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KOMUNIKAT DZIEKANA WYDZIAŁU EKOMOMI I FINANSÓW 
UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU Nr 10/2020 

z dnia 22września 2020 r. 
w sprawie zasad przeprowadzania sondażu opinii w sprawie kandydata do pełnienia 

funkcji kierownika katedry 
 
 

Działając na podstawie § 48 ust. 6 Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz 
§ 2. ust. 5. Komunikatu nr 19/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z 
dn. 01 września 2020 r. w sprawie powoływania kierowników katedr ustalam zasady 
przeprowadzenia sondażu opinii dotyczących kandydatów na kierowników katedr 
wchodzących w skład struktury Wydziału Ekonomii i  Finansów. 
 

§ 1 
1. Do wyrażenia opinii na temat wskazanego przez Dziekana Wydziału kandydata do 

pełnienia funkcji kierownika katedry pozostającej w strukturze Wydziału, uprawnieni są 
nauczyciele akademiccy z grupy pracowników badawczych, badawczo-dydaktycznych i 
dydaktycznych właściwej katedry. 

2. Dziekan Wydziału może przedstawić do zaopiniowania kandydatury tych pracowników 
katedry, którzy mają tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego oraz spełniają 
warunki określone w § 2 ust. 3 Komunikatu NR 19/2020 Rektora Uniwersytetu 
Ekonomicznego we Wrocławiu.  

3. Zaproponowanych przez dziekana wydziału kandydatów na kierownika katedry opiniują 
pracownicy właściwej katedry. 

4. Wyrażenie opinii na temat kandydata do pełnienia funkcji kierownika katedry przez jej 
pracowników odbywa się w trybie zdalnym  i jest anonimowe.  

5. Nauczyciele akademiccy wymienieni w ust. 1. otrzymają na swoją uczelnianą skrzynkę 
mailową w dniu poprzedzającym przeprowadzenie sondażu z adresu weif@ue.wroc.pl 

indywidualny login, hasło oraz link do programu, w którym zostanie przeprowadzone głosowanie.  
6. Sondaż opinii pracowników będzie przeprowadzony w dwóch etapach. Harmonogram 

przeprowadzenia sondażu opinii  w pierwszym etapie został przedstawiony w załączniku 
1.  

7. W pierwszym etapie sondażu Dziekan przedstawia do zaopiniowania kandydatury 
wszystkich pracowników wskazanych w ust. 2. Jeśli wyniki sondażu pozwolą w danej 
katedrze wyłonić tylko jednego kandydata, to przeprowadzenie drugiego etapu sondażu 
będzie zbędne. Jeśli będzie wyłonionych dwóch lub więcej kandydatów o podobnym 
poparciu i kwalifikacjach, to Dziekan może zdecydować o przeprowadzeniu w tej 
katedrze drugiego etapu sondażu. 

8. Każdy uprawniony nauczyciel akademicki może wyrazić opinię o kandydacie do 
pełnienia funkcji kierownika katedry tylko przez jednego kandydata.  
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§ 2 
Po zakończeniu procedury opiniowania kandydatów do pełnienia funkcji kierownika katedry 
Dziekan wydziału przekazuje wyniki sondażu Rektorowi w trybie określonym w 
Komunikacie nr 19/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. 

 
§ 3 

Niniejszy Komunikat wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 
 

Dziekan Wydziału Ekonomii i Finansów 
/  -  / 

Prof. dr hab. Andrzej Graczyk 
 
 
Załącznik 1. 
 
Harmonogram przeprowadzenia sondażu opinii w sprawie kandydata do pełnienia funkcji 
kierownika katedry  

Piątek  25.09.2020 

Katedra Bankowości 

Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 

Katedra Ekonometrii i Informatyki 
Godz. 

9.00-11.00 

Katedra Ekonomii Ekologicznej 

Katedra Ekonomii i Badań nad Rozwojem 

Katedra Ekonomii i Polityki Ekonomicznej 

Katedra Ekonomii Matematycznej 
Godz. 

11.00-13.00 

Katedra Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Żywnościowej 

Katedra Filozofii i Historii Gospodarczej 

Katedra Finansów 

Katedra Finansów i Rachunkowości 
Godz. 

13.00-15.00 

Katedra Finansów Przedsiębiorstw i Finansów Publicznych 

Wtorek 29.09.2020 

Katedra Gospodarki Przestrzennej i Administracji Samorządowej 

Katedra Gospodarki Regionalnej 

Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem 
Godz. 

9.00-11.00 

Katedra Makroekonomii 

Katedra Matematyki i Cybernetyki 

Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 

Katedra Mikroekonomii i Ekonomii Instytucjonalnej 
Godz. 

11.00-13.00 

Katedra Polityki Ekonomicznej i Europejskich Studiów Regionalnych 

Katedra Prognoz i Analiz Gospodarczych 

Katedra Socjologii i Polityki Społecznej 

Katedra Statystyki 
Godz. 

13.00-15.00 

Katedra Ubezpieczeń  

 


