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R-DOP.014.1.75.2016 
ZARZĄDZENIE  NR  75/2016 

Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 
z dnia 14 listopada 2016 r. 

 
w sprawie powołania Zespołu zadaniowego ds. „Human Resources Excellence in Research” 

 
 

§ 1 
W związku z podjęciem przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu starań o uzyskanie 
logo Komisji Europejskiej „HR Excellence in Research” powołuję Zespół zadaniowy ds. „Human 
Resources Excellence in Research”,  zwany dalej „Zespołem”, w następującym składzie: 
 
Przewodnicząca:  prof. dr hab. Bogusława Drelich-Skulska, 
Członkowie:   dr Anna H. Jankowiak,  

dr inż. Ewa Biazik, 
dr Magdalena Broszkiewicz, 
dr Michał Organa, 
mgr Karolina Łopacińska. 
 

§ 2 
Do głównych zadań Zespołu należy: 

1) przeprowadzenie wewnętrznej analizy stopnia spójności funkcjonowania Uniwersytetu 
Ekonomicznego we Wrocławiu z zaleceniami Europejskiej Karty Naukowca (zwanej dalej 
Kartą) i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych (zwanego dalej 
Kodeksem) oraz zidentyfikowanie braków Uczelni w obszarze HR, 

2) dokonanie przeglądu obowiązujących na Uczelni regulacji wewnętrznych oraz aktów 
prawnych, a także ogólnokrajowych rozporządzeń dotyczących szkolnictwa wyższego, 

3) opracowanie ankiety dotyczącej stopnia realizacji na Uniwersytecie Ekonomicznym 
we Wrocławiu zasad zawartych w Karcie i Kodeksie, przeprowadzenie badania ankietowego 
on-line wśród pracowników naukowo-dydaktycznych oraz  doktorantów, jak również analiza 
otrzymanych wyników, 

4) opracowanie strategii dotyczącej przeprowadzenia działań naprawczych prowadzących 
do usunięcia wcześniej zidentyfikowanych rozbieżności między zasadami Karty i Kodeksu 
a aktualnymi praktykami Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 

5) monitorowanie prac wdrożeniowych ujętych w zaakceptowanej przez Komisję Europejską 
strategii usprawnień w ramach HR Excellence, 

6) przeprowadzenie po dwóch latach oceny postępu i efektów wdrażania zasad Karty i Kodeksu 
oraz opracowanie raportu. 

§ 3 
Zespół zadaniowy ds. „Human Resources Excellence in Research” otrzymuje symbol: R-ZZ-HRE. 

 
§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
                                                                                                           Rektor 

 
 

prof. dr hab. Andrzej Kaleta 
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