
 

KOMUNIKAT DZIEKANA WYDZIAŁU EKONOMII I FINANSÓW 
UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU 

nr 15/2020 z dnia 12.11.2020 r. 
w sprawie powołania Wydziałowej Komisji ds. Jakości Badań Naukowych 

 

§ 1 

Na podstawie § 57 ust. 5 Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu powołuję stałą 
Wydziałową Komisję ds. finansowania badań naukowych, zwaną dalej komisją.  

§ 2 

Komisja jest organem doradczym Dziekana i jest powołana na okres kadencji Rektora.  

§ 3 

Do zadań Komisji należy w szczególności:  

1. Przygotowanie materiałów, opinii, ocen i wniosków, w szczególności Identyfikowanie 
problemów związanych z kształtowaniem jakości badań naukowych. 

2. Identyfikacja obszarów przewagi konkurencyjnej w zakresie prowadzenia badań naukowych. 
3. Identyfikacja kluczowych obszarów rozwoju badań naukowych w perspektywie 2027 r. 
4. Formułowanie propozycji i opinii w sprawie integracji potencjału badawczego. 
5. Opiniowanie procesu ewaluacji jakości badań naukowych w zakresie kryterium 1 (według 

Rozporządzenia MNiSW w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej, Dz.U. 2019 poz. 
392). 

6. Opiniowanie propozycji zgłoszonych w zakresie kryterium 3 (według Rozporządzenia MNiSW 
w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej, Dz.U. 2019 poz. 392). 

7. Inicjowanie współpracy z jednostkami Wydziału w zakresie prowadzenia badań naukowych. 
8. Opiniowanie sprawozdań z działalności naukowo-badawczej prowadzonej przez pracowników, 

katedry i zespoły pracowników Wydziału. 
9. Stała współpraca z katedrami i komisjami wydziału w dziedzinie przygotowania i aktualizacji 

informacji dotyczących nauki. 
10. Wypracowanie kryteriów oceny jakości badań naukowych. 
11. Wypracowanie kryteriów oceny projektów badań finansowanych ze środków subwencji we 

współpracy z Dziekanem Wydziału. 
12. Współpraca z jednostkami uczelni odpowiedzialnymi za jakość badań naukowych. 
13. Współpraca ze szkołą doktorską w zakresie programowania i koordynacji badań. 
14. Opiniowanie współpracy międzywydziałowej w zakresie działalności badawczej, także na 

forum międzynarodowym. 
15. Stała współpraca z Biblioteką Główną i Wydawnictwem Uczelni. 
16. Opiniowanie założeń strategii rozwoju dyscypliny naukowej w zakresie jakości badań 

naukowych. 
17. Inne czynności zlecane przez Dziekana Wydziału w zakresie jakości badań naukowych. 
18. Oceny działalności Wydziału i Dziekana w zakresie jakości badań naukowych. 

§ 4 

W skład Komisji wchodzą: 

 dr hab. Beata Bal-Domańska, prof. UE 



 dr hab. Agnieszka Bem, prof. UE  
 prof. dr hab. Bogusława Drelich-Skulska  
 dr hab. Marek Kośny, prof. UE - przewodniczący 
 dr hab. Olga Kowalczyk, prof. UE  
 mgr Milena Kowalska  
 prof. dr hab. Leszek Patrzałek  
 dr hab. Arkadiusz Piwowar, prof. UE  
 mgr Justyna Rokitowska-Malcher  
 dr hab. Elżbieta Sobczak, prof. UE  
 dr hab. Joanna Szczepaniak-Sienniak, prof. UE  
 dr hab. Alicja Zakrzewska-Półtorak, prof. UE  

§ 5 

Komunikat wchodzi w życie z dniem 12 listopada 2020 r.  

 

Dziekan Wydziału Ekonomii i Finansów  

      prof. dr hab. Andrzej Graczyk 

 


