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ZARZĄDZENIE NR 40/2013 
Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

z dnia 19 czerwca 2013 r. 
 

w sprawie nowej struktury organizacyjnej dziekanatów 
 
 W związku z koniecznością dostosowania struktury dziekanatów do nowych warunków ich 
funkcjonowania, zmianie ulega dotychczasowa struktura i tak: 
 

§ 1 
1. Tworzy się w dziekanatach Wydziałów: 

− Nauk Ekonomicznych,  
− Zarządzania, Informatyki i Finansów,  
− Ekonomii, Zarządzania i Turystyki 

    dwie sekcje: 
1) sekcję obsługi studiów I stopnia, 
2) sekcję obsługi studiów II i III stopnia. 

2. Sekcjami, o których mowa w ust. 1, kierują kierownicy sekcji. Kierownicy sekcji podlegają 
kierownikowi dziekanatu, który podlega dziekanowi. 

3. Na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym tworzy się dziekanat bez podziału na sekcje obsługi 
studiów. 

 
§ 2 

1. Obsługa studiów podyplomowych odbywających się we Wrocławiu realizowana jest przez 
Centrum Kształcenia Ustawicznego. 

2. Pracownicy, którzy na wydziałach wrocławskich zajmowali się wyłącznie studiami 
podyplomowymi zostają przeniesieni do Centrum Kształcenia Ustawicznego i podlegają jego 
Dyrektorowi. 

3. W związku z tym, że Rada Wydziału podejmuje niektóre decyzje dotyczące studiów 
podyplomowych i na Wydziale wydawany jest dyplom ich ukończenia, Dyrektor Centrum 
podpisze z dziekanami  Wydziałów: Nauk Ekonomicznych, Zarządzania, Informatyki i Finansów 
oraz Inżynieryjno – Ekonomicznego porozumienie w sprawie zakresu prac świadczonych przez 
dziekanat. 

 
§ 3 

Obsługa studiów podyplomowych odbywających się na Wydziale Ekonomii, Zarządzania i Turystyki 
jest realizowana przez odpowiednią sekcję wyznaczoną przez dziekana. 
 

§ 4 
Zasady obsługi studentów studiów realizowanych w całości w języku angielskim określi dziekan               
Wydziału.  
 

§ 5 
Obsługa procedur związanych z prowadzeniem przewodów i postępowań doktorskich, habilitacyjnych                        
oraz profesorskich odbywa się w dziekanacie i jest realizowana przez pracownika (pracowników) 
wyznaczonego przez kierownika dziekanatu. 
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§ 6 
Limity zatrudnienia dla poszczególnych dziekanatów wynoszą odpowiednio: 

− Wydział ZIF – 22 etaty, 
− Wydział NE – 20 etatów, 
− Wydział IE – 7 etatów, 
− Wydział EZiT – 8 etatów. 

 
§ 7 

Symbole dla dziekanatów i sekcji: 
1) Wydział Nauk Ekonomicznych: 

a) dziekanat – NE/D, 
b) sekcja obsługi studiów I stopnia – NE/D/SI, 
c) sekcja obsługi studiów II i III stopnia – NE/D/SII; 

2) Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów: 
a) dziekanat – ZIF/D 
b) sekcja obsługi studiów I stopnia – ZIF/D/SI, 
c) sekcja obsługi studiów II i III stopnia – ZIF/D/SII; 

3) Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny: 
a) Dziekanat – IE/D; 

4) Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki: 
a) dziekanat – EZT/D, 
b) sekcja obsługi studiów I stopnia – EZT/D/SI, 
c)  sekcja obsługi studiów II i III stopnia – EZT/D/SII. 

 
§ 8 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2013 r. 
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