
Komunikat NR 3/2020 

Dziekana Wydziału Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

w sprawie wprowadzenia na Wydziale Ekonomii i Finansów 

systemu wyłaniania wiodących obszarów badawczych 

Rozwój dyscypliny ekonomia i finanse wymaga integracji potencjału badawczego na wybranych 
obszarach badawczych. Zgodnie z uchwałą nr 2 Rady Wydziału z dnia 13.11.2019 roku w sprawie 
celów średniookresowych stojących przed pracownikami Wydziału Ekonomii i  Finansów wprowadza 
się system wyłaniania wiodących obszarów badawczych. System ten tworzą założenia ogólne, 
wsparcie informacyjne, zasady identyfikacji i procedura wyłaniania wiodących obszarów badawczych. 

 

1. Założenia ogólne do wyłaniania wiodących obszarów badawczych 

a) Wiodące obszary badawcze są głównym środkiem osiągania celów średniookresowych oraz 
celu długookresowego. 

b) W dłuższej perspektywie, dzięki koncentracji na wybranych  obszarach badań naukowych 
możemy uzyskać wiodącą pozycję w badaniach naukowych w dyscyplinie Ekonomia i Finanse. 

c) W perspektywie 2025 roku powinniśmy uzyskać przewagę konkurencyjną w aplikowaniu o 
finansowanie projektów w wybranych wiodących obszarach badań naukowych w dyscyplinie 
Ekonomia i Finanse. 

d) Wybór wiodących obszarów będzie poprzedzony identyfikacją i oceną w trakcie procedury 
wyłaniania wiodących obszarów badawczych. 

e) Podstawą wyłaniania i wyboru wiodących obszarów badawczych będą opinie komisji 
wydziałowych. 

f) Obszar badawczy będzie uznany za wiodący na podstawie opinii Rady Wydziału.  

g) Badania prowadzone w ramach wiodących obszarów badawczych uzyskają preferencje w 
finansowaniu ze środków będących w dyspozycji katedr WEiF i Dziekana WEiF. 

 

2. Wsparcie informacyjne dla wskazania obszarów badań jako wiodących zostanie udzielone 
przez komisje wydziałowe 

a) główne kierunki badań wskazane w polityce naukowej państwa oraz w dokumentach 
unijnych wyznaczających priorytetowe cele i kierunki badań w perspektywie budżetowej na 
lata 2020-2027 (wspierającą jest Komisja do spraw jakości badań naukowych) 

b) dostępność źródeł i wielkości finansowania projektów badawczych (wspierającą jest Komisja 
do spraw finansowania badań naukowych) 

c) możliwości współpracy z jednostkami i zespołami naukowymi w Polsce (wspierającymi są 
Komisja do spraw jakości badań naukowych oraz Komisja do spraw rozwoju kadry naukowej) 

d) możliwości współpracy z jednostkami i zespołami naukowymi w Unii Europejskiej 
(wspierającą jest Komisja do spraw współpracy międzynarodowej) 



e) potencjał badawczy w ramach wydziału - dorobek publikacyjny, projekty, granty - 
(wspierającą jest Komisja do spraw rozwoju kadry naukowej) 

f) potrzeby jednostek z otoczenia biznesowego i samorządowego w zakresie badań naukowych 
i ekspertyz (wspierającymi są Komisja do spraw współpracy z otoczeniem instytucjonalnym i 
biznesowym oraz Komisja do spraw promocji i rozwoju Wydziału). 

 

3. Identyfikacja /kwalifikacja obszaru badawczego  jako obszarów problemowych badań w 
dyscyplinie ekonomia i finanse następuje w ramach zebrań naukowych (sympozjów 
wydziałowych, otwartych seminariów naukowych organizowanych przez pracowników WEiF , 
otwartych zebrań katedry) 

a) Obszary problemowe zgłaszane są przez: 

• Radę Wydziału 

• Dziekana  

• inicjatorów zebrań naukowych nad zgłoszonymi wybranymi problemami przez 
inicjatorów dyskusji - kierowników katedr/pracowników badawczych i badawczo-
dydaktycznych 

b) Protokół z zebrania naukowego jest podstawą charakterystyki problemu jako obszaru badań 
w dyscyplinie ekonomia i finanse (Punkt 2 w Załączniku 2) 

 

4. Procedura wyłaniania wiodących obszarów badawczych obejmuje następujące etapy: 

a) Zgłoszenie obszaru do zaopiniowania przez Radę Wydziału jako obszar wiodący jest 
poprzedzone zebraniem naukowym i wskazaniem uczestników zespołów badawczych 
deklarujących gotowość współpracy w ramach badań danego obszaru. 

b) Zebranie jest zwołane zgodnie z procedurą organizowania zebrań (załącznik 1) 

c) Zebranie naukowe powinno wyłonić tematy badań, zespoły badawcze w ramach tych 
tematów (w tym  liderów zespołów) oraz określić możliwości współpracy z innymi 
jednostkami badawczymi. 

d) Wynikiem zebrania jest protokół zawierający opis obszaru badawczego (załącznik 2). 

e) Opis obszaru badawczego jest opiniowany przez odpowiednie komisje wydziałowe. 

f) Rada Wydziału opiniuje zakwalifikowanie obszaru badawczego jako wiodący obszar 
badawczy. 

g) Na podstawie opinii Rady Wydziału Dziekan wydaje komunikat o przyjęciu obszaru 
badawczego …. jako obszaru wiodącego w badaniach na Wydziale Ekonomii i Finansów. 

 

 

 

 



Załącznik 1 

Procedura organizowania zebrań dla wyłaniania wiodących obszarów badawczych 

• Inicjator zebrania naukowego określa w postaci jednostronicowego ogłoszenia: 

1. Obszar badawczy typowany jako wiodący w badaniach zespołów na WEiF 

2. Krótką charakterystykę problemu jako obszaru badań w dyscyplinie ekonomia i 
finanse 

3. Argumenty wskazujące na wiodący charakter obszaru badawczego (wskazanie na 
miejsce, rolę, horyzont czasowy, przewidywane finansowanie w strategiach, 
politykach, programach itp.) 

4. Wskazanie terminu i miejsca zebrania naukowego  

5. Imię i nazwisko inicjatora oraz adres mailowy na UE, na który można w ciągu siedmiu 
dni przesyłać imienne potwierdzenie uczestnictwa w zebraniu  

• Przesłanie ogłoszenia do Biura Wydziału EiF na minimum czternaście dni przed wskazanym 
terminem zebrania.  

• Informacje będą przesyłane do wszystkich pracowników z prośbą o wysłanie potwierdzenia 
uczestnictwa w terminie siedmiodniowym od otrzymania zaproszenia. Jeśli liczba 
potwierdzających uczestnictwo przekroczy liczbę miejsc w proponowanej sali, inicjator 
zarezerwuje większą salę i o zmianie poinformuje osoby, które zadeklarowały uczestnictwo w 
zebraniu. 

Załącznik 2 

Opis obszaru badawczego 

1. Obszar badawczy typowany jako wiodący w badaniach zespołów na WEiF. 

2. Krótką charakterystykę problemu jako obszaru badań w dyscyplinie ekonomia i finanse 
(zawierającą wyciąg z protokołu zebrania naukowego – zob. Punkt 3 b).. 

3. Argumenty wskazujące na wiodący charakter obszaru badawczego: 

a) główne kierunki badań wskazane w polityce naukowej państwa, w dokumentach unijnych 
wyznaczających priorytetowe cele i kierunki badań w perspektywie budżetowej na lata 2020-
2027, programach, strategiach krajowych i/lub regionalnych itp., 

b) dostępność źródeł i wielkości finansowania projektów badawczych, 

c) możliwości współpracy z jednostkami i zespołami naukowymi w Polsce, 

d) możliwości współpracy z jednostkami i zespołami naukowymi w UE, 

e) potencjał badawczy w ramach wydziału (dorobek publikacyjny, projekty, granty), 

f) potrzeby jednostek z otoczenia biznesowego i samorządowego w zakresie badań naukowych 
i ekspertyz. 

4. Imię i nazwisko lidera/liderów obszaru badawczego oraz adres mailowy na UE.  

5. Skład zespołu pracowników WEiF deklarujących gotowość prowadzenia badań w ramach 
obszaru badawczego. 


