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R-BP-SOP.014.1.124.2019 

ZARZĄDZENIE NR 124/2019 

Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

z dnia 8 listopada 2019 r. 

 
w sprawie utworzenia Rektorskiego Forum Strategicznego 3.0 

W związku z § 11 Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ustalam, co następuje: 

 

§ 1 

1. Powołuję Rektorskie Forum Strategiczne Uczelnia 3.0 w celu opracowania diagnozy strategicznej  

i wypracowania dalszych kierunków rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. 

 

2. Rolą Rektorskiego Forum Strategicznego 3.0, zwanego dalej "RFS" jest poszukiwanie odpowiedzi na 

wyzwania, przed jakimi nasza Uczelnia stanie w perspektywie najbliższych 5-10 lat. 

 

3. Kierunkami strategicznymi prac RFS będą: 

1) Wzrost rangi naukowej prowadzonych badań o wysokim oddziaływaniu, 

2) Nowy wymiar dydaktyki - rozwój oferty dydaktycznej dostosowanej do pokolenia Z, 

3) Doskonałość organizacyjna i sprawne zarządzanie zasobami, 

4) Prestiż i marka uczelni biznesu. 

 

4. Prace RFS będą prowadzone w ramach 5 streamów, których zadaniem będzie organizowanie dyskusji 

wewnątrzuczelnianej oraz określenie  w swoim obszarze diagnozy, celów strategicznych, kierunków 

doskonalenia oraz narzędzi umożliwiających osiągnięcie postulowanych celów. 

 

5. Powołuję w ramach RFS następujące streamy: 

 

1) RESEARCH & INTERNATIONAL TEAM (RIT) prowadzący prace nad sformułowaniem 

strategii w zakresie wzrostu rangi naukowej prowadzonych badań o wysokim oddziaływaniu 

oraz  umiędzynarodowienia nauki w składzie: 

 Team leader – dr Agnieszka Bem 

 członkowie –  dr hab. inż. Joanna Harasym, prof. UEW 

                       dr hab. inż. Marcin Hernes, prof. UEW 

                       dr hab. Paweł Kuśmierczyk , prof. UEW 

  dr Anna Jankowiak 

  dr Joanna Dyczkowska  

  dr Patrycja Klimas 
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2) DIDACTICS TEAM (DT) prowadzący prace nad sformułowaniem strategii w zakresie 

nowego wymiaru dydaktyki - rozwoju oferty dydaktycznej dostosowanej do pokolenia Z,  

w składzie: 

 Team leader – dr Anna Witek-Crabb 

 członkowie -   dr hab. inż. Edyta Mazurek, prof. UEW 

dr  Magdalena Broszkiewicz 

dr Karolina Daszyńska-Żygadło 

dr Monika Hajdas 

dr Łukasz Olipra 

mgr Marta Bochniak 

Angelika Grabowska 

 

3) HUMAN EXCELLENCE TEAM  (HET) prowadzący prace nad sformułowaniem strategii 

w zakresie doskonałości organizacyjnej Uczelni w obszarze sprawnego zarządzania 

zasobami ludzkimi, w składzie: 

 Team leader - dr hab. inż. Maja Zofia Kiba-Janiak, prof. UEW 

 członkowie -  dr hab. Sylwia Przytuła, prof. UEW 

    dr hab. Agnieszka Skowrońska, prof. UEW  

  dr inż. Marta Wilk 

  dr Patrycja Kowalczyk-Rólczyńska 

  mgr Anna Targosz 

  

4) PROCESS EXCELLENCE TEAM  (PET) prowadzący prace nad sformułowaniem strategii 

w zakresie doskonałości organizacyjnej Uczelni w zakresie efektywności finansowej, 

przebiegu procesów informacyjnych i  sprawnego zarządzania zasobami materialnymi 

(infrastrukturą techniczną), w składzie: 

 Team leader - dr hab. Krzysztof Nowosielski 

 członkowie -  dr hab. Lucyna Dymińska, prof. UEW   

  dr inż. Zdzisław Kes 

  dr inż. Daniel Ociński 

  mgr Anna Pluta 

  mgr Wojciech Wachowicz 

  Maciej Miś 

 

5) PRESTIGE TEAM (PT) prowadzący prace nad sformułowaniem strategii w zakresie 

prestiżu i marki Uczelni jako uczelni biznesu w jej szerokim otoczeniu, w składzie: 

 Team leader - dr hab. Andrzej Sztando, prof. UEW 

 członkowie -  dr hab. Grzegorz Bełz, prof. UEW 

  dr hab. Bożena Ryszawska, prof. UEW 

  dr inż. Monika Wereńska 

  dr Aleksandra Burdukiewicz 

  dr Przemysław Wołczek 

  dr Andrzej Raszkowski 
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mgr Ałła Witwicka-Dudek 

 

6. Streamy uwzględniają w swoich pracach wyzwania w zakresie rozszerzenia współpracy 

międzynarodowej, akredytacji i obecności w międzynarodowych sieciach akademickich, 

umiędzynarodowienia nauki, dydaktyki i kadry naukowej Uczelni. 

 

7. Streamy, oprócz spotkań organizowanych w swoich składach, w ramach budżetów przyznanych 

przez Prorektora ds. Finansów i Rozwoju mogą organizować spotkania w formule otwartej dla 

członków wspólnoty Uczelni, spotkania wyjazdowe i zapraszać ekspertów oraz prowadzić inne 

działania związane z realizacją prac, o których mowa powyżej. 

 

8. Rezultaty przemyśleń i poszukiwań wszystkich streamów  będą prezentowane na spotkaniach 

Rektorskiego Forum Strategicznego 3.0 w terminach ustalonych w roboczym harmonogramie 

Spotkania służyć będą dyskusji nad przedstawionymi koncepcjami w celu wypracowania spójnej 

wizji, określenia priorytetów rozwoju Uczelni i przyjęciu dalszych kroków w zakresie prac nad 

opracowaniem nowej strategii Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. 

 

9. Projekt strategii wypracowanej w trakcie prac Rektorskiego Forum Strategicznego 3.0 zostanie 

zaprezentowany członkom wspólnoty Uczelni w marcu 2020 r. 

 

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

      Rektor 

 

 

                                                                                                    Prof. dr hab. Andrzej Kaleta 


