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Dziekan Wydziatu Nauk Ekonomicznych

Z ARZ 4D ZENIE DZIEKANA WYDZIAI.U NAUK EKONOMICZNYCH
NR 1/2016 Z DNIA 25.t0.2016

w sprawie Internetowej Tablicy Ogloszeri

oraz strony internetowej AktualnoScilWydaruenia na WNE

Cblem poprawy jakoSci Swiadczonych uslug edukacyjnych na Wydziale Nauk Ekonomicznych
wprowadza sig strong internetowq o nazwie INTERNETOWA TABLICA OGLOSZEN, kt6ra
zastgpuje tradycyjne, zlokalizowane przy Dziekanatach WNE tablice ogtroszef dla Student6w
Wydzialu Nauk Ekonomicznych.
Internetowa Tablica Ogloszeri jest jedynym oficjalnym kanalem informacyjnym na WNE,
slulEcym przekazywaniu przez Pracownik6w Wydzialu (w szczeg6lnoSci przez Prowadz4cych,
Pracownik6w Biura Wydzialu WNE oraz Wladz WNE) informacji skierowanej do Student6w
WNE w podziale na stopieri studi6w, rok studi6w, kierunek studi6w i grupy administracyjne.
Do indywidualnego kontaktu ze Studentami sluzy konto mailowe przydzielone Studentowi
w systemie USOS.

W przypadku studi6w prowadzonych w j. polskim na WNE dostgp do Internetowej Tablicy
Ogloszef moZliwy jest ze strony internetowej v,rydziatu: www.ue.wroc,pl/w)'dzial-ne z menu
bocznego oraz po naciSnigciu kafelka o nazwie ,,INTERNETOWA TABLICA OGtr-OSZEN"
w sekcji:

a. DLA STUDENTOW - STUDIA LICENCJACKIE O STOPNIA)
(http://www.ue.wroc.pl/wydzial_ne/8420/studia_i:stopnia_internetowa_tablica ogloszen.

html ),
b. DLA STUDENTOW - STUDIA MAGISTERSKIE (II STOPNIA)

(http://www.ue.wroc.pl/wydzial-ne/8421/studia ii-stopnia internetowa-tablica-oeloszen.
html)

c. DLA STUDENTOW - STUDIA DOKTORANCKIE (III STOPNIA)
(http://www.ue.wroc.pl/wydzial-ne/8422lstudia_iii stopnia internetowa-tablica_ogloszen
.html ).

W przypadku studi6w prowadzonych w j. angielskim na WNE dostgp do Internetowej Tablicy
Ogloszef (ang. Online Announcement Board) mozliwy jest ze strony internetowej wydziatu
www.ue.wroc.pl/wydzial_ne po naciSnigciu w sekcj i :

a. DLA STUDENTOW - STUDIA LICENCJACKIE (I STOPNIA) kafelka o nazwie

,,FOR INTERNATIONAL BACHELOR STUDENTS"
(http:/hwvw.ue.wroc.pllwydzial-ne/12011/online-announcement_board.html ),

b. DLA STUDENTOW - STUDIA MAGISTERSKIE (II STOPNIA) kafelka o nazwie

,,FOR INTERNATIONAL MASTER STUDENTS"
(http://www.ue.wroc.pllwydzial nel12013/online announcement board.html ).
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5. Online Announcement Board prowadzona jest wylEcznie w j. angielskim.

6. Aby zamreScii informacjg dla Student6w Pracownicy WNE redaguj4 treS6 informacji i wysylaj4
informacjg drog4 elektroniczn4 do Zastgpcy Kierownika Biura Wydzialu NE ds. Studi6w I
Stopnia, gdy informacja dotyczy studi6w I stopnia lub do ZastEpcy Kierownika Biura Wydzialu
NE ds. Studi6w II Stopnia i Ksztalcenia Ustawicznego, gdy informacja dotyczy studi6w II stopnia
oraz gdy informacja dotyczy studi6w III stopnia.

7. Informacja, o kt6rej mowa w pkt 6,

a. musi zawierai okreSlenie: stopnia studi6w, rodzalu studi6w (stacjonarne/niestacjonarne),

roku studi6w, kierunku studi6w i, jeSli informacja nie dotyczy calego kierunku, wskazanie
grup administracyjnych,

b. przeznaazona dla Student6w studiuj4cych w j. angielskim na WNE winna byi
zr edagow ana przez Pracownik6w w j . angiel skim,

c. nie moze zawierac material6w dydaktycznych.

8. Zastgpcy Kierownika Biura Wydzialu WNE niezwlocznie po otrzymaniu informacji od
Pracownik6w WydziaLu zamieszczq4 informacjg na Internetowej Tablicy Ogloszef i informuj4
o tym fakcie pracownika Dziekanatu sprawujqcego opiekg nad Studentami, do kt6rych jest
skierowana informacj a.

9. Studenci WNE s4 zobowi4zani do monitorowania Internetowej Tablicy Ogloszeri.
10. Administratorem Internetowej Tablicy Ogloszeri jest Prodziekan WNE ds. Promocji i Wsp6lpracy

zOtoczeniem.
ll.Celem wzmocnienia pozytywnego wizerunku Wydzialu Nauk Ekonomicznych aktywuje sig

strong internetow4 o nazwie ,,AKTUALNOSCVWYDARZENIA" informuj4c4 o wahnych
wydarzemach z zakresu dzialalnoSci naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej z udziaNem

Pracownik6w i Student6w vydziaNu (m.in. organizacja konferencji i seminari6w naukowych,
uzyskane awanse naukowe i nominacje na funkcj e, otrzymane nagrody i nominacje do nagr6d,
otrzymane granty, autorstwo publikacji w renomowanych czasopismach o zasiggu

mrEdzynarodowym, autorstwo/redakcja publikacji ksi4zkowej, pokonferencyjnej

i monograficznej, zlecema wykonywane dla praktyki, wyklady goScinne, i inne wydarzenra
o pozytywnym przekazie).

12. Dostgp do strony mozliwy jest ze strony internetowej v,rydzialu: www.ue.wroc.pllwydzial_ne
z menu bocznego orazpo naciSnigciu kafelka o nazwIe,,AKTUALNOSCVWYDARZENIA"
w sekcji: WYDZIAN- NAUK EKONOMICZNYCH
(http : //www. ue.wroc.pllwydzial_ne/8 3 9 1 /aktualno sci wydarzenia. html ).

13. Pracownicy i Studenci wydzialu s? zobowi4zani do zredagowania tresci informacji
o wydarzeniach, o kt6rych mowa w pkt. lI, i przekazania treSci informacji drog4 elektroniczn4 do

Prodziekana WNE ds. Promocji i Wsp6trpracy zOtoczeniem.
l4.Informacja, o kt6rej mowa w pkt. 11, powinna zawierat odnoSniki do stron internetowych

dedykowanych wydarzeniom, kt6rych informacja dotyczy oraz, w miarg mozliwoSci, relacjg
foto gr afrcznq z pr zebie gu wyd arzeni a.
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15. Prodziekan ds. Promocji i Wsp6tpracy z Otoczeniem niezwLocznie zamieszcza informacjg
w serwisie i informuje o tym fakcie Biuro Promocji Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu.
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