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W badaniach naukowych i kszta³ceniu ekonomistów 
na rzecz gospodarki i regionów

 wzbijamy siê ponad przeciêtnoœæ

    Misja Wydzia³u GRiT jest skorelowana z misj¹
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroc³awiu, która 
brzmi „byæ wiod¹cym oœrodkiem twórczej myœli 
i kszta³cenia ekonomicznego w naszym regionie Europy”.
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I. Preambu³a
 Budowie i wdra¿aniu Strategii Rozwoju Wydzia³u Gospodarki Regionalnej
i Turystyki powinna towarzyszyæ w³aœciwa akademicka kultura organizacyjna, której normy 
i wartoœci etyczne bêd¹ promowane i przestrzegane przez studentów i pracowników 
Wydzia³u. 

II. Wstêpne za³o¿enia strategii
 W grudniu 2004 r. Rada Wydzia³u Gospodarki Regionalnej i Turystyki przyjê³a do 
realizacji Strategiê Rozwoju Wydzia³u Gospodarki Regionalnej i Turystyki Akademii 
Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wroc³awiu. Dokument ten by³ efektem prac du¿ego 
zespo³u, z³o¿onego zarówno z pracowników, jak i studentów. 

Strategia zosta³a sporz¹dzona zgodnie z klasycznym modelem zarz¹dzania 
strategicznego, tzn. sformu³owano misjê i wizjê oraz g³ówne cele strategiczne na lata 2005-
2010. W dalszej kolejnoœci przeprowadzono analizê strategiczn¹ potencja³u Wydzia³u 
Gospodarki Regionalnej i Turystyki oraz jego otoczenia, tak dalszego jak
 i bli¿szego.

Uwzglêdniaj¹c aktualne trendy rozwojowe szkolnictwa wy¿szego w Polsce (art. 66 ust. 1a 
i art. 70 ust. 1 ustawy z 18 marca 2011 r. „o zmianie ustawy – Prawo 
o szkolnictwie wy¿szym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz 
o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw” – Dz.U. nr 84, 
poz. 455) i na œwiecie, jak równie¿ kieruj¹c siê zasadami planowania strategicznego 
opracowano Strategiê Rozwoju Wydzia³u. Horyzont czasowy Strategii wynosi 10 lat przy 
uwzglêdnieniu zasady ci¹g³oœci planowania.
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Strategia Rozwoju Wydzia³u jest zgodna z uchwa³¹ nr 0000–7/11 Senatu Uniwersytetu 
Ekonomicznego we Wroc³awiu z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie „zatwierdzenia zmian 
w Strategii Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego”.

Cel

Celem Strategii Rozwoju Wydzia³u jest wskazanie po¿¹danych kierunków rozwoju 
Wydzia³u.

Termin

Prace nad Strategi¹ trwa³y w okresie od stycznia 2009 r. do maja 2011 r.

Metodyka opracowania Strategii

Opracowanie Strategii jest wynikiem licznych inicjatyw wspomagaj¹cych gromadzenie 
i przetwarzanie danych oraz ich analizê. Do najwa¿niejszych zaliczyæ nale¿y:

· prace Komisji ds. Strategii Rozwoju Wydzia³u, 
· konsultacje wœród studentów i pracowników Wydzia³u,
· prace zespo³ów ds. celów strategicznych,
· prace Kolegium Dziekañskiego,
· praca Dzia³u Informacji i Rozwoju poœwiêcona Strategii.

III. Misja Wydzia³u
  W badaniach naukowych i kszta³ceniu ekonomistów na rzecz gospodarki 

i regionów wzbijamy siê ponad przeciêtnoœæ
Misja Wydzia³u GRiT jest skorelowana z misj¹ Uniwersytetu Ekonomicznego we 

Wroc³awiu, która brzmi „byæ wiod¹cym oœrodkiem twórczej myœli i kszta³cenia 
ekonomicznego w naszym regionie Europy”.

Misja Wydzia³u stanowi podstawê do okreœlania kierunków jego rozwoju od 2004 roku. 
Od tej pory promowano j¹ wœród pracowników, studentów i podmiotów 
z otoczenia spo³eczno-gospodarczego.

Realizacja Strategii bêdzie przyczynia³a siê do urzeczywistniania misji Wydzia³u.
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IV.  Wizja Wydzia³u
Wizja okreœlona w Strategii Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroc³awiu 

brzmi „Uniwersytet Ekonomiczny we Wroc³awiu bêdzie nowoczesn¹ jednostk¹ 
edukacyjno-badawcz¹, opiniotwórcz¹ i doradcz¹, trwale osadzon¹ w regionalnej, krajowej 
i miêdzynarodowej przestrzeni, podejmuj¹c¹ dzia³ania dla zrównowa¿onego rozwoju 
w poczuciu spo³ecznej i etycznej odpowiedzialnoœci, przyjazn¹ pracownikom, studentom 
i absolwentom oraz otwart¹ na ca³e swoje otoczenie”. W jej ramach Wydzia³ bêdzie mia³ 
trwa³¹ i znacz¹c¹ pozycjê w strukturze Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroc³awiu.

Wizja Wydzia³u brzmi: Chc¹c sprostaæ rosn¹cej konkurencji Wydzia³ winien 
konsekwentnie realizowaæ misjê,  uwzglêdniaæ oczekiwania studentów 
i pozosta³ych interesariuszy, umacniaæ pozycjê jednostki wiod¹cej na tle pozosta³ych 
uczestników sektora szkolnictwa wy¿szego w regionie, zarówno jeœli chodzi 
o potencja³ naukowy, jak i sposoby, metody i efekty realizacji procesu dydaktycznego.

Zachowuj¹c tradycjê wysokiego poziomu nauczania, a tym samym wymagañ wobec 
studentów, Wydzia³ zapewni im przyjazne warunki studiowania, wprowadzaj¹c nowoczesne 
programy nauczania i metody dydaktyczne dostosowane do potrzeb wspó³czesnego rynku 
pracy, a tak¿e aspiracji naszych studentów  i pracowników.

Przewaga konkurencyjna Wydzia³u opieraæ siê bêdzie na zachowaniu najlepszych tradycji 
akademickich przy nowoczesnym podejœciu do wyzwañ rynkowych przejawiaj¹cym siê 
znaczn¹ elastycznoœci¹ i szybkoœci¹ reakcji na zindywidualizowane potrzeby 
wspó³czesnego interesariusza, oryginalnoœci¹ programów i sposobów nauczania oraz siln¹ 
i sprzyjaj¹c¹ realizacji strategicznych kierunków Wydzia³u kultur¹ organizacyjn¹.

V. Strategiczne kierunki rozwoju
Misja i wizja Wydzia³u znajduj¹ swój wyraz w strategicznych kierunkach rozwoju 

okreœlonych w ramach strategii i s¹ w pe³ni zgodne z celami Uczelni macierzystej – 
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroc³awiu. Strategiczne kierunki rozwoju Wydzia³u 
Gospodarki Regionalnej i Turystyki w Jeleniej Górze to:

1. Umacnianie pozycji naukowej Wydzia³u wœród wiod¹cych wydzia³ów uczelni
 ekonomicznych w Polsce i Europejskiej Przestrzeni Badawczej.

2. Sta³e doskonalenie jakoœci edukacji na Wydziale.
3. Nawi¹zywanie partnerskich relacji z podmiotami otoczenia spo³ecznego 

i gospodarczego.
4. Doskonalenie kultury organizacyjnej i poprawa funkcjonowania Wydzia³u.
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2. Sta³e doskonalenie jakoœci edukacji na Wydziale

VI.    Cele strategiczne / kryteria oceny
    1.  Umacnianie pozycji naukowej Wydzia³u wœród wiod¹cych wydzia³ów uczelni 
         ekonomicznych w Polsce i Europejskiej Przestrzeni Badawczej

6



3. Nawi¹zywanie partnerskich relacji z podmiotami otoczenia spo³ecznego 
      i gospodarczego
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VII.   Warunki implementacji
Kierunki dzia³añ strategicznych Wydzia³u bêd¹ wdra¿ane poprzez zadania 

i programy realizacyjne przyjête w strategii edukacji i nauki, jako kluczowych dziedzinach 
dzia³alnoœci Uczelni. Narzêdziem realizacji zadañ i programów strategicznych bêdzie 
nowoczesna, stale doskonalona struktura organizacyjna Uczelni. Obecna czterowydzia³owa 
struktura organizacyjna Uczelni umo¿liwia realizacjê za³o¿onych zadañ. Wymaga jednak 
dostosowania do nowych wyzwañ i warunków.

Niezbêdne jest ewolucyjne tworzenie warunków do integracji dzia³añ wydzia³ów Uczelni 
w obszarze edukacyjnym i naukowo-badawczym, wprowadzanie rozwi¹zañ pomostowych 
w postaci miêdzywydzia³owych przedsiêwziêæ edukacyjnych, miêdzywydzia³owych 
tematów badawczych i konferencji naukowych finansowanych ze Ÿróde³ krajowych 
i miêdzynarodowych oraz w³asnych œrodków Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroc³awiu.

Ze wzglêdu na wystêpuj¹c¹ i nasilaj¹c¹ siê konkurencjê miêdzy kierunkami 
i specjalnoœciami wewn¹trz Wydzia³u, przy wdra¿aniu Strategii nale¿y wykorzystaæ 
wybrane zasady zarz¹dzania procesowego organizacj¹. Niezbêdnym warunkiem stworzenia 
procesowej struktury organizacyjnej jest udzia³ pracowników wszystkich jednostek 
organizacyjnych oraz studentów w ramach reorganizacji procesów.

Realizacjê Strategii Rozwoju Wydzia³u monitoruje Komisja ds. Strategii Rozwoju 
Wydzia³u.

4.   Doskonalenie kultury organizacyjnej i poprawa funkcjonowania Wydzia³u
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Misja Wydzia³u

W badaniach naukowych i kszta³ceniu ekonomistów 
na rzecz gospodarki i regionów

 wzbijamy siê ponad przeciêtnoœæ

    Misja Wydzia³u GRiT jest skorelowana z misj¹
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroc³awiu, która 
brzmi „byæ wiod¹cym oœrodkiem twórczej myœli 
i kszta³cenia ekonomicznego w naszym regionie Europy”.



Wydzia³ Gospodarki Regionalnej i Turystyki w Jeleniej Górze

58-500 Jelenia Góra, ul. Nowowiejska 3

www.ue.wroc.pl/grit

         Wydzia³ Gospodarki Regionalnej i Turystyki w Jeleniej Górze powsta³ w 1991 roku. 
Powstanie Wydzia³u w obecnym kszta³cie poprzedzi³o utworzenie w 1959 roku 
w Jeleniej Górze Punktu Konsultacyjnego Wy¿szej Szko³y Ekonomicznej we Wroc³awiu. 
Nastêpnie, w latach 1969-1982, funkcjonowa³a w Jeleniej Górze Filia Wy¿szej Szko³y 
Ekonomicznej we Wroc³awiu, a od 1974 roku Filia Akademii Ekonomicznej im. Oskara
Langego we Wroc³awiu. W 1982 roku Filia zosta³a przekszta³cona w Zamiejscowy 
Wydzia³ Gospodarki Miejskiej i Us³ug, który w roku 1991 zmieni³ nazwê na Wydzia³ 
Gospodarki Regionalnej i Turystyki. Sejm RP w dniu 18 marca 2008 roku przyj¹³ 
Ustawê o zmianie nazwy uczelni na Uniwersytet Ekonomiczny we Wroc³awiu. 
Zmiana wesz³a w ¿ycie 6 maja 2008 r. Obecnie Uniwersytet Ekonomiczny 
we Wroc³awiu tworz¹ cztery Wydzia³y: Nauk Ekonomicznych; Zarz¹dzania,
Informatyki i Finansów; In¿ynieryjno-Ekonomiczny oraz Gospodarki Regionalnej 
i Turystyki w Jeleniej Górze. 

Uniwersytet Ekonomiczny
we Wroc³awiu
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