Porządek posiedzenia Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych UW w dniu 31.05.2017
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Przyjęcie porządku Rady Wydziału – ref. prof. dr hab. J.J. Michałek
Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału w dniu 19.04.2017 r.
– ref. prof. dr hab. J.J. Michałek
Informacje dziekana – ref. prof. dr hab. J. J. Michałek
Powołanie Komisji ds. wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora nauk
ekonomicznych
dr.
hab.
prof.
UW
Mikołajowi
Czajkowskiemu
– ref. prof. dr hab. J. J. Michałek
Przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr Agaty Górny oraz powołanie
trzech członków komisji – ref. prof. dr hab. J. J. Michałek
Zmiana promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr Doroty Celińskiej
– ref. prof. dr hab. J. J. Michałek
Otwarcie konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze Statystyki i Ekonometrii
– ref. prof. dr hab. J.J. Michałek
Zatrudnienie dr hab. Ewy Aksman na stanowisku adiunkta w Katedrze
Mikroekonomii – ref. prof. dr hab. J. J. Michałek
Zatrudnienie dr hab. Katarzyny Kopczewskiej na stanowisku adiunkta w Katedrze
Statystyki i Ekonometrii – ref. prof. dr hab. J.J. Michałek
Zatrudnienie dr. inż. Janusza Gajdy na stanowisku adiunkta w Katedrze Statystyki i
Ekonometrii – ref. prof. dr hab. J. J. Michałek
Zatrudnienie dr. Jarosława Górskiego na stanowisku adiunkta w Katedrze
Bankowości, Finansów i Rachunkowości – ref. prof. dr hab. J. J. Michałek
Zatrudnienie dr. Juliusza Jabłeckiego na stanowisku adiunkta w Zakładzie Finansów
Ilościowych – ref. prof. dr hab. J. J. Michałek
Zatrudnienie dr. Macieja Wilamowskiego na stanowisku adiunkta w Katedrze
Mikroekonomii – ref. prof. dr hab. J. J. Michałek
Zatrudnienie dr Anny Białek-Jaworskiej na stanowisku st. wykładowcy w Katedrze
Bankowości, Finansów i Rachunkowości – ref. prof. dr hab. J. J. Michałek
Zatrudnienie dr Dominiki Gadowskiej dos Santos na stanowisku st. wykładowcy w
Katedrze Bankowości, Finansów i Rachunkowości – ref. prof. dr hab. J. J. Michałek
Zatrudnienie dr. Grzegorza Kuli na stanowisku st. wykładowcy w Katedrze Ekonomii
Politycznej – ref. prof. dr hab. J.J. Michałek
Zatrudnienie dr. Macieja Sobolewskiego na stanowisku st. wykładowcy w Katedrze
Mikroekonomii – ref. prof. dr hab. J. J. Michałek
Zatrudnienie dr. Piotra Korysia na stanowisku st. wykładowcy w wymiarze 3/4 etatu
w Katedrze Historii Gospodarczej – ref. prof. dr hab. J. J. Michałek
Zatrudnienie dr. Jerzego Mycielskiego na stanowisku st. wykładowcy w wymiarze
3/4 etatu w Katedrze Statystyki i Ekonometrii – ref. prof. dr hab. J. J. Michałek
Zatrudnienie mgr. Łukasza Byry na stanowisku asystenta w Zakładzie Ekonomii
Ludności i Demografii – ref. prof. dr hab. J. J. Michałek
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20.
21.

Powołanie Laboratorium Ekonomii Eksperymentalnej UW – ref. dr hab. M. Krawczyk
Uchwała w sprawie zniesienia kształcenia na jednolitych studiach magisterskich na
kierunkach ekonomia; finanse i rachunkowość; finanse i bankowość; informatyka i
ekonometria;
jednoczesne
studia
ekonomiczno-matematyczne
(studia
międzykierunkowe); jednoczesne studia ekonomiczno-menedżerskie (studia
międzykierunkowe) – ref. dr hab. K. Kopczewska
21a. Poparcie kandydatury dr Marty Anackiej na Wicedyrektora Ośrodka Badań nad
Migracjami (OBM) – ref. prof. dr hab. J. J. Michałek
22. Uchwała w sprawie prowadzenia seminariów magisterskich przez osoby
ze stopniem doktora – ref. dr hab. K. Kopczewska
23. Sprawy różne
Protokół z Rady Wydziału z dnia 31.05.2017
Nieobecni na posiedzeniu Rady Wydziału:
• Joanna Augustyniak
• Emilia Cieślewicz
• Michał Kozyra
• Grzegorz Sienkiewicz
Usprawiedliwienia nieobecności nadesłali:
• dr Stanisław Cichocki
• prof. dr hab. Andrzej Cieślik
• dr hab. Mikołaj Czajkowski, prof. UW
• Szymon Dederko
• dr hab. Łukasz Goczek
• dr Jarosław Górski
• dr Gabriela Grotkowska
• dr hab. Paweł Kaczmarczyk
• dr hab. Olga Kiuila
• dr hab. Stanisław Kubielas, prof. UW
• dr Grzegorz Kula
• dr Przemysław Kusztelak
• dr Maria Ogonek
• dr hab. Bartłomiej Rokicki
• prof. dr Oded Stark
• mgr Natalia Starzykowska
• dr hab. Paweł Strawiński
• dr hab. Urszula Sztandar-Sztanderska, prof. UW
• dr hab. Katarzyna Śledziewska
• dr hab. Joanna Tyrowicz
2

• dr Maciej Wilamowski
• dr hab. Włodzimierz Włodarski
• dr Piotr Wójcik
Ad 1.
Porządek Rady Wydziału został przekazany wcześniej pracownikom WNE. Prof. dr hab. J.J.
Michałek zaproponował dodanie dwóch punktów:
4a: Przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr Agaty Górny oraz powołanie trzech
członków komisji;
21a. Poparcie kandydatury dr Marty Anackiej na Wicedyrektora Ośrodka Badań nad
Migracjami (OBM).
Zaproponował również usunięcie punktu 20. (Zatwierdzenie Regulaminu Stacjonarnych
Studiów Doktoranckich) i przeniesienie go na następne obrady Rady Wydziału. Projekt
Regulaminu jest jeszcze konsultowany przez studentów studiów doktoranckich.
Porządek Rady Wydziału z zaproponowanymi zmianami został przyjęty jednogłośnie
w głosowaniu jawnym. Jego ostateczna wersja jest zamieszczona powyżej.
Ad 2.
Proponowany protokół z posiedzenia Rady Wydziału w dniu 19.04.2017 został zamieszczony
na stronie WNE.
Dr hab. prof. UW Ryszard Kokoszczyński zgłosił drobne poprawki edycyjne. Na s. 3. w 3.
wierszu 2. akapitu po słowie „będzie” powinno być „należało”, zaś na s. 4. w przedostatnim
wierszu 3. akapitu należy skreślić słowo „będzie”.
Protokół, po wprowadzeniu wnioskowanych poprawek, został zaakceptowany jednogłośnie
w drodze głosowania jawnego.
Ad 3.
Prof. dr hab. J. J. Michałek wręczył dyplom Rektora dr. hab. M. Krawczykowi, który uzyskał
okresowe (roczne) zwiększenie wynagrodzenia za „zasługi dla prestiżu i rozwoju
Uniwersytetu Warszawskiego”. Prof. dr hab. J. J. Michałek złożył gratulacje również
pozostałym pracownikom, którzy uzyskali to wyróżnienie, tzn. dr hab. A. Bartczak, dr. hab.
prof. UW M. Czajkowskiemu i prof. dr. hab. A. Cieślikowi.
Od czasu ostatniego posiedzenia Rady Wydziału odbyły się dwa posiedzenia Senatu UW
w dniu 26 kwietnia i 17 maja 2017. Protokół z posiedzenia w dniu 26 kwietnia jest dostępny
na stronie Senatu UW. Natomiast w dniu 17 maja poruszano kilka spraw istotnych z punktu
widzenia WNE.
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Po pierwsze, został przyjęty plan finansowy UW na rok 2017. Wydatki ogółem są planowane
na poziomie 665,115 milionów (w tym dotacja MNiSzW to 594 miliony), a wydatki
na poziomie 665,030 milionów. Wydział Nauk Ekonomicznych otrzyma sumę 14,468
milionów z podziału algorytmicznego dotacji oraz 661 tysięcy dotacji na media. Przyjęcie
planu finansowego przez UW pozwala na przyjęcie planu przez WNE, co powinno nastąpić
na następnym posiedzeniu Rady Wydziału.
Po drugie, odbyło się kilkanaście głosowań w sprawie nowych zatrudnień i awansów. Dr hab.
Łukasz Hardt został zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego UW na czas
nieokreślony. Z 55 oddanych głosów 52 senatorów głosowało za tym wnioskiem. Dziekan J.J.
Michałek serdecznie pogratulował nowemu profesorowi nadzwyczajnemu UW awansu, a
Rada Wydziału uhonorowała go brawami.
Po trzecie, odbyła się dyskusja na temat zmian w Statucie UW dotyczących głównie zasad
polityki kadrowej i funkcjonowania komisji konkursowych. Jedna ze zmian dotyczy wymogów
dotyczących zatrudnienia na stanowisku profesora zwyczajnego. Kandydat musi mieć
„wybitny dorobek naukowy, potwierdzony opiniami co najmniej trzech osób posiadających
tytuł naukowy, w tym co najwyżej jednej osoby z Uniwersytetu i co najmniej jednej osoby
z zagranicznej uczelni lub instytucji naukowej, oraz uzyskał (kandydat) pozytywną opinię
Senatu. Wymóg posiadania tytułu naukowego nie dotyczy recenzentów zagranicznych”.
Zapis ten był kwestionowany głównie przez Dziekana Wydziału Polonistyki. Poza tym, w par.
94 przyjęto, że „w składzie komisji konkursowej co najmniej 20% stanowią osoby spoza
Wydziału (odpowiednio innej jednostki organizacyjnej Uniwersytetu).” Z perspektywy WNE
UW najlepszym rozwiązaniem będzie prawdopodobnie rozszerzenie składu Komisji
wydziałowej o listę pracowników naukowych z innych wydziałów (np. Wydziału Zarządzania i
MiMUW) oraz innych uczelni warszawskich (np. SGH). Lista takich 5-10 osób, kandydatów do
Komisji, zostanie przedstawiona na jednej z kolejnych Rad Wydziału.
Prof. dr hab. J.J. Michałek poinformował również, że odbyło się pierwsze spotkanie Komisji,
której przewodniczy prof. dr hab. J. Kudła, poświęcone zasadom przyznawania wyróżnień
dla doktoratów i przyznawania nagród za postęp publikacyjny. W trakcie tego posiedzenia
prof. dr hab. J. Kudła przedstawił pierwszą propozycję tekstu do dyskusji. Ostateczna wersja
zaproponowanych zasad zostanie przedstawiona na jednej z kolejnych Rad Wydziału.
Prof. dr hab. J.J. Michałek przypomniał, że tegoroczna konferencja WNE odbędzie się
w Chęcinach w dniach 22-24 września. Przewodnim tematem będzie w tym roku polityka
regionalna. Ta sesja będzie koordynowana przez dr. Piotra Wójcika. Jak co roku, odbędzie się
także sesja doktorancka, którą zorganizuje dr Przemysław Kusztelak. Kolegium Dziekańskie
zaprosiło pracowników i doktorantów do udziału w konferencji i zaangażowania się
w przygotowanie referatów i koreferatów.
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Po otwarciu nowej specjalności Data Science (Analityka danych) konieczne jest powołanie
kierownika tej specjalności. Do pełnienia tej funkcji prof. dr hab. J.J. Michałek powołał dr.
Marcina Chlebusa, który w ramach Komisji Dydaktycznej przygotowywał wniosek do Senatu i
jest specjalistą w tym obszarze tematycznym. Prof. dr J.J. Michałek zwrócił się do Rady
Wydziału o konsultację w tej sprawie, ale nikt nie miał uwag do przedstawionej kandydatury.
Prof. dr hab. J.J. Michałek zwrócił uwagę na Bazę ofert UW, czyli nową inicjatywę
Uniwersyteckiego Ośrodka Transferu Technologii. Jest to serwis mający na celu sprzedaż
usług/ekspertyz naukowców z UW). Standardowo wykorzystywane są informacje ze strony
WNE UW. Biuro Prasowe UW ma ogłosić informację o serwisie w dniach 5-6 czerwca 2017
roku. Prof. dr hab. J.J. Michałek zauważył, że ofertę naszego Wydziału warto jak najszybciej
zweryfikować i poszerzyć. Zachęcił do tego zwracając uwagę na fakt, że MNiSW kładzie coraz
większy nacisk na współpracę środowisk akademickich z otoczeniem. Link do serwisu
(https://oferta.uw.edu.pl/pl/c/Wydzial-Nauk-Ekonomicznych/136) oraz do formularza
zgłaszania nowych ofert można znaleźć w mailingu z 25 maja 2017, wysłanym przez Panią
Martę Höffner. Prof. dr hab. J Kudła poprosił o uaktualnienie i uzupełnienie informacji o już
przeprowadzonych i możliwych przyszłych ekspertyzach na stronie Wydziału.
Prof. dr hab. J.J. Michałek przypomniał, że po posiedzeniu Rady Wydziału, o godzinie 15:00,
odbędzie się uroczyste otwarcie nowo wyremontowanego budynku B naszego Wydziału.
W uroczystości będzie uczestniczył JM Rektor i inni przedstawiciele władz centralnych UW.
Zaprosił wszystkich pracowników do udziału w tej uroczystości i późniejszego zwiedzania
budynku B.
Po udostępnieniu skrzydła B pojawi się możliwość zasiedlenia III piętra (strychu)
zaprojektowanego jako powierzchnia badawcza. Znajdują się tam pokoje kilkuosobowe
do pracy badawczej (ok. 30 biurek), mała sala konferencyjna, kuchnia i toalety. Pokoje będą
dostępne od lipca, a umeblowanie docelowe oraz sprzęt komputerowy od września. Alokacja
osób będzie na podstawie zgłoszeń osób chętnych; w pierwszej kolejności tych, które
dotychczas pracowały stale w pokojach na WNE oraz realizują granty badawcze. Kolegium
Dziekańskie zwróciło się z prośbą o zgłaszanie do Dziekana za pośrednictwem p. B. Kący
deklaracji wykorzystania tej przestrzeni (w jakich dniach tygodnia, w jakich godzinach i
możliwych uwarunkowań zapotrzebowania na miejsce pracy) oraz preferencji współdzielenia
pokoju. Mając na uwadze jak najlepsze wykorzystanie tej powierzchni warto uniknąć sytuacji
"rezerwacji" miejsca przez osoby, które nie będą stale korzystać z tych miejsc. Część miejsc
do pracy ma zostać udostępniana na zasadzie rotacji, bez wyraźnego przypisania do osoby.
Jednocześnie rozpocznie się kolejny etap remontu – części centralnej, na który są uzyskane
środki. Administracja zostanie przeniesiona na czas tego etapu remontu na parter
zachodniego skrzydła.
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Jak już było sygnalizowane wcześniej, nastąpiło przekształcenie pisma Ekonomia w Central
European Economic Journal. Kolegium Dziekańskie wyraziło nadzieję, że przyczyni się to
do napływu większej ilości dobrych tekstów i podniesienia rangi pisma. Wkrótce pojawi się
pierwszy numer Central European Economic Journal. Prof. dr hab. J.J. Michałek zachęcił
do składania tekstów a także do udziału w konferencji WIEM, której uczestnicy mają
możliwość opublikowania swoich referatów w Central European Economic Journal.
Prof. dr hab. J.J. Michałek zwrócił uwagę, że słabością Wydziału jest stosunkowa niska
komercjalizacja badań i nieduża widoczność, jeśli chodzi o organizowanie konferencji
ogólnopolskich i międzynarodowych. Poinformował, że w 2019 roku jest planowana
konferencja w ramach projektu Global Trade Analysis Project (GTAP). Wyraził nadzieję, że
zostanie ona dofinansowana przez Bank Światowy i podziękował dr. J. Górskiemu i dr. J.
Hagemejerowi za zaangażowanie w przygotowania związane z tym wydarzeniem.
Ad 4.
Wpłynął wniosek o powołanie Komisji ds. wszczęcia postępowania o nadanie tytułu
profesora nauk ekonomicznych dr. hab. prof. UW Mikołajowi Czajkowskiemu. Rada Wydziału
może wnioskować w tej sprawie pośrednio lub bezpośrednio. Kolegium Dziekańskie
zasugerowało drogę pośrednią i zawnioskowanie o powołanie w. w. Komisji. W Komisji nie
mogą się znaleźć osoby powiązane naukowo i publikacyjnie z osobą, której dotyczy
postępowanie. Sprawozdanie Komisji może być podstawą do wystąpienia o nadanie tytułu
do Centralnej Komisji. Komisja wydziałowa powinna ocenić wniosek i przedstawić propozycje
kandydatów (10 osób) na recenzentów.
Prof. dr hab. J.J. Michałek zaproponował, by Przewodniczącym Komisji był prof. dr hab.
Wojciech Maciejewski, a członkami: prof. dr hab. Dariusz Dziuba, prof. dr hab. Janusz Kudła
oraz prof. dr hab. Barbara Liberda.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła wniosek o powołanie Komisji
ds. wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora nauk ekonomicznych dr. hab. prof.
UW Mikołajowi Czajkowskiemu, w składzie: Przewodniczący Komisji - prof. dr hab. Wojciech
Maciejewski, członkowie Komisji: prof. dr hab. Dariusz Dziuba, prof. dr hab. Janusz Kudła
oraz prof. dr hab. Barbara Liberda.
Ad 4a.
Wpłynęło pismo z Centralnej Komisji z wnioskiem o rozpoczęcie na naszym Wydziale
postępowania habilitacyjnego dr Agaty Górny. Prof. dr hab. J.J. Michałek zwrócił się do Rady
Wydziału z prośbą o powołanie Komisji ds. postępowania habilitacyjnego dr Agaty Górny.
Zaproponował, by członkiem Komisji była dr hab. prof. UW U. Sztandar-Sztanderska,
recenzentem prof. dr hab. M. Bednarski, a sekretarzem dr hab. Maciej Tymiński. W Komisji
nie mogą się znaleźć osoby powiązane naukowo i publikacyjnie z osobą, której dotyczy
postępowanie.
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W głosowaniu tajnym za przeprowadzeniem postępowania habilitacyjnego dr Agaty Górny
w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie ekonomia, oddano 22 głosów: 22 głosy za,
0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.
W głosowaniu tajnym za wyznaczeniem prof. dr hab. M. Bednarskiego na recenzenta
w postępowaniu habilitacyjnym dr Agaty Górny oddano 23 głosy: 23 głosy za, 0 głosów
przeciw i 0 głosów wstrzymujących się.
W głosowaniu tajnym za wyznaczeniem dr hab. prof. UW U. Sztandar-Sztanderskiej
na członka komisji w postępowaniu habilitacyjnym dr Agaty Górny oddano 23 głosy: 23 głosy
za, 0 głosów przeciw i 0 głosów wstrzymujących się.
W głosowaniu tajnym za wyznaczeniem dr hab. Macieja Tymińskiego na sekretarza komisji
w postępowaniu habilitacyjnym dr Agaty Górny oddano 23 głosy: 23 głosy za, 0 głosów
przeciw i 0 głosów wstrzymujących się.
Ad 5.
Wpłynął wniosek o zmianę promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr Doroty
Celińskiej, której promotorem jest prof. dr hab. D. Dziuba, a promotorem pomocniczym był
dotąd dr T. Jeruzalski. Zaproponowano, by nowym promotorem pomocniczym został dr T.
Kopczewski, ze względu na zainteresowania badawcze doktorantki, związane z ekonomią
eksperymentalną.
W głosowaniu tajnym za odwołaniem dr. Tomasza Jeruzalskiego i powołaniem dr. Tomasza
Kopczewskiego na promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr Doroty Celińskiej
oddano 23 głosy: 23 głosy za, 0 głosów przeciw i 0 głosów wstrzymujących się.

Ad 6.
Wpłynął wniosek od Kierownika Katedry Statystyki i Ekonometrii o otwarcie konkursu
na stanowisko adiunkta w Katedrze. Wniosek jest umotywowany potrzebami naukowymi i
dydaktycznymi. Jest on w zgodzie z wysuwanym postulatem, by wzmocnić kadrowo obszar
metod ilościowych, a zwłaszcza Katedrę Statystyki i Ekonometrii. Złożony wniosek jest
kolejnym krokiem na tej drodze.
Wniosek ten został przyjęty jednogłośnie w głosowaniu jawnym.
Ad 7.
W dniu 24 maja 2017 roku odbyło się posiedzenie wydziałowej Komisji konkursowej
pod przewodnictwem dr hab. prof. UW Mariana Wiśniewskiego. Na posiedzeniu tym
rozstrzygnięto konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Mikroekonomii, który wygrała
dr hab. Ewa Aksman.
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Obrady Komisji konkursowej dotyczyły 14 spraw osobowych. Dr hab. prof. UW Marian
Wiśniewski wyjaśnił, że posiedzenie miało dwie części. Jedna z nich łączyła się
z przesłuchaniami kandydatów i dotyczyła osób spoza Wydziału (dr. inż. Janusz Gajda) i
konkursów, w których zgłosiło się dwóch kandydatów. W pozostałych przypadkach Komisja
procedowała na podstawie dostarczonej dokumentacji. Sprawy dotyczyły kontynuacji
zatrudnienia na dotychczasowym stanowisku, przeniesienia ze stanowiska starszego
wykładowcy na adiunkta w związku z zakończonymi postępowaniami habilitacyjnymi i
odwrotnie, przeniesienia ze stanowiska adiunkta na starszego wykładowcę, w przypadku
osób, które potrzebują więcej czasu, by móc uzyskać habilitację.
W głosowaniu tajnym Rady Wydziału nad zatrudnieniem dr hab. Ewy Aksman na stanowisko
adiunkta w Katedrze Mikroekonomii oddano 35 głosów: 33 głosy za, 0 głosów przeciw, 1 głos
wstrzymujący się i 1 głos nieważny.
Ad 8.
W dniu 24 maja 2017 roku odbyło się posiedzenie wydziałowej Komisji konkursowej.
Na posiedzeniu tym rozstrzygnięto konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Statystyki
i Ekonometrii, który wygrała dr hab. Katarzyna Kopczewska.
W głosowaniu tajnym nad zatrudnieniem dr hab. Katarzyny Kopczewskiej na stanowisko
adiunkta w Katedrze Statystyki i Ekonometrii oddano 36 głosów: 36 głosów za, 0 głosów
przeciw i 0 głosów wstrzymujących się.
Ad 9.
W dniu 24 maja 2017 roku odbyło się posiedzenie wydziałowej Komisji konkursowej.
Na posiedzeniu tym rozstrzygnięto konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Statystyki i
Ekonometrii, który wygrał dr inż. Janusz Gajda.
Dr inż. Janusz Gajda był kandydatem zewnętrznym, który wcześniej nie pracował na WNE i
dlatego został zaproszony na przesłuchanie. Dr hab. prof. UW Marian Wiśniewski
poinformował, że dr inż. Janusz Gajda skończył matematykę na Politechnice Wrocławskiej i
tam uzyskał doktorat. Specjalizuje się on w badaniach procesów stochastycznych
przebiegających nieregularnie, co ma zastosowanie w matematyce finansowej i ekonometrii.
Po doktoracie (2014) opublikował 8 artykułów, z czego wszystkie ukazały się w czasopismach
z listy A. Dr inż. Janusz Gajda planuje prowadzić badania podstawowe pozwalające mu na
zastosowanie w. w. technik. Komisja jednogłośnie poparła jego kandydaturę. Dr inż. Janusz
Gajda chciałby się związać z naszym Wydziałem i być na zasadzie wyłącznej afiliacji, choć
współpracuje jako konsultant z Zakładem Epidemiologii, Profilaktyki Chorób Układu Krążenia
i Promocji Zdrowia Instytutu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana
Wyszyńskiego. Nie występuje tutaj konflikt interesów. Prof. dr hab. J.J. Michałek zauważył, że
wygrał bardzo kompetentny kandydat z zewnątrz Wydziału specjalizujący się w metodach
ilościowych. Wyraził nadzieję, że zainteresowanie zewnętrzne zatrudnieniem na WNE
utrzyma się w przyszłości.
W głosowaniu tajnym nad zatrudnieniem dr. inż. Janusza Gajdy na stanowisku adiunkta
w Katedrze Statystyki i Ekonometrii oddano 36 głosów: 36 głosów za, 0 głosów przeciw i 0
głosów wstrzymujących się.
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Ad 10.
W dniu 24 maja 2017 roku odbyło się posiedzenie wydziałowej Komisji konkursowej.
Na posiedzeniu tym rozstrzygnięto konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Bankowości,
Finansów i Rachunkowości, który wygrał dr Jarosław Górski.
W głosowaniu tajnym nad zatrudnieniem dr. Jarosława Górskiego na stanowisko adiunkta
w Katedrze Bankowości, Finansów i Rachunkowości oddano 35 głosów: 35 głosów za,
0 głosów przeciw i 0 głosów wstrzymujących się.
Ad 11.
W dniu 24 maja 2017 roku odbyło się posiedzenie wydziałowej Komisji konkursowej.
Na posiedzeniu tym rozstrzygnięto konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Finansów
Ilościowych, który wygrał dr Juliusz Jabłecki.
W głosowaniu tajnym nad zatrudnieniem dr. Juliusza Jabłeckiego na stanowisko adiunkta
w Zakładzie Finansów Ilościowych oddano 36 głosów: 36 głosów za, 0 głosów przeciw i 0
głosów wstrzymujących się.
Ad 12.
W dniu 24 maja 2017 roku odbyło się posiedzenie wydziałowej Komisji konkursowej.
Na posiedzeniu tym rozstrzygnięto konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze
Mikroekonomii, który wygrał dr Maciej Wilamowski. Drugi kandydat w tym konkursie,
dr Łukasz Tanajewski również uzyskał pozytywne oceny członków komisji. Dlatego też
rozważana jest możliwość innej formy zatrudnienia dr. Tanajewskiego.
Dr hab. prof. UW Marian Wiśniewski wyjaśnił, że dr Łukasz Tanajewski w 2010 roku obronił
doktorat u prof. O. Starka i potem przestał pracować na naszym Wydziale. 4 lata spędził
zagranicą i zaangażował się w badania medyczne. Ma na swoim koncie publikacje
w czasopismach o imponujących, jak dla ekonomistów, IF. Jest w ich przypadku jednym
z wielu współautorów. Komisja miała jednak wątpliwości, czy będzie mógł kontynuować
publikowanie w tych wysoko - punktowanych czasopismach, gdy odejdzie ze środowiska,
w którym prowadził te badania. Mimo, iż dr Łukasz Tanajewski miał lepsze publikacje niż
dr Maciej Wilamowski i przekroczył minimum kwalifikacyjne, uzyskał mniej punktów niż jego
konkurent. W przypadku dr Macieja Wilamowskiego Komisja pozytywnie oceniła zarówno
jego dorobek jak i potencjał. Pojawił się jedynie pewien problem z nieciągłością dorobku, ze
względu na zmianę zainteresowań badawczych. Wydaje się jednak, że dr Maciej Wilamowski
ma duże szanse na dalszy rozwój naukowy, szczególnie że ma już przygotowanych kilka prac,
które mają szanse na publikację w dobrych czasopismach. Ponieważ był rozpisany tylko
jeden konkurs, Komisja wybrała jednego, w jej opinii lepszego, kandydata. Natomiast
dr Łukasz Tanajewski został również oceniony bardzo wysoko. Prof. dr hab. J.J. Michałek
poinformował, że Kolegium Dziekańskie i kierownik Katedry Mikroekonomii planują spotkać
się z dr. Łukaszem Tanajewskim i porozmawiać o możliwościach zatrudnienia, w tym również
o kwestiach związanych z dydaktyką. Rada Wydziału nie zgłosiła sprzeciwu w tej sprawie.
Prof. dr hab. J.J. Michałek obiecał poinformować o wynikach tych rozmów.
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W głosowaniu tajnym nad zatrudnieniem dr. Macieja Wilamowskiego na stanowisko
adiunkta Katedrze Mikroekonomii oddano 36 głosów: 36 głosów za, 0 głosów przeciw i 0
głosów wstrzymujących się.
Ad 13.
W dniu 24 maja 2017 roku odbyło się posiedzenie wydziałowej Komisji konkursowej.
Na posiedzeniu tym rozstrzygnięto konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Katedrze
Bankowości, Finansów i Rachunkowości, który wygrała dr Anna Białek-Jaworska. Prof. dr hab.
J.J. Michałek umotywował wniosek wskazując, że istnieje szansa na szybkie złożenie wniosku
habilitacyjnego przez dr Annę Białek-Jaworską.
W głosowaniu tajnym nad zatrudnieniem dr Anny Białek-Jaworskiej na stanowisko starszego
wykładowcy w Katedrze Bankowości, Finansów i Rachunkowości oddano 36 głosów: 36
głosów za, 0 głosów przeciw i 0 głosów wstrzymujących się.
Ad 14.
W dniu 24 maja 2017 roku odbyło się posiedzenie wydziałowej Komisji konkursowej.
Na posiedzeniu tym rozstrzygnięto konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Katedrze
Bankowości, Finansów i Rachunkowości, który wygrała dr Dominika Gadowska dos Santos.
Prof. dr hab. K. Opolski zwrócił uwagę, że dr Dominika Gadowska dos Santos jest cenionym
dydaktykiem.
W głosowaniu tajnym nad zatrudnieniem dr Dominiki Gadowskiej dos Santos na stanowisko
starszego wykładowcy w Katedrze Bankowości, Finansów i Rachunkowości oddano 36
głosów: 36 głosów za, 0 głosów przeciw i 0 głosów wstrzymujących się.
Ad 15.
W dniu 24 maja 2017 roku odbyło się posiedzenie wydziałowej Komisji konkursowej.
Na posiedzeniu tym rozstrzygnięto konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Katedrze
Ekonomii Politycznej, który wygrał dr Grzegorz Kula. Dr hab. prof. UW Ł. Hardt zwrócił
uwagę, że dr Grzegorz Kula ostatnio opublikował artykuł w czasopiśmie z listy A i ma
perspektywy na szybką habilitację.
W głosowaniu tajnym nad zatrudnieniem dr. Grzegorza Kuli na stanowisko starszego
wykładowcy w Katedrze Ekonomii Politycznej oddano 36 głosów: 36 głosów za, 0 głosów
przeciw i 0 głosów wstrzymujących się.
Ad 16.
W dniu 24 maja 2017 roku odbyło się posiedzenie wydziałowej Komisji konkursowej.
Na posiedzeniu tym rozstrzygnięto konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Katedrze
Mikroekonomii, który wygrał dr Maciej Sobolewski. Prof. dr hab. J.J. Michałek zauważył, że
dr Maciej Sobolewski rokuje nadzieje na szybkie złożenie wniosku o habilitacje.
W głosowaniu tajnym nad zatrudnieniem dr. Macieja Sobolewskiego na stanowisko
starszego wykładowcy w Katedrze Mikroekonomii oddano 36 głosów: 35 głosów za, 1 głos
przeciw i 0 głosów wstrzymujących się.
10

Ad 17.
W dniu 24 maja 2017 roku odbyło się posiedzenie wydziałowej Komisji konkursowej.
Na posiedzeniu tym rozstrzygnięto konkurs na stanowisko starszego wykładowcy
w wymiarze ¾ etatu w Katedrze Historii Gospodarczej, który wygrał dr Piotr Koryś.
W głosowaniu tajnym nad zatrudnieniem dr. Piotra Korysia na stanowisko starszego
wykładowcy w wymiarze ¾ etatu w Katedrze Historii Gospodarczej oddano 36 głosów:
36 głosów za, 0 głosów przeciw i 0 głosów wstrzymujących się.
Ad 18.
W dniu 24 maja 2017 roku odbyło się posiedzenie wydziałowej Komisji konkursowej.
Na posiedzeniu tym rozstrzygnięto konkurs na stanowisko starszego wykładowcy
w wymiarze ¾ etatu w Katedrze Statystyki i Ekonometrii, który wygrał dr Jerzy Mycielski.
Wniosek poparł dr hab. prof. UW Marian Wiśniewski, zwracając uwagę, że dr Jerzy Mycielski
jest wartościowym pracownikiem.
W głosowaniu tajnym nad zatrudnieniem dr. Jerzego Mycielskiego na stanowisko starszego
wykładowcy w wymiarze ¾ etatu w Katedrze Statystyki i Ekonometrii oddano 36 głosów:
36 głosów za, 0 głosów przeciw i 0 głosów wstrzymujących się.
Ad 19.
W dniu 24 maja 2017 roku odbyło się posiedzenie wydziałowej Komisji konkursowej.
Na posiedzeniu tym rozstrzygnięto konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Ekonomii
Ludności i Demografii, który wygrał mgr Łukasz Byra. Prof. dr hab. J.J. Michałek wyjaśnił, że
zatrudnienie na stanowisku asystenta jest wyjątkowa sytuacją i dotyczy doktoranta prof.
O. Starka. Wniosek umotywował tym, że doktoraty prowadzone przez prof. Starka powstają
dłużej niż inne, ale są zazwyczaj na bardzo wysokim poziomie. Poinformował, że według prof.
Starka istnieje szansa, że ten doktorat będzie złożony jeszcze w tym roku. Dr hab. prof. UW
Marian Wiśniewski dodał, że mgr Łukasz Byra obecnie ma już dorobek publikacyjny, który
Komisja zazwyczaj uznawałaby za wystarczający do doktoratu.
W głosowaniu tajnym nad zatrudnieniem mgr. Łukasza Byry na stanowisko asystenta
w Zakładzie Ekonomii Ludności i Demografii oddano 36 głosów: 35 głosów za, 0 głosów
przeciw i 1 głos wstrzymujący się.
Ad 20.
Wpłynął wniosek od dr hab. Michała Krawczyka o powołanie Laboratorium Ekonomii
Eksperymentalnej UW. Głównym celem tego laboratorium będzie prowadzenie badań
z zakresu ekonomii eksperymentalnej i behawioralnej. Od grudnia 2015 prowadzone są już
badania w ramach umowy z Joint Research Center – ośrodkiem badawczym działającym
na potrzeby Komisji Europejskiej. Utworzenie jednostki powinno ułatwić koordynowanie
działań związanych z prowadzeniem badań oraz pozwolić na promowanie działań
prowadzonych na WNE. Kierownikiem Laboratorium byłby dr hab. M. Krawczyk, a w pracach
uczestniczyłby m.in.: dr T. Kopczewski, dr P. Kusztelak, dr hab. prof. UW M. Czajkowski,
dr hab. A. Bartczak, dr hab. K. Safarzyńska, dr K. Metelska-Szaniawska, dr M. Smyk,
dr M. Brzozowski, dr K. Szczygielski i inne osoby.
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Prof. dr hab. J.J. Michałek zaproponował, by nazwę Laboratorium wyraźnie powiązać z WNE
(tzn. Laboratorium Ekonomii Eksperymentalnej WNE UW). Wyraził wątpliwość, czy
powołując Laboratorium przy Wydziale, można sugerować w nazwie, że ma ono charakter
ogólnouniwersytecki. Zauważył, że na podstawie obecnego składu można wnioskować, że
będzie ono związane z funkcjonowaniem WNE. Zwrócił również uwagę, że powołanie tej
jednostki wymaga istnienia stanowiska menedżera Laboratorium (część etatu), który
powinien być finansowany z prowadzonych w Laboratorium grantów.
Dodatkowe wyjaśnienia w tej sprawie przedstawił dr hab. M. Krawczyk, który ma kierować
Laboratorium. Zauważył, że otwarcie ośrodka usankcjonuje stan istniejący obecnie, jeśli
chodzi o prowadzone badania. Istnienie Laboratorium pomoże w kontaktach zewnętrznych.
Zwrócił uwagę, że jego powołanie będzie się łączyć m. in. z koniecznością obsługi strony
internetowej, naboru nowych członków i obsługi poczty e-mailowej. Wyraził silną
preferencję, że jest potrzeba stworzenia stanowiska menedżera Laboratorium. Zauważył
także, że istnieje Warszawski Ośrodek Migracji, w którego nazwie nie ma WNE UW. Wyjaśnił,
że proponowałby krótszą nazwę, która mieści się w jednej linijce. Chciałby również uniknąć
angielskiej wersji zawierającej przyjęte tłumaczenie nazwy Wydziału (Faculty of Economic
Sciences). Zaproponował nową nazwę: „Warszawskie Laboratorium Ekonomii
Eksperymentalnej”.
Prof. dr hab. J.J. Michałek stwierdził, że istnieje przy Wydziale kilka ośrodków i żaden z nich
nie ma dodatkowego pracownika administracyjnego finansowanego z budżetu Wydziału.
Zgodnie z istniejącą praktyką ośrodki finansują się z projektów. Zwrócił uwagę, że
na Wydziale są zatrudnione dwie osoby w ośrodku badań, wspomagające obsługę projektów.
Poinformował, że na miejsce Pani Anny Żuchowskiej będzie zatrudniona nowa osoba, Pani
Monika Cedro, która dotychczas pracowała na Wydziale Fizyki UW. Drugą osobą jest
dotychczasowa pracownica ośrodka badań, Pani Ewa Kaźmierczak. W sprawie nazwy ośrodka
zobowiązał się sprawdzić, czy Wydział może nadawać nazwę zawierającą człon
„Uniwersytetu Warszawskiego” bez nazwy wydziału. Powiedział, że można również rozważyć
propozycję nazwy: „Warszawskie Laboratorium Ekonomii Eksperymentalnej”.
Głos zabrał prof. dr hab. T. Żylicz, który zaproponował nazwę „Uniwersyteckie Laboratorium
Ekonomii Eksperymentalnej”. Natomiast prof. dr hab. B. Liberda zaproponowała samo
„Laboratorium Ekonomii Eksperymentalnej”.
Prof. dr hab. J.J. Michałek zwrócił się do Rady Wydziału, czy zgadza się na powołanie
Laboratorium Ekonomii Eksperymentalnej, pozostawiając jako sprawę otwartą jego nazwę.
Rada Wydziału poparła powołanie nowego ośrodka jednogłośnie w głosowaniu jawnym.
Prof. dr hab. J.J. Michałek poinformował, że do kolejnej Rady Wydziału wyjaśni, jakie istnieją
ograniczenia w nadawaniu nazw i razem z dr hab. M. Krawczykiem ustalą propozycję nazwy
nowego ośrodka. Zostanie ona poddana głosowaniu na Radzie Wydziału.
Ad 21a.
Wpłynął list od dr. hab. Pawła Kaczmarczyka, Dyrektora Ośrodka badań nad migracjami
(OBM), z prośbą o zarekomendowanie pani dr Marty Anackiej na Wicedyrektora Ośrodka.
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Zgodnie z Regulaminem OBM Wicedyrektora Ośrodka powołuje JM Rektor na wniosek
dziekanów WNE i Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW. Poprzednia
Wicedyrektor, dr Joanna Nestorowicz, rozwiązała umowę o pracy. Rada Naukowa OBM
zarekomendowała dr Martę Anacką na Wicedyrektora w dniu 23 maja 2017. Dr Anacka
pełniła funkcje Zastępcy Dyrektora OBM od dnia 1 lutego 2017 i wypełniała wzorowo swoje
obowiązki. Prof. dr hab. J.J. Michałek zwrócił się z prośbą do Rady Wydziału o wyrażenie
poparcia dla zgłoszenia tej kandydatury do JM Rektora UW.
Rada Wydziału w głosowaniu jawnym jednogłośnie wyraziła poparcie dla kandydatury
dr Marty Anackiej na Wicedyrektora OBM.
Ad 22.
W związku z przygotowywaną uchwałą Senatu UW potrzebne jest podjęcie uchwały Rady
Wydziału w sprawie zniesienia kształcenia na jednolitych studiach magisterskich
na kierunkach ekonomia; finanse i rachunkowość; finanse i bankowość; informatyka
i ekonometria;
jednoczesne
studia
ekonomiczno-matematyczne
(studia
międzykierunkowe); jednoczesne
studia
ekonomiczno-menedżerskie
(studia
międzykierunkowe). Sprawę zreferowała dr hab. K. Kopczewska. Wyjaśniła, że na Wydziale
takie studia faktycznie nie są już prowadzone. Ostatnie dyplomy zostały wydane kilka lat
temu. Studia te zostały zlikwidowane ustawowo, ale formalnie Senat nie może ich zamknąć
samodzielnie; dlatego też Pani Rektor zwróciła się w tej sprawie do Rady Wydziału. Uchwała
ma charakter porządkowy i nie generuje żadnych praktycznych skutków.
Rada Wydziału w głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zniesienia
kształcenia na jednolitych studiach magisterskich na kierunkach ekonomia; finanse i
rachunkowość; finanse i bankowość; informatyka i ekonometria; jednoczesne studia
ekonomiczno-matematyczne (studia międzykierunkowe); jednoczesne studia ekonomicznomenedżerskie (studia międzykierunkowe).

Ad 23.
Prof. dr hab. J.J. Michałek poinformował, że jak co roku Rada Wydziału powinna podjąć
Uchwałę w sprawie prowadzenia seminariów magisterskich przez osoby ze stopniem
doktora. Lista tych osób znajduje się w załączeniu. Sprawę zreferowała dr hab.
K. Kopczewska. Zgodnie z zasadami, seminarium magisterskie może prowadzić osoba, która
wypromowała przynajmniej jednego licencjata. W przypadku pracowników
niesamodzielnych konieczna jest coroczna zgoda Rady Wydziału na otwarcie seminarium
magisterskiego. Na załączonej liście znajdują się osoby, które prowadziły seminaria
magisterskie w poprzednich latach; nie ma nowych zgłoszeń. Sprawa dotyczy seminariów,
które rozpoczną się od semestru letniego, jednak zwyczajowo decyzje takie są podejmowane
przed rozpoczęciem roku akademickiego.
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Rada Wydziału w głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie prowadzenia
seminariów magisterskich przez osoby ze stopniem doktora. Dotyczy ona seminariów
znajdujących się na załączonej liście.
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