Data aktualizacji: 01.02.2022 r.
Zgodnie ze Strategią 2030 Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu będzie liderem zmian skupionym na rozwijaniu
kompetencji przyszłości oraz podmiotem wyróżniającym się w kształceniu ekspertów i liderów biznesu. Będzie uczelnią
realizującą oryginalne badania mające znaczenie w międzynarodowej nauce i cenionym partnerem biznesu. Wśród
podzielanych i urzeczywistnianych wartości UEW wymienia się wolność, odpowiedzialność, doskonałość,
przedsiębiorczość i nowoczesność.
Uczelnia jest liczącym się ośrodkiem badań w dziedzinie nauk ekonomicznych i nauk o zarządzaniu oraz jedną z
największych szkół ekonomicznych w kraju. Odgrywa ważną rolę w kształceniu ekonomistów, w badaniach naukowych i
pracach dla gospodarki. Jest również aktywnym partnerem w międzynarodowych kontaktach naukowych i
dydaktycznych.
Podstawowe dane liczbowe
•

•
•
•
•

Liczba zatrudnionych pracowników – 1127, w tym z podziałem na stopnie i tytuły:
✓ Profesor – 39
✓ Dr hab., prof. UEW – 157
✓ Doktor – 259
✓ Pozostali NA – 99
✓ Pracownicy NNA – 572
Liczba studentów – 10 560, studenci niestacjonarni stanowią 49,5 %
Liczba studentów zagranicznych w każdym roku akademickim: śr. 450
Pierwszy wykład na Uniwersytecie wygłoszono w lutym 1947 r.
Obroty finansowe UEW w 2020 r. 163 450 960,31 zł.

Nauka
Działalność naukowo-badawcza i dydaktyczna uczelni jest prowadzona na trzech wydziałach:
• Wydział Zarządzania
• Wydział Ekonomii i Finansów
• Wydział Inżynierii Produkcji
oraz w Filii w Jeleniej Górze.
Dane liczbowe dotyczą roku akademickiego 2020/2021:
• Liczba publikacji naukowych pracowników UEW zarejestrowane w repozytorium – 1482 publikacji.
• Liczba opracowanych wniosków naukowych w konkursach organizowanych przez Narodowe Centrum Nauki –
52 projekty , z czego dofinansowanie uzyskało 6 prac, o łącznej wartości 618 501,00 zł.
• Liczba zakończonych i rozliczonych projektów naukowych, na które uzyskano finansowanie w NCN - 5 projektów
o wartości 630 278,00 zł.
• Liczba realizowanych projektów naukowych, na które uzyskano finansowanie w NCN – 26 projektów.
• Produkcja wydawnicza – 77 tytułów.
• Liczba rekordów (całkowita) – utworzonych w ramach Dolnośląskiej Biblioteki Cyfrowej – 15 487.
• Liczba opisów artykułów opublikowanych przez Wydawnictwo UEW – baza BazEkon – 14 847.

Kształcenie
Oferta edukacyjna obejmuje 18 kierunków studiów, w tym 4 anglojęzyczne, Szkołę Doktorską oraz liczne studia
podyplomowe i szkolenia oferowane przez Centrum Kształcenia Ustawicznego. Dużym powodzeniem cieszą się również:
Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy, Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz Szkoła Giełdowa.
Dane liczbowe:
• Na rok akademicki 2021/2022 przyjęto 2310 studentów na studia stacjonarne oraz 1861 na studia
niestacjonarne, liczba przyjętych cudzoziemców stanowiła ok. 3,8% ogółu przyjętych studentów.
• Praktykę zawodową w roku akademickim 2020/2021 zrealizowało 1615 studentów, w bazie organizatorów
praktyk jest 551 firm.
• 10 października 2020 r. odbyła się Inauguracja Roku Akademickiego XXVIII studiów Executive MBA - W roku
akademickim 2020/2021 przyjętych zostało 55 studentów-menedżerów.
• Studia podyplomowe w roku akademickim 2020/2021 podjęło 1881 osób (1405 w semestrze zimowym i 476 w
semestrze letnim), łącznie uruchomione zostały 54 programy (62 edycje) w semestrze zimowym i 18 programów
w semestrze letnim.
Od początku pandemii COVID-19, w niezakłócony sposób realizowane były programy kształcenia. W krótkim okresie od
zawieszenia zajęć stacjonarnych uruchomiono kształcenie studentów i słuchaczy w formie zdalnej na wszystkich
poziomach i formach studiów. W trybie zdalnym odbywały się także obrony prac dyplomowych.
Wdrożono systemy indywidualnego kształcenia, mentoringu, w których łączy się nauczycieli – tutorów i mentorów – ze
studentami, specjalne programy dla najwybitniejszych studentów, programy indywidualnego wspierania, np.
• Biznesowy Indywidualny Program Studiów
Jest to projekt, mający na celu przyspieszenie rozwoju osobistego, społecznego i zawodowego studenta poprzez większe
zindywidualizowanie jego ścieżki kształcenia, przy jednoczesnym wsparciu dwóch doświadczonych opiekunów – mentora
biznesowego oraz certyfikowanego tutora akademickiego. To program świadomego uczenia się, a nie bycia nauczanym.
• Szkoła Liderów Lokalnych
Organizatorem III edycji Szkoły Liderów Lokalnych jest Centrum Badawczo-Rozwojowe Samorządu Terytorialnego
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Studenci UEW i PWr wspólnie uczestniczyli w szkoleniach, wykładach,
warsztatach, wyjazdach studyjnych oraz w zajęciach z tutorem. Rezultatem końcowym jest przygotowanie przez
kilkuosobowe grupy studenckie raportów dla dolnośląskich gmin zawierających analizę i propozycje rozwiązania
konkretnego wyzwania z praktyki społeczno-gospodarczej. W III edycji uczestniczyły 4 dolnośląskie gminy z województwa
dolnośląskiego, a projekt ukończyło 14 studentów.
• Szkoła Orłów
Podstawowym zadaniem projektu było stworzenie ścieżki dydaktycznej dla wybitnie uzdolnionych młodych osób, które
w wyniku odpowiedniego wsparcia uczelni (indywidualna ścieżka kształcenia w postaci działań tutoringowych oraz
wsparcie stypendialne) utrzymają swój wysoki poziom kompetencji w obszarze kształcenia oraz, pod okiem tutorów,
przygotują prace naukowe.
Odpowiadając na potrzeby rynku i trendy pojawiające się w otoczeniu zaproponowano liczne nowości w ofercie studiów
podyplomowych, m.in. kierunki:
• Audyt śledczy;
• Dietoprofilaktyka i dietoterapia chorób osób starszych;
• Finanse i prawo w doradztwie podatkowym;
• Industry 4.0 Global Executive Postgraduate Programme;
• Krajowe i międzynarodowe rozliczenia podatkowe;
• Marka osobista dla profesjonalistów;

•
•
•

Strategic Leadership;
Zarządzanie i technologie w Industry 4.0;
Zarządzanie projektem IT.

Uczelnia konsekwentnie, po każdym semestrze ankietuje studentów w sprawie jakości prowadzenia zajęć przez jej
pracowników. Analizując wartości średnie wyników ankiet, można stwierdzić, że studenci dobrze oceniają jakość zajęć
prowadzonych przez pracowników Uczelni. Średnia ocena wynosiła 4,48 za semestr zimowy i 4,50 za semestr letni (w
skali od 1 do 5).
Współpraca z biznesem i otoczeniem społecznym
Absolwentów uczelni można spotkać prawie we wszystkich firmach produkcyjnych i handlowych, w bankach, izbach i
urzędach skarbowych. Zajmują tam często kierownicze stanowiska. Nierzadko też prowadzą z powodzeniem własną
działalność gospodarczą. Z dużą łatwością przystosowują się do zmiennych warunków pracy. Wielu absolwentów, również
innych uczelni, korzysta z możliwości uzupełnienia wykształcenia na studiach podyplomowych w naszej uczelni.
Wśród działań podejmowanych na rzecz współpracy z biznesem w roku akademickim 2020/2021 można wskazać m.in.:
•
Mentoring dla studentów – w okresie sprawozdawczym została zorganizowana 11-ta edycja Programu, w której
wzięło udział 62 Mentees i 52 Mentorów.
•
Konferencje/wydarzenia współorganizowane z jednostkami uczelnianymi oraz z otoczeniem społecznogospodarczym – np. XXX Forum Ekonomiczne w Karpaczu i udział w komisjach/radach zewnętrznych.
•
Career Challenge – pokój kariery. W roku akademickim 2020/2021 zorganizowano 7 takich wydarzeń na
kierunkach: Finanse i Rachunkowość, Ekonomia, Informatyka w biznesie. Wydarzeniach uczestniczyło: 256 osób
i 4 firmy: Schaeffler, Credit Suisse, IT integro, Merck.
•
Opublikowanie na platformie Jobteaser 1203 ofert pracy, staży i praktyk.

inQUBE Uniwersytecki Inkubator Przedsiębiorczości jest jednostką ogólnouczelnianą, której celem jest wsparcie
działalności gospodarczej środowiska akademickiego: pracowników szkół wyższych, studentów i absolwentów będących
przedsiębiorcami lub zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą oraz przedsiębiorstw w formach MMŚP.
W swojej ofercie inQUBE posiada m.in.:
Szkolenia i wsparcie merytoryczne dla start-upów.
W roku akademickim 2020/2021 zorganizowano m.in.:
• 161 webinariów i konsultacji on-line, w których udział wzięło 2763 osób
• 11 konsultacji indywidualnych w ramach cyklu „Śniadanie z Inwestorem”
• 11 spotkań online w ramach cyklu „Szczerze o biznesie”
Najem infrastruktury do prowadzenia biznesu.
W roku akademickim 2020/2021:
• Wynajętych było 26 biur
• Liczba najemców biur - 17
Największym zainteresowaniem odbiorców cieszyło się webinarium „Gamifikowanie treści książek jako sposób promocji
czytelnictwa” w którym udział wzięło 273 osób.
W ramach aktywności inQUBE zorganizowane zostały ponadto certyfikowane warsztaty z partnerami zewnętrznymi:
• wykorzystanie zarządzania projektami w realizacji celów biznesowych i prywatnych (22.06.2021, partner NTT
Data), przeznaczone dla studentów, absolwentów i pracowników UEW, przedsiębiorców, menedżerów,

•

projektanci Innowacji (27.04.2021, partnerzy: Google, Polski Fundusz Rozwoju), wprowadzające uczestników w
sposób, wykorzystania przez Google z metody design thinking przy tworzeniu innowacji (Creative Skills for
Innovation), kierowane do studentów UEW.

Najbardziej typową dla dyscyplin uprawianych na UEW formą komercjalizacji jest sprzedaż usług badawczo-rozwojowych,
w tym ekspertyz, analiz, opinii o innowacyjności, itp. W roku 2021 (do dnia 30.09.2021) zrealizowano ogółem 8 usług
badawczych i badawczo-rozwojowych na rzecz przedsiębiorców na kwotę netto 588 550,96 zł.
Umiędzynarodowienie
Prowadzono szereg działań, których celem jest zwiększenie liczby studentów zagranicznych stale studiujących na UEW.
Na kampusie można spotkać studentów, reprezentujących różne kraje świata, przy czym dominują studenci z Ukrainy
(215), Białorusi (74) oraz Turcji (12).
Dane liczbowe dotyczą roku akademickiego 2020/2021
• Liczba uniwersytetów partnerskich - 235 umów partnerskich w tym 58 umów bilateralnych z uniwersytetami z
krajów pozaeuropejskich,
• Liczba studentów wyjeżdzających w ramach programu Erasmus + - 84 studentów,
• Liczba studentów przyjeżdzających do UEW z uczelni partnerskich w ramach programu Erasmus + - 233
studentów,
• Budżet programu Erasmus + przyznany Uczelni wyniósł 1.044.685 EUR („KA103” 928.570 EUR – kraje UE +
„KA107” 116.115 EUR – kraje partnerskie); środki przyznane w ramach programu POWER - 441.430 zł,
• Mobilność – liczba pracowników wyjeżdżających w ramach programu Erasmus+ - 42 osoby.
Prowadzone były prace zmierzające do przygotowania Uczelni do nowej formuły Programu Erasmus – Erasmus Without
Paper. Decyzją Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą powołano zespół odpowiedzialny za digitalizację działań w
zakresie Programu Erasmus. Nowa formuła programu obejmować będzie docelowo elektroniczne podpisywanie umów
pomiędzy uczelniami partnerskimi oraz elektroniczną wymianę dokumentów wyjeżdżających studentów oraz
pracowników.
Dbając o jakość oferowanych programów studiów UEW posiada następujące akredytacje oraz certyfikaty krajowe i
zagraniczne:
• CEEMAN – International Association for Management Development in Dynamic Societies
• EUA - European University Association
• ACCA - Association of Chartered Certified Accountants
• EFMD - European Foundation for Management Development
• CFA Institute - Chartered Financial Analyst
• CIMA - Chartered Institute of Management Accountants
• EMOS - European Master in Official Statistics
• AMBA - Association of MBAs

Realizacja projektów
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu posiada bogate doświadczenie zarówno we wnioskowaniu, jak i zarządzaniu
projektami badawczymi, dydaktycznymi oraz inwestycyjnymi finansowanymi z różnych źródeł zewnętrznych. W roku
akademickim 2020/2021 UEW realizował 58 projektów na łączną kwotę dofinansowania ok. 85 mln zł. W tym samym
czasie pracownicy Uczelni pracowali nad koncepcjami 37 nowych projektów.
W śród realizowanych projektów znalazły się działania finansowane z programów takich, jak:
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Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER)
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIŚ)
Program Operacyjny Pomoc Techniczna
Horyzont 2020
Visegrad Fund
Erasmus+
Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe
Program Ministra „Przemysł 4.0”
Granty na Granty – promocja jakości III
Premia na Horyzoncie 2
Doktorat Wdrożeniowy

Zarządzanie projektem
Zarządzanie projektem odbywa się w oparciu o Regulamin realizacji projektów w UEW (ZR nr192/2020). Nadzór nad
realizacją projektu prowadzi Komisja Projektowa, która została upoważniona przez Rektora do podejmowania decyzji
dotyczących projektów. Do kompetencji Komisji Projektowej należy m.in. monitorowanie projektów, podejmowanie
decyzji o rozpoczęciu, zakończeniu lub wstrzymaniu realizacji projektu, zalecanie wprowadzenia zmian w projekcie.
Skład zespołu projektowego:
•

•

•

•

•

kierownik projektu – osoba odpowiedzialna za zarządzanie projektem zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie,
harmonogramem i budżetem; stosująca przepisy prawa powszechnie obowiązującego, regulacje wewnętrzne,
zapisy umowy i dokumentów programowych; odpowiada za stworzenie wizji, określenie parametrów i
specyfikacji produktów/rezultatów; określenie i monitorowanie kluczowych mierników dla
produktów/rezultatów; powstanie lub zakup produktów; dokonanie odbioru produktów/rezultatów oraz
potwierdzenie wykonania ich zgodnie z założeniami; motywowanie, angażowanie i nadzorowanie pracy zespołu
projektowego oraz wykonawców odpowiedzialnych za powstanie produktów; może uczestniczyć w pracach nad
produktem,
menedżer projektu - osoba odpowiedzialna za zarządzanie projektem, harmonogramem i budżetem; stosująca
przy tym przepisy prawa powszechnie obowiązującego, regulacje wewnętrzne, zapisy umowy o dofinasowanie i
dokumentów programowych; odpowiada za koordynację prac zespołu projektowego, a także współpracę z
jednostkami wsparcia.
kierownik merytoryczny projektu lub zadania - osoba odpowiedzialna za stworzenie wizji, określenie
parametrów i specyfikacji produktów/rezultatów; określenie kluczowych mierników dla produktów/rezultatów;
powstanie lub zakup produktów, dokonanie odbioru produktów oraz potwierdzenie wykonania ich zgodnie z
założeniami; motywowanie, angażowanie i nadzorowanie pracy wykonawców odpowiedzialnych za powstanie
produktów,
wykonawcy projektu - należy przez to rozumieć jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za stworzenie lub
zakup produktu, w której kompetencjach zgodnie z Regulaminem organizacyjnym znajdują się prace
wykonawcze zaplanowane w projekcie, w tym zlecanie prac wykonawcom zewnętrznym, albo powołany na
potrzeby projektu zespół, w skład którego wchodzą pracownicy różnych jednostek organizacyjnych; co do zasady
pracami wykonawców kieruje przełożony jednostki organizacyjnej będącej wykonawcą projektu lub osoba
wybrana na reprezentanta zespołu wykonawców; przedstawiciel wykonawców pełni funkcję kierownika
merytorycznego projektu lub zadania,,
użytkownicy produktu/rezultatu – jednostka lub jednostki organizacyjne, które będą korzystać z
produktu/rezultatu projektu oraz rozwijać go w przyszłości lub klientów Uniwersytetu Ekonomicznego we
Wrocławiu reprezentowanych na potrzeby realizacji projektu przez jednostkę organizacyjną obsługującą daną
grupę klientów; w celu określenia użytkowników należy stosować zapisy Regulaminu organizacyjnego dotyczące
obowiązków jednostek; użytkownik projektu/rezultatu uczestniczy w pracach nad opisem produktu, odpowiada

•

•
•

za wypełnienie obowiązków wynikających z trwałości projektu; co do zasady przedstawicielem użytkowników
jest kierownik jednostki organizacyjnej będącej użytkownikiem produktu/rezultatu; w uzasadnionych
przypadkach może to być inny pracownik Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu,
Komitet Sterujący - zespół osób odpowiedzialnych za nadzór nad prawidłową realizacją projektu, tj.
nadzorowanie spełnienia wymagań jakościowych i osiągnięcia celów projektu; stworzenie forum wymiany
informacji i opinii między wszystkimi stronami zaangażowanymi w realizację projektu i odbiorcami ostatecznymi
produktów; okresową ocenę i kontrolę stopnia zaawansowania realizacji projektu i zgodności z założeniami oraz
wczesne wskazywanie i eliminację zagrożeń dla realizacji projektu, może występować przed Komisją Projektową
w celu umotywowania i wnioskowania wprowadzenia istotnych zmian w projekcie lub wstrzymania realizacji
projektu.,
pracownik administracyjny projektu - osoba wykonująca pracę na rzecz projektu dot. kwestii administracyjnych,
wspierająca bezpośrednio kierownika/menedżera projektu,
pracownik finansowy - osoba wykonująca pracę na rzecz projektu dot. kwestii finansowych, m.in. przygotowanie
raportów finansowych, wspierająca bezpośrednio kierownika/menedżera projektu.

Do obsługi projektu zostają włączane inne jednostki organizacyjne UEW tj. kadry, płace, księgowość, dział prawny,
zamówienia publiczne, władze UEW, które dysponują wcześniejszymi doświadczeniami w wspieraniu projektów co
gwarantuje prawidłową realizację zadań.

Źródło poszczególnych informacji: Załącznik nr 1 do uchwały Senatu nr R.0000.59.2021 z 18 listopada 2021 r. - SPRAWOZDANIE
REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UCZELNI w roku akademickim 2020/2021 oraz informacje uzyskane od jednostek organizacyjnych UEW.

