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ZAKRES  CZYNNOŚCI  PRODZIEKANA 

DO SPRAW PROMOCJI I WSPÓŁPRACY Z OTOCZENIEM 

1. Zarządzanie wizerunkiem Wydziału oraz wewnętrzna i zewnętrzna promocja oferty 

dydaktycznej, naukowo-badawczej i wdrożeniowej Wydziału. 

2. Stała współpraca z Biurem Promocji UE w zakresie przedsięwzięć mających na celu 

promocję całej Uczelni i/lub Wydziału, w tym udział w akcjach promocyjnych 

organizowanych przez Biuro Promocji, dostarczanie treści do folderów i ulotek 

reklamowych, informowanie Biura Promocji o wszelkich inicjatywach, konferencjach 

i innych wydarzeniach wydziałowych. 

3. Inicjowanie i rozwijanie współpracy oraz wypracowanie sposobów komunikacji z 

podmiotami otoczenia Wydziału: Kandydatami na studia, Studentami, Samorządem 

Studenckim, Pracownikami, Absolwentami, Partnerami Biznesowymi oraz 

Zagranicznymi. 

4.  Inicjowanie, wdrażanie i nadzorowanie projektów związanych z rozwojem relacji 

Wydziału z otoczeniem, w tym poprzez współpracę z jednostkami gospodarczymi, 

organizacjami biznesowymi oraz administracją państwową i samorządową w zakresie 

działalności konsultacyjno-programowej oraz edukacyjno-szkoleniowej i badawczej. 

5. Współpraca z Biurem Karier w zakresie: udostępnienia i promocji staży i praktyk 

zawodowych dla studentów oraz ofert rozwoju zawodowego absolwentów na potrzeby 

pracodawców.. 

6. Zapraszanie przedstawicieli świata nauki, biznesu, administracji państwowej i 

samorządowej oraz polityki gospodarczej do odbywania zajęć, prelekcji i spotkań ze 

studentami. 

7. Przeprowadzanie ankiet i sondaży wśród Studentów, Absolwentów oraz innych 

przedstawicieli otoczenia Wydziału. 

8. Korespondencja z urzędami i innymi podmiotami, dotycząca współpracy z otoczeniem 

zewnętrznym. 

9. Inicjowanie i organizacja współpracy naukowo-dydaktycznej z uczelniami i 

instytucjami edukacyjnymi z zagranicy, w tym wymiany pracowników naukowo-

dydaktycznych. 

10. Stała współpraca z Samorządem Studenckim i organizacjami studenckimi w zakresie 

promocji inicjatyw studenckich i dla Studentów. 

11. Stała współpraca z Prodziekanami do spraw studiów stacjonarnych i studiów 

niestacjonarnych w dziedzinie przygotowania i aktualizacji informacji dotyczących 

oferty studiów, w tym dla studentów zagranicznych. 

12. Nadzór nad organizacją uroczystości na Wydziale. 

13. Uczestniczenie we wszelkich uroczystościach na Wydziale (m.in. immatrykulacja 

studentów I – go roku, rozdanie dyplomów absolwentom, promocje doktorskie, 

wręczanie dyplomów doktorów habilitowanych nauk ekonomicznych). 

14. Współpraca z właściwymi jednostkami uczelnianymi przy organizacji i promocji 

procesu rekrutacji. 

15. Organizacja, przygotowanie i aktualizacja strony internetowej Wydziału oraz 

informacji o Wydziale na potrzeby władz Uczelni. 

16. Uczestniczenie w pracach Kolegium Dziekańskiego. 

17. Przewodniczenie komisjom egzaminacyjnym w obronach prac licencjackich, 

magisterskich i na studiach podyplomowych. 

18. Przygotowanie corocznych sprawozdań z działalności. 

19. Współpraca z jednostkami wydziałowymi przy przygotowaniu raportów dla komisji 

akredytacyjnych w zakresie działalności Wydziału. 
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20. Inne czynności zlecane przez Dziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych w zakresie 

promocji i współpracy z otoczeniem. 


