PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA
RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UW W DNIU 6 PAŹDZIERNIKA 2010 R.
Porządek Rady Wydziału:
1. Sprawozdanie z Senatu i informacje Dziekana – ref. prof. dr hab. T. Żylicz
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady z dnia 16.06. 2010 r. – ref. prof. dr hab. T. Żylicz
3. Sprawozdanie z rekrutacji na studia I i II stopnia – ref. prof. dr hab. U. Sztanderska
4. Sprawozdanie z działalności studiów doktoranckich w roku akademickim 2009/2010 – ref. prof. dr
hab. W. Maciejewski
5. Sprawozdanie z rekrutacji na studia doktoranckie na rok akademicki 2010/2011 – ref. prof. dr hab.
W. Maciejewski
6. Sprawozdanie z działalności zaocznych studiów doktoranckich w roku akademickim 2009/2010 –
ref. prof. dr hab. K. Opolski
7. Sprawozdanie z rekrutacji na zaoczne studia doktoranckie na rok akademicki 2010/2011 – ref. prof.
dr hab. K. Opolski
8. Dyplomy licencjata z wyróżnieniem – ref. prof. dr hab. U. Sztanderska
9. Wniosek Komisji Dydaktycznej w sprawie nauczania języka angielskiego na studiach II stopnia –
ref. prof. dr hab. U. Sztanderska
10. Powołanie Komisji ds. nadania tytułu profesora nauk ekonomicznych dr hab. prof. UW Dariuszowi
Dziubie – ref. prof. dr hab. T. Żylicz
11. Wniosek o dopuszczenie do kolokwium habilitacyjnego dr. Stanisława Kubielasa – ref. prof. dr hab.
J. J. Michałek
12. Wniosek o dopuszczenie do kolokwium habilitacyjnego dr Katarzyny Zawalińskiej – ref. prof. dr
hab. W. Maciejewski
13. Wniosek o wszczęcie przewodu habilitacyjnego i wyznaczenie recenzentów dorobku naukowego dr.
Andrzeja Cwynara – prof. dr hab. W. Koziński
14. Powołanie Komisji przewodu habilitacyjnego dr Anny Bąkiewicz – ref. prof. dr hab. T. Żylicz
15. Nadanie stopnia doktora nauk ekonomicznych mgr. Grzegorzowi Ogonkowi – ref. prof. dr hab. W.
Maciejewski
16. Powołanie Komisji oraz recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Weredy-Kolasińskiej –
ref. prof. dr hab. K. Opolski
17. Otwarcie przewodu doktorskiego mgr. Michała Kurtyki – ref. prof. dr hab. U. Sztanderska
18. Otwarcie przewodu doktorskiego mgr Joanny Nestorowicz – ref. prof. dr hab. B. Liberda
19. Otwarcie przewodu doktorskiego mgr. Tomasz Śwista – ref. prof. dr hab. W. Koziński
20. Zatrudnienie dr. Jana Fałkowskiego na stanowisku adiunkta na podstawie mianowania w Katedrze
Ekonomii Politycznej – prof. dr hab. W. Otto
21. Otwarcie konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Teorii Rozwoju Gospodarczego – ref. prof.
dr hab. T. Żylicz
22. Urlop bezpłatny dla prof. dr hab. Witolda Kozińskiego – ref. prof. dr hab. T. Żylicz
23. Zmiany organizacyjne w Katedrze Bankowości i Finansów oraz Zakładzie Strategii i Polityki
Gospodarczej – ref. prof. dr hab. T. Żylicz
24. Sprawozdanie ze stypendium habilitacyjnego dr Ewy Aksman – ref. prof. dr hab. T. Żylicz
25. Urlop habilitacyjny dr Olgi Kiuili – ref. prof. dr hab. T. Żylicz
26. Upoważnienie dla dr. Mikołaja Czajkowskiego do prowadzenia seminarium mgr pt. „Modelowanie
preferencji i wyborów” – ref. prof. dr hab. U. Sztanderska
27. Sprawy różne.

Protokół z posiedzenia Rady Wydziału:
•

Dziekan wręczył dyplomy jubileuszowe podpisane przez
Kokoszczyńskiemu, prof. J. Wilkinowi i dr C. Leszczyńskej.

•

Dr K. Metelska-Szaniawska przedstawiła ankietę dotyczącą specjalizacji Ekonomia Sektora
Publicnego i poprosiła o jej wypełnienie.

Panią

Rektor

prof.

R.

Porządek obrad przyjęto jednogłośnie.
Ad 1. Prof. T. Żylicz przedstawił następujące informacje:
a.
Ostatnie przed wakacjami posiedzenie Senatu odbyło się 16 czerwca i zostało krótko
zreferowane na poprzednim posiedzeniu RW. Dziekan przedstawił wówczas podjętą przez Senat
UW uchwałę zobowiązującą WNE UW do wyższego niż planowano punktowania starych matur
bez egzaminu z matematyki. Mimo obawy, że ten tryb może spowodować zajmowanie miejsc
"nowym" maturzystom przez "starych", nie stanowiło to poważnego problemu podczas
rekrutacji na WNE.
b.
Dziekan apeluje do wszystkich pracowników o bezwzględne przestrzeganie zasady, że zaliczać
można zajęcia tylko tym studentom, którzy są na nie zarejestrowani. Ewentualne błędy USOSa
powinny być zgłaszane do Dziekanatu Studiów, którego pracownicy mają możliwość
korygowania wpisów.
c.
W dniach 24-26 września b.r. odbyła się XX konferencja WNE UW w Kazimierzu. Dziekan
zwrócił uwagę z jednej strony na niskie uczestnictwo pracowników i doktorantów, a z drugiej na
wysoki poziom przedstawianych prezentacji. Organizacją konferencji – obok Izy Witeckiej –
zajęli się w tym roku dr Jan Fałkowski i mgr Jarosław Górski, którzy m.in. zaproponowali, aby
referatom doktorantów towarzyszyły koreferaty osób mających większe doświadczenie w danej
dziedzinie. Pomysł ten okazał się bardzo owocny i powinien być kontynuowany na kolejnych
konferencjach wydziałowych.
d.
Dziekan przedstawił plany dotyczące kolejnej konferencji wydziałowej. Odbędzie się ona w
Kazimierzu, w dniach 23-25 września 2011 r. Dziekan wystosował apel do wszystkich
pracowników i doktorantów o udział w konferencji i o pomoc w ustaleniu jej profilu. Prośba o
zgłaszanie propozycji w tej sprawie do dnia 7 grudnia b.r.
e.
Dziekan zwrócił uwagę na dwa fora dla prezentacji dokonań pracowników i doktorantów WNE:
międzynarodową konferencję WIEM (Warsaw International Economic Meeting) na przełomie
czerwca i lipca współorganizowaną z NBP oraz Konferencję Wydziałową w końcu września.
Pierwsza jest otwarta, ale poprzedzona dość rygorystyczną procedurą przyjmowania wystąpień;
dlatego cieszy, że corocznie kilkoro naszych pracowników i doktorantów występuje tam z
referatami. Druga jest zamknięta i z mniej rygorystyczną procedurą przyjmowania wystąpień
doktoranckich. Tym niemniej i ona stanowi wartościowe forum dzielenia się wynikami, a
pomyślnie przetestowana instytucja koreferatów powinna stanowić jeszcze większą zachętę dla
młodych kolegów, by zgłaszali swoje wystąpienia.
f.
W najbliższym czasie planowane są trzy kolokwia habilitacyjne: (1) dr Stanisława Kubielasa,
(2) dr Tomasza Zalegi i (3) dr Katarzyny Zawalińskiej. Z tego względu Dziekan zaproponował
dodatkowe posiedzenie w dniu 3 listopada, poświęcone (niemal) w całości kolokwium dr
Kubielasa. Natomiast spotkania 24 listopada i 8 grudnia poświęcone będą – odpowiednio –
kolokwiom dr Zalegi i dr Zawalińskiej.
g.
Począwszy od ubiegłego roku, wyłanianie kandydatów do nagród zostało w znacznej mierze
"sparametryzowane" (najmłodszych kandydatów rekrutujemy przede wszystkim w oparciu
osiągnięcia publikacyjne). Dziekan proponuje, aby również część kandydatów była wyłaniana
na podstawie najlepszych wystąpień konferencyjnych z Kazimierza wskazanych przez powołane
przez Dziekana Komisje (J. Fałkowski, W. Maciejewski, J. Górski, D. Mirowska – dla
wystąpień doktorantów i J. Wilkin, G. Kula, L. Wincenciak i M. Balcerzak – dla pozostałych
wystąpień).
h.
Rozstrzygnięty został konkurs na nagrodę Odeda Starka za wybitne osiągnięcia publikacyjne.
Laureatami tegorocznego konkursu zostali dr Jan Fałkowski i dr Mikołaj Czajkowski.

i.

j.

k.

Zgodnie z nową "kategoryzacją" Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przywrócono
WNE UW najwyższą kategorię. W piśmie skierowanym kilka miesięcy temu do Ministra NiSW
Dziekan zwrócił uwagę, że w klasyfikacji RePEc nasz Wydział wyprzedził SGH nawet w
liczbach bezwzględnych, stając się tym samym czołowym ośrodkiem naukowym w dziedzinie
nauk ekonomicznych w Polsce.
Dr Maciej Jakubowski zwrócił się o przedłużenie bezpłatnego urlopu naukowego w związku z
zatrudnieniem w OECD. Dziekan udzielił urlopu dr M. Jakubowskiemu na okres 1 listopada b.r.
– 15 lutego 2013.
28 września b.r. uroczyście zainaugurowany został nowy rok akademicki na WNE UW. Prof. dr
hab. Marian Wiśniewski wygłosił wykład inauguracyjny p.t.: „Ekonomia katastrof naturalnych”.

Ad 2. Po uwzględnieniu poprawek zaproponowanych przez prof. R. Kokoszczyńskiego Rada
Wydziału jednogłośnie przyjęła protokół z poprzedniego posiedzenia.
Ad 3. Prof. U. Sztanderska zreferowała proces rekrutacji na studia WNE UW na rok akademicki
2010/2011. Sprawozdanie z rekrutacji znajduje się w Załączniku 1. Prof. U. Sztanderska
zwróciła uwagę m.in. na bardziej skomplikowane procedury rekrutacyjne i powołanie biura
rekrutacyjnego. Podkreśliła także pracę związaną z rekrutacją dr A. Pugacewicz i dr D.
Mycielskiej.
Ad 4. Prof. W. Maciejewski przedstawił sprawozdanie z działalności studiów doktoranckich w roku
akademickim 2009/2010. Sprawozdanie zostało przyjęte przez Komisję ds. Studiów
Doktoranckich. Sprawozdanie z działalności studiów doktoranckich znajduje się w Załączniku
2.
Ad 5. Prof. W. Maciejewski przedstawił sprawozdanie z rekrutacji na studia doktoranckie na rok
akademicki 2010/2011. Według protokołu z posiedzenia Komisji ds. Studiów Doktoranckich na
studia zgłosiło się 9 kandydatów. Komisja przyjęła wszystkie osoby. Prof. Maciejewski i prof.
Wilkin zwrócili uwagę na wysoki poziom naukowy kandydatów.
Ad 6. Prof. K. Opolski przedstawił sprawozdanie z działalności zaocznych studiów doktoranckich w
roku akademickim 2009/2010. Sprawozdanie z działalności zaocznych studiów doktoranckich
znajduje się w Załączniku 3.
Ad 7. Prof. K. Opolski przedstawił sprawozdanie z rekrutacji na zaoczne studia doktoranckie na rok
akademicki 2010/2011. Na studia przyjęto 14 osób.
Ad 8. Prof. U. Sztanderska przedstawiła listę dyplomów magisterskich i licencjackich z wyróżnieniem
(w Załączniku 4). Lista została zatwierdzona jednogłośnie.
Ad 9. Prof. U. Sztanderska przedstawiła wniosek Komisji Dydaktycznej w sprawie nauczania języka
angielskiego na studiach II stopnia. Zaproponowano inną formułę zajęć kładącą nacisk na naukę
języka używanego w celach zawodowych. Zaproponowano także powołanie zespołu (ze strony
pracowników merytorycznych i doktorantów), który nadzorowałby naukę języka angielskiego
na WNE. Wniosek dotyczący zmiany nauczania języka angielskiego na WNE: zamiast
nauczanie języka angielskiego – nauczanie języka angielskiego w ekonomii i w finansach został
przyjęty jednogłośnie.
Ad 10. Dr hab. Dariusz Dziuba przedstawił swój bieżący dorobek oraz najnowszą książkę p.t.: "Sektor
informacyjny w badaniach ekonomicznych. Elementy ekonomiki sektora informacyjnego".
Dziekan zaproponował powołanie Komisji w składzie:
prof. J. Wilkin – przewodniczący
prof. M. Lasek
prof. J. Kochanowicz
prof. K. Opolski,

która by sformułowała projekt odpowiedniego wniosku w sprawie tytułu profesorskiego.
Rada jednogłośnie przyjęła wniosek.
Ad 11. Prof. J. J. Michałek przedstawił wniosek o dopuszczenie do kolokwium habilitacyjnego dr
Stanisława Kubielasa. Za dopuszczeniem do kolokwium habilitacyjnego dr Stanisława
Kubielasa głosowały 24 osoby, wszystkie za.
Ad 12. Prof. W. Maciejewski przedstawił wniosek o dopuszczenie do kolokwium habilitacyjnego dr
Katarzyny Zawalińskiej. Za dopuszczeniem do kolokwium habilitacyjnego dr Katarzyny
Zawalińskiej głosowały 23 osoby, wszystkie za.
Ad 13. Prof. W. Koziński przedstawił wniosek Komisji o wszczęcie przewodu habilitacyjnego dr
Andrzeja Cwynara. Za wszczęciem przewodu habilitacyjnego głosowało 20 osób, wszystkie za.
Na recenzentów dorobku naukowego dr Andrzeja Cwynara RW powołała prof. dr hab. K.
Opolskiego (głosowały 22 osoby, 21 za, 1 osoba wstrzymała się) oraz prof. dr hab. J.
Ostaszewskiego z SGH (głosowały 22 osoby, wszyscy za).
Ad 14. Dr Anna Bąkiewicz z UW złożyła jako rozprawę habilitacyjną książkę p.t.: "Strukturalne
aspekty rozwoju gospodarczego. Doświadczenia azjatyckie". Dziekan zaproponował, by sprawę
otwarcia przewodu habilitacyjnego rozpatrzyła Komisja w następującym w składzie:
prof. J. Michałek – przewodniczący
prof. B. Górecki
prof. Z. Hockuba
prof. J. Kudła.
RW powołała Komisję w zaproponowanym składzie przy jednym głosie wstrzymującym się.
Ad 15. Prof. T. Żylicz wystąpił z wnioskiem o nadanie stopnia doktora nauk ekonomicznych mgr
Grzegorzowi Ogonkowi. Rada przyjęła wniosek. Głosowały 22 osoby, wszystkie za.
Ad 16. Na wniosek prof. K. Opolskiego RW powołała Komisję i recenzentów rozprawy doktorskiej mgr
Magdaleny Weredy-Kolasińskiej. Za powołaniem na recenzenta prof. A. Łukasiewicza
głosowały 22 osoby, 20 za, 1 przeciw, 1 głos był nieważny. Za powołaniem na recenzenta prof.
B. Pietrzaka głosowały 22 osoby, wszyscy za.
Ad 17. Prof. U. Sztanderska wystąpiła z wnioskiem o otwarcie przewodu doktorskiego mgr Michała
Kurtyki. RW przyjęła wniosek, głosowało 20 osób, wszyscy za.
Ad 18. Prof. B. Liberda wystąpiła z wnioskiem o otwarcie przewodu doktorskiego mgr Joanny
Nestorowicz. RW przyjęła wniosek, głosowały 24 osoby, wszyscy za.
Ad 19. Prof. W. Koziński wystąpił z wnioskiem o otwarcie przewodu doktorskiego mgr Tomasz Śwista.
RW przyjęła wniosek, głosowały 23 osoby, wszyscy za.
Ad 20. Na wniosek Kierownika Katedry Ekonomii Politycznej, w którego imieniu wystąpił Proziekan
prof. W. Otto, RW wyraziła zgodę na zatrudnienie dr Jana Fałkowskiego na stanowisku
adiunkta na podstawie mianowania w Katedrze Ekonomii Politycznej. Głosowało 37 osób,
wszyscy za.
Ad 21. Kierownik Zakładu Teorii Rozwoju Gospodarczego zwrócił się z wnioskiem o otwarcie
konkursu na stanowisko adiunkta. Wśród oczekiwań wobec takiego adiunkta zostaną
wymienione zajęcia, prowadzone dotychczas przez dr Piotra Wójcika, którego zatrudnienie
niebawem skończy się. Konkurs został otwarty jednogłośnie.
Ad 22. Dziekan wystąpił z wnioskiem o udzielenie urlopu bezpłatnego prof. dr hab. W Kozińskiemu w
związku z pełnieniem funkcji Wiceprezesa NBP. Rada jednogłośnie przyznała urlop.

Ad 23. W związku z urlopem prof. Kozińskiego i nie obsadzonym stanowiskiem Kierownika Katedry
Bankowości i Finansów oraz w związku ze skurczeniem się Zakładu Polityki i Strategii
Gospodarczej, Dziekan przedstawił wniosek o likwidację Zakładu Polityki i Strategii
Gospodarczej. Wniosek został przyjęty przy jednym głosie wstrzymującym się. Pracownikom –
ze względu na ich zaangażowanie w prace związane z finansami publicznymi – Dziekan
zaproponował przeniesienie do Katedry Bankowości i Finansów. Jednocześnie, w związku z
krystalizującymi się nowymi obszarami badawczymi, które warto uwypuklić podczas
spodziewanego przeglądu naszego kierunku "Finanse i Rachunkowość" przez Państwową
Komisję Akredytacyjną, Dziekan wnioskował o zmianę nazwy na Katedra Bankowości,
Finansów i Rachunkowości. Wniosek został przyjęty jednogłośnie. Na kierownika Katedry
Bankowości, Finansów i Rachunkowości Dziekan planuje powołanie prof. K. Opolskiego.
Ad 24. Po ocenie sprawozdania z wykorzystania stypendium habilitacyjnego dr Ewy Aksman Dziekan
przedstawił wniosek o jego przyjęcie. Wniosek został przyjęty jednogłośnie.
Ad 25. Dziekan przedstawił wniosek dotyczący udzielenia półrocznego urlopu habilitacyjnego w
bieżącym semestrze dr Oldze Kiuile. Wniosek został przyjęty jednogłośnie.
Ad 26. Prof. dr hab. U. Sztanderska przedstawiła wniosek o upoważnienie dla dr Mikołaja
Czajkowskiego do prowadzenia seminarium mgr p.t.: „Modelowanie preferencji i wyborów”.
Wniosek został przyjęty jednogłośnie.
Ad 27. Sprawy różne:
• Dziekan przedstawił wniosek o zaakceptowanie opłat za studia podyplomowe (związane z
wprowadzeniem opłat w wysokości 400 zł za opóźnienie w złożeniu pracy). Przy jednym głosie
wstrzymującym się przyjęto opłaty.
• Prof. U. Sztanderska przedstawiła wniosek o poparcie dla kandydatów do stypendiów Ministra
NiSW. Wniosek został przyjęty jednogłośnie.
• Prof. R. Kokoszczyński zwrócił się z prośbą do prof. U. Sztanderskiej o przedstawienie listy
wyróżnionych dyplomów licencjackich i magisterskich z uwzględnieniem podziału na katedry i
promotorów.
• Prof. J.J. Michałek z satysfakcją odnotował, że przywrócono WNE najwyższą kategorię
MNiSW i zapytał o konsekwencje finansowe dla Wydziału. Prof. U. Sztanderska wskazała na
wzrost możliwości finansowania BST.
• Prof. B. Liberda zwróciła uwagę na konieczność przeprowadzenia pilnych remontów niektórych
sal (szczególnie sali 101 i 203). Dziekan zobowiązał się ocenić możliwości finansowe wydziału
w tej kwestii.

