
KOMUNIKAT DZIEKANA WYDZIAŁU EKONOMII I FINANSÓW  
UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU  

nr 13/2020 z dnia 12.11.2020 r. 
w sprawie powołania Wydziałowej Komisji ds. finansowania 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. Wydawanie opinii i wniosków w przypadkach i na zasadach określonych w Statucie 
Uczelni i w niniejszym regulaminie. 

2. Przygotowanie materiałów, opinii, ocen i wniosków w sprawach dotyczących 
finansowania badań naukowych we współpracy z Centrum Obsługi Badań Naukowych 
i Centrum Zarządzania Projektami. 

3. Nadzór nad finansowaniem badań. 
4. Identyfikacja źródeł pozyskiwania środków na badania naukowe. 
5. Opiniowanie kalkulacji projektów badań naukowych. 
6. Wypracowanie i opiniowanie kryteriów rozdziału subwencji dla katedr. 
7. Przygotowanie projektów rozdziału środków finansowych na badania otrzymywanych 

przez Wydział. 
8. Wspieranie działań w ramach procesu ewaluacji jakości badań naukowych w zakresie 

kryterium 2. 
9. Wspieranie grantowego systemu finansowania badań na Wydziale. 
10. Weryfikacja kryteriów finansowania działalności naukowej, w szczególności 

ponoszenia opłat za publikacje oraz finansowania uczestnictwa w konferencjach. 
11. Opiniowanie strategii rozwoju dyscypliny naukowej w zakresie finansowania badań 

naukowych. 
12. Opiniowanie działalności Wydziału i Dziekana w zakresie finansowania badań 

naukowych. 
13. Inne czynności zlecane przez Dziekana Wydziału w zakresie finansowania badań 

naukowych. 

§ 4 

W skład Komisji wchodzą: 

 Dr Iwo Augustyński,  
 Dr hab. Agnieszka Bem,  
 Dr Magdalena Bywalec,  
 Dr Piotr Hajduga, 



 Dr Anna Jędrzychowska,  
 Dr Łukasz Jurek, 
 Dr hab. inż. Anna Kowalska, prof. UEW, 
 Dr hab. Robert Kurek, prof. UEW, 
 Dr hab. Bogusław Półtorak, prof. UEW – Przewodniczący komisji 
 Dr hab. Agnieszka Stanimir, prof. UEW 

§ 5 

Komunikat wchodzi w życie z dniem 12 listopada 2020 r.  

 

Dziekan Wydziału Ekonomii i Finansów 

     prof. dr hab. Andrzej Graczyk 


