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Komunikat nr 2/2020 
 

Dziekana Wydziału Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 
z dnia 24.01.2020 r. w sprawie opublikowania uchwały nr 2/2019  

Rady Wydziału Ekonomii i Finansów z dnia 13.11.2019 r.  
 
Rada Wydziału Ekonomii i Finansów przyjęła w dniu 13.11.2019 r. uchwałę nr 2/2019  
o następującej treści: 

§ 1 

Rada Wydziału Ekonomii i Finansów pozytywnie zaopiniowała cele stojące przed pracownikami badaw-
czymi i badawczo-dydaktycznymi oraz Dziekanem Wydziału Ekonomia i Finanse. 
 

§ 2 
 
Celem długookresowym stawianym  przed pracownikami badawczymi i badawczo-dydaktycznymi na 
Wydziale Ekonomii i Finansów jest uzyskanie wiodącej pozycji w badaniach naukowych w dyscyplinie 
Ekonomia i Finanse. 
 
Cele średniookresowe, tj. do 2025 r. stanowią:Uzyskanie kategorii A w  ewaluacji jakości działalności 

naukowej w dyscyplinie Ekonomia i Finanse w roku 2025; 
2. Wypromowanie liderów i zespołów badawczych we wiodących obszarach badań naukowych w 

dyscyplinie Ekonomia i Finanse; 
3. Opublikowanie znaczącej liczby artykułów w czasopismach indeksowanych w WoS/Scopus; 
4. Opublikowanie przez każdego z pracowników przynajmniej jednego artykułu naukowego za mi-

nimum 40 pkt. (wg wykazu MNiSW). 
 
Cele krótkookresowe, tj. do 2021 r. stanowią: 

1. Uzyskanie kategorii B+ w  ewaluacji jakości działalności naukowej za okres 2017-2020 w dyscy-
plinie Ekonomia i Finanse; 

2. Opracowanie strategii rozwoju dyscypliny naukowej, zgodnej ze strategią Uczelni; 
3. Wypełnienie przez każdego z pracowników przynajmniej 2 „slotów publikacyjnych” w okresie 

2019-2020 monografiami lub rozdziałami w monografiach oraz publikacjami w czasopismach z 
listy MNiSW. 

Cele działań Dziekana Wydziału Ekonomii i Finansów (w okresie do 31 sierpnia 2020 r.) stanowią: 
 

1. Wsparcie ewaluacji jakości działalności naukowej; 
2. Podnoszenie potencjału naukowego UEW; 
3. Wsparcie finansowania działalności naukowej w kierunku jak najlepszego wypełnienia kryteriów 

ewaluacyjnych; 
4. Wspieranie i koordynacja integracji badawczej (wewnątrz- i międzydyscyplinowej); 
5. Wsparcie aplikowania o środki na działalność badawczą (granty); 
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6. Zwiększenie współpracy na poziomie katedr, wydziałów, uczelni w zakresie prowadzenia badań 
naukowych i przygotowywania wspólnych publikacji naukowych; 

7. Wsparcie dla zwiększania zakresu współpracy z otoczeniem instytucjonalnym i biznesowym; 
8. Wsparcie dla zwiększania zakresu współpracy międzynarodowej; 
9. Opracowanie strategii rozwoju dyscypliny naukowej, zgodnej ze strategią Uczelni, jej monitoro-

wanie i realizacja we współpracy z Radą Wydziału. 
 

          Dziekan Wydziału Ekonomii i Finansów 

 
        Prof. dr hab. Andrzej Graczyk 

 


