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PROPONOWANY ZAKRES  CZYNNOŚCI DZIEKANA 

                         WYDZIAŁU  NAUK EKONOMICZNYCH 
 

1. Przewodniczenie posiedzeniom Rad Wydziału, nadzór nad sprawami wprowadzanymi 

do porządku obrad Rad Wydziału, czuwanie nad prawidłowością przeprowadzanych kwestii. 

2. Nadzór nad prawidłowością przeprowadzanych przewodów habilitacyjnych i 

doktorskich oraz przewodnictwo nad nimi. 

3. Wnioskowanie o ogłoszenie konkursu na asystenta, adiunkta, powołanie na 

stanowisko profesora nadzwyczajnego i przeprowadzanie procedury konkursowej. 

4. Kontrola dokumentacji wychodzącej do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów w 

Warszawie oraz do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz współpraca z tymi 

organami.  

5. Prowadzenie wszelkich uroczystości na Wydziale Nauk Ekonomicznych 

(immatrykulacja studentów I – go roku, rozdanie dyplomów absolwentom, promocje 

doktorskie, wręczanie dyplomów doktorów habilitowanych nauk ekonomicznych). 

6. Nadzór nad umowami i rachunkami finansowymi, wystawianymi recenzentom 

dorobku profesorskiego, habilitacyjnego i doktorskiego. 

7. Kontrola protokołów z posiedzeń Rad Wydziału,  obron prac doktorskich, przewodów 

habilitacyjnych, protokołów egzaminacyjnych studentów, wystawianych przez pracowników 

naukowych. 

8. Uczestniczenie w wyborach kierownictwa w instytutach i katedrach. 

9. Nadzór nad przebiegiem procesu dydaktycznego, w tym kontrola realizacji planów 

studiów, czuwanie nad poziomami prowadzonych zajęć, w tym poprzez możliwość: hospitacji 

zajęć lub zlecanie ich osobom do tego upoważnionym. 

10. Kontrola dokumentacji toku studiów absolwentów i studentów, którzy kontynuują 

naukę za granicą. 

11. Powoływanie nowych edycji stacjonarnych i niestacjonarnych studiów doktoranckich 

poprzez Radę Wydziału. 

12. Powoływanie komisji rekrutacyjnych. 

13. Decydowanie o przyjęciach studentów obcokrajowców. 

14. Nadzór i kontrola spraw studenckich, zarówno dotycząca nauczania, jak i spraw 

bytowych studentów. 

15. Kierowanie studentów na praktyki zagraniczne. 

16. Nadzór nad pracami przeprowadzanymi dla akredytacji kierunków. 

17. Przewodniczenie przy akredytacji w/w kierunków. 

18. Przewodniczenie Wydziałowej Komisji do spraw Rozwoju Kadr Naukowych. 

19. Reprezentowanie Wydziału w pracach Senackiej Komisji do spraw Rozwoju Kadr 

Naukowych. 

20. Opiniowanie wniosków w sprawie powierzenia zajęć dydaktycznych osobom nie 

zatrudnionym na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. 

21. Występowanie z wnioskiem do Wydziałowej Komisji do spraw Rozwoju Kadr 

Naukowych o dokonanie okresowej oceny nauczyciela akademickiego pełniącego funkcję 

Kierownika Katedry. 

22. Nadzór nad planowaniem i przebiegiem studiów doktoranckich w danym roku 

akademickim. 

23. Kontrola sesji egzaminacyjnej podstawowej i poprawkowej (ustalanie terminów 

zaliczeń i egzaminów). 

24. Stała współpraca z Samorządem Studenckim i organizacjami studenckimi. 

25. Uczestniczenie w pracach Kolegium Dziekańskiego. 
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26. Przewodniczenie komisjom egzaminacyjnym w obronach prac licencjackich, 

magisterskich. 

27. Przewodniczenie komisjom Rady Wydziału powoływanym w przewodach 

doktorskich. 

28. Przewodniczenie zespołowi do spraw przeglądu i aktualizacji Strategii Wydziału. 

29. Przygotowanie corocznych sprawozdań z działalności Wydziału. 


