewizji dotychczasowych działań i rozważenia odświeżenia 

formuły lub rezygnacji z tego projektu. 

 
- Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana  
W 2019 roku Fundacja, po raz kolejny, zaangażowała się w organizację, wspólnie z Uniwersytetem 

Ekonomicznym w Krakowie i Stowarzyszeniem Absolwentów UEK, „Balu Błękitnego Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Krakowie”. Bal odbył się 2.03.2019 r. w Pałacu Czeczotka w Krakowie. 

 
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z) 
W naszym sklepie stacjonarny kontynuowano sprzedaż gadżetów z logo UEK. Kwartalnik „Świat 

Nieruchomości” dostępny był w sklepie internetowym, a także w siedzibie Fundacji UEK. 
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Załącznik nr 1. Wykaz badań realizowanych w UEK w 2019 roku w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego – subwencji 
 
Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych 

Lp. Katedra Temat Przyznana kwota 
1. Analiz Strategicznych Wykorzystanie metodologii apragmatycznej w rozwoju nauk o zarządzaniu 23 974,00 zł 

2. Ekonomiki Nieruchomości i 
Procesu Inwestycyjnego Rozwój instytucjonalny sektora nieruchomości w Polsce. Etap II. 50 024,00 zł 

3. Europejskiej Integracji 
Gospodarczej Unia Europejska – 15 lat po wschodnim rozszerzeniu i 10 lat po Traktacie Lizbońskim. 34 816,00 zł 

4. Handlu Zagranicznego Globalne trendy wymiany handlowej i przedsiębiorczości międzynarodowej. 65 672,00 zł 

5. Makroekonomii  Współzależności sfery finansowej i realnej a różnice w polityce ekonomicznej krajów 
na średnim poziomie rozwoju.  48 268,00 zł 

6. Międzynarodowych 
Stosunków Gospodarczych  Integracja gospodarcza w wymiarze regionalnym – uwarunkowania i perspektywy.  57 258,00 zł 

7. Mikroekonomii  Glbalne i lokalne wyzwania współczesnej gospodarki.  54 762,00 zł 

8. Nauk Politycznych  Trzy dekady po przełomie – ewolucja systemu politycznego i polityka zagraniczna 
RP.  29 483,00 zł 

9. Polityki Ekonomicznej i 
Programowania Rozwoju 

 Rozwój jednostek terytorialnych w Polsce wobec zmieniających się uwarunkowań 
globalnych, europejskich i krajowych.  26 544,00 zł 

10. Przedsiębiorczości i Innowacji  Kreatywny i reaktywny aspekt przedsiębiorczości.  44 354,00 zł 

11. Psychologii i Dydaktyki  Wybrane aktualne trendy w zarządzaniu pracownikami w kontekście potrzeb i 
oczekiwań współczesnych uczestników rynku pracy.  18 132,00 zł 

12. Rozwoju Organizacji  Makro i mikro ekonomiczne uwarunkowania funkcjonowania przedsiębiorstw XXI 
wieku.  34 134,00 zł 

13. Studiów Europejskich  Społeczno-ekonomiczne implikacje procesów ludnościowych w wymiarze 
międzynarodowym.  47 491,00 zł 

14. Teorii Ekonomii  Polityka makroekonomiczna a zapobieganie gwałtownym zjawiskom kryzysowym 
we współczesnej gospodarce światowej.  28 635,00 zł 

15. Zarządzania Kapitałem 
Ludzkim  Różnorodność w zarządzaniu zasobami ludzkimi.  59 234,00 zł 

16. Zarządzania 
Międzynarodowego 

 Determinanty ekosystemu przedsiębiorczości i jego wpływ na innowacyjność w 
małych i średnich przedsiębiorstwach.  20 989,00 zł 
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Wydział Finansów i Prawa 
Lp. Katedra Temat Przyznana kwota 

1. Bankowości 
Ewolucja struktury rynku bankowego i modeli biznesowych banków pod wpływem 
zmian regulacyjnych, konkurencyjnych i technologicznych oraz zmieniających się 
preferencji klientów 

    31 010,00 zł  

2. Ekonomii Gospodarki wobec współczesnych wyzwań      30 900,00 zł  
3. Finansów Badania nad ewolucją struktury finansowej polskiej gospodarki      70 100,00 zł  

4. Finansów Przedsiębiorstw Badania nad strukturą finansowania i nowoczesnymi metodami przewidywania 
upadłości przedsiębiorstw w Polsce      37 100,00 zł  

5. Finansów Samorządowych Dług publiczny i nierównowaga budżetowa w państwach członkowskich UE- ocena 
kierunków i efektów podjątych działań w dekadę po kryzysie gospodrczym z 2008 r.   36 000,00 zł  

6. Finansów Samorządowych Funkcjonowanie i efektywność podmiotów sektora publicznego na poziomie 
międzynarodowym, krajowym, regionalnym i lokalnym      26 900,00 zł  

7. Matematyki Narzędzia matematyczne i statystyczne w analizach zjawisk ekonomicznych i 
finansowych      31 500,00 zł  

8. Matematyki Narzędzia matematyczne i statystyczne w analizie wybranych zagadnień z zakresu 
ubezpieczeń, fiansów i demografii. Cz. I      29 500,00 zł  

9. Polityki Przemysłowej i 
Ekologicznej Przedsiębiorczość w gospodarce komunalnej miast      25 000,00 zł  

10. Polityki Przemysłowej i 
Ekologicznej Instrumenty polityki ekologicznej wobec wyzwań związanych ze zmianami klimatu     17 500,00 zł  

11. Prawa Cywilnego i 
Gospodarczego Prawa konsumenta oraz innych podmiotów słabszych, a nowe technologie     29 800,00 zł  

12. Prawa Cywilnego i 
Gospodarczego 

Regulacje prawa podatkowego w świetle zasady zupełności i spójności systemu 
prawa      22 300,00 zł  

13. Prawa Cywilnego i 
Gospodarczego 

Cyfryzacja na rynku usług finansowych. Część I pt.: Bariery i ułatwienia w prawie 
unijnym i polskim dotyczące cyfryzacji na rynku płatniczm, ubezpieczeniowym i 
kapitałowym. 

    11 200,00 zł  

14. Prawa Cywilnego i 
Gospodarczego 

Prawne aspekty medycznych i pozamedycznych – fizycznych, psychicznych i 
duchowych obszarów "udoskonalania" człowieka (human enhancement), część II.     15 000,00 zł  

15. Rachunkowości Finansowej Mitygacja ryzyka we współczesnej rachunkowości i rewizji finansowej     23 444,00 zł  

16. Rachunkowości Finansowej Ewolucja sprawozdawczości przedsiębiorstw a zmieniające się potrzeby 
informacyjne interesariuszy      17 583,00 zł  
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17. Rachunkowości Finansowej Rola księgowych w procesie przygotowywania, prezentacji oraz analizy i badania 
sprawozdań finansowych      29 307,00 zł  

18. Rachunkowości Finansowej Sprawozdawczość finansowa współczesnych spółek giełdowych     17 583,00 zł  
19. Rachunkowości Finansowej Analiza determinant jakości sprawozdawczości i rewizji społek giełdowych    17 583,00 zł  
20. Rynków Finansowych Mikro i makroekologiczne uwarunkowania funkcjonowania rynków finansowych     39 000,00 zł  

21. Zarządzania Ryzykiem i 
Ubezpieczeń Współczesne wyzwania systemu ubezpieczeń społecznych w Polsce      24 300,00 zł  

22. Matematyki Modele ekonomii matematycznej w ekonomii i finansach      49 500,00 zł  

23. Prawa Administracyjnego i 
Zamówień Publicznych Kontrola i odpowiedzialność w zamówieniach publicznych     19 450,00 zł  

 
Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej 

Lp. Katedra Temat Przyznana kwota 
1. Administracji Publicznej Międzysektorowa koordynacja polityk publicznych 70 474,00 zł 
2. Administracji Publicznej Doskonalenie usług publicznych 37 640,00 zł 

3. Gospodarki Publicznej Uwarunkowania rynku energii odnawialnej w Polsce 11 103,00 zł 

4. Filozofii Obcość jako problem filozoficzny, polityczny i społeczny 20 013,00 zł 
5. Gospodarki Regionalnej Miasto i wieś – tożsamość i przestrzeń w XXI wieku 49 469,00 zł 

6. Historii Gospodarczej i 
Społecznej Miasto – historia – dziedzictwo. (kontynuacja) 43 553,00 zł 

7. Prawa Publicznego Cele i zadania współczesnej administracji publicznej 17 711,00 zł 

8. Socjologii Transformacje współczesnych społeczeństw w wymiarze mentalnym i 
instytucjonalnym 15 366,00 zł 

9. Wydział Gospodarki i 
Administracji Publicznej Środki pozostające do dyspozycji Dziekana     29 481,00 zł  
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Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem 
L.p. Katedra Temat Przyznana kwota 

1. Metrologii i Analizy 
Instrumentalnej 

Ocena parametrów makroskopowych stali specjalnych wykorzystywanych w 
przemyśle wysokiej technologii w aspekcie ekonomicznym 8 260,00 zł 

2. Mikrobiologii Badania warunków przechowywania obiektów zabytkowych w historycznych 
budynkach sakralnych. 32 426,00 zł 

3. Opakowalnictwa Towarów Rola opakowań w kształtowaniu jakości życia społeczeństwa. Etap 
VI. Uwarunkowania doboru kryteriów oceny jakości opakowań.   28 794,00 zł 

4. Technologii i Ekologii 
Wyrobów 

Racjonalizacja procesów i produktów. 
 24 939,00 zł 

5. Towaroznawstwa 
Przemysłowego 

Metodologiczne i społeczne aspekty badań i oceny jakości oraz     bezpieczeństwa 
użytkowania produktów konsumpcyjnych. Etap IV. 50 695,00 zł 

6. Towaroznawstwa 
Przemysłowego 

Innowacyjne metody badania jakości skór wyprawionych oraz modyfikacji 
właściwości higienicznych materiałów na wewnętrzne elementy obuwia. 18 376,00 zł 

7. Towaroznawstwa Żywności Optymalizacja jakości wybranych produktów spożywczych.  60 341,00 zł 

8. Zarządzania Jakością Nowe wyzwania w zarządzaniu jakością. 
 30 595,00 zł 

9. Zarządzania Procesowego Doskonalenie jakości procesu wybrane  problemy badawcze 21 144,00 zł 

10. Wydział Towaroznawstwa i 
Zarządzania Produktem Zakup specjalistycznej aparatury 30 000,00 zł 

 
Wydział Zarządzania 

L.p. Katedra Temat Przyznana kwota 

1. Analizy Rynku i Badań 
Marketingowych Analiza dynamiczna rynków branżowych. Metody i zastosowania 14 500,00 zł 

2. Analizy Rynku i Badań 
Marketingowych 

Analiza współzależności i interakcji w badaniach zachowań na rynku 
konsumpcyjnym 19 047,00 zł 

3. Ekonometrii i Badań 
Operacyjnych 

Statystyka bayesowska – aspekty teoretyczne oraz zastosowania jej i podejść 
alternatywnych w empirycznych finansach, ekonomii i demografii 72 706,00 zł 

4. Ekonomiki i Organizacji 
Przedsiębiorstw Mechanizmy zarządzania efektywnością przedsiębiorstwa – etap V 13 400,00 zł 

5. Ekonomiki i Organizacji 
Przedsiębiorstw Współczesne determinanty efektywności i rozwoju przedsiębiorstw  (kontynuacja) 19 906,00 zł 
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6. Ekonomiki i Organizacji 
Przedsiębiorstw 

Profile funkcjonowania i rozwoju oraz doskonalenie zarządzania przedsiębiorstw i 
instytucji gospodarki 14 196,00 zł 

7. Ekonomiki i Organizacji 
Przedsiębiorstw 

Performance management i controlling w optymalizacji procesów gospodarczych 
przedsiębiorstw (aspekt zarządczy i informatyczny) – etap III 8 818,00 zł 

8. Ekonomiki i Organizacji 
Przedsiębiorstw 

Funkcjonowanie i rozwój przedsiębiorstw wobec wyzwań współczesnej gospodarki 
– etap III 21 910,00 zł 

9. Handlu i Instytucji Rynkowych Marketing obiektów dziedzictwa kulturowego – strategie promocji 7 036,00 zł 
10. Handlu i Instytucji Rynkowych FAIR TRADE  jako integrator w łańcuchach dostaw – etap II 14 000,00 zł 

11. Informatyki Zastosowanie nowoczesnych narzędzi i metod informatyki w zarządzaniu, ekonomii 
i finansach 17 433,00 zł 

12. Marketingu Uwarunkowania i narzędzia współczesnego marketingu 32 595,00 zł 

13. Metod Organizacji i 
Zarządzania Współczesne koncepcje i metody zarządzania – etap IV 12 005,00 zł 

14. Procesu Zarządzania Współczesne kierunki badań w teorii i praktyce zarządzania organizacjami 32 277,00 zł 
15. Procesu Zarządzania Koncepcje i formy współpracy międzyorganizacyjnej 13 400,00 zł 
16. Rachunkowości Zarządczy i informacyjny charakter rachunkowości 11 151,54 zł 
17. Rachunkowości Użyteczności i wiarygodność informacji w systemie rachunkowości – etap IV 16 933,82 zł 
18. Rachunkowości Sprawozdawczość finansowa a asymetria informacji na rynku kapitałowym – etap III 13 216,64 zł 

19. Statystyki Zastosowanie metod statystycznych w modelowaniu i prognozowaniu zjawisk 
społeczno-gospodarczych 19 733,00 zł 

20. Statystyki Procesy demograficzne i ich społeczno-ekonomiczne konsekwencje w wybranych 
krajach europejskich 11 513,00 zł 

21. Statystyki Modelowanie i prognozowanie wybranych zagadnień dotyczących rynku energii 
odnawialnej i rynków finansowych- Etap II 21 372,00 zł 

22. Statystyki Dochody i wydatki polskich gospodarstw domowych w latach 2005–2017  11 513,00 zł 

23. Statystyki Wybrane zagadnienia analiz wielowymiarowych w ekonomii i gospodarce 
przestrzennej 13 157,00 zł 

24. Statystyki Zastosowania współczesnej wielowymiarowej analizy statystycznej w badaniach 
podstaw teorii ekonomii  13 157,00 zł 

25. Systemów Obliczeniowych Wybrane aspekty rozwoju systemów analizy, gromadzenia i przetwarzania danych – 
metody, narzędzia i obszary zastosowań 15 191,00 zł 

26. Turystyki Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych przez obiekty 
świadczące usługi hotelarskie 26 717,00 zł 
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27. Turystyki Turystyka wśród form czasu wolnego młodszego pokolenia Z 18 644,00 zł 
28. Zachowań Organizacyjnych Wybrane aspekty zarządzania organizacjami w warunkach GOW 22 478,00 zł 
29. Zarzadzania Zasobami Pracy Nowe trendy w zarządzaniu zasobami ludzkimi (cz. II) 32 055,00 zł 
30. Wydział Zarządzania Wiedza – Gospodarka – Społeczeństwo 62 229,00 zł 

 
 
Załącznik nr 2. Wykaz tematów realizowanych w ramach badań młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich 
w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w 2019 roku. 
 
Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych 

L.p. Temat Przyznana kwota 

1. Znaczenie venture capital w finansowaniu innowacyjnych przedsięwzięć startupowych 3 450,00 zł 
2. Od kryzysu do strategii. Społeczno-ekonomiczny wymiar problemu migracji w Europie po 2015 r. 3 967,00 zł 
3. Japoński przemysł zbrojeniowy i jego wpływ na kształtowanie wybranych wskaźników makroekonomicznych 2 975,00 zł 
4. Znaczenie szkolnictwa wyższego dla rozwoju innowacyjności gospodarki 2 975,00 zł 
5. The New Governance a społeczna odpowiedzialność 2 975,00 zł 
6. Determinanty japońskiej pomocy rozwojowej kierowanej na kontynent afrykański 3 719,00 zł 
7. Kształt ładu społeczno-gospodarczego po I wojnie światowej w koncepcji Johna Maynarda Keynesa 3 470,00 zł 

8. Popyt inwestycyjny jako źródło dynamicznego wzrostu cen nieruchomości mieszkaniowych w największych miastach 
Polski 3 719,00 zł 

9. Instytucjonalne determinanty rozwoju infrastruktury kolejowej w Galicji w latach 1847-1914 4 958,00 zł 
10. Bibliometryczna analiza przestrzenna współpracy badaczy w naukach o zarządzaniu 2 479,00 zł 
11. Prakseologia reformy powiatowej w Polsce po dwudziestu latach od jej wprowadzenia 2 975,00 zł 
12. Analiza wpływu organizacji hybrydowych na realizację polityki imigracyjnej Norwegii. Case study frivilligsentralen 3 223,00 zł 
13. Dyfuzja wiedzy i innowacji w gospodarce 2 727,00 zł 
14. Synchronizacja wahań koniunkturalnych w Stanach Zjednoczonych, Azji i Europie w erze pokryzysowej 4 600,00 zł 

15. Identyfikacja klubów konwergencji cen mieszkań oraz determinant ich formowania na przykładzie polskich miast 
wojewódzkich 4 463,00 zł 

16. Rozwój talentów w kontekście emigracji 3 967,00 zł 

17. Nieracjonalności zachowań banków oraz ich klientów w kontekście kredytów udzielonych we frankach szwajcarskich i 
problemów z ich spłacalnością 4 958,00 zł 
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Wydział Finansów i Prawa 

L.p. Temat Przyznana kwota 

1. Metody restrukturyzacji portfela kredytów o niskiej jakości w krajach Unii Europejskiej – wnioski dla Polski 3 280,00 zł 

2. Badanie korelacji czynników psychologicznych na skłonność do gromadzenia oszczędności emerytalnych przez polskie 
gospodarstwa domowe 2 132,50 zł 

3. Neobanki na globalnym rynku finansowym 3 075,00 zł 

4. Zastosowanie wybranych narzędzi ekonomii behawioralnej w stymulowaniu dodatkowych oszczędności emerytalnych 
w Polsce 4 100,00 zł 

5. Reputacja jako determinanta rentowności i stabilności finansowej banków giełdowych w krajach Europy Środkowo-
Wschodniej 3 690,00 zł 

6. Emisja i wykorzystanie zielonych obligacji we Francji 3 967,50 zł 
7. Badanie własności modelu tCopula-GARCH ze modyfikacją dynamiką Tse-Tsui w kontekście weryfikacji efektu zarażenia. 3 690,00 zł 
8. Stopa zwrotu a ryzyko – rynek nieruchomości na wynajem z Zakopanem 3 690,00 zł 
9. Liberalizacja rynków finansowych a kryzysy finansowe 3 075,00 zł 
10. Kierunki rozwoju gospodarki komunalnej we współczesnych miastach 4 100,00 zł 
11. Szczegółowość ujawnień informacji w praktyce sprawozdawczości finansowej spółek notowanych w GPW w Warszawie 4 100,00 zł 

 
Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej 

L.p. Temat Przyznana kwota 

1. Alokacja dóbr w kontekście zmieniającej się roli własności w gospodarce  3 556,00 zł 
2. Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie mieszkańców Krakowa  3 556,00 zł 
3. Podejścia badawcze w badaniach wizerunkowych  2 766,00 zł 

4. Analiza wpływu wybranych czynników na skuteczność usuwania związków organicznych w reaktorach ze złożem 
ruchomym  3 556,00 zł 

5. Zmiany w użytkowaniu ziemi w otoczeniu przystanków kolejowych na terenie Krakowa w latach 2014-2018  2 766,00 zł 
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Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem  

L.p. Temat Przyznana kwota 

1. Badania i ocena właściwości skór garbowanych bezchromowo w kontekście ich jakości 4 213,00 zł 
2. Wpływ wybranych parametrów fizykochemicznych na percepcję jakości ketchupu 4 434,00 zł 

3. Zastosowanie materiałów odpadowych jako źródło składników podwyższających właściwości antykorozyjne powłok 
lakierniczych 3 769,00 zł 

4. Badanie i ocena użyteczność opakowań typu blister 3 991,00 zł 

5. Ocena wielowarstwowych materiałów odzieżowych w zakresie ich zdolności do zachowania właściwości biofizycznych 
w procesach prania (etap II) 4 434,00 zł 

6. Środowiskowe aspekty opakowania wykorzystywane do kształtowania wizerunku produktu a postrzeganie opakowania 
i ocena jego jakości 2 882,00 zł 

7. Ocena wpływu stosowanych surowców i dodatków funkcjonalnych na jakość mąki i produktów zbożowych 1 610,00 zł 
8. Otrzymywanie postbiotyków z wykorzystaniem bakterii kwasu mlekowego 3 104,00 zł 

9. Badanie jakości wodoru przeznaczonego do zastosowania jako paliwo w pojazdach samochodowych z ogniwami 
wodorowymi 2 217,00 zł 

10. Opracowanie metody różnicowania jakości żywieniowej pieczywa bezglutenowego 2 217,00 zł 
11. Popularyzacja wyników badań własnych prowadzonych w ramach realizacji rozprawy doktorskiej 1 955,00 zł 

12. Badanie bezpieczeństwa mikrobiologicznego powierzchni puszek aluminiowych w aspekcie konsumpcji napojów 
alkoholowych i bezalkoholowych 2 440,00 zł 

13. Rola terminala kontenerowego na rynku przewozów intermodalnych Polski – ETAP2: Analiza rynku przewozów 
intermodalnych w Polsce południowo-wschodniej 3 104,00 zł 

14. Zrównoważona produkcja i zrównoważona konsumpcja w gospodarce o obiegu zamkniętym 3 769,00 zł 

15. Określenie zależności matematycznych między właściwościami fizykochemicznymi nowych olejów silnikowych a ich 
przewodnościowymi i pojemnościowymi parametrami elektrycznymi 4 213,00 zł 

16. Wykorzystanie odpadów na pokrycia antykorozyjne metalowych elementów konstrukcyjnych pracujących w 
agresywnym środowisku 3 548,00 zł 
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Wydział Zarządzania 

L.p. Temat Przyznana kwota 

1. Społeczeństwo informacyjne w Polsce i krajach Unii Europejskiej. Analiza statystyczna – cześć II 5 023,00 zł 

2. Przygotowanie modelu kontekstowej analizy składowych dokumentów korporacyjnych z wykorzystaniem wektorowej 
reprezentacji treści opartych o stworzone z wykorzystaniem klastrów obliczeniowych korpusy tekstowe 3 588,00 zł 

3. Wybrane zastosowania uogólnionych stochastycznych modeli granicznych 7 176,00 zł 
4. Efektywność pracy międzynarodowych wirtualnych zespołów projektowych 5 023,00 zł 
5. (Bez) dzietność w Europie – uwarunkowania społeczno-ekonomiczne i kulturowe 7 176,00 zł 

6. Zgodność płac w kraju jako funkcja produktywności pracy, współczynnika Ginni'ego oraz procentowego stosunku 
kosztów pracy w sektorze prywatnym i budżetowym 4 664,00 zł 

7. Zachowania zakupowe e-konsumentów 5 741,00 zł 

8. Wpływ rezerw i odpisów z tytułu utraty wartości aktywów trwałych na wiarygodność sprawozdań finansowych spółek 
giełdowych 3 947,00 zł 

9. Zatrudnialność oparta na kompetencjach – cześć II 5 741,00 zł 
10. Kompetencje przywódcze dyrektora a skuteczność zarządzania szkołą 4 664,00 zł 
11. Konkurencyjność przedsiębiorstw sektora MŚP w Polsce 3 588,00 zł 
12. Badania własności zabezpieczających win inwestycyjnych 3 588,00 zł 

13. Poznanie percepcji ryzyka terroryzmu żywnościowego przez ekspertów z branży spożywczej na potrzeby efektywnego 
zarządzania bezpieczeństwem żywności w przedsiębiorstwie 3 588,00 zł 

14. Badanie postaw polskich konsumentów wobec żywności funkcjonalnej 4 305,00 zł 
15. Autentyczność miodów odmianowych jako atrybut ich jakości 3 588,00 zł 
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Załącznik nr 3. Wykaz projektów badawczych finansowanych przez NCN, realizowanych przez UEK w 2019 roku 
 
Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych 

Lp. Temat 

1. Zarządzanie kapitałem ludzkim w szpitalach 

2. Wiarygodna klasyfikacja faktycznych systemów kursu walutowego: konstrukcja i zastosowanie do oceny relacji między elastycznością 
kursu walutowego a zmiennością produkcji 

3. Analiza zmian pozycji konkurencyjnej nowych państw członkowskich w handlu zagranicznym po akcesji do UE 

4. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a produktywność. Empiryczna weryfikacja koncepcji warunkowego modelu przyczynowo 
skutkowego w warunkach gospodarek krajów Grupy Wyszehradzkiej 

5. Warunki życia nadmiernie zadłużonych gospodarstw domowych 
6. Otoczenie społeczno-gospodarcze w regionie a rodzaje działalności innowacyjnej przedsiębiorstw 
7. Zarządzanie talentami w małych i średnich przedsiębiorstwach 
8. Godzenie celów społecznych z ekonomicznymi w praktyce zarządzania przedsiębiorstwami społecznymi w wybranych krajach europejskich 
9. Dynamika aktywizmu na rzecz klimatu w Turcji 
10. Determinanty preferencji, komunikacji i reaktywności banków centralnych 

 
Wydział Finansów i Prawa 

Lp. Temat 

1. Behawioralne i mikrostrukturalne uwarunkowania rynków finansowych i inwestycji alternatywnych 
2. Miary statystycznej złożoności i nieprzewidywalności strategii oparte na podejściu entropii w grach ekonomicznych 
5. Zachowania animatorów rynku na rynkach opcyjnych 
6. Analiza procesów innowacyjnych – ujęcie schumpeterowskie 
7. Zbieżność rozwiązań optymalnych w modelach ekonomicznych – staż naukowy w University of Vigo, Hiszpania 
8. Badania migracji ludności za pomocą narzędzi ewolucyjnej teorii gier – staż naukowy w INE PAN Warszawa 
9. Zagadnienia wyceny instrumentów pochodnych na rynkach niepłynnych – staż naukowy w IM PAN Warszawa 
10. Ewolucja prawa do autorstwa wobec rozwoju sztucznej inteligencji (AI) i różnych form udoskonalania człowieka (Human Enhancement) 

11. Wektorowe modele korekty błedu ze zmienną strukturą kowariacyjną w bayesowskiej analizie oraz predykcji zjawisk 
makroekonomicznych i finansowych 

12. Wartości i wynik ekonomiczny: sformalizowany model wieloagentowy 
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Wydział Zarządzania 

L.p. Temat 

1. Wpływ polityki energetycznej Unii Europejskiej na wzrost gospodarczy w krajach członkowskich 

2. Znaczenie informacyjne kar nałożonych przez Komisję Nadzoru Finansowego na spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych 
w Warszawie 

3. Skoki i ich znaczenie w analizie i prognozowaniu cen na wybranych rynkach towarowych . Metody wspomagające zarządzanie 
ryzykiem 

4. Ocena orientacji innowacyjnej dostawców wysokospecjalistycznych usług biznesowych współtworzących wydarzenia (KIBSE) 

5. Badania nad mechanizmami współzależności na rynkach finansowych – nieliniowe, asymetryczne współzależności stochastyczne w 
wielowymiarowych ekonometrycznych modelach dynamicznych 

6. Wpływ niepewności na rynkach towarowych na procesy realne i finansowe w krajach na różnym poziomie rozwoju gospodarczego 
7. Najstarsze przewodniki turystyczne w kontekście rozwoju polskiej historiografii artystycznej do końca XIX wieku 

8. Społeczno-demograficzne determinanty ubóstwa energetycznego i jego trwałości w Polsce 
 

9. Asymetria informacji w reklamie on-line a manipulacja zachowaniem e-konsumenta 
10.  

11. Ekonometryczna analiza niepewności i ryzyka w empirycznej makroekonomii i finansach: metody predykcji probabilisycznej z 
dynamicznym łączeniem prognoz 

 
Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej 

L.p. Temat 

1. Chłopi wobec kryzysów żywnościowych od XVII do połowy XIX wieku (na przykładzie południowej Małopolski) 
2. Mechanizmy finansowe w gospodarce wynikające ze zjawiska urban sprawl 
3. Przywództwo w miastach dotkniętych zjawiskiem defunkcjonalizacji 
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Załącznik nr 4. Wnioski na projekty badawcze złożone w 2019 roku 
 
Wnioski złożone w konkursach NCN na dzień 15 marca 2019 r. 

Wydział L.p. Tytuł projektu 
Kwota Rodzaj 

konkursu Wnioskowana Przyznana 
WEiSM 1 Wpływ dostępności przestrzennej na ceny nieruchomości mieszkaniowych    161 856,00 zł nie SONATINA 3 

WFiP 1 Determinanty stosowania rachunkowości i zabezpieczeń w podmiotach sektora 
niefinansowego    120 020,00 zł  

nie ETIUDA 7 

OF 1 "Nudging" wykorzystujący normy jako narzędzie polityk publicznych: analiza 
problemu i polski kontekst    491 904,00 zł  

nie SONATINA 3 

 
Wnioski złożone w konkursach NCN na dzień 17 czerwca 2019 r. 

Wydział L.p. Tytuł projektu 
Kwota Rodzaj 

konkursu Wnioskowana Przyznana 

WZ 
1 Bayesowskie wektorowe modele korekty błędu ze wspólnymi czynnikami 

cyklicznymi oraz zmienną strukturą kowariancji w analizie zjawisk ekonomicznych  270 307,00 zł  nie  OPUS 17  

2 Obserwacje odstające w ekonomicznych funkcjonalnych szeregach czasowych – 
wyzwania dla teorii i zastosowań statystyki odpornej  375 850,00 zł  nie OPUS 17 

WFiP 
1 Wpływ transformacji cyfrowej na wyniki operacyjne banków w krajach Unii 

Europejskiej  296 720,00 zł  nie OPUS 17 

2 Praktyki społeczne przedsiębiorstw i ujawnianie informacji na ich temat: rola 
zaangażowania interesariuszy  391 752,00 zł  391 752,00zł  OPUS 17 

WGAP 

1 Determinanty adaptacyjnej zdolności systemów opieki zdrowotnej wobec 
czwartej rewolucji przemysłowej  297 891,00 zł   nie  OPUS 17 

2 Strategie negocjacji budżetowych w polskiej administracji rządowej – ich cechy i 
uwarunkowania  262 500,00 zł  nie OPUS 17 

3 Model zarządzania usługami publicznymi ukierunkowany na wartość  362 110,00 zł  nie OPUS 17 
4 Analiza pozycji prawnej i kosztów transakcyjnych procesu budowlanego  199 080,00 zł   nie OPUS 17 

OF 
1 Diagnoza kondycji współczesnej rodziny polskiej poprzez pryzmat procesu 

orzekania nieważności małżeństwa  334 300,00 zł  334 300,00zł  OPUS 17 

2 Konwergencja cen nieruchomości mieszkaniowych na rynku pierwotnym oraz 
wtórnym: badanie na przykładzie wszystkich polskich powiatów  105 673,00 zł    nie   PRELUDIUM 17 



 

163 

 
Wnioski złożone w konkursach NCN na dzień 17 wrzesień 2019 r.  

Wydział L.p. Tytuł projektu 
Kwota Rodzaj 

konkursu Wnioskowana Przyznana 

WFiP 1 Niekonwencjonalna polityka pieniężna a kredyty dla gospodarstw domowych w 
kontekście heterogeniczności krajów strefy euro 590 700,00 zł nie SONATA BIS 9 

 
Wnioski złożone w konkursach NCN na dzień 17 grudnia 2019 r.  

Wydział L.p. Tytuł projektu 
Kwota Rodzaj 

konkursu Wnioskowana Przyznana 

WEiSM 

1 Zrównoważony rozwój innowacyjny w ujęciu neo-schumpeterowskim 209 760,00 zł  
nie OPUS 18 

2 Prognozowanie cyklu koniunkturalnego z wykorzystaniem modeli wygładzania 
wykładniczego 369 060,00 zł  

nie OPUS 18 

3 Determinanty i możliwości ograniczenia emisji CO2 przy zachowaniu wzrostu 
gospodarczego  – badania dla krajów o różnym poziomie rozwoju 426 600,00 zł 426 600,00zł OPUS 18 

4 
Dynamika struktury sieci powiązań i ryzyka systemowego w sektorze 
ubezpieczeń. Hybrydowe metody wspomagające budowę modeli wczesnego 
ostrzegania i identyfikacji systemowo 

316 800,00 zł nie OPUS 18 

5 Rola kapitału intelektualnego i finansowego we wczesnej  i szybkiej 
internacjonalizacji polskich startupów. 160 272,00 zł 160 272,00zł PRELUDIUM 18 

WZ 
 

1 
Motywacje zachowań konsumentów oraz strategie działań producentów, 
mediów i instytucji w sytuacji wystąpienia zagrożenia , którego źródłem jest 
żywność 

  186 510,00 zł     nie SONATA 15 

2 Zachowania rynkowe młodych konsumentów w obszarze sharing economy.    228 600,00 zł nie SONATA 14 

3 Dziedzictwo uzdrowiska w Ojcowie w kontekście polskiej i europejskiej 
architektury uzdrowiskowej 286752,00 zł nie OPUS 18 

4 
Nowy model oceny i profilowania kompetencji kierowników projektów 
innowacyjnych w przedsiębiorstwach z zastosowaniem koncepcji IDEALS i metod 
wielokryterialnych 

  516 640,00 zł  nie OPUS 18 

WGAP 1 Polityczne determinanty protekcjonizmu w polityce Rosji wobec Zachodu za 
rzadów W.Putina   203 640,00 zł nie OPUS 18, HS5 
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2 Analiza modeli polityki wodnej miast wojewódzkich w Polsce 203 640,00 zł nie OPUS 18 
3 Inflacja prawa w Polsce – perspektywa prawna, ekonomiczna i społeczna   397 200,00 zł 397 200,00 zł OPUS 18 
4 Metody hybrydowe w identyfikacji wizerunku miasta   67 680,00 zł nie PRELUDIUM 18 

OF 1 Podejście ESM w porównawczych analizach zachowań konsumentów 114 840,00 zł        nie PRELUDIUM 18 
 
Wnioski złożone w konkursie Miniatura_3 w 2019 r.  

Wydział L.p. Tytuł projektu 
Kwota Rodzaj 

konkursu Wnioskowana Przyznana 
WEiSM 
 1 Dynamika aktywizmu na rzecz klimatu Turcji     9 486,00 zł 9 486,00 zł MINIATURA_3  

WZ 
 1 Zachowania rynkowe młodych konsumentów w obszarze sharing economy. Case 

Study Warszawa 

    
  44 649,00 zł  
 

nie 
MINIATURA_3 

WTZP 1 Jakość i bezpieczeństwo żywności jako wspólny mianownik dla konsumentów, 
producentów i  instytucji nadzorujących   33 286,00 zł nie MINIATURA_3 

WFP 

1 Sztuczna inteligencja a nowe wyzwania w zakresie ochrony praw konsumenta     12 414,00 zł  nie MINIATURA_3 
2 Analiza polsko-chińskich obrotów handlowych     12 323,00 zł  nie MINIATURA_3 
3 Wpływ neobanków na sektor bankowy: wyzwania regulacyjne     15 510,00 zł  nie MINIATURA_3 

4 Numeryczne rozwiązywanie nierówności hemiwariacyjnych z zastosowaniami w 
mechanice kontaktowej     27 945,00 zł  nie MINIATURA_3 

5 Finansowe oraz pozafinansowe determinanty sprawozdawczości finansowej 
jednostek powiązanych     49 863,00 zł  nie MINIATURA_3 

6 Zasadność przygotowania rozprawy habilitacyjnej na temat umowy 
dystrybucyjnej, umowy nienazwanej w polskim systemie prawnym       5 500,00 zł  nie MINIATURA_3 

7 Czynniki determinujące efektywność organizacji pożytku publicznego w 
wybranych krajach europejskich     10 010,00 zł  nie MINIATURA_3 

8 Wpływ sektora FinTech na rynek bankowy w krajach Grupy Wyszehradzkiej     10 186,00 zł  nie MINIATURA_3 

9 Potrzeba definicji przepisów wymuszających swoje zastosowanie na gruncie art.. 
8 ustawy z dn. 4 II 2011 r. Prawo prywatne międzynarodowe     18 194,00 zł  nie MINIATURA_3 

 
 



 

 

Załącznik nr 5. Tytuły profesora, stopnie doktora habilitowanego i doktora nadane w 2019 roku 
 
TYTUŁY PROFESORA uzyskane w 2019 r. 
 

L.p. Imię Nazwisko Data nadania przez Prezydenta RP 

1 Krzysztof Jan Firlej 2019-01-08 

 
HABILITACJE 
Habilitacje nadane w 2019 r. przez UEK –  25 (w tym pracownicy UEK –17)  
 

L.p. Imię Nazwisko Data nadania Uwagi 

1 Natalia POTOCZEK 2019-02-25 z zewnątrz 

2 Małgorzata CYGAŃSKA 2019-02-18 z zewnątrz 

3 Bartosz KUREK 2019-03-18 pracownik 

4 Diana DRYGLAS 2019-04-11 z zewnątrz 

5 Michał HALAGARDA 2019-04-25 pracownik 

6 Artur KRAUS 2019-04-25 z zewnątrz 

7 Czesława PILARSKA 2019-04-29 pracownik 

8 Bartłomiej MARONA 2019-05-20 pracownik 

9 Agnieszka CHOLEWA-WÓJCIK 2019-05-23 pracownik 

10 Anna MOŹDZIERZ 2019-05-13 pracownik 

11 Paweł CHLIPAŁA 2019-05-14 pracownik 

12 Katarzyna KOCHANIAK 2019-05-16 pracownik 

13 Anna PRUSAK 2019-05-19 pracownik 

14 Magdalena  PAŹDZIOR 2019-05-20 z zewnątrz 

15 Artur WOLAK 2019-05-21 pracownik 

16 Krzysztof MACHACZKA 2019-05-22 pracownik 

17 Witold NOWIŃSKI 2019-05-23 z zewnątrz 

18 Łukasz LENART 2019-05-24 pracownik 

19 Beata CIAŁOWICZ 2019-05-25 pracownik 

20 Elżbieta KUBIŃSKA 2019-05-26 pracownik 

21 Halina Beata WANIAK-MICHALAK 2019-05-27 z zewnątrz 

22 Joanna GARLIŃSKA-BIELAWSKA 2019-12-16 pracownik 

23 Małgorzata CZERMIŃSKA 2019-12-16 z zewnątrz 

24 Ewa KOZIEŃ 2019-12-19 pracownik 

25 Urban PAULI 2019-12-19 pracownik 
 
Habilitacje uzyskane w 2019 r. przez pracowników Uczelni poza UEK 

L.p. Imię Nazwisko Data nadania Uczelnia 

1 
Magdalena Zdun 2019-05-16 

Katolicki 
Uniwersytet 
Lubelski im. JP II 

 



 

 

DOKTORATY 
 
Doktoraty nadane w 2019 r. przez UEK – 58  (w tym pracownicy UEK – 14 )  
 

L.p. Imię Nazwisko Data nadania Uwagi 
1 Jagoda KASZOWSKA 2019-01-21 z zewnątrz 
2 Paweł PISKORZ 2019-01-14 z zewnątrz 
3 Paweł Szura 2019-01-24 z zewnątrz 
4 Monika Kaźmierkiewicz 2019-01-24 z zewnątrz 
5 Jakub Głowacki 2019-01-30 pracownik 
6 Marek Mikosza 2019-02-21 z zewnątrz 
7 Agnieszka  Pacut 2019-02-20 pracownik 
8 Joanna Grobelny 2019-02-21 z zewnątrz 
9 Kamila Prucia 2019-03-18 z zewnątrz 
10 Anna Staszel 2019-03-18 pracownik 
11 Anna Biśta 2019-04-15 z zewnątrz 
12 Mony Trad 2019-04-25 z zewnątrz 
13 Łukasz Jankowski 2019-04-11 z zewnątrz 
14 Katarzyna Gamracy 2019-04-11 z zewnątrz 
15 Rafał Nawrat 2019-05-16 z zewnątrz 
16 Krzysztof Łysik 2019-05-20 z zewnątrz 
17 Andrzej Brożek 2019-05-13 z zewnątrz 
18 Monika Ziółko 2019-06-10 z zewnątrz 
19 Justyna  Brouquier 2019-06-10 z zewnątrz 
20 Barbara Oliwkiewicz 2019-06-27 z zewnątrz 
21 Michał Rudnicki 2019-06-27 pracownik 
22 Joanna Piękoś 2019-06-27 pracownik 
23 Aneta Oleksy-Gębczyk 2019-06-27 z zewnątrz 
24 Monika Hamerska 2019-06-27 pracownik 
25 Henrik Lund 2019-06-27 z zewnątrz 
26 Natalia  Maruszewska 2019-06-27 z zewnątrz 
27 Mateusz Macałka 2019-06-27 pracownik 
28 Krzysztof Kocurek 2019-07-08 z zewnątrz 
29 Agnieszka Pieczonka 2019-07-08 z zewnątrz 
30 Judyta Lubacha 2019-07-08 z zewnątrz 
31 Vijay Narayanan Perinkulam Ramachandran 2019-07-08 z zewnątrz 
32 Agnieszka Mazurek-Czarnecka 2019-09-16 z zewnątrz 
33 Anna Rybka 2019-09-16 z zewnątrz 
34 Paulina Blukacz 2019-09-16 z zewnątrz 
35 Ikemefuna Allen 2019-09-27 z zewnątrz 
36 Paulina Pszczółkowska 2019-09-10 z zewnątrz 
37 Jagoda Żurek 2019-09-12 z zewnątrz 
38 Anna Gacek 2019-09-26 pracownik 
39 Łukasz Kopiński 2019-09-12 z zewnątrz 
40 Dorota Koptiew 2019-09-27 z zewnątrz 
41 Maciej Bolisęga 2019-09-27 pracownik 
42 Artur Machno 2019-09-27 z zewnątrz 
43 Ewa Gorlecka-Łabiak 2019-09-27 z zewnątrz 



 

 

44 Nina Moysova Kyoseva 2019-09-27 z zewnątrz 
45 Ewelina Pawłowska-Szawara 2019-09-27 z zewnątrz 
46 Mariola Wiater 2019-10-17 z zewnątrz 
47 Ryszard Ćwiertniak 2019-09-26 z zewnątrz 
48 Michał Balicki 2019-09-26 z zewnątrz 
49 Mateusz Baryła 2019-09-26 pracownik 
50 Małgorzata Marchewka 2019-09-26 pracownik 
51 Jerzy Mrówka 2019-09-26 z zewnątrz 
52 Karolina Orzeł 2019-09-26 pracownik 
53 Kamila Kowynia-Leśniak 2019-10-28 z zewnątrz 
54 Elżbieta Kalfas 2019-10-28 z zewnątrz 
55 Mateusz Tomal 2019-11-18 pracownik 
56 Łukasz Antos 2019-11-18 z zewnątrz 
57 Łukasz Kulig 2019-12-19 z zewnątrz 
58 Dominika Socha 2019-12-19 pracownik 

 
Doktoraty uzyskane w 2019 r. przez pracowników Uczelni poza UEK 
 

L.p. Imię Nazwisko Data nadania Uczelnia 

1 Agnieszka Włoch-Szymla 
2019-01-16 

Politechnika 
Krakowska im. 
Tadeusza Kościuszki 

2 Agnieszka Telega 2019-06-27 

Akademia Górniczo-
Hutnicza im. 
Stanisława Staszica w 
Krakowie 

 
Doktoraty Honorowe uzyskane w 2019 r. przez pracowników Uczelni poza UEK 
 

L.p. Imię Nazwisko Data nadania Uczelnia 

1 Prof. Jerzy Hausner 2019-05-29 
Szkoła Główna 
Handlowa 

 
 
 
 

 
 



 

 

Załącznik 6.  Oferta kierunków wraz ze specjalnościami na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz jednolitych magisterskich w roku 
akademickim 2019/2020 
 

Kolegium Instytut L.p. Kierunek 
Liczba 

specjalności na 
kierunku 

Liczba 
specjalności 

ogółem 
Specjalność 

Studia 

Stacjonarne Niestacjonarne 

pierwszego 
stopnia 

drugiego 
stopnia 

pierwszego 
stopnia 

drugiego 
stopnia 

Ek
on

om
ii,

 F
in

an
só

w
 i 

Pr
aw

a  

Ekonomii 

1 Ekonomia 

1 1 Analityka ekonomiczno-
finansowa x x x  x 

2 2 Ekonomia menedżerska x x x x 

3 3 Gospodarowanie kapitałem 
ludzkim   x   x 

4 4 Konsulting gospodarczy x x x x 

5 5 Nieruchomości i inwestycje x x x x 

7 7 Przedsiębiorczość i innowacje x x x x 

8 8 Strategie rozwoju biznesu x x x x 

2 Europeistyka 
1 9 Biznes i współpraca na rynku 

europejskim 
x x x x 

2 10 Menedżer projektów 
europejskich x x x x 

3 Doradztwo inwestycyjno – 
gospodarcze 

    
Bez specjalności 

x       

4 Międzynarodowe stosunki 
gospodarcze 

1 11 Ekonomia biznesu 
międzynarodowego x x x x 

2 12 Handel zagraniczny x x x x 

3 13 International Business (w j.ang.) x x x x 

Finansów 

5 Audyt finansowy     Bez specjalności   x   x 

6 Bankowość i zarządzanie 
ryzykiem 

1 14 Bankowość zaawansowana   x   x 

2 15 Zarządzanie ryzykiem na rynku 
bankowym i ubezpieczeniowym 

  x   x 

7 Finanse i rachunkowość 1 16 Bankowość  x   x   



 

 

2 17 Corporate finance and 
accounting                  (w j.ang.) 

x x x x 

3 18 Doradztwo podatkowe x x x x 

4 19 Finanse i administracja publiczna x   x   

5 20 Finanse przedsiębiorstw x x x x 

6 21 Prawo pracy i ubezpieczeń 
społecznych   x   x 

7 22 Rachunkowość i rewizja 
finansowa x x x x 

8 23 Rachunkowość menedżerska   x   x 

9 24 Rynki finansowe x   x   

8 Rynki finansowe 
1 25 Doradztwo inwestycyjne   x     

2 26 Zarządzanie ryzykiem 
finansowym   x     

9 Zarządzanie finansami 
państwa i samorządu 

terytorialnego 

    

Bez specjalności 

  x   x 

Metod 
Ilościowyc

h w 
Naukach 

Społecznyc
h 

10 Analityka gospodarcza 

    Bez specjalności x   x   

1 27 Analityka instytucji finansowych 
i ubezpieczeniowych 

  x   x 

2 28 Analityka makroekonomiczna   x   x 

3 29 Analityka mikroekonomiczna   x   x 

Prawa 11 Prawo     Bez specjalności x (jedn.mgr.)   x (jedn.mgr.)   

G
os

po
da

rk
i 

i 
A

dm
in

is
tr

ac
ji 

Pu
bl

ic
zn

ej
 

Polityk 
Publicznyc

h i 
Administra

cji 

12 Administracja 
    

Bez specjalności 

x   x   

1 30 Finanse i zamówienia publiczne   x   x 



 

 

2 31 Gospodarka komunalna   x   x 

3 32 Kadry w administracji   x   x 

4 33 
Public Administration: A 
Comparative Perspective (w 
j.ang.) 

  x   x 

13 
Gospodarka i 

administracja publiczna 
    

Bez specjalności 
x x   x 

14 
Gospodarka i 

administracja publiczna 
(w j.ang.) 

    
Bez specjalności 

  x     

Gospodark
i 

Przestrzen
nej i 

Studiów 
Miejskich 

15 Gospodarka przestrzenna 
    Bez specjalności   x   x 

1 34 Planowanie i inżynieria 
przestrzenna x   x   

16 Studia miejskie 
1 35 Analityka procesów 

przestrzennych x   x   

2 36 Zarządzanie zasobami miasta x   x   

Politologii, 
Socjologii i 

Filozofii 
17 Stosunki międzynarodowe 

1 37 Euroazja – polityka i gospodarka x   x   

2 38 Międzynarodowe polityki 
rozwoju   x   x 

3 39 Polityka i komunikacja 
międzynarodowa x   x   

4 40 Studia Euroazjatyckie   x   x 

N
au

k 
o 

Za
rz

ąd
za

ni
u 

i J
ak

oś
ci

 

                                                                                                                                                  
Zarządzani

a                                                                                             
18 

Applied Informatics (w 
j.ang.) 

    

Bez specjalności 

x x x   

19 Informatyka stosowana 

1 41 Inżynieria oprogramowania x   x   

2 42 Systemy informacyjne x x x x 

3 43 Systemy inteligentne   x   x 

20 Innowacje w biznesie 1 44 Instytucjonalne formy rozwoju 
innowacji   x   x 



 

 

2 45 Menedżer innowacji x   x   

3 46 Zarządzanie innowacjami   x   x 

4 47 Zarządzanie start-upem x   x   

21 Inżynieria organizacji i 
zarządzania 

1 48 Audyt wewnętrzny i controlling 
zarządczy x   x   

2 49 Zarządzanie i doradztwo 
personalne x   x   

3 50 Zarządzanie rozwojem biznesu x   x   

22 
Logistyka 

międzynarodowa 
    Bez specjalności x   x   

23 Marketing i komunikacja 
rynkowa 

1 51 Analityka rynku   x   x 

2 52 E-marketing x   x   

3 53 Handel elektroniczny   x   x 

4 54 Handel i budowanie relacji z 
nabywcami x   x   

5 55 Marketing miast i regionów x   x   

6 56 Marketing międzynarodowy   x   x 

7 57 Reklama i public relations x   x   

8 58 Zarządzanie produktem   x   x 

24 Modern business 
management (w j.ang.) 

    
Bez specjalności 

x       

25 Organizacja i zarządzanie 
– studia menedżerskie 

1 59 Projektowanie systemów 
zarządzania   x   x 

2 60 Zarządzanie zasobami ludzkimi   x   x 

3 61 Zintegrowane zarządzanie 
korporacyjne   x   x 

26 Quantitative methods in 
Contemporary 

Management (w j.ang.) 

    

Bez specjalności 

  x     

27 Rachunkowość i 
controlling 

1 62 Controlling x x x x 

2 63 Rachunkowość x x x x 

3 64 Rachunkowość wg MSR/MSSF   x   x 



 

 

28 Turystyka i rekreacja 

1 65 Animacja czasu wolnego x   x   

2 66 Hotelarstwo i gastronomia x x x x 

3   International Tourism 
Management         

4 67 Menedżer zdrowego stylu życia   x   x 

5 68 Obsługa kulturowych form 
turystyki x   x   

6 69 Turystyka międzynarodowa x x x x 

7 70 Zarządzanie kongresami i dużymi 
wydarzeniami 

  x   x 

29 Zarządzanie 

1 71 Kooperacja w biznesie x   x   

2 72 Logistyka i zarządzanie 
łańcuchem dostaw x x x x 

3 73 Zarządzanie firmą x x x x 

4 74 Zarządzanie projektami   x   x 

5 75 Zarządzanie small businessem x x x x 

6 76 Zarządzanie sprzedażą w 
produkcji i handlu 

x x x x 

7 77 Zarządzanie wiedzą i 
informacjami x   x   

8 78 Zarządzanie zasobami ludzkimi x x x x 

9 79 Zarządzanie zasobami 
niematerialnymi   x   x 

30 Zarządzanie 
międzynarodowe 

1 80 Głobalne systemy logistyczne   x   x 

2 81 Zarządzanie w projektach 
międzynarodowych 

  x   x 

Nauk o 
Jakości i 

Zarządzani
a 

Produktem 

31 Innowacyjność produktu 
1 82 Projektowanie i doskonalenie 

produktu x   x   

2 83 Rozwój i komercjalizacja 
produktu x x x x 

32 Logistyka 1 84 Business logistics   x   x 



 

 

2 85 Logistyka przedsiębiorstw 
międzynarodowych 

  x   x 

3 86 Menedżer logistyki   x   x 

33 Towaroznawstwo 

1 87 Ekologia wyrobów x x x x 

2 88 Handlowo-celna x x x x 

3 89 Menedżer produktu x x x x 

4 90 Trasport i spedycja   x   x 

5 91 Zarządzanie jakością wyrobów x x x x 

34 Zarządzanie i inżynieria 
produkcji 

    Bez specjalności x   x   

1 92 Projakościowe zarządzanie 
produkcją   x   x 

2 93 Zarządzanie i inżynieria 
produkcji żywności   x   x 

3 94 
Zarządzanie procesami 
zakupowymi w 
przedsiębiorstwie 

  x   x 

4 95 Zarządzanie projektami w 
produkcji   x   x 

Źródło: Dział Nauczania 

 
 



 

 

Załącznik 7. Studenci przyjęci na I rok studiów w roku akademickim 2019/2020 
 

Kolegium KIERUNEK 

STUDIA 
STACJONARNE 

STUDIA 
NIESTACJONARNE Razem 

na 
kierunku I stopień II stopień I 

stopień II stopień 

Ekonomii, Finansów i 
Prawa 

Analityka gospodarcza 48 36 23 - 107 
Audyt finansowy - 55 - 59 114 
Bankowość i zarządz. ryzyk - 43 - 62 105 
Doradztwo inwestycyjno-
gospodarcze 

70 - - - 70 

Ekonomia 209 73 86 93 461 
Europeistyka 53 - - - 53 
Finanse  i rachunkowość 161 99 262 303 825 
FR (w j.angielskim) 40 26 - 11 77 
Międzynarodowe stosunki 
gospodarcze 112 48 38 39 237 

MSG (w j.angielskim) 41 - 15 - 56 
Prawo (jednolite mgr.) 83 - 30 - 113 
Rynki finansowe - 24 - - 24 
Zarządzanie fin. państwa i 
samorządu terytorialnego - 22 - - 22 

Ogółem Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa 817 426 454 567 2264 

Gospodarki 
i Administracji 
Publicznej 

Administracja 66 30 24 39 159 
Gospodarka i administracja 
publiczna 85 37 - - 122 

Gospodarka przestrz. (inż.) 57 50 - - 107 
Stosunki międzynarodowe 82 19 - - 101 
Studia miejskie 29 - - - 29 

Ogółem Kolegium Gosp. i Administracji Publicznej 319 136 24 39 518 

Kolegium Nauk 
o Zarządzaniu 
i Jakości 

Informatyka stosowana 61 39 40 99 239 
IS (w j.angielskim) - - - - - 
Innowacje w biznesie 32 27 41 - 100 
Innowacyjność produktu 30 - - - 30 
Inżynieria organizacji                
i zarządzania 

72 - 33 - 105 

Logistyka - 62 - 30 92 
Logistyka międzynarodowa 65 - 77 - 142 
Marketing i komun. rynk. 67 56 103 76 302 
Modern Business 
Management 

71 - - - 71 

Organizacja i zarządzanie – 
studia menedżerskie 

- 30 - 92 122 

Rachunkowość i contr. 128 128 89 201 546 
Towaroznawstwo 65 48 24 - 137 
Turystyka i rekreacja 60 47 39 - 146 
Zarządzanie 129 65 91 122 407 
Zarządzanie i inżynieria 
produkcji 

63 59 45 50 217 

Zarządzanie 
międzynarodowe- 

- 23 - 33 56 

Ogółem Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości 843 584 582 703 2712 
RAZEM  1979 1146 1060 1309 5494 

Źródło: Dział Nauczania 
 



 

 

Załącznik 8. Liczba studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (z cudzoziemcami) wg systemów i kierunków studiów (wg sprawozdania GUS – stan na 
31.12.2019 r.) 

  Stan liczbowy studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie  

         
z cudzoziemcami, według systemów i kierunków studiów  –  
stan liczbowy na dzień  31 grudnia 2019 r. 

               

Form
a 

studi
ów 

Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Kolegium Gospodarki i 
Administracji Publicznej Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości 

RA
ZE
M 

Instytut Ekonomii Instytut Finansów 

In
st

yt
ut

 M
et

od
 

Ilo
ś.

 w
 N

au
ka

ch
 

Sp
oł

.  
In

st
yt

ut
 P

ra
w

a 

Og
ół
e
m 

Instytut 
Polityk 

Publiczn
ych                   

i 
Adminis

tracji 

Instytut 
Gospodarki 

Przestrzennej i 
Studiów 

Miejskich 

Instytut 
Politologii

, 
Socjologii                       
i Filozofii 

Og
ół
e
m 

Instytut Zarządzania 

Instytut Nauk o 
Jakości                     i 

Zarządzania 
Produktem 

Og
ół
e
m 

dor
adzt
wo 
inw

.-
gos
p. 

eko
no

mia 

euro
peist
yka 

mię
dyn
ar. 
sto
sun
ki 

gos
pod

. 

aud
yt 

fina
nso
wy 

bank
owoś

ć i 
zarz.
ryzyk
iem 

finan
se                    
i 

rachu
nkow

ość 

ryn
ki 

fina
nso
we 

zarz.
fin.p
ań.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

i 
sam.
ter. 

anali
tyka 
gosp
odar
cza 

pr
a
w
o 

su
ma 

admi
nistr
acja 

g
o
s
p.                                                                                                                                                                                                                   
i                                                                                                                                                                                                                            
a
d
m
. 
p
u
bl
. 

gos
pod
arka 
prze
strz. 
(inż.

) 

gos
pod
arka 
prze
strz. 
(lic.) 

stu
dia 
mi
ejs
kie 

socj
olo
gia 

stosu
nki 

międ
zyna
rod. 

su
ma 

infor
mat
yka 
stos
owa
na 

inn
ow
acje 

w 
biz

nesi
e 

inży
nieri

a 
orga
niza
cji                                                                                                                                                                                                                                                                             
i 

zarz
ądz
ania 

logist
yka 

międ
zyna
rod. 

mar
keti
ng                                                                                                                                                                                                                                                                                      
i 

kom
unik
acja 
rynk
owa 

Mo
der
n 

Bu
sin
ess 
Ma
na
g. 

orga
niza
cja i 
zarz
ądza
nie 

rac
hun
k. i 
con
troll
ing 

tur
yst
yka                                                                                                                                                                                                                   

i                                                                                                                                                                                                                          
rek
rea
cja 

zarz
ądza
nie          

zarz
ądza
nie 
mię
dzy
nar. 

inno
wacyj
ność 
prod
uktu 

towar
oznaw
stwo 

zarz
ądza
nie                                                                                                                                                                                                                                                                          

i                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
inż.p
rodu
kcji 

su
m
a 

ST
AC

JO
N

AR
N

E 

je
dn
. 

m
gr 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4
9
3 

49
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49

3 

I 
st. 66 56

1 90 44
5 0 0 598 0 0 120 0 18

80 146 
2
1
7 

198 0 23 9 231 82
4 196 84 182 335 195 10

9 0 443 17
1 325 0 27 158 233 24

58 
51
62 

II 
st. 0 15

7 0 13
7 

12
8 82 295 56 20 73 0 94

8 63 6
8 52 5 0 0 65 25

3 98 43 0 0 105 0 67 290 95 153 77 0 52 54 10
34 

22
35 

Razem  
stacjo
narne 

66 71
8 90 58

2 
12
8 82 893 56 20 193 

4
9
3 

33
21 209 

2
8
5 

250 5 23 9 296 10
77 294 12

7 182 335 300 10
9 67 733 26

6 478 77 27 210 287 34
92 

78
90 



 

 

N
IE

ST
AC

JO
N

AR
N

E 
 

je
dn
. 

m
gr 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
2 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82 

I 
st. 0 23

0 0 93 0 0 678 0 0 21 0 10
22 93 0 25 0 0 0 0 11

8 109 79 82 361 337 0 0 282 96 238 0 0 42 118 17
44 

28
84 

II 
st. 0 17

9 0 75 14
9 90 593 0 1 0 0 10

87 60 0 0 0 0 0 0 60 166 0 0 0 148 0 145 393 0 242 32 0 30 28 11
84 

23
31 

Razem 
niestac
jonarn

e 

0 40
9 0 16

8 
14
9 90 1271 0 1 21 8

2 
21
91 153 0 25 0 0 0 0 17

8 275 79 82 361 485 0 145 675 96 480 32 0 72 146 29
28 

52
97 

OGÓŁE
M 66 11

27 90 75
0 

27
7 172 2164 56 21 214 

5
7
5 

55
12 362 

2
8
5 

275 5 23 9 296 12
55 569 20

6 264 696 785 10
9 212 140

8 
36
2 958 109 27 282 433 64

20 

13
18
7 

                                      
                                      

        
OGÓŁEM 

12 507 + 680 (obcokr.) = 13 187                  
                                      

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik 9. Liczba absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (z cudzoziemcami) wg systemów i kierunków studiów (wg sprawozdania GUS – stan na 
31.12.2019 r. 

 
 

 

 

 

 

 

(z cudzoziemcami)                                                   według systemów  i kierunków studiów  - stan liczbowy na dzień 31 grudnia 2019 r.

ekonomia europeistyka
międynar. 
stosunki 
gospod.

bankowość i 
zarz.ryzykiem

finanse                    
i rachunkowość

rynki 
finansowe

zarz.fin.pań.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
i sam.ter.

analityka 
gospodarcza suma administracja

gosp.                                                                                                                                                                                                                   
i                                                                                                                                                                                                                            

adm. publ.

gospodarka 
przestrz. 

(inż.)

gospodarka 
przestrz. 

(lic.)
socjologia stosunki 

międzynarod. suma informatyka 
stosowana

innowacje w 
biznesie

inżynieria 
organizacji                                                                                                                                                                                                                                                                             

i 
zarządzania

logistyka 
międzynarod.

marketing                                                                                                                                                                                                                                                                                      
i 

komunikacja 
rynkowa

organizacja i 
zarządzanie

rachunk. i 
controlling

turystyka                                                                                                                                                                                                                   
i                                                                                                                                                                                                                          

rekreacja
zarządzanie         towaroznawstwo

zarządzanie                                                                                                                                                                                                                                                                          
i                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

inż.produkcji
suma

jedn. mgr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

344 33 310 41 544 30 16 112 1430 52 117 60 82 5 91 407 141 8 54 117 168 35 507 145 248 127 91 1641 3478

jedn. mgr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

167 0 36 34 517 0 44 0 798 31 24 28 0 0 0 83 65 0 23 69 134 56 267 30 148 17 40 849 1730

OGÓŁEM 511 33 346 75 1061 30 60 112 2228 83 141 88 82 5 91 490 206 8 77 186 302 91 774 175 396 144 131 2490 5208

Ogółem

     Stan liczbowy absolwentów  Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Forma studiów

Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości

RAZEM
Instytut Ekonomii Instytut Finansów

Instytut 
Metod Iloś. 
w Naukach 

Społ.

Ogółem

52 69 60 23

Ogółem

ST
A

C
JO

N
A

R
N

E

I st. 225 18 184 0 315 0 0

Instytut Polityk 
Publicznych                   

i Administracji

Instytut 
Gospodarki 

Przestrzennej i 
Studiów Miejskich

Instytut Politologii, 
Socjologii                       
i Filozofii

Ogółem Instytut Zarządzania

Instytut Nauk                            
o Jakości                      

i Zarządzania 
Produktem

50 44 982

8

2074

II st. 119 15 126 41 229

117 86 0 317 80 1465 64 273 88 0 5477 819

47 659 1404611 0 48

28 0 0 00 215 0 275 0

Razem  stacjonarne

N
IE

ST
A

C
JO

N
A

R
N

E 

I st. 56 0 4

30 16 35

0 0

65 102 770 59 0 27 134 53 0 0 82 35 190

401 735

II st. 111 0 32 34 302 0 44

0 91 29 46 11 2459 20 0 23 69

995

8831

6 16 448

Razem niestacjonarne

4862 + 346 (obcokr.) = 5208

0 46 56 176 1 1020 0 24 45 0 00 523 0 24 0 0



 

 

Załącznik 10. Projekty organizowane przez Sekcję Promocji w roku akademickim 2019/2020 

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości 2019  

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie odbył się w dniach 18 

do 22 listopada 2019r. Jest to projekt globalny, promujący przedsiębiorczość wśród młodych ludzi. 

Aktywności realizowane w ramach ŚTP, mają na celu pobudzanie kreatywności, rozwijanie predyspozycji 

liderskich, ale też zdolności pracy w grupach i społecznościach oraz pogłębianie świadomości w zakresie 

przedsiębiorczości. W Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie koordynatorem projektu był Zespół 

Promocji oraz Koło Naukowe Przedsiębiorczości i Innowacji UEK. 

Join UEK Meeting 

 W związku z niemożnością zorganizowania jednego z największych wydarzeń na naszej Uczelni – 

Dnia Otwartego z powodu pandemii, Zespół Promocji postanowił wyjść naprzeciw oczekiwaniom 

maturzystów. 19 czerwca zostało organizowane wydarzenie online Join UEK Meeting. Wydarzenie było 

transmitowane na profilach uczelnianych YouTube oraz Facebook. Kandydaci na studia mieli okazję 

poznać nasz Uniwersytet poprzez fakty i liczby, poznać zasady rekrutacji na studia I i II stopnia oraz studia 

jednolite magisterskie , oraz dowiedzieć się więcej na temat pomocy materialnej. W spotkaniu wzięły 

również udział: Parlament Studencki, Biuro Programów Zagranicznej, Rada Kół Naukowych, Akademicki 

Związek Sportowy, Akademicki Centrum Kariery, Biuro Osób Niepełnosprawnych, Wielokierunkowa 

Indywidualna Ścieżka Edukacyjna. Organizacje studenckie opowiadały o swojej działalności i dlaczego 

warto właśnie wybrać UEK. W trakcie wystąpień wszyscy zainteresowani mogli zadawać pytania na 

czacie, na które pod koniec dostali odpowiedzi. Dla tych, którzy nie mieli możliwości odwiedzić naszego 

kampusu w związku z pandemią, przygotowany został krótki film –  wirtualny spacer po kampusie UEK. 

Podczas całego wydarzenia każdy mógł odwiedzić pokoje kierunkowe Zoom , gdzie przedstawiciele 

poszczególnych kierunków byli obecni online aby odpowiadać na ewentualne pytania dotyczące 

studiowania na danym kierunku.  

#UEK #WearFair  

W roku akademickim 2019/20 Zespół Promocji kontynuował kampanię #UEK #WearFair mającą na celu 

promowanie ekologii, ochrony środowiska i świadomej konsumpcji. W ramach tej kampanii 

zorganizowana została po raz trzeci akcja upcyklingu materiałów promocyjnych. Dzięki przeprowadzonej 

jesienią 2019 r. na uczelni zbiórce nieaktualnych banerów reklamowych udało się pozyskać materiał na 

uszycie nowych artykułów, promujących projekt #UEK #WearFair. Tym razem były to pokrowce na 

laptopy oraz teczki na dokumenty. Jako społecznie odpowiedzialna uczelnia cieszymy się, iż mogliśmy 

dać tym materiałom nowe życie. Planujemy kontynuować projekt w kolejnych latach. 

Uniwersytet Dziecięcy UEK 

W roku akademickim 2019/20 kontynuował swą działalność Uniwersytet Dziecięcy UEK, którego 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 w roku akademickim 2019/20 dotyczyła 

zagadnień ekonomicznych, finansowych, społecznych, obywatelskich, psychologicznych  

i filozoficznych oraz zagadnień z zakresu marketingu, komunikacji, urbanistyki, ochrony środowiska  



 

 

i towaroznawstwa. Kontynuowane były także zajęcia sportowe z tenisa ziemnego. W ciągu roku odbyło 

się 13 wykładów, 24 warsztaty oraz 4 treningi (po kilka grup każdy) tenisa ziemnego.  

Klasy patronackie 

Współpraca z najlepszymi liceami – tworzenie klas ekonomicznych. W ramach projektu wykładowcy 

Uniwersytetu prowadzą zajęcia dydaktyczne dla klasy o profilu ekonomiczno-menedżerskim. Przedmioty 

prowadzone w ramach projektu dostosowane są do profilu klasy. Zajęcia odbywają się zarówno w 

szkołach jak i na terenie Kampusu. Projekt jest stale rozwijany i realizowany w następujących szkołach: 

- Od 2015 roku „Klasa Ekonomiczno-Menedżerska” w  II Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Jana III 

Sobieskiego przy ul. Sobieskiego 9 w Krakowie 

- Od 2018 roku patronat UEK nad jednym oddziałem klasowym realizującym przedmioty w zakresie 

rozszerzonym z matematyki, geografii i języka angielskiego w  X Liceum Ogólnokształcącym przy ul . 

Wróblewskiego 8 w Krakowie 

- Od 2019 roku dwie „Klasy Ekonomiczno-Menedżerskie” w XXX Liceum Ogólnokształcącym na oś 

Dywizjonu 303 bl 66 w Krakowie 

 

Kampania rekrutacyjna 

Kampania rekrutacyjna skierowana do kandydatów na studia I i II stopnia oraz ukierunkowana jest na 

kandydatów na studia podyplomowe oraz studia niestacjonarne. Obejmuje ona: 

- wzmożoną kampanię promocyjną w mediach społecznościowych, 

- promocję w Internecie: portale branżowe – edukacyjne m.in. Perspektywy.pl, szkolywpolsce.pl, 

Uczelnie.pl, Studia.net, OtoUczelnie.pl, dlamaturzysty.pl, krknews.pl, www.dlastudenta.pl, 

www.opinieouczelniach.pl., 

- promocję outdoorową: citylighty, cityscroll, bilbordy, słupy ogłoszeniowe typu Wenecja na terenie 

miasta Krakowa plakat w formacie B2, banery, 

- spoty reklamowe w radiu: Grupa RMF MAXXX, Radiofonia. 

Część materiałów promocyjnych o wspólnym layout’cie została zaprojektowana jako rozpoznawalny 

element kampanii rekrutacyjnej pod hasłem Studiuj. Doświadczaj. Żyj. Hasło zostało wykorzystane  

w materiałach graficznych oraz tekstowych tak aby jak najlepiej dotrzeć do wybranej grupy docelowej. 

 

STUDIA 2020 

W dniach od 22 do 25 czerwca 2020 roku przedstawiciele Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 

wzięli udział w konferencji online STUDIA 2020. Organizatorem wydarzenia było Ministerstwo Nauki  

i Szkolnictwa Wyższego oraz Fundacja Edukacyjna „Perspektywy”. Podczas wydarzenia UEK razem  

z uczelniami z całej Polski miał możliwość pokazania i w prosty sposób omówienia kierunki studiów. 

Wydarzenia miało na celu ułatwić maturzystom podjęcie decyzji o studiach i pomóc wybrać odpowiedni 

kierunek.  

Wydarzenie składało się z 3 modułów: debat, sesji kierunkowskazy oraz wirtualnych stoisk online



 

 

Załącznik nr 11. Wydarzenia zgłoszone do formularza wydarzeń UEK w roku akademickim 
2019/2020. 
*W związku z wprowadzeniem kwarantanny wydarzenia od marca 2020 zostały odwołane i/lub przeniesione na 
inny termin, i/lub została zaimplementowana forma realizacji online. 
 

Nazwa wydarzenia Organizator Data początku 
wydarzenia 

Data końca 
wydarzenia 

Inauguracja Roku Akademickiego 95. Kancelaria Rektora 2 październik 2019 2 październik 2019 
Coders Camp Koło Naukowe Procesu 

Zarządzania 
7 październik 2019 7 październik 2019 

Erasmus+ Space Akademickie Centrum Kariery UEK 10 październik 2019 10 październik 2019 
Inauguracja Roku Akademickiego 
Uniwersytetu Dziecięcego UEK 

Sekcja Promocji – Uniwersytet 
Dziecięcy UEK 

12 październik 2019 12 październik 2019 

VIP GAP z Alkiem Tarkowskim Koło Naukowe Gospodarki i 
Administracji Publicznej  

15 październik 2019 15 październik 2019 

Stand promujący rekrutację do ESN 
UEK 

Stowarzyszenie ESN UEK 15 październik 2019 15 październik 2019 

„Oczy Szeroko Otwarte”  Dział Transferu Wiedzy i Projektów 
Międzynarodowych 

18 październik 2019 18 październik 2019 

Tydzień Międzynarodowy ESN UEK 21 październik 2019 25 październik 2019 
Spotkanie rekrutacyjne dla nowych 
członków 

TKN Wagabunda 22 październik 2019 22 październik 2019 

Prelekcja w ramach Tygodnia 
Startupów 

Koło Naukowe Przedsiębiorczości i 
Innowacji oraz Kraków Miastem 
Startupów 

24 październik 2019 24 październik 2019 

Sprej 2019 – Studenckie Prawo Jazdy Niezależne Zrzeszenie Studentów 
Uniwersytetu Ekonomicznego w 
Krakowie  

26 październik 2019 27 październik 2019 

Slajdowisko pt. "Fotograficzna podróż 
do Kapadocji", spotkanie z Pawłem 
Uchorczakiem 

Turystyczne Koło Naukowe 
Wagabunda 

29 październik 2019 29 październik 2019 

Rozdanie dyplomów ukończenia 
studiów podyplomowych  

Katedra Zarzadzania Kapitałem 
Ludzkim 

4 listopad 2019 4 listopad 2019 

Przestrzeń dla Sztuki – Ryszard Otręba Agencja Artystyczna GAP 4 listopad 2019 4 listopad 2019 
Coders Camp Koło Naukowe Procesu 

Zarządzania 
4 listopad 2019 9 styczeń 2020 

Warsztaty z analizy płynności 
finansowej  

Koło Naukowe Rachunkowości 6 listopad 2019 6 listopad 2019 

Akademicki Dzień Pamięci 2019  Kancelaria Rektora 6 listopad 2019 6 listopad 2019 
Debata oksfordzka  Koło Naukowe Rachunkowości 6 listopad 2019 6 listopad 2019 
VIP GAP z Jolantą Kwaśniewską Koło Naukowe Gospodarki i 

Administracji Publicznej  
12 listopad 2019 12 listopad 2019 

Zalicz z nami finansową na 5! Koło Naukowe Rachunkowości 13 listopad 2019 13 listopad 2019 
Światowy Tydzień Przedsiębiorczości 
2019 

Koło Naukowe Przedsiębiorczości i 
Innowacji 

18 listopad 2019 22 listopad 2019 

Seminarium antropologiczne im. 
Adama Węgrzeckiego 

Katedra Filozofii 19 listopad 2019 19 listopad 2019 

Slajdowisko podróżnicze – spotkanie 
poprowadzi Tomasz Habdas 

Turystyczne Koło Naukowe 
Wagabunda 

19 listopad 2019 19 listopad 2019 

"Wygraj w sprzedaż" Koło Naukowe Zarządzania 
Zasobami Ludzkimi "Personalni" 

19 listopad 2019 19 listopad 2019 

Seminarium Naukowe Kolegium 
Ekonomii i Finansów 

Kolegium Ekonomii i Finansów 20 listopad 2019 20 listopad 2019 

Wystawa pamiątek po profesorze L. 
Mayre w 120 rocznicę urodzin. 

MUZEUM UEK – Kancelaria 
Rektora, Katedra Ekonomiki i 
Organizacji Przedsiębiorstw.  

20 listopad 2019 20 listopad 2019 

Zalicz z nami finansową na 5! Koło Naukowe Rachunkowości 20 listopad 2019 20 listopad 2019 
Seminarium Naukowe Kolegium 
Ekonomii i Finansów 

Katedra Zarządzania Ryzykiem i 
Ubezpieczeń 

20 listopad 2019 20 listopad 2019 



 

 

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa 
“Forum Rozwoju Ekonomicznego 
Polski” 

Studencki Instytut Analiz 
Gospodarczych 

21 listopad 2019 22 listopad 2019 

Country Meetings Stowarzyszenie ESN UEK 21 listopad 2019 21 listopad 2019 
Manage-in edycja jesień 2019 Niezależne Zrzeszenie Studentów 

Uniwersytetu Ekonomicznego w 
Krakowie  

22 listopad 2019 24 listopad 2019 

Wyjazd szkoleniowo-integracyjny 
członków KNRF "Audyt" 

Koło Naukowe Rewizji Finansowej 
"Audyt" 

23 listopad 2019 24 listopad 2019 

Promocja wyjazdów na częściowe 
studia zagraniczne 

Biuro Programów Zagranicznych 25 listopad 2019 25 listopad 2019 

QDay – Dzień Jakości Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Krakowie 

Koło Naukowe Zarządzania 
Jakością 

26 listopad 2019 26 listopad 2019 

Re-erasmus Stowarzyszenie ESN UEK 26 listopad 2019 26 listopad 2019 
Slajdowiska "Świat bliżej niż myślisz" 
spotkanie z geografami z Krakowa 
prowadzących stronę Nieregularnik z 
podróży 

Turystyczne Koło Naukowe 
Wagabunda 

26 listopad 2019 26 listopad 2019 

Festiwal Controllingu i Finansów Koło Naukowe Controllingu i 
Finansów UEK 

27 listopad 2019 27 listopad 2019 

Warsztaty PwC Talent Lab Koło Naukowe Rewizji Finansowej 
"Audyt" 

27 listopad 2019 27 listopad 2019 

Debata Oksfordzka Koło Naukowe Rachunkowości 
UEK 

27 listopad 2019 27 listopad 2019 

Szlachetna Paczka UEK  Niezależne Zrzeszenie Studentów 
Uniwersytetu Ekonomicznego w 
Krakowie 

2 grudzień 2019 6 grudzień 2019 

VIP GAP z Łukaszem Gibałą  Koło Naukowe Gospodarki i 
Administracji Publicznej 

3 grudzień 2019 3 grudzień 2019 

Spotkanie informacyjne o WISE Koło Naukowe WISE 4 grudzień 2019 4 grudzień 2019 
Hipnoza i inne stany świadomości. 
Kontekst etyczny i prawny. 

Koło naukowe "Prawo z Mózgiem" 5 grudzień 2019 5 grudzień 2019 

Konferencja naukowa : “Management 
Sciences and Challenges of 
Digitalization” 

Katedra Zarządzania 
Międzynarodowego 

6 grudzień 2019 7 grudzień 2019 

Wolontariat na Krakowskim Festiwalu 
Górskim 

Turystyczne Koło Naukowe 
Wagabunda 

7 grudzień 2019 7 grudzień 2019 

Uroczyste rozdanie dyplomów 
absolwentom kierunku Marketing i 
komunikacja rynkowa 

Katedra Marketingu 7 grudzień 2019 7 grudzień 2019 

I międzyuczelniana konferencja 
studencka organizowana przez Koło 
Naukowe Prawa – Schola Legem, pt.: 
"RODO w kontekście najnowszych 
regulacji unijnych" 

Koło Naukowe "Schola Legem" 9 grudzień 2019 9 grudzień 2019 

Prawie Kino UEK  NZS 10 grudzień 2019 10 grudzień 2019 
III Uniwersyteckie Debaty o 
Gospodarce i Społeczeństwie 

Studencki Instytut Analiz 
Gospodarczych 

10 grudzień 2019 10 grudzień 2019 

Zbiórka dobroczynna na rzecz 
Hospicjum Alma Spei – Podaruj 
dzieciom trochę uśmiechu :) 

Koło Naukowe Procesu 
Zarządzania 

10 grudzień 2019 11 grudzień 2019 

Sesja naukowa Obcy pomiędzy nami Katedra Filozofii 10 grudzień 2019 10 grudzień 2019 
Debata Oksfordzka – "XXI wiek to 
ekologiczna katastrofa" 

Koło Naukowe Zarządzania 
Zasobami Ludzkimi "Personalni" 

11 grudzień 2019 11 grudzień 2019 

Ciasteczka za dobre maniery – tylko z 
nami takie numery! 

Beata Król 11 grudzień 2019 11 grudzień 2019 

Konferencja podsumowująca projekt: 
Grywalizacja w edukacji i biznesie 

Katedra Zachowań 
Organizacyjnych, KN IDEA, Dział 

12 grudzień 2019 12 grudzień 2019 



 

 

Nauki Transferu Wiedzy i 
Projektów Międzynarodowych 

Research Corner Koło Naukowe Rozwoju 
osobistego 

12 grudzień 2019 12 grudzień 2019 

Każda pliszka swój ogonek chwali- 
zalety studiowania rachunkowości, 
edycja 4  

Koło Naukowe Rachunkowości  12 grudzień 2019 12 grudzień 2019 

COUNTRY MEETINGS ESN UEK 16 grudzień 2019 16 grudzień 2019 
Konferencja studencka pt. . „Forum 
Rachunkowość i Finansów” 

Koło Naukowe Rachunkowości  18 grudzień 2019 18 grudzień 2019 

Debata urbanistyczna  Koło Naukowe Urbanistyki 18 grudzień 2019 18 grudzień 2019 
How family size and structure differs by 
religion around the world? 
Presentation by Conrad Hackett from 
Pew Research Centre 

Centrum Zaawansowanych Badań 
Ludnościowych i Religijnych 
(CASPAR)/Obserwatorium 
Wielokulturowości i Migracji 
(OWiM) 

18 grudzień 2019 18 grudzień 2019 

Epesi Open Source Programming 
Competition 

Janusz Tylek Epesi 31 grudzień 2019 31 grudzień 2019 

Gala Mentorów 2020 Parlament Studencki Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Krakowie 

3 styczeń 2020 12 styczeń 2020 

Konferencja Space Day Koło Naukowe Urbanistyki 8 styczeń 2020 8 styczeń 2020 
Zalicz z nami finansową na 5! Koło Naukowe Rachunkowości 8 styczeń 2020 8 styczeń 2020 
Wieczorek indyjski Projekt Szkolenia Językowe 

działający w ramach Koła 
Naukowego Rozwoju Osobistego 

9 styczeń 2020 9 styczeń 2020 

Snow Flow 2020 Niezależne Zrzeszenie Studentów 
Uniwersytetu Ekonomicznego w 
Krakowie 

10 styczeń 2020 12 styczeń 2020 

VAT nie taki straszny jak go malują. 
Prelekcja z Sonetą 

Koło Naukowe Rachunkowości 15 styczeń 2020 15 styczeń 2020 

Pracownia Legalnego Delegowania Collegium GAP oraz 
Stowarzyszenie Inicjatywa 
Mobilności Pracy 

17 styczeń 2020 17 styczeń 2020 

Bal Magistra 2020 Niezależne Zrzeszenie Studentów 
Uniwersytetu Ekonomicznego w 
Krakowie  

18 styczeń 2020 19 styczeń 2020 

Micro SFI Koło Naukowe Informatyki i:team 
UEK 

18 styczeń 2020 18 styczeń 2020 

Wieczór Kolęd Kancelaria Rektora, NSZZ 
Solidarność, Międzyuczelniany 
Związek Zawodowy Pracowników 
Nauki, ZNP 

18 styczeń 2020 18 styczeń 2020 

Index Investment Challenge Koło Naukowe Rynku 
Kapitałowego INDEX 

20 styczeń 2020 1 marzec 2020 

Promocja rekrutacji do Koła 
Naukowego Rozwoju Osobistego 

Koło Naukowe Rozwoju 
Osobistego 

20 styczeń 2020 1 marzec 2020 

Program Mentor Stowarzyszenie ESN UEK 21 styczeń 2020 21 styczeń 2020 
VAT nie taki straszny jak go malują. 
Prelekcja z Wojciechem Lewandowskim 

Koło Naukowe Rachunkowości 22 styczeń 2020 22 styczeń 2020 

Stand promocyjny rekrutacji na WISE KN WISE 22 styczeń 2020 22 styczeń 2020 
Akademickie Mistrzostwa Polski w 
futsalu kobiet – półfinał B 

KU AZS UEK 23 styczeń 2020 26 styczeń 2020 

Graduacja Studentów Studiów I stopnia 
Instytutu Nauk o Jakości i Zarządzania 
Produktem 

Dyrektor Instytutu NoJiZP 1 luty 2020 1 luty 2020 

Pracownia Legalnego Delegowania Kolegium Gospodarki i 
Administracji Publicznej oraz 
Stowarzyszenie Inicjatywa 
Mobilności Pracy 

14 luty 2020 14 luty 2020 



 

 

Gala Mentorzy UEK 2020 Parlament Studencki Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Krakowie 

14 luty 2020 14 luty 2020 

Bal Błękitny UEK 2020 Kancelaria Rektora, 
Stowarzyszenie Absolwentów UEK, 
Fundacja UEK 

22 luty 2020 22 luty 2020 

Debata Oksfordzka KNR Koło Naukowe Rachunkowości 25 luty 2020 25 luty 2020 
Pożegnanie Absolwentów 2020 Katedra Zarządzania 

Międzynarodowego 
29 luty 2020 29 luty 2020 

Tydzień Gospodarki Światowej Studencki Instytut Analiz 
Gospodarczych 

2 marzec 2020 6 marzec 2020 

Rekrutacja do ESN UEK Stowarzyszenie ESN UEK 3 marzec 2020 17 marzec 2020 
Targi Pracy UEK Akademickie Centrum Kariery 5 marzec 2020 5 marzec 2020 
Uroczyste wręczenie dyplomów 
Absolwentom kierunku MSG 

Katedra Handlu Zagranicznego i 
Katedra Międzynarodowych 
Stosunków Gospodarczych 

6 marzec 2020 6 marzec 2020 

KRUE Kancelaria Rektora 6 marzec 2020 8 marzec 2020 
Bal Licencjata 2020 Niezalezne Zrzeszenie Studentów 7 marzec 2020 7 marzec 2020 
Seminarium Kultura na Uniwersytecie prof. UEK, dr hab. Stanisław Mazur 

– Dziekan KGAP 
9 marzec 2020 9 marzec 2020 

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa 
z cyklu "Opakowania na miarę XXI 
wieku kierunek ZERO WASTE  

Koło Naukowe Opakowalnictwa 
Towarów 

11 marzec 2020 12 marzec 2020 

Targi Pracy UEK Akademickie Centrum Kariery 12 marzec 2020 12 marzec 2020 
Liga Debat Oksfordzkich Koło Naukowe Gospodarki i 

Administracji Publicznej 
Uniwersytetu Ekonomicznego w 
Krakowie 

12 marzec 2020 16 kwiecień 2020 

Pracownia Legalnego Delegowania Collegium Gospodarki i 
Administracji Publicznej oraz 
Stowarzyszenie Inicjatywa 
Mobilności Pracy 

13 marzec 2020 13 marzec 2020 

Planszówki w Krakowie. Gralicja na 
UEKu 

Katedra Jakości Produktów 
Żywnościowych, Stowarzyszenie 
Gralicja 

14 marzec 2020 15 marzec 2020 

IV Sympozjum Dydaktyczne UEK 
"Determinanty Jakości Kształcenia w 
Uniwersytecie Ekonomicznym w 
Krakowie" 

Pełnomocnik Rektora ds. Jakości 
Kształcenia 

16 marzec 2020 17 marzec 2020 

Wykład Scotta Dahl – Master's Program 
Director, Les Roches Global Hospitality 
pod tytułem : “New trends, 
disruptions, and business models: 
Making the most of the digital 
transformation in hospitality.” 

Katedra Zarządzania Ryzykiem i 
Ubezpieczeń, Koło Naukowe 
Międzynarodowych Stosunków 
Gospodarczych, Koło Naukowe 
studiów europejskich 
„UNIVERSUM”, Les Roches Global 
Hospitality Education in 
Switzerland 

17 marzec 2020 17 marzec 2020 

Zaufanie i przedsiębiorczość Katedra Filozofii 19 marzec 2020 19 marzec 2020 
Konferencja: Nierówności – spojrzenia 
z wielu stron 

Koło Naukowe Austriackiej Szkoły 
Ekonomii na UEK, Katedra 
Mikroekonomii na UEK, Instytut 
Edukacji Ekonomicznej im. 
Ludwiga von Misesa 

19 marzec 2020 19 marzec 2020 

Manage-In edycja wiosenna 2020 Niezależne Zrzeszenie Studentów 
Uniwersytetu Ekonomicznego w 
Krakowie 

20 marzec 2020 22 marzec 2020 

Dzień Otwarty UEK Zespół Promocji 20 marzec 2020 20 marzec 2020 
Konferencja Naukowa pt. "Ustawa o 
kształtowaniu ustroju rolnego w 
rzeczywistości" 

Koło Naukowe Prawa Schola 
Legem 

23 marzec 2020 23 marzec 2020 



 

 

Stand promocyjny  KNRK INDEX 25 marzec 2020 25 marzec 2020 
Dialog obywatelski Katedra Prawa Gospodarczego 

Publicznego i Prawa Pracy UEK, 
Stowarzyszenie Inicjatywa 
Mobilności Pracy  

25 marzec 2020 25 marzec 2020 

3 rd International Seminary – Values in 
Law and Economics 

Katedra Prawa Cywilnego, 
Gospodarczego i Prywatnego 
Międzynarodowego 

25 marzec 2020 25 marzec 2020 

Re-erasmus – Niemcy, Włochy, 
Hiszpania 

Stowarzyszenie ESN UEK 25 marzec 2020 25 marzec 2020 

Ogólnopolska konferencja naukowa 
“Współczesne trendy w biznesie” 

Koło Naukowe Procesu 
Zarządzania 

26 marzec 2020 27 marzec 2020 

16. Studencki Festiwal Informatyczny Fundacja Studentów i 
Absolwentów Akademii Górniczo-
Hutniczej w Krakowie 
ACADEMICA, Koło Naukowe 
Informatyki i:team UEK. 

26 marzec 2020 28 marzec 2020 

Konferencja naukowa „Księgowy w 
świecie nowoczesnych technologii”  

Koło Naukowe Rachunkowości, 
Stowarzyszenie Księgowych w 
Polsce, Klub Młodych Księgowych i 
Koło Naukowe Rewizji Finansowej 
Audyt 

26 marzec 2020 26 marzec 2020 

Międzynarodowa Konferencja 
Konsumencka "Complaints, mediations 
and other proceedings in consumer 
matters." 

Katedra Prawa Cywilnego, 
Gospodarczego i Prywatnego 
Międzynarodowego 

26 marzec 2020 27 marzec 2020 

Country meetings – Albania Stowarzyszenie ESN UEK 26 marzec 2020 26 marzec 2020 
Stand promocyjny 2 KNRK INDEX 30 marzec 2020 30 marzec 2020 
Forum Rachunkowości Koło Naukowe Rachunkowości 

UEK 
31 marzec 2020 2 kwiecień 2020 

Capital Market Days 2020 Koło Naukowe Rynku 
Kapitałowego INDEX 

1 kwiecień 2020 2 kwiecień 2020 

Innowacyjne instrumenty finansowe w 
rozwoju mieszkalnictwa w Polsce 

Uniwersytet Ekonomiczny w 
Krakowie  

1 kwiecień 2020 1 kwiecień 2020 

Cracow Model United Nations 2020 United Nations Association Poland 
– Stowarzyszeni Narodów 
Zjednoczonych w Polsce/ KN SE 
Universum  

3 kwiecień 2020 5 kwiecień 2020 

XVII edycja ogólnopolskiej konferencji 
naukowej Wyzwania Zarządzania 
Jakością 

Koło Naukowe Zarządzania 
Jakością 

15 kwiecień 2020 17 kwiecień 2020 

Juwenalia UEK 2020 Parlament Studencki Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Krakowie, 
Niezależne Zrzeszenie Studentów 
Uniwersytetu Ekonomicznego w 
Krakowie, Erasmus Student 
Network UEK 

19 kwiecień 2020 7 maj 2020 

Cross-cultural Comunication – 
International Week 2020 

Dział Współpracy 
MIędzynarodowej 

20 kwiecień 2020 24 kwiecień 2020 

XIII KRAKOWSKIE DNI INTEGRACJI Uniwersytet Ekonomiczny w 
Krakowie oraz Krakowskie 
Uczelnie Wyższe działające w 
porozumieniu 

20 kwiecień 2020 24 kwiecień 2020 

Konferencja Naukowa Prawa 
Nieruchomości „25 lat ustawy o 
własności lokali – de lege lata i de lege 
ferenda” 

Katedra Prawa Nieruchomości i 
Prawa Podatkowego 

24 kwiecień 2020 25 kwiecień 2020 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa 
Prawa Nieruchomości pn. „Ustawa o 

Katedra Prawa Nieruchomości i 
Prawa Podatkowego 

24 kwiecień 2020 25 kwiecień 2020 



 

 

własności lokali – stan de lege lata i 
postulaty de lege ferenda” 
Forum Handlu Zagranicznego Koło Naukowe Handlu 

Zagranicznego 
28 kwiecień 2020 28 kwiecień 2020 

Akademickie Mistrzostwa Polski w piłce 
siatkowej kobiet i mężczyzn – Finał 

KU AZS UEK 7 maj 2020 10 maj 2020 

Wystartuj z biznesem  Koło Naukowe Przedsiębiorczości i 
Innowacji 

11 maj 2020 12 maj 2020 

Konferencja Opakowania na miarę XXI 
wieku Kierunek Zero Waste 

Koło Naukowe Opakowalnictwa 
Towarów 

12 maj 2020 13 maj 2020 

XX Festiwal Nauki i Sztuki w Krakowie Uniwersytet Ekonomiczny w 
Krakowie 

14 maj 2020 16 maj 2020 

Sympozjum naukowe pt. “Sztuka 
negocjacji w biznesie” 

Koło Naukowe Międzynarodowych 
Stosunków Gospodarczych 

16 maj 2020 17 maj 2020 

Międzynarodową Konferencją 
Naukową pt. „Bezpieczeństwo 
finansowe i patriotyzm gospodarczy: 
rynki, przedsiębiorstwa, innowacje 
technologiczne” 

Katedra Przedsiębiorczości i 
Innowacji  

21 maj 2020 22 maj 2020 

Festiwal HR 2020 Koło Naukowe Zarządzania 
Zasobami Ludzkimi "Personalni" 

21 maj 2020 22 maj 2020 

XII Międzynarodowa Konferencja 
Naukowa Kolegium Nauk o Zarządzaniu 
i Jakości Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Krakowie – Conference of College of 
Management and Quality Sciences – 
CMQ 2020: Knowledge-Economy-
Society 

Kolegium Nauk o Zarządzaniu i 
Jakości Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Krakowie 

26 maj 2020 27 maj 2020 

Puchar Debat Oksfordzkich EBM Katedra Międzynarodowych 
Stosunków Gospodarczych UEK 

29 maj 2020 29 maj 2020 

The Nineteenth Annual European 
Economics and Finance Society (EEFS 
2020) Conference 

Cracow University of Economics, 
European Economics and Finance 
Society 

4 czerwiec 2020 7 czerwiec 2020 

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa 
z cyklu "Edukacja dla 
przedsiębiorczości" 

Katedra Handlu 
Zagranicznego/Akademia 
Ignatianum 

8 czerwiec 2020 8 czerwiec 2020 

International Risk Management 
Conference 2020 

UEK, The Risk, Banking and 
Finance Society 

15 czerwiec 2020 15 czerwiec 2020 

Worksop on Macroeconomic Research 
2020 

Katedra Makroekonomii i Katedra 
Ekonometrii i Badan Operacyjnych 

23 czerwiec 2020 24 czerwiec 2020 

Jubileusz Prof. dr hab. Zygmunta Szymli Katedra Gospodarki Przestrzennej 26 czerwiec 2020 26 czerwiec 2020 
Ogólnopolska konferencja naukowa pn. 
„Profesjonalizacja zamówień 
publicznych”  

KPAiZP UEK oraz C.H. Beck Sp. z 
o.o. 

29 czerwiec 2020 29 czerwiec 2020 

Obóz Beana 2020 Niezależne Zrzeszenie Studentów 
Uniwersytetu Ekonomicznego w 
Krakowie (NZSUEK) 

7 wrzesień 2020 12 wrzesień 2020 

Konferencja naukowa – Procesy 
migracyjne: wyzwania w zakresie 
integracji społeczno-kulturowej i 
ekonomicznej 

Katedra Studiów Europejskich i 
Integracji Gospodarczej UEK, 
Ccentrum Zaawansowanych Badań 
Ludnościowych i Religijnych 
CASPAR 

9 wrzesień 2020 9 wrzesień 2020 

Obóz adaptacyjny ŚwieŻAK 2020 Parlament Studencki Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Krakowie  

22 wrzesień 2020 27 wrzesień 2020 

Ogólnopolski Zjazd Katedr 
Rachunkowości 

Katedra Rachunkowości, Katedra 
Rachunkowości Finansowej 

23 wrzesień 2020 25 wrzesień 2020 

Ogólnopolski Zjazd Katedr 
Rachunkowości 2020 

Katedra Rachunkowości, Katedra 
Rachunkowości Finansowej, 

23 wrzesień 2020 25 wrzesień 2020 



 

 

Uniwersytet Ekonomiczny w 
Krakowie 

"Between revolution 4.0 and society 
5.0" 

MSAP 25 wrzesień 2020 25 wrzesień 2020 

Współczesne wyzwania 
gospodarowania nieruchomościami. 

Katedra ekonomiki Nieruchomości 
i Procesu Inwestycyjnego 

27 wrzesień 2020 29 wrzesień 2020 

 


