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UCHWAŁA Nr 3/2021 

RADY UCZELNI 

UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU 

z dnia 9 lutego 2021 r. 
 

 

w sprawie: zaopiniowania projektu strategii Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu  
 

 

Działając na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dn. 20 lipca 2018 r. 

(Dz.U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.) oraz § 5 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Rady Uczelni, Rada Uczelni uchwala  

co następuje: 

§ 1 

Rada Uczelni Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu pozytywnie opiniuje projekt Strategii 2030 

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu – dokument przesłany Radzie w dniu 2 lutego 2021 r., stanowiący 

załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Rada Uczelni niezwykle pozytywnie ocenia partycypacyjny charakter procesu tworzenia Strategii 2030 – 

zaproszenie do udziału w tym procesie szerokiego grona osób ze wspólnoty akademickiej oraz wyraża uznanie 

dla ich szczególnego zaangażowania w prace nad powstaniem strategii. Jednocześnie Rada oczekuje 

uwzględnienia w większym stopniu opinii kluczowych interesariuszy zewnętrznych w procesie wdrażania 

strategii Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. 

§ 3 

Rada Uczelni zgłasza następujące uwagi i sugestie do przedstawionego dokumentu strategii: 

1. Rada rekomenduje większe otwarcie na różnorodność dyscyplin naukowych oraz zaakcentowanie 

humanistycznego charakteru Uniwersytetu wynikającego z faktu, iż naturalnym środowiskiem biznesu 

jest przestrzeń społeczna i kulturowa.  

2. Rada proponuje identyfikację w otoczeniu Uniwersytetu potencjału naukowego i kulturalnego 

Wrocławia i wykorzystanie go do realizacji celów. 

3. Rada oczekuje zidentyfikowania elementów strategii, które mogą stanowić przewagę konkurencyjną 

Uniwersytetu.  

4. Rada podkreśla konieczność wskazania czynników ryzyka realizacji elementów strategii.  

5. Rada rekomenduje wyraźne wskazanie powiązań między różnymi elementami strategii. 
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6. Rada sugeruje uzupełnienie strategii o megatrendy specyficzne dla nauki i dydaktyki. 

7. Rada podkreśla konieczność zachowania równowagi pomiędzy nauką i dydaktyką. W „Naszej wizji” 

brakuje wizji dotyczącej nauki. Podobnie w „Naszej misji” nauce poświęcono zbyt mało uwagi,  

a w strategicznych priorytetach „Uznawane badania inspirowane praktyką” są wymienione  

na ostatnim miejscu.  

8. Rada sygnalizuje potrzebę znacznego zwiększenia współpracy pomiędzy uczelniami wrocławskimi  

w realizacji projektów o charakterze naukowym, dydaktycznym, komercyjnym oraz mających na celu 

zwiększenie efektywności funkcjonowania.  

9. W obszarze “Strategiczne priorytety - Współpraca z biznesem” Rada sugeruje konieczność 

podkreślenia znaczenia współpracy także z dużymi firmami oraz potrzebę zaangażowania i otwarcia 

na współpracę z biznesem większej grupy jednostek Uniwersytetu. 

10. Rada proponuje włączenie do priorytetów potrzebę budowania relacji z absolwentami.  

11. W obszarze “Strategiczne priorytety – Wyróżniające kształcenie ekspertów i liderów biznesu” Rada 

oczekuje doprecyzowania powiązań efektów z priorytetem. 

12. W obszarze dydaktyki Rada rekomenduje odniesienie się do dalszego otwierania się Uniwersytetu  

na studentów międzynarodowych oraz do takich inicjatyw jak Uniwersytet Trzeciego Wieku, 

Uniwersytet dla Dzieci (czy szerzej Uniwersytet Dzieci i Rodziców), czy nawet stworzenie/ przejęcie 

prestiżowej szkoły średniej o charakterze ekonomicznym. 

13. W strategicznym priorytecie “Zaangażowani pracownicy” Rada rekomenduje uwzględnienie 

systematycznego pozyskiwania obiecującej kadry naukowo-dydaktycznej.  

14. Rada sugeruje konieczność odniesienia się do roli sportu w życiu Uniwersytetu.  

15. Rada oczekuje uzupełnienia strategii o harmonogram i sposoby realizacji celów strategicznych w latach 

2021-2025. 

§ 4 

Uchwała podjęta w trybie określonym w § 11 ust. 2. Regulaminu Rady Uczelni 

W głosowaniu wzięło udział 8 osób, głosując za przyjęciem uchwały. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Załącznik nr 1. Projekt strategii UEW [nazwa pliku: Załącznik nr 1 do UCHWAŁY NR 3  

(z dn. 09.02.2021)] – dokument przesłany Radzie Uczelni 02.02.2021 r. 

 

 

          Rada Uczelni 


