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SPRAWOZDANIE 

O STANIE REALIZACJI 

STRATEGII ROZWOJU WYDZIAŁU 

REALIZOWANEJ OD 01.07.2011 r. do 30.09.2015r. 

 
 

CEL STRATEGICZNY 1. Umacnianie pozycji naukowej wydziału wśród wiodących wydzia-

łów uczelni ekonomicznych w Polsce i europejskiej przestrzeni badawczej 

 

1. Utrzymanie najwyższej pozycji w ocenie parametrycznej 

 

1) Liczba publikacji punktowanych, ze szczególnym uwzględnieniem publikacji na liście fila-

delfijskiej 

 
Tab.1.Publikacje pracowników Wydziału znajdujące się w bazie JCR i wymienione w części A wykazu MNiSW 

Lata 2011 2012 2013 2014 2015 

Liczba publi-

kacji 

6 9 3 2 1 

 

W latach 2011-2015 pracownicy Wydziału opublikowali 21 artykułów w następujących periody-

kach z listy filadelfijskiej: Problemy Ekorozwoju - Problems of Sustainable Development, Trans-

formations in Business & Economics, Journal of Ecomomic Issues,  Argumenta Oeconomica, Rocz-

nik Ochrona Środowiska. W tym samym okresie pracownicy Wydziału opublikowali ogółem 768 

publikacji w czasopismach naukowych. 

 

2) Uprawnienia doktoryzowania i habilitowania 

Na mocy decyzji Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów z dnia 27 kwietnia 1992 roku Wydział 

Ekonomii, Zarządzania i Turystyki uzyskał uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora 

w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia. Wydział jest jedyną jednostką organiza-

cyjną szkolnictwa wyższego w województwie dolnośląskim (poza uczelniami we Wrocławiu) ma-

jącą takie uprawnienia. 

Na mocy decyzji Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów z dnia 18 grudnia 2006 roku Wydział 

otrzymał uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk 

ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia. Uprawnienie to stwarza możliwość przeprowadzania na 

Wydziale przewodów habilitacyjnych oraz przygotowywania wniosków o nadanie tytułu naukowe-

go profesora. 

 

3) Wartość środków finansowych, uczestnictwo w projektach programów ramowych lub in-

nych w ramach Unii Europejskiej 

Na podstawie ankiety jednostki naukowej za lata 2009-2012 – dokumentu dołączonego do wniosku 

o przyznanie kategorii naukowej, można stwierdzić, iż na Wydziale – w ramach innych (poza Pro-

gramami Ramowymi UE) programów Unii Europejskiej zrealizowano następujące 2 programy: 

 

(Numer projektu; Tytuł projektu; Kierownik projektu; Przyznane środki finansowe; Data podpisa-

nia umowy; Data zakończenia; Instytucja finansująca; Nazwa programu)/ 

 

A. 100100575; Jakość życia w obszarze przygranicznym – wzmocnienie ponadgranicznych prze-

pływów dla wspólnego zrównoważonego rozwoju i planowania regionalnego; dr Bartosz Bartni-

czak; 466709,21; 29/05/2012; 31/03/2014; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regi-
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onalnego; Operationelles Programm der grenzubergreifenden Zusammenarbeit Sachsen - Polen 

2007-2013. 

B. 2012-1-PL1-LEO05-27455; Nowoczesny Uniwersytet w nowoczesnej Europie. Międzynarodo-

wy transfer innowacji w zakresie kształcenia ustawicznego osób z dużym doświadczeniem za-

wodowym w sektorze publicznym; dr Dorota Kwiatkowska-Ciotucha; 305629,85; 05/10/2012; 

30/11/2014; Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie”; Leonardo da Vinci. 

Transfer Innowacji. 

W przyszłości należy zintensyfikować działania Wydziału wspierające pracowników w pozyskiwa-

niu środków finansowych z tych źródeł, m.in. poprzez udział w seminariach i szkoleniach na temat 

przygotowania odpowiednich aplikacji. 

 

4) Liczba złożonych projektów badawczych i przyjętych do realizacji w stosunku do wielkości 

środków finansowych  

 

Na podstawie tej samej ankiety jednostki naukowej za lata 2009-2012 – dokumentu dołączonego do 

wniosku o przyznanie kategorii naukowej, można stwierdzić, iż na Wydziale zrealizowano również 

1 projekt finansowany z innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych: 

 

(Numer projektu; Tytuł projektu; Kierownik projektu; Przyznane środki finansowe; Data podpisa-

nia umowy; Data zakończenia; Instytucja finansująca; Nazwa programu)/ 

 

A. CZ 3.22/3.3.01/1001932; Skutki kryzysu gospodarczego po polskiej i czeskiej stronie Eurore-

gionu Nysa z orientacją na rynek pracy (Dopady hospodarske krize na ceskou a polskou cast Eu-

roregionu Nisa se zamerenim na trh prace); dr Robert Kurek; 16295,64; 01/08/2010; 31/12/2010; 

Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego; Program Operacyjny Współpracy 

Transgranicznej 2007-2013 Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska. 

 

Na podstawie wspomnianej ankiety jednostki naukowej za lata 2009-2012 – dokumentu dołączone-

go do wniosku o przyznanie kategorii naukowej oraz bieżącej sprawozdawczości poszczególnych 

katedr Wydziału, można stwierdzić, iż na Wydziale zrealizowano ponadto projekty naukowe sfi-

nansowane lub dofinansowane ze środków finansowych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 

Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Narodowego Centrum Nauki, Fundacji na rzecz Nauki 

Polskiej, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Łącznie tak sfinansowanych projektów realizowano w analizowanym okresie 23: 

 

(Numer projektu; Tytuł projektu; Kierownik projektu; Przyznane środki finansowe; Data podpisa-

nia umowy; Data zakończenia; Instytucja finansująca; Nazwa programu) 
 

1. NCN UMO-013/09/B/HS4/00509; Rozwój inteligentny a wrażliwość na kryzys ekonomiczny w 

wymiarze regionalnym – metody pomiaru; prof. dr hab. Danuta Strahl; 248990; 8.02.2014; 

8.08.2015; Narodowe Centrum Nauki; Konkurs Opus 5. 

2. 2013/09/B//HS4/01260; Metody zarządzania w japońskich łańcuchach dostaw w Polsce i Wiel-

kiej Brytanii; prof. dr hab. Jarosław Witkowski; 198760; 7/04/2014; 6.04.2017; Narodowe Cen-

trum Nauki; Konkurs Opus 5.  

3. 2013/09/B//HS4/01284; Logistyka w strategiach rozwoju miast. Analiza porównawcza stolic 

miast europejskich; dr Kiba-Janiak Maja; 89200; 18.02.2014; 17.02.2017; Narodowe Centrum 

Nauki; Konkurs Opus 5.  

4. 2011/01/B/HS4/04743; Klasyfikacja europejskiej przestrzeni regionalnej w świetle koncepcji in-

teligentnego rozwoju – ujęcie dynamiczne; prof. dr hab. Danuta Strahl; 186400; 06/12/2011; 

05/06/2013; Narodowe Centrum Nauki; Projekt badawczy własny. 

5. 2011/03/B/HS4/03795; Innowacje w sektorze usług a zmiany strukturalne rynku pracy; dr Gra-

żyna Węgrzyn; 56575; 16/08/2012; 15/02/2014; Narodowe Centrum Nauki; OPUS II. 
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6. 2011/03/D/HS4/03420; Lojalność klientów biur podroży w Polsce - uwarunkowania, modele, 

wyniki badań; dr Izabela Dorota Michalska-Dudek; 97900; 07/08/2012; 06/08/2015; Narodowe 

Centrum Nauki; Sonata II. 

7. 3644/B/H03/2011/40; Informacja a systemy regulacyjnej oceny działalności zakładów ubezpie-

czeń; dr Robert Kurek; 52400; 13/06/2011; 12/06/2013; Narodowe Centrum Nauki; Projekt ba-

dawczy habilitacyjny 

8. 7131/B/H03/2011/40; Dynamiczna analiza taksonomiczna innowacyjności regionów; dr Małgo-

rzata Markowska; 80330; 13/06/2011; 12/12/2012; Narodowe Centrum Nauki; Projekt badaw-

czy habilitacyjny. 

9. N N111 281238; Konwergencja innowacyjności europejskiej przestrzeni regionalnej; prof. dr 

hab. Danuta Strahl; 100000; 14/04/2010; 13/10/2011; Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyż-

szego; Projekt badawczy własny. 

10. N N111 446037; Pomiar, analiza i wizualizacja preferencji ujawnionych i wyrażonych z wyko-

rzystaniem metod wielowymiarowej analizy statystycznej i programu R; dr hab. Andrzej Józef 

Bąk; 180000; 06/11/2009; 05/11/2012; Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe 

Centrum Nauki ; Projekt badawczy własny. 

11. N N112 394640; Uwarunkowania i perspektywy rozwoju rynku usług spa&welless na Dolnym 

Śląsku; prof. dr hab. Andrzej Stanisław Rapacz; 24725; 04/05/2011; 03/09/2013; Ministerstwo 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego; Projekt promotorski. 

12. N N114 056136; Ekonomiczne aspekty lokalnej polityki przeciwdziałania skutkom katastrof na-

turalnych; dr hab. Zbigniew Przybyła; 29988; 29/04/2009; 18/12/2009; Ministerstwo Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego; Projekt promotorski. 

13. N N115 081239; Dzielenie się wiedzą przez pracowników kluczowych. Motywy, warunki i me-

tody; dr hab. Mieczysław Mariusz Morawski; 49200; 30/09/2010; 29/12/2012; Ministerstwo 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Nauki; Projekt badawczy własny;  

14. N N115 326338; Model referencyjny logistyki miejskiej a jakość życia mieszkańców; prof. dr 

hab. Jarosław Witkowski; 170000; 16/04/2010; 15/04/2013; Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego; Projekt badawczy własny. 

15. N N115 327238; Organizacja pracy we współczesnym przedsiębiorstwie – uwarunkowania i 

implikacje; dr Agnieszka Jagoda; 49000; 28/02/2010; 28/03/2014; Ministerstwo Nauki i Szkol-

nictwa Wyższego; Projekt badawczy własny. 

16. N N115 328338; Utrzymywanie i ciągłe doskonalenie sformalizowanych systemów zarządzania 

– analiza i ocena sytuacji w polskich organizacjach oraz propozycje modelowych rozwiązań; 

prof. dr hab. Tadeusz Józef Borys; 110000; 16/04/2010; 15/10/2011; Ministerstwo Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego; Projekt badawczy własny. 

17. N N115 550138; Zarządzanie społeczną odpowiedzialnością w małym przedsiębiorstwie. Iden-

tyfikacja – ocena – kierunki doskonalenia; dr Agnieszka Marta Sokołowska; 45000; 29/03/2010; 

28/03/2012; Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego; Projekt badawczy własny. 

18. POKL.04.01.01-00-057/09; Kuźnia Kadr 2, czyli wzmocnienie potencjału rozwojowego Uni-

wersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu poprzez rozszerzenie oferty edukacyjnej i szkolenie 

kadry dydaktycznej; dr Urszula Załuska; 2312790; 05/11/2009; 31/12/2012; Narodowe Centrum 

Badań i Rozwoju; Program Operacyjny Kapitał Ludzki. 

19. POKL.04.01.01-00-201/11; Kuźnia Kadr 6, czyli wzmocnienie i rozwoj potencjału dydaktycz-

nego Uczelni poprzez wypracowanie innowacyjnego modelu kształcenia przez całe życie; dr 

Urszula Załuska; 867268; 27/11/2012; 31/12/2015; Narodowe Centrum Badań i Rozwoju; Pro-

gram Operacyjny Kapitał Ludzki. 

20. POKL.04.01.01-00-220/11; Kuźnia Kadr 7, czyli podniesienie jakości kształcenia i lepsze do-

stosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku poprzez wypracowanie innowacyjnego modelu 

monitoringu losów absolwentów; dr Dorota Kwiatkowska-Ciotucha; 673288,75; 20/12/2012; 

31/12/2015; Narodowe Centrum Badań i Rozwoju; Program Operacyjny Kapitał Ludzki. 

21. POKL.04.01.01-00-229/09; Kuźnia Kadr 3, czyli wzmocnienie potencjału rozwojowego Uni-

wersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu poprzez rozszerzenie oferty edukacyjnej i lepsze 
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przygotowanie studentów i absolwentów; dr Dorota Kwiatkowska-Ciotucha; 3674258,75; 

02/03/2010; 31/03/2013; Narodowe Centrum Badań i Rozwoju; Program Operacyjny Kapitał 

Ludzki 

22. POKL.04.01.01-00-311/10; Kuźnia Kadr IV; dr Dorota Kwiatkowska-Ciotucha; 6124855; 

06/12/2010; 31/12/2015; Narodowe Centrum Badań i Rozwoju; Program Operacyjny Kapitał 

Ludzki 

23. POKL-04.01.01-00-099/11; Kuźnia Kadr 5, czyli wdrożenie nowoczesnego modelu zarządzania 

dla wzmocnienia rozwoju Uczelni; Andrzej Idzikowski; 1493314; 28/08/2012; 31/12/2014; Na-

rodowe Centrum Badań i Rozwoju; Program Operacyjny Kapitał Ludzki. 

 

 

 

2. Utrzymanie dotychczasowych i uzyskanie nowych uprawnień do nadawania stopni naukowych 

 

1) Utrzymanie uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego 

Liczba pracowników samodzielnych zatrudnionych na Wydziale zwiększyła się na koniec okre-

su objętego sprawozdaniem do 25 (w tym stabilna liczba 9 profesorów zwyczajnych). Wydział 

posiada więc odpowiednie zasoby kadrowe do utrzymania dotychczasowych uprawnień.  

 

2) Uzyskanie nowych uprawnień do nadawania stopnia doktora  (w dyscyplinie nauk o zarzą-

dzaniu, w dyscyplinie finanse) 

W ciągu 2 lat: 2013-14 liczba samodzielnych pracowników naukowych posiadaj¹cych sto-

pień/tytuł w dyscyplinie nauk o zarządzaniu zwiększyła się z 2 do 4. Biorąc pod uwagę dorobek na-

ukowy z zakresu koncepcji, metod i modeli zarządzania w przedsiębiorstwach/organizacjach  co 

najmniej 2-3 innych pracowników Wydziału, coraz bardziej realne staje się wystąpienie z wnio-

skiem o nadanie uprawnień do nadawania  stopnia doktora w dyscyplinie nauk o zarządzaniu. 

Biorąc pod uwagę dorobek naukowy z zakresu nauk o zarządzaniu kilku kolejnych pracowników 

Wydziału (co najmniej 2-3), coraz bardziej realna staje się możliwość wystąpienia z wnioskiem o 

nadanie uprawnień do nadawania  stopnia doktora w dyscyplinie nauk o zarządzaniu. 

Podobnie rzecz się ma w przypadku dążenia do pozyskania uprawnień do nadawania stopnia 

doktora w dyscyplinie finanse. 

 

3) Liczba uzyskanych stopni doktora i doktora habilitowanego 

W okresie 22 lat od daty uzyskania uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora nauk eko-

nomicznych w zakresie ekonomii na Wydziale Ekonomii, Zarządzania i Turystyki przeprowadzono 

118 przewodów doktorskich zakończonych nadaniem stopnia doktora nauk ekonomicznych. Sto-

pień ten, poza pracownikami Wydziału, otrzymało 42 doktorantów spoza Wydziału, w tym 4 zagra-

nicznych. W latach objętych sprawozdaniem nadano na Wydziale 9 stopni naukowych dr habilito-

wanego w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia, w tej liczbie stopień dr hab. 

uzyskało 6 pracowników Wydziału. Ponadto 4 pracowników uzyskało stopień dr hab. na innej 

uczelni lub innym wydziale UE we Wrocławiu. 

 
Tab.2. Liczba uzyskanych stopni dr hab. w poszczególnych latach 

Poz. Wyszczególnienie 2011 2012 2013 2014 2015 

1. 
Liczba uzyskanych stopni dr hab. 

przez pracowników Wydziału 
2 – 1 2 1 

2. 

Liczba uzyskanych stopni dr hab. 

przez pracowników Wydziału na 

innych uczelniach 
1 – 1 1 1 

3. 

Łączna liczba nadanych stopni dr 

hab. pracownikom Wydziału 

/poz. 1+2/ 
3 – 2 3 2 

4. Liczba uzyskanych stopni dr hab. 1 1 – 1 – 
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przez osoby spoza Wydziału 

5. 
Łączna liczba nadanych stopni dr 

hab. na Wydziale /poz. 1+4/ 
3 1 1 3 1 

 

4) Liczba uzyskanych tytułów profesora 

Zgodnie z postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 2015 r. pra-

cownik Wydziału dr hab. prof. UE Andrzej Bąk otrzymał tytuł naukowy profesora zwyczajnego 

nauk ekonomicznych. Jest to jedyny nowy tytuł profesora uzyskany przez pracownika Wydziału od 

2011 roku. Są uzasadnione podstawy, że nie ostatni – dorobek naukowy kilku kolejnych pracowni-

ków jest na tyle zaawansowany, że należy spodziewać się w niedalekiej przyszłości wszczęcia ko-

lejnych procedur o nadanie tytułu profesora. 

 

5) Poprawa struktury wiekowej kadry naukowo-dydaktycznej 

Warto zauważyć, że fakt starzenia się społeczeństwa nie pozostaje bez wpływu na strukturę 

wiekową pracowników naukowych i akademickich. Jak wskazują liczne opracowania jest to wyni-

kiem przede wszystkim polityki rekrutacyjnej opartej w dużej mierze na współczynniku liczby stu-

dentów przypadających na jednego pracownika uczelni, połączonej z praktykowaną w większości 

krajów gwarancją zatrudnienia dla pracowników naukowych (ang. tenure). Praktyka taka oznacza, 

że przy spadającej liczbie studentów, w celu utrzymywania współczynnika liczby studentów przy-

padających na jednego pracownika uczelni na niezmienionym poziomie, istotnie ograniczona zosta-

je rekrutacja młodej kadry. 
Niezależnie od zaprezentowanej ogólnoświatowej tendencji i prawidłowości na Wydziale od 2011 nastąpiła 

poprawa struktury wiekowej pracowników samodzielnych. W okresie objętym sprawozdaniem przybyło 3 

pracowników samodzielnych w przedziale wieku 40 – 42  lata oraz 5 – w przedziale wieku 49 – 46  (podany  

wiek pracowników odnosi się do 2015 r.). Świadczy to o prawidłowej ścieżce rozwoju naukowego i zawo-

dowego wspomnianych 8 samodzielnych pracowników naukowych. Siedmiu z nich to absolwenci Wydziału 

i jego długoletni pracownicy, co dodatkowo podkreśla dobrze prowadzoną przez kierowników katedr i wła-

dze Wydziału politykę personalną w zakresie karier naukowych własnych wychowanków. Kariery te posia-

dają silne fundamenty oparte na długoletnich klasycznych relacjach mistrz – uczeń oraz silnym zaangażowa-

niu w życie naukowe Wydziału i całej uczelni. 

 

 

Tab.3. Liczba pracowników samodzielnych 

Lata 2011 2012 2013 2014 2015 

Liczba profesorów zwyczajnych 10 10 9 9 9 

Liczba profesorów nadzwyczaj-

nych (w tym dr hab.) 9 9 

10 

w tym 1 dr 

hab. 

11 

w tym 3 dr 

hab. 

16 

w tym 2 dr 

hab. 

Liczba pracowników samo-

dzielnych ogółem 
19 19 19 20 25 

 

 

3. Dbanie o wysoką reprezentację Wydziału w ogólnopolskich i międzynarodowych gremiach i 

stowarzyszeniach naukowych 

 

 1) Członkostwo z wyboru w organizacjach naukowych i komitetach redakcyjnych czaso-

pism o zasięgu ogólnopolskim i światowym 
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Tab.4. Udział pracowników Wydziału w gremiach międzynarodowych 

Nazwisko, Imię 
Nazwa organizacji nauko-

wej/czasopisma 
Pełniona funkcja Rok wyboru 

Rapacz Andrzej 

Slovensko – šajčiarské združenie 

pre rozvoj cestovného ruchu, Bań-

ska Bystrzyca, Knižnica cestov-

ného ruchu 

Członek 2002 

Walesiak Marek 
International Federation of 

Classification Societies (IFCS) 

reprezentant Rady 

Sekcji SKAD PTS w 

IFCS Council 

2010 

Witkowski Jarosław 
Research in Logistics & Pro-

duction 

Członek Rady Nau-

kowej 
2012 

Witkowski Jarosław 

The MENA Journal of Business 

Case Studies, 

IBIMA Publishing, USA 

Członek Editorial Bo-

ard 
2011 

Witkowski Jarosław 
Journal of Economic and Social 

Studies 

Członek Rady Nau-

kowej 
2010 

Witkowski Jarosław 
Gospodarka Materiałowa I 

Logistyka 

Członek Rady Pro-

gramowej 
2003 

Babczuk Arkadiusz 
Journal of Money, Ivestment and 

Banking, JCR 

Członek komitetu re-

dakcyjnego 
2007 

Bąk Andrzej Argumenta Oeconomica, JCR 
Członek komitetu re-

dakcyjnego 
2013 

Bąk Andrzej 
Informatyka  Ekonomiczna. Prace 

Naukowe UE we Wrocławiu 

Członek komitetu re-

dakcyjnego 
2011 

Borys Grażyna 
Nauki o Finansach. Prace Nauko-

we UE we Wrocławiu 

Członek komitetu re-

dakcyjnego 
2011 

Borys Tadeusz „Problemy Jakości” 
Członek komitetu re-

dakcyjnego 
2004 

Borys Tadeusz 
Ekonomia. Prace Naukowe UE we 

Wrocławiu 

Członek komitetu re-

dakcyjnego 
2011 

Skowrońska Agnieszka 

"Visnyk TNEU" Biuletyn Ter-

nopil National Economic Uni-

versity 

Członek komitetu re-

dakcyjnego 
2012 

Skowrońska Agnieszka 

„Innovations in Management” 

Biuletyn Ternopil National 

Economic University 

Członek komitetu re-

dakcyjnego 
2013 

Zielińska Anetta 

“Economics  Sociology”, Scien-

tific Papers, Centre of Sociological 

Research, Foundation of Interna-

tional Studies, Kiev, Ternopil 

(Ukraina) 

Członek komitetu re-

dakcyjnego 
2009 

Zielińska Anetta 

„Journal Scientific Works of Na-

tional University of Food Tech-

nologies”, Kiev, Ukraine 

Członek komitetu re-

dakcyjnego 
2013 

Morawski Mieczysław 
European Conference on 

Knowledge Management 

Członek stałego komite-

tu programowego 
2013 
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4. Wzrost aktywności międzynarodowej 

 

 1) Uczestnictwo w międzynarodowych projektach badawczych kierowanych przez pracow-

ników Wydziału 

Nie było w analizowanym okresie międzynarodowych projektów badawczych kierowanych przez 

pracowników Wydziału. 

 

 2) Międzynarodowe nagrody w konkursach naukowych 

W analizowanym okresie nie odnotowano otrzymania międzynarodowej nagrody przez pracownika 

Wydziału. Należy się jednak spodziewać, co wynika ze zwiększonej aktywności międzynarodowej 

(w tym: udział w konferencjach zagranicznych, prowadzenie wykładów na uczelniach zagranicz-

nych, pobyty podnoszące potencjał dydaktyczny pracowników, rosnący udział w kursach języków 

obcych), iż w najbliższym czasie pracownicy Wydziału będą stopniowo zdobywać nagrody i wy-

różnienia na forum międzynarodowym. 

 

 3) Liczba osób wyjeżdżających na staże naukowe, wykłady gościnne, wyjazdy zagraniczne 

pracowników:  

 w roku akademickim 2011/2012 – 59 osób, 

 w roku akademickim 2012/2013 – 75 osób, 

 w roku akademickim 2013/2014 – 69 osób. 

 

 4) Liczba umów partnerskich z uczelniami zagranicznymi 

Podpisano Umowę o współpracy z Narodowym Uniwersytetem Ekonomicznym w Tarnopolu 

(TNEU) a UE WEZiT z dn.  31.05.2012, Umowa z TNUE o podwójnych dyplomach z dn. 

10.12.2010 r. 

 

5) Międzynarodowe szkoły letnie (Summer School) 

Po raz pierwszy na  Wydziale zorganizowano „Szkołę letnią - Ukraina", która gościła zagranicz-

nych studentów w dniach 2-13.09.2013 r. W zajęciach Szkoły uczestniczyło 22 studentów z Tarno-

polskiego Narodowego Uniwersytetu Ekonomicznego: 15 osób z I stopnia studiów i 7 ze stopnia II. 

Podczas pobytu studenci mieli zorganizowane lektoraty z języka angielskiego, wykłady tematyczne 

i wycieczki krajoznawcze. Kolejną edycję  Szkoła Letnia – Ukraina zorganizowano w dniach 8-

19.09.2014r. dla 35 studentów z TNUE. Odbyły się lektoraty z języka angielskiego, wykłady tema-

tyczne, wycieczki krajoznawcze. Ostatnia trzecia edycja odbyła się w 2015 roku. Uczestniczyło w 

niej 13 osób. 

 

Podsumowanie realizacji celu strategicznego nr 1. 

 Przedstawione dane liczbowe, fakty i inne informacje wskazują na umacniającą się pozycję 

naukową Wydziału. Stopniowo w kolejnych latach rośnie liczba pracowników samodzielnych, któ-

rych średnia wieku sukcesywnie ulega obniżeniu. W zdecydowanej większości są to absolwenci 

Wydziału, mocno związani emocjonalnie i intelektualnie z miejscem pracy. Wyraźnie wzrasta za-

angażowanie pracowników w działania na rzecz umiędzynarodowienia funkcjonowania Wydziału. 

Aktywność badawczo – naukowa pracowników znajduje swój wyraz w licznych projektach nauko-

wych, finansowanych ze źródeł krajowych i międzynarodowych. Konkludując, cel strategiczny nr 

1. Został osiągnięty w stopniu bardzo dobrym. 

 

 

Cel strategiczny 2. STAŁE DOSKONALENIE JAKOŚCI EDUKACJI NA WYDZIALE 

 

 Ze względu na wielość i różnorodność podjętych przedsięwzięć, służących realizacji 2. celu 

strategicznego, każdy cel cząstkowy strategiczny  w ramach tego obszaru został oceniony i podsu-

mowany oddzielnie. 
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Trzeba na wstępie zaznaczyć, iż  w ramach prac przygotowawczych do wprowadzenia Krajowych 

Ram Kwalifikacji na Wydziale powołany został przez Radę Wydziału Zespół, którego zadaniem 

było przeprowadzenie analizy i sformułowanie odpowiednich wniosków, dotyczących koniecznych 

zmian jakie powinny nastąpić w związku z wprowadzaniem KRK. W dniu 20.06.2011 roku Zespół 

(w składzie J.Adamek, A.Baraniecka, M.Morawski, W.Tyc, G.Węgrzyn) wystosował list do człon-

ków Rady Wydziału,  a następnie na posiedzeniu tejże RW przedstawił – w formie prezentacji – 

najważniejsze kierunki i spodziewane efekty postulowanych zmian. Jedną z propozycji była zmiana 

nazwy Wydziału oraz stworzenie nowej oferty edukacyjnej opartej na nowej strukturze kierunków 

na I i II stopniu studiów. Rok później nastąpiła zmiana nazwy Wydziału.  

 

1. Opis efektów kształcenia określający kompetencje uzyskane przez studenta na danym poziomie 

studiów i kierunków 

 

1) Wdrażanie Krajowych Ram Kwalifikacji 

Odnosząc się do powyższego celu, w którym kryterium oceny realizacji jest wdrażanie KRK, 

trzeba stwierdzić , że: 

1. Po przedłożeniu efektów kształcenia określających wiedzę, umiejętności i kompetencje 

społeczne studenta: 

 na podstawie art. 6 ust. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o Szkolnictwie Wyż-

szym (Dz.U. nr 164, poz. 1365 z późniejszymi zmianami), Rozporządzenia Ministra Nau-

ki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. nr 253, poz. 1520) Senat uchwałą nr 0000-32/12 z 

dnia 24.04.2012 r. oraz uchwałą  nr 0000-11/13 z 14.03.2013 r. zatwierdził efekty kształ-

cenia dla studiów pierwszego stopnia prowadzonych na Wydziale Ekonomii, Zarządzania 

i Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu; 

 na podstawie art. 6 ust. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o Szkolnictwie Wyż-

szym (Dz.U. nr 164, poz. 1365 z późniejszymi zmianami), Rozporządzenia Ministra Nau-

ki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. nr 253, poz. 1520) Senat uchwałą nr 0000-32/12 z 

dnia 24.04.2012 r. oraz uchwałą  nr 0000-11/13 z 14.03.2013 r zatwierdził efekty kształ-

cenia dla studiów drugiego stopnia prowadzonych na Wydziale Ekonomii, Zarządzania i 

Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu; 

 na podstawie art. 6 ust. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o Szkolnictwie Wyż-

szym (Dz.U. nr 164, poz. 1365 z późniejszymi zmianami), Rozporządzenia Ministra Nau-

ki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. nr 253, poz. 1520) Senat uchwałą nr 0000-49/13 z 

dnia 27 czerwca 2013 r. zatwierdził efekty kształcenia dla studiów trzeciego stopnia pro-

wadzonych na Wydziale Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Uniwersytetu Ekonomiczne-

go we Wrocławiu. 

2. W oparciu o zatwierdzone przez Senat efekty kształcenia, nauczyciele akademiccy zatrud-

nieni na Wydziale Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze zobowiązani zostali 

do przygotowania sylabusów w zakresie prowadzonych przez siebie przedmiotów.  

3. Sylabusy przedmiotów w roku akademickim: 

 2012/2013 zostały wprowadzone do sytemu PSSOR; 

 2013/2014 zostały wprowadzone do sytemu PSSOR; 

 2014/2015 zostały wprowadzone do sytemu Sylabus KRK. 

4. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków 

prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie studiów, stanowiącym, że „Kie-

rownik podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni, po zasięgnięciu opinii nauczycieli 

akademickich prowadzących zajęcia na określonym kierunku studiów, poziomie i profilu 

kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem opinii nauczycieli akademickich zaliczonych 

do minimum kadrowego, przedkłada radzie tej jednostki na koniec roku akademickiego 

ocenę realizacji zakładanych efektów kształcenia. Wnioski z tej oceny uwzględnia się przy 

doskonaleniu programu kształcenia” , w latach akademickich: 2012/2013 (§ 11 ust. 2 Roz-

porządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. w spra-
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wie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie studiów – Dz.U. 

nr 243, poz. 1445 z późn. zm.), 2013/2014 (§ 11 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie warunków prowadzenia 

studiów na określonym kierunku i poziomie studiów (Dz.U. z 2014 r., poz. 131), 2014/2015 

(§ 11 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 

2014 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie stu-

diów – Dz.U. z 2014 r., poz. 1370) wszyscy pracownicy naukowo-dydaktyczni Wydziału 

Ekonomii, Zarządzania i Turystyki zobligowani zostali do wypełnienia Ankiety – ocena 

efektów kształcenia na kierunkach Ekonomia, Zarządzanie oraz Turystyka za dany rok aka-

demicki.  

5. W roku akademickim: 

 2012/2013 oceną efektów kształcenia objęte zostały przedmioty z pierwszego roku stu-

diów pierwszego i drugiego stopnia (nie oceniono efektów kształcenia z przedmiotów: ję-

zyki obce, wychowanie fizyczne, zajęcia rekreacyjno-ruchowe, przysposobienie biblio-

teczne, seminarium dyplomowe – magisterskie). Ze zbiorczej macierzy wynikało, że 

wszystkie efekty kształcenia, zarówno kierunkowe, jak i specjalnościowe zostały zreali-

zowane. Można więc sformułować wniosek, że wszystkie efekty kształcenia dla kierunku 

Ekonomia oraz Zarządzanie, wraz z efektami kształcenia na specjalnościach, zostały pra-

widłowo określone. 

 2013/2014 oceną efektów kształcenia objęte zostały przedmioty z pierwszego i drugiego 

roku studiów pierwszego i drugiego stopnia (nie oceniono efektów kształcenia z przed-

miotów: języki obce, wychowanie fizyczne, zajęcia rekreacyjno-ruchowe, przysposobie-

nie biblioteczne, elektroniczne źródła informacji, wykłady do wyboru, praktyka zawodo-

wa, seminarium dyplomowe – licencjackie, seminarium dyplomowe – magisterskie).  Ze 

zbiorczej macierzy wynikało, że wszystkie efekty kształcenia, zarówno kierunkowe jak i 

specjalnościowe zostały zrealizowane. Można więc sformułować wniosek, że wszystkie 

efekty kształcenia dla kierunków Ekonomia, Zarządzanie oraz Turystyka, wraz z efektami 

kształcenia na specjalnościach, zostały prawidłowo określone. 

 2014/2015 oceną efektów kształcenia objęte zostały przedmioty z pierwszego i drugiego 

roku studiów pierwszego i drugiego stopnia (nie oceniono efektów kształcenia z przed-

miotów: języki obce, wychowanie fizyczne, zajęcia rekreacyjno-ruchowe, przysposobie-

nie biblioteczne, elektroniczne źródła informacji, wykłady do wyboru, praktyka zawodo-

wa, seminarium dyplomowe – licencjackie, seminarium dyplomowe – magisterskie).  Ze 

zbiorczej macierzy wynikało, że wszystkie efekty kształcenia, zarówno kierunkowe, jak i 

specjalnościowe zostały zrealizowane. Można więc sformułować wniosek, że wszystkie 

efekty kształcenia dla kierunków Ekonomia, Zarządzanie oraz Turystyka, wraz z efektami 

kształcenia na specjalnościach, zostały prawidłowo określone. 

6. 21 czerwca 2012 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, działając na podstawie art. 

94b ust. 2, w związku z ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie 

wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572) oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego z dnia 21 października 2011 r. w sprawie sposobu podziału i trybu przekazywa-

nia podmiotowej dotacji na dofinansowanie zadań projakościowych z budżetu państwa (Dz. 

U. Nr 251, poz. 1508 oraz z 2012 r. poz. 580), ogłosił  

7. Program kształcenia na Wydziale Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze 

uplasował się w gronie 51 najlepszych programów edukacyjnych złożonych przez pod-

stawowe jednostki organizacyjne 28 uczelni publicznych i 11 programów kształcenia zło-

żonych przez podstawowe jednostki organizacyjne 9 uczelni niepublicznych,  pozwalając 

tym samym na uzyskanie przez Wydział dofinansowania w wysokości 1.000.000 zł na 

dalszy rozwój programu kształcenia (środki finansowe we wskazanej wysokości zostały 

uzyskane na podstawie konkursu na dofinansowanie podstawowych jednostek organiza-

cyjnych uczelni lub uczelni nieposiadających podstawowych jednostek organizacyjnych w 

rozumieniu ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym w zakresie wdrażania systemów po-
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prawy jakości kształcenia oraz Krajowych Ram Kwalifikacji – konkurs został ogłoszony 

21 czerwca 2012 r. przez Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego – art. 94b ust. 2, w 

związku z ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym – 

Dz. U. z 2012 r. poz. 572 oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 

dnia 21 października 2011 r. w sprawie sposobu podziału i trybu przekazywania podmio-

towej dotacji na dofinansowanie zadań projakościowych z budżetu państwa – Dz. U. Nr 

251, poz. 1508 oraz z 2012 r. poz. 580). 

Konkludując, wskazuje się, iż cel strategiczny opis efektów kształcenia określający kompetencje 

studenta na danym poziomie studiów i kierunków, w którym kryterium oceny jest wdrażanie Kra-

jowych Ram Kwalifikacji na Wydziale został osiągnięty w stopniu bardzo dobrym. 

 

2. Zwiększenie udziału aktywnych metod kształcenia (przedmioty realizowane w formie e-

learningu, gier symulacyjnych, indywidualnych projektów itp.) 

 

 1) Udział przedmiotów wykorzystujących aktywne formy kształcenia 

 

Odnosząc się do realizacji celu strategicznego zwiększenie udziału aktywnych metod kształcenia 

(przedmioty realizowane w formie e-learningu, gier symulacyjnych, indywidulanych projektów, 

itp.), gdzie kryterium oceny jest liczba i udział przedmiotów wykorzystujących aktywne formy 

kształcenia wskazuje się, iż: 

1. Miejscem swoistego testowania przez pracowników Wydziału aktywnych, często oryginal-

nych form kształcenia są liczne, organizowane pod egidą Wydziału, studia podyplomowe. 

Na przykład w ramach dwóch przeprowadzonych (w 2013/14; 2014/15) oraz kolejnych pla-

nowanych w 2015/16 studiach podyplomowych:  „Logistyka i zarządzanie łańcuchem do-

staw” (kierownik: dr T. Kołakowski) uczestnicy ostatnich dwóch edycji uczestniczyli (czy 

też będą uczestniczyć) w wizycie studyjnej w Kuehne Logistics University w Hamburgu, 

biorąc udział w interaktywnym wykładzie, podczas którego można było słuchając wykła-

dowcy niemieckiej uczelni oraz jednocześnie obserwować przez panoramiczną szybę wie-

żowca pracę portu w czasie rzeczywistym. Ponadto uczestnicy zajęć złożyli wizytę w ham-

burskim porcie, obserwując na żywo i w dynamiczny sposób, dzięki wykorzystaniu specjal-

nego autokaru, zautomatyzowane i zrobotyzowane procesy logistyczne  oraz obserwowali 

pracę w magazynach firmy Kuehne + Nagel Polska na Bielanach Wrocławskich. 

2.  Innym przykładem aktywnych form zajęć były studia podyplomowe pn: „Menedżer SPA” 

w roku akademickim 2013/14 (kierownik: dr inż. U. Bąkowska-Morawska), w ramach któ-

rych uczestnicy mogli doświadczyć w ciągu jednej doby pobytu (łącznie z noclegiem) spe-

cjalnie dobranych – w pakiecie pobytowym – zabiegów regenerujących i relaksujących w 

Hotelu Jelenia Struga Spa w Kowarach. W trakcie pobytu uczestnikom – przyszłym mene-

dżerom ośrodków i centrów spa towarzyszył dyrektor zarządzający hotelu, tłumacząc i od-

powiadając na pytania dotyczące m.in. specyfiki podejścia do klienta, właściwości poszcze-

gólnych zabiegów, zasad współpracy między pracownikami w procesie świadczenia usług 

oraz innych podobnych zagadnień.  

3. Kolejną formą aktywnych form kształcenia są konkursy organizowane przez poszczególne 

koła naukowe studentów Wydziału. Warto na przykład wymienić konkurs  wiedzy ekono-

miczno-biznesowej zorganizowany 21 maja 2014 przez Studenckie Koło Naukowe Strate-

giczni.pl. (załącznik: plakat konkurs). Konkurs składał się z dwóch  etapów. W pierwszym 

etapie udział wzięło 50 osób. 15 studentów, którzy uzyskali najwięcej punktów z testu za-

wierającego 50 pytań (załącznik: pytania 2014) przeszli do etapu drugiego. Celem drugiego 

etapu było rozwiązanie kalamburów ekonomicznych. Drugi etap zgromadził na auli ponad 

100 osobowe audytorium – kibicowali pracownicy i studenci. Zwycięzcy otrzymali bilety 

wstępu do Aquaparku w Świeradowie Zdroju. Podobny konkurs miał miejsce rok wcześniej, 

21.05.2013 r. Wzięło w nim udział 70 studentów. 
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4. Od 2012 roku aktywne formy kształcenia są wykorzystywane między innymi w ramach cy-

klicznie organizowanych (2 razy w roku akademickim: wiosną i jesienią) na Wydziale Dni 

Otwartych Drzwi (DOD). W trakcie DOD w dniu 4.12.2012 r. uczniowie zaproszonych 

szkół ponad gimnazjalnych uczestniczą w przygotowanych przez pracowników naukowo-

dydaktycznych wraz ze studentami kół naukowych niekonwencjonalnych formach eduka-

cyjnych, zorientowanych na wzbudzenie zainteresowania, aktywności intelektualnej, chęci 

sprawdzenia posiadanej wiedzy w sposób wymagający od uczestników aktywnego poszu-

kiwania rozwiązań, szybkości w przetwarzaniu informacji, analizowania i porównywania 

danych i faktów. Do takich form edukacyjnych (wykorzystujących nowoczesny sprzęt au-

diowizualny, kamery, tablice interaktywne), oferowanych na każdym spotkaniu DOD należą 

np.: warsztaty („Logistyka da się lubić”), treningi interpersonalne („Jak się sprzedać w trak-

cie prezentacji na maturze”), gry kierownicze („Wieża”), konkursy i quizy („Awantura o ka-

sę”) Ostatnim punktem DOD w dniu 4.12.2012 r. był spektakl Teatru Animacji w Ciepli-

cach pt. „Historyczno-Turystyczna Szopka Jeleniogórska”. Przedstawienie teatralne z udzia-

łem zawodowych aktorów zaaranżowane w murach uczelni było w zamyśle władz Wydziału 

niekonwencjonalną formą rozwijania wśród pracowników, studentów i uczniów szkół ponad 

gimnazjalnych oraz innych zaproszonych gości szczególnej wrażliwości duchowej, nie-

zbędnej w kształtowaniu postaw i zachowań społecznych i interpersonalnych przyszłych 

ekonomistów i menedżerów. Inne spotkania w ramach DOD, w podobnie bogatej formule, 

odbyły się: 5.03.2013r.,  6.12.2013r., 7.03.2014r.,  24.03.2015 r. 

Na kolejnych spotkaniach w ramach DOD organizowano również takie aktywne formy eduka-

cji, jak: warsztaty z doradcami zawodowymi Biura Karier i Promocji Zawodowej UE we Wrocła-

wiu, warsztaty: Jaki jest Twój styl zarządzania? – Przyjdź i zdobądź licencję kreatywnego menedże-

ra, zorganizowane przez Koło Naukowe Strategiczni.pl. 

 

 Konkludując, można ocenić, iż cel strategiczny zwiększenie udziału aktywnych metod 

kształcenia, w którym kryterium oceny jest liczba i udział przedmiotów wykorzystujących aktywne 

formy kształcenia został osiągnięty w stopniu dobrym. 

 

 

3. Wzrost liczby studentów studiujących w ramach indywidualnego programu studiów  

 

 1) Wskaźnik liczby studiujących w ramach IPS w stosunku do ogółu studentów 

 

Odnosząc się do realizacji celu strategicznego wzrost liczby studentów studiujących w ramach in-

dywidualnego programu studiów (IPS), w którym kryterium oceny jest wskaźnik liczby studiują-

cych w ramach IPS w stosunku do ogółu studentów wskazuje się, iż w latach 2011-2014 tendencję 

spadkową wykazuje liczba osób podejmujących studia na I i II stopniu studiów stacjonarnych i nie-

stacjonarnych Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki (tendencja ogólnopolska). Przy maleją-

cej liczbie studentów proporcjonalnie obniża się także liczba osób studiujących w ramach indywi-

dualnego programu studiów (zob. tabele: 5,6). 

 
Studenci i doktoranci studiujący na Wydziale w latach 2011-2014 (stan w dniu 30.11. wg sprawozdania S-10 

i S-12): 

 

Tab.5. Całkowita liczba studentów na Wydziale Ekonomii, Zarzadzania i Turystyki 

Forma studiów 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

stacjonarne I stopnia 718 642 661 511 508 

stacjonarne magisterskie 102 – – – - 

stacjonarne II stopnia 239 284 347 310 261 

niestacjonarne I stopnia 351 288 222 182 135 

niestacjonarne magisterskie 55 – – – – 
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niestacjonarne II stopnia 232 301 252 155 114 

stacjonarne doktoranckie – 65 67 100 112 

niestacjonarne doktoranckie 74 71 88 46 42 

Razem 1862 1651 1637 1304 1172 

 
Tab.6. Liczba osób studiujących w ramach IPS na Wydziale Ekonomii, Zarzadzania i Turystyki 

Rok akade-

micki 

 Liczba studentów 

studiujących 

w ramach 

IPS 

studiujących w 

ramach IPS w sto-

sunku do ogółu 

(w%) 

wyjeżdżających w 

ramach programu 

Erasmus 

studiujących 

obcokrajowców 

pobierających 

stypendia Mi-

nistra 

2011/2012 29 1,5 5 19 – 

2012/2013 17 1,0 4 16 3 

2013/2014 15 0,9 8 17 – 

Razem 61  17 52 3 

 

 Podsumowując, stwierdza się, iż cel strategiczny wzrost liczby studentów studiujących w 

ramach indywidualnego programu studiów (IPS), w którym kryterium oceny jest wskaźnik liczby 

studiujących w ramach IPS w stosunku do ogółu studentów, przy ogólnej spadkowej tendencji 

liczby studiujących uznać można za osiągnięty w stopniu wystarczającym. 

 

4. Zwiększenie umiędzynarodowienia procesu kształcenia 

 

 1) Liczba wykładów prowadzonych w języku angielskim 

 

Odnosząc się do realizacji celu strategicznego zwiększenie umiędzynarodowienia procesu kształ-

cenia, gdzie kryteriami oceny są: liczba wykładów prowadzonych w języku angielskim, wskaźnik 

wymiany międzynarodowej wśród studentów, program kierunku studiów w języku angielskim dla 

obcokrajowców wskazuje się, iż: 

 

1. Wydział znajduje się na początku drogi prowadzącej do zwiększenia umiędzynarodowienia 

procesu kształcenia. Zajęcia w językach obcych (w praktyce jest to wyłącznie język angiel-

ski) są prowadzone w zdecydowanej większości na kierunku: zarządzanie (zob. tab. 7) oraz 

w ramach studiów podyplomowych (studia zorganizowane przez Katedrę Zarządzania Stra-

tegicznego i Logistyki Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw – zajęcia prowadzone za-

równo w języku polskim, jak i w języku angielskim przez wykładowców z zagranicznych 

jednostek naukowych i przedstawicieli biznesu (m.in.: Karl-Heinz Gimmler –  specjalista w 

zakresie w prawa międzynarodowego z branży TSL, Hans-Christian Pfohl – Technische 

Universität Darmstadt;  Andreas Wieland – Copenhagen Business School). 

 
Tab.7. Zajęcia dydaktyczne prowadzone na Wydziale Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w języku angiel-

skim (lata 2011-2015). 

Rok 

akademicki 

Nazwa przedmiotu Prowadzący zajęcia Liczba go-

dzin 

Poziom i rok 

studiów 

Kierunek 

2010/11 Banking crises dr A. Ostalecka 15 
licencjackie, 3 

rok studiów 
Ekonomia 

2010/11 
Public Sector Man-

agement 
dr M. Brol 15 

licencjackie, 2 

rok 
Zarządzanie 

2010/11 

Logistics and supply 

chain management 

(do wyb. ) 

prof. dr hab. J. 

Witkowski 
15 

licencjackie, 3 

rok 
Zarządzanie 

2011/12 
Business Strategies 

of dot.com 
dr S. Czetwiertyński 15 

licencjackie, 3 

rok 
Zarządzanie 

2011/12 Logistics and supply prof.dr hab. J. 15 licencjackie, 2 Zarządzanie 
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chain management 

(do wyb. ) 

Witkowski rok 

2012/13 

Logistics and supply 

chain management 

(do wyb. ) 

prof.dr hab. J. Wit-

kowski 
15 

licencjackie, 2 

rok 
Zarządzanie 

2013/14 
E-logistics of virtual 

products 
dr S. Czetwiertyński 15 

licencjackie, 3 

rok 
Zarządzanie 

2013/14 
Logistics and supply 

chain management 

prof.dr hab. J. 

Witkowski 
15 

licencjackie, 2 

rok 
Zarządzanie 

2014/15 
E-logistics of virtual 

products 
dr S. Czetwiertyński 15 

licencjackie, 3 

rok 
Zarządzanie 

2014/15 
Logistics and supply 

chain management 

prof. dr hab. J. 

Witkowski, 

dr M. Kiba-Janiak 

15 
licencjackie, 2 

rok 
Zarządzanie 

 

 

2. Wydział posiada potencjał umożliwiający uruchomienie większej liczby zajęć dydaktycz-

nych w języku obcym (angielskim) o czym świadczy aktywność kilkunastu pracowników 

Wydziału, prowadzących zajęcia poza Wydziałem, w tym również na macierzystej uczelni 

we Wrocławiu, np. w ramach programu Erasmus. Pracownicy prowadzący zajęcia w języku 

angielskim poza Wydziałem to m.in.:dr J.Ładysz (przedmioty: Economics of integration, 

Spatial analysis, Public safety management Costs and benefits of Poland's membership in 

the European Union, European territorial cooperation,   dr Elżbieta Pohulak-Żołędowska 

(przedmioty: Science and University Models in Terms of Knowledge Based , Science inno-

vation in knowledge-based economies, Knowledge in contemporary economies), dr. A. 

Raszkowski (przedmioty: Place marketing, City logistics, Creativity in relations to regional 

development. Theoretical approaches and practical implications), dr A.Sztando (Local de-

velopment strategic management - theory, practice, and Polish examples; Municipal strate-

gie governance in Poland: Theory, practice, and best practices;  Polish self-government sys-

tem and 22 years of GDP constant growth), dr A. Płachciak I inni. 

 

 2) Wskaźnik wymiany międzynarodowej wśród studentów 

 

3. W okresie 2011-2015 tendencję spadkową wykazuje liczba obcokrajowców studiujących na 

Wydziale Ekonomii, Zarządzania i Turystyki. Spadek ten jest jednak proporcjonalny w sto-

sunku do spadku liczby studentów podejmujących studia na Wydziale (zob. tabele; 1, 4). W 

roku akademickim 2013/2014 w stosunku do roku akademickiego 2011/2012 oraz do roku 

akademickiego 2012/2013 wzrosła liczba osób wyjeżdżających  na studia w ramach progra-

mu Erasmus (zob. tabela 8).  
 

 

Tab.8. Studenci Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki (lata 2011-2015 – aspekt międzynarodowy) 

Lata Liczba wyjeżdżających w ramach programu 

Erasmus 

Liczba obcokrajowców studiujących 

na Wydziale 

2011/2012 5 19 

2012/2013 4 16 

2013/2014 8 17 

 

 3) Program kierunku studiów w języku angielskim dla obcokrajowców 

 

4. Jak dotąd kierunek nie został uruchomiony. Jednakże liczba pracowników Wydziału prowa-

dzących różnorodne tematycznie zajęcia dydaktyczne w języku angielskim na innych wy-

działach macierzystej UE we Wrocławiu, a także w ramach programów takich, jak „era-
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smus” poza granicami naszego kraju (pracownicy Wydziału prowadzili wykłady na kilkuna-

stu uczelniach zagranicznych, np.: University of Limerick (Irlandia),University of Las Pal-

mas de Gran Canaria (Hiszpania), P.A. College, Larnaca (Cypr), University of J. E. Purkyně 

in Ústí nad Labem (Czechy), Integrated Business Faculty, Skopje (Macedonia), Ternopil 

National Economic University (Ukraina), daje podstawy uważać, że uruchomienie kierunku 

jest realne.   

5. W roku akademickim 2014/2015 z inicjatywy i za pośrednictwem pracownika Wydziału dr 

hab. Anetty Zielińskiej, Pełnomocnika Rektora UE ds. Współpracy z Tarnopolskim Naro-

dowym Uniwersytetem Ekonomicznym  (TNUE) na Ukrainie, na Wydziale gościła delega-

cja przedstawicieli jednej ze wyższych szkół zawodowych o profilu ekonomiczno-

turystycznym z Tarnopola (Galicyjski Koledż). Goście z Ukrainy na spotkaniu z władzami 

uczelni wyrazili zainteresowanie współpracą z Wydziałem i możliwością stworzenia warun-

ków kontynuowania studiów przez studentów ukraińskich na naszej uczelni. Należy zauwa-

żyć, że zainteresowanie i gotowość do współpracy partnerów zewnętrznych dotyczy najczę-

ściej możliwości studiowania na Wydziale na kierunku: Turystyka. Dlatego pod kierunkiem 

Prof. dr hab. A.Rapacza – i przy wydatnej pomocy pracowników Kolegium Języków Ob-

cych – pracownicy Katedry Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną przygoto-

wali projekt programu na kierunku turystyka w języku angielskim. Warto podkreślić, że 

dzięki blisko dziesięcioletniej współpracy z wspomnianym TNUE, rozwijającej się w zna-

czącym stopniu dzięki osobistemu zaangażowaniu Pełnomocnika Rektora dr hab. A. Zieliń-

skiej, a która przejawia się częstymi wyjazdami pracowników Wydziału na konferencje i 

wykłady do Tarnopola oraz rewizytami ukraińskich kolegów naukowców w Jeleniej Górze, 

wizerunek Wydziału jest rozpoznawalny w zachodniej części Ukrainy. Dobrym przykładem 

współpracy naukowej z partnerami z TNUE są kontakty i projekty badawcze realizowane 

przez kolegów z Katedry Gospodarki Regionalnej pod kierownictwem Prof. dr hab. D. 

Strahl. Zwyczajem stało się coroczne zapraszanie pracowników naukowych z TNUE na ta-

kie konferencje, jak: Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce, organizowaną 

przez KGR czy Zrównoważony rozwój gospodarczy, organizowaną przez Katedrę Zarzą-

dzania Jakością i Środowiskiem, kierowaną przez Prof. dr hab. T. Borysa. W 2015 roku pra-

cownicy TNUE uczestniczyli w III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Finanse i ra-

chunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju – odpowiedzialność, etyka, stabilność fi-

nansowa” organizowanej przez Katedrę Finansów i Rachunkowości, kierowaną przez Prof. 

dr hab. Grażynę Borys. Wymienione obszary działania i współpracy wzmacniają szanse 

uruchomienia kierunku dla obcokrajowców, szczególnie zza wschodniej granicy.   

 

 Podsumowując, stwierdza się, iż cel strategiczny zwiększenie umiędzynarodowienia pro-

cesu kształcenia, gdzie kryteriami oceny są: liczba wykładów prowadzonych w języku angielskim, 

wskaźnik wymiany międzynarodowej wśród studentów, program kierunku studiów w języku an-

gielskim dla obcokrajowców, uznać można za osiągnięty w stopniu dobrym. Zajęcia w językach 

obcych (w praktyce jest to wyłącznie język angielski) są prowadzone w zdecydowanej większości 

na kierunku Zarządzanie. Należałoby zwiększyć ofertę zajęć w języku angielskim na kierunku Eko-

nomia.  Wydział posiada potencjał umożliwiający nie tylko uruchomienie większej liczby zajęć dy-

daktycznych w tym języku, ale także możliwości uruchomienia w perspektywie 5 lat kierunku, na 

którym zajęcia dydaktyczne będą prowadzone w języku angielskim, o czym świadczy aktywność 

pracowników Wydziału, prowadzących zajęcia poza Wydziałem (dotyczy to m.in. przedmiotów: 

Economics of integration, Spatial analysis, Public safety management Costs and benefits of Po-

land's membership in the European Union, European territorial cooperation; Science and University 

Models in Terms of Knowledge Based , Science innovation in knowledge-based economies, 

Knowledge in contemporary economies; Place marketing, City logistics, Creativity in relations to 

regional development. Theoretical approaches and practical implications. 
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5. Wzrost poziomu satysfakcji studentów z procesu dydaktycznego 

 

 Analizując realizację celu wzrost poziomu satysfakcji studentów z procesu dydaktycznego, 

w którym istotnym elementem jest pomiar jakości kształcenia wskazać należy, iż na Wydziale 

Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze podjęto działania obejmujące: 

1. Zaprojektowanie procedur, zasad i kryteriów oceny umożliwiających uzyskanie od studen-

tów / doktorantów opinii dotyczącej jakości kształcenia na Wydziale Ekonomii, Zarządzania 

i Turystyki w Jeleniej Górze. W tym przygotowano: 

 ankietę studenta / doktoranta dotyczą oceny zajęć dydaktycznych na Wydziale Ekonomii, 

Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze; 

 ankietę studenta / doktoranta dotyczącą oceny pracy Dziekanatu, Biblioteki, Działu In-

formacji i Rozwoju, działów odpowiedzialnych za obsługę administracyjno-bytową stu-

dentów oraz oceny bazy dydaktyczno-bytowej Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Tury-

styki w Jeleniej Górze. 

2. Zaprojektowanie procedur i zasad hospitacji zajęć dydaktycznych. W tym przygotowano 

wzór protokołu hospitacji zajęć.  

3. Przeprowadzenie w roku akademickim 2013/2014 wśród studentów/doktorantów  Wydziału 

Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze badań ankietowych. Nauczyciele aka-

demiccy, zatrudnieni na Wydziale ocenieni zostali dobrze i bardzo dobrze (oceny dokonano 

w zakresie: sprawności organizacyjnej, przygotowania merytorycznego, trafności doboru 

pomocy dydaktycznych i technik aktywizacji studentów oraz etyki i kultury osobistej). Oce-

ny dostateczne zdarzały się sporadycznie. Do obszarów, które wymagają szczególnego do-

skonalenia należą: utrzymanie uwagi studenta na prezentowanych treściach (sprawność or-

ganizacyjna), jasność i zrozumiałość przekazywanych treści (przygotowanie merytoryczne), 

trafność doboru pomocy dydaktycznych i technik aktywizacji studentów. Zdaniem studen-

tów-respondentów pracownicy Wydziału stosują wysokie standardy kultury osobistej i języ-

kowej w komunikacji ze studentami, poświęcają dużo dodatkowego czasu na konsultacje ze 

studentami, są bardzo dobrze merytorycznie przygotowani do zajęć dydaktycznych oraz są 

punktualni i przestrzegają ustaleń zawartych  w harmonogramie zajęć dziennych, tygodnio-

wych i semestralnych. W przekonaniu studentów są to mocne strony kadry naukowo-

dydaktycznej Wydziału. 

4. Przeprowadzenie hospitacji zajęć dydaktycznych (rok akademicki 2013/2014 i rok akade-

micki 2014/2015). Zajęcia prowadzone przez hospitowanych nauczycieli akademickich zo-

stały poddane ocenie pod kątem: sprawności organizacyjnej,  określenia i realizacji celu za-

jęć dydaktycznych, przygotowania merytorycznego, trafności doboru pomocy dydaktycz-

nych i technik aktywizacji studentów / doktorantów, etyki i kultury osobistej. Zajęcia dydak-

tyczne, które poddano hospitacji ocenione zostały przez studentów dobrze i bardzo dobrze. 

 

Na bazie podjętych działań w zakresie pomiaru jakości kształcenia i uzyskanych na podstawie 

tych działań rezultatów wskazać należy, iż cel osiągnięto w stopniu bardzo dobrym. 

 

6. Wzrost liczby prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich) oraz doktorskich wyróżnio-

nych w konkursach na najlepsze prace 

 

 Odnosząc się do realizacji celu strategicznego wzrost liczby prac dyplomowych (licencjac-

kich, magisterskich) wyróżnionych w konkursach na najlepsze prace, gdzie kryterium oceny jest 

wskaźnik liczby wyróżnionych prac wskazuje się, iż: 

 

1) Liczba prac dyplomowych (licencjackich, magisterskich) wyróżnionych/liczba pobierają-

cych stypendia ministra wyniósł:  

2011/2012: 0 

2012/2013: 3 
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2013/2014: 0 

 

1. W roku akademickim 2011/2012, podobnie jak w roku akademickim 2013/2014 żadna oso-

ba studiująca na Wydziale Ekonomii, Zarządzania i Turystyki nie pobierała stypendium Mi-

nistra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wyjątek stanowił rok akademicki 2013/2014  3 oso-

by pobierały stypendium Ministra 

2. Z uwagi na fakt, iż prace dyplomowe - licencjackie, prace dyplomowe – magisterskie w po-

nad 50% oceniane są jako bardzo dobre, a prace doktorskie przygotowywane pod kierun-

kiem promotorów z Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w ponad 90% uzyskują 

pozytywne recenzje, liczba wyróżnień mogłaby być większa, pod warunkiem szerszego 

upowszechniania informacji o konkursach na najlepsze prace dyplomowe nie tylko przez 

Dział Informacji i Rozwoju na stronie Wydziału, ale także przez samych opiekunów nau-

kowych. 

3. Pani dr Katarzyna Huk, uzyskała III nagrodę/ lokatę za rozprawę doktorską "Programy za-

rządzania talentami w przedsiębiorstwach" (promotor dr hab. M.Morawski prof. UE), w ra-

mach konkursu na najlepsze prace magisterskie i doktorskie w dziedzinie pracy i polityki 

społecznej organizowanego przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych pod patronatem Mini-

stra Pracy i Polityki Społecznej. Wręczenie nagrody odbyło się 18.12.2014 r. 

 

Oznacza to, że cel strategiczny wzrost liczby prac dyplomowych (licencjackich, magisterskich) 

oraz doktorskich wyróżnionych w konkursach na najlepsze prace, uznać można za zrealizowany 

w stopniu niewystarczającym. 

 

 

7. Zwiększenie konkurencyjności edukacyjnej Wydziału oraz oferty zgodnej z koncepcją uczenia 

się przez całe życie (Lifelong Learning Programme) 

 

Odnosząc się do realizacji celu strategicznego zwiększenie konkurencyjności edukacyjnej Wydzia-

łu oraz oferty zgodnej z koncepcją uczenia się przez całe życie, gdzie kryterium oceny jest wskaź-

nik zatrudnialności absolwentów Wydziału, tworzenie nowych kierunków studiów uwzględniają-

cych KRK, potrzeby rynku pracy i zasoby kadrowe Wydziału, liczba praktyk fakultatywnych oraz 

liczba uzyskanych stypendiów MNiSW wskazuje się, iż: 

 

1. Z inicjatywy władz Wydziału, w tym prodziekana ds. promocji i rozwoju rozpoczęto w roku 

akademickim 2014/15 współpracę z Akademią Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, w 

szczególności z Wydziałem Wychowania Fizycznego. Przedmiotem współpracy jest utwo-

rzenie wspólnego interdyscyplinarnego kierunku kształcenia na I i II stopniu. Robocze na-

zwy określające treść kształcenia są następujące: I stopień studiów – kierunek „Nowoczesny 

biznes w rekreacji i turystyce”, II stopień studiów – kierunek „Zarządzanie projektami w tu-

rystyce”. Oba zainteresowane wydziały powołały zespoły robocze, które do końca roku 

akademickiego 2015/2016  przygotują programy studiów na wymienionych kierunkach.  

Zespołem na Wydziale kieruje prof. zw. dr hab. A. Rapacz. 

2. Z inicjatywy prof. zw. dr hab. J. Witkowskiego na początku roku akademickiego 2015/2016 

zainicjowano prace koncepcyjne dotyczące stworzenia nowego kierunku: Zarządzanie i lo-

gistyka. 

3. Od 2007 roku w ramach Wydziału uruchomiono Uniwersytet Trzeciego Wieku Oddział w 

Bolesławcu. W roku akademickim 2014/15 na studiach UTW w Bolesławcu studiowało 175 

studentów (podobna liczba słuchaczy uczestniczyła w UTW w latach poprzednich). W roku 

akademickim 2014/2015 zaplanowano następujące rodzaje zajęć: język angielski, język 

niemiecki, podstawowa obsługa komputera, doskonalenie obsługi komputera, gimnastyka 

rehabilitacyjna, gimnastyka taneczna, gimnastyka chińska, taniec orientalny, basen/ nauka 
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pływania, gimnastyka rehabilitacyjna w wodzie, dowolne pływanie/, joga, siłownia, warsz-

taty psychologiczne, warsztaty muzyczne, warsztaty malarskie, marsze z kijkami, sekcja 

brydżowa. 

4. Wydział stał się jednym z prekursorów w Polsce, wprowadzając w mury uczelni najmłod-

szych adeptów studiów. Od roku akademickiego 2012/13 na Wydziale  rozpoczął funkcjo-

nowanie oddział Uniwersytetu Dziecięcego Unikids. Jak stwierdził prof. dr hab. M. Wale-

siak w piśmie z dn. 10.04. 2013 r. obejmując honorowy patronat nad przedsięwzięciem, za-

jęcia prowadzone przez specjalistów różnych dziedzin nauki dla dzieci w murach naszej 

uczelni są dopełnieniem misji edukacyjnej, jaką winna spełniać każda szkoła wyższa. Jest to 

szczególnie ważne w mniejszej miejscowości, takiej jak Jelenia Góra, gdzie oferta eduka-

cyjna dla dzieci, oparta na nowoczesnych metodach i środkach technicznych, nie dorównuje 

możliwościom tworzonym w dużych aglomeracjach. Dotychczas na Wydziale z tajnikami 

wiedzy zapoznawało się ponad 200 dzieci w wieku od 6 lat, uczestnicząc m.in. w wykładach 

gen. M. Hermaszewskiego (przygotowania i loty w kosmos), mec. A.M.Wesołowskiej (zna-

czenia prawa i jego przestrzegania w życiu dziecka i rodziny) oraz zajęciach warsztatowych 

np. z zakresu robotyki. Warto nadmienić, iż dzieci otrzymały specjalne indeksy studenta, 

wzorowane na  tradycyjnych tego typu dokumentach.   

5. Wydział – w porozumieniu z Biurem Karier i innymi komórkami organizacyjnymi UE we 

Wrocławiu – rozpoczął w roku akademickim 2013/2014 działania na rzecz przygotowania 

systemu informacyjnego monitorowania losów absolwenta. Obecnie uczelnia nie dysponuje 

obiektywnie zweryfikowanymi danymi dotyczącymi zatrudnialności jej absolwentów.   

Podsumowując, stwierdza się, iż cel strategiczny zwiększenie konkurencyjności edukacyjnej Wy-

działu oraz oferty zgodnej z koncepcją uczenia się przez całe życie został zrealizowany w stopniu 

dobrym. Praktycznie każda grupa wiekowa – od najmłodszych do osób w wieku emerytalnym – 

znajduje  na Wydziale odpowiednią  ofertę edukacyjną. 

8.Współpraca z pracodawcami w zakresie doskonalenia programów studiów i jakości kształcenia 

 

Odnosząc się do realizacji celu strategicznego współpraca z pracodawcami w zakresie doskona-

lenia programów studiów i jakości kształcenia, gdzie kryterium oceny są:  

 warsztaty, seminaria i konferencje z udziałem praktyków gospodarczych. 

 liczba wspólnych publikacji z praktykami gospodarczymi 

 

wskazuje się, iż: 

 

1. Od kilku lat dzięki nawiązaniu współpracy przez władze UE we Wrocławiu z KGHM Pol-

ska Miedź S.A. w Lubinie, we Wrocławiu oraz w Wydziale w Jeleniej Górze odbywają się wy-

kłady dla studentów i pracowników z wybitnymi praktykami-menedżerami, reprezentującymi 

kluczowe działy i zespoły firmy. Od 2012 roku przeprowadzono na Wydziale, w ramach współ-

pracy z KGHM, co najmniej 3-4 wykłady w roku akademickim. Dla przykładu w semestrze let-

nim roku akademickiego  2013/2014 przeprowadzono następujące wykłady (zob. tab. nr 9): 

 
Tab. 9. Prowadzący oraz tematy wykładów przygotowane przez KGHM  

Prowadzący Temat wykładu Stanowisko wykładowcy Termin i godzina 

Anna Trusiak Rozwój kompetencji ka-

dry kierowniczej w 

KGHM 

Dyrektor Departamentu Szkoleń i 

Rozwoju Kadr – KGHM centrala 

8.04.2014, 

godz. 11.30 

Iwona Hajkowska System zarządzania wie-

dzą wspierający politykę 

personalną na przykładzie 

KGHM  

Kierownik Działu Administracji i 

Kadr O/HM „Legnica” 

22.04.2014, 

godz. 11.30 

Aldona Stajer  Projekt wdrożenia zinte- Kierownik Wydziału Zintegrowa- 23.05.2014, 
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growanych systemów za-

rządzania KGHM 

nych Systemów Zarządzania – 

KGHM Centrala 

godz. 10.00 

 

2. W ramach realizacji celu: powołanie stałych form współpracy z pracodawcami – w 2012 ro-

ku, po wcześniejszych spotkaniach i konsultacjach, powołano do życia z udziałem przedsię-

biorstw i instytucji województwa dolnośląskiego, a szczególnie regionu jeleniogórskiego powo-

łano Radę Menedżerów Biznesu i Administracji. Jej funkcjonowanie, opisane w dalszej części 

niniejszego sprawozdania, wiąże się przede wszystkim z możliwością rozpoznania potrzeb wio-

dących firm i instytucji regionu w zakresie wymaganych kompetencji absolwentów Wydziału.   

 

Cel strategiczny 3.  NAWIĄZYWANIE PARTNERSKICH RELACJI Z PODMIOTAMI 

   OTOCZENIA SPOŁECZNEGO I GOSPODARCZEGO 

 

1. Zintensyfikowanie więzi z absolwentami oraz stworzenie systemu monitoringu satysfakcji ab-

solwenta i kariery zawodowej  

Kryteria oceny: 

1) Liczba wysłanych informacji o Wydziale i odpowiedzi zwrotnych. 

2) Udział absolwentów w ofercie dydaktycznej Wydziału dotyczących studiów podyplomo-

wych i doktoranckich. 

3) Wzbogacenie form kontaktów z absolwentami (zjazdy, konferencje). 

4) Zbudowanie bazy danych o absolwentach dla celów monitorowania karier zawodowych ab-

solwentów. 

 

Analizując realizację celu strategicznego zintensyfikowanie więzi z absolwentami oraz stworzenie 

monitoringu satysfakcji absolwenta i kariery zawodowej należy wskazać, że:  

1. W ramach obchodów 45lecia Wydziału 26 września 2014 roku zorganizowano dla szerokie-

go grona interesariuszy Wydziału, w tym przede wszystkim dla jego absolwentów koncert 

jubileuszowy w jeleniogórskiej Filharmonii Dolnośląskiej. W ramach tych samych obcho-

dów 45lecia Wydziału 27 września 2014 roku zorganizowano seminarium „Trzy generacje 

sukcesu” z udziałem 150 absolwentów, którzy zjechali na uroczystości jubileuszowe z Pol-

ski i świata (Stany Zjednoczone, Niemcy, Francja, Grecja). W seminarium, które zorgani-

zowano w ramach realizowanego przez UE programu „Absolwent” i które obecnością za-

szczycił JM Rektor UE we Wrocławiu, zabrali głos, w formie krótkich referatów, najwybit-

niejsi przedstawiciele kolejnych generacji trzydziesto-, czterdziesto- oraz pięćdziesięcio- i 

sześćdziesięciolatków. Wśród zabierających głos był m.in. Pan  Wojciech Halarewicz, który 

obecnie pełni funkcję Vice President Communications Mazda Motor Europe GmbH.  

2. W rozmowach nieformalnych z absolwentami poruszano kwestie przyszłych spotkaniach w 

gronie absolwentów nie tylko z okazji jubileuszów, ale także w formule np. weekendu ab-

solwenta, połączonego z wykładami, warsztatami, grami zespołowymi, piknikami. 

3. Dobrym przykładem współpracy z absolwentami (na stanowiskach menedżerów) jest zapra-

szanie studentów Wydziału do składania wizyt w kierowanych przez nich przedsiębior-

stwami i instytucjami (zwiedzanie firmy, warsztaty zespołowe, itp.) oraz podpisywanie 

umów dotyczących prowadzenia praktyk studenckich. 

4. Właściwym forum spotkań stały się zebrania Rady Menedżerów Biznesu i Administracji, w 

której zasiada kilku absolwentów Wydziału. 

 

2. Współpraca ze szkołami ponad gimnazjalnymi i wyższymi 

Kryteria oceny: 

1) Liczba umów partnerskich. 

2) Liczba zrealizowanych przedsięwzięć w ramach podpisanych umów. 

3) Liczba zorganizowanych kursów, wykładów dla młodzieży szkół średnich. 
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Analizując realizację celu strategicznego współpraca ze szkołami ponad gimnazjalnymi i wyższymi 

można stwierdzić, że: 

 

Wydział podjął w ostatnich latach intensywną i ukierunkowaną współpracę z wybranymi szko-

łami ponad gimnazjalnymi, zlokalizowanymi w województwie dolnośląskim. Dokonując wyboru 

szkół-partnerów, brano pod uwagę możliwości z jednej strony rozbudzenia wśród młodzieży zainte-

resowania problematyką ekonomii, zarządzania i turystyki, z drugiej szczegółowego zaznajomienia 

z ofertą edukacyjną Wydziału. Realizacja tych zamierzeń ma następować poprzez ścisłą modularną 

współpracę poszczególnych katedr Wydziału z wybranymi placówkami szkolnymi. Inicjatywa w 

zakresie współpracy i ewentualnie podpisania umowy następuje z inicjatywy samych katedr, któ-

rych pracownicy od lat mają osobiste rozeznanie i dobre kontakty zawodowe z dyrekcjami i nau-

czycielami szkół (zob. tab. nr 10).  

 
 

Tab. 10. Lista szkół ponadgimnazjalnych – partnerów WEZiT 

 

Nazwa Szkoły 
Katedra odpowiedzialna 

za współpracę 

Data zawarcia po-

rozumienia 

II Liceum Ogólnokształcącym im. C. K. 

Norwida w Jeleniej Górze 
Katedra Nauk o Przedsiębiorstwie 18.04.2013 r. 

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Tech-

nicznych w Jeleniej Górze 
Katedra Gospodarki Regionalnej 15.01.2013 r. 

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stefana 

Żeromskiego w Legnicy 

Katedra Marketingu i Zarządzania Go-

spodarką Turystyczną 
21.02.2013 r. 

Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystycznych 

w Jeleniej Górze 

Katedra Marketingu i Zarządzania Go-

spodarką Turystyczną 
14.12.2012 r. 

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Mi-

strzostwa Sportowego w Szklarskiej Porę-

bie 

Studium Języków Obcych 15.03.2013 r. 

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawo-

dowych w Lwówku Śląskim 
Katedra Mikroekonomii 6.12.2012 r. 

Zespół Szkół nr 3 im. Kombatantów 

Rzeczpospolitej Polskiej w Dzierżoniowie 

Katedra Zarządzania Strategicznego i 

Logistyki 
18.10.2013 r. 

Zespół Szkół nr 5 im. Maksymiliana Tytu-

sa Hubera w Wałbrzychu 

Katedra Zarządzania Strategicznego i 

Logistyki 
18.10.2013 r. 

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodo-

wego i Ustawicznego im. Komisji Edukacji 

Narodowej w Jaworze 

Katedra Zarządzania Strategicznego i 

Logistyki 
18.10.2013 r. 

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych nr 

2 im. Stanisława Staszica w Jeleniej Górze 
Wydział 8.01.2013 r. 
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1. Realizacja umów ze szkołami następuje poprzez organizowanie przez pracowników katedr różno-

rodnych zajęć dla uczniów: wykłady, warsztaty, pokazy. Ponadto szkoły te są odwiedzane w ramach 

promocji Wydziału i prezentacji oferty edukacyjnej. O trafności doboru szkół i nawiązaniu z nimi 

specjalnej współpracy świadczą wyniki rekrutacji kandydatów na studia z ostatnich 5 lat (zob. tab. nr 

11). 

 

 

Tab.11. Ranking szkół z których pochodzi największa liczba kandydatów na studia na WEZiT w latach 

2010-2014 

Miejscowość Nazwa Szkoły 
Liczba kandyda-

tów ogółem 

Jelenia Góra Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych w Jeleniej Górze 309 

Jelenia Góra Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych  - III LO 156 

Jelenia Góra Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 128 

Jelenia Góra Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 86 

Lubań Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Adama Mickiewicza 80 

Jelenia Góra Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych "Mechanik" 68 

Kamienna Góra Zespół Szkół Ogólnokształcących 62 

Jelenia Góra Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych nr 2 60 

Kowary Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kowarach 40 

Kamienna Góra Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących 40 

Jelenia Góra Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych im. Stanisława Wy-

spiańskiego w Jeleniej Górze 

38 

Lubań ZS Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej 33 

Złotoryja Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Złotoryi 31 

Legnica Zespół Szkół Ekonomicznych im. S. Żeromskiego 31 

 

 

 

Tab. 12. Liczba organizowanych kursów, wykładów dla młodzieży szkół średnich 

 

Lata 

Konferencje współor-

ganizowane przez 

NUEwT: 

Liczba przedsię-

wzięć w ramach 

współpracy ze szko-

łami ponad gimna-

zjalnymi 

Liczba przedsię-

wzięć w ramach 

współpracy ze szko-

łami wyższymi 

Liczba zorgani-

zowanych kur-

sów, wykładów 

dla młodzieży 

2011/2012 

24-25.02.2011; 

27-28.10.2011; 

20-21.04.2012 

1 3 7 

2012/2013  9 3 17 

2013/2014  18 3 18 
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2. Wydział podpisuje umowy o ścisłej współpracy nie tylko ze szkołami w Polsce, ale również 

rozpoczął strategiczną współpracę z zagranicznym partnerem. Umowa o współpracy między 

Narodowym Uniwersytetem Ekonomicznym w Tarnopolu a UE WEZiT została podpisana  

31.05.2012r. Można przyjąć, że umowa ta ma bardzo ważne znaczenie z punktu widzenia 

rozwoju i umiędzynarodowienia funkcjonowania WEZiT. 

 

3. Współpraca z regionalnym rynkiem mediów (ośrodki telewizji lokalnej, lokalne rozgłośnie ra-

diowe, czasopisma lokalne i regionalne) 

Kryterium oceny: 

1) Liczba zrealizowanych przedsięwzięć w ramach podpisanych umów 

 

Analizując realizację celu strategicznego współpraca z regionalnym rynkiem mediów można 

stwierdzić, iż: 

1. Przykładem efektywnej współpracy z lokalnymi operatorami TV była wielostronna współ-

praca z TV Dami z siedzibą w Jeleniej Górze, z którą Wydział zawarł dwie umowy dotyczą-

ce obsługi medialnej (1.03.2013 i 25.02.2014) w roku 2013 i 2014. Dzięki współpracy wro-

sła wśród pracowników Wydziału świadomość znaczenia komunikacji z otoczeniem, w tym 

skuteczne docieranie z ofertą edukacyjną do różnych grup potencjalnych studentów i słu-

chaczy nie tylko studiów licencjackich i magisterskich, ale również doktoranckich i pody-

plomowych. Studenci i pracownicy mieli okazję uczestniczyć w nagrywaniu spotów rekla-

mowych i innych materiałów tematycznych (np. dni otwartych drzwi, targi pracy), współu-

czestniczyć w pisaniu scenariuszy do tych programów, udzielać wywiadów przed kamerą te-

lewizyjną, prowadzić filmowane zajęcia dydaktyczne.  

2.  Kolejnym efektem współpracy z lokalną telewizją (posiadającą umowy partnerskie z inny-

mi lokalnymi operatorami w wielu miastach na Dolnym Śląsku) było upowszechnienie w 

świadomości zewnętrznych interesariuszy istnienia, funkcjonowania i użyteczności Wydzia-

łu, zdolnego nie tylko do tradycyjnego kształcenia poprzez różne formy studiów, ale rów-

nież ważnego partnera i eksperta w sprawach publicznych, dotyczących miasta i regionu. 

Niewątpliwie wizerunek Wydziału, także dzięki efektywnej współpracy medialnej, zyskał 

na rozpoznawalności i profesjonalnej wiarygodności.  

3. Ważnym przykładem współpracy z lokalną telewizją było przygotowanie i przeprowadzenie 

szeregu imprez i spotkań uświetniających obchody 45 lecia Wydziału. Przeprowadzone w 

dniach 25-27 września 2014 r. obchody odbiły się głośnym echem wśród mieszkańców nie 

tylko Jeleniej Góry i całego województwa dolnośląskiego, ale również stworzyły obraz dy-

namicznej i atrakcyjnej uczelni wśród potencjalnych kandydatów na studia oraz byłych stu-

dentów – absolwentów Wydziału, którzy mogli podziwiać sprawność organizacyjną, roz-

mach i  pomysłowość organizatorów. Partnerstwo publiczno-prywatne (publiczna uczelnia-

prywatna telewizja) przy organizacji jubileuszu 45lecia było dobrą okazją do wymiany wie-

dzy i umiejętności związanych między innymi z pozyskaniem sponsorów, artystów, przygo-

towaniem i koordynowaniem poszczególnych wydarzeń (koncert w filharmonii, seminarium 

karier absolwentów, uroczysty bal).    

4. Przykładem udanej współpracy z lokalnymi mediami były również obchodzone rokrocznie 

Juwenalia – święto studentów. W latach 2012-2014 były przygotowane przy wydatnym 

udziale TV Dami (telewizja pozyskiwała sponsorów, artystów – piosenkarzy, organizowała i 

prowadziła koncerty). W roku 2014 spotkania na otwartym powietrzu (załącznik: Juwenalia 

program imprezy) w ciągu dwóch dni obejrzało ponad 20 tysięcy widzów, w tym przede 

wszystkim studenci, ale również młodzież szkół średnich, mieszkańcy Jeleniej Góry i in-

nych miejscowości. Według lokalnych mediów, rejestrujących tego typu wydarzenia, była 

to największa impreza masowa w Kotlinie Jeleniogórskiej od 20 lat. 

5.  W 2015 roku współorganizatorem imprezy studenckiej był inny lokalny nadawca Stri-

meo.tv, z którym podpisano  umowę o współpracy w przygotowaniu i przeprowadzeniu Ju-

wenalii w maju 2015 r. Warto odnotować, iż telewizja strimeo.tv po raz pierwszy przedsta-
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wiła ofertę współpracy z Wydziałem na specjalnie w tym celu zwołanym przez przewodni-

czącego prodziekana M. Morawskiego posiedzeniu Komisji ds. Rozwoju Wydziału w dniu 

7.11.2014 roku. Na spotkaniu przedstawiciele firmy przedstawili możliwości działania tele-

wizji hybrydowej nadającej w systemie cyfrowym. Sygnał jest rozprowadzany w nowocze-

snym systemie kablowym IPTV oraz nadawany bezpośrednio do Internetu co pozwala do-

trzeć do szerokiego grona odbiorców. Od 1.01.2015 strimeo.tv rozpoczął nadawanie w jed-

nej z największych platform nowoczesnej telewizji hybrydowej Jambox HD, której zasięg 

techniczny wynosi 175 tysięcy odbiorców.   

6. Inną formą współpracy z mediami, rozpoczętą w kwietniu 2013 r., była wspólna inicjatywa 

Prodziekana Wydziału ds. promocji i rozwoju oraz Pani Rzecznik Prasowej UE Jolanty 

Nowackiej stworzenia grupy zainteresowanych pracowników, które wyrażają gotowość 

udziału w audycjach radiowych i telewizyjnych RTV Wrocław jako zapraszani eksperci i 

komentatorzy problematyki ekonomicznej, finansowej, turystycznej i menedżerskiej.   

 

 

4. Współpraca naukowo-badawcza z podmiotami otoczenia zewnętrznego 

Kryteria oceny: 

1) Liczba i wartość wdrożonych projektów. 

2) Liczba wykonanych ekspertyz. 

3) Liczba szkoleń i warsztatów. 

 

Do celów analizy realizacji kolejnego celu strategicznego współpraca naukowo-badawcza z pod-

miotami otoczenia zewnętrznego zebrano następujące informacje (zob. tab. nr 13): 

 

Tab. 13. Współpraca naukowo-badawcza z podmiotami zewnętrznymi w liczbach 

 Liczba i wartość wdro-

żonych projektów 

Liczba wykonanych 

ekspertyz 

Liczba wykonanych 

szkoleń i warsztatów 

2011/2012 3 0 8 

2012/2013 3 1 11 

2013/2014 5 1 11 

 

Współpraca w analizowanym obszarze od lat ma charakter ustabilizowany.   

 

5. Powołanie stałych form współpracy z pracodawcami 

 

Kryteria oceny: 

1) Utworzenie np. klubu partnera, rady. 

Analizując kolejny cel strategiczny powołanie stałych form współpracy z pracodawcami, trzeba 

stwierdzić iż został on zrealizowany. Powołanie Rady Menedżerów Biznesu i Administracji nastą-

piło na podstawie uchwały Rady Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki nr 74/2012 z 21 

września 2012 r.   

1. Członkowie RMBiA – 24 osoby (w grudniu 2015 roku  został powołany nowy członek – 

Pani Anita Koralewska-Ratajczak, Dyrektor Personalny Kuehne+Nagel Polska) 

2. Posiedzenia członków RMBiA: 

1) 1 marca 2013 roku – uroczyste spotkanie inauguracyjne i wybór na przewodniczącego 

Rady Pana Huberta Papaja. 

2) 11 kwietnia 2013 roku – spotkanie zespołów roboczych i dyskusja nad efektami kształ-

cenia na kierunkach oferowanych przez Wydział. 

3) 5 grudnia 2013 roku – zaopiniowanie efektów kształcenia dla prowadzonych kierunków 

studiów. Ogólna dyskusja nad zakresem współpracy. 

4) Kolejne posiedzenie RMBiA – 6 marca 2015 r. 
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3. Przedstawiciele RMBiA brali czynny udział w przygotowaniu i zatwierdzeniu efektów 

kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Wydziale (zanim przed Radę Wy-

działu została podjęta uchwała o zatwierdzeniu efektów kształcenia członkowie RMBiA 

spotykali się w powołanych zespołach roboczych dla poszczególnych kierunków i anali-

zowali plany studiów I i II stopnia).  

4. Przygotowano „formatkę” Portfolio Instytucji reprezentowanych przez członków Rady 

Menedżerów Biznesu i Administracji Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki zawie-

rające informacje o: rodzaju i zakresie oczekiwanej współpracy, o stażach i praktykach 

studenckich, stażach dla pracowników naukowo-dydaktycznych, tematyce prac dyplo-

mowych, wspólnych projektach naukowo-badawczych. Efektem takiej wymiany informa-

cji są podpisane umowy o organizację praktyk studenckich. 

5. Współpraca przedstawiciela WNP Ekspert  sp. z o.o. z Wirtualną Studencką Firmą Kon-

sultingową (w ramach współpracy zrealizowano między  innymi projekt dla Jutrzenki Co-

lian, a obecnie realizowany jest projekt dla firmy audytorskiej PKF Polska. W przyszłym 

semestrze studenci będą realizować projekt dla Giełdy Papierów Wartościowych w War-

szawie). 

6. Studenci- pracownicy Wirtualnej Studenckiej Firmy Konsultingowej realizują projekt – 

badania ankietowe – dla Urzędu Miasta w Jeleniej Górze w zakresie badania satysfakcji 

mieszkańców z jakości usług kulturalnych oferowanych przez instytucje kultury i oświaty 

działające w mieście. 

7. Współpraca w zakresie organizowanego przez Kuehne+Nagel konkursu o staż dla studen-

tów–(konkurs był skierowany do wszystkich studentów z woj. dolnośląskiego, w konkur-

sie wygrała nasza studentka z III roku studiów stacjonarnych – kierunek Zarządzanie – 

Katarzyna Felsztyńska). Kolejny konkurs o staż planowany jest dla studentów naszego 

Wydziału w lutym bieżącego roku. 

8. Udział zaproszonych członków RMBiA w Targach Kariery organizowanych w ramach 

Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery nt. „Jak zaprzyjaźnić się  z rynkiem pracy”. 

9. Wykłady otwarte zorganizowane we współpracy z Kuźnią Kadr IV dla studentów Wy-

działu EZiT i menedżerów różnych instytucji. Wykłady zostały poprowadzone przez pra-

cowników KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi "Legnica" (w trakcie spotkań 

zostały między innymi poprowadzone następujące wykłady: pt. „Rozwój kompetencji ka-

dry kierowniczej w KGHM Polska Miedź S.A.”, Projekt wdrożenia zintegrowanych sys-

temów zarządzania w KGHM). 

10. Wykład otwarty pt. „Infrastruktura logistyczna w praktyce” dla studentów Wydziału EZiT 

zorganizowany przez przedstawiciela LBF Technika Wentylacyjna sp. z o. o. 

11. Współorganizacja konkursu „Mistrzowie Logistyki III” z przedsiębiorstwem Kueh-

ne+Nagel w okresie od grudnia 2014 do lutego 2015 (w konkursie bierze udział 11 szkół z 

woj. dolnośląskiego i wielkopolskiego). 
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Podsumowanie realizacji celu strategicznego nr 3. 

Przedstawione dane liczbowe, fakty i inne informacje wskazują na intensywny i wielokierunkowy 

rozwój relacji z otoczeniem społecznym i gospodarczym. Niezwykle udanie rozwijają się różnorod-

ne formy współpracy ze szkołami ponadgimnazjalnymi, szczególnie z placówkami szkolnymi z któ-

rymi Wydział podpisał umowy o współpracy. Implementację zapisów formalnych wzięły na siebie 

poszczególne katedry, angażując się w prowadzenie w szkołach zajęć i spotkań z młodzieżą. Bar-

dzo dobrze rozwija się współpraca w ramach Rady Menedżerów BiA. Owocem wspólnych działań 

jest m.in. lepsze dopasowanie efektów kształcenia do oczekiwań pracodawców.   

Za sukces uznać należy odnowienie kontaktów z absolwentami, przede wszystkim dzięki sprawnie i 

z rozmachem  przeprowadzonym obchodom Jubileuszu 45lecia Wydziału. Wydział pozyskał nowe 

dla siebie kompetencje współpracy ze stacjami telewizyjnymi przy organizowaniu dużych przed-

sięwzięć mierzonych liczbą uczestników, zaangażowanych sponsorów, współdziałających podmio-

tów np. samorządowych, kulturalnych. 

 

Cel strategiczny 4. DOSKONALENIE KULTURY ORGANIZACYJNEJ  I  

 POPRAWA FUNKCJONOWANIA WYDZIAŁU 

 
1. Wdrażanie instrumentów marketingu wewnętrznego Wydziału 

Kryteria oceny:  

1) Wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych w komunikacji. 

2) Spotkania władz Wydziału z pracownikami. 

3) Poziom satysfakcji pracowników (badania ankietowe) 

 

1. Z inicjatywy Dziekana Wydziału uruchomiono ogólnodostępną „skrzynkę mailową” (na-

piszdodziekana@ae.jgora.pl), do której przede wszystkim studenci, ale również pracownicy 

mogą – anonimowo – przedstawiać własne, często bardzo krytyczne uwagi, odnoszące się 

do organizacji zajęć dydaktycznych, wyposażenia sal, sposobu prowadzenia wykładów i 

ćwiczeń przez pracowników Wydziału, formułować propozycje zmian doskonalących funk-

cjonowanie Wydziału. Treść tych informacji jest na bieżąco analizowana w trakcie m.in. najbliż-

szego Kolegium Dziekańskiego z udziałem Dziekana, Prodziekanów, Kierownika dziekanatu, Dy-

rektora administracyjnego i innych osób merytorycznie związanych z problemem i następnie roz-

wiązywana.  
2. Przestrzeganym przez Dziekana i władze Wydziału zwyczajem są spotkania z pracownikami 

naukowo-dydaktycznymi. Są one wcześniej zapowiedziane drogą mailową do wszystkich 

katedr i osobno do poszczególnych pracowników. W przesłanej informacji poza datą, miej-

scem i godziną spotkania zawsze podaje się w punktach jego program. Na przykład program 

spotkania 5.10.2012 r. z nowo wybranymi władzami dziekańskimi Wydziału na kadencję 

2012-2016 przedstawiał się następująco: a) wystąpienie Dziekana Wydziału nt. planów i 

zamierzeń w nowym roku akademickim, b) wystąpienia Prodziekanów, c) wystąpienia in-

nych szefów jednostek, w tym Kierownika studiów doktoranckich i Kierownika Biblioteki, 

d) sprawozdanie Działu Informacji i Rozwoju – prezentacja aktualnych informacji związa-

nych m.in. z możliwościami wyjazdów zagranicznych, e) pytania i uwagi pracowników 

Wydziału, f) odpowiedzi Dziekana i Prodziekanów. Należy jednak dodać, iż spotkania te nie 

odbywają się regularnie. 

3. W zakresie celu: poziom satysfakcji pracowników powołano w roku akademickim 2013/14 

Wydziałowy Zespół ds. zapewnienia jakości kształcenia. Zaowocowało to między innymi 

przygotowaniem i przeprowadzeniem w semestrze letnim 2014 r. badań pracowników nau-

kowo-dydaktycznych dotyczących oceny poziomu pracy administracji oraz bazy dydaktycz-

no-bytowej Wydziału. Pracownicy naukowo – dydaktyczni biorący udział w badaniu ocenili 

pracę administracji w podziale na cztery działy:  Dziekanat i Władze Dziekańskie, Dział In-

formacji i Rozwoju, Biblioteka i pozostałe działy administracji. Badani ocenili także bazę 
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dydaktyczno-bytową Wydziału. Podsumowując wyniki badań, pracownicy naukowo – dy-

daktyczni najczęściej wskazywali na konieczność: 

1. Poprawy przepływu informacji. 

2. Obniżenia kosztów w działach administracyjnych. 

3. Poprawy pracy portierów i sekretariatów Katedr. 

4. Poprawy promocji Wydziału. 

5. Poprawy dostępności parkingu dla pracowników. 

6. Lepszego wyposażenia sal dydaktycznych (wszystkie sale powinny być wyposażone 

w komputery i rzutniki, a także piloty multimedialne). 

 

2. Doskonalenie kultury obsługi studentów przez pracowników 

Kryterium oceny: 

1)  Poziom satysfakcji studentów (badania ankietowe) 

 

1.  W roku akademickim 2013/14 Wydziałowy Zespół ds. zapewnienia jakości kształcenia 

przygotował i przeprowadził w semestrze letnim 2014 r. badania ankietowe studentów doty-

czące oceny poziomu pracy administracji oraz bazy dydaktyczno-bytowej Wydziału. Badani 

studenci najczęściej wskazywali na konieczność: 

 Poprawy obsługi klienta w Dziekanacie, Bibliotece i w szatni, 

 poprawy pracy pań sprzątających, szczególnie w akademiku, 

 poprawy dostępności bazy sportowo-rekreacyjnej, np. poprzez podpisanie porozumienia 

z halą wspinaczkową „Pochylnia”, 

 poprawy funkcjonowania wi-fi, 

 zwiększenia liczby książek w bibliotece. 

 

3. Ciągłe usprawnianie pracy dziekanatów i obsługi procesu dydaktycznego 

Kryterium oceny: 

1) Stopień wykorzystania nowoczesnych technologii informatycznych w kontaktach ze studen-

tami 

Stopień wykorzystania nowoczesnych technologii informatycznych w kontaktach ze studentami 

(maile, strona internetowa, własne konta). Od 2013 na UE we Wrocławiu i na Wydziale w Jeleniej 

Górze jest wdrażany uczelniany system obsługi studenta (Usos). System ma na celu usprawnienie 

komunikacji między pracownikami dziekanatu, studentami i pracownikami naukowo-

dydaktycznymi. Każdy student ma pełny dostęp do wielu różnych informacji związanych z jego ak-

tywnością na uczelni. Student: 

– ma pełną informację o przepisach prawnych regulujących różnorodne kwestie podjęcia i odbywa-

nia studiów wyższych, 

– ma możliwość sprawdzania swoich danych, w tym ocen, płatności, 

– może być powiadamiany o istotnych zdarzeniach, np. przeniesienie zajęć dydaktycznych, 

– może kontaktować się zwrotnie z wykładowcą (student jest zobowiązany do założenia ujednoli-

conego konta pocztowego)  

W 2012 r. w Bibliotece wprowadzono zintegrowany system biblioteczny,  dzięki któremu wszelkie 

procesy związane z gromadzeniem, opracowaniem i udostępnianiem księgozbioru  zostały w pełni 

skomputeryzowane. Studenci mają własne internetowe konta biblioteczne, dzięki którym  mogą 

zdalnie wypożyczać książki, samodzielnie dokonywać ich  rezerwacji i  prolongaty, na bieżąco śle-

dzić dostępność poszczególnych woluminów.  

W najbliższej przyszłości planowane jest wprowadzenie w ramach systemu rezerwacji i zmiany lo-

kalizacji zajęć dydaktycznych. Dużym udogodnieniem dla studentów i pracowników jest funkcjo-

nowanie strony Usos-web, która pozwala na zalogowanie się i bezpieczny dostęp do danych z do-

wolnego miejsca, co ma istotny wpływ na większą mobilność pracowników. 

 

4. Zwiększanie aktywności w zakresie pozyskiwania środków ze źródeł pozabudżetowych 
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Kryteria oceny: 

1) Liczba nawiązanych umów sponsorskich 

2) Liczba darczyńców 

1. Wydział posiada w regionie markę wysokiej reputacji. 45 lat funkcjonowania, wykształce-

nie kilkunastu tysięcy absolwentów, zajmujących/pełniących kluczowe stanowiska/funkcje 

administracyjne i menedżerskie w samej Jeleniej Górze i powiecie, a szerzej w regionie, 

którego granice pokrywają się z zasięgiem byłego województwa jeleniogórskiego powodu-

je, że Wydział stosunkowo łatwo znajduje sojuszników-partnerów w różnych przedsię-

wzięciach. Na tę sytuację wpływ mają nie tylko bliskie i życzliwe relacje z absolwentami, 

ale również fakt bycia jednostką organizacyjną prestiżowej uczelni wyższej z siedzibą we 

Wrocławiu, aktywność większości pracowników jako ekspertów, doradców, członków rad 

nadzorczych, posiadanie w ofercie atrakcyjnych studiów podyplomowych i doktoranckich. 

2. Siła pozytywnego oddziaływania Wydziału i przyciągania do wspólnych przedsięwzięć 

ujawniła się miedzy innymi w związku z przygotowaniami i realizacją obchodów 45lecia 

Wydziału. Pozyskano wówczas wielu sponsorów i darczyńców, gotowych współfinanso-

wać różne wydarzenia związane z Jubileuszem. Lista zaangażowanych organizacji jest 

długa, wysokość zaoferowanej pomocy bardzo różna, od kilkuset do kilku tysięcy zł. Zna-

mienne jest to, że w finansowe wsparcie zaangażowały się firmy i instytucje o różnej wiel-

kości i znaczeniu, np. Ośrodek Szkolenia Kierowców „Radar”, Kancelaria Brokerów 

Ubezpieczeniowych „Advisor”, Fundacja Polska Akademia Gościnności, Fundacja „Pol-

ska Miedź”, Prezydent Miasta Jeleniej Góry, Prezydent Karpacza, Hotel Jelenia Struga 

Medical Spa, przedsiębiorstwa: PMP Poland, WEPA Professional, ZORKA, CPU ZETO, 

spółki miejskie: MPGK, PWiK, MZK, telewizja lokalna DAMI.      

 

5. Stworzenie banku pomysłów służących unowocześnianiu funkcjonowania Wydziału (procesu 

dydaktycznego i obsługi administracyjnej) 

 Kryterium oceny: 

1) Stworzenie systemu (elektronicznego i tradycyjnego) gromadzenia i analizowania zgła-

szanych postulatów, skarg i innowacji. 

1. W ramach Komisji ds. Rozwoju Wydziału zainicjowano działania na rzecz stworzenia 

mechanizmu diagnozowania i doskonalenia wybranych elementów systemu zarządzania 

Wydziałem. Na zebraniu Komisji w dniu 20.09.2013 r. przedstawiona został a opracowa-

na przez zespół członka Komisji z udziałem studentów diagnoza organizacyjna Wydziału 

EZiT – analiza struktury problemów oraz propozycja działań naprawczych. Problemy w 

funkcjonowaniu Wydziału ujęto 6 obszarach: 

• Studenci. 

• Pracownicy. 

• Absolwenci. 

• Finansowanie Uczelni. 

• Zasoby materialne organizacji. 

• Know-how budowane latami. 

Przedstawione spostrzeżenia, krytyczne uwagi i propozycje rozwiązań zostały rozpatrzone 

przedyskutowane przez członków Komisji i przekazane Dyrektorowi Administracyjnemu do reali-

zacji. Wybrane propozycje, szczególnie dotyczące rozwiązań organizacyjno-zarządczych wprowa-

dzono natychmiast w różnych budynkach Wydziału. 

 

Podsumowanie realizacji celu strategicznego nr 4. 

Wydział, jego władze i wszyscy pracownicy powinni nadal doskonalić istniejącą kulturę organiza-

cyjną. Ważna wydaje się poprawa wzajemnej komunikacji między pracownikami. Pożądane wydaje 

się ciągłe informowanie pracowników Wydziału o istotnych procesach i zjawiskach mających 

wpływ na funkcjonowanie Wydziału w dłuższej i krótszej perspektywie. Nadal trzeba poprawiać 

poziom obsługi pracowników i studentów.  
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PODSUMOWANIE 

Komisja ds. Rozwoju Wydziału na spotkaniu w dniu 11 grudnia 2015 roku po dyskusji sformuło-

wała wnioski dotyczące realizacji i monitorowania Strategii Wydziału.  

 

Wnioski: 

Strategia Rozwoju Wydziału została przyjęta 01.07.2011 roku. W dokumencie tym sformułowano: 

misję, wizję, kierunki rozwoju, cele rozwoju oraz kryteria oceny rozwoju. Stwierdzono w nim tak-

że, że kierunki działań strategicznych Wydziału będą wdrażane poprzez zadania i programy realiza-

cyjne, a realizację Strategii Rozwoju Wydziału monitoruje Komisja ds. Strategii Rozwoju Wydzia-

łu. Strategia nie wskazuje jednoznacznie osób/podmiotów odpowiedzialnych za osiągnięcie celów, 

należy więc przyjąć, że są nimi Rada Wydziału oraz Dziekan Wydziału. 

Oceniając działania związane z realizacją strategii Komisja ds. Strategii Rozwoju Wydziału stwier-

dza, iż: 

A. Na Wydziale nie wypracowanego spójnego systemu realizacji strategii. Nie przypisano od-

powiedzialności za realizację poszczególnych celów strategicznych. Nie stworzono spójne-

go systemu wdrożeniowego złożonego z programów i zadań, które zostałyby rozpisane na 

wytypowane podmioty. Zaleca się opracowywanie rocznych programów realizacji strategii 

wskazujących główne projekty i zdania oraz osoby odpowiedzialne za ich realizację. 

B. Wydział nie dysponuje spójnym i odpowiednio zaprojektowanym systemem zbierania i 

przetwarzania informacji. Informacje są rozproszone w różnych dokumentach, niepełne lub 

niedostępne ze względu na brak systematycznego gromadzenia danych bazowych, co zna-

cząco utrudnia opartą na faktach ocenę sytuacji i poziomu rozwoju. Sytuację dodatkowo 

komplikują zmiany personalne i związane z nimi zmiany zakresów czynności w Dziale In-

formacji i Rozwoju. Należy rozważyć powierzenie jednej z osób zatrudnionych na Wydzia-

le, mającej wysokie kompetencje w zakresie technik informacyjnych, funkcji menedżera ds. 

gromadzenia, kodyfikowania i upowszechniania informacji.   

C. Należy rozważyć aktualizację strategii. Aktualna nazwa tego dokumentu to „Strategia Roz-

woju Wydziału Gospodarki Regionalnej i Turystyki w Jeleniej Górze Uniwersytetu Ekono-

micznego we Wrocławiu”, co nie jest zgodne z nazwą Wydziału. 

 


