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ZARZĄDZENIE NR 3.2017/2018 
Dziekana Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego 

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 
z dnia 9 lutego 2018 roku 

w sprawie dokumentowania aplikacji i wdrożeń produktów oraz ekspertyz naukowych 
 
 

§ 1 
W związku z koniecznością dokumentowania na potrzeby ewaluacyjne osiągnięć pracowników Wydziału 
Inżynieryjno-Ekonomicznego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu aktywności z zakresu: 

− aplikacji produktu (metody, procedury, algorytmy, ankiety, rozwiązania, rekomendacje, technolo-
gie, scenariusze) realizowanego w ramach badań naukowych lub prac rozwojowych, realizowa-
nych indywidualnie lub w ramach promowanych prac dyplomowych i doktorskich; 

− wdrożeń produktu (wyrób, strategia, program, technologia, metoda, procedura, oprogramowanie, 
plan) w podmiocie zewnętrznym, będącego wynikiem badań naukowych lub prac rozwojowych, 
którego efektem są potwierdzone korzyści finansowe.  

− ekspertyz i opracowań naukowych, albo działań artystycznych na rzecz podmiotów innych niż 
podstawowa jednostka organizacyjna, z wyłączeniem certyfikatów i orzeczeń w sprawie jakości. 

obliguję wszystkich pracowników Wydziału do przekazywania do Biura Wydziału dokumentacji po-
twierdzającą powyżej wskazaną aktywność. 
 

§ 2 
Efekty powyżej wskazanych działalności proszę składać na właściwych formularzach, stanowiących za-
łącznik do niniejszego zarządzenia (Karta aplikacji produktu – Załącznik nr 1 oraz Karta wdrożenia pro-
duktu – Załącznik nr 2). 
 

§ 3 
Dokumentację należy przekazywać w formie elektronicznej (format .pdf) oraz tradycyjnej, opatrzonej 
pieczęcią (-ami) i podpisem (-ami) osób, potwierdzających wykonanie określonych prac na rzecz jedno-
stek zewnętrznych. 
 

§ 4 
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Dokumentację w formie elektronicznej należy wysłać na adres poczty e-mail Kierownik Biura Wydziału 
Inżynieryjno-Ekonomicznego: malgorzata.moraszka@ue.wroc.pl niezwłocznie po zakończeniu prac  
na rzecz podmiotu zewnętrznego. 
 
 

§ 5 
Podpisaną dokumentację w formie tradycyjnej należy przekazać Kierownikowi Biura Wydziału Inżynie-
ryjno-Ekonomicznego (Budynek A-1, pok. 127). 
 

§ 6 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 
 

 D Z I E K A N 
 

dr hab. inż. Andrzej Okruszek, prof. UE 
 
 
 


