Profesor Ernest Knosala obchodzi w roku 2008 jubileusz 60-lecia urodzin. Z tej
okazji – jako wyraz wysokiego uznania dla zasług Profesora w dziedzinie nauki, dydaktyki i prac organizatorskich – przyjaciele, współpracownicy i uczniowie składają
tę księgę.

Życiorys
Ernest Knosala urodził się 18 listopada 1948 r. w Rzepczu (województwo opolskie). Szkołę podstawową ukończył w 1959 r., natomiast liceum w Gliwicach w roku
1966. W tym samym roku podjął studia prawnicze w filii Uniwersytetu Jagiellońskiego
w Katowicach (od 1968 r., a więc od chwili jego utworzenia, studiował w Uniwersytecie
Śląskim), które ukończył w 1970 r.
Pracę zawodową podjął w Katedrze Prawa Administracyjnego w Uniwersytecie
Śląskim, najpierw jako stażysta, a od roku 1971 jako asystent.
Stopień naukowy doktora nauk prawnych Ernest Knosala uzyskał w roku 1974,
a w roku 1975 mianowany został na stanowisko adiunkta. Stopień doktora habilitowanego w zakresie prawa administracyjnego uzyskał w roku 1986, w tym samym roku
powołany został na stanowisko docenta w Katedrze Prawa Administracyjnego.
W roku 1996 Rektor Uniwersytetu Śląskiego powołał Ernesta Knosalę na stanowisko profesora nadzwyczajnego, trzy lata później uzyskał on tytuł naukowy
profesora nauk prawnych, zaś w roku 2004 Minister Szkolnictwa Wyższego powołał
go na stanowisko profesora zwyczajnego.
Zainteresowania naukowe Jubilata koncentrują się wokół problematyki ustroju
administracji publicznej oraz nauki administracji. Jest autorem około 80 monografii,
artykułów i studiów. Do ważniejszych opracowań monograficznych należą: Zarządzanie badaniami naukowymi w Polsce. Studium z prawa administracyjnego, Warszawa 1977;
Doradztwo naukowe w świetle prawa administracyjnego, Katowice 1981; Prawne układy
sterowania w administracji publicznej, Katowice 1998; Decyzja i doradztwo w administracji
publicznej. Studium z nauki administracji i prawa administracyjnego, Bytom 2003; Rozważania z teorii nauki administracji. Prace naukowe i konferencyjne, Tychy 2004; Organizacja
administracji publicznej. Studium z nauki administracji i prawa administracyjnego, Sosnowiec 2005. Ernest Knosala jest także autorem podręcznika Zarys nauki administracji,
który pierwsze wydanie miał w roku 2005, natomiast drugie – w roku 2006.
Profesor Knosala uczestniczył w kilkudziesięciu konferencjach naukowych
krajowych i międzynarodowych, w ramach których wygłosił około 30 referatów,
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w tym kilka w języku niemieckim (Trewir, Graz, Konstanz). Wygłaszane przez niego
referaty lub komunikaty wzbudzały żywe zainteresowanie słuchaczy.
Jest członkiem Katowickiego Oddziału PAN (sekcja nauk ekonomicznych
i prawnych). W Uniwersytecie Śląskim pełnił funkcję prodziekana (1987–1989),
obecnie, od roku 1987, pełni funkcję kierownika Katedry Postępowania i Prawa Administracyjnego. W latach 2000–2002 pełnił funkcję Przewodniczącego Uczelnianej
Komisji Dyscyplinarnej ds. Pracowników Naukowych. W 2005 r. został powołany
w skład Konwentu Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości. Jest ponadto członkiem zespołu
ekspertów, przygotowującego w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
Publicznej projekt ustawy metropolitarnej.
Ernest Knosala kierował dziewięcioma pozytywnie zakończonymi przewodami
doktorskimi, natomiast w kilkunastu był recenzentem. Od momentu przejęcia przez
niego funkcji kierownika Katedry sześć osób, czworo aktualnych i dwoje byłych
pracowników, uzyskało stopnie doktora habilitowanego.
Profesor Knosala wielokrotnie był wyróżniany nagrodami rektorskimi, zaś
w 1980 r. otrzymał nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego III stopnia za
osiągnięcia naukowe. Jest odznaczony Brązowym i Srebrnym Krzyżem Zasługi.
Jest uczonym o znaczącym – nie tylko w wymiarze krajowym – dorobku naukowym. Cechuje go także wielkie zaangażowanie społeczne, wrażliwość na losy
drugiego człowieka, a przede wszystkim życzliwość dla otoczenia i otwartość, czego
najlepiej doświadczają jego koledzy, współpracownicy oraz studenci.
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