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Józef Dziechciarz Wrocław, 10 maja 2016r. 

 

ZAŁOŻENIA PROGRAMU KANDYDATA NA DZIEKANA WYDZIAŁU ZARZĄDZA-

NIA, INFORMATYKI I FINANSÓW NA KADENCJĘ 2016-2020. 

Zapraszam całą społeczność akademicką naszego wydziału, pracowników i studen-

tów do współpracy przy kontynuacji i przyspieszaniu wspólnej budowy Wydziału 

przyszłości, Wydziału na miarę naszych ambicji i możliwości.  

Ta misja wynika z naszej historii, jesteśmy najdynamiczniej rozwijającym się wy-

działem ekonomicznym w Polsce. Dzisiaj Wydział należy do najlepszych polskich 

Wydziałów w obszarach Zarządzania, Informatyki, Finansów, Rachunkowości i Me-

tod ilościowych. Wydział jest powszechnie postrzegany, jako nowoczesny i otwarty 

na zmiany, jest ceniony w kraju i za granicą.  

Zadbajmy o to, by kontynuować zrównoważony rozwój wszystkich części Wydziału, 

by każdy z reprezentowanych na Wydziale obszarów, pełnił role równoprawnego 

gospodarza.  

Mamy uzasadnione powody do dumy i zadowolenia z dotychczasowych osiągnięć. 

Wysoka pozycja w kategoryzacji Wydziałów, Akredytacje kierunków i Akredytacja 

instytucjonalna. Coraz lepsza jakość systemów informatycznych. Jakość informa-

tycznego zaplecza dydaktyki. To obszary, z których jesteśmy dumni.  

Przed nami Wyzwania nadchodzących lat. Działalność uniwersyteckiego wydziału 

jest skoncentrowana na badaniach naukowych, nauczaniu i współpracy z gospodar-

ką. Dlatego, zachowując tożsamość Wydziału z poszanowaniem tradycji i dorobku, 

opierając się o dotychczasowe osiągnięcia i rozwiązania, traktując priorytetowo 

wszystkich interesariuszy, proponuję: 

STUDENTOM. Oceniam, że największy, niewykorzystany potencjał mamy we 

współpracy ze studentami. Konieczna jest intensyfikacja współpracy ze studenta-

mi. Kierunki tej współpracy obejmują:  

 Włączenie przedstawicieli samorządu studenckiego do procesu decyzyjnego: 

 Powołanie przedstawicieli studentów do komisji wydziałowych Dydaktycznej, 

ds. Jakości Kształcenia, itp. 

 Powierzenie organizacji, przynajmniej jednego posiedzenia Rady Wydziału w 

każdym roku, Samorządowi Studenckiemu, podczas którego dyskutowane by-

łyby, m. inn. wyniki studenckiej oceny dydaktyków, prezentowane opinie do-

tyczące programów studiów i ich realizacji, jakości obsługi, wyników rekru-

tacji, itp. 

 Kształtowanie konkurencyjnej oferty edukacyjnej we współpracy z praco-

dawcami,  

 Poszerzenie elastyczności oraz pogłębienie indywidualizacji kształcenia, 

 Włączenie przedstawicieli reprezentacji studenckiej w wypracowanie struk-

tury planu i programu studiów, w tym przedsięwzięcia umożliwiające szersze 

korzystanie ze studiów dualnych, uczestnictwo w stażach i praktykach, życiu 

sportowym i kulturalnym, itp. 
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 Włączenie studentów do organizacji procesu dydaktycznego: 

 Pozyskiwanie przedstawicieli biznesu i administracji do prowadzenia wybranej 

tematyki programu studiów, oceny tematyki prac dyplomowych, wspólnej 

opieki promotorskiej, itp. 

 Wspieranie indywidualnego rozwoju uzdolnionych studentów,  

 Upowszechnienie praktyki uczestnictwa obserwatorów, studentów podczas 

egzaminów, zwłaszcza dyplomowych, poprawkowych i komisyjnych. 

 Włączenie przedstawicieli Samorządu do procesu pozyskiwania środków ze-

wnętrznych finansujących  projekty dydaktyczne i rozwojowe, obejmujące 

praktyki i staże studentów i absolwentów, przygotowanie do wejścia na rynek 

pracy, umacnianie współpracy z absolwentami, umiędzynarodowienie programów 

studiów, itp. 

 Włączenie przedstawicieli reprezentacji studenckiej do kontaktów z otoczeniem 

edukacyjnym, biznesowym i administracyjnym, obejmującym pozyskiwanie wy-

kładowców praktyków, promocję Wydziału w szkołach średnich, gromadzenie 

opinii o jakości absolwentów, itp.  

 Poszukiwanie systemu realnego (w tym finansowego) wspierania przedsięwzięć 

samorządu studenckiego i działalności studenckich kół naukowych, 

 Organizacja dorocznego seminarium naukowego kół naukowych z konkursem na 

najciekawsze opracowania naukowe. 

PRACOWNIKOM. Oceniam, że pracownicy stanowią kluczowy zasób Wydziału, ale 

potrzebne są działania wzmacniające nasze silne strony, badania naukowe i kształ-

cenie: 

 Wspieranie talentów. Potrzebne jest zindywidualizowane podejście, a także 

wzmacnianie szans rozwoju kadry akademickiej, poprzez wsparcie integracji ze-

społów badawczych, wdrożenie system pomocy dla podejmowania interdyscypli-

narnych projektów i inicjatyw badawczych 

 Wsparcie karier pracowników, pomoc w zindywidualizowanych i aktywnych dzia-

łaniach: 

 Stworzenie instytucjonalnego, sformalizowanego sytemu wsparcia procesu 

pozyskiwania zewnętrznych środków na badania naukowe (profesjonalizacja 

obsługi wnioskowania o granty). Lepsze wykorzystanie możliwości programów 

finansowanych przez UE, NCBiR, NCN, MNiSW, itp., jest warunkiem 

zwiększania dorobku naukowego oraz umacniania potencjału Wydziału, 

 Stworzenie instytucjonalnego, sformalizowanego sytemu wsparcia procesu 

publikowania w wysoko punktowanych, impactowanych czasopismach, 

 Stworzenie instytucjonalnego, sformalizowanego sytemu wsparcia procesu 

aplikowania o stopnie i tytuły naukowe, habilitacje i profesury, 

 Wspomaganie karier poprzez elastyczną politykę urlopową umożliwiającą sta-

że i wizyty studyjne w krajowych i zagranicznych ośrodkach badawczych. 

 Wyróżnianie na szczeblu Wydziału osiągnięć dydaktycznych. 

Potrzebne jest wzmocnienie promocji osiągnięć Wydziału. 

 Promowanie wysokiej jakości badań i kształcenia, potwierdzonej krajowymi i 

międzynarodowymi certyfikatami, 
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 Dokończenie procesu unifikacji kształcenia wstępnego, zwiększającego ela-

styczność kształcenia, 

 Certyfikacja umiejętności absolwentów, na potrzeby studiów licencjackich, 

magisterskich, podyplomowych i szkoleń, 

 Pozyskanie najlepszych kandydatów wymaga współpracy ze szkołami średnimi 

oraz innowacje w procesie kształcenia, wprowadzanie innowacyjnych metod 

kształcenia, w tym kształcenie w językach obcych, jako drogę do umiędzy-

narodowienia Wydziału 

 Stałe współuczestnictwo podmiotów otoczenia biznesowego i administracyjnego 

w kształtowaniu naszej oferty dydaktycznej i badawczej, 

 Budowa elastycznego systemu siatek godzin prowadzącego do tego, że rza-

dziej wybierane przez studentów przedmioty mogłyby pojawiać się raz na 

kilka semestrów, możliwe jest tworzenie nowych, atrakcyjnych specjalności 

dostosowanych do potrzeb gospodarki i dynamiki rozwoju społecznego, by 

przedstawiciele biznesu i administracji mogli prowadzić wykłady, itp. 

 Zacieśnianie kontaktów z absolwentami, wykorzystanie ich zasobów i możli-

wości w promocji oraz doskonaleniu dydaktyki, 

 Wdrożenie praktyki przygotowywania prac magisterskich i licencjackich pro-

mowanych przez przedstawicieli przemysłu wspólnie z nauczycielami akade-

mickimi, 

 Intensyfikacja wymiany zagranicznej: 

 Studentów poprzez podpisywanie nowych umów w ramach programu Erasmus 

oraz kierunków anglojęzycznych, umacnianie szkoły letniej, itp. 

 Kontraktowanie profesorów wizytujących, intensyfikacja wyjazdów zagra-

nicznych,  

 Intensyfikacja współpracy z zagranicznymi jednostkami poprzez m.in. pomoc 

w organizowaniu konferencji, szkoleń, szkół letnich oraz wspólne aplikowanie 

o granty naukowe. 

W celu przywrócenia merytorycznej funkcji posiedzeń Rady Wydziału, potrzebna 

jest radykalna przebudowa sposobu jej funkcjonowania. Reorganizacja i usprawnie-

nie posiedzeń Rady Wydziału, może polegać na: 

 Udoskonaleniu sposobu powoływania składu komisji doktorskich oraz doktorskich 

komisji egzaminacyjnych, np. delegacja uprawnienia proponowania składu, do 

Wydziałowej Komisji Nauki, albo do Rady Naukowej Instytutu. 

 Usprawnienie sposobu komunikowania o wynikach pracy komisji doktorskich, ha-

bilitacyjnych i profesorskich, 

 Usprawnienie sposobu ustalania wyników głosowań. 

Niezależnie, od wszystkich przedsięwzięć, proponuję, by w każdym roku akademic-

kim, dwa posiedzenia Rady Wydziału poświęcić wyłącznie problemom merytorycz-

nym, w tym jedno posiedzenie organizowane przez Samorząd Studentów Wydziału. 

OTOCZENIE. Najważniejsza jest sprawna współpraca z władzami Uniwersytetu. 

Reprezentacja interesów Wydziału wymaga jedności i poparcia dla Dziekana w jego 

przedsięwzięciach.  
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Otoczenie instytucjonalne i biznesowe odgrywa coraz większą rolę. Nowe formy 

oceny instytucjonalnej oraz nowe zasady finansowania wymagają intensywnej pracy 

nad włączeniem Wydziału do czołówki jednostek organizacyjnych w Polsce. Propo-

nowane rozwiązania będą temu sprzyjać. 

PROPONUJĘ wszystkim pracownikom i studentom realizację naszych marzeń po-

przez pracę; dobrze zorganizowaną pracę organiczną, aby Wydział Zarządzania, 

Informatyki i Finansów był Wydziałem nowoczesnym, oferującym najwyższy poziom 

nauki, dydaktyki oraz obsługi.  

Budujmy razem Wydział przyszłości dla nas i przyszłych pokoleń 

Jestem i będę otwarty na wszelkie propozycje i sugestie płynące zarówno ze stro-

ny pracowników naukowo-dydaktycznych, pracowników obsługi oraz studentów Na-

szego Wydziału. Proponuję zainicjowanie i przeprowadzenie niezbędnej, szerokiej 

dyskusji nad: 

 Nową, przystosowaną do nowych wyzwań strukturą organizacyjną Wydziału, 

 Rekrutacją na pierwszy rok studiów licencjackich na Wydział, co umożliwiłoby 

zatrzymanie na Wydziale najlepszych kandydatów, 

 Sposobami pozyskiwania i dystrybucji dodatkowych przychodów za świadczenie 

dodatkowych usług edukacyjnych, badawczych i doradczych. 

Zdecydowałem się ubiegać o zaszczytne stanowisko Dziekana Naszego Wydziału, 

ponieważ najbliższy czas będzie momentem szczególnym w dziejach naszego Wy-

działu. Następuje bardzo intensywny proces awansów zawodowych pracowników 

Wydziału. Konieczne jest stworzenie perspektywy dalszego rozwoju zawodowego 

oraz zagwarantowanie źródeł satysfakcji zawodowej w atmosferze współpracy i 

wspólnoty interesu. 

Oczekujemy nowoczesnej, wspaniałej siedziby Wydziału. Zasiedlając nowoczesny 

gmach, uzyskamy niepowtarzalną szansę na nowe otwarcie w funkcjonowaniu Na-

szego Wydziału. Aby sprostać tym wyzwaniom potrzebna jest jedność i zaangażo-

wanie wszystkich części Naszego środowiska. Jestem przekonany, że razem wyko-

rzystamy tę szansę. 

 

Józef Dziechciarz 


