
• 4 miasta uniwersyteckie 
• 12 wydziałów
• 2 jednostki dydaktyczne



• prawie 25 tysięcy studentów
• prawie 250 000 absolwentów
• prawie 80 kierunków, w tym 

4 w języku angielskim
• 240 specjalności, w tym 11 

w języku angielskim oraz jedna 
w języku angielskim 
i niemieckim

• 67 kierunków studiów 
podyplomowych



• ponad 1000 studentów 
z zagranicy rocznie

• studia za granicą 
na 450 uczelniach świata

• ponad 700 umów 
bilateralnych z instytucjami 
z 50 państw



• 26 edycji letnich szkół języka, literatury 
i kultury polskiej

• semestralne kursy języka polskiego
• kursy adaptacyjne dla studentów 

programu Erasmus+
• kursy języka polskiego dla kandydatów 

na studia w Polsce
• Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne 

Nauczania Kultury Polskiej i Języka 
Polskiego jako Obcego

• letnie i zimowe wyjazdowe szkoły 
języka polskiego

• warsztaty polonistyczne w Polsce 
i poza jej granicami

Tylko na kursach w Polsce studiowało 
w ramach SJiKP 11 000 studentów z ponad 
90 krajów świata.

SZKOŁA JĘZYKA I KULTURY POLSKIEJ



w świetle rankingu  wybranych uczelni śląskich
„Perspektywy” – ranking uczelni śląskich



Projekty międzynarodowe 
realizowane w 2016 roku:
• badawcze: 26 
• dydaktyczne: 11 

Projekty krajowe realizowane 
w 2016 roku:
• badawcze: 159
• badawczo-wdrożeniowe: 10

PROJEKTY REALIZOWANE 
W 2016 ROKU



ul. Będzińska 60, Sosnowiec

WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI

UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO



KRAJOWY NAUKOWY  
OŚRODEK WIODĄCY
CENTRUM STUDIÓW POLARNYCH

• Interdyscyplinarne Studia Polarne 
(łącznie 26 doktorantów) 
o unikatowym programie 
całościowego podejścia do 
poznania środowiska polarnego

• międzynarodowy charakter –
wykładowcy i współopiekunowie, 
a także studenci z zagranicy

• nowa specjalność: eksploracja 
obszarów polarnych i górskich 
(EOPG) na studiach magisterskich 
(II stopnia) kierunku geografia 
na Wydziale Nauk o Ziemi UŚ 

KNOW 
w obszarze nauk 
przyrodniczych



KRAJOWY NAUKOWY  
OŚRODEK WIODĄCY

• nowe granty badawcze w ramach 
programu ramowego UE Horyzont 2020 
(5 projektów, w tym koordynowanie 
jednego z nich) oraz projektów 
bilateralnych i krajowych

• środki finansowe na prowadzenie 
interdyscyplinarnych badań w obszarach 
polarnych w konkursach: m.in. NCN (19), 
Svalbard Science Forum – The Research
Council of Norway (11), European Space 
Agency (2) – łącznie uzyskano 
finansowanie 125 projektów badawczych 
ze źródeł krajowych i zagranicznych, 
w tym 44 z zakresu problematyki 
polarnej

• nowe międzynarodowe programy 
badawcze – interdyscyplinarny program 
badań pokrywy śnieżnej w Arktyce

KNOW 
w obszarze nauk 
przyrodniczych



• Śląskie Międzyuczelniane 
Centrum Edukacji i Badań 
Interdyscyplinarnych

• Centrum Nauk Stosowanych

KAMPUS NAUK MATEMATYCZNO-
-PRZYRODNICZYCH UŚ 
W CHORZOWIE



• unikatowa aparatura laboratoryjna 
skupiona w nowoczesnych 
laboratoriach

• dostęp do nowoczesnych narzędzi 
i technik informacyjnych 
oraz komunikacyjnych, w tym 
internetu szerokopasmowego

• międzynarodowa mobilność 
studentów i kadry naukowej 
osiągana dzięki współpracy 
z zagranicznymi ośrodkami 
badawczymi oraz utworzeniu 
studiów o charakterze 
międzynarodowym

ŚLĄSKIE MIĘDZYUCZELNIANE 
CENTRUM EDUKACJI I BADAŃ 
INTERDYSCYPLINARNYCH 
W CHORZOWIE:



57 nowych pracowni dydaktycznych 
wyposażonych w nowoczesną aparaturę, 
10 nowych sal wykładowych 
i dydaktycznych oraz 590 stanowisk ICT.

Wyposażenie CNS:
• serwery (chmura obliczeniowa) –

serwery systemu Sagemath.org, serwer 
maszyn wirtualnych i urządzenia 
sieciowe, serwer hybrydowy do 
obliczeń wysokiej wydajności

• nowoczesne pomieszczenia 
z dostępem do Wi-Fi w CNS

• pracownia grafiki 3D
• pracownia systemów wbudowanych 

i mikrokontrolerów

CENTRUM NAUK STOSOWANYCH



• wspólne przedsięwzięcie Uniwersytetu 
Śląskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego

• jedyna w regionie biblioteka 
„hybrydowa”

• obiekt mogący pomieścić jednocześnie 
prawie 1000 osób

• zbiór ponad 1 200 000 książek 
i czasopism naukowych ze wszystkich 
dziedzin wiedzy

• blisko 340 000 książek i czasopism 
w strefie wolnego dostępu

• 1000 wydarzeń naukowych, 
edukacyjnych i kulturalnych rocznie

• nowoczesny gmach zaprojektowany 
według światowych norm i standardów

• laureat licznych nagród i plebiscytów 
architektonicznych

CENTRUM INFORMACJI 
NAUKOWEJ I BIBLIOTEKA 
AKADEMICKA



LHCPhenoNet

Projekt realizowany w ramach grantu 
Marie Curie „Sieci szkolenia 
początkowego” związany jest 
z działaniem Wielkiego Zderzacza 
Hadronów, obejmuje współpracę 
pomiędzy 10 ośrodkami naukowymi 
z Europy, 1 z Ameryki Pd., 2 dużymi 
przedsiębiorstwami oraz Europejską 
Organizacją Badań Jądrowych CERN. 
Zasadniczym celem projektu jest 
kształcenie młodego pokolenia 
kreatywnych i innowacyjnych 
młodych naukowców



INNOCARB

„Innowacyjne produkty węglowe zastępujące koks w eksploatacji
wielkiego pieca (BF)”

Celem projektu jest wytworzenie nowych produktów węglowych do
eksploatacji wielkiego pieca poprzez zredukowanie zużycia koksu
wielkopiecowego.
W efekcie tych działań nastąpi podniesienie poziomu
konkurencyjności europejskiego przemysłu stalowego oraz poziomu
zabezpieczenia dostaw surowców niezbędnych dla gospodarek
europejskich. Pozwoli to również na zachowanie gwarancji
zatrudnienia w europejskim przemyśle stalowym.



BIOGEO-SILESIA ORSIP

Ogólnodostępna baza danych 
bioróżnorodności i georóżnorodności
województwa śląskiego to integralna 
część Otwartego Regionalnego 
Systemu Informacji Przestrzennej, 
który gromadzi wyniki wieloletnich 
badań WBiOŚ i WNoZ oraz łączy 
informacje o przyrodzie ożywionej 
i nieożywionej regionu.



ZiZOZap
Zintegrowany system 
wspomagający zarządzaniem 
i ochroną zbiornika zaporowego 
to strategiczny projekt, którego 
obszarem badawczym jest Zbiornik 
Zaporowy w Goczałkowicach. 
Celem projektu jest rozwiązanie 
problemu obniżania się potencjału 
ekologicznego i funkcjonalnego 
zbiorników zaporowych w wyniku 
ich starzenia się i presji 
wynikających z zagospodarowania 
przestrzennego obszaru zlewni.



• 1 spółka celowa SPIN-US Sp. z o.o. 
• 11 spółek spin off / out
• 14 powiązań klastrowych
• około 406 przedmiotów własności 

przemysłowej zgłoszonych w urzędach 
patentowych

Według liczby zgłoszeń wynalazków i wzorów 
użytkowych dokonanych od 2011 do połowy 
2016 roku w skali kraju Uniwersytet Śląski zajmuje 
2. miejsce wśród uniwersytetów.

IDEA UCZELNI 
TRZECIEJ GENERACJI



• obsługa procesu komercjalizacji wiedzy 
i technologii

• świadczenie usług z zakresu 
monitorowania rozwiązań 
opracowywanych na UŚ oraz doradztwa 
(biznesowe, prawne, finansowe) 
w zakresie komercjalizacji wiedzy 
i technologii

• tworzenie spółek odpryskowych spin off
• pośrednictwo w prowadzeniu działalności 

badawczej i rozwojowej (B+R) 
na zlecenie podmiotów zewnętrznych

• wykorzystanie infrastruktury 
laboratoryjnej oraz wykwalifikowanej 
kadry naukowej do realizacji usług 
na zlecenie przemysłu

• oferowanie szkoleń i transfer wiedzy

SPIN-US Sp. z o.o. 



Projekt biznesowego centrum 
kreatywności, coworkingu, 
prototypowania i animowania 
projektów badawczo-
-wdrożeniowych poprzez 
zintegrowanie i rozwój 
istniejących inicjatyw przy UŚ 
oraz innych uczelniach 
i instytucjach otoczenia biznesu

SPINplace

Projekt



• Uniwersytet Śląski Dzieci
• Uniwersytet Śląski Młodzieży
• Uniwersytet Śląski Maturzystów
• Uniwersyteckie Towarzystwo 

Naukowe
• Uniwersytet Śląski dla Nauczycieli
• Uniwersytet Trzeciego Wieku
• Unibot
• Blok Kształcenia Nauczycielskiego
• Akademia Dyplomacji
• Executive MBA

CENTRUM KSZTAŁCENIA 
USTAWICZNEGO



• 350 atrakcji 
• 150 stanowisk pokazowych 
• 120 wykładów i 80 warsztatów 
• 8134 metry kwadratowe 

powierzchni wypełnionej nauką
• 13 stref tematycznych
• 6 obszarów wiedzy

ŚLĄSKI 
FESTIWAL 
NAUKI



• „Gazeta Uniwersytecka UŚ”
• „Przystanek Nauka”
• Telewizja internetowa UŚ
• Studenckie Studio Radiowe „Egida”
• Magazyn „Suplement”
• Studencki Serwis Rozwoju Osobistego 

„Więc jestem!”

MEDIA 
AKADEMICKIE



Dziękuję za uwagę!


