Porządek posiedzenia Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych UW
z dnia 30.03.2016
1. Przyjęcie porządku Rady Wydziału – ref. prof. dr hab. J. J. Michałek
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału w dniu 02.03.2016 r.
– ref. prof. dr hab. J. J. Michałek
3. Informacje dziekana – ref. prof. dr hab. J. J. Michałek
4. Nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk ekonomicznych dr Annie Bartczak
– ref. dr hab. P. Strawiński
5. Nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk ekonomicznych dr. Pawłowi
Kaczmarczykowi – ref. dr hab. M. Brzeziński
6. Nadanie stopnia doktora nauk ekonomicznych mgr. Mohammadowi Mahdi Ghodsi
– ref. prof. dr hab. A. Cieślik
7. Nadanie stopnia doktora nauk ekonomicznych mgr Iwecie Opolskiej
– ref. prof. dr hab. W. Maciejewski
8. Powołanie Komisji i recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Ewy CukrowskiejTorzewskiej – ref. prof. UW dr hab. U. Sztandar-Sztanderska
9. Powołanie Komisji i recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Doroty Mirowskiej
– ref. prof. dr hab. J. Wilkin
10. Uchwała w sprawie przyjęcia skorygowanego Regulaminu Wydziału Nauk
Ekonomicznych – ref. prof. dr hab. J. Kudła
11. Sprawozdanie finansowe za 2015 rok – ref. prof. UW dr hab. U. Sztandar-Sztanderska
12. Uchwała w sprawie zmiany Szczegółowych Zasad Studiowania na WNE
– ref. dr K. Kopczewska
13. Uchwała w sprawie zmian w programach studiów I i II stopnia
– ref. dr K. Kopczewska
14. Opłaty za niestacjonarne studia doktoranckie – ref. prof. dr hab. K. Opolski
15. Opłaty za stacjonarne studia doktoranckie – ref. prof. dr hab. W. Maciejewski
16. Sprawy różne
Protokół z posiedzenia Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych UW
z dnia 30.03.2016
Ad. 1.
Prof. dr hab. J.J. Michałek zaproponował zmianę porządku Rady Wydziału polegającą na
dodaniu punktu 9a: Powołanie zespołu ds. doktoratu p. Marcina Krupy.
Porządek Rady Wydziału z powyższą zmianą został przyjęty jednogłośnie.
Ad.2.
Proponowany protokół z posiedzenia Rady Wydziału w dniu 02.03.2016 został
zaakceptowany jednogłośnie po wprowadzeniu poprawek redakcyjnych zgłoszonych przez
dr hab., prof. UW Ryszarda Kokoszczyńskiego.
Ad.3.
Prof. dr hab. J.J. Michałek poinformował, że w dniu 28 lutego 2016 roku zmarł profesor
Stanisław Wellisz, założyciel Katedry Mikroekonomii, profesor Wydziału w latach 1990.
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Od 1995 roku, dzięki staraniom Profesora Wellisza oraz środkom przyznanym przez cztery
wielkie fundacje amerykańskie przy Wydziale Nauk Ekonomicznych UW uruchomiono
Centrum Badań Ekonomicznych Europy Środkowej i Wschodniej. Centrum przyznawało
stypendia badawcze młodym ekonomistom z Polski i krajów ościennych. Profesor Wellisz nie
ograniczał swojej działalności tylko do WNE. W 1991 roku razem z polskimi ekonomistami
uruchomił przy Fundacji im. Stefana Batorego Letnią Szkołę Ekonomii. Wyrazem uznania
przez środowisko naukowe Uniwersytetu Warszawskiego było nadanie Profesorowi
Stanisławowi Welliszowi tytułu Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Warszawskiego w 1998
roku. Pogrzeb profesora Stanisława Wellisza odbędzie się najprawdopodobniej w dniu 20
czerwca 2016 roku w Warszawie. Rada Wydziału uczciła pamięć profesora Stanisława
Wellisza minutą ciszy.
Prof. dr hab. J.J. Michałek poinformował, iż od czasu ostatniego posiedzenia Rady Wydziału
odbyło się jedno posiedzenie Senatu UW w dniu 23.02.2016. Najważniejszy dla Wydziału
punkt dotyczył trzech wniosków o mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego na
Uniwersytecie Warszawskim na czas nieokreślony. Wnioski te dotyczyły prof. dr hab.
Andrzeja Cieślika, prof. dr hab. Janusza Kudły oraz prof. dr hab. Barbary Z. Liberdy.
Wszystkie trzy wnioski zostały pozytywnie zaopiniowane przez Komisję rektorską ds.
nominacji profesorskich. W trakcie głosowania na posiedzeniu Senatu wszystkie trzy wnioski
zostały zaakceptowane przeważającą większością głosów przy 1-2 głosach wstrzymujących
się. Prof. dr hab. J.J. Michałek serdecznie pogratulował wszystkim nominowanym
profesorom.
Prof. dr hab. J.J. Michałek poinformował również, iż na posiedzeniu Senatu nie podjęto
uchwały w sprawie profilu i programu kształcenia studiów prowadzonych na WNE.
Przekazane przez Wydział materiały muszą zostać skorygowane. Decyzja Senatu w tej
sprawie będzie prawdopodobnie finalizowana na posiedzeniu kwietniowym.
Decyzją Prorektora prof. dr hab. Alojzego Nowaka grant NCN prowadzony na WNE i
kierowany przez dr. Krzysztofa Makarskiego (pracującego na SGH i w NBP) został
przeniesiony do Fundacji Adeptów i Miłośników Ekonomii założonej i kierowanej przez dr
hab. Joannę Tyrowicz. Dziekani Wydziału wyrażali wątpliwości etyczne wobec takiej
inicjatywy, ale przekazali rozstrzygnięcie w ręce Prorektora.
Z inicjatywy Kierownika Katedry Ekonomii Politycznej w dniu 4 kwietnia o godz. 12.30
Wydział będzie gościć wicepremiera i ministra rozwoju Mateusza Morawieckiego, autora
„Planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju”. Debata nad tym programem będzie miała
charakter seminaryjnego spotkania i rozpocznie się od krótkiego wprowadzenia ze strony
gościa. Pana Premiera powita JMR prof. Marcin Pałys, a samo spotkanie poprowadzi dr hab.,
prof. UW Urszula Sztandar-Sztanderska. W spotkaniu mogą wziąć udział wszyscy
zainteresowani pracownicy WNE UW. Prof. dr hab. J.J. Michałek poprosił, aby
rozpowszechnić informację o tym spotkaniu wśród pracowników katedr/zakładów. Prof. dr
hab. J.J. Michałek poprosił również, by osoby, które chcą wziąć udział w tej dyskusji,
potwierdziły ten fakt do dn. 30 marca p. Beacie Kący, a także przekazały dr hab., prof. UW
Urszuli Sztandar-Sztanderskiej ewentualne informacje na temat swego „pola zainteresowania”
(tych kwestii z planu Morawieckiego, które te osoby chciałyby szczególnie skomentować) po
to, by mogła lepiej zorganizować dyskusję.

2

Prof. dr hab. J.J. Michałek poinformował, iż Wydziałowa Komisja Wyborcza proponuje, by
wybory indykacyjne na dziekana WNE UW odbyły się bezpośrednio po posiedzeniu Rady
Wydziału. Wstępnie ustalone terminy spotkań wyborczych są następujące: (1) 30.03 po RW
godz. 15:30 głosowanie indykacyjne, (2) 13.04 godz. 13:15 spotkanie przedwyborcze
kandydatów na Dziekana, (3) 11.05 godz. 13:15 wybór Dziekana i spotkanie przedwyborcze
dotyczące Prodziekanów, (4) 25.05 godz. 15:30 wybór Prodziekanów.
Prof. dr hab. J.J. Michałek przypomniał, że kierownicy katedr i zakładów powinni zgłaszać
wnioski dotyczące zatrudnienia nowych pracowników i/lub przedłużenia zatrudnienia
osobom, którym kończy się umowa o pracę. W przypadkach, w których wymaga to
konkursów, Rada Wydziału decyzje o ich ogłoszeniu powinna podjąć na posiedzeniu 27
kwietnia 2016 r. W przypadkach, kiedy nie jest wymagane postępowanie konkursowe,
odpowiednie uchwały Rady Wydziału mogą zapaść w maju. Dotrzymanie tych terminów
gwarantuje zamknięcie procedur zatrudnieniowych tak, by od nowego roku akademickiego
nowozatrudnieni mogli podjąć pracę.
Prof. dr hab. J.J. Michałek poinformował o rozpoczęciu remontu lewego skrzydła Wydziału.
Prowadzi go firma PAMAR, która zaoferowała najniższą cenę i wygrała przetarg. Ta część
budynku została już wydzielona na poziomie parteru oraz I i II piętra. Udało się również
podstemplować stropy pod bramą, co umożliwia normalne korzystanie z przejazdu. W okresie
wakacji letnich Wydział będzie starał się również wykonać prace związane z częściowym
odnowieniem części centralnej budynku. Jest to jednak bardzo trudne zadanie, gdyż wymaga
uzyskania zgody konserwatora zabytków oraz pozwolenia na budowę. Prof. dr hab. J.J.
Michałek podziękował wszystkim za pomoc w opróżnieniu pokoi w lewym skrzydle
budynku. W najbliższym czasie budowa może stać się bardziej hałaśliwa. Największe
trudności związane z ograniczoną powierzchnią dydaktyczną będą czekały Wydział w
semestrze zimowym 2016/2017.
Ad.4.
Dr hab. Paweł Strawiński zreferował posiedzenie Komisji do spraw postępowania
habilitacyjnego dr Anny Bartczak w dniu 11 marca 2016 . Wszystkie trzy recenzje dorobku dr
Anny Bartczak były pozytywne i kończyły się konkluzją o nadanie stopnia doktora
habilitowanego. W dyskusji na posiedzeniu Komisji jej członkowie podkreślali pozytywne
walory dorobku badawczego dr Anny Bartczak. Dr hab. Paweł Strawiński poinformował, iż w
głosowaniu nad uchwałą o przedstawieniu Radzie Wydziału Nauk Ekonomicznych UW
wniosku o nadanie dr Annie Bartczak stopnia doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w
dyscyplinie ekonomia, wszyscy obecni członkowie Komisji głosowali za przyjęciem
powyższej uchwały.
W głosowaniu tajnym za nadaniem dr Annie Bartczak stopnia doktora habilitowanego nauk
ekonomicznych oddano 23 głosy: 22 głosy za, 0 głosów przeciw, 1 głos wstrzymujący się.
Ad.5.
Dr hab. Michał Brzeziński zreferował posiedzenie Komisji do spraw postępowania
habilitacyjnego dr. Pawła Kaczmarczyka w dniu 11 marca 2016 r. Wszystkie trzy recenzje
dorobku dr. Pawła Kaczmarczyka były pozytywne, a recenzenci stwierdzili, iż habilitant
spełnia warunki konieczne do nadania stopnia doktora habilitowanego.
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Dr hab. Michał Brzeziński poinformował, iż w głosowaniu nad uchwałą o przedstawieniu
Radzie Wydziału Nauk Ekonomicznych UW wniosku o nadanie dr. Pawłowi
Kaczmarczykowi stopnia doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie
ekonomia, wszyscy obecni członkowie Komisji głosowali za przyjęciem powyższej uchwały.
Prof. dr. hab. Marek Bednarski, będący członkiem tej Komisji, potwierdził pozytywny
przebieg posiedzenia Komisji.
W głosowaniu tajnym za nadaniem dr. Pawłowi Kaczmarczykowi stopnia doktora
habilitowanego nauk ekonomicznych oddano 23 głosy: 23 głosy za, 0 głosów przeciw, 0
głosów wstrzymujących się.
Ad.6.
W dniu 2 marca 2016 roku odbyła się obrona pracy doktorskiej mgr. Mohammada Mahdi
Ghodsiego. Dr hab., prof. UW Urszula Sztandar-Sztanderska, pod nieobecność
przewodniczącego Komisji doktorskiej, prof. dr. hab. Andrzeja Cieślika, zrelacjonowała
przebieg obrony zaznaczając, iż doktorant udzielił na wszystkie zadane pytania pogłębionych
odpowiedzi. W głosowaniu wzięło udział 10 członków komisji – wszyscy głosowali za
wnioskiem do Rady Wydziału o nadanie mgr. Mohammadowi Mahdi Ghodsiemu stopnia
doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia. Dr hab., prof. UW Urszula SztandarSztanderska dodała, iż prof. dr. hab. Andrzej Cieślik zwrócił się z pytaniem do recenzentów,
czy rozprawa doktorska mgr. Mohammada Mahdi Ghodsiego zasługuje na wyróżnienie.
Prof. dr hab. Anna Zielińska-Głębocka wypowiedziała się za wyróżnieniem wyżej
wymienionej rozprawy. Prof. dr hab. Elżbieta Czarny wstrzymała się od głosu ze względu na
zastrzeżenia formalne do pierwszej wersji rozprawy doktorskiej. W głosowaniu nad
wnioskiem do Rady Wydziału o wyróżnienie rozprawy doktorskiej mgr. Mohammada Mahdi
Ghodsiego wzięło udział 10 osób – 6 osób głosowało za powyższym wnioskiem, 4 osoby
wstrzymały się od głosu.
Dr hab. Katarzyna Śledziewska potwierdziła wypowiedź dr hab. prof. UW U. Sztandar
Sztanderskiej, że zastrzeżenia prof. dr hab. Elżbiety Czarny dotyczyły głównie kwestii
formalnych odnoszących się do pierwszej wersji wyżej wymienionej rozprawy doktorskiej.
W głosowaniu tajnym za nadaniem stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie
ekonomia mgr. Mohammadowi Mahdi Ghodsiemu oddano 23 głosy: 22 głosy za, 0 głosów
przeciw, 0 głosów wstrzymujących się, 1 głos był nieważny.
W głosowaniu tajnym za wyróżnieniem rozprawy doktorskiej mgr. Mohammada Mahdi
Ghodsiego oddano 23 głosy: 9 głosów za, 5 głosów przeciw, 9 głosów wstrzymujących się.
Ad. 7.
W dniu 30 marca 2016 odbyła się obrona pracy doktorskiej mgr Iwety Opolskiej. Prof. dr hab.
Wojciech Maciejewski zrelacjonował przebieg obrony zaznaczając, iż promotorem był prof.
dr hab. Tomasz Żylicz, a recenzentami prof. dr hab. Adam Budnikowski oraz dr. hab., prof.
UW Marian Wiśniewski. Obie recenzje były pozytywne. Również odpowiedzi na zadawane
podczas obrony pytania były ocenione pozytywnie. W głosowaniu nad wnioskiem do Rady
Wydziału o nadanie mgr Iwecie Opolskiej stopnia doktora nauk ekonomicznych w
dyscyplinie ekonomia wzięło udział 10 członków komisji – 9 osób głosowało za powyższym
wnioskiem.
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W głosowaniu tajnym za nadaniem stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie
ekonomia mgr Iwecie Opolskiej oddano 23 głosy: 22 głosy za, 0 głosów przeciw, 1 głos
wstrzymujący się.
Ad.8.
Prof. dr hab. J.J. Michałek poinformował o wpłynięciu wniosku od dr hab., prof. UW Urszuli
Sztandar-Sztanderskiej, promotora rozprawy doktorskiej mgr Ewy Cukrowskiej-Torzewskiej
o powołanie recenzentów rozprawy doktorskiej. Dr hab., prof. UW Urszula SztandarSztanderska zaproponowała, by zostali nimi prof. dr hab. Irena Kotowska z SGH i dr hab.
prof. PAN Leszek Morawski z Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN.
W głosowaniu tajnym za powołaniem prof. dr hab. Ireny Kotowskiej na recenzenta rozprawy
doktorskiej mgr Ewy Cukrowskiej-Torzewskiej oddano 22 głosy: 21 głosów za, 0 głosów
przeciw, 0 głosów wstrzymujących się, 1 głos był nieważny.
W głosowaniu tajnym za powołaniem dr. hab. Leszka Morawskiego na recenzenta rozprawy
doktorskiej mgr Ewy Cukrowskiej-Torzewskiej oddano 22 głosy: 21 głosów za, 0 głosów
przeciw, 0 głosów wstrzymujących się, 1 głos był nieważny.
Ad.9.
Prof. dr hab. J.J. Michałek poinformował o wpłynięciu wniosku od prof. dr hab. Jerzego
Wilkina, promotora rozprawy doktorskiej mgr Doroty Mirowskiej-Wierzbickiej, o powołanie
recenzentów rozprawy. Prof. dr hab. Jerzy Wilkin zaznaczył, iż jest to przewód doktorski w
starej procedurze, stąd jeden z recenzentów może być osobą z Wydziału. Prof. dr hab. Jerzy
Wilkin zaproponował by recenzentami zostali prof. dr hab. Krzysztof Opolski oraz prof. dr
hab. Elżbieta Mączyńska z SGH.
W głosowaniu tajnym za powołaniem prof. dr. hab. Krzysztofa Opolskiego na recenzenta
rozprawy doktorskiej mgr Doroty Mirowskiej-Wierzbickiej oddano 23 głosy: 21 głosów za, 0
głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się, 2 głosy były nieważne.
W głosowaniu tajnym za powołaniem prof. dr. hab. Elżbiety Mączyńskiej na recenzenta
rozprawy doktorskiej mgr Doroty Mirowskiej-Wierzbickiej oddano 23 głosy: 22 głosy za, 0
głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się, 1 głos był nieważny.
Ad.9a.
Prof. dr hab. J.J. Michałek poinformował, iż w najbliższym czasie czeka Radę Wydziału
skomplikowana dyskusja i konieczność podjęcia trudnej decyzji. Rada Wydziału otrzymała
list od Centralnej Komisji (CK) do spraw Stopni i Tytułu dotyczący uchylenia decyzji Rady
Wydziału Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (RWF UEK). CK zwraca się
do Rady Wydziału WNE z poleceniem „powtórzenia czynności związanych z uchyloną
uchwałą” i ponownego zbadania sprawy rozprawy doktorskiej magistra Marcina Krupy. Prof.
dr hab. J.J. Michałek poinformował, iż tekst tej rozprawy zatytułowanej: „Wzrost
gospodarczy USA a skala wojen w ujęciu globalnym” został już wcześniej przesłany do
członków Rady Wydziału.
Prof. dr hab. J.J. Michałek dodał, iż zgodnie z listem od CK obrona tej rozprawy odbyła się
przed komisją doktorską, która na podstawie dwóch pozytywnych recenzji prof. Tadeusza
Grabińskiego i prof. Aleksandra Grzelaka (recenzje zostały również przesłane do członków
Rady Wydziału) i „niestandardowej” obrony przyjęła rozprawę.
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Potem jednak członkowie Komisji prawdopodobnie „dopiero po przyjęciu obrony
zreflektowali się, jaki jest poziom rozprawy, której obronę przyjęli”. W efekcie Rada
Wydziału Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie podjęła uchwałę o
nieprzyznaniu stopnia doktora magistrowi Marcinowi Krupie. Mgr Krupa napisał odwołanie
do CK, która na tej podstawie uchyliła uchwałę Rady Wydziału Finansów UEK i skierowała
sprawę do Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych UW z prośbą o jej „kontynuowanie”.
Prof. dr hab. J.J. Michałek poinformował, iż jego wymiana korespondencji z CK (dotycząca
możliwości przeprowadzenia całego postępowania doktorskiego od początku; przesłana
również w załączeniu) w tej sprawie niczego nie zmieniła. Prof. dr hab. J.J. Michałek uważa,
iż w tej sytuacji należy starannie przeanalizować sprawę i zagłosować ws. nadania stopnia
doktora magistrowi Krupie. Prof. dr hab. J.J. Michałek wyraził przekonanie, że decyzję w tej
sprawie będzie można podjąć najwcześniej na kwietniowej Radzie Wydziału. Dodatkowo
prof. dr hab. J.J. Michałek uważa, iż należy powołać zespół, który starannie przeanalizuje cały
przebieg tej sprawy oraz stosowną dokumentację. Prof. dr hab. J.J. Michałek zaznaczył, iż w
dokumentacji tej brakuje – jak się wydaje - autoreferatu mgr. Marcina Krupy oraz treści jego
odwołania do CK. Prof. dr hab. J.J. Michałek zaproponował, aby w skład wyżej
wymienionego zespołu weszli: dr hab., prof. UW Ryszard Kokoszczyński, dr hab., prof. UW
Stanisław Kubielas, dr hab. Cecylia Leszczyńska oraz prof. dr. hab. Tomasz Żylicz. Prof. dr
hab. J.J. Michałek zaznaczył, iż rozmawiał wstępnie z wyżej wymienionymi osobami i
uzyskał ich zgodę na udział w zespole.
W głosowaniu jawnym zespół w wyżej wymienionym składzie został powołany jednogłośnie.
Ad.10.
Prof. dr hab. J.J. Michałek przypomniał, iż na posiedzeniu Rady Wydziału w dniu 9 grudnia
2015 roku przyjęto tekst Regulaminu Wydziału Nauk Ekonomicznych. Został on skierowany
do Senackiej Komisji Prawno-Statutowej. W czasie posiedzenia tej Komisji, na którym WNE
reprezentował prof. dr hab. Janusz Kudła, zasugerowano pewne poprawki. Prof. dr hab.
Janusz Kudła omówił te poprawki. Jedna z nich dotyczyła wykreślenia zapisu o możliwości
delegowania uprawnień przez Dziekana jako zwierzchnika kierowników jednostek
organizacyjnych. Druga poprawka dotyczyła konieczności dokonania zapisu o Kolegium
Elektorów Wydziału. Prof. dr hab. Janusz Kudła zaznaczył również, iż Komisja zgłosiła
uwagi natury technicznej. Dr hab., prof. UW Ryszard Kokoszczyński zgłosił uwagi do
skorygowanego tekstu regulaminu. Odnosząc się do tych uwag prof. dr hab. Janusz Kudła
zaznaczył, iż możliwe jest dokonanie w regulaminie zapisu o możliwości współpracy
biblioteki wydziałowej z wszystkimi bibliotekami a nie tylko bibliotekami naukowymi.
Natomiast, w przypadku zapisu dotyczącego studiów z innymi uczelniami to oddaje on,
zdaniem prof. dr. hab. Janusza Kudły, stan obecny, a nie to, co będzie działo się w przyszłości.
Dr hab., prof. UW Urszula Sztandar-Sztanderska dodała w odniesieniu do uwag dr. hab., prof.
UW Ryszarda Kokoszczyńskiego, iż Prodziekan ds. studenckich obsługiwany jest przez
Dziekanat ogólny i Dziekanat ds. studenckich, zapisu w tej kwestii nie należy zatem
zmieniać.
W głosowaniu jawnym skorygowany Regulamin WNE UW został przyjęte jednogłośnie.
Ad.11.
Dr hab., prof. UW Urszula Sztandar-Sztanderska przedstawiła sprawozdanie finansowe za
2015 r. zaznaczając, iż Komisja ds. finansowych Wydziału zaaprobowała sprawozdanie.
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Dr hab., prof. UW Urszula Sztandar-Sztanderska zaznaczyła, iż dotąd nie ma jeszcze planu
finansowego, ponieważ nie otrzymano z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
środków z dotacji algorytmicznej.
Dr hab., prof. UW Urszula Sztandar-Sztanderska podkreśliła, iż zasób finansowy Wydziału
zwiększył się o ok. 2 mln złotych i ma on służyć jako „bufor bezpieczeństwa” dla prac
remontowych oraz dla zatrudniania nowych osób. Dr hab., prof. UW Urszula SztandarSztanderska dodała, iż czynione są zabiegi w celu uzyskania środków finansowych na remont
starej części budynku Wydziału. Wzrost zasobu finansowego Wydziału wynika z
restrukturyzacji źródeł dochodów Wydziału. Źródła, które kiedyś przynosiły dochody (studia
niestacjonarne i studia podyplomowe), obecnie ich nie generują. Spowodowane to jest
spadającym, głównie z przyczyn demograficznych, zainteresowaniem tymi studiami. Nowymi
źródłami dochodów dla Wydziału są studia anglojęzyczne oraz badania. Znaczne zwiększenie
liczby grantów pozwala sfinansować wyjazdy konferencyjne czy stażowe ze środków
pochodzących z projektów, a nie ze środków ogólnych. Dzięki temu dynamicznie rośnie
liczba wyjazdów na konferencje krajowe i zagraniczne. Innym nowym źródłem dochodów
Wydziału jest dotacja na obsługę przejętego od Instytutu Tele- i Radiotechnicznego skrzydła.
Dr hab., prof. UW Ryszard Kokoszczyński zapytał, dlaczego wydatki na środki na czystość i
higienę wyniosły zero złotych. Dr hab., prof. UW Urszula Sztandar-Sztanderska
odpowiedziała, iż najprawdopodobniej uzyskano specjalne środki na powyższe wydatki. Dr
hab., prof. UW Marian Wiśniewski zaznaczył, iż w ocenie Wydziałowej Komisji ds.
finansowych Wydziału sytuacja finansowa Wydziału jest stabilna i bezpieczna, a nadwyżka
środków finansowych potrzebna jest do zabezpieczenia prac remontowych. Dr hab., prof. UW
Urszula Sztandar-Sztanderska uzupełniła, iż na podwyżki wynagrodzeń zasadniczych dla
pracowników naukowych od 1 kwietnia br. (z wyrównaniem od 1 stycznia br.)
zagwarantowane są środki nie pochodzące z nadwyżki.
W głosowaniu jawnym sprawozdanie finansowe za 2015 r. zostało przyjęte jednogłośnie.
Ad.12.
Dr Katarzyna Kopczewska przedstawiła proponowane zmiany w Szczegółowych Zasad
Studiowania na WNE. Zmiany te związane są z przekształceniem kierunków
Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno-Matematyczne i Międzykierunkowe Studia
Ekonomiczno-Menedżerskie w specjalności na kierunku Ekonomia oraz konieczności
uzgodnienia zasad z Regulaminem Studiów UW. Powyższe zmiany były konsultowane z
Samorządem Studentów i Komisją Dydaktyczną.
Dr hab., prof. UW Ryszard Kokoszczyński przekazał uwagi redakcyjne do proponowanych
zmian.
W głosowaniu jawnym proponowane zmiany w Szczegółowych Zasad Studiowania na WNE,
po uwzględnieniu uwag dr. hab., prof. UW Ryszarda Kokoszczyńskiego, zostały przyjęte
jednogłośnie.
Ad.13.
Dr Katarzyna Kopczewska poinformowała, iż Komisja Dydaktyczna wnioskuje o następujące
zmiany w programach studiów:
1. dodanie wykładu Introduction to Quantitative Finance (30 godzin) w I semestrze w
programie Quantitative Finance;
2. zmianę formy i zwiększenie liczby godzin zajęć przedmiotu Finanse II na studiach
licencjackich na wszystkich programach z konwersatorium na wykład z ćwiczeniami;
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3. przesunięcie o jeden semestr (z I na II semestr I roku) Rachunkowości na specjalności
Finance and International Investments. Po zmianach przedmiot ten odbywać się będzie
w II semestrze I roku i I semestrze II roku;
4. na studiach II stopnia na specjalności Ekonomia Przedsiębiorstwa przedmiot Modele
wspomagające podejmowanie decyzji jest dublowany (przez ten sam przedmiot dla
MSEMEN na studiach I stopnia). Stąd wniosek, aby przedmiot ten był przedmiotem
do wyboru w II semestrze I roku tych studiów;
5. przesunięcie Mikroekonometrii na studiach II stopnia na specjalności Ekonomia
Przedsiębiorstwa z I na II semestr I roku.
Dr hab., prof. UW Mikołaj Czajkowski zaznaczył, iż zmiana dotycząca Mikroekonometrii nie
była z nim konsultowana i zrównanie w czasie tego przedmiotu z Zaawansowaną
Ekonometrią nie jest dobrym rozwiązaniem. Dr Katarzyna Kopczewska poinformowała, iż
przedmiot na I semestrze studiów jest za wcześnie (jest zbyt trudny), a jego prowadzenie w I
lub II semestrze II roku wyżej wymienionej specjalności jest zbyt późne, ponieważ
uniemożliwia wykorzystanie studentom nabytych podczas tego przedmiotu umiejętności do
pisania pracy magisterskiej. Stąd rozwiązaniem kompromisowym jest przesunięcie tego
przedmiotu na II semestr I roku wyżej wymienionej specjalności.
W głosowaniu jawnym proponowane zmiany w programach studiów zostały przyjęte przy
trzech głosach wstrzymujących się.
Ad.14.
Prof. dr hab. Krzysztof Opolski przedstawił uchwałę w sprawie opłat za niestacjonarne studia
doktoranckie (zaoczne) w roku akademickim 2016/2017.
W głosowaniu jawnym wyżej wymieniona uchwała została przyjęta jednogłośnie.
Ad.15.
Prof. dr hab. Wojciech Maciejewski przedstawił uchwałę w sprawie opłat za stacjonarne
studia doktoranckie w roku akademickim 2016/2017.
W głosowaniu jawnym wyżej wymieniona uchwała została przyjęta jednogłośnie.
Ad.16.
Sprawy różne:
Prof. dr hab. J.J. Michałek poinformował, iż Wydział może zgłaszać kandydatów na
członków Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułu. Prof. dr hab. J.J. Michałek zaznaczył,
iż dobrym kandydatem wydaje się być prof. dr hab. Janusz Kudła. Dr hab., prof. UW Mikołaj
Czajkowski zgłosił kandydaturę prof. dr. hab. Tomasza Żylicza. Prof. dr hab. Tomasz Żylicz
podkreślił, iż kandydatura prof. dr. hab. Janusza Kudły jest bardzo dobrą kandydaturą. Dr
hab., prof. UW Urszula Sztandar-Sztanderska poinformowała, iż powstaje Komisja ds.
polityki naukowej przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Wydział chce do tej
Komisji zgłosić kandydaturę prof. dr. hab. Tomasza Żylicza.
Prof. dr hab. J.J. Michałek zaznaczył, iż z zespół ds. doktoratu p. Marcina Krupy powinien
wybrać swojego przewodniczącego.
Prof. dr hab. J.J. Michałek poinformował, iż na stronie internetowej UW dostępne są
materiały z debaty rektorskiej z dnia 22.03.2016.

8

