USŁUGI BADAWCZE –
oferta komercyjna

Usługi badawcze na zlecenie są najprostszą formą współpracy uczelni z jej otoczeniem społeczno-gospodarczym.
Uniwersytet Śląski w Katowicach wykonuje na zlecenie podmiotów zewnętrznych, w tym: przedsiębiorstw, jednostek samorządu
terytorialnego, organizacji pozarządowych, organów administracji publicznej oraz innych jednostek budżetowych, szereg usług
w formie m.in.:
– wykonywania prac badawczych i badawczo-rozwojowych na zamówienie,
– realizacji usług laboratoryjnych,
– przygotowywania analiz i ekspertyz,
– opracowywania opinii prawnych,
– przygotowywania opinii o innowacyjności, w szczególności do programów UE.

Uniwersytet Śląski dysponuje szerokim gronem specjalistów w wielu dziedzinach, którzy dążą do rozwiązywania aktualnych
problemów naukowych, społecznych i gospodarczych. Koncentrują się wokół tematów dotyczących m. in. zdrowia i medycyny, środowiska i zmian klimatycznych, biotechnologii, ochrony środowiska i gospodarki wodnej, technologii informacyjnych, nanotechnologii, materiałów i nowych technologii, energii, obejmują zagadnienia prawne, społeczne, z zakresu edukacji, przemian kulturowych i dziedzictwa narodowego oraz sztuki.
Uniwersytet dysponuje także blisko 170 laboratoriami i pracowniami wyposażonymi w nowoczesną aparaturę pomiarowo-badawczą. W laboratoriach prowadzone są analizy m.in. z zakresu: genetyki molekularnej, toksykologii, chemii polimerów, analizy
wody, obrazowania biomedycznego, inżynierii materiałowej, mikro- i nanotechnologii, fizyki jądrowej oraz nowoczesnych leków.
Pełna oferta na stronie: www.laboratoria.us.edu.pl

W ramach Uniwersytetu działa wiele zespołów i centrów badawczych
skoncentrowanych na aktualnych problemach społeczno-gospodarczych, w tym m.in.:
–

Obserwatorium Procesów Miejskich i Metropolitalnych – gromadzi i analizuje dane nt. obszarów funkcjonowania Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, wykonuje ekspertyzy na zlecenie, realizuje badania sektorowe w obszarach: transportu, turystyki,
kultury, rynku pracy i jego trendów, sektora edukacji, procesów demograficznych, usług w zakresie służby zdrowia oraz pomocy
socjalnej czy infrastruktury;

–

Centrum Badawcze Polityki Publicznej i Problemów Regulacyjnych – prowadzi działalność w zakresie najistotniejszych problemów i wyzwań regulacyjnych, należących do sfery polityk publicznych, w szczególności w zakresie polityki regionalnej, miejskiej i metropolitalnej, regulacyjnych wyzwań bioetyki, rozwiązań i polityk antykorupcyjnych w administracji, a także organizacji i funkcjonowania systemu nauki i szkolnictwa wyższego;

–

Interdyscyplinarne Centrum Rozwoju Kadr – prowadzi działalność z zakresu doskonalenia procesów zarządzania zasobami
ludzkimi, świadomego kształtowania przyjaznych miejsc pracy i wspomagających rozwój organizacji;

–

Śląskie Centrum Wody – prowadzi działalność badawczą, rozwojową, wdrożeniową, popularyzatorską i dydaktyczną związaną
z wodami i gospodarką wodną;

–

Uniwersyteckie Laboratoria Kontroli Atmosfery – zajmują się badaniami jakości powietrza, źródłami zanieczyszczeń oraz kierunkami ich przemieszczania; dysponują balonem na ogrzane powietrze wraz z laboratorium mobilnym oraz laboratorium
stacjonarnym wyposażonym w aparaturę do badań zanieczyszczenia atmosfery;

–

Centrum Mikroskopowego Badania Materii SPINlab – to nowoczesne laboratoria wyposażone w najnowsze mikroskopy elektronowe i sił atomowych, specjalizujące się w korelacyjnym badaniu materii, w szczególności miękkiej;

–

Polsko-Chińskie Centrum Badań Środowiskowych – prowadzi badania związane z wpływem zmian klimatu na kształtowanie
środowiska i osadnictwa obszarów położonych w strefie klimatu umiarkowanego morskiego, umiarkowanego kontynentalnego
oraz zwrotnikowego;

–

Centrum Prawa Designu, Mody i Reklamy – specjalizuje się w rozwiązywaniu problemów praktycznych pojawiających się na tle
mody, designu reklamy, w tym ich prawnych aspektów;

–

Centrum Badawcze Publicznego Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowych – prowadzi badania nad prawnymi, ekonomicznymi, technicznymi i społecznymi aspektami ochrony konkurencji oraz regulacji sektorowej i gospodarczej w obszarze prawa
antymonopolowego, prawa pomocy publicznej, zwalczania nieuczciwej konkurencji, regulacji sektorów regulowanych (sektor
energetyczny, paliw i gazu, sektor transportu kolejowego, drogowego, lotniczego i gospodarki wodnej, sektor telekomunikacyjny i pocztowy oraz sektor farmaceutyczny);

–

Centrum Badawcze GAME LAB – zajmuje się projektowaniem i badaniem wirtualnych środowisk, problematyką gier artystycznych i edukacyjnych oraz serious games;

–

Uniwersyteckie Centrum Kreatywnego Obywatelstwa – zajmuje się diagnostyką kompetencji społecznych i problemów spo
łecznych, wykonuje ekspertyzy i analizy problemów oraz zagadnień społecznych.

Wszystkie podmioty zainteresowane współpracą,
zleceniem ekspertyzy lub usługi badawczej zapraszamy
do kontaktu z Biurem Współpracy z Gospodarką
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Biuro Współpracy z Gospodarką
ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
tel. 32/359 20 81, 359 22 71, 359 15 21
transfer@us.edu.pl
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