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KOMUNIKAT DZIEKANA WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA 

UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU  
 

Nr 4/2021  
z dnia 30 czerwca 2021 r. 

w sprawie 
powołania Wydziałowych Zespołów ds. wdrażania strategii rozwoju dyscypliny 

 
§ 1 

Na podstawie § 57 ust. 5 Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu powołuję Wydziałowe 
Zespoły ds. wdrażania strategii rozwoju dyscypliny, zwane dalej zespołami. 
 

§ 2 

Zespoły są organem wspierającym Dziekana i powołane są na okres do dnia 31 sierpnia 2024 r. 
 

§ 3 

Do zadań Zespołów należy w szczególności opracowanie programów wdrażania poszczególnych 
obszarów rozwoju dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości, udział w przeglądach programów, 
wspieranie organizacyjne i merytoryczne programów oraz ich monitorowanie. 

 
§ 4  

W skład Zespołów powołuję: 
 

Zespół w obszarze „wpływ badań”: 
dr Renata Brajer-Marczak  
dr hab. Monika Hajdas, prof. UEW 
dr hab. Agnieszka Jagoda, prof. UEW 
dr Aleksandra Łakomiak  
dr hab. Agnieszka Sokołowska-Durkalec, prof. UEW - przewodnicząca 
dr Piotr Zawadzki  
 
Zespół w obszarze „finansowanie badań”: 
dr hab. Piotr Bednarek, prof. UEW 
dr hab. Iwona Chomiak-Orsa, prof. UEW  
dr Szymon Dziuba  
dr hab. Katarzyna Piórkowska, prof. UEW 
dr hab. Joanna Radomska, prof. UEW - przewodnicząca 
dr hab. Dorota Teneta-Skwiercz, prof. UEW 
 
Zespół w obszarze „rozwój potencjału naukowego”: 
dr Tomasz Brzozowski  
dr Tomasz Dyczkowski - przewodniczący 
mgr Robert Jadach  
dr hab. Witold Kowal, prof. UE 
dr Dorota Molek-Winiarska  
dr Organa Michał 
 
 
 



 

 

 
Zespół w obszarze „współpraca”: 
dr hab. Michał Biernacki, prof. UEW  
dr Barbara Chomątowska  
dr Ćwik Krzysztof 
dr hab. Maja Kiba-Janiak, prof. UE - przewodnicząca 
dr hab. Anetta Pukas, prof. UEW 
dr Letycja Sołoducho-Pelc  

 
§ 5 

Przewodniczący Zespołu może w każdym czasie wnioskować o zmianę w składzie Zespołu. 
 

§ 6 

Przeglądy programów i realizacji działań w programach organizuje Wydziałowa Komisja ds. 
Strategii rozwoju dyscypliny raz na semestr z zastrzeżeniem § 7 i 8. W przeglądach bierze udział 
Dziekan i Prodziekan Wydziału, członkowie Zespołów oraz członkowie Rady Wydziału. 
 

§ 7 

Zespoły przedstawią Wydziałowej Komisji ds. strategii rozwoju dyscypliny oraz Dziekanowi 
Wydziału w terminie do 20 października 2021 pierwsze programy działań w swoim obszarze. 
 

§ 8 

Wydziałowa Komisja ds. Strategii rozwoju dyscypliny zorganizuje pierwszy przegląd programów 
działań w terminie do 10 listopada 2021.  
 

§ 9 

 
Komunikat wchodzi w życie z dniem 30 czerwca 2021 r.  

 
 

  
Dziekan Wydziału Zarządzania: prof. dr hab. Ewa Stańczyk-Hugiet 

 
 
 

 


