
 

 

 

     R-B-SOP.021.1.100.2022  

  

    ZARZĄDZENIE NR  100/2022  

Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we 

Wrocławiu  

z dnia 12 lipca 2022 r.  

 

w sprawie określenia procedury nadawania statusu profesora, badacza lub wykładowcy 

afiliowanego przy Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu 

 

Na podstawie § 71 Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu zarządzam, co 

następuje:  

§ 1 

1. Rektor, z własnej inicjatywy lub na wniosek dziekana wydziału, może nadać na czas określony 

osobie niebędącej pracownikiem Uczelni i uczestniczącej w Uczelni w prowadzeniu badań 

naukowych lub zajęć dydaktycznych status profesora, badacza lub wykładowcy afiliowanego 

przy Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.  

2. Rektor nadaje status profesora afiliowanego osobie uczestniczącej w UEW w prowadzeniu 

badań naukowych oraz zajęć dydaktycznych. 

3. Rektor nadaje status badacza afiliowanego osobie uczestniczącej w UEW w prowadzeniu 

badań naukowych. 

4. Rektor nadaje status wykładowcy afiliowanego osobie uczestniczącej w UEW w prowadzeniu 

zajęć dydaktycznych. 

 

§ 2 

1. Z wnioskiem o nadanie statusu profesora, badacza lub wykładowcy afiliowanego może 

wystąpić dziekan wydziału. 

2. Wniosek o nadanie statusu profesora, badacza lub wykładowcy afiliowanego przy UEW 

wymaga pozytywnego zaopiniowania przez radę wydziału. 

3. Wniosek o nadanie statusu profesora, badacza lub wykładowcy afiliowanego przy UEW 

zawiera w szczególności: 

1) informacje o kandydacie: 



 

 

a) imię i nazwisko, 

b) kwalifikacje naukowe lub zawodowe, 

c) osiągnięcia, dorobek naukowy, dydaktyczny lub zawodowy, 

d) informacje o aktualnym miejscu lub miejscach pracy, 

2) określenie zakresu prac, w jakim kandydat będzie uczestniczył w badaniach naukowych, 

prowadzeniu zajęć dydaktycznych lub innych formach aktywności, w szczególności udzielania 

konsultacji pracownikom, studentom lub doktorantom. 

§ 3 

1. Status profesora, badacza lub wykładowcy afiliowanego przy UEW uprawnia w 

szczególności do:  

1) prowadzenia w UEW badań naukowych lub zajęć dydaktycznych; 

2) udziału w programach, projektach lub przedsięwzięciach realizowanych przez UEW. 

2. Szczegółowe zasady korzystania z uprawnień, o których mowa w ust. 1 określa Rektor przy 

rozpatrywaniu wniosku. 

 

§ 4 

1. Rektor z własnej inicjatywy lub na wniosek dziekana wydziału albo na wniosek profesora, 

badacza lub wykładowcy afiliowanego może zmienić okres, na który przyznał status, o którym 

mowa w § 1 ust. 1. Wniosek, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie wymaga ponownej 

opinii rady wydziału. 

2. W uzasadnionych okolicznościach, w szczególności w przypadku niezgodnego z decyzją 

Rektora korzystania z uprawnień przez profesora, badacza lub wykładowcę, Rektor z własnej 

inicjatywy lub na wniosek dziekana wydziału może odebrać przyznany status.  

3. Osobie, która utraciła status profesora, badacza lub wykładowcy afiliowanego w 

okolicznościach, o których mowa w ust. 2, nie można ponownie przyznać tego statusu. 

 

§ 5 

1. Profesor afiliowany posługuje się pisaną po nazwisku nazwą statusu: profesor afiliowany UEW, 

a w języku angielskim WUEB Affiliate Professor. 

2. Badacz afiliowany posługuje się pisaną po nazwisku nazwą statusu: badacz afiliowany UEW, a 

w języku angielskim WUEB Affiliated Researcher 



 

 

3. Wykładowca afiliowany posługuje się pisaną po nazwisku nazwą statusu: wykładowca 

afiliowany UEW, a w języku angielskim WUEB Affiliated Lecturer.  

 

§ 6 

Obsługę administracyjną w zakresie gromadzenia i obiegu dokumentacji prowadzi właściwe 

biuro wydziału. 

§ 7 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

                                                                  Rektor 

                                                                    

                                                                                         Prof. dr hab. Andrzej Kaleta 

 


