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  DZ-B.014.12.2020 
 
 

KOMUNIKAT DZIEKANA WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA        
UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU 

Nr 12/2020 
z dnia 28 września 2020 r. 

w sprawie  
zasad opiniowania kandydatów do pełnienia funkcji kierownika katedry  

 
Działając w oparciu o § 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 Zarządzania. 
 

§ 1 
1. Do wyrażenia opinii na temat kandydata do pełnienia funkcji kierownika katedry, zwanego dalej kandydatem, 

uprawnieni są nauczyciele akademiccy z grupy pracowników: badawczych, badawczo-dydaktycznych  
i dydaktycznych właściwej katedry według stanu osobowego na dzień 1 października 2020. 

2. Dziekan Wydziału co do zasady przedstawia do zaopiniowania jednego kandydata pełniącego aktualnie funkcję 
kierownika katedry z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. W przypadku, gdy osoba pełniąca obecnie funkcję kierownika katedry nie spełnia warunków formalnych 
określonych w Statucie lub w przypadku gdy warunki te przestanie spełniać w okresie do 6 miesięcy licząc od dnia 
1 listopada 2020, przedstawienie kandydata jest poprzedzone uzgodnieniami z właściwymi katedrami. 

4. Wyrażenie opinii przez pracowników katedry na temat kandydata odbywa się w trybie stacjonarnym w formie 
papierowej i jest anonimowe. 

5. Nauczyciele akademiccy wyrażają opinię na temat wskazanego kandydata na kartach poprzez zaznaczenia znakiem 
„X” swojej opinii w odpowiednim polu wyboru. 

6. Każdy uprawniony nauczyciel akademicki może wyrazić opinię o kandydacie tylko jeden raz. Wyrażenie opinii 
poprzedzone jest złożeniem podpisu na imiennej liście osób uprawnionych do wyrażenia opinii o kandydacie. 

7. Informacja o terminie zbierania opinii zostanie wskazana nie później niż 3 dni od daty opiniowania w drodze 
komunikatu przesłanego drogą elektroniczną do pracowników wydziału. 

8. Wskazany termin jest terminem wiążącym. 
 

§ 2 
Po zakończeniu procedury opiniowania kandydata Dziekan Wydziału przekazuje wyniki sondażu Rektorowi w trybie 
określonym w Komunikacie Rektora. 
 

§ 3 
Komunikat wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 
 
 
                                                                               Dziekan Wydziału Zarządzania: prof. dr hab. Ewa Stańczyk-Hugiet 

  


