Porządek posiedzenia Rady Wydziału z dnia 1.03.2017
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Przyjęcie porządku Rady Wydziału – ref. prof. dr hab. J.J. Michałek
Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału w dniu 18.01.2017 r.
– ref. prof. dr hab. J.J. Michałek
Informacje dziekana – ref. prof. dr hab. J. J. Michałek
Zgłoszenie kandydata na członka Uczelnianej Komisji Wyborczej w kadencji 2016-2020
– ref. prof. dr hab. J. J. Michałek
Przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. Jana Hagemejera i wybór trzech członków
Komisji – ref. prof. dr hab. J.J. Michałek
Nadanie stopnia doktora nauk ekonomicznych mgr Karolinie Goraus-Tańskiej
– ref. prof. dr hab. J.J. Michałek
Nadanie stopnia doktora nauk ekonomicznych mgr. Lucasowi van der Velde
– ref. prof. dr hab. J.J. Michałek
Nadanie stopnia doktora nauk ekonomicznych mgr. Magdalenie Smyk
– ref. prof. dr hab. prof. dr hab. J. J. Michałek
Opinia Rady Wydziału o kandydatach do stypendiów Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego dla młodych wybitnych naukowców – ref. prof. dr hab. J.J. Michałek
Zatrudnienie dr. hab. Karoliny Safarzyńskiej na stanowisku adiunkta w wymiarze 4/7 etatu na
czas nieokreślony w Katedrze Ekonomii Politycznej – ref. prof. dr hab. J.J. Michałek
Zatrudnienie zwycięzcy konkursu na stanowisko adiunkta na czas nieokreślony w Katedrze
Bankowości, Finansów i Rachunkowości – ref. prof. dr hab. J.J. Michałek
Zatrudnienie dr Katarzyny Kopczewskiej na stanowisku st. wykładowcy na czas nieokreślony
w Katedrze Statystyki i Ekonometrii – ref. prof. dr hab. J.J. Michałek
Zatrudnienie dr Karoliny Goraus-Tańskiej na stanowisku adiunkta w wymiarze ½ etatu na
czas nieokreślony w Katedrze Teorii Rozwoju Gospodarczego
– ref. prof. dr hab. J.J. Michałek
Zatrudnienie dr Anny Kukli-Gryz na stanowisku st. wykładowcy na czas nieokreślony
w wymiarze ½ etatu w Katedrze Mikroekonomii – ref. prof. dr hab. J.J. Michałek
Zatrudnienie dr. Leszka Wincenciaka na stanowisku st. wykładowcy na czas nieokreślony
w wymiarze ½ etatu w Katedrze Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego
– ref. prof. dr hab. J.J. Michałek
Zatrudnienie dr Agnieszki Różyckiej na stanowisku st. wykładowcy na czas nieokreślony
w wymiarze ½ etatu w Katedrze Bankowości, Finansów i Rachunkowości
– ref. prof. dr hab. J.J. Michałek
Zatrudnienie dr. Roberta Ślepaczuka na stanowisku st. wykładowcy na czas nieokreślony
w wymiarze ½ etatu w Zakładzie Finansów Ilościowych – ref. prof. dr hab. J.J. Michałek
Zatrudnienie dr. Radosława Wolniaka na stanowisku st. wykładowcy w wymiarze ½ etatu na
czas określony w Katedrze Teorii Rozwoju Gospodarczego – ref. prof. dr hab. J.J. Michałek
Otwarcie konkursu na stanowisko profesora UW w Katedrze Ekonomii Politycznej
– ref. prof. dr hab. J.J. Michałek
Otwarcie konkursu na stanowisko starszego wykładowcy w Katedrze Ekonomii Politycznej
– ref. prof. dr hab. J.J. Michałek
Otwarcie konkursu na stanowisko starszego wykładowcy w wymiarze 3/4 etatu w Katedrze
Historii Gospodarczej – ref. prof. dr hab. J.J. Michałek
Otwarcie dwóch konkursów na stanowiska adiunktów w Katedrze Statystyki i Ekonometrii
– ref. prof. dr hab. J.J. Michałek
Otwarcie konkursu na stanowisko starszego wykładowcy w Katedrze Statystyki i Ekonometrii
w wymiarze ¾ etatu – ref. prof. dr hab. J.J. Michałek
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Otwarcie konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze Teorii Rozwoju Gospodarczego
– ref. prof. dr hab. J.J. Michałek
Otwarcie dwóch konkursów na stanowiska adiunktów w Katedrze Mikroekonomii
– ref. prof. dr hab. J.J. Michałek
Otwarcie konkursu na stanowisko starszego wykładowcy w Katedrze Mikroekonomii
– ref. prof. dr hab. J.J. Michałek
Otwarcie konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Ekonomii Ludności i Demografii
Otwarcie konkursu na stanowisko asystenta w Zakładzie Ekonomii Ludności i Demografii
– ref. prof. dr hab. J.J. Michałek
Otwarcie dwóch konkursów na stanowiska starszych wykładowców w Katedrze Bankowości,
Finansów i Rachunkowości – ref. prof. dr hab. J.J. Michałek
Otwarcie konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze Bankowości, Finansów
i Rachunkowości – ref. prof. dr hab. J.J. Michałek
Otwarcie konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Finansów Ilościowych
– ref. prof. dr hab. J.J. Michałek
Podjęcie uchwały w sprawie otwarcia studiów stacjonarnych II stopnia w języku angielskim
pt. Data Science – ref dr K. Kopczewska
Podjęcie uchwały w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych
i niestacjonarnych I i II stopnia – ref dr K. Kopczewska
Podjęcie uchwały w sprawie zasad rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II
stopnia – ref dr K. Kopczewska
Informacja o funkcjonowaniu Fundacji im. F. Skarbka w 2016 roku
– ref. dr hab. C. Leszczyńska
Podjęcie uchwały w sprawie zasad rekrutacji na Stacjonarne Studia Doktoranckie w roku
akademickim 2017/2018 – ref. prof. dr hab. J. Kudła
Uzupełnienie składu Wydziałowej Komisji Wyborczej – ref. prof. dr hab. J.J. Michałek
Protokół z posiedzenia Rady Wydziału z dnia 1.03.2017
Nieobecni nieusprawiedliwieni na posiedzeniu Rady Wydziału:
• dr hab. J. Siwińska-Gorzelak
• dr hab. K. Śledziewska
• Sz. Dederko
• dr M. Ogonek
• P. Darłak
• G. Sienkiewicz
Usprawiedliwienia nieobecności nadesłali:
• dr hab. E. Aksman
• prof. dr hab. A. Cieślik
• dr hab. M. Gruszczyński
• dr hab. P. Kaczmarczyk
• dr hab. O. Kiuila
• dr hab. S. Kubielas, prof. UW
• dr B. Łopaciuk-Gonczaryk
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•
•

prof. dr O. Stark
dr hab. B. Rokicki

Ad.1.
Porządek Rady Wydziału został przekazany wcześniej pracownikom WNE.
Dziekan zaproponował następujące zmiany w porządku posiedzenia Rady Wydziału:
• usunięcie punktu 25 dotyczącego otwarcia konkursu na stanowisko starszego wykładowcy
w Katedrze Teorii Rozwoju Gospodarczego.
• usunięcie punktu 28 dotyczącego otwarcia konkursu w Katedrze Makroekonomii i Teorii
Handlu Zagranicznego;
• skorygowanie nazw jednostek: Katedra Teorii Rozwoju Gospodarczego (punkty 13, 18
i 25) oraz Katedra Statystyki i Ekonometrii (punkty 23 i 24);
• skorygowanie brzmienia punktu 27: „Otwarcie konkursu na stanowisko starszego
wykładowcy w Katedrze Mikroekonomii”
• skorygowanie brzmienia punktu 37: „Informacja o funkcjonowaniu Fundacji im
F. Skarbka w 2016 roku”.
Rada Wydziału jednogłośnie w głosowaniu jawnym poparła zgłoszone propozycje.
Ad.2.
Proponowany protokół z posiedzenia Rady Wydziału w dniu 18.01.2017 został zamieszczony
na stronie WNE.
Ad.3.
Od czasu ostatniego posiedzenia Rady Wydziału odbyło się jedno posiedzenie Senatu UW
w dniu 15 lutego 2017. W trakcie posiedzenia Senatu dokonano wyborów uzupełniających do
licznych Komisji senackich. Z Wydziału Nauk Ekonomicznych członkami Komisji zostali
mgr Karol Partyka i mgr Łukasz Hnatkowski.
Senat wysłuchał sprawozdania z działalności Rzecznika Akademickiego (Ombudsman, pani
Anna Cybulko) w 2016 roku, która efektywnie uczestniczyła w rozwiązywaniu ponad
100 sporów. Senat podjął decyzję w sprawie zatrudnienia 4 osób na stanowisku profesora
UW. Został także przyjęty Regulamin Studiów Podyplomowych na UW wraz ze wzorem
formularza, który musi być złożony przy składaniu wniosków o otwarcie takich studiów.
Odbyła się również krótka dyskusja na temat przyszłej Ustawy (2.0) o Szkolnictwie
Wyższym. Niektórzy senatorowie wyrazili pogląd, że warto podjąć dyskusję na ten temat na
kolejnym posiedzeniu Senatu. JM Rektor powiedział, że być może należałoby skoordynować
działania w ramach KRASP, tym bardziej, że tworzy się konfederacja mniejszych,
regionalnych uczelni. W czasie posiedzenia Rady Wydziału prof. Janusz Kudła będzie
uczestniczył w prezentacji trzech projektów założeń do Ustawy 2.0. i w spotkaniu na
Politechnice Warszawskiej z Ministrem Jarosławem Gowinem.
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Dziekan poinformował, że Wydział jest w końcowej fazie remontu budynku B. W czasie
wakacji przeprowadzony będzie częściowy remont części centralnej („pałacowej”), czyli
budynku A. Jednak zakres tego remontu oraz jego długość zależy od zakresu wsparcia ze
strony budżetu centralnego UW.
Wybory indykatywne zostały przeprowadzone w Katedrach i Zakładach WNE.
Na kierowników wybrano następujące osoby:
• Katedra Teorii Rozwoju Gospodarczego: prof. dr hab. Barbara Liberda;
• Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego: prof. dr hab. Andrzej Cieślik;
• Katedra Informatyki Gospodarczej i Analiz Ekonomicznych: prof. dr hab. Dariusz
Dziuba;
• Katedra Historii Gospodarczej: dr hab. Maciej Tymiński
• Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości: prof. dr hab. Krzysztof Opolski
• Katedra Mikroekonomii: dr hab. prof. UW Mikołaj Czajkowski
• Katedra Statystki i Ekonometrii: dr hab. prof. UW Marian Wiśniewski
• Zakład Ekonomii Ludności i Demografii: dr Agata Górny
• Zakład Finansów Ilościowych : dr hab. prof. UW Ryszard Kokoszczyński
W najbliższym czasie wyżej wymienione osoby zostaną powołane na kierowników Katedr
i Zakładów.
Dziekan powiedział, że oczekuje jeszcze na wyniki konsultacji w Katedrze Ekonomii
Politycznej.
Ad. 4.
W związku z wygaśnięciem mandatu członka Uczelnianej Komisji Wyborczej (UKW)
w kadencji 2016-2020, Rada WNE ma prawo wskazać kandydata na wakujące miejsce
w Komisji. List w tej sprawie został wysłany przez prof. dr hab. Janusz Kudłę. Osoba
zgłaszana powinna być samodzielnym pracownikiem naukowym i wyrazić zgodę na
kandydowanie przed ostatecznym głosowaniem na posiedzeniu Rady Wydziału. Do tej pory
nie została zgłoszona potwierdzona kandydatura. Jeśli kandydatura taka zostanie zgłoszona do
końca posiedzenia, Rada Wydziału będzie mogła głosować w sprawie wskazania kandydata
do UKW. Ostatecznie żadna kandydatura nie wpłynęła.
Ad.5.
Wpłynęło pismo od Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów o przeprowadzenie postepowania
habilitacyjnego doktora Jana Hagemejera i powołanie trzech członków Komisji, którymi nie
powinny być osoby posiadające wspólny dorobek lub prowadzące wspólne prace badawcze
z kandydatem. Dziekan zaproponował, by recenzentem dorobku był dr hab. Łukasz Goczek,
członkiem Komisji - dr hab. Michał Krawczyk, a sekretarzem - dr hab. Michał Brzeziński.
W głosowaniu tajnym za przeprowadzeniem postępowania habilitacyjnego dr. Jana
Hagemejera i powołaniem dr. hab. Michała Krawczyka na członka Komisji Habilitacyjnej
oddano 22 głosy: 22 głosy za, 0 głosów przeciw i 0 głosów wstrzymujących się.
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W głosowaniu tajnym za powołaniem dr. hab. Łukasza Goczka na recenzenta
w postępowaniu habilitacyjnym dr. Jana Hagemejera oddano 22 głosy: 21 głosów za,
0 głosów przeciw i 0 głosów wstrzymujących się.
W głosowaniu tajnym za powołaniem dr. hab. Michała Brzezińskiego na sekretarza Komisji
ds. przewodu habilitacyjnego dr. Jana Hagemejera oddano 22 głosy: 22 głosy za, 0 głosów
przeciw i 0 głosów wstrzymujących się.
Ad.6.
W dniu 25 stycznia 2017 roku odbyło się posiedzenie Komisji Doktorskiej, na której odbyła
się obrona rozprawy doktorskiej mgr Karoliny Goraus-Tańskiej pt. „Microeconomics of
Gender Inequality: Selected Issues”. Sprawę zreferował Przewodniczący Komisji Doktorskiej
prof. dr hab. Jan J. Michałek. Recenzenci, dr hab. Małgorzata Knauff (SGH) i dr hab. Michał
Myck (Cenea), przedstawili pozytywne recenzje, w których podkreślili wysoką jakość
przeprowadzonych badań. W czasie obrony Doktorantka odpowiadała precyzyjnie i rzetelnie
na zadawane pytania.
Na posiedzeniu Komisji w głosowaniu za nadaniem mgr Karolinie Goraus-Tańskiej stopnia
doktora nauk ekonomicznych oddano 8 głosów (6 członków Komisji i 2 recenzentów),
wszystkie za. Komisja jednoznacznie zagłosowała również za wyróżnieniem rozprawy
(8 głosów za).
Na prośbę dr hab. prof. UW Mikołaja Czajkowskiego, dr hab. Joanna Tyrowicz, promotor
rozprawy przedstawiła listę publikacji, które złożyły się na dorobek doktorantki.
W głosowaniu tajnym za nadaniem stopnia doktora nauk ekonomicznych mgr Karolinie
Goraus-Tańskiej oddano 24 głosy: 24 głosy za, 1 głos przeciw i 0 głosów wstrzymujących się.
W głosowaniu tajnym za wyróżnieniem rozprawy doktorskiej mgr Karoliny Goraus-Tańskiej
oddano 26 głosów: 25 głosów za, 0 głosów przeciw i 1 głos wstrzymujący się.
Ad. 7.
W dniu 28 lutego 2017 roku odbyło się posiedzenie Komisji Doktorskiej, na której
przeprowadzono obronę rozprawy doktorskiej mgr. Lucasa van der Velde “The effects of
technological change on inequality: A microeconometric perspective on selected issues.”
Sprawę zreferował Przewodniczący Komisji Doktorskiej prof. dr hab. Jan J. Michałek.
Recenzje, przedstawione przez dr hab. Adama Szulca, prof. SGH i prof. Jana Svejnara
(Columbia University), były pozytywne.
Na posiedzeniu Komisji w głosowaniu za nadaniem mgr. Lucasowi van der Velde stopnia
doktora nauk ekonomicznych oddano 11 głosów (10 członków Komisji i 1 recenzent);
wszystkie były za. Komisja zagłosowała również za wyróżnieniem rozprawy (7 głosów za
i 4 przeciw). Przed głosowaniem w sprawie nadania stopnia doktora nauk ekonomicznych
mgr. Lucasowi van der Velde, Rada Wydziału zapoznała się z listą publikacji Doktoranta.
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W głosowaniu tajnym za nadaniem stopnia doktora nauk ekonomicznych mgr. Lucasowi
van der Velde oddano 25 głosów: 24 głosy za, 1 głos przeciw i 0 głosów wstrzymujących się.
W głosowaniu tajnym za wyróżnieniem rozprawy doktorskiej mgr. Lucasa van der Velde
oddano 25 głosów: 24 głosy za, 0 głosów przeciw i 1 głos wstrzymujący się.
Ad. 8.
W dniu 28 lutego 2017 roku odbyło się posiedzenie Komisji Doktorskiej, na której
przeprowadzono obronę rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Smyk pt. „Self-selection in
occupational choice: family and gender issues.. Sprawę zreferował Przewodniczący Komisji
Doktorskiej prof. dr hab. Jan J. Michałek. Recenzje, przedstawione przez prof. dr hab. Irenę
Kotowską (SGH) oraz prof. Karstena Staehra (Tallinn University of Technology), były
pozytywne. W trakcie obrony Doktorantka w precyzyjny sposób przedstawiła tezy swojej
rozprawy doktorskiej i odpowiedziała na pytania członków Komisji. Profesor Staehr
stwierdził, że Doktorantka, jako absolwentka kierunku ekonometria, dokonała
zaawansowanych analiz zebranych danych, natomiast, jego zdaniem komponent czysto
ekonomiczny nie był zbyt wyraźnie wyeksponowany. Ogólnie, prof. Staehr wysoko ocenił
pracę doktorską i jej obronę. W trakcie posiedzenia Komisja przeprowadziła dyskusję na
temat wyróżnienia rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Smyk. Zdaniem prof. Staehra,
jedyną słabością był fakt niewskazania przez Doktorantkę najważniejszej publikacji.
W konkluzji Komisja większością głosów (8 za, 1 przeciw, 2 wstrzymujące się) przyznała
wyróżnienie Doktorantce.
Dr hab. prof. UW Mikołaj Czajkowski zaproponował stosowanie ostrzejszych kryteriów przy
przyznawaniu wyróżnień rozprawom doktorskim. Jego zdaniem mógłby to - na przykład - być
wymóg publikacji w czasopiśmie z listy A MNiSW.
Dziekan zauważył, że w Komisji Doktorskiej, w której jest przewodniczącym odbyły się trzy
obrony z rzędu z wyróżnieniem. W trakcie dyskusji podały różne głosy dotyczące
obiektywizacji kryteriów przyznawania wyróżnień. Dyskutowano m.in. czy punktem
odniesienia powinien być poziom prac doktorskich bronionych w Polsce, na dobrych
uczelniach europejskich, czy na świecie. Dziekan przypomniał, że odstawowym kryterium
głosownia nad wyróżnieniem przez Komisje jest sformułowanie odpowiednich wniosków
przez recenzentów. W celu obiektywizacji decyzji o wyróżnieniach rozpraw doktorskich
zaproponowano m.in. zmianę (rotację) składów wydziałowych komisji doktorskich,
co pozwoliłoby ujednolicić kryteria oceny prac i przyznawania wyróżnień oraz podejść do
tego problemu w bardziej interdyscyplinarny sposób.
W podsumowaniu dyskusji Dziekan zaproponował powołanie Zespołu ds. opracowania
kryteriów przyznawania wyróżnień rozpraw doktorskich w składzie: prof. dr hab. J. Kudła
(Przewodniczący), prof. dr hab. W. Maciejewski, prof. dr hab. K. Opolski,
dr hab. M. Czajkowski, prof. UW, dr hab. Ł. Goczek i dr hab. M. Krawczyk.
Przed głosowaniem w sprawie nadania stopnia doktora nauk ekonomicznych mgr Magdalenie
Smyk, Rada Wydziału zapoznała się z listą publikacji Doktorantki.
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W głosowaniu tajnym za nadaniem stopnia doktora nauk ekonomicznych mgr Magdalenie
Smyk oddano 25 głosów: 25 głosów za, 0 głosów przeciw i 0 głosów wstrzymujących się.
W głosowaniu tajnym za wyróżnieniem rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Smyk oddano
24 głosy: 19 głosów za, 0 głosów przeciw i 5 głosów wstrzymujący się.

Ad. 9.
Dziekan przedstawił trzy kandydatury do stypendiów Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego dla młodych wybitnych naukowców: dr Ewy Cukrowskiej-Torzewskiej,
dr Karoliny Goraus-Tańskiej i dra Jacka Lewkowicza
Rada Wydziału w głosowaniu jawnym jednogłośnie poparła wszystkie kandydatury.
Ad.10.
W dniu 24 lutego 2017 odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej na którym
rozstrzygnięto konkurs na stanowisko adiunkta w wymiarze 4/7 etatu na czas nieokreślony
w Katedrze Ekonomii Politycznej. Zwycięzcą konkursu została dr hab. Karolina Safarzyńska.
Przewodniczący Komisji dr hab. prof. UW Marian Wiśniewski poinformował, że na konkurs
wpłynęło tylko jedno zgłoszenie. Z uwagi na wysoką ocenę dorobku naukowego Kandydatki,
Komisja jednogłośnie zdecydowała o zatrudnieniu dr hab. Karoliny Safarzyńskiej.
W głosowaniu tajnym za zatrudnieniem dr hab. Karoliny Safarzyńskiej na stanowisku
adiunkta w wymiarze 4/7 etatu na czas nieokreślony w Katedrze Ekonomii Politycznej WNE
UW oddano 40 głosów: 39 głosów za, 0 głosów przeciw i 1 głos wstrzymujący się.

Ad.11.
W dniu 24 lutego 2017 odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej, na którym nie
wyłoniono zwycięzcy w konkursie na stanowisko adiunkta w Katedrze Bankowości,
Finansów i Rachunkowości. Przewodniczący Komisji dr hab. prof. UW Marian Wiśniewski
poinformował, że zgłoszone kandydatki nie uzyskały minimum kwalifikacyjnego.
Ad.12.
W dniu 24 lutego 2017 odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej, na którym
rozstrzygnięto konkurs na stanowisko starszego wykładowcy na czas nieokreślony
w Katedrze Statystyki i Ekonometrii. Zwycięzcą konkursu została dr Katarzyna Kopczewska.
Przewodniczący Komisji dr hab. prof. UW Marian Wiśniewski poinformował, że procedura
habilitacyjna dr Katarzyny Kopczewskiej jest na zaawansowanym etapie (wpłynęły już
2 pozytywne recenzje). Głosowanie w Komisji Konkursowej było jednogłośnie pozytywne.
W głosowaniu tajnym za zatrudnieniem dr Katarzyny Kopczewskiej na stanowisku starszego
wykładowcy na czas nieokreślony w Katedrze Statystyki i Ekonometrii WNE UW oddano
40 głosów: 40 głosów za, 0 głosów przeciw i 0 głosów wstrzymujących się.
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Ad. 13.
Dziekan poinformował, że wpłynął wniosek od Kierownika Katedry Teorii Rozwoju
Gospodarczego o zatrudnienie dr Karoliny Goraus-Tańskiej na pół etatu na stanowisku
adiunkta w tej Katedrze. Wniosek jest umotywowany względami naukowymi
i dydaktycznymi.
W głosowaniu tajnym za zatrudnieniem dr Karoliny Goraus-Tańskiej na stanowisku adiunkta
w wymiarze ½ etatu na czas nieokreślony w Katedrze Teorii Rozwoju Gospodarczego WNE
UW oddano 43 głosy: 42 głosy za, 0 głosów przeciw i 1 głos wstrzymujący się.
Ad. 14.
Dziekan poinformował, że wpłynął wniosek od Kierownika Katedry Mikroekonomii
o zatrudnienie dr Anny Kukli-Gryz na pół etatu na czas nieokreślony na stanowisku starszego
wykładowcy w tej Katedrze. Wniosek jest umotywowany względami dydaktycznymi
i naukowymi.
W głosowaniu tajnym za zatrudnieniem dr Anny Kukli-Gryz na stanowisku starszego
wykładowcy w wymiarze ½ etatu na czas nieokreślony w Katedrze Mikroekonomii WNE
UW oddano 41 głosów: 42 głosy za, 0 głosów przeciw i 1 głos wstrzymujący się.
Ad. 15.
Dziekan poinformował, że wpłynął wniosek od Kierownika Katedry Makroekonomii i Teorii
Handlu Zagranicznego o zatrudnienie dr. Leszka Wincenciaka na pół etatu na czas
nieokreślony na stanowisku starszego wykładowcy w tej Katedrze. Wniosek jest
umotywowany względami naukowymi i dydaktycznymi.
W głosowaniu tajnym za zatrudnieniem dr. Leszka Wincenciaka na stanowisku starszego
wykładowcy w wymiarze ½ etatu na czas nieokreślony w Katedrze Makroekonomii i Teorii
Handlu Zagranicznego WNE UW oddano 39 głosów: 37 głosów za, 2 głosy przeciw
i 0 głosów wstrzymujących się.
Ad. 16.
Dziekan poinformował, że wpłynął wniosek od Kierownika Katedry Bankowości, Finansów
i Rachunkowości o zatrudnienie dr Agnieszki Różyckiej na pół etatu na czas nieokreślony na
stanowisku adiunkta w tej Katedrze. Wniosek jest umotywowany względami naukowymi
i dydaktycznymi.
W głosowaniu tajnym za zatrudnieniem dr Agnieszki Różyckiej na stanowisku adiunkta
w wymiarze ½ etatu na czas nieokreślony w Katedrze Bankowości, Finansów
i Rachunkowości WNE UW oddano 41 głosów: 38 głosów za, 0 głosów przeciw i 2 głosy
wstrzymujące się.
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Ad. 17.
Dziekan poinformował, że wpłynął wniosek od Kierownika Zakładu Finansów Ilościowych
o zatrudnienie dr. Roberta Ślepaczuka na pół etatu na czas nieokreślony na stanowisku
starszego wykładowcy w tej Katedrze. Wniosek jest umotywowany względami naukowymi
i dydaktycznymi.
W głosowaniu tajnym za zatrudnieniem dr. Roberta Ślepaczuka na stanowisku starszego
wykładowcy w wymiarze ½ etatu na czas nieokreślony w Zakładzie Finansów Ilościowych
WNE UW oddano 40 głosów: 39 głosów za, 0 głosów przeciw i 1 głos wstrzymujący się.
Ad. 18.
Dziekan poinformował, że wpłynął wniosek od Kierownika Katedry Teorii Rozwoju
Gospodarczego o zatrudnienie dr. Radosława Wolniaka na pół etatu na czas nieokreślony na
stanowisku starszego wykładowcy w tej Katedrze.
W głosowaniu tajnym za zatrudnieniem dr. Radosława Wolniaka na stanowisku starszego
wykładowcy w wymiarze ½ etatu na czas nieokreślony w Katedrze Teorii Rozwoju
Gospodarczego WNE UW oddano 40 głosów: 35 głosów za, 2 głosy przeciw i 3 głosy
wstrzymujące się.
Ad. 19.
Dziekan zaproponował otwarcie konkursu na stanowisko profesora UW w Katedrze
Ekonomii Politycznej. Wniosek ten jest umotywowany względami naukowymi
i dydaktycznymi.
Wniosek został przyjęty jednogłośnie w drodze głosowania jawnego.
Ad. 20.
Dziekan poinformował, że wpłynął wniosek od Kierownika Katedry Ekonomii Politycznej
o otwarcie konkursu na stanowisko starszego wykładowcy w tej Katedrze. Wniosek jest
umotywowany względami dydaktycznymi i naukowymi.
Wniosek został przyjęty jednogłośnie w drodze głosowania jawnego.
Ad. 21.
Dziekan poinformował, że wpłynął wniosek od Kierownika Katedry Historii Gospodarczej
o otwarcie konkursu na stanowisko starszego wykładowcy w tej Katedrze. Wniosek jest
umotywowany względami dydaktycznymi i naukowymi.
Wniosek został przyjęty jednogłośnie w drodze głosowania jawnego.
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Ad. 22.
Dziekan poinformował, że wpłynął wniosek od Kierownika Katedry Statystyki i Ekonometrii
o otwarcie dwóch konkursów na stanowiska adiunktów w tej Katedrze. Wniosek jest
umotywowany względami naukowymi i dydaktycznymi.
Wniosek został przyjęty jednogłośnie w drodze głosowania jawnego.
Ad. 23.
Dziekan poinformował, że wpłynął wniosek od Kierownika Katedry Statystyki i Ekonometrii
o otwarcie konkursu na stanowisko starszego wykładowcy etatu w tej Katedrze. Wniosek jest
umotywowany względami naukowymi i dydaktycznymi.
Wniosek został przyjęty jednogłośnie w drodze głosowania jawnego.
Ad. 24.
Dziekan poinformował, że wpłynął wniosek od Kierownika Katedry Teorii Rozwoju
Gospodarczego o otwarcie konkursu na stanowisko adiunkta w tej Katedrze. Wniosek jest
umotywowany względami naukowymi i dydaktycznymi.
Wniosek został przyjęty jednogłośnie w drodze głosowania jawnego.
Ad. 25.
Dziekan poinformował, że wpłynął wniosek od Kierownika Katedry Mikroekonomii
o otwarcie dwóch konkursów na stanowiska adiunktów w tej Katedrze. Wniosek jest
umotywowany względami naukowymi i dydaktycznymi.
Wniosek został przyjęty jednogłośnie w drodze głosowania jawnego.
Ad. 26.
Dziekan poinformował, że wpłynął wniosek od Kierownika Katedry Mikroekonomii
o otwarcie konkursu na stanowisko starszego wykładowcy w tej Katedrze. Wniosek jest
umotywowany względami naukowymi i dydaktycznymi.
Wniosek został przyjęty jednogłośnie w drodze głosowania jawnego.
Ad. 27.
Dziekan poinformował, że wpłynął wniosek od Kierownika Zakładu Ludności i Demografii
o otwarcie konkursu na stanowisko adiunkta w tym Zakładzie. Wniosek jest umotywowany
względami naukowymi i dydaktycznymi.
Wniosek został przyjęty jednogłośnie w drodze głosowania jawnego.
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Ad. 28.
Dziekan poinformował, że wpłynął wniosek od Kierownika Zakładu Ludności i Demografii
o otwarcie konkursu na stanowisko asystenta w tym Zakładzie. Wniosek jest umotywowany
względami naukowymi i dydaktycznymi.
Wniosek został przyjęty jednogłośnie w drodze głosowania jawnego.
Ad. 29.
Dziekan poinformował, że wpłynął wniosek od Kierownika Katedry Bankowości, Finansów
i Rachunkowości o otwarcie dwóch konkursów na stanowiska starszych wykładowców w tej
Katedrze. Wniosek jest umotywowany względami dydaktycznymi i naukowymi.
Wniosek został przyjęty jednogłośnie w drodze głosowania jawnego.
Ad. 30.
Dziekan poinformował, że wpłynął wniosek od Kierownika Katedry Bankowości, Finansów
i Rachunkowości o otwarcie konkursu na stanowisko adiunkta w tej Katedrze. Wniosek jest
umotywowany względami dydaktycznymi i naukowymi.
Wniosek został przyjęty jednogłośnie w drodze głosowania jawnego.
Ad. 31.
Dziekan poinformował, że wpłynął wniosek od Kierownika Zakładu Finansów Ilościowych
o otwarcie konkursu na stanowisko adiunkta w tym Zakładzie. Wniosek jest umotywowany
względami naukowymi i dydaktycznymi.
Wniosek został przyjęty jednogłośnie w drodze głosowania jawnego.
Ad. 32.
Sprawę utworzenia studiów stacjonarnych II stopnia w języku angielskim pt. Data Science
(specjalność na kierunku Informatyka i Ekonometria) zreferowała dr Katarzyna Kopczewska.
Strategią Wydziału Nauk Ekonomicznych jest dalsza internacjonalizacja studiów.
Na kierunku Informatyka i Ekonometria / Informatics and Econometrics prowadzone są
studia w języku polskim bez specjalności. Będzie to pierwsza specjalność na kierunku i
pierwsze studia w języku angielskim na tym kierunku.
W ramach specjalności Data Science student będzie zdobywał pogłębioną wiedzę (w
porównaniu do specjalności Informatyka i Ekonometria) na temat zaawansowanych metod
statystycznych związanych z tzw. Machine Learning. Są to metody, które często
wykorzystywane są w nowoczesnych analizach z takich dziedzin jak ekonomia, czy finanse.
Ponadto na specjalności Data Science w mniejszym stopniu omawiane są zagadnienia
związane z metodami aktuarialnymi.
Istotną różnią specjalności Data Science w porównaniu do programu studiów na kierunku
Informatyka i Ekonometria jest również język wkładowy (język angielski).
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Ukończenie specjalności Data Science umożliwia zdobycie wysokich kwalifikacji
zawodowych analityka danych, który w sposób swobodny odnajdzie się w międzynarodowym
otoczeniu biznesowym i będzie zdolny do współpracy w ramach międzynarodowych grup
badawczych.
Sprawa ta była dokładnie analizowana przez Komisję Dydaktyczną.
W przyszłości w ramach nowego kierunku możliwa będzie współpraca z Wydziałem
Matematyki. Prof. dr hab. Dariusz Dziuba zasugerował, żeby przy tworzeniu odwołać się do
wcześniejszych doświadczeń Katedry Informatyki Gospodarczej i Analiz Ekonomicznych
(unikalne badania, problematyka sztucznej inteligencji, metody przetwarzania wiedzy).
Wniosek w sprawie utworzenia studiów II stopnia w języku angielskim pt. Data Science
(specjalność na kierunku Informatyka i Ekonometria) uzyskał jednogłośne poparcie Rady
Wydziału w drodze głosowania jawnego.
Ad. 33.
Dr Katarzyna Kopczewska przedstawiła uchwałę w sprawie wysokości opłat za usługi
edukacyjne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia. Prodziekan ds.
Studenckich stwierdziła, że opłaty w porównaniu z ubiegłym rokiem nie uległy zmianie
i wynoszą: czesne roczne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych wieczorowych 6600 zł
dla obywateli polskich i z UE oraz 2100 euro dla osób spoza UE, czesne roczne na studiach
niestacjonarnych zaocznych 6000 zł dla obywateli polskich i z UE oraz 2100 euro dla osób
spoza UE. Samorząd Studencki zaakceptował opłaty w przedstawionej wysokości.
Rada Wydziału zaakceptowała przedstawioną uchwałę w sprawie opłat za studia stacjonarne
i niestacjonarne I i II stopnia jednogłośnie w głosowaniu jawnym.
Ad. 34.
Dr Katarzyna Kopczewska przedstawiła uchwałę w sprawie zasad rekrutacji na studia
stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia. Dr Kopczewska stwierdziła, że do zasad rekrutacji
nie wprowadzono żadnych poważnych zmian, a korekty, jakie się pojawiły mają wyłącznie
techniczny charakter.
Rada Wydziału zaakceptowała przedstawioną uchwałę w sprawie zasad rekrutacji na studia
stacjonarne i niestacjonarne I i II jednogłośnie w głosowaniu jawnym.
Ad. 35.
Dr hab. Cecylia Leszczyńska przedstawiła informację na temat działalności Fundacji im
F. Skarbka w 2016 roku, tj. o osiągniętych przychodach i poniesionych kosztach.
W minionym roku Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej. Prezes Fundacji
zaapelowała do donacje na rzecz Fundacji.
Ad. 36.
Prof. dr hab. Jan J. Michałek przedstawił uchwałę w sprawie zasad rekrutacji na Stacjonarne
Studia Doktoranckie w roku akademickim 2017/2018. W uchwale wprowadzono zmianę
dotyczącą liczby przyznanych na I roku stypendiów doktoranckich – wprowadzono zasadę,
że stypendia otrzymuje nie mniej niż 50% doktorantów.
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Rada Wydziału zaakceptowała przedstawioną uchwałę w sprawie zasad rekrutacji na
Stacjonarne Studia Doktoranckie jednogłośnie w głosowaniu jawnym
Ad. 37.
Prof. dr hab. Jan J. Michałek poinformował, że skład Wydziałowej Komisji Wyborczej
(WKW) został uzupełniony o przedstawiciela Samorządu Doktoranckiego mgr Natalię
Starzykowską.
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