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1. Wprowadzenie 
 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa składam sprawozdanie z działalności 

Akademii Ekonomicznej im Oskara Langego we Wrocławiu. Rok 2005 był kolejnym 

rokiem kontynuacji wcześniej przyjętych założeń w zakresie działalności naukowo-

badawczej, dydaktycznej i inwestycyjnej. Senat uczelni w dniu 4 maja 2004 roku przyjął 

strategię rozwoju Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, która obejmuje wszystkie 

obszary aktywności uczelni – edukację i badania naukowe, organizację i zarządzanie 

uczelnią, gospodarkę finansową i inwestycje, wskazując programy mające zapewnić 

osiągnięcie poszczególnych celów strategicznych. Obszary te i stosowne dla nich cele 

muszą być postrzegane na tle Misji naszej uczelni. Dlatego warto w tym miejscu 

przytoczyć w całości treść tej misji:  

„Misją Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu jest 

wzbogacanie wiedzy z dziedziny ekonomii i nauk o zarządzaniu oraz kształcenie wysoko 

wykwalifikowanych, przedsiębiorczych i twórczych kadr, zdolnych sprostać wyzwaniom 

gospodarki światowej i lokalnej. Działalność uczelni jest osadzona w bogatych tradycjach 

uniwersyteckich, a jej podstawą są takie wartości jak: 

- dążenie do prawdy, 

- szacunek dla wiedzy i umiejętności,  

- rzetelność w ich upowszechnianiu, 

- otwartość na nowe idee, 

- poszanowanie podmiotowości człowieka. 

Swoją działalność uczelnia prowadzi w poczuciu odpowiedzialności za jakość 

wiedzy absolwentów, badań i ekspertyz”. 

Miniony rok 2005 przypadł na okres szczególny ze względu na przynajmniej trzy 

czynniki. Po pierwsze zostały wybrane nowe władze akademickie, w tym Rektor 

i Prorektorzy. Po drugie została uchwalona przez Sejm nowa Ustawa Prawo 

o szkolnictwie wyższym, która w zasadniczym stopniu zmieniła warunki funkcjonowania 

szkół wyższych. Po trzecie, w 2005 roku zanotowaliśmy znaczną stratę w naszym wyniku 

finansowym, co w sposób oczywisty oznaczało zobowiązanie nowych władz Uczelni 

do działań mających na celu poprawę tego wyniku poprzez przede wszystkim 

racjonalizację i redukcję kosztów, ale także tworzenie w dłuższym okresie warunków dla 

pozyskiwania nowych przychodów. W roku 2005 wystąpiły również pierwsze 

niekorzystne dla szkoły symptomy, jeśli chodzi o sytuację demograficzną, co przejawiło 

   



się m.in. w spadku liczby studentów kształconych na studiach niestacjonarnych, 

a w konsekwencji i spadku przychodów oraz dochodów. Ten spadek dodatkowo wynikał 

z nowych uwarunkowań prawnych, uniemożliwiających zwłaszcza kontynuację naboru 

w zamiejscowych ośrodkach dydaktycznych.  

Nowe Kierownictwo Uczelni postawiło sobie zadanie, aby poprzez zasadniczą 

poprawę sytuacji finansowej szkoły, dzięki działaniom podjętym jeszcze w roku 2005 

(także we współpracy z ustępującym kierownictwem: władzami rektorskimi i Senatem), 

oraz planowanym do realizacji do roku 2006 zasadniczo poprawić sytuację finansową, w 

tym płynnościową Uczelni, w ten sposób stwarzając przesłanki dla działań rozwojowych 

w dalszej perspektywie czasowej. Niezależnie od tego, już w roku 2005 podjęto 

przygotowania do realizacji takich działań, zwłaszcza w tym zakresie, w jakim ich 

finansowanie może być oparte w decydującej części na pozyskaniu środków z funduszy 

strukturalnych Unii Europejskiej. Jako przykład można tu podać projekty inwestycyjne 

dotyczące termomodernizacji niektórych obiektów budowlanych.  

 
2. Kierunki i formy kształcenia 

 
W Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu istnieją następujące 

Wydziały: 
  

a. Gospodarki Narodowej 
b. Zarządzania i Informatyki 
c. Inżynieryjno-Ekonomiczny 
d. Gospodarki Regionalnej i Turystyki (z siedzibą w Jeleniej Górze). 

 
 W 2005 roku w uczelni prowadzona była edukacja w systemie stacjonarnym, 
wieczorowym i zaocznym na studiach magisterskich i licencjackich. 
 
 W 2005 roku w Akademii były prowadzone następujące kierunki i specjalności 
studiów na poszczególnych Wydziałach: 
 
Wydział Gospodarki Narodowej 
  
Kierunek: Finanse i bankowość 
 
Specjalności:  -   bankowość i ubezpieczenia 
   - finanse przedsiębiorstw i instytucji samorządowych 
  - finanse i rachunkowość 
Kierunek:  Stosunki międzynarodowe 
 
Specjalności:  - handel zagraniczny 

-       integracja europejska 
-      międzynarodowa gospodarka przestrzenna 

   



 
Kierunek:  Zarządzanie i marketing 
 
Specjalności:  - ekonomika i zarządzanie w przedsiębiorstwie 

- komunikacja marketingowa 
- zarządzanie marketingowe 

 
Wydział Zarządzania i Informatyki 
 
Kierunek:  Finanse i bankowość 
 
Specjalności:  - bankowość i ubezpieczenia 

- finanse europejskie publiczne i przedsiębiorstw 
- finanse małych i średnich przedsiębiorstw 
- nieruchomości 
- rachunkowość i auditing 
- rachunkowość i auditing w sektorze finansów publicznych 
- zarządzanie finansami 
- zarządzanie ryzykiem 
- usługi finansowe na jednolitym rynku UE 

 
 
Kierunek:  Informatyka i ekonometria 
 
Specjalności:  - analiza danych 
              - e-biznes 

- ekonometria menedżerska  
- informatyka w zarządzaniu 
- metody i systemy wspomagania decyzji 
- technologie informacyjne i komunikacyjne 
- zarządzanie informacją i wiedzą. 

 
Kierunek:  Zarządzanie i marketing 
 
Specjalności:  - kształtowanie współczesnego menedżera 
     - logistyka  
     - zarządzanie informacją marketingową   

- zarządzanie kadrami 
- zarządzanie przedsiębiorstwem 
- zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem 
- zarządzanie jednostkami administracji publicznej. 

 
Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny 
 
Kierunek:  Zarządzanie i inżynieria produkcji 
 
Specjalności:  - zarządzanie i inżynieria produkcji żywności 

 - zarządzanie i inżynieria w przemyśle chemicznym 
 - zarządzanie i inżynieria ochrony środowiska 

 

   



 
Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki 
 
Kierunek:  Ekonomia 
 
Specjalności: - analiza ekonomiczna 

  - finanse i rachunkowość 
- gospodarka i administracja publiczna 
- gospodarka europejska 
- zarządzanie gospodarką turystyczną i hotelarstwem 
- zarządzanie jakością i środowiskiem 
- zarządzanie przedsiębiorstwem 

 
Akademia Ekonomiczna po raz trzynasty przeprowadziła rekrutację wśród swoich 

studentów na trzyletnie studia w Międzynarodowym Instytucie w Zittau (Republika Federalna 
Niemiec). Studia w Zittau oferowane są na kierunkach: 
Techniki ochrony środowiska, Ekonomika przedsiębiorstwa, Inżynieria ekonomiczna, 
Nauki społeczne. 
 
 W 2005 roku uruchomiono 13 edycję Magisterskich Studiów Menedżerskich (MBA) 
w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej. 
 
 W 2005 roku Państwowa Komisja Akredytacyjna pozytywnie oceniła jakość 
kształcenia na kierunku ekonomia w Jeleniej Górze, Wałbrzychu i Bolesławcu. 
 
 W 2005 roku były prowadzone następujące studia podyplomowe: 
 
Wydział Gospodarki Narodowej 
 

1. Finanse i bankowość. 
2. Fundusze strukturalne i Fundusz Spójności UE.   
3. Handel zagraniczny.  
4. Skuteczny menedżer nowoczesnej firmy. 
5. Zarządzanie i marketing. 
6. Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa w warunkach UE. 
7. Zarządzanie i finanse w ochronie zdrowia. 

 
Wydział Zarządzania i Informatyki 
 
1.  Analityk finansowy. 
2.  Doradztwo podatkowe i zarządzanie podatkami. 
1. MSP dla KW Policji. 
4.  MSP Obsługa i wykorzystanie funduszy unijnych 
5.  MSP Zarządzanie firmą.  
6.  Nowoczesne zarządzanie kadrami. 
7.  Praktyczne zarządzanie finansami i finansowanie 
     przedsięwzięć inwestycyjnych z funduszy UE. 
8.  Rachunkowość 
9.   Rachunkowość zarządcza i controlling. 
10. Rachunkowość i kontrola finansowa. 

   



11. Rachunkowość i podatki. 
12. Rachunkowość i kontrola podatkowa. 
13. Ubezpieczenia i inwestycje finansowe. 
14. Zarządzanie pracą. 
15. Zarządzanie produkcją i usługami. 
16. Zarządzanie finansami i inwestycje finansowe. 
17. Zarządzanie bhp. 
18. Zarządzanie logistyczne przedsiębiorstwem. 
19. Zarządzanie projektami UE. 
20. Zarządzanie jednostkami opieki zdrowotnej. 
21. Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa w warunkach UE. 
22. Zarządzanie i finanse w ochronie zdrowia. 
23. Zamówienia publiczne. 
 
Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny 
 

1. BHP. 
2. Analiza ekonomiczna w systemach zarządzania przedsiębiorstwem. 
3. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami. 
4. Szacowanie nieruchomości. 
5. Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie. 
6. Zarządzanie nieruchomościami. 
7. Zarządzanie przedsiębiorstwem komunalnym. 

  
Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki w Jeleniej Górze 
 

1. Rachunkowość i kontrola finansowa. 
2. Zarządzanie w sektorze publicznym. 

 
     
3. Wykaz jednostek naukowo-dydaktycznych  
  

WYDZIAŁ GOSPODARKI NARODOWEJ 
  

Instytut Ekonomii 
Katedra Mikroekonomii i Ekonomii Instytucjonalnej 

Katedra Makroekonomii 

Katedra Ekonomii Matematycznej 

Katedra Ekonomii Ekologicznej 

Instytut Marketingu 
Katedra Badań Procesów Usługowych 

Katedra Strategii Marketingowej 

Katedra Badań Marketingowych 

Katedra Finansów 

Katedra Polityki Ekonomicznej i Europejskich Studiów Regionalnych 

   



Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstwa 

Katedra Zarządzania Strategicznego 

Katedra Historii Gospodarczej 

Katedra Socjologii i Polityki Społecznej 

Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych  

Katedra Prognoz i Analiz Gospodarczych 

Katedra Filozofii i Komunikacji Społecznej 

Katedra Gospodarki Przestrzennej i Administracji Samorządowej 

Katedra Zarządzania Procesami Gospodarczymi 

  

WYDZIAŁ INŻYNIERYJNO-EKONOMICZNY 
  

Instytut Nauk Ekonomicznych 
Katedra Analizy i Diagnostyki Ekonomicznej 

Katedra Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Żywnościowej 

Katedra Rachunkowości i Controllingu Przedsiębiorstw 

Katedra Pracy i Stosunków Przemysłowych 

Katedra Ekonomii i Gospodarowania Środowiskiem 

Katedra Informatyki Ekonomicznej 

Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem 

  

Instytut Chemii i Technologii Żywności 
Katedra Chemii Bioorganicznej 

Katedra Chemii Nieorganicznej 

Katedra Aparatury i Inżynierii Procesowej 

Katedra Technologii Żywności Pochodzenia Zwierzęcego 

Katedra Technologii Chemicznej 

Katedra Biotechnologii Żywności 

Katedra Analizy Jakości 

Katedra Inżynierii Bioprocesowej 

  

WYDZIAŁ ZARZĄDZĄDZANIA I INFORMATYKI 
       Katedra Prawa Gospodarczego 

       Katedra Matematyki 

  

   



Instytut Cybernetyki Ekonomicznej 
Katedra Badań Operacyjnych 

Katedra Ekonometrii 

Katedra Statystyki i Cybernetyki Ekonomicznej 

Katedra Logistyki 

 

Instytut Informatyki Ekonomicznej 
Katedra Teorii Informatyki 

Katedra Systemów Sztucznej Inteligencji 

Katedra Komunikacji Gospodarczej 

Katedra Inżynierii Systemów Informatycznych Zarządzania 

Katedra Zarządzania Informacją i Wiedzą 

  
Instytut Organizacji i Zarządzania 

Katedra Teorii Organizacji i Zarządzania 

Katedra Strategii i Metod Zarządzania 

Katedra Zarządzania Produkcją i Pracą 

Katedra Zarządzania Kadrami 

Katedra Projektowania Systemów Zarządzania 

  

Instytut Rachunkowości 
Katedra Teorii Rachunkowości i Analizy Finansowej 

Katedra Rachunku Kosztów i Rachunkowości Zarządczej 

Katedra Rachunkowości Finansowej i Kontroli 

Katedra Controllingu 

  

Instytut Zarządzania Finansami 
Katedra Zarządzania Bankiem 

Katedra Inwestycji Finansowych i Ubezpieczeń 

Katedra Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa 

  

JEDNOSTKI MIĘDZYWYDZIAŁOWE 
Studium Języków Obcych 

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu 

 

   



JEDNOSTKI OGÓLNOUCZELNIANE 

       Biblioteka Główna  
       
 WYDZIAŁ GOSPODARKI REGIONALNEJ I TURYSTYKI w Jeleniej Górze 

Katedra Finansów i Rachunkowości 

Katedra Gospodarki Regionalnej 

Katedra Zarządzania Jakością i Środowiskiem 

Katedra Gospodarki Przestrzennej 

Katedra Ekonometrii i Informatyki 

Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną 

Katedra Ekonomii i Polityki Ekonomicznej 

Katedra Nauk o Przedsiębiorstwie 

Katedra Zarządzania Strategicznego i Logistyki 

Katedra Mikroekonomii 

  

Studium Języków Obcych 

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu 

  

4. Zatrudnienie 
 

Na dzień 31 grudnia 2005r. było 1.472 pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze 
godzin oraz 38 pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin. Oznaczało to 
o 61 osób zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin więcej, niż wynosił stan zatrudnienia 
w dniu 31.12.2004r. oraz o 12 osób więcej zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin . 
 

W końcu 2005 r. struktura zatrudnienia w Uczelni pracowników pełnozatrudnionych była 
następująca: 
 

1. Nauczyciele akademiccy 764 

2. Pracownicy inżynieryjno-techniczni 104 

3. Pracownicy administracyjno-ekonomiczny 260 

4. Pracownicy Działu Wydawnictw 28 

5. Pracownicy poligrafii 17 

6. Pracownicy służby bibliotecznej 67 

7. Pracownicy obsługi 232 

8.                              RAZEM 1.472 

  

   



Nauczyciele akademiccy: 

 

1. Profesorowie z tytułem 62 

2. Profesorowie nadzwyczajni AE 63 

3. Adiunkci habilitowani 12 

4. Adiunkci 227 

5. Asystenci 200 

6. Starsi wykładowcy 149 

7. Wykładowcy 31 

8. Lektorzy, instruktorzy 15 

9. Adiunkci naukowi 2 

10. Asystenci naukowi 3 

11.         RAZEM 764 

 

 

5. Działalność naukowo-badawcza w 2005 roku. 
 

5.1. Podstawowe obszary badawcze  

 
W 2005 roku w Akademii Ekonomicznej prowadzone były badania w ramach 

działalności statutowej i badań własnych w następujących obszarach badawczych:  
 

- nowa ekonomia keynsistowska i nowa ekonomia instytucjonalna, 

- socjologia, polityka i komunikacja społeczna, 

- bankowość i ubezpieczenia, 

- rynki kapitałowe, inwestycje finansowe i zarządzanie finansami, 

- rynek pracy i kapitał społeczny,  

- handel zagraniczny, gospodarka Unii Europejskiej i integracja europejska, 

- polityka ekonomiczna ( w tym: polityka rynkowa, rozwoju, przemysłowa, regionalna, 

   innowacyjna i inwestycyjna),  

- programowanie ekorozwoju i rozwój agrobiznesu,  

- finanse publiczne, lokalne, europejskie i międzynarodowe 

- analizy sektorowe (turystyka, przemysł, instytucje finansowe), 

- studia regionalne i lokalne, 

- programowanie ekorozwoju, 

   



- badania transgraniczne-euroregionalne, 

- zarządzanie jednostkami organizacyjnymi (w tym: przedsiębiorstwem, bankiem, instytucją 

  samorządową, finansową, jednostkami służby zdrowia, w odniesieniu do zasobów 

   rzeczowych, kadrowych, finansowych, w ujęciu funkcjonalnym i procesowym). 

- zarządzanie i badania marketingowe oraz komunikacja i informacja marketingowa, 

- finanse, rachunkowość, auditing i controlling jednostek organizacyjnych,  

- systemy informacyjne i informatyczne w organizacji, zarządzanie informacją i wiedzą,  

- przygotowanie i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem m.in.: badań operacyjnych,  

   prognozowania, ekonometrii i informatyki ,  

- systemy zarządzania jakością,  

- ekonomia, ekologia i ochrona środowiska,   

- technologia, biotechnologia i ocena żywności, 

- chemia ciała stałego, związki heterocykliczne i polimery reaktywne, 

- aparatura i inżynieria procesowa.  

 

 5.2. Działalność statutowa 

 

Dotacja na działalność statutową w roku 2005 w wysokości 3.890.200,- zł. 

przeznaczona była głównie na dofinansowanie prac badawczych katedr. W ramach 

działalności statutowej Uczelnia realizowała w roku 2005 łącznie 66 tematów badawczych, 

w tym: 

 
�        Wydział Gospodarki Narodowej: 18 

�        Wydział Zarządzania i Informatyki: 23 

�        Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki w Jeleniej Górze: 9  

�        Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny: 16 

 

W zdecydowanej większości były to tematy zespołowe wykonywane 

pod kierownictwem kierowników katedr.  

Z dotacji na dofinansowanie działalności statutowej centralnie sfinansowano import 

czasopism zagranicznych w kwocie 450.000,-zł i łączność komputerową w kwocie 70.000,-zł. 

Dodatkowo wydzielono rezerwę w wysokości 30.000,- zł. dla Prorektora ds. Współpracy 

   



z Zagranicą. Rezerwa ta została powiększona o 12.439,- zł przekazane przez Dziekana 

Wydziału GN – dr hab. Marka Łyszczaka, prof. AE. 

Szczegółowy wykaz kwot przeznaczonych na dofinansowanie działalności statutowej 

przedstawiono w tabeli.  

   
Wydział Kwota 

dotacji 
Zmniejszenia Kwota 

przyznana 
Kwota 

wykorzysta
na * 

Wydział Zarządzania i 

Informatyki 

  
  

1411.300,- 

  
  

196.955,- 

  
  

1068.345,- 

 
 

1131.723,21
Wydział Gospodarki 

Narodowej 

  
1356.000,- 

  
189.090,- 

  
1025.910,- 

 
985.548,15 

Wydział Gospodarki 
Regionalnej i Turystyki  
 

  
  

559.300,- 

  
  

76.175,- 

  
  

413.125,- 

 
 

423.461,92 
Wydział Inżynieryjno-

Ekonomiczny 

  
563.600,- 

  
87.780,- 

  
475.820,- 

 
470.237,17 

Rezerwa Rektora   36.439,00 36.439,00 

Akademia Ekonomiczna    
3.890.200,- 

  
550.000,- 

  
2.983.200,- 

 
3047.409,45

   
* kwota ta obejmuje również niewykorzystane środki z lat ubiegłych  
 
 

 Udokumentowanym efektem prowadzonych prac badawczych w ramach działalności 

statutowej były artykuły opublikowane i przyjęte do druku oraz referaty zgłoszone 

i wygłoszone na konferencjach naukowych (krajowych i zagranicznych). 

   

5.3.  Badania własne 
 
Z przyznanej Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu w roku 2005 dotacji na badania 

własne w wysokości 1024.000,- zł. Rektorska Komisja ds. Badań Naukowych wydzieliła 

100.000,- na fundusz rezerwowy Rektora na sfinansowanie wniosków typu D, a także 

wniosków studenckich kół naukowych. 

Pozostała kwota 924.000,- została podzielona na Wydziały według zasad przyjętych 

w Akademii Ekonomicznej. 

Kwoty przyznane i wykorzystane na poszczególnych wydziałach ilustruje poniższa 

tabela. 

   



 

Wydział Kwota przyznana Kwota wykorzystana* 

Gospodarki Narodowej 300.484,80 245.132,83 

Zarządzania i Informatyki 332.131,80 320.900,83 

Inżynieryjno-Ekonomiczny 158.974,20 159.739,93 

Gosp. Regionalnej i 

Turystyki 

132.409,20 129.355,47 

Rezerwa Rektora  100.000,-   59.109.38 

Razem 1024.000,- 914.238,44 

* kwota ta obejmuje nie wykorzystane kwoty z roku ubiegłego 
 

W ramach badań własnych uczelnia realizowała w roku 2005 łącznie 196 tematów 

badawczych w 4 różnych typach: 

Typ A – badania służące rozwojowi naukowemu młodej kadry realizowane w sposób 

indywidualny, 

Typ B – badania służące kształtowaniu specjalizacji naukowej jednostki organizacyjnej 

realizowane przez zespoły składające się z pracowników jednej katedry, 

Typ C – badania służące kształtowaniu specjalności naukowej wydziału, doskonaleniu metod 

dydaktycznych oraz rozwojowi nowych kierunków kształcenia realizowane przez zespoły 

składające się z pracowników różnych katedr.  

Typ D – badania służące doskonaleniu metod dydaktycznych oraz rozwojowi nowych 

kierunków kształcenia realizowane przez zespoły składające się różnych wydziałów uczelni. 

Rozkład poszczególnych typów badań na wydziałach obrazuje poniższa tabela: 

 

Wydział Typ A Typ B Typ C Typ D Razem 

Gospodarki Narodowej 49 11 1 0 61 

Zarządzania i Informatyki 23 16 5 0 44 

Inżynieryjno-Ekonomiczny 28 5 1 0 34 

Gosp.Regionalnej i Turystyki 30 6 1 0 37 

Rezerwa rektora 2 17 0 1 20 

Razem 132 55 8 1 196 

 

   



 Wśród finansowanych z rezerwy rektora projektów badawczych typu B 13 było 

realizowanych przez studenckie koła naukowe.  

Wynikiem prowadzonych prac badawczych w ramach badań własnych były 

zakończone (ale także nowo otwarte i kontynuowane) przewody doktorskie, habilitacje, 

monografie, artykuły opublikowane i przyjęte do druku oraz referaty zgłoszone i wygłoszone 

na konferencjach naukowych (krajowych i zagranicznych). Wyniki prac badawczych były 

upowszechnione m.in. w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki w formie referatów, 

plakatów i dyskusji panelowych. Osiągnięcia te ilustruje poniższa tabela: 

 
Rodzaje 
aktywności 
naukowej 

Wydział 

Gospodarki 

Narodow.  

Wydział 

Zarządzania 

i 

Informatyki

Wydział 

Gospodarki 

Regionalnej 

 i Turystyki 

Wydział 

Inżynie-

ryjno-

Ekonom. 

  

  

Razem 

Przewody 
doktorskie 

64 87 15 16 182 

- otwarte 40 46 8 10 104 
- zakończone 24 41 7 6 78 
Habilitacje    4 6 0 2 12 
- zakończone 3 3 0 1 7 
- w trakcie  1 3 0 1 5 
Monografie 5 3 1 0 9 
Tytuły prof. 1 2 0 0 3 
Artyk.i ref. 126 163 142 62 493 
Udz. W konf. 120 169 83 41 413 
  
* realizowane poza wydziałem 
 

Przyznane środki na badania własne wpłynęły znacząco na rozwój młodej kadry 

naukowej, przyczyniając się także do głębszych refleksji nad specjalnościami naukowymi 

wydziałów uczelni i ich wewnętrznych jednostek organizacyjnych. 

  
 

5.4. Granty 

 

W roku 2005 realizowane były następujące projekty badawcze własne i promotorskie 

finansowane przez MNiI : 

 

 
 

   



Wydział Gospodarki Narodowej 
 

1. Prof.Stanisław Nowosielski – Controllingowa koncepcja zarządzania małymi 

i średnimi przedsiębiorstwami – grant własny – kontynuacja. 

2. Prof. Aniela Styś  – Proces kreatywności w marketingu – grant własny – kontynuacja. 

3. Prof. Krystyna Mazurek-Łopacińska – Zachowania konsumentów na rynku dóbr 

i usług kultury – grant promotorski – kontynuacja. 

4. Dr hab. Barbara Iwankiewicz – Rak – Organizacje pozarządowe jako podmioty  

rynku usług społecznych – identyfikacja obszarów decyzji rynkowych i procesów 

zarządzania – grant własny – kontynuacja. 

5. Prof. dr hab. Aniela Styś – Marka jako zasób przedsiębiorstwa – problemy 

identyfikacji i pomiaru – grant promotorski – kontynuacja. 

6. Prof. dr hab. Marek Łyszczak – Uwarunkowania rozwoju rynku krótkoterminowych 

papierów dłużnych w Polsce – grant promotorski – kontynuacja. 

7. Prof. dr hab. Grażyna Osbert – Pociecha – Elastyczność jako uwarunkowanie 

funkcjonowania i rozwoju organizacji – grant własny – nowy. 

8. Prof. dr hab. Grażyna Światowy – Wykorzystanie Internetu w działalności 

edukacyjnej szkół wyższych – grant promotorski – nowy. 

9. Prof. dr hab. Kazimiera Wilk – Rozwój Dolnego Śląska w latach 1995 – 2004 

ze szczególnym uwzględnieniem roli bezpośrednich inwestycji zagranicznych – grant 

promotorski – nowy. 

10. Prof. dr hab. Stanisław Nowosielski – Metody implementacji controllingu 

w informatyzowanych przedsiębiorstwach – grant promotorski – nowy. 

11. Prof. dr hab. Andrzej Graczyk – Ekonomiczne uwarunkowania inwestycji 

w energetykę odnawialną w Polsce ( na przykładzie energetyki wiatrowej ) – grant 

promotorski – nowy. 

12. Prof. dr hab. Ireneusz Kuropka –  Metody budowy gospodarczych prognoz 

ostrzegawczych – grant promotorski – nowy. 

13. Dr Dorota Kwiatkowska – Ciotuchna – Metody ekonometryczne i statystyczna analiza 

wielowymiarowa w międzynarodowych badaniach rynku pracy – grant własny – 

nowy. 

14. Prof. dr hab. Bogusław Fiedor – Działalność banków komercyjnych. na rzecz 

realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju – grant promotorski – nowy. 

 

   



Razem na wydziale realizowano w 2005 r. 5 granów własnych i 10 grantów 

promotorskich,  w tym było 6 kontynuowanych i 9 przyznanych w roku 2005. Wartość badań 

zrealizowanych na wydziale w 2005 r. w formie grantów wyniosła 129.820,78. 

 

Wydział Zarządzania i Informatyki 
 
1. Dr Józef Magiera – Matematyczne metody w teorii pomiaru – grant własny – 

kontynuacja. 

2. Prof. Krzysztof Jajuga – Modelowanie struktury terminowej stóp procentowych- grant 

promotorski – kontynuacja. 

3. Dr inż. Edyta Mazurek – Społeczne i komercyjne ubezpieczenie od bezrobocia – grant 

własny – kontynuacja. 

4.  Prof. dr hab. Danuta Misińska – Dokumentacja transakcji z podmiotami powiązanymi 

w świetle prawa podatkowego – grant promotorski  - kontynuacja. 

5. Prof. dr hab. Mieczysław Przybyła – Zmiany struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa 

implikowane stosowaniem controllingowej koncepcji zarządzania – grant promotorski – 

kontynuacja. 

6. Prof. dr hab. Edward Nowak – Zrównoważona karta wyników w realizacji strategii miasta 

– grant promotorski – kontynuacja. 

7. Prof. dr hab. Jan Skalik – Diagnozowanie kryzysu w organizacji – grant promotorski – 

kontynuacja. 

8. Prof. dr hab. Kazimierz Perechuda – Zasoby niematerialne jako źródło przewagi 

konkurencyjnej prywatnych przedsiębiorstw medycznych – grant promotorski – 

kontynuacja. 

9. Prof. dr hab. Józef Koziński - Identyfikacja strategii małych przedsiębiorstw 

na przykładzie Dolnego Śląska – grant promotorski – kontynuacja. 

10. Prof. dr hab. Andrzej Gospodarowicz – Metody oceny ryzyka kredytowego gospodarstw 

rolnych – grant promotorski – kontynuacja. 

11.  Prof. dr hab. Mirosława Kwiecień – Projekty i prace badawczo – rozwojowe 

a sprawozdanie finansowe – grant promotorski – kontynuacja. 

12. Prof. dr hab. Stanisława Ostasiewicz – Zastosowanie metod statystycznych do analizy 

polis wieloopcyjnych – grant promotorski – kontynuacja. 

13. Prof. dr hab. Stanisław Heilpern – Zastosowanie metod imputacji wielokrotnej do analizy 

danych w badaniach społeczno – ekonomicznych – grant promotorski – kontynuacja. 

   



14. Dr Katarzyna Kuziak – Metody ekonometryczno – statystyczne w zintegrowanym 

systemie zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie – grant własny – kontynuacja. 

15. Prof. dr hab. Stanisław Krawczyk – Zastosowanie wybranych algorytmów podziału zbioru 

do rozwiązywania problemów wyznaczania tras pojazdów – grant promotorski – 

kontynuacja. 

16. Prof. dr hab. Edward Nowak – Controlling w zarządzaniu gminą – grant promotorski – 

kontynuacja. 

17. Prof. dr hab. Krzysztof Jajuga – Uwarunkowania rozwoju rynku krótkoterminowych 

papierów dłużnych w Polsce grant promotorski – kontynuacja. 

18. Prof. dr hab. Juliusz Siedlecki – Zastosowanie samoorganizujących map cech do analizy 

danych ekonomicznych – grant promotorski – kontynuacja. 

19. Prof. dr hab. Jan Skalik – Orientacja procesowa w zarządzaniu placówką administracji 

samorządowej – grant promotorski - kontynuacja. 

20. Prof. dr hab. Krzysztof Jajuga – Zastosowanie teorii wartości ekstremalnych w analizie 

ryzyka rynku finansowego grant promotorski – kontynuacja. 

21. Prof. dr hab. Tadeusz Listwan – Zarządzanie kadrą menedżerską w organizacjach 

międzynarodowych – grant własny – kontynuacja. 

22. Prof. dr hab. Rafał Krupski – Identyfikacja zasobów relacyjnych w małych i średnich 

przedsiębiorstwach – grant promotorski – kontynuacja. 

23. Prof. dr hab. Rafał Krupski – Aplikacja i ewaluacja systemu zarządzania ryzykiem 

w triadzie: jakość – ochrona środowiska – bezpieczeństwo i higiena pracy – grant 

promotorski – kontynuacja. 

24. Prof. dr hab. Juliusz Siedlecki – Rola podatków w kształtowaniu dobrobytu społecznego – 

grant promotorski – kontynuacja. 

25. Prof. dr hab. Stanisław Krawczyk – Zastosowanie modeli symulacyjnych w analizie 

skutków „efektów bicza” – grant promotorski – kontynuacja. 

26. Prof. dr hab. Wanda Ronka – Chmielowiec – Modelowanie ryzyka katastrof 

w zarządzaniu ryzykiem – grant promotorski – kontynuacja. 

27. Prof.dr hab. Andrzej Kardasz – Controlling działalności marketingowej przedsiębiorstwa 

– grant promotorski – nowy. 

28. Prof. dr hab. Edward Nowak – Stan i kierunki rozwoju controllingu w przedsiębiorstwach 

produkcyjnych – grant promotorski – nowy. 

29. Prof. dr hab. Edward Nowak – Instrumenty rachunkowości zarządczej wspomagającej 

zarządzanie jakością – grant promotorski – nowy. 

   



30. Prof. dr hab. Andrzej Małachowski – Internetowe źródła pozyskiwania informacji 

i wiedzy na potrzeby inteligentnego przedsiębiorstwa – grant promotorski – nowy. 

31. Prof. dr hab. Andrzej Gospodarowicz – Ocena efektywności bankowych produktów 

depozytowo – kredytowych –grant promotorski – nowy. 

32. Prof. dr hab. Andrzej Kardasz – Monitoring finansowy w organizacjach charytatywnych – 

rozwiązania unijne i polskie – grant promotorski – nowy. 

33. Prof. dr hab. Juliusz Siedlecki – Optymalizacja decyzji inwestycyjnych w automatycznych 

systemach transakcyjnych – grant promotorski – nowy. 

34. Dr hab. Mariusz Czekała – Zastosowanie wybranych metod statystycznej analizy 

wielowymiarowej do weryfikacji założeń modelu ekonometrycznego – grant promotorski 

– nowy. 

35. Prof. dr hab. Edward Nowak – Rachunkowość w zarządzaniu przez projekty – grant 

promotorski – nowy. 

36. Prof. dr hab. Adam Kopiński -  Wycena wartości niematerialnych i prawnych w spółkach 

internetowych – grant promotorski – nowy. 

37. Prof. dr hab. Wanda Ronka – Chmielowiec – Zastosowanie metod ilościowych w analizie 

i ocenie ubezpieczeń dla działalnośći gospodarczej – grant własny – nowy. 

38. Dr hab. Mariusz Czekała – Zastosowanie uogólnionych modeli liniowych w analizie 

szeregów przekrojowych – grant promotorski – nowy. 

 

Razem na wydziale realizowano w 2005 r. 33 granty promotorskie i 5 grantów własnych, 

w tym 26 było kontynuowanych i 12 przyznanych w 2005 r. Wartość badań zrealizowanych 

na wydziale w 2005 r. wyniosła 377.213,26 zł. 

 

 

Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki 

 

1. Dr Jacek Adamek – Fundusze potrąceń potrąceń gwarancji kredytowych a rozwój 

małych i średnich przedsiębiorstw – doświadczenia polskie i międzynarodowe – grant 

własny – kontynuacja. 

2. Prof. dr hab. Andrzej Rapacz – Marketing relacji w działalności biur podróży 

w Polsce – grant promotorski – kontynuacja. 

   



3. Prof. dr hab. Jerzy Sokołowski – Rola samorządu gminnego w kształtowaniu    

dochodów własnych na przykładzie wybranych gmin województwa dolnośląskiego – 

grant promotorski – nowy. 

4..Prof. dr hab. Grażyna Borys – Bancassurance jako przejaw powiązań banków 

komercyjnych i firm ubezpieczeniowych – grant promotorski – nowy. 

5..Prof. dr hab. Tadeusz Borys – Koncepcja budowy wskaźników zrównoważonego 

rozwoju na przykładzie ochrony jakości powietrza – grant promotorski – nowy. 

6..Prof. dr hab. Grażyna Borys – Pomoc publiczna na cele związane z ochroną 

środowiska w Polsce – grant promotorski – nowy. 

7. Prof. dr hab. Tadeusz Borys – Ubezpieczenia ekologiczne jako narzędzie realizacji 

koncepcji zrównoważonego rozwoju – grant promotorski – nowy. 

8. Prof. dr hab. Grażyna Borys – Fakultatywne formy zabezpieczania dochodów 

na starość – grant promotorski – nowy. 

 

Na Wydziale GRiT realizowano w 2005 r. 8 grantów, w tym jeden własny i 7 promotorskich, 

2 były kontnuowane, a 6 nowych. Wartość badań zrealizowanych na tym wydziale w 2005 

wyniosła 123.788,30 zł. 

 

Wydział Inżynieryjno Ekonomiczny 
 

1. Prof. Danuta Sołtys – System oceny controllingu w przedsiębiorstwie – grant 

promotorski – kontynuacja. 

2. Prof. Jerzy Hanuza -  Nitrowa, azowe i hydroazowe pochodne pirydyny-prekursory 

nowych polimerów przewodzących – grant promotorski – kontynuacja.  

3. Prof. Jerzy Hanza – Nowe zol-żelowe materiały optoelektroniczne zawierające 

kompleksy ziem rzadkich z pochodnymi pirydyny – grant promotorski – 

kontynuacja. 

4. Prof. hab. Tadeusz Dudycz – Zarządzanie majątkiem obrotowym w procesie 

kreowania wartości przedsiębiorstwa – grant promotorski – nowy. 

5. Prof. dr hab. Tadeusz Dudycz – Efektywność funkcjonowania polskich 

przedsiębiorstw – grant własny – nowy. 

 

Na wydziale IE realizowano w 2005 roku 5 grantów – wszystkie promotorskie w tym 1 nowy. 

Wartość zrealizowanych badań – 47.881,66 zł.  

   



Ponadto Uczelnia w 2005 r. realizowała również umowy wynikające z uczestnictwa 

w 5 Programie Ramowym Unii Europejskiej oraz zlecone przez inne podmioty. Były 

to następujące projekty: 

 

1. Prof. Tadeusz Miśkiewicz  - SPUB KBN – kontynuacja ( specjalny projekt przyznany 

przez KBN przeznaczony na dofinansowanie projektu wykonywanego w ramach 

5 Programu Ramowego Unii Europejskiej ) 

2. Prof. Grażyna Światowy – Communication In the Intercultural New Europe – projekt 

zlecony przez Komisję Wspólnot Europejskich. 

3. Prof. Bogusław Fiedor – Założenia prawno – instytucjonalnych zmian w systemie 

instrumentów ekonomicznych dla ochrony środowiska z uwzględnieniem uwarunkowań 

europejskich. 

4. Dr Maciej Czarnecki – Stimulate and Promote Good Practices in the Field of Digital 

Content in Eastern and Western Europe. 

 

Wartość badań w powyższych projektach wyniosła 203.224,16zł. 

  

5.5. Konferencje naukowe zorganizowane w 2005 r. 

W roku sprawozdawczym na poszczególnych wydziałach zorganizowano 

i współorganizowano łącznie 39 konferencji o następujących tytułach: 

 

Wydział GN 

1. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Employment Issues In the European Union 

2. Europejska certyfikacja kompetencji pracowników a korzyści dla gospodarki 

3. Kierunki transformacji społeczno – ekonomicznej w przestrzeni Polski 

ze szczególnym uwzględnieniem obszarów metropolitalnych 

4. Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Spójność społeczna, gospodarcza 

i terytorialna w politykach Unii Europejskiej 

5. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Współczesne problemy polityki 

ekonomicznej 

6. Zrównoważony rozwój. Doświadczenia polskie i europejskie.  

7. Badania przestrzenne rynku i konsumpcji a polityka regionalna UE 

8. Biznes międzynarodowy a internacjonalizacja gospodarki narodowej 

9. Biznes międzynarodowy a internacjonalizacja gospodarki polskiej 

   



10. Etyka w życiu gospodarczym 

11. Gospodarka lokalna w teorii i praktyce 

12. Gospodarka przestrzenna i administracja samorządowa  

13. II Ogólnopolska konferencja katedr ekonomii 

14. Konferencja Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych 

15. Konkurencyjność polskiej gospodarki wobec procesu integracji europejskiej 

16. Narodowy Plan Rozwoju alternatywą dla Dolnego Śląska 

17. Problemy regionalne i globalne we współczesnej gospodarce światowej  

18. Problemy internacjonalizacji i globalizacji we współczesnej gospodarce 

19. Prognozowanie w zarządzaniu firmą 

20. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 

21. Rachunkowość Zarządcza i Controlling 

22. Rozwój regionalny i globalny we współczesnej gospodarce światowej 

23. Spójność społeczna, gospodarcza i terytorialna w polityce UE 

24. Stosunki gospodarcze integrującej się Europy 

25. Strategie i logistyka organizacji sieciowych 

26. Współczesne formy i kierunki inwestowania w Europie 

27. Współczesne problemy polityki ekonomicznej 

28. Wyzysk ekonomiczny – współcześnie 

29. Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka 

30. Zmiana warunkiem sukcesu 

31. Ład instytucjonalny w gospodarce 

 

Wydział ZI  

 
1. „Tendencje Światowe a Rynek Polski” 

2. „Pozyskiwanie wiedzy i zarządzanie wiedzą”. 

3. „Standaryzacja rachunkowości i rewizji finansowej (wymiana doświadczeń  biegłych 

rewidentów i pracowników  naukowych)  

4. „Statystyka Aktuarialna - stan i perspektywy rozwoju w Polsce”  

5. „QOL 2005 Towards Quality of Life Improvement” 

6. „Applications of Mathematics and Statistics in Economics”  

7. „Wpływ norm ostrożnościowych w ograniczaniu ryzyka w działalności banku spółdzielczego”  

8. „Rachunkowość a controlling” 

   



9. „Współczesne Tendencje Rozwojowe Badań Operacyjnych”  

10. „Nowoczesne technologie informatyczne zarządzania”  

11. „Zarządzanie finansami firm”  

12. „ Nauczanie matematyki i przedmiotów pokrewnych na studiach ekonomicznych” 
 
Tytuły referatów plenarnych na  konferencjach międzynarodowych wyg oszonych przez 
pracowników jednostki na zaproszenie: 

ł
 

 
1. European Integration Forum (EIF) 2005, a conference on „European e-learing activites to 

support the Bologna Roadmap” Dresden, referat “ E-learning in education of logisticians in 
Poland” 

 
2. Information Management - Discountinuity management in innovative network organization.  

 
3. CCCT 2005 – The 3rd International Conference on Computing, Communications and Control 

Technologies CCCT '05 24-27 lipca, 2005 - Austin, Texas, USA – Nowicki A., Rot A., 
Szymanski J. “The Use of Modern Management Concepts in the Software Process”, W: CCCT 
2005 – The 3rd International Conference on Computing, Communications and Control 
Technologies CCCT '05 Austin, Texas, USA, vol. 2, red. Hsing-Wei Chu, Michael J. Savoie, 
Belkis Sanchez, Nobuo Saito, wyd: International Institute of Informatics and Systemics, 
Orlando, Florida, USA 2005 

 
4. ITIB 2005 – Information Technology in Business 2nd Conference. June 14 - 17, 2005 Saint 

Petersburg, Russia – Nowicki A., Rot A., Ziora L. “Information Security Policy: The Polish 
Financial Institutions Case”, W: 2nd Conference Information Technology in Business ITIB 
’05, Saint Petersburg, Russia 2005, edited by Helena Lindskog, UniTryck, wyd: Linköping, 
Sweden 2005 

 
5. The 13-th International Conference on “Information Systems Development”, Karlstad 

University, 14-17 sierpnia 2005, Karlstad, Sweden – Unold J. „More on the Framework of the 
Theory of Information: Working with Constraint”, W: „Advances In Information Systems 
Development: Bridging the Gap Between Akademia and Practice”, red. A.G. Nilsson et al., 
Karlstad University Studies nr 30/2005, Karlstad, Sweden 2005 

 
6. The 6-th European Congress of Systems Science, 19-22 września 2005, Paris, France – Unold 

J., Wojtkowski W. „On Structuring Collective Behavior in a Global Information System: 
Reaching Toward a New Paradigm of Rationality”, W: 6-eme Congres de Sciences des 
Systemes: Symposium, Ateliers, Sommaires”, Paris, France 

 
7. The 7-th International Conference on Information Management ICIM, 15-17 czerwca 2005, 

Gdańsk – Unold J. „On Chosen Relations Among Reengineering, Information Technology and 
Managerial Issues”, W: “Information Management ICIM”, red. B. Kubiak, A. Korowicki, 
Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2005 

 
8. WMSCI 2005 – The 9-th World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics, 

10-13 lipca 2005 Orlando, FL, USA – Nowicki A., Rot A., Szymanski J. “The Application of 
Fuzzy Logic to The Software Process Quality Measurement – A Case Study”, W: WMSCI 
2005 – The 9-th World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics, 
Orlando, Florida, USA, vol. 4, red. Callaos N., Lesso W., Palesi M., wyd: International 
Institute of Informatics and Systemics, Orlando, Florida, USA 2005 

 

   



9. The Second Conference of Management and Industrial Engineering, wyd: Niculescu, 
Rumunia 2005; Skwarnik M. Owoc M. “MIS flexibility management in network 
organizations”, W: “Sustainable Development Management”   

 
10. XX Konferencja SWO’2005, 20-21 października 2005, Ustroń – Nowicki A., Ziora L. 

„Information Technology Architecture for Real Time Enterprise”, W: “Systemy 
Wspomagania Organizacji SWO 2005”, red. T. Porębska-Miąc, H. Sroka, Wyd. AE Katowice 
2005 

 
11. XX Konferencja SWO’2005, 20-21 października 2005, Ustroń – Unold J. „Introduction to 

Information Technology Marketing”, W: “Systemy Wspomagania Organizacji SWO 2005”, 
red. T. Porębska-Miąc, H. Sroka, Wyd. AE Katowice 2005 

 

Wydział IE 

1. Agrobiznes 2005. Zmiany w agrobiznesie po przystąpieniu Polski do Unii 

Europejskiej 

 

Wydział GRiT 

1. Współczesne problemy polityki ekonomicznej. 

2. Gospodarka lokalna w teorii i praktyce. 

3. Nowoczesne koncepcje zarządzania – rozwiązania praktyczne. 

4. Edukacja dla ekorozwoju. 

5. Strategie i logistyka organizacji sieciowych. 

6. Zarządzanie jakością i środowiskiem 2005. 

7. Kierunki transformacji społeczno – ekonomicznej przestrzeni Polski ze szczególnym 

uwzględnieniem obszarów metropolitalnych. 

8. Międzynarodowa konferencja Naukowa nt. Współczesne problemy polityki 

ekonomicznej.  

 

5.6. Działalność wspomagająca badania 

 

W 2005 r. MNiI przyznało Uczelni 28.000,- zł. na promocję, upowszechnianie 

i popularyzację osiągnięć naukowych i naukowo-technicznych, 10.000,- zł na działalność 

wydawniczą i 20.000,- dla Biblioteki . 

 

Dofinansowano następujące konferencje: 

 

1. Inwestycje finansowe i ubezpieczenia – tendencje światowe a polski rynek. 

   



2. Pozyskiwanie wiedzy i zarządzanie wiedzą. 

3. Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce. 

4. Kształcenie na poziomie master konsorcjum uniwersytetów europejskich. 

5. QOL 2005 Towards Quality of Life Improvement . 

6. Nowoczesne technologie informacyjne w zarządzaniu. 

 

Monografie: 

1. M.Klamut, E.Pancer – Cybulska: Polska w rozszerzonej Unii Europejskiej – 

uwarunkowania i perspektywy rozwoju. 

Czasopisma: 

 Argumenta Oeconomica 

Ponadto Wydawnictwo uczelniane otrzymało dofinansowanie na udział w Krajowych 

Targach Książki Akademickiej ATENA 2005 

 

5.7. Studia doktoranckie 

  

W Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu w roku sprawozdawczym prowadzone 

były studia doktoranckie w trybie dziennym i zaocznym. W trybie dziennym studiowało 

łącznie 202 osób, a w trybie zaocznym 273 oraz 4 obcokrajowców. Liczba uczestników 

studiów doktoranckich w przekroju poszczególnych wydziałów została przedstawiona 

w poniższej tabeli: 

 

Wydział Gospodarki Narodowej Wydział Zarządzania i Informatyki 

Dzienne Zaoczne Dzienne Zaoczne 

105 147 97 126 

 

W 2005 roku obroniło prace doktorskie 26 słuchaczy dziennych studiów 

doktoranckich i 11 z zaocznych studiów doktoranckich. 

 
 
5.8.  Projekty badawcze realizowane w 2005 r. na AE, współfinansowane przez 
Europejski Fundusz Społeczny  
 
 
W roku 2005 na Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego realizowane były cztery 
projekty badawcze finansowane z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej: 

   



 
1. „Dr Best – program stypendialny dla najlepszych doktorantów na Akademii 

Ekonomicznej” 
2. "Kompleksowy monitoring potencjału i barier regionalnego rynku pracy WIEDZA 

PLUS 2" 
3. „Rozwój Regionalnego Systemu Innowacji” 

4. „Rynek Pracy Aglomeracji Wrocławskiej. Stan i perspektywy” 

 
Projekt „Dr Best – program stypendialny dla najlepszych doktorantów na 

Akademii Ekonomicznej” jest realizowany w ramach Działania 2.6 „Regionalne strategie 
innowacyjne i transfer wiedzy” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju 
Regionalnego (ZPORR). 

Wysokość przyznanej dotacji dla AE wynosi: 617.140,00 zł, z czego 75% stanowią 
środki z Europejskiego Funduszu Społecznego, a 25% z budżetu państwa. 

Projekt trwa od 01.10.2005 r. do 30.09.2007 r. Celem projektu jest wsparcie finansowe 
najzdolniejszych słuchaczy studiów doktoranckich Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. 
O stypendia mogą się ubiegać zarówno doktoranci studiów dziennych, jak i zaocznych. 

Stypendia udzielane w ramach projektu mogą być przeznaczone wyłącznie 
na pokrycie kosztów związanych z pracą naukową. Podstawą oceny merytorycznej wniosków 
o stypendia jest zgodność z następującymi kryteriami: 

1) wpływ na aktualny stan wiedzy w danej dziedzinie, 
2) innowacyjność projektu badawczego, 
3) potencjał wykorzystania wyników badań w województwie dolnośląskim, 
4) wpływ na karierę naukową doktoranta. 

Przewidywana wysokość wsparcia dla stypendysty w ramach jednej edycji wynosi 
6 000 PLN brutto, płatne w częściach po 1 000 PLN brutto przez 6 miesięcy. Przewidziane są 
cztery edycje programu stypendialnego Dr Best. W każdej przewidziane jest udzielenie 
20 stypendiów. 

Przewodniczącym Komitetu Sterującego Projektu jest prof. zw. dr hab. Andrzej 
Gospodarowicz. Opiekunami Merytorycznymi są: dr hab., prof. AE Barbara Iwankiewicz-
Rak oraz prof. zw. dr hab. inż. Zdzisław Jasiński. 

W 2005 roku projekt znajdował się w fazie przygotowawczej. 9 listopada 2005 r. 
została podpisana umowa między Instytucją Wdrażającą – Urzędem Marszałkowskim 
Województwa Dolnośląskiego – a Akademią Ekonomiczną im. O. Langego we Wrocławiu 
o dofinansowanie projektu. Działania w projekcie dotyczyły organizacji pracy w ramach 
Biura Projektu, rozdzielenia zadań dla osób zarządzających projektem oraz opracowania 
Regulaminu Realizacji Projektu. W grudniu 2005 r. został również opracowany Regulamin 
przyznawania stypendiów i rozpoczęto prace nad przygotowaniem wzoru umowy 
stypendialnej.  
 
 

Projekt badawczy "Kompleksowy monitoring potencjału i barier regionalnego 
rynku pracy WIEDZA PLUS 2" jest realizowany w ramach działania  2.1 ”Rozwój 
umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia 
ustawicznego w regionie” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 
2004 – 2006”. 

 Wysokość przyznanej dotacji dla AE wynosi: 200 000,00 zł z czego 75% stanowią 
środki z Europejskiego Funduszu Społecznego, a 25% z budżetu państwa. 
 
Projekt rozpoczął się 1 października 2005 i potrwa do 31 stycznia 2007.  Projekt "WIEDZA 
PLUS 2" jest realizowany w partnerstwie, przez:  

   



• ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. (koordynator projektu), 

• Związek Pracodawców Polska Miedź, 

• Akademię Ekonomiczną we Wrocławiu. 

Projekt jest realizowany pod nadzorem Instytucji Wdrażającej - Dolnośląskiego 
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu. 

Cele projektu są zgodne ze Strategią Rozwoju województwa dolnośląskiego oraz 
Ramowym Planem Realizacji Działania na rok 2005. Projekt "WIEDZA PLUS 2" ma 
zwiększyć konkurencyjność regionu poprzez realizację następujących celów:  

1. Określenie pełnego i rzeczywistego obrazu regionalnego rynku pracy.  
2. Ocenę adekwatności potencjału ludzkiego i systemu szkoleniowego w stosunku 

do obecnych i przyszłych wymagań regionalnego rynku pracy.  
3. Opracowanie wytycznych do systemu dokształcania w zakresie szkoleń, praktyk 

zawodowych i usług doradczych. 

Wynikiem projektu będzie określenie obecnych i przyszłych potrzeb w zakresie 
umiejętności i kwalifikacji zawodowych pracowników i przyszłych kierunków dokształcania 
w celu zwiększenia mobilności zawodowej mieszkańców w dostosowywaniu swoich 
umiejętności do lokalnego rynku pracy. Projekt uwzględnia dokonanie diagnozy sytuacji 
w obszarze monitorowania rynku pracy, realizację badania zbieżności prowadzonych 
w regionie przedsięwzięć w zakresie podwyższania umiejętności i kwalifikacji zawodowych 
z potrzebami regionalnego rynku pracy oraz zaktywizowanie współpracy pomiędzy 
instytucjami monitorującymi regionalny rynek pracy.  

Planowane rezultaty Projektu "WIEDZA PLUS 2" to analiza regionalnego rynku 
pracy:  

• Analiza potencjału i sytuacji na regionalnym rynku pracy, 

• Raport z badania potrzeb i oczekiwań pracodawców względem przyszłych i obecnych 
pracowników,  

• Raport z badania pracujących w zakresie planów i kierunków dalszego kształcenia 
i dokształcania, 

• Raport z badania studentów pod kątem kierunków dokształcania i zdobywania 
praktyki zawodowej oraz planów zawodowych na przyszłość, 

• Raport z badania uczniów szkół ponadgimnazjalnych pod kątem kierunków 
dokształcania i zdobywania praktyki zawodowej oraz planów zawodowych na 
przyszłość,  

• Analiza zbieżności prowadzonych w regionie przedsięwzięć w zakresie podwyższania 
umiejętności i kwalifikacji zawodowych, 

• Prognoza zapotrzebowania na określone zawody i lista zawodów, 

• Analiza ofert edukacyjnych i szkoleniowych, 

• Opracowanie zawierające wytyczne do systemu szkoleń, praktyk zawodowych i usług 
doradczych. 

   

http://www.wiedzaplus2.ae.wroc.pl/modules.php?op=modload&name=HTML&opcja=asm&file=index
http://www.wiedzaplus2.ae.wroc.pl/modules.php?op=modload&name=HTML&opcja=zppm&file=index
http://www.wiedzaplus2.ae.wroc.pl/modules.php?op=modload&name=HTML&opcja=ae&file=index
http://www.wiedzaplus2.ae.wroc.pl/modules.php?op=modload&name=HTML&opcja=iw&file=index
http://www.wiedzaplus2.ae.wroc.pl/modules.php?op=modload&name=HTML&opcja=iw&file=index


Efektem projektu "WIEDZA PLUS 2" będzie również baza danych, źródło informacji 
zawierające wyniki z badań oraz informacje z dziedziny zatrudnienia i kształcenia. W ramach 
projektu zorganizowane zostaną 4 seminaria, 8 warsztatów i konferencja, na które 
zaproszonych zostanie 340 instytucji. Działania te będą miały na celu wymianę informacji 
z dziedziny zatrudnienia i kształcenia pomiędzy przedstawicielami instytucji zaangażowanych 
w monitorowanie regionalnego rynku pracy. Pozwoli to również na wypracowanie modelu 
służącego ciągłej wymianie informacji pomiędzy tymi instytucjami.  
Planowanymi rezultatami projektu będzie: poszerzenie wiedzy na temat problemów 
regionalnego rynku pracy wśród pracowników instytucji tego rynku oraz stymulacja 
do nowych form aktywności (w tym komunikowania się beneficjentów ostatecznych 
z otoczeniem).  

Rezultaty projektu "WIEDZA PLUS 2" zostaną rozpowszechnione wśród wszystkich 
instytucji rynku pracy za pośrednictwem strony internetowej, publikacji z wynikami a także 
w trakcie warsztatów, seminariów i konferencji. 
 

Projekt badawczy „Rozwój Regionalnego Systemu Innowacji” jest realizowany 
w ramach Działania 2.6 „Regionalne strategie innowacyjne i transfer wiedzy” 
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006” (ZPORR). 

Wysokość przyznanej dotacji dla AE wynosi: 79.100,00 zł, z czego 75% stanowią 
środki z Europejskiego Funduszu Społecznego, a 25% z budżetu państwa. 

Projekt rozpoczął się 31 maja 2005 r. i potrwa do 31 marca 2008 r.  
Jest to projekt partnerski, Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego w uczestniczy 

w realizacji projektu „Rozwój Regionalnego Systemu Innowacji” wraz z najważniejszymi 
uczelniami i agencjami rozwoju regionalnego z terenu Dolnego Śląska. Koordynatorem 
projektu jest Wrocławskie Centrum Transferu Technologii przy Politechnice Wrocławskiej. 
Celem projektu jest stworzenie platformy pomiędzy firmami a sferą badawczo–rozwojową 
oraz uruchomienie sieci Ośrodków Transferu Wiedzy i Technologii (OTWT) ułatwiającej 
wdrożenia innowacji. 

Realizacja Projektu polega na utworzeniu sieci współpracy pomiędzy 
przedsiębiorstwami oraz dostawcami innowacyjnej wiedzy i technologii, uczelniami wyższymi 
i instytutami badawczymi. Kluczowy element sieci stanowią Ośrodki Transferu Wiedzy 
i Technologii.  

Celem projektu jest podniesienie świadomości społecznej w zakresie innowacji, 
stworzenie platformy pomiędzy firmami a sferą badawczo-rozwojową oraz uruchomienie sieci 
Ośrodków Transferu Wiedzy i Technologii (na wyższych uczelniach i w agencjach rozwoju 
regionalnego), ułatwiającej wdrożenia innowacji. Projekt RRSI ma wpłynąć na ożywienie 
i zacieśnienie współpracy pomiędzy różnymi podmiotami wpływającymi na procesy transferu 
wiedzy, a zatem pomiędzy sferą nauki, jednostkami badawczo-rozwojowymi, przemysłem, 
systemem edukacji, sferą finansów i władz publicznych. Kompleksowe spojrzenie na problem 
innowacyjności gospodarki lokalnej przyczynić się ma do zwiększenia zdolności absorpcji 
i dyfuzji innowacji w regionie Dolnego Śląska.  
Partnerzy konsorcjum: 

– Politechnika Wrocławska, Wrocławskie Centrum Transferu Technologii 
– Akademia Ekonomicza im .Oskara Langego we Wrocławiu 
– Uniwersytet Wrocławski 
– Akademia Rolnicza we Wrocławiu 
– Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 
– Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Jeleniej Górze 
– Agencja Rozwoju Regionalnego ARLEG S.A. w Legnicy 
– Agencja Rozwoju Regionalnego AGROREG S.A. w Nowej Rudzie 

   



– Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Wałbrzychu 
– Wrocławski Park Technologiczny S.A. 

Ważniejsze, realizowane działania w 2005 roku: 
Szkolenia specjalistyczne i konferencje 

– Konferencja inaugurująca projekty wspierające innowacje w regionie Dolnego 
Śląska, 2005-10-11, Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki 
Wrocławskiej 

– Polsko-Niemieckie forum gospodarcze - Giełda Kooperacyjna, 2005-11-24, Hotel 
Mercure Jelenia Góra 

– Spotkanie Wynalazców, 2005-12-08, Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich 
– Parki technologiczne jako element rozwoju systemu innowacji na Dolnym Śląsku, 

2005-12-20, Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  
Kampania medialna i działania promocyjne 

– Wywiad informacyjny udzielony dla Radia RAM przez Managera Projektu 
– Opracowanie i druk materiałów informacyjnych wraz ze słownikiem pojęć 

z zakresu innowacji oraz materiałów szkoleniowych 
Opracowanie modelu działania dla sieci OTWT 
Opracowanie wyników i przygotowanie procedur organizacyjnych i opracowanie metodologii 
działania OTWT 
Zarządzanie projektem 

– Spotkania robocze dla instytucji partnerskich 
– Zarządzanie komunikacją na Share Point 
– Rozliczenia finansowe 
Projekt badawczy pn. „Rynek pracy aglomeracji wrocławskiej. Stan 

i perspektywy” był realizowany w ramach Działania 2.1 ”Rozwój umiejętności powiązany 
z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie” 
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006. 

Wysokość przyznanej dotacji dla AE wynosi: 484 000,00 zł z czego 75% stanowią 
środki z Europejskiego Funduszu Społecznego, a 25% z budżetu państwa. 

Projekt rozpoczął się 01.01.2005 r. a zakończył 28.02.2006 r. Przedmiotem Projektu 
były innowacyjne badania i analizy rynku pracy aglomeracji wrocławskiej, które miały 
na celu wzbogacenie i pogłębienie wiedzy nt. aktualnej sytuacji na rynku pracy, w tym 
mobilności międzyzawodowej i terytorialnej, a także potrzeb kadrowych i edukacyjnych 
na tle kierunków gospodarczego rozwoju aglomeracji do 2007 r. Regionalny wymiar 
przedsięwzięcia badawczego wyrażał się w delimitacji umownego obszaru aglomeracji 
wrocławskiej, obejmującego: miasto Wrocław i osiem powiatów ościennych: milicki, 
oleśnicki, oławski, strzeliński, średzki, trzebnicki, wołowski i wrocławski. 

Projekt realizowany był w ramach Partnerstwa złożonego z czterech instytucji. Są 
to (w nawiasach wiodąca rola w Projekcie): 

– AE we Wrocławiu (badania i analizy) 
– GIG w Katowicach (badania i analizy), 
– Gmina Wrocław (zarządzanie, upowszechnianie wyników), 
– Starostwo Powiatu Wrocławskiego reprezentowane przez PUP we Wrocławiu 

(pozyskanie ankieterów, promocja, upowszechnienie wyników). 
W ramach Projektu w 2005 r. przeprowadzone zostały badania ankietowe 

pracodawców, uczniów i studentów oraz pracowników na obszarze aglomeracji. Rezultaty 

   



Projektu zostały upowszechnione poprzez monografię nt. rynku pracy aglomeracji 
wrocławskiej oraz organizację seminariów i konferencji dla grup docelowych Projektu. 

Projekt realizowany był w trzech obszarach badawczych: „Potrzeby kadrowe” 
(kierownik obszaru: prof. dr hab. Zofia Hasińska), „System edukacji” (kierownik obszaru: 
prof. dr hab.  Paweł Dittmann oraz „Mobilność pracowników” (kierownik obszaru: dr hab. 
Józef Dziechciarz, prof. AE).  

"Potrzeby kadrowe" stanowiły pierwszą część Projektu badawczego "Rynek pracy 
aglomeracji wrocławskiej: stan i perspektywy". Celem badań w tym obszarze było 
opracowanie diagnozy aktualnej sytuacji na rynku pracy aglomeracji wrocławskiej oraz 
określenie kierunków rozwoju tego rynku w perspektywie kilkuletniej, a na tej podstawie 
przygotowanie rekomendacji dla instytucji rynku pracy i edukacji, w zakresie dostosowania 
programów i metod kształcenia szkolnego i pozaszkolnego do potrzeb pracodawców. 

Podmiotem badań w obszarze „System edukacji” byli: w obszarze edukacji szkolnej 
uczniowie ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych, studenci ostatniego roku studiów, 
dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych, pracownicy kuratoriów oświaty i biur karier na terenie 
aglomeracji wrocławskiej, zaś w obszarze edukacji pozaszkolnej - instytucje szkoleniowe, 
centra kształcenia ustawicznego działające na terenie aglomeracji wrocławskiej.  

Celem badania w obszarze „Mobilność pracowników” było określenie możliwości 
dostosowania lokalnego rynku szkoleń do oczekiwań osób pracujących w firmach 
aglomeracji wrocławskiej, a tym samym ocena skuteczności poczynań stawiających sobie 
za zadanie racjonalizację oferty szkoleniowej w aspekcie potrzeb edukacyjnych pracowników 
i pracodawców lokalnego rynku pracy.  

Cel badania ściśle wiązał się z koniecznością zidentyfikowania czynników 
wpływających na mobilność pracowników w zakresie: zmiany miejsca pracy, zmiany 
stanowiska, dokształcania w ramach istniejącej i oczekiwanej oferty. Podmiotem badania 
w ramach danych pierwotnych były: osoby pracujące w pełnym / niepełnym wymiarze godzin 
w firmach aglomeracji wrocławskiej. W ramach danych wtórnych: osoby pracujące w pełnym 
/ niepełnym wymiarze godzin w starych krajach Unii Europejskiej. Dodatkowo w analizach 
zostały uwzględnione, w ramach danych wtórnych, wyniki badań prowadzonych przez 
polskie instytucje badania opinii publicznej, dotyczące kwestii mobilności i satysfakcji 
zawodowej osób pracujących. 

    
6. Produkcja wydawnicza 

 
 Głównym zadaniem Wydawnictwa jest publikowanie podręczników, skryptów, prac 
seryjnych oraz czasopism naukowych wspomagających działalność naukową i dydaktyczną 
uczelni. 
 W roku 2005 nasza oficyna opublikowała łącznie 7 podręczników, 6 skryptów oraz 14 
opracowań monograficznych. W porównaniu z rokiem 2004 liczba składanych podręczników 
i skryptów zmalała. Dopiero pod koniec 2005 r. przyjęto do Wydawnictwa kilka tytułów, 
których cykl wydawniczy będzie zakończony w roku 2006. Dzięki szeroko rozwiniętym 
działaniom marketingowym podręczniki nasze są sprzedawane nie tylko na naszej uczelni, 
lecz także poza nią, wzbudzając zainteresowanie czytelników z innych ośrodków. 
 Dużą część naszej produkcji stanowią materiały konferencyjne (28 tytułów); każdy 
tom jest recenzowany i opracowywany redakcyjnie. Świadectwem działalności naukowej 
uczelni są też prace habilitacyjne (6 tytułów), zeszyty dziedzinowe (8 tytułów), a także 
monografie, stanowiące podstawę ubiegania się o tytuł profesora. 
 Łącznie w 2005 r. Wydawnictwo nasze opublikowało 77 tytułów o objętości 1276 
arkuszy wydawniczych. 

   



 Wydawnictwo publikuje również wszelkiego rodzaju informatory dla kandydatów, 
a także materiały promujące naszą uczelnię. Jest wydawcą dwóch czasopism: Argumenta 
Oeconomica (w języku angielskim) i „Nasza Akademia”. 
 Swoje publikacje nasza oficyna prezentuje na ogólnopolskich targach książki: 
Wrocławskich Targach Książki Naukowej (w marcu każdego roku), Targach Książki 
Akademickiej ATENA w Warszawie, Targach Książki w Krakowie. Wydawnictwo regularnie 
uczestniczy w wystawach polskiej książki naukowej, organizowanych m.in. przez 
Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych. 
 Przy Wydawnictwie funkcjonują dwie księgarnie „Profit” i „Zetka”. Sprzedaje się tam 
publikacje nie tylko własne, ale też innych wydawców  
(z zakresu ekonomii, prawa, języków obcych itp.). Księgarnie są ważnym elementem 
łączącym wydawnictwo z rynkiem książki, dzięki zaś zawartym umowom z hurtowniami 
zapewniają nam możliwość szerokiej dystrybucji naszych publikacji. 
 
 

 
Produkcja wydawnicza w 2005 r. 

 
 

 Rodzaj publikacji   Liczba tytułów  Liczba arkuszy 
 
Prace Naukowe     42    866,85 
w tym 

- prace habilitacyjne    6    81,8  
- zeszyty dziedzinowe   8    145,35 
- materiały konferencyjne   28    639,7 

Czasopisma      4    31,3 
Podręczniki akademickie    4    90,25 
Podręczniki uczelniane    3    34,85 
Skrypty      6    68,05 
Opracowania 
monograficzne     14    168,45 
Informacyjne     4    16,25 
Razem      77    1276,00 
Dodruki      23    302,9 
 
  
 
7. Biblioteka główna 
 
             Rok 2005 był w Bibliotece rokiem kontynuacji wielu zadań realizowanych w latach 

poprzednich zarówno w formie tradycyjnej, jak i w technologii elektronicznej. 

1. Budżet przyznany Bibliotece zostały wykorzystany na zakup materiałów bibliotecznych. 

   



Wpływy w nowych nabytkach wyniosły 8.095 woluminów książek i czasopism w wersji 

papierowej oraz 95 jednostek dokumentów elektronicznych. Łącznie zbiory Biblioteki 

stanowią 365.558 woluminów. 

2. Wszystkie nabytki zostały opracowane alfabetycznie i rzeczowo i udostępnione czytel-

nikom poprzez OPAC WWW. Kontynuowano retrokonwersję zbiorów czasopism 

z katalogu kartkowego do bazy PROLIB. 

3. W zakresie udostępniania zbiorów utrzymuje się wysoki poziom zarówno liczby czytel-

ników, jak i liczby udostępnionych materiałów bibliotecznych. Liczba zarejestrowanych 

czytelników wyniosła 21.808, a liczba wypożyczonych książek przekroczyła 108.000 

woluminów. W czytelniach udostępniono 473 tysiące woluminów książek i czasopism. 

4. Coraz większą rolę w udostępnianiu odgrywają źródła elektroniczne - są to głównie bazy 

danych dostępne z komputerów na terenie kampusu Akademii we Wrocławiu i Jeleniej 

Górze oraz spoza kampusu (dla zarejestrowanych użytkowników Biblioteki).  

     Najważniejsze bazy prenumerowane przez Bibliotekę to: 

 

1. ProQuest  

2. EIFL-EBSCO (11 baz oferowanych przez EBSCO; najważniejsze to Academic Search 

Premier i Business Search Premier) 

3. ISI Emerging Markets. 

   

  Dzięki tym bazom Biblioteka posiadała dostęp pełnotekstowy do ponad 16 tysięcy 

czasopism elektronicznych. Aby ułatwić użytkownikom korzystanie z nich zainstalowano 

Serials Solutions – narzędzie, które w prosty i szybki sposób skierowuje użytkownika 

do właściwej bazy, informując jednocześnie o zasobach własnych Biblioteki. Posiadane przez 

Bibliotekę źródła elektroniczne cieszą się dużym zainteresowaniem użytkowników; tylko 

w bazie PROQUEST zarejestrowano ponad 16.000 odwiedzin. 

 

5. W roku sprawozdawczym zakończono prace nad wdrożeniem elektronicznej wersji 

bibliografii publikacji pracowników Akademii za okres od 1994 do 2004 oraz 

wprowadzano na bieżąco rekordy bibliograficzne tych publikacji. 

                                 

 

   



8. Liczba studentów 
 
         Liczbę studentów w 2005 r. na poszczególnych wydziałach i systemach przedstawia 
poniższa tabela. 
 
Lp. Wyszczególnienie GN     ZI     IE   GRiT  Razem 
1. Studia dzienne 3017 2372 1620 1551 8560 
2. Studia zaoczne 2363 3519  526 1578 7986 
3. Studia wieczorowe   413  337 -    18   768 
4. Obcokrajowcy    18   20 -     5    43 
5. Ogółem 5811 6248 2146 3152  17357 

 

9. Sprawy socjalno-bytowe studentów 
  

Akademia Ekonomiczna  posiada 3 domy studenckie we Wrocławiu oraz 2 w Jeleniej 
Górze. Liczba miejsc wynosi około 1770. Od października 2006 r. zlikwidowany zostanie 
we Wrocławiu Dom Studencki „Oaza” tym samym ilość miejsc zmniejszy się do 1615. 

W domach studenckich „Przegubowiec” i „Ślężak” są  sale telewizyjne, czytelnie 
i pokoje do nauki, siłownie. We wszystkich domach studenckich mieszkańcy mają 
do dyspozycji: grille, sprzęt sportowy. Od października 2005 r. wszystkie pokoje posiadają 
łącza internetowe i telefoniczne. Odpłatność za miejsce w DS uzależnia się od standardu 
pokoju i ilości miejsc w pokoju i wynosi od października 2006 r.  od  280 do 341 zł. W DS. 
„Ślężak” i „Przegubowiec” działają bufety studenckie. Na terenie Akademii znajduje się 
stołówka, Klub „Simplex” i „Enigma” prowadzące działalność gastronomiczną dla studentów 
i pracowników Uczelni. 
 

 
 
10. Współpraca Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu z zagranicą w roku 
2005 
 

 
 W roku 2005 Akademia Ekonomiczna kontynuowała prowadzoną od lat współpracę 
z ośrodkami zagranicznymi. Uczelnia na stałe współpracuje z: 

1. Uniwersytet Techniczny w Dreźnie, Niemcy 
2. Westfälische Wilhelms Universität w Münster, Niemcy 
3. Fachhochschule für Wirtschafts – University of Applied Science Bochum, Niemcy 
4. Fachhochschule Mainz - University of Applied Science Mainz, Niemcy 
5. Wyższa Szkoła Techniczna w Zittau, Niemcy 
6. Międzynarodowy Instytut Uniwersytecki (IHI) Zittau,  Niemcy 
7. Limburg Universitair Centrum, Belgia 
8. University of Limeryk, Irlandia 
9. Ecole Superieure de Commerce Marseille – Provence, Francja 
10. Uniwersytet w Perugii, Włochy 
11. Państwowy Uniwersytet Ekonomiki i Finansów w Sankt Petersburgu, Federacja 

Rosyjska 

   



12. Moskiewski Państwowy Uniwersytet Ekonomiki, Statystyki i Informatyki, Moskwa, 
Federacja Rosyjska 

13. Białoruski Państwowy Uniwersytet w Mińsku, Białoruś  
14. Odeska Akademia Technologii Przemysłu Spożywczego, Odessa, Ukraina 
15. Charkowska Akademia Technologii i Organizacji Żywienia, Charków, Ukraina 
16. Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Pradze, Republika Czeska 
17. Uniwersytet w Aleppo, Arabska Republika Syryjska. 
18. Instytut Naukowy LIKO(obecnie LIKOSpol), Bratysława, Słowacja 
 
 
 W roku 2005 r. Akademia Ekonomiczna podpisała następujące umowy z partnerami 
zagranicznymi: 
1. European Institute For Advanced Studies in Management,(11.09.2005 r.), Bruksela,  

Belgia 
2. Uniwersytet w Keiserslautern, Niemcy (Polish – German Research Association 

ADHOC – EEIG/EZIG z siedzibą na Wydziale Gospodarki Regionalnej i Turystyki 
w Jeleniej Górze), listopad 2005 r. 

3. Wyższa Szkoła Psychologii, Ryga, Litwa, (14.12.2005 r.) 
 

 
 W roku 2005 pracownicy Uczelni odbywali podróże służbowe za granicę celem 
wzięcia udziału w konferencjach lub seminariach naukowych. Wyjazdy studentów były 
związane głównie z rozpoczęciem studiów zagranicznych czy też wzięciem udziału 
w studenckich programach wymiany międzynarodowej, szczególnie w ramach programu 
SOCRATES/ERASMUS.  
 
 
Struktura wyjazdów zagranicznych: 
 
- udział w imprezach naukowych (konferencje, seminaria, sympozja): wyjechało 148 osób, 
w tym najwięcej do takich krajów jak: Niemcy, Czechy, Wielka Brytania, Słowacja, 
Federacja Rosyjska, Ukraina, Irlandia i wiele innych krajów Europy oraz całego świata. Poza 
wymienionymi powyżej wyjazdami, miały miejsce również wyjazdy o charakterze 
organizacyjnym. 
 
- studia wyższe (dotyczy studentów) wyjechało łącznie 112 osób, w tym 96 w ramach 
programów Unii Europejskiej (SOCRATES), głównie do takich krajów jak: Niemcy, Włochy, 
Szwecja, Dania oraz wiele innych. 
- 16 studentów ( w tym 7 z Wydziału Gospodarki Regionalnej i Turystyki w Jeleniej Górze) 
rozpoczęło po raz kolejny w październiku 2005 r. studia w Międzynarodowym Instytucie 
Uniwersyteckim w Zittau. 
 
- Wzorem lat ubiegłych 2 studentów uczestniczyło w programie The Global Village for 
Future Leaders of Business and Industry, organizowanym przez Lehigh University w 
Pensylwanii. 
- 13 studentów ( w tym 7 z Wydziału GN oraz 6 z Wydziału ZI) wyjechało na praktyki 
organizowane przez Pennsylvania Partnership Abroad, Ltd w Pensylwanii. 
 
 

   



 Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu przyjmowała gości zagranicznych, którzy byli 
zaproszeni celem wzięcia udziału w konferencjach imprezach naukowych, wygłoszenia 
wykładów czy też zapraszanych na wizyty robocze. Uczelnia kształciła studentów 
zagranicznych (w tym w ramach programu Socrates). 
 
 
Struktura przyjazdów:  
 

• udział w imprezach naukowych (konferencje, seminaria, sympozja): 92 osoby 
• przyjazdy związane z kształceniem studentów: 22 osoby ramach programów Unii 

Europejskiej (Socrates), 43 studentów poza programem Socrates. 
Poza przyjazdami gości zagranicznych, biorących udział w imprezach naukowych, Akademia 
gościła wiele osób, których pobyt był związany z omawianiem współpracy naszej Uczelni z 
ośrodkami zagranicznymi, udziałem w inauguracji roku akademickiego 2005/2006, 
wygłoszeniem wykładów, udziałem w konsylium ACC (Jelenia Góra), rozmowami 
dotyczącymi realizacji umów o wzajemnej współpracy z ośrodkami zagranicznymi.  
 
 W roku 2005 Akademia kształciła obcokrajowców: 
 

• na studiach magisterskich 43 osoby, w tym 37 na studiach stacjonarnych oraz 5 
na studiach wieczorowych. 12 spośród tych osób było stypendystami Rządu RP. 

• na studiach doktoranckich:  23 osoby.   
• w ramach programu SOCRATES: 22 osoby. 

 
 
Akademia Ekonomiczna realizowała wspólnie z partnerami zagranicznymi projekty 
finansowane przez Unię Europejską, m.in. w ramach 6 Programu Ramowego, Programu 
Leonardo da Vinci, Programu Socrates. W roku 2005 realizowano następujące projekty: 
 
Projekty programu Leonardo da Vinci 
• COM-I-N-EUROPE „Komunikacja w Nowej Europie wielu kultur językowych - 

nauczanie modułowe wyższych kadr technicznych, inżynierów i menedżerów" 
Koordynator projektu: dr hab., prof. AE Grażyna Światowy, projekt zakończony dnia 
30.09.2005 r.  

• „Doskonalenie kwalifikacji trenerów i organizatorów szkoleń dla MSP. 
Międzynarodowy transfer wiedzy”, dr inż. Dorota Kwiatkowska-Ciotucha, projekt 
zakończony dnia 31.12.2005 r. 

• “Competence needs for formation and training in multimedia jobs - CompTrain”, 
dr Maciej Czarnecki, projekt realizowany do 31.03.2007 r.  

• “Creating an Observatory on Europe-wide TAQC (transparency of Academic 
Qualifications and Competences) for Catching the MOLE (Mobility of Labour in 
Europe) and Filling the GAP (Generalized Academic Policy)”, dr hab. Józef 
Dziechciarz, prof. AE, projekt realizowany do 30.09.2007 r. 

 
Projekty SOCRATES: 
• „BIN-NET: Business INformatics Network In Common Europe” Opracowanie 

i wdrożenie Magisterskich Studiów Uzupełniających na kierunku: Informatyka 
Ekonomiczna. Koordynatorzy Projektu z ramienia Akademii Ekonomicznej: 
dr inż. Mieczyslaw L. Owoc (KSSI), Ewa Łosiewicz (KZB), projekt realizowany 
do 30.09.2007 r. 

   



• “EMCF - European Master of Corporate Finance”, prof. dr hab. Andrzej Kardasz, 
projekt realizowany do 30.09.2007   

 
Inne projekty: 
• SCOBIAGIS „Structuring Collective Behavior in a Global Information System: 

Reaching Toward a New Paradigm of Rationality", 6 Program Ramowy 
stypendium w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej w  ramach akcji Marie 
Curie, dr inż. Jacek Unold., project realizowany do 10.08.2008 r. 

• “Adapted Development of Historical Old Towns in Central and Easter Europe”, 
finansowany z inicjatywy Interreg III CADSES, wspólnie z Uniwersytetem 
w Keiserslautern powołano Europejskie Ugrupowanie Interesów Gospodarczych 
ADHOC, osoba zarządzająca: dr Bartłomiej Rodawski, Wydział GRiT w Jeleniej Górze  

 
Ocena współpracy Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu partnerami zagranicznymi. 
 
 
 Przeważająca część przedsięwzięć podejmowanych w ramach współpracy z zagranicą 
możliwa jest dzięki dotacji podmiotowej oraz funduszy europejskich.  
Współpraca koncentruje się głównie na kontaktach z partnerami z krajów europejskich. 
W ostatnich latach zarysowuje się wyraźna tendencja do odnawiania lub zawierania nowych 
umów z partnerami ze wschodniej Europy. Uczelnia stara się także o utrzymywanie 
nawiązanych w latach poprzednich kontaktów z ośrodkami Stanów Zjednoczonych Ameryki 
Północnej.  

Coraz większe rozmiary przybiera współpraca w ramach programów Unii 
Europejskiej. 
Uczelnia realizuje projekty zapoczątkowane w 6 Programie Ramowym oraz wykorzystuje 
środki finansowe z Funduszy Strukturalnych. Obecnie pracownicy Uczelni przygotowują się 
do przystąpienia do 7 Programu Ramowego 
 Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu szczególnie aktywnie uczestniczy 
w pozyskiwaniu środków z Europejskiego Funduszu Społecznego – Zintegrowanego 
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR). 
Szczególnie ważna z punktu widzenia studentów jest współpraca w ramach europejskiego 
programu SOCRATES (patrz opis w dalszej części). 
 Współpraca z ośrodkami zagranicznymi daje możliwość konfrontacji i oceny wartości 
własnych prac naukowych, planów badawczych i środków niezbędnych do ich realizacji. 
Kontakt z partnerami zagranicznymi nie pozostaje obojętny z punktu widzenia procesu 
naukowego oraz dydaktycznego. 
 
Współpraca w ramach Programu SOCRATES 
 
 
SOCRATES/ERASMUS 
 

Akademia Ekonomiczna składa corocznie wniosek o Kontrakt Uczelniany w ramach 
programu edukacyjnego Unii Europejskiej SOCRATES/ERASMUS.  

Akademia Ekonomiczna realizowała następujące działania przewidziane w ramach 
Kontraktu Uczelnianego 2005/2006: 

 

   



1. Wyjazdy stypendialne dla studentów AE i przyjazdy studentów z uczelni partnerskich 
na okres semestru lub roku akademickiego: 
 
Na studia zagraniczne w ramach Programu wyjechało 96 studentów. Uczelnia przyjęła 
22 studentów zagranicznych. 

 
2. Wyjazdy nauczycieli akademickich z naszej Uczelni w celu prowadzenia zajęć 

dydaktycznych i przyjmowanie wykładowców z uczelni partnerskich: 
 

 
Akademia Ekonomiczna realizowała działania w obszarach 1-2 na podstawie 
zawartych przez Uczelnię porozumień dwustronnych z następującymi uczelniami 
z krajów Unii Europejskiej: 
 

• Fachhochschule Mainz, Niemcy 
• Fachhochschule Bochum, Niemcy 
• Technische Universität, Drezno, Niemcy  
• Westfälische Wilhelms Universität, Münster, Niemcy 
• Technische Universität Chemnitz, Niemcy 
• Universität Lüneburg, Niemcy 
• Otto-Von-Guericke-Universität, Magdeburg, Niemcy 
• Fachhochschule Köln, Niemcy 
• Fachhochschule Oldenburg/Ostfriesland Wilhelmshaven, Niemcy 
• Mälardalens Högskola, Szwecja 
• Lung University, Szwecja 
• University of Southern Denmark, Dania 
• Aalborg University, Dania 
• Limburg Universitair Centrum, Belgia 
• Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen, Belgia 
• University of Luton, Wielka Brytania 
• University of Limerick, Irlandia 
• Universita degli Studi di Milano-Biocca, Włochy 
• Universita degli Studi di Perugia, Włochy 
• Universita degli Studi di Cagliari, Włochy 
• University of Trieste, Włochy 
• Universidad de Leon, Hiszpania 
• Universidade do Minho, Portugalia 
• Jan Ewangelista Purkyne University in Usti nad Labem, Czechy 
• Universite de Pikardie Julek Verne, Francja 

 
 

3. Od kilku lat Akademia stosuje wdrożony Europejski System Transferu Punktów 
(European Credit Transfer System) ułatwiający zaliczenie okresu studiów 
realizowanych przez studentów w uczelniach partnerskich.  

 
System ECTS został wdrożony na wszystkich wydziałach Uczelni. Opracowano 

informator ECTS w języku angielskim pt. „ECTS Information Package 2005/2006”. 
W publikacji zawarto informacje na temat Uczelni i poszczególnych wydziałów, praktyczne 

   



wskazówki dla studentów zagranicznych oraz szczegółowe dane dotyczące oferty 
dydaktycznej dostępnej w języku polskim i w języku angielskim.   

Zorganizowano „Dni orientacyjne” dla nowo przybyłych studentów w ramach 
programu Socrates, organizowano dla nich wiele imprez o charakterze edukacyjnym 
i kulturalnym, mających na celu zapoznanie się z obyczajami naszego kraju. 
 
11. Roczne sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego w 2005  

       roku 
 

11.1.  Dział 1. Rachunek zysków i strat. 
Przychody z działalności operacyjnej. 

Przychody z działalności operacyjnej wyniosły 107.828,0 tys zł, co stanowi  94,2% 
planu na 2005 rok. Na przychody operacyjne składały się w szczególności : 

- przychody z działalności dydaktycznej 99.461,4 tys zł (wykonano 96,3% planu), 

- przychody z działalności badawczej 5.351,0 tys zł (wykonano 74,8% planu), 

- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 1.068,2 tys zł (wykonano 71,2% planu, 

co stanowi znaczne zmniejszenie), 

- pozostałe przychody operacyjne 1.947,4 tys zł (wykonano 77,9 % planu). 

Dotacja z budżetu na działalność dydaktyczną wyniosła w 2005 roku 56.190,0 tys zł 

i została przekazana w 100%.  

Drugim źródłem finansowania uczelni były opłaty za zajęcia dydaktyczne, które 

wyniosły 37.737,4 tys zł (wykonano 90,7% planu). Składały się na nie przychody z tytułu 

kształcenia studentów ( 35.840,6 tys zł), przychody za kursy językowe, przygotowawcze 

i egzaminy językowe ( 1.224,0 tys zł), przychody za kształcenie studentów zagranicznych    

( 408,6 tys zł) oraz  opłaty rekrutacyjne (264,2 tys zł). 

Pozostałe przychody z działalności dydaktycznej wyniosły 5.534,0 tys zł , co stanowi 

101,7 % planu. Wśród nich należy wymienić : opłaty za wynajem sprzętu i pomieszczeń  

( 152,3 tys zł) , przychody studium WFiS ( 495,8 tys zł), przychody konferencyjne ( 1.283,9 

tys zł), przychody z tytułu sprzedaży usług poligraficznych i wydawnictw własnych 

( 231,2 tys zł) , przychody hoteli asystenta , Zachełmia i Łeby ( 245,7 tys zł), sprzedaż 

pozostałych usług ( 849,2 tys zł), pozostałe przychody dydaktyczne ( 952,4 tys zł) oraz 

dofinansowania ( 1.323,5 tys zł). 

Na przychody z działalności badawczej składały się : 

- wykorzystanie dotacji na finansowanie działalności statutowej w 78,3% tj. w kwocie 

3.047,4 tys zł ,  

- wykorzystanie dotacji na badania własne w 89,3 % tj. w kwocie 914,2 tys zł ,  

   



- środki na realizację projektów badawczych 678,7 tys zł , co stanowi 75,7 % planu, 

- sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych 203,2 tys zł , co stanowi 71,2 % planu, 

- środki na realizację projektów celowych otrzymane na podstawie umowy 507,5 tys zł, 

co stanowi 51,5 % planu. 

 Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów wyniosły w 2005 roku 1.068,2 tys zł , 

co stanowi 71,2 % planu. Sprzedaży towarów i materiałów dokonano z zyskiem wynoszącym 

317,9 tys zł. 

 Pozostałe przychody operacyjne wyniosły 1.947,4 tys zł , co stanowi  77,9 % planu. 

 Koszty działalności operacyjnej. 

Koszty działalności operacyjnej wyniosły 112.124,2 tys zł , co stanowi 94,3 % planu na 
2005 rok. Na koszty rodzajowe składały się w szczególności : 

- amortyzacja 2.736,3 tys zł (wykonano 91,2 % planu), 
- zużycie materiałów i energii 7.001,7 tys zł (wykonano 95,5 % planu), 
- usługi obce 4.635,9 tys zł (wykonano 87,8 % planu), 
- podatki i opłaty 421,6 tys zł (wykonano 68,0 % planu), 
- wynagrodzenia 75.377,2 tys zł (wykonano 96,6 % planu), 
- ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników 16.292,8 tys zł (wykonano 

98,6 % planu), 
- pozostałe koszty rodzajowe 5.825,7 tys zł (wykonano 82,7 % planu). 
 

Największą pozycję w kosztach amortyzacji stanowiła amortyzacja środków trwałych  
1.452,9 tys zł oraz amortyzacja księgozbiorów 687,2 tys zł.  

W kosztach energii największą pozycję stanowiły koszty centralnego ogrzewania  1.589,5 
tys zł, a następnie koszty energii elektrycznej  1.076,3 tys zł, wody  239,4 tys zł oraz gazu  
239,4 tys zł. 

Poziom kosztów usług obcych zależał w głównej mierze od wielkości : 
- kosztów konferencji naukowych  1.237,8 tys zł, 
- kosztów telekomunikacyjnych  766,6 tys zł, 
- kosztów usług remontowych 385,1 tys zł, 
- kosztów usług dozoru mienia 292,4  tys zł,  
- kosztów kursów językowych, komputerowych 203,8  tys zł, 
- kosztów usług badawczych  146,5 tys zł, 
- kosztów usług poligraficznych 188,1 tys zł, 
- kosztów ogłoszeń i reklam 189,7  tys zł, 
- kosztów opłat pocztowych 154,1 tys zł, 
- kosztów usług komputerowych  161,2 tys zł  oraz  
- kosztów usług transportowych 110,7 tys zł. 
Struktura kosztów wynagrodzeń kształtowała się następująco : 
- osobowy fundusz płac  56.334,1 tys zł, 
- umowy zlecenia  1.590,2 tys zł, 
- umowy o dzieło  13.433,8 tys zł, 
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka)  4.019,1 tys zł. 
Koszty świadczeń na rzecz pracowników to głównie składki z tytułu ubezpieczeń 

społecznych i funduszu pracy  12.675,7 tys zł oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych 3.386,1 tys zł. 

Na pozostałe koszty składały się między innymi : 

   



- koszty aparatury specjalnej  832,8 tys zł, 
- koszty podróży służbowych  909,1 tys zł, 
- koszty stypendiów doktoranckich  1.351,3 tys zł. 
Koszty według działalności w 2005 roku wyniosły : 
- dla działalności dydaktycznej 105.114,1 tys zł, co stanowi 96,1 % planu, 
- dla działalności badawczej 5.350,2 tys zł, co stanowi 74,8 % planu. 

Wartość sprzedanych towarów i materiałów wyniosła 750,3 tys zł, to jest 68,2 % 
planu. 

Pozostałe koszty operacyjne wyniosły 909,6 tys zł , co stanowi 72,8 % planu. Główną 
pozycję w pozostałych kosztach operacyjnych zajmowały odpisy z tytułu rezerw 
aktuarialnych. 

 
Działalność finansowa. 

Przychody finansowe wyniosły w 2005 roku 52,6 tys zł, a koszty finansowe 280,3 tys zł. 
 

Wynik finansowy. 
      Wynik finansowy netto w 2005 roku wyniósł – 4.523,9 tys zł . Jest on rezultatem 
ujemnego wyniku na działalności dydaktycznej – 5.652,7 tys zł oraz  na działalności 
finansowej – 227,7 tys zł, pozostała działalność operacyjna przyniosła zysk 1.037,8 tys zł , a 
sprzedaż towarów i materiałów  317,9 tys zł, saldo na działalności badawczej 0,8 tys zł 
wynika z niewykorzystanych środków inwestycyjnych KBN. Ujemny wynik finansowy w 
2005 roku zostanie pokryty z funduszu zasadniczego uczelni (zgodnie z art. 101 ust.3 Prawa o 
szkolnictwie wyższym). 
 
11.2. Dział 2. Fundusze. 
 
Fundusz pomocy materialnej dla studentów. 
       Dotacja na pomoc materialną dla studentów wyniosła 15.925,1 tys zł i została 
przekazana w 100%. Opłaty za korzystanie z domów studenckich wyniosły 4.044,7 tys zł, co 
stanowi 91,8 % planu na 2005 rok. 
    Wydatki ogółem funduszu pomocy materialnej dla studentów wyniosły 20.054,9 tys zł 
co stanowi 71,8 % planu , w tym : 

- stypendia socjalne 4.846,5 tys zł, co stanowi 47,0 % planu, 
- stypendia za wyniki w nauce 8.725,3 tys zł, co stanowi 89,1 % planu, 
- stypendia dla osób niepełnosprawnych 108,6 tys zł, co stanowi 32,9 % planu, 
- zapomogi 190,6 tys zł, co stanowi 55,2 % planu, 
- koszty prowadzenia domów studenckich 5.782,1 tys zł, co stanowi 108,2 % planu. 
  Chociaż realizacja planu w zakresie stypendiów była na koniec roku niska, zwłaszcza 

w zakresie stypendiów socjalnych, to jednakże w porównaniu do 2004 roku zanotowano 
znaczny wzrost wydatków, co wynikało z nowelizacji zasad przyznawania dotacji. I tak 
stypendia socjalne w porównaniu do 2004 roku wzrosły o 238 %, stypendia naukowe o 336 
%, stypendia dla osób niepełnosprawnych o 181 %, a zapomogi o 459 %. 

 
Fundusz zasadniczy. 

Fundusz zasadniczy uczelni zmniejszył się ogółem o kwotę 1.131,7 tys zł.  
Na zmniejszenie funduszu miały wpływ umorzenia bieżące w kwocie 3.628,1 tys zł. 
Na zwiększenie funduszu złożyły się : 

- odpisy amortyzacyjne 1.407,7 tys zł, 
- dotacje na inwestycje 422,6 tys zł, 
- środki trwałe otrzymane nieodpłatnie  435,8 tys zł, 

   



- odpisy z zysku netto 48,6 tys zł, 
- zwrot amortyzacji z MEN  181,8 tys zł, 
 

11.3. Dział 3. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupie stanowisk. 
 
Przeciętne zatrudnienie wyniosło 1.452 etaty, co stanowi 100,7 % planu, w tym w grupie 
stanowisk : 

- profesorów  126 etatów, co stanowi 98,4 % planu,  
- docentów, adiunktów i starszych wykładowców  379 etatów, co stanowi 98,4 % planu, 
- asystentów, wykładowców i lektorów  245 etatów, co stanowi 106,5 % planu, 
- pracowników nie będących nauczycielami akademickimi  702 etaty, co stanowi 100,5 

% planu. 
Wynagrodzenia planowe wyniosły 47.973,5 tys zł, co stanowi 99,8 % planu. 
Wynagrodzenia ponadplanowe wyniosły  13.630,1 tys zł, co stanowi 97,2 % planu, w tym w 
grupie stanowisk : 

- profesorów  2.513,2 tys zł ,  
- docentów, adiunktów i starszych wykładowców  4.420,2 tys zł , 
- asystentów, wykładowców i lektorów 2.969,8 tys zł, 
- pracowników nie będących nauczycielami akademickimi  3.726,9 tys zł . 

 
11.4. Dział 4. Dane uzupełniające. 
 
  Liczba studentów ogółem wyniosła 17.357 osób, co stanowi 97,4 % planu. Liczba 
studentów studiów dziennych wyniosła  8.598 osób, co stanowi 100,0 % planu , a studentów 
studiów wieczorowych i zaocznych 8.759 osób, co stanowi 94,9 % planu. W 2005 roku 
zanotowano wzrost liczby studentów dziennych o 338 osób. 
  Liczba studentów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej wyniosła  
4.735 osób, co stanowi 118,6 % planu.  
  Liczba uczestników studiów doktoranckich wyniosła  479 osób, co stanowi 99,0 % 
planu, w tym pobierających stypendia doktoranckie  72 osoby tj. 56,3 % planu. Kwota 
wypłaconych stypendiów doktoranckich wyniosła  1.362,5 tys zł, co stanowi 89,5 % planu. 
  Przeciętna liczba zatrudnionych w 2005 roku wyniosła 1.452 etaty, co stanowi 100,8 
% planu. 
  Koszty remontów budynków i budowli wyniosły 2.292,6 tys zł, co stanowi 68,2 % 
planu, w tym koszty remontów domów i stołówek studenckich  1.098,8 tys zł, co stanowi 54,0 
% planu. Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe wyniosły 2.660,8 tys zł, co stanowi 66,9 % 
planu. 
 

12. Wnioski 
W roku 2005 Uczelnia kontynuowała realizację zadań badawczych i dydaktycznych, 

wynikających z jej misji, Statutu i programu rozwoju. Zakończona została ważna dla Uczelni 

inwestycja w postaci zespołu nowoczesnych sal dydaktycznych, z których część służy 

również jako reprezentacyjna aula. Poprawiło to możliwości realizacji zadań dydaktycznych, 

konkretnie zaś obsługę wykładów dla dużych ciągów studenckich. Kontynuowane były prace 

remontowe i adaptacyjne, a w ich ramach oddano m.in. do użytku nową salę posiedzeń Rady 

   



Wydziału GN i Senatu Uczelni oraz wiele pomieszczeń pracowniczych i dydaktycznych w 

budynku „pobankowym” na Wydziale GRiT w Jeleniej Górze. Podjęto starania o pozyskanie 

środków z funduszów unijnych na dwa duże projekty termomodernizacyjne: budynek OBR i 

budynek H w Jeleniej Górze, których realizacja będzie miała miejsce w roku 2007. 

  Na początku roku 2005 zakończyły się działania kontrolne prowadzone przez  

Najwyższą Izbę Kontroli, Państwowej Inspekcji Pracy, Straży Pożarnej. Z tych kontroli 

przedłożono uczelni wnioski pokontrolne do realizacji w roku 2005, a dotyczące przede 

wszystkim: 

- utworzenia i prowadzenia, zgodnego z ustawą, zamiejscowych ośrodków 

dydaktycznych, 

- opracowania i zatwierdzenia przez Senat zasad rozliczania godzin dydaktycznych 

i pensum pracowników uczelni, zgodnych z obowiązującymi przepisami, 

- zamontowania odpowiednich urządzeń przeciwpożarowych na terenie uczelni, przede 

wszystkim w domach studenckich (na ten ostatni cel Uczelnia uzyskała dotację 

celowa w wysokości 1 200 000 zł.  Wszystkie te zadania zostały zrealizowane.  

Rok akademicki 2005/2006 był początkiem działalności nowych władz akademickich 

Uczelni. Priorytetowym, krótkookresowym kierunkiem działania tych władz była poprawa 

złożonej sytuacji finansowej, wyrażającej się m.in. ujemnym wynikiem finansowym i bardzo 

ograniczoną płynnością finansową. W związku z tym sformułowano plan działań 

oszczędnościowych, mających na celu restrukturyzację finansową Uczelni oraz rozpoczęto 

wdrażanie tego planu. Pewna część jego skutków wystąpi już w roku 2006, natomiast skutki 

te uwidocznią się w pełni w roku 2007. Spowoduje to nie tylko poprawę sytuacji 

płynnościowej i likwidację straty w wyniku finansowym, ale również da Uczelni zdolność 

do podejmowania działań rozwojowych, dotyczących modernizacji i rozbudowy bazy 

infrastrukturalnej dla potrzeb nauki, badań i dydaktyki.  

W końcu roku 2005 roku weszła w życie nowa ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym 

(niektóre jej regulacje zaczną obowiązywać dopiero od 01 września 2006 albo z początkiem 

roku 2007.) W związku z tym niezbędne były działania o charakterze prawnym 

i organizacyjnym, dostosowujące funkcjonowanie Uczelni do nowych regulacji prawnych. 

Z inicjatywy Kierownictwa uczelni Senat przyjął w związku z tym szereg stosownych 

uchwał. Większość tych działań dostosowawczych będzie, zgodnie z wymogami Ustawy, 

zrealizowana w roku 2006, w tym m.in. uchwalenie nowego Statutu Uczelni, Regulaminu 

studiów itd. 
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