
 
KOMUNIKAT DZIEKANA WYDZIAŁU EKONOMII I FINANSÓW  

UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU  
nr 14/2020 z dnia 12.11.2020 r. 

w sprawie powołania Wydziałowej Komisji ds. rozwoju  promocji wydziału 
 

§ 1 

Na podstawie § 57 ust. 5 Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu powołuję stałą 
Wydziałową Komisję ds. rozwoju  promocji wydziału, zwaną dalej Komisją.  

§ 2 

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

§ 3 

Do zadań Komisji należy w szczególności:  

1. Działanie na rzecz utrzymywania i rozwoju relacji Wydziału z otoczeniem zewnętrznym 
w kraju i za granicą. 

2. Promocja Wydziału w ramach przedsięwzięć mających na celu promocję całej Uczelni, 
a koordynowanych przez Rektora i Centrum Promocji – w tym m.in. w imprezach o 
charakterze wewnętrznych i zewnętrznych PR (np. Ekonomalia, Festiwal Nauki, Zjazdy 
Absolwentów, Dni otwarte UE/Wydziału itp.) oraz w innych działaniach tego typu. 

3. Inicjowanie i koordynacja dodatkowych przedsięwzięć promocyjnych w ramach 
Wydziału. 

4. Budowanie wewnętrznego, atrakcyjnego wizerunku Wydziału poprzez podnoszenie 
jakości badań i inne, wymienione wcześniej działania, związane m.in. z rozwojem 
kontaktów z otoczeniem zewnętrznym i międzynarodowym. 

5. Współpraca na rzecz upowszechniania wyników badań naukowych prowadzonych na 
Wydziale. 

6. Włączenie się w działania Centrum Współpracy z Biznesem. 
7. Włączenie się w upowszechnianie praktyk dotyczących doskonalenia jakości 

kształcenia. 
8. Wspieranie procesu ewaluacji jakości badań naukowych w zakresie kryterium 3 
9. Podkreślanie obecności i aktywności Wydziału na forum Uczelni przy okazji różnego 

typu przedsięwzięć promocyjnych i rozwojowych. 
10. Inicjowanie i wspieranie współpracy międzywydziałowej. 
11. Współpraca z uczelnianą i wydziałowymi komisjami ds. jakości kształcenia. 
12. Zgłaszanie propozycji aktualizacji strony internetowej Wydziału oraz informacji o 

Wydziale na potrzeby władz Uczelni oraz monitorowanie tej strony 
13. Stała współpraca z Centrum Promocji Uczelni. 
14. Opiniowanie założeń strategii rozwoju dyscypliny naukowej w zakresie rozwoju i 

promocji 
15. Inne czynności zlecane przez Dziekana Wydziału i/lub Radę Wydziału w zakresie 

promocji i rozwoju wydziału 
16. Oceny działalności Wydziału i Dziekana w zakresie promocji i rozwoju wydziału. 



§ 4 

W skład Komisji wchodzą: 

 Dr hab. Agnieszka Becla, prof. UEW 
 Dr Marcin Brol 
 Dr Alicja Dolińska 
 Dr Magdalena Rękas 
 Dr Małgorzata Rogowska 
 Dr Aneta Rybicka 
 Dr hab. Dorota Rynio, prof. UEW – Przewodnicząca Komisji 
 Dr Magdalena Stawicka 
 Dr Agnieszka Wojtasiak-Terech 

§ 5 

Komunikat wchodzi w życie z dniem 12 listopada 2020 r.  

 

Dziekan Wydziału Ekonomii i Finansów  

       prof. dr hab. Andrzej Graczyk 

 

 


