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Cel spotkania 

zapoznanie pracowników z sytuacją na Wydziale u progu
nowej kadencji 2016-2020 i nowego roku akademickiego
2016/2017



Sukcesy Wydziału

• Ranking Wiadomości Turystycznych - Wydział zajął I miejsce w
Rankingu Szkół Wyższych 2016, przygotowanym przez
dwutygodnik branży turystycznej „Wiadomości Turystyczne” w
zakresie kształcenia na kierunku Turystyka.

• Ranking Kierunków Studiów „Perspektywy 2016”, zostaliśmy
uznani za jeden z najlepszych Wydziałów w Polsce w zakresie
kształcenia na kierunku Ekonomia (5 miejsce w kraju na 36
badanych jednostek) i na kierunku Zarządzanie (8 miejsce w
kraju na 56 ocenianych jednostek). Zostaliśmy uznani za
najlepszy wydział w województwie dolnośląskim (w zakresie
kształcenia na wymienionych kierunkach).



Sukcesy Wydziału

• Wyniki wstępnego raportu PKA dla kierunku zarządzanie

Ocena wyróżniająca dla kierunku 
zarządzanie została przegłosowana 
na posiedzeniu Zespołu nauk 
społecznych w zakresie nauk 
ekonomicznych w połowie września 
br., w październiku br. ocena zostanie 
poddana ostatecznemu głosowaniu 
podczas Prezydium PKA.



Sukcesy Wydziału

• Projekt Staże na Start opracowany na naszym Wydziale –
program rozwoju kompetencji poprzez wysokiej jakości staże
dla studentów kierunków ekonomia i zarządzanie Wydziału
EZiT UE we Wrocławiu otrzymał dofinansowanie w ramach
programu POWER w wysokości ponad 1 mln 263 tys. PLN.

• Złożenie oferty w postępowaniu konkursowym na wybór
wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu nowego lub
znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub
nowego projektu wzorniczego w ramach Poddziałania 2.3.2
Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój Bony na
innowacje dla MŚP



Wyzwania

• zwiększenie integracji Wydziału z uczelnią macierzystą i pozostałymi
Wydziałami Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

• włączenie reprezentantów WEZiT w procesy decyzyjne, w wypracowywanie
rozwiązań obowiązujących we wszystkich Wydziałach poprzez zacieśnianie
współpracy z Kolegium Rektorskim i Kanclerzem

• kształtowanie kultury organizacji: Naszymi klientami są Studenci –
pracujemy dla Studentów i dzięki Studentom (wspólne zasady, wartości,
normy zachowań pracowników, studentów, doktorantów, dbałość o dobre
relacje międzyludzkie), zostało to zaniedbane

• integracja społeczności akademickiej na naszym Wydziale



Wyzwania

• poprawa komunikacji wewnętrznej na Wydziale oraz stosowanie drogi służbowej
zarówno przez Studentów jak i Pracowników Wydziału

• uatrakcyjnienie oferty dydaktycznej Wydziału na kierunkach turystyka i ekonomia

• zwiększenie intensywności i unowocześnienie form pozyskiwania kandydatów na
studia poprzez ciągłe uatrakcyjnianie oferty dydaktycznej i rozwijanie relacji z
otoczeniem – szkołami ponadgimnazjalnymi, biznesem i administracją publiczną

• intensyfikacja współpracy z Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Bolesławcu
(spotkanie z Prezydentem Bolesławca, pomoc UTW w promocji Wydziału na
bolesławieckim rynku edukacyjnym)



Wyniki rekrutacji na rok akademicki 2016/2017

• Rekrutacja na studia stacjonarne I i II stopnia trwa do 29 
września 2016 r.

• Rekrutacja na studia niestacjonarne I i II stopnia zostanie 
przedłużona do 14 października 2016 r.

• Łącznie przyjętych:  244 osoby na dzień 28 września 2016 r.

• Limit przyjęć na WEZiT 244 osoby

Studia stacjonarne I stopnia

Ogółem:  139 osób

Kierunek studiów Liczba przyjętych

Ekonomia 47

Turystyka 21

Zarządzanie 71

Studia stacjonarne II stopnia

Ogółem: 105 osób

Ekonomia 51

Zarządzanie 54



Dni Adaptacyjne dla studentów studiów 
stacjonarnych I stopnia

W dniach 3 i 4 października 2016 r. odbędą się na naszym Wydziale Dni

Adaptacyjne dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia. W związku z tym

zostały odwołane zajęcia dydaktyczne dla studentów uczestniczących w tym

wydarzeniu w godz. od 8.00 do 16.30.

Godziny zajęć dydaktycznych zaplanowane podczas godzin dziekańskich są

traktowane przez pracowników jako przepracowane zgodnie z planem.



Zaproszenie wszystkich Pracowników na Inaugurację 
roku akademickiego 2016/2017

• Inauguracja odbędzie się 5 października 2016 r. o godz. 11.00 w auli w budynku A

• Inaugurację uświetnią występy Chóru Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Bolesławca

• Podczas inauguracji Pracownikom Wydziału będą wręczane nagrody i wyróżnienia
Rektora. Osoby nagrodzone otrzymają imienne powiadomienie i zaproszenie na
inaugurację. Proszę nagrodzonych Pracowników o potwierdzenie obecności na
inauguracji (tel. 75 75 38 202 lub 75 75 38 225).

• Po inauguracji zapraszam wszystkich Pracowników Wydziału na spotkanie w Klubie
Studenckim „Ekonomiczna Pomarańcza”

• 5 października podczas inauguracji będą obowiązywały godziny dziekańskie od godz.
10.00 do godz. 15.00. Godziny zajęć dydaktycznych zaplanowane podczas godzin
dziekańskich są traktowane przez Pracowników jako przepracowane zgodnie z
planem.



Zaproszenie w imieniu Pani Prorektor ds. Współpracy 
z Zagranicą prof. dr hab. Bogusławy Drelich-Skulskiej 

do wypełniania Ankiety 

Ankieta została rozesłana do pracowników mailem, związana jest 
ze staraniem się Uczelni o otrzymanie Logo Komisji Europejskiej 
„HR Excellence in Research”. 

Ankietę należy wypełnić do 9 października 2016 r.



Wybory kierowników katedr

Wybory kierowników katedr odbędą się 14 października 2016 r.
(piątek) w godz. 10.00 do 15.00

Informacje o godz. wyborów w poszczególnych katedrach zostaną
przesłane do kierowników



Zaproszenie wszystkich Pracowników Wydziału  na 
dwudniowy wyjazd integracyjny do Pragi 

w dniach 11-12 listopada 2016 r. 
(piątek wolny od pracy + sobota)

• Zapewniamy zwiedzanie jednego z najpiękniejszych miast
europejskich, wieczorek integracyjny, degustacje. Wybraliśmy
dogodny termin dla kadry dydaktycznej, nie ma zjazdów na
studiach niestacjonarnych zarówno I, II, jak i III stopnia.

• Organizatorem, przewodnikiem i animatorem kultury będzie dr
Piotr Gryszel.

• Zgłoszenia i wpłaty w wysokości 250 zł przyjmuje Kierownik
Dziekanatu mgr Jolanta Łojek w terminie do 30 września 2016 r.



Serwis internetowy dla pracowników WEZiT

• Na stronie internetowej Wydziału w zakładce Pracownicy
utworzyliśmy Serwis dla Pracowników WEZiT, w którym będą
umieszczane podstawowe informacje dotyczące pracowników
naszego Wydziału. Serwis już funkcjonuje i będzie
systematycznie rozbudowywany.



Problemy organizacyjne (brak pracowników)

• Sytuacja w Dziale Informacji i Rozwoju

• Sytuacja w Dziekanacie



Rozwiązanie problemów kadrowych

Odbyło się kilka spotkań z władzami Uczelni

• spotkania z Rektorem Prof. A. Kaletą i Prorektorem ds. Nauki 
Prof. J. Niemczykiem oraz Kanclerz mgr Teresą Kłuska

• efektem tych spotkań jest m. in. zatrudnienie nowych 
pracowników na umowę o pracę



Nowi pracownicy administracyjni

• mgr Anna Zienkiewicz-Woźniak – pracownik dziekanatu –
obsługa studiów doktoranckich i podyplomowych w miejsce 
Danuty Michalak

• Anna Gwiaździńska – obsługa procesów dydaktyki – w miejsce 
Mai Kędziory

• mgr Jakub Marcinkowski – obsługa działań promocyjnych – w
miejsce mgra Filipa Nagalewskiego



Nowe powołania pełnomocników Rektora

• Pełnomocnik Rektora ds. Współpracy z Zagranicą dr Piotr Gryszel

• Pełnomocnik Rektora ds. Współpracy z Uniwersytetem Trzeciego
Wieku w Bolesławcu dr Maja Jedlińska



Kwestie poruszane na spotkaniu z Panią 
Kanclerz mgr Teresą Kłuska

• wydzielenie części funduszu socjalnego na potrzeby 
pracowników naszego Wydziału

• ubezpieczenie OC dla pracowników UE we Wrocławiu

• przywrócenie służbowych telefonów komórkowych wybranym 
pracownikom



Drobne remonty na Wydziale

• malowanie gabinetów pracowników

• częściowe malowanie auli w budynku A 

• wymiana systemu nagłośnienia w auli w budynku A

• wymiana ogrodzenia

• zmiana wyposażenia gabinetu Dziekana



Podziękowania dla pracowników

• pomoc w przygotowaniu harmonogramów zajęć na studia
stacjonarne i niestacjonarne I, II i III stopnia na semestr zimowy
– mgr Agnieszka Zdun i mgr Agnieszka Zygmunt – przekazanie
doświadczeń i pomoc Annie Gwiaździńskiej

• sprawna obsługa strony internetowej studiów doktoranckich i
stworzenie zakładki Uniwersytet Trzeciego Wieku – mgr inż.
Aleksander Wrzesień

• skuteczna i szybka pomoc w rozwiązywaniu problemów
związanych z obsługą sprzętu komputerowego i bieżącą obsługą
administracyjną platformy edukacyjnej MOE – mgr inż. Artur
Szymański



Podziękowania dla pracowników

• Kierownika Dziekanatu mgr Jolanty Łojek

• Kierownika sekcji studiów I stopnia mgr Hanny Puślednik

• Kierownika sekcji studiów II stopnia Agaty Baran

za ponadstandardowe zaangażowanie, również poza godzinami
pracy, w uzupełnianie za pracowników naukowo-dydaktycznych
zaległości w systemie USOS w celu umożliwienia przeprowadzenia
obron prac licencjackich, organizację 91 obron prac dyplomowych
w ekspresowym tempie, a tym samym umożliwienie dodatkowej
rekrutacji absolwentom studiów I stopnia.



Zapewnienie właściwej komunikacji Kolegium 
Dziekańskiego z Pracownikami

• spotkania z Pracownikami Wydziału – w miarę potrzeb

• spotkania z Kierownikami Katedr/Zespołów – w celu wzmocnienia

roli Kierowników w zarządzaniu Wydziałem

• spotkania Kolegium Dziekańskiego z pracownikami

poszczególnych Katedr/Zespołów na zaproszenie Kierowników

• dyżury Dziekana dla pracowników – piątki od godz. 10.00 do 11.00

• dyżury Prodziekanów



Dyżur Dziekana Wydziału 

Dr hab. Elżbiety Sobczak, prof. nadzw. UE

Piątek  godz.  10.00 -11.00

Budynek A, pokój 56

tel. 75 75 38 204, 538 447 257



Nauka

Wydział Ekonomii, 
Zarządzania i Turystyki

Prodziekan ds. Nauki 
dr hab. Agnieszka Skowrońska, prof. UE



Obszary do zasygnalizowania podczas spotkania 

• Tematyka spotkań z pracownikami naukowo-
dydaktycznymi

• Znaczenie Komisji ds. współpracy z zagranicą

• Katalog kompetencji naukowych i biznesowych

• Studia doktoranckie



Tematyka spotkań z pracownikami 
naukowo-dydaktycznymi:

• Zmiany w ustawodawstwie i ich 
konsekwencje

• Granty, konkursy, projekty



Komisja ds. współpracy z zagranicą – główne filary 

• Nawiązywanie nowych kontaktów zagranicznych, które mogą zaowocować 
poszerzeniem możliwości współpracy w zakresie naukowym i dydaktycznym 
Wydziału

• Organizowanie spotkań informacyjnych dla pracowników naukowo-
dydaktycznych oraz doktorantów na temat zakresu i form współpracy 
międzynarodowej

• Utrzymywanie ścisłych kontaktów z Biurem współpracy międzynarodowej 
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (Biuro Erasmusa)

• Pomoc w aplikowaniu z ramienia Wydziału o projekty naukowo-organizacyjne, 
które mogą wspierać pracowników w poszerzaniu współpracy z uczelniami w 
kraju i za granicą



Katalog kompetencji naukowych 
i 

biznesowych pracowników  



Pracownik naukowo-dydaktyczny (zdjęcie)

Dane kontaktowe 

(budynek / pokój / telefon / e-mail)

Przebieg kariery naukowej – uzyskane stopnie / 

tytuły naukowe 

(data uzyskania stopnia / tytułu naukowego, tytuł 

pracy magisterskiej / doktorskiej / habilitacyjnej / 

książki profesorskiej, uczelnia, na której uzyskano 

stopień naukowy)

Domena badawcza

Zajęcia dydaktyczne

Projekty dydaktyczne

Zakres tematyczny seminariów / zakres 

tematyczny recenzowanych prac

Oferta dla praktyki gospodarczej

Projekty wykonane na rzecz praktyki 

gospodarczej



Studia doktoranckie:

Dr hab. Agnieszka Skowrońska, prof. UE
agnieszka.skowronska@ue.wroc.pl
Budynek A, pokój nr 59
tel: 75 75 38 396
Dyżur Prodziekana ds. Nauki: środa: 8.15-9.15
http://www.ezit.ue.wroc.pl/doktoranci/3440/kontakt.html

Mgr Jolanta Łojek – Kierownik Dziekanatu
jolanta.lojek@ue.wroc.pl
budynek A, pokój nr 55
tel: 75 75 38 229 

Obsługa administracyjna studiów doktoranckich
mgr Anna Zienkiewicz-Woźniak
anna.zienkiewicz-wozniak@ue.wroc.pl
budynek A, pokój nr 59 
tel: 75 75 38 395 



Studia doktoranckie – obszary przewidziane do 
dyskusji z samodzielnymi pracownikami nauki:

Program kształcenia na studiach doktoranckich

Harmonogram pracy doktoranta

Obowiązki opiekuna naukowego



Dr hab. Agnieszka Skowrońska, prof. UE

agnieszka.skowronska@ue.wroc.pl

Budynek A, pokój nr 59

tel: 75 75 38 396

Dyżur Prodziekana ds. Nauki: środa: 8.15-9.15



Dydaktyka 2016/2017 

Wydział Ekonomii, 
Zarządzania i Turystyki

Prodziekan ds. Dydaktyki 
dr Magdalena Rękas



Obszary tematyczne spotkania 

1. ZAPISY I HARMONOGRAM ZAJĘĆ
2. CAS, czyli USOS, APD i E-MAIL
3. FORMULARZE 
4. PRACA DYPLOMOWA I SEMINARIA DYPLOMOWE
5. EGZAMIN DYPLOMOWY
6. URLOPY
7. PROJEKT „STAŻE NA START”
8. FINAŁ OLIMPIADY „PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ” NA 

WYDZIALE EZiT
9. PROJEKTY DLA STUDENTÓW



ZAPISY I HARMONOGRAM ZAJĘĆ
• Zapisy na zajęcia WYŁĄCZNIE poprzez SYSTEM ZAPISY.

• Do grupy można dopisać tylko: studentów, u których wystąpił konflikt w planie, 
studentów z IPS, w przypadku wolnych miejsc w grupie.

• Przestrzeganie limitów w grupach => ELEKTRONICZNA KALKULACJA KOSZTÓW 
KSZTAŁCENIA (MONITORING BIEŻĄCY) => możliwość rozwiązania grupy, w 
przypadku braku uzasadnienia ekonomicznego dla jej istnienia!!!

• LISTY GRUP do pobrania w systemie ZAPISY => zakładka  WYKŁADOWCY (po 
zakończeniu zapisów).

• Zmiany sal proszę zgłaszać do Pani Anny Gwiaździńskiej (pok. 98A)

• Zmiany terminu i godzin zajęć należy zgłaszać zgodnie z Zarządzaniem Dziekana 
WEZiT Nr 1/2015 na piśmie - formularz. Wymagana jest akceptacja Kierownika 
Katedry/Zespołu i zgoda Prodziekana ds. Dydaktyki => KIEROWNIK KATEDRY 
WYZNACZA ZASTĘPSTWO. W SZCZEGÓLNYCH PRZYPADKACH ODROBIENIE ZAJĘĆ 
W INNYM TERMINIE PO UZYSKANIU ZGODY STUDENTÓW. 

• Terminy konsultacji (120 min), dyżuru (60 min) – proszę o ich przestrzeganie. 

• W salach laboratoryjnych znajduje się opis procedur użytkowania sprzętu. 
W razie awarii sprzętu proszę o bezpośredni kontakt z Sekcją Obsługi Ośrodka 
Komputerowego. 



CAS, czyli USOS, APD i poczta 
• CAS to system działający BEZPOŚREDNIO na serwerze MNiSW, który 

w godzinach 4.55-5.15, 10.55-11.15 i 15.55-16.15 jest niedostępny 
z powodu migracji danych.

• Moduły USOS-A i APD to system zintegrowany, stąd brak danych 
w jednym module wstrzymuje działanie systemu!!! 

• TERMINOWOŚĆ WPISÓW W USOS => PRIORYTET Nr 1 
Porozumienie Rektora prof. A. Kalety ze Studentami (sierpień 2016 r.)

1. 1 dzień przed zamknięciem USOS - komunikat przypominający 
e-mail dydaktyka@ae.jgora.pl

2. Indywidulne terminy zaliczeń i egzaminów wymagają zgody 
Prodziekana, stąd komunikat z listą nazwisk studentów, którzy 
otrzymali  zgodę na przedłużenie semestru/sesji będzie przesyłany na 
e-mail dydaktyka@ae.jgora.pl

Przy braku poprawy w terminowości => w semestrze letnim wprowadzony 
zostanie automatyczny system „Upomnień i nagan” generowanych w USOS. 

• Data w protokole to data z momentu wpisu => system „ujawnia” 
wszystkie NIEPRAWIDŁOWOŚCI!!!  



CAS, czyli USOS, APD, poczta (c. 2)

• Po aktualizacji USOS do wersji 6.2, na poziomie DZIEKANATU 
brak  uprawnień do wpisu oceny => UPRAWNIENIA WYŁĄCZNIE 
DLA WYKŁADOWCÓW. 

• Wpis oceny do USOS jest równoznaczny z ogłoszeniem wyników 
egzaminu => powinien być dokonany w ciągu 2 dni po 
przeprowadzonym egzaminie i nie później niż zakończenie 
semestru/sesji oraz zamknięcie USOS. 

• Czas na złożenie podania o egzamin lub zaliczenie komisyjne wynosi 
2 dni robocze od ogłoszenia wyników => przygotuję ZESTAWIENIE 
TERMINÓW I PROCEDUR DOTYCZĄCYCH ZALICZEŃ I EGZAMINÓW 
KOMISYJNYCH

• Systematycznie będą wprowadzane kolejne moduły do USOS-a:

a) Obciążenia wraz z raportem wykonania pensum

b) Podania i decyzje dla studentów i elektroniczna karta obiegowa

• Terminowość oddawania protokołów w Dziekanacie.



CAS, czyli USOS, APD, poczta (c.3) 

• Protokoły z ocenami cząstkowymi i łącznymi muszą być 
przechowywane w KATEDRZE/STUDIUM przez 5 lat.

• Komunikacja ze studentami przy użyciu e-maili z domeną ue.wroc.pl 
ZALECANY DO WYSYŁANIA USOS MAIL / ODBIERANIE E-MAILA 
następuje na adres:   imie.nazwisko@ue.wroc.pl

• W USOS MAIL istnieje możliwość stworzenia GRUPY
• Archiwum Prac Dyplomowych (APD) 
 w razie pomyłek we wprowadzeniu pracy TYLKO PROMOTOR może 

wycofać PRACĘ z systemu. 
 nie należy zatwierdzać PRACY zanim w systemie nie pojawią się 

dwie recenzje w statusie „ZIELONYM”. Odblokowanie => 
Koordynator we Wrocławiu. 

 Bardzo często błąd w APD w pytaniu 19: „Umiejętności i 
kompetencje społeczne studenta” => OBLIGATORYJNE DLA 
PROMOTORA. PRZYGOTUJE WZORZEC - WYKAZ UMIEJĘTNOŚCI I 
KOMPETENCJI Z SYLABUSA.

• WSPÓŁPRACA z pracownikami DZIEKANATU oraz Panią Anną 
Gwiaździńska (pok. 98A)



FORMULARZE
• Zastępstwa (przeniesienie) zajęć dydaktycznych
• Udział praktyka w zajęciach – min. 10% zajęć powinno 

odbywać się z udziałem Praktyka – zalecenia AKREDYTACYJNE
• Zaliczenie komisyjne wraz z protokołami (Katedry)
• Załącznik do „Indywidualna Organizacja Studiów” (IOS)
• Karta zgłoszenia seminarzystów do egzaminu dyplomowego 
• Rejestr wyjazdów pracowników w katedrze (konferencje, 

Erasmus+, wykłady na uczelniach zewnętrznych) –
prowadzony na bieżąco w sekretariacie Katedr i przekazywany 
do Prodziekana ds. Dydaktyki oraz Anny Gwiaździńskiej.  

• Na stronie wydziału w module „PRACOWNICY” przygotowana 
zostanie ZAKŁADKA z formularzami, terminami i procedurami oraz 
najważniejszymi aktami (Regulaminu Studiów oraz  Uchwał Senatu 
i Uchwały Rady Wydziału) z obszaru „Dydaktyka” obowiązującymi  
w danym roku akademickim. 



Nazwa przedmiotu

Forma 

zajęć 

(w/ćw./

lab/sem.)

Osoba 

Prowadząca

Zajęcia

Obecność 

na 

zajęciach, 

w tym z 

inną grupą 

TAK / NIE

Proponowana 

forma zaliczenia 

zajęć  [1]

Data

Podpis 

Prowadzącego 

zajęcia 

Imię i nazwisko Studenta……………………………………..…..……………………………Nr Albumu ……………………….

INDYWIDUALNA ORGANIZACJA STUDIÓW – WYKAZ PRZEDMIOTÓW     ZAŁĄCZNIK 

[1] Należy wypełnić w przypadku udzielenia odpowiedzi NIE w kolumnie „Obecność na zajęciach” 

=> esej, raport, projekt, kolokwium w ustalonych terminach



PRACA DYPLOMOWA I SEMINARIUM DYPLOMOWE

• Opracowane zostaną NOWE STANDARDY PRACY DYPLOMOWEJ –
dostosowanie do NOWEGO WZORU RECENZJI W APD => 
niedopuszczalna praca przeglądowa!

• Istnieje możliwość przygotowania PRACY DYPLOMOWEJ ZESPOŁOWEJ 
=> wymagana zgoda Prodziekana ds. Dydaktyki (formularz)

• Seminarium dyplomowe to przedmiot obowiązkowy => więcej niż 
2 nieusprawiedliwione nieobecności oznaczają OBOWIĄZEK 
POINFORMOWANIA PRODZIEKANA i skutkują skierowaniem studenta 
na powtórzenie przedmiotu (uiszczenie opłaty). 

• ILOŚĆ GODZIN SEMINARIUM REALIZUJEMY ZGODNIE 
Z PROGRAMEM STUDIÓW np.:
=> semestr 5 stopień 1 i semestr 3 stopień 2 - wymiar 15h 
=> semestr 6 stopień 1 i semestr 4 stopień 2 - wymiar 30h 

• STAŁY BLOK „SEMINARIUM DYPLOMOWE” => piątek 8:00-9:30 TN
• Przygotowane zostaną ZASADY ZALICZANIA SEMINARIUM 

DYPLOMOWEGO W POSZCZEGÓLNYCH SEMESTRACH => niezbędna 
systematyczność pracy ze studentem i konsekwencja w egzekwowaniu 
kolejnych etapów pracy.  

• Przygotowana zostanie BAZA „ZAKRES TEMATYCZNY RECENZOWANYCH 
PRAC” z uwzględnieniem kierunków studiów. 



EGZAMIN DYPLOMOWY 

Zmiana organizacji EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH

• Etap 1 - Promotor zgłasza seminarzystów w 
określonym terminie (formularz)

• Etap 2 – HARMONOGRAM OBRON 
i SKŁADÓW KOMISJI

• Etap 3 – SKŁADANIE PRAC w terminie:

a) do 30.06.2017 – egzamin dyplomowy do 
16.07.2017 

b) do 11.09.2017 – egzamin dyplomowy do 
20.09.2017 

• W okresie od 17.07 do 5.09.2017 nie odbywają się 
egzaminy dyplomowe



URLOPY WYPOCZYNKOWE

• Maj 2016 r.  => Państwowa Inspekcja Pracy stwierdziła szereg 
nieprawidłowości w obszarze „urlopy”.

• W okresie urlopu nie wolno: wyjeżdżać na konferencję (utrata 
prawa do delegacji), wpisywać zaliczeń, wykonywać recenzji, 
być członkiem komisji egzaminacyjnej itp.

• Zalecenia do wdrożenia => pierwszy dzień urlopu musi 
przypadać najwcześniej w pierwszym dniu po zakończeniu 
sesji poprawkowej. 

• Urlop w innym terminie wymaga zgody Dziekana Wydziału 
pod warunkiem, że nie koliduje z obowiązkami dydaktyczno-
naukowymi.

• Urlop dla roku akademickiego 2016/2017
najwcześniej 17.07.2017 => 36 dni tj. do 5.09.2017
=> zgodnie z organizacją roku akademickiego składanie prac 
we wrześniu odbywa się do 11.09.2017, recenzje i egzaminy w 
okresie 11-20.09.2017 r. => pracownik powinien być po urlopie! 

• SYSTEM „PORTAL PRACOWNICZY” => docelowo zintegrowany 
z USOS i APD. 



PROJEKT „STAŻE NA START”
• 1.08.2016 ruszył projekt „STAŻE NA START” 

kierowany do studentów 1 i 2 roku 2 stopnia 
kierunku Ekonomia, Zarządzanie.
Zakończenie projektu 30.06.2018 roku. 

• Co 3 m-ce grupa studentów (od 10-25 osób) odbywać 
będzie 3 m-czy (360h) staż u Pracodawców.

• Studenci biorący udział w projekcie w trakcie 
odbywania stażu będą mogli skorzystać z:

a) Indywidualna Organizacja Studiów  => zamiast 

obecności dopuszczalna inna forma zaliczenia,

b) urlopu krótkoterminowego => udział w       

zajęciach ze studentami niestacjonarnymi. 

Biuro Projektu – pok. 312H



Olimpiada Przedsiębiorczości (zasięg regionalny)
– edycja 2 

• Organizatorzy: Wydział EZiT w Jeleniej Górze 
oraz Zespołu Szkół Rzemiosł Artystycznych im. 
Stanisława Wyspiańskiego w Jeleniej Górze 

• Etap 1 – w szkołach, etap 2 – w ZSRA, zaś FINAŁ 
odbędzie się 17 marca 2017 roku w siedzibie 
Wydziału EZiT w Jeleniej Górze. 

• Temat przewodni FINAŁU:  Pieniądz – Bank -
Giełda Papierów Wartościowych

ZAPRASZAM OSOBY DO WSPÓŁPRACY 
W ZESPOLE ORGANIZACYJNYM.



Projekty dla Studentów

Wraz z Prodziekan ds. Rozwoju realizować 
będziemy:

• ELEMENTARZ STUDENTA – spotkania dla 
1 roku 1 stopnia

• VADEMECUM STUDENTA – spotkania z 
pozostałymi rocznikami 

• RADA STUDENTÓW – tworzą ją starości 
wszystkich lat, kierunków i form studiów 
oraz Samorząd Studencki 

• SZKOLENIA DLA STAROSTÓW



Kontakt:
magdalena.rekas@ue.wroc.pl

Zapraszam na Dyżur Prodziekański
Piątek 9:00-10:00 pok. 65 A

Sobota 9:30-10:30 w terminie zjazdów

tel. 75 75 38 327



Rozwój  2016/2017 

Wydział Ekonomii, 
Zarządzania i Turystyki

Prodziekan ds. Rozwoju
dr Anna Baraniecka



Obszary tematyczne spotkania 

• Ocena stanu obecnego w zakresie promocji i 
rozwoju Wydziału   

• Planowane działania o charakterze strategicznym 

• Działania prorozwojowe podjęte od 01.09.2016 r. 

• Zaproszenie do współpracy 

• Aktualności



Promocja i rozwój – stan obecny

• Brak znamion zarządzania 
strategicznego;

• Bardzo zły (błędny) wizerunek Wydziału 
na poziomie Uczelni wynikający głównie 
z niewiedzy i błędów w komunikacji;

• Słaba rozpoznawalność marki Wydziału 
w regionie;

• Mała lojalność Absolwentów studiów 1 
stopnia (szczególnie na kierunku 
ekonomia);

• Znaczne dysproporcje w zakresie 
stopnia zaangażowania Pracowników w 
rozwój Wydziału;

• Niewykorzystany potencjał 
Pracowników, Studentów, Absolwentów 
i Partnerów Wydziału;

• Problemy organizacyjne i personalne 
(Dział Informacji i Rozwoju)

• Wysoka pozycja Wydziału w rankingu 
Perspektywy i innych rankingach 
branżowych (ranking 

• Wysoka ocena kierunku Zarządzanie 
sygnalizowana przez Polską Komisję 
Akredytacyjną;

• Duży potencjał Pracowników, 
Studentów, Absolwentów i Parterów 
Wydziału;

• Zapowiedź nowych Władz Uczelni 
dotycząca intensyfikacji współpracy z 
Władzami Wydziału, w tym poprawy 
komunikacji. 

• Duża skuteczność zmian 
programowych na kierunku 
Zarządzanie oraz inicjatyw oddolnych 
na tym kierunku przejawiająca się 
dużym zainteresowaniem 
kandydatów oraz lojalnością 
dotychczasowych studentów.     





Ponadprzeciętny Wydział – to możliwe! 

Najważniejsze zamierzenia strategiczne deklarowane w programie wyborczym: 

I. Poprawa wizerunku Wydziału, zarówno wśród Kandydatów na studia, jak również obecnych 
Studentów, Doktorantów, Pracowników oraz otoczenia, szczególnie Pracodawców, co pozwoli 
na poprawę konkurencyjności Wydziału na rynku edukacyjnym.

II. Zwiększenie udziału finansowania nauki i dydaktyki ze źródeł alternatywnych (granty 
badawcze, konkursy, sponsorzy).

III. Zwiększenie stopnia umiędzynarodowienia nauki i dydaktyki, zarówno poprzez 
intensyfikację udziału w międzynarodowych projektach wymiany Studentów i Pracowników, jak 
również podejmowanie inicjatyw badawczo-naukowych we współpracy z ośrodkami krajowymi 
i międzynarodowymi.

IV. Poprawa konkurencyjności Studentów Wydziału na rynku pracy w regionie i w Polsce 
głównie poprzez lepsze dostosowanie ich kompetencji do potrzeb rynku pracy i całej 
gospodarki. 

V. Podniesienie jakości i atrakcyjności procesu dydaktycznego poprzez jego uelastycznienie i 
unowocześnienie. 

VI. Poprawa jakości infrastruktury wspomagającej proces dydaktyczny (urządzenia, sale, 
wyposażenie, pomoce naukowe, komunikacja), nauki i rekreacji (portiernia, kampus, 
dodatkowe aktywności). 

VII. Zwiększenie kapitału społecznego Wydziału rozumiane jako zwiększenie wzajemnego 
zaangażowania, lojalności i zaufania Studentów, Doktorantów, Pracowników i Władz Wydziału.



Planowane działania o charakterze strategicznym  
I. Aktualizacja strategii rozwoju Wydziału, w tym:

 Powołanie Komisji ds. Strategii Rozwoju);

 Budowa i zarządzanie bazami danych: szkół ponadgimnazjalnych, uczelni wyższych, 
przedsiębiorstw i innych organizacji;

 Stworzenie systemu wskaźników realizacji strategii; 

 Uregulowanie zasad komunikacji i zależności strukturalnych Wydziału i Uczelni. 

II. Unowocześnienie strategii marketingowej, w tym:

 Badania rynku i prognozowanie popytu;

 Realizacja kampanii wizerunkowej;   

 Marketing relacyjny : na poziomie rynku (zaproszenia), otoczenia (klastry, zrzeszenie 
absolwentów, RMBiA), Uczelni  i Wydziału;

 Aktywny udział Prodziekana ds. Rozwoju w przygotowaniu strategii rozwoju i kampanii 
marketingowej Uczelni. 

III. Podejmowanie inicjatyw prorozwojowych, m.in.:

 Centrum Wsparcia Studenta; 

 Centrum Informacji i Rozwoju Naukowego; 

 Ścieżka Rozwoju Studenta;

 Katalog kompetencji naukowych i biznesowych pracowników naukowo-dydaktycznych
Wydziału;

 Elementarz Studenta;

 Rada Studentów;



Działania prorozwojowe podjęte od 01.09.2016r.
1. Promocja sukcesu Wydziału (Ranking Perspektywy i inne);

2. Zainicjowanie udział Prodziekana ds. Rozwoju w kolegium dziekańskim Uczelni 
dedykowanemu  strategii marketingowej;

3. Podjęcie współpracy z Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego w zakresie 
wspierania inicjatyw prorozwojowych Wydziału (m.in. Patronat nad Giełdą 
Pomysłów, wsparcie projektu Centrum Kształcenia Innowacyjnego);

4. Udział w Drzwiach Otwartych Studiów Podyplomowych i Szkoleń;

5. Pojawienie się Wydziału na Snapchat; 

6. Przystąpienie do Klastra Edukacyjnego INVEST IN EDU Wałbrzyskiej Strefy 
Ekonomicznej i udział w Konferencji organizowanej przez władze SSE w 
Wałbrzychu;

7. Reklama (bez kosztów), artykuł sponsorowany i wywiad  w kwartalniku SSE w 
Wałbrzychu dystrybuowanym w skali międzynarodowej. 

8. Wstępne rozmowy w sprawie współpracy z Strefami Ekonomicznymi w Legnicy 
i Kamiennej Górze;

9. Przygotowanie umowy o współpracy Wydziału z Bankiem PKO BP SA, którą 
podpiszemy podczas Inauguracji;

10. Akcje promocyjne w szkołach w okresie rozdania dyplomów  i podczas imprez 
miejskich;

11. Reaktywacja umowy z ZSOiT czego przejawem jest udział Wydziału w Festynie 
organizowanym przez szkołę;

12. Zainicjowanie współpracy z firmami z branży wysokiej technologii, zapowiedź 
innowacyjnych kierunków studiów podyplomowych oraz powołania klastra 
branż wysokiej technologii; 

13. Akcja informacyjna w firmach SSE w Wałbrzychu i na rynku lokalnym 
(zaproszenie na studia niestacjonarne);

14. Udział w Targach  Salon Maturzysty , Perspektywy 2016.

15. Projekt Staże na Start ;

16. Organizacja Finału Olimpiady Przedsiębiorczości we współpracy z Zespołem 
Szkół Rzemiosł Artystycznych (17.03.2017r).

127 500 odwiedzających Salony Maturzystów



Zaproszenie do współpracy

Katedry / Specjalności 
• Weryfikacja umów / porozumień 

partnerskich ze szkołami średnimi. 
Ustandaryzowanie zakresu i sposobów 
realizacji, kontrola skuteczności 
współpracy.

• Przygotowanie warsztatów / konkursów 
związanych ze specjalnościami, które 
będą oferowane podczas wizyt 
promocyjnych w szkołach i podczas 
Drzwi Otwartych i innych imprez 
promocyjnych;

• Przekazanie kontaktów z praktyką 
gospodarczą, jakimi dysponuje Katedra 
(włączenie podmiotów do projektu 
POMOSTY. Wydział – Praktyka 
Gospodarcza;

• Systematyczne badania stopnia 
zadowolenia studentów specjalności; 

Pracownicy  
• Przekazanie danych do katalogu kompetencji;

• Zgłoszenia wykładów prowadzonych w szkołach;

• Utrzymanie dyscypliny w zakresie  terminów i procedur 
procesu dydaktycznego 

• Ujednolicenie wizualizacji stosowanej podczas prezentacji 
(wykłady, konferencje, korespondencja);

• Zgłaszanie pomysłów i przekazywanie uwag i sugestii 
dotyczących promocji i rozwoju Wydziału.

• Aktywny udział w spotkaniach i imprezach integrujących  

Studenci 
• Ujednolicenie wizualizacji stosowanej podczas 

prezentacji; 
• Zaangażowanie w promocję Wydziału na poziomie szkół, 

z których pochodzą oraz na poziomie regionu;
• Utrzymanie dyscypliny w zakresie  terminów i procedur 

procesu dydaktycznego 

• Zgłaszanie pomysłów i przekazywanie uwag i sugestii 
dotyczących promocji i rozwoju Wydziału.

• Aktywny udział w spotkaniach i imprezach integrujących  



Aktualności 

Najbliższe inicjatywy do udziału 
w których zapraszamy  

Inauguracja

Warsztaty w szkołach średnich

Dzień Krwiodawstwa  

Ważne daty

Data Wydarzenie

01.10. Rozpoczęcie roku akademickiego 

03.10. Marsz Środowiskowy 

3-4.10. Adapciak

05.10. Inauguracja 

Od 10.10 Warsztaty w szkołach

10.10. Rada Studentów

17.10. Dzień Krwiodawstwa 

21-28.10 Dni Województwa

15.11. Drzwi Otwarte



Kontakt

Zapraszam: pokój 65A

Dyżur: piątek 9.00- 10.00 (wrzesień: środa 09.30-11.30)

E-mail: Anna.Baraniecka@ue.wroc.pl

Tel. 509 825 234 / 75 75 38 327


