Porządek posiedzenia Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych UW
z dnia 27.01.2016
1. Wizyta Jego Magnificencji Rektora prof. Marcina Pałysa
2. Przyjęcie porządku Rady Wydziału – ref. prof. dr hab. J. J. Michałek
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału w dniu 13.01.2016 –
ref. prof. dr hab. J. J. Michałek
4. Informacje dziekana - ref. prof. dr hab. J. J. Michałek
5. Zatrudnienie prof. dr. hab. Andrzeja Cieślika na stanowisku profesora zwyczajnego
w Katedrze Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego – ref. prof. dr hab. J. J.
Michałek
6. Zatrudnienie prof. dr. hab. Janusza Kudły na stanowisku profesora zwyczajnego
w Katedrze Bankowości, Finansów i Rachunkowości – ref. prof. dr hab. J. J. Michałek
7. Zatrudnienie prof. dr hab. Zofii Barbary Liberdy na stanowisku profesora
zwyczajnego w Katedrze Teorii Rozwoju Gospodarczego – ref. prof. dr hab. J. J.
Michałek
8. Zatrudnienie dr. Tomasza Gajderowicza na stanowisku adiunkta w Katedrze
Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego – ref. prof. dr hab. J. J. Michałek
9. Zatrudnienie dr. hab. Marcina Gruszczyńskiego na stanowisku adiunkta w Katedrze
Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego – ref. prof. dr hab. J. J. Michałek
10. Zatrudnienie dr. Krzysztofa Spirzewskiego na stanowisku adiunkta w wymiarze ½
etatu w Katedrze Bankowości, Finansów i Rachunkowości – ref. prof. dr hab. J. J.
Michałek
11. Zatrudnienie mgr. Sviataslau Valasiuka na stanowisku asystenta naukowego w
wymiarze ½ etatu w projekcie TRANPAREA – ref. prof. dr hab. J. J. Michałek
12. Zmiana tytułu rozprawy doktorskiej mgr. Tomasza Skoczylasa – ref. dr hab. Prof. UW
R. Kokoszczyński
13. Powołanie Komisji i recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. Tomasza Skoczylasa –
ref. prof. UW dr hab. R. Kokoszczyński
14. Zmiany w programie studiów II stopnia – uzupełnienie programów studiów o zajęcia z
wychowania fizycznego - ref. dr Katarzyna Kopczewska
15. Zasady rekrutacji na studia II stopnia w roku akademickim 2017/2018 - ref. dr
Katarzyna Kopczewska
16. Uchwała w sprawie opłat za usługi dydaktyczne w roku akademickim 2016/2017 - ref.
dr Katarzyna Kopczewska
17. Opina Rady Wydziału dotycząca Zarządzenia Dziekana WNE UW w sprawie zasad
rozliczania i wynagradzania zajęć dydaktycznych prowadzonych przez pracowników i
doktorantów WNE w roku akademickim 2015/2016 - ref. dr hab. prof. UW U.
Sztandar-Sztanderska
18. Sprawy różne
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Protokół z posiedzenia Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych UW
z dnia 27.01.2016
Ad.1.
Rektor UW prof. Marcin Pałys poinformował o długookresowych planach inwestycyjnych
całego UW, w tym również związanych z sytuacją Wydziału, co jest ważne ze względu na
zabezpieczenie pomieszczeń właściwych dla prowadzenia i rozwoju działalności naukowej i
dydaktycznej. JMR Pałys potwierdził, że przyszła siedziba WNE ma być zlokalizowana na
campusie UW na Powiślu. Najważniejsze działanie w najbliższych latach dotyczy budowy
budynku Wydziału przy ul. Furmańskiej. Działka, na której powstać ma budynek dla WNE,
jest współdzierżawiona przez UW i Instytut Filozofii i Socjologii PAN. Stan prawny działki
jest już uporządkowany, trwają natomiast uzgodnienia z PAN na temat partycypacji w
kosztach budowy budynku. Jeśli chodzi o perspektywę czasową, to rozpoczęcie budowy
przewidziane jest na 2019 r. a zakończenie na 2022 r.
Prof. dr hab. J.J. Michałek zaznaczył, iż strategia Wydziału znalazła uznanie u władz
rektorskich. W krótszej perspektywie – nim powstanie budynek przy ul. Furmańskiej – to
remont i adaptacja nowych powierzchni w tzw. budynku B, przejętym od ITR. Prof. dr hab.
J.J. Michałek poinformował również, iż w dniu 25.01.2016 r. nastąpiło otwarcie ofert
przetargowych (było ich 11) na remont skrzydła przejętego od Instytutu Tele- i
Radiotechnicznego. Wszystkie złożone ofert mieszczą się w limicie finansowym, którym
dysponuje Wydział na remont.
Dr hab. prof. UW Urszula Sztandar-Sztanderska zapytała o punkt widzenia Rektora UW na
temat strategii UW odnośnie kierunków badań i warunków materialnych oferowanych przez
pracownikom, które są gorsze niż dostępne na rynku pracy. Dr hab., prof. UW Urszula
Sztandar-Sztanderska zapytała również o pomysł uczelni flagowych. Rektor UW prof. Marcin
Pałys zaznaczył, że w przypadku kierunków badań wiedza o nich mieści się na wydziałach/w
jednostkach. Centrala UW może te jednostki wspomagać, przede wszystkim tak, aby
,,szerokie” (przekraczające ramy poszczególnych jednostek) pomysły nie przepadały. W tym
celu planowane jest stworzenie przed wakacjami wewnętrznego funduszu grantowego na
przedsięwzięcia naukowe łączące dwa lub więcej wydziałów/jednostek. Innym rozwiązaniem
związanym z kierunkiem badań są międzynarodowe projekty badawcze, które będą zawsze
wspierane przez władze centralne UW. Jeśli chodzi o warunki materialne, Rektor UW prof.
Marcin Pałys zaznaczył, iż odbiegają one w całym UW od warunków rynkowych. W
przypadku ekonomistów sytuacja kształtuje się pomiędzy sytuacją informatyków a sytuacją
przedstawicieli nauk humanistycznych. Z kolei, jeśli chodzi o pomysł uczelni flagowych, to
został on zapowiedziany przez nowego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, lecz nie jest
to w chwili obecnej definitywne. Według Rektora UW prof. Marcina Pałysa uczelnie flagowe
są dla UW bardzo dobrym pomysłem, jednak pomysł ten jest kontestowany przez uczelnie z
małych ośrodków. Dodatkowo Rektor UW prof. Marcin Pałys zaznaczył, iż o ile pomysł
uczelni flagowych ma sens, to ewentualny pomysł wydziałów flagowych już nie.
Prof. dr hab. Krzysztof Opolski zauważył, iż UW jest mało słyszalne w tym sensie, że wiedza
i kompetencje pracowników słabo wychodzą poza uczelnię. Bardzo dobrą inicjatywą w tym
kontekście jest Uniwersytet Otwarty, dzięki której rośnie prestiż UW. Jednak jest to za
skromna inicjatywa. Prof. dr hab. Krzysztof Opolski zaznaczył również, iż UW w małym
stopniu inicjuje pewne rozwiązania takie jak np. włączenie się w budowę klastrów. Prof. dr
hab. Krzysztof Opolski zapytał o przewidywania Rektora odnośnie centralizacji UW.
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Rektor UW prof. Marcin Pałys zaznaczył, iż wątki z wypowiedzi prof. dr. hab. Krzysztofa
Opolskiego można sprowadzić do jednego wspólnego: jak sprzyjać temu, aby współpracować
ze środowiskiem zewnętrznym. Rektor UW prof. Marcin Pałys podkreślił, iż UW ma prestiż
jako jedna całość a nie jako kolekcja wydziałów. Interes UW nie jest prostą sumą interesów
jednostek składających się na UW. Rektor UW prof. Marcin Pałys zaznaczył, iż Uniwersytet
Otwarty UW jest przedsięwzięciem gromadzącym osoby z wielu dyscyplin. Innym takim
przedsięwzięciem jest DELAB ale informacja o jego sukcesach słabo przenika do
społeczności UW. Rektor UW prof. Marcin Pałys podkreślił, iż widoczna jest słabość
komunikacji wewnętrznej UW i konieczna jest w tym zakresie zmiana. Jeśli chodzi o
centralizację to zdaniem Rektora UW prof. Marcina Pałysa maksymalna centralizacja jest
pozbawiona sensu. Istotne jest natomiast stworzenie równowagi między prawami,
uprawnieniami i obowiązkami jednostek i władz centralnych UW tak aby dobrze do siebie
pasowały.
Prof. dr hab. J.J. Michałek zaznaczył, iż trwają rozmowy z dr hab. Katarzyną Śledziewską na
temat rozpowszechniania informacji o DELAB.
Prof. dr hab. J.J. Michałek przekazał prof. dr. hab. Andrzejowi Cieślikowi pismo od Rektora
UW z okazji jubileuszu pracy.
Ad.2.
Prof. dr hab. J.J. Michałek zaproponował uzupełnienie porządku Rady Wydziału o punkt:
14a. Zmiana w programie studiów Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska
(MSOŚ) II stopnia.
Porządek Rady Wydziału z powyższą zmianą został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 3.
Prof. dr hab. J.J. Michałek przeprosił za brak protokołu z posiedzenia Rady Wydziału w dniu
13.01.2016 r. i zapowiedział jego przygotowanie na kolejne posiedzenie Rady Wydziału.
Ad.4.
Prof. dr hab. J.J. Michałek poinformował, iż od czasu ostatniego posiedzenia Rady Wydziału
odbyło się jedno posiedzenie Senatu UW w dniu 20.01.2016 r. Rektor UW prof. Marcin Pałys
i Prorektor UW prof. Alojzy Nowak poinformowali członków Senatu - w nawiązaniu do
tekstu w Gazecie Wyborczej - że nie istnieje konflikt pomiędzy Rektorami, a elektorzy UW
czasie wyborów rektorskich powinni – jak zawsze - kierować się wyłącznie dobrem
społeczności akademickiej.
Rektor UW prof. Marcin Pałys przedstawił pokrótce wyniki spotkania Konferencji Rektorów
Akademickich Szkół Polskich (KRASP) z Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Jarosławem Gowinem. Minister zapowiedział opracowanie w ciągu trzech lat nowej ustawy o
szkolnictwie wyższym, we współpracy ze środowiskiem akademickim. Minister zapowiedział
również korektę ustawy o stopniach i tytule naukowym. W ramach prac legislacyjnych będzie
rozważane zwiększenie kosztów pośrednich w grantach NCN-u (jeśli budżet na to pozwoli)
oraz zredukowanie liczby informacji przekazywanych przez uczelnie do POL-onu.
Rektor UW prof. Marcin Pałys poinformował, że ośmiu pracowników UW zostało wybranych
do składu PKA (w tym również prof. dr hab. Andrzej Cieślik z Wydziału). Przewodniczącym
PKA został dr hab., prof. UW Krzysztof Diks z Wydziału Matematyki, Informatyki i
Mechaniki.
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Prorektor UW Marta Kicińska-Habior poinformowała o wynikach konkursu na projekty ze
środków Funduszu Innowacji Dydaktycznych (FID). Dofinansowanie z budżetu UW
otrzymało 27 wniosków (z 33), głównie z Wydziału Fizyki, Chemii i Geografii. Słabo były
reprezentowane nauki społeczne i humanistyczne (w tym WNE). Prorektor M. KicińskaHabior poinformowała również o wynikach analizy zbieżności (korelacji) liczby punktów
uzyskanych w czasie rekrutacji z wynikami na pierwszym roku studiów. Dodatnia korelacja
jest silniejsza na studiach I niż II stopnia. Silniejszy związek występuje pomiędzy rekrutacją a
wynikami z pierwszego roku niż pomiędzy rekrutacją a prawdopodobieństwem ukończenia
pierwszego roku studiów. Szczegółowe wyniki dla poszczególnych kierunków studiów będą
udostępnione wkrótce.
Prorektor UW Tadeusz Tomaszewski poinformował o nowych zasadach zatrudniania
pracowników na Uniwersytecie Warszawskim. Wynikają one z nowelizacji Kodeksu Pracy w
zakresie zawierania umów terminowych i innych przepisów, które będą obowiązywały od
22.02.2106 r. Największa zmiana polega na tym, że wprowadzono 33 miesięczny limit
zatrudniania na umowę o pracę na czas określony i limit zawierania trzech takich kolejnych
umów. Ich przekroczenie oznacza z mocy prawa zatrudnienie pracownika na czas
nieokreślony. Konsekwencje tych zmian dla polityki kadrowej UW będą omawiane na
oddzielnym posiedzeniu „Małego Senatu” w dniu 28.01.2016 r.
Najwięcej uwagi poświęcono utworzeniu Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii,
wyłonionego z Instytutu Dziennikarstwa WDiNP oraz Instytutu Informacji Naukowej i
Studiów Bibliologicznych Wydziału Historii UW. Sprawa ta była wielokrotnie omawiana
przez rady wydziałów instytucji macierzystych i została przez nie zaakceptowana. W trakcie
posiedzenia senatorzy pytali o różne aspekty instytucjonalne i finansowe powstania nowego
wydziału, na które otrzymali odpowiedzi od dziekanów WDiNP oraz Wydziału Historii.
Senat podjął uchwałę o powstaniu nowego wydziału, który będzie miał około 80
pracowników naukowych i 2700 studentów.
Prof. dr hab. J.J. Michałek zaprosił w dniu 2 marca, po posiedzeniu Rady Wydziału na
spotkanie z kierownikami katedr i zakładów. Tematem spotkania będzie omówienie
konsekwencji dla Wydziału wynikających z korekt w zasadach parametryzacji, ewaluacji
czasopism oraz priorytety w dziedzinie polityki kadrowej Wydziału.
Ad.5.
W dniu 22.01.2016 r. zebrała się Komisja Konkursowa pod przewodnictwem dr hab. prof.
UW Mariana Wiśniewskiego w sprawie zatrudnienia kandydata na stanowisko profesora
zwyczajnego w Katedrze Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego. Komisja
Konkursowa zaakceptowała kandydaturę prof. dr. hab. Andrzeja Cieślika.
W głosowaniu tajnym za zatrudnieniem prof. dr. hab. Andrzeja Cieślika na stanowisku
profesora zwyczajnego w Katedrze Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego oddano
36 głosów: 33 głosy za, 0 głosów przeciw, 1 głos wstrzymujący się, 2 głosy były nieważne.
Ad.6.
W dniu 22.01.2016 r. zebrała się Komisja Konkursowa pod przewodnictwem dr hab. prof.
UW Mariana Wiśniewskiego, w sprawie zatrudnienia kandydata na stanowisko profesora
zwyczajnego w Katedrze Bankowości, Finansów i Rachunkowości. Komisja Konkursowa
zaakceptowała kandydaturę prof. dr. hab. Janusza Kudły.
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W głosowaniu tajnym za zatrudnieniem prof. dr. hab. Janusza Kudły na stanowisku profesora
zwyczajnego w Katedrze Bankowości, Finansów i Rachunkowości oddano 35 głosów: 35
głosy za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.
Ad.7.
W dniu 22.01.2016 r. zebrała się Komisja Konkursowa pod przewodnictwem dr hab. prof.
UW Mariana Wiśniewskiego w sprawie zatrudnienia kandydata na stanowisko profesora
zwyczajnego w Katedrze Teorii Rozwoju Gospodarczego. Komisja Konkursowa
zaakceptowała kandydaturę prof. dr. hab. Zofii Barbary Liberdy.
W głosowaniu tajnym za zatrudnieniem prof. dr hab. Barbary Liberdy na stanowisku
profesora zwyczajnego w Katedrze Teorii Rozwoju Gospodarczego oddano 36 głosów: 35
głosy za, 0 głosów przeciw, 1 głos wstrzymujący się.
Ad.8.
W dniu 22.01.2016 r. zebrała się Komisja Konkursowa pod przewodnictwem dr hab., prof.
UW Mariana Wiśniewskiego w sprawie zatrudnienia kandydata na stanowisko adiunkta w
Katedrze Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego. Komisja Konkursowa
zaakceptowała kandydaturę dr Tomasza Gajderowicza.
Dr hab. prof. UW Wojciech Otto zapytał, czy byli inni kandydaci. Prof. dr hab. J.J. Michałek
poinformował, iż było dwóch kandydatów i dwa miejsca.
W głosowaniu tajnym za zatrudnieniem dr. Tomasza Gajderowicza na stanowisku adiunkta w
Katedrze Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego oddano 36 głosów: 35 głosy za, 0
głosów przeciw, 1 głos wstrzymujący się.
Ad.9.
W dniu 22.01.2016 r. zebrała się Komisja Konkursowa pod przewodnictwem dr hab., prof.
UW Mariana Wiśniewskiego w sprawie zatrudnienia kandydata na stanowisko adiunkta w
Katedrze Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego. Komisja Konkursowa
zaakceptowała kandydaturę dr. hab. Marcina Gruszczyńskiego.
W głosowaniu tajnym za zatrudnieniem dr. hab. Marcina na stanowisku adiunkta w Katedrze
Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego oddano 36 głosów: 34 głosy za, 1 głos
przeciw, 1 głos wstrzymujący się.
Ad.10.
Prof. dr hab. J.J. Michałek poinformował o wpłynięciu wniosku od kierownika Katedry
Bankowości, Finansów i Rachunkowości o zatrudnienie dr. Krzysztofa Spirzewskiego na
stanowisku adiunkta w wymiarze ½ etatu w tej Katedrze. Wniosek jest umotywowany
względami głównie dydaktycznymi oraz naukowymi. Prof. dr hab. Krzysztof Opolski
zaznaczył, iż powyższe zatrudnienie jest konieczne ze względu na rosnące obowiązki
dydaktyczne w katedrze. Dodatkowo zajęcia dr. Krzysztofa Spirzewskiego są atrakcyjne dla
studentów: dr. Spirzewski pracuje w banku, a doktorat zrobił na naszym Wydziale.
W głosowaniu tajnym za zatrudnieniem dr. Krzysztofa Spirzewskiego na stanowisku adiunkta
w wymiarze ½ etatu w Katedrze Bankowości, Finansów i Rachunkowości oddano 34 głosy:
33 głosy za, 0 głosów przeciw, 1 głos wstrzymujący się.
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Ad.11.
Prof. dr hab. J.J. Michałek poinformował o wpłynięciu wniosku od kierownika projektu
badawczego TRANPAREA, prof. dr. hab. Tomasza Żylicza o zatrudnienie mgr. Sviataslau
Valasiuka na stanowisku asystenta naukowego w wymiarze ½ etatu na okres trwania projektu,
tj. do dnia 30.06.2016 r. Prof. dr hab. Tomasz Żylicz zaznaczył, iż mgr Sviataslau Valasiuk
był już zatrudniony w projekcie, ale ponieważ projekt został przedłużony o 6 miesięcy
konieczne jest również przedłużenie zatrudnienia mgr. Sviataslau Valasiuka o 6 miesięcy.
W głosowaniu tajnym za zatrudnieniem mgr. Sviataslau Valasiuka na stanowisku asystenta
naukowego w wymiarze ½ etatu w projekcie TRANPAREA oddano 36 głosów: 35 głosów za,
0 głosów przeciw, 1 głos wstrzymujący się.
Ad.12.
Prof. dr hab. J.J. Michałek poinformował o wpłynięciu wniosku od dr hab., prof. UW
Ryszarda Kokoszczyńskiego, promotora rozprawy doktorskiej mgr. Tomasza Skoczylasa o
zmianę tytułu doktoratu. Dotychczasowy tytuł brzmiał: "Modelowanie i prognozowanie
wariancji stóp zwrotu. Wykorzystanie kursów dziennych w modelach klasy ARCH".
Proponowany tytuł brzmi "Modelowanie i prognozowanie wariancji stóp zwrotu.
Wykorzystanie kursów dziennych w modelach klasy GARCH". Zmiana ta oznacza pewne
rozszerzenie zakresu badań i nowy tytuł zawiera w sobie stary.
W głosowaniu tajnym za powyższą zmianą tytułu rozprawy doktorskiej mgr. Tomasza
Skoczylasa oddano 25 głosów: 25 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących
się.
Ad.13.
Prof. dr hab. J.J. Michałek poinformował o wpłynięciu wniosku od dr hab. prof. UW
Ryszarda Kokoszczyńskiego, promotora rozprawy doktorskiej mgr. Tomasza Skoczylasa o
powołanie Komisji i recenzentów rozprawy doktorskiej. Prof. dr hab. J.J. Michałek
zaproponował by zostali nimi prof. dr hab. Ryszard Doman z Uniwersytetu Adama
Mickiewicza w Poznaniu i dr hab. Piotr Fiszeder, prof. UMK w Toruniu.
W głosowaniu tajnym za powołaniem prof. dr. hab. Ryszarda Domana na recenzenta
rozprawy doktorskiej mgr. Tomasza Skoczylasa oddano 25 głosów: 25 głosów za, 0 głosów
przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.
W głosowaniu tajnym za powołaniem dr. hab. prof. UMK Piotra Fiszedera na recenzenta
rozprawy doktorskiej mgr. Tomasza Skoczylasa oddano 25 głosów: 25 głosów za, 0 głosów
przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.
Dr hab. prof. UW Ryszard Kokoszczyński zgłosił wniosek aby obrona rozprawy doktorskiej
mgr. Tomasza Skoczylasa odbyła się przed II Komisją doktorską.
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Ad.14.
Dr Katarzyna Kopczewska poinformowała, iż w związku ze zmianą ustawy Prawo o
Szkolnictwie Wyższym i wynikającą z niej koniecznością wprowadzenia zajęć z wychowania
fizycznego dla wszystkich studentów, potrzebne jest wprowadzenie zmian w programie
studiów II stopnia. Zmiana ta polegać będzie na wprowadzeniu jednego semestru zajęć z
wychowania fizycznego dla wszystkich studentów studiów II stopnia w II semestrze.
Związane są z tym pewne korekty punktacji ECTS. Dr hab., prof. UW Wojciech Otto zapytał
skąd powyższy pomysł. Dr Katarzyna Kopczewska poinformowała, iż wynika on z ustawy.
Dr hab. Łukasz Goczek zapytał, czy studenci studiów III stopnia też będą mieli zajęcia z
wychowania fizycznego. Dr Katarzyna Kopczewska odpowiedziała, że na razie studenci ci
nie będą mieli takich zajęć, ale docelowo są one przewidziane.
W głosowaniu jawnym proponowane zmiany w programie studiów zostały przyjęte przy
dwóch głosach przeciw i jednym wstrzymującym się.
Ad.14a.
Prof. dr hab. J.J. Michałek poinformował o wpłynięciu pisma od Kierownika programu
studiów Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska (MSOŚ) II stopnia w sprawie
korekty w programie studiów. Proponowana zmiana dotyczy wprowadzenia wykładu
„Strategia zrównoważonego rozwoju” jako przedmiotu obowiązkowego dla programu
studiów II stopnia. Wykład ten prowadzi dr hab., prof. UW Jerzy Śleszyński.
Dr hab. prof. UW Jerzy Śleszyński zaznaczył, iż popiera wniosek oraz iż zgłosił propozycję
zmiany tytułu wykładu na ,,Strategia trwałego rozwoju”. Propozycja ta obecnie jest
negocjowana z Kierownikiem programu MSOŚ.
W głosowaniu jawnym proponowana zmiana w programie studiów MSOŚ została przyjęta
jednogłośnie.
Ad.15.
Dr Katarzyna Kopczewska przedstawiła dotychczasowe i na ich tle proponowane zasady
rekrutacji na studia II stopnia w roku akademickim 2017/2018. Proponowane zmiany są
niewielkie (por. załącznik). Dotyczą one zastąpienia oceny sylabusów wskaźnikiem, który
uwzględniałby: a) średnią z ocen studenta; b) kategorię parametryzacji jednostki, w której
student ukończył studia I stopnia oraz c) mnożnik za zrealizowane podczas studiów I stopnia
przedmioty. Dodatkowo proponowane są pewne drobne zmiany w przypadku list
rankingowych tak, aby kolejność list była następująca: 1. ekonomiści; 2. matematycy, fizycy,
chemicy; 3. stypendyści.
Dr hab. prof. UW Urszula Sztandar-Sztanderska zapytała, czy kryterium programu studiów
zostaje zachowane oraz zaznaczyła, iż parametryzacja dotyczy jednostek naukowych, a
dyplom studenci często otrzymują z danej uczelni (nie jej jednostki). Przykładem może być
SGH, gdzie studenci otrzymują dyplom ukończenia kierunku studiów na uczelni, a nie w
jednostce. Dr Katarzyna Kopczewska podkreśliła, iż w proponowanym wskaźniku pozostaje
liczba godzin potwierdzona suplementem do dyplomu.
Prof. dr hab. Barbara Liberda wyraziła obawę, iż kandydaci, którzy rozważają przyjęcie na
studia II stopnia na Wydziale mogą zorientować się, iż mają za mało godzin wliczanych do
wskaźnika i zrezygnować o ubieganie się o studia na Wydziale. Tego typu kryterium może
zmniejszyć liczbę kandydatów na studia.
Dr hab. prof. UW Wojciech Otto zaznaczył, iż pomysł skorzystania z parametryzacji jest
dobry, lecz wymaga dopracowania. Dr hab. prof. UW Wojciech Otto popiera ten pomysł.
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Prof. dr hab. J.J. Michałek zaproponował, aby uwzględniać średnią z oceny parametrycznej
wydziałów tam, gdzie dyplom wydaje uczelnia.
Dr Katarzyna Kopczewska odniosła się do wątpliwości prof. dr hab. Barbary Liberdy
zaznaczając, iż wymagania godzinowe nie odstraszają tak potencjalnych kandydatów na
studia, jak egzaminy wstępne i nie powinny stanowić zagrożenia. Wymagania godzinowe
będą jednak obserwowane i w razie potrzeby będą dokonywane konieczne zmiany. Dr
Katarzyna Kopczewska zaznaczyła, iż w sytuacji, gdy dyplom ukończenia studiów nie jest
przypisany do konkretnej jednostki, lecz do uczelni brana będzie pod uwagę średnia z oceny
parametrycznej wydziałów.
W głosowaniu jawnym proponowane zasady rekrutacji na studia II stopnia w roku
akademickim 2017/2018 zostały przyjęte przy jednym głosie wstrzymującym się.
Ad.16.
Dr Katarzyna Kopczewska przedstawiła propozycję Uchwały w sprawie opłat za usługi
dydaktyczne w roku akademickim 2016/2017. Proponowany tekst jest w załączeniu.
Propozycja ta została przedyskutowana przez Komisję Dydaktyczną. Wprowadzona została
zmiana: za powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego przewidziana jest
podwyżka z 510 zł do 660 zł. Stawka ta nie przekracza maksymalnej stawki wyznaczonej
przez Regulamin Studiów. Druga zmiana dotyczy płatności przez cudzoziemców, którzy
mogą wnosić opłaty w ratach rocznych lub półrocznych, a nie częstszych.
Prof. dr hab. Marek Bednarski zauważył, iż uchylone zostało rozporządzenie Ministra
ustalające minimalną stawkę opłaty za studia pobieraną od cudzoziemców w wysokości 2000
ruro i zapytał, czy w związku z tym nie jest możliwe obniżenie opłat dla cudzoziemców,
zwłaszcza z krajów sąsiadujących z Polską ze wschodu.
Dr Katarzyna Kopczewska podkreśliła, iż ,,ukrainizacja” uczelni jest źle widziana przez
środowisko. Wskaźnik internacjonalizacji Wydziału jest wysoki, ale pytanie czy ma być
jeszcze wyższy.
Dr hab. prof. UW Urszula Sztandar-Sztanderska zaznaczyła, iż nie wydaje się właściwe
obniżanie ceny dla jednej grupy narodowościowej, warto jednak zastanowić się nad
obniżeniem opłat.
Prof. dr hab. J.J. Michałek zaznaczył, iż deprecjacja złotego też oddziałuje na opłaty dla
cudzoziemców.
Dr hab. prof. UW Ryszard Kokoszczyński poprosił o uwzględnienie problemu
prognozowania kursu walutowego przy opłatach dla cudzoziemców.
Przedstawiciel samorządu studentów zaznaczył, iż podwyższenie opłaty za powtarzanie
ostatniego cyklu seminarium dyplomowego może prowadzić do ,,kombinowania” przez
studentów. Postulat studentów dotyczy niepodnoszenie tych opłat. Drugi przedstawiciel
samorządu studentów zapytał czy powyższa opłata jest roczna czy miesięczna.
Dr Katarzyna Kopczewska zaznaczyła, iż rozliczenie może być miesięczne ale stawka
określana jest na cykl kształcenia czyli jeden semestr. Dr Katarzyna Kopczewska zaznaczyła
również, iż opłata we wysokości 2100 euro jest poniżej średniej stawki na UW.
Przedstawiciel samorządu studentów zapytał, czy podwyższenie opłaty za powtarzanie
ostatniego cyklu seminarium dyplomowego nie będzie skutkowało kończeniem studiów bez
obrony pracy magisterskiej.
Dr Katarzyna Kopczewska zaznaczyła, iż są pewne mechanizmy, które zapobiegają takiej
sytuacji.
Dr hab. prof. UW Urszula Sztandar-Sztanderska podkreśliła, iż opłaty na wydziale
utrzymywane są na stałym poziomie od wielu lat.
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W głosowaniu jawnym proponowana Uchwała w sprawie opłat za usługi dydaktyczne w roku
akademickim 2016/2017 została przyjęte przy pięciu głosach przeciwnych.
Ad.17.
Prof. dr hab. J.J. Michałek poinformował, iż propozycja Zarządzenia Dziekana WNE w
sprawie zasad rozliczania i wynagradzania zajęć dydaktycznych prowadzonych przez
pracowników i doktorantów WNE w roku akademickim 2015/2016 została zaprezentowana
na Radzie Wydziału w dniu 13.01.2016 r. Do dziekanów nie wpłynęły w tej sprawie uwagi.
Dr hab. prof. UW Urszula Sztandar-Sztanderska zaznaczyła, iż zarządzenie reguluje bieżący
rok akademicki a nie kolejny, dla którego zarządzenie zostanie przygotowane na przełomie
maja i czerwca. Dr hab. prof. UW Urszula Sztandar-Sztanderska zaproponowała również
jedną autopoprawkę związaną z tym, iż premia, która zostanie zlikwidowana, była wypłacana
również doktorantom. Stąd proponowanym rozwiązaniem jest dokonanie korekt w
rozliczeniach z doktorantami: obniżenie liczby godzin pensum dla doktorantów pobierających
stypendium z 90 do 75 przy stawce 130 zł za godzinę. Dr hab. prof. UW Urszula SztandarSztanderska zaznaczyła również, iż w punkcie 8.1.2 brakuje słowa ,,niższa”. Dr hab. Prof.
UW Urszula Sztandar-Sztanderska dodała, iż podwyżka wynagrodzeń zasadniczych wyniesie
620 zł, z wyrównaniem od stycznia.
Prof. dr hab. Barbra Liberda zapytała o poprawkę zgłoszoną przez dr hab. Pawła
Strawińskiego na posiedzeniu Rady Wydziału w dniu 13.01.2015 r.
Dr hab. Paweł Strawiński zaznaczył, iż USOS blokuje możliwość rejestracji studentów na
seminarium, gdy miejsca na to seminarium są już zapełnione przez seminarzystów, którzy nie
obronili się w terminie. Dr hab., prof. UW Urszula Sztandar-Sztanderska potwierdziła, ze
dziekanat uwzględni przy zapisach postulat dr hab. Pawła Strawińskiego.
W głosowaniu jawnym proponowane Zarządzenie Dziekana WNE w sprawie zasad
rozliczania i wynagradzania zajęć dydaktycznych prowadzonych przez pracowników i
doktorantów WNE w roku akademickim 2015/2016 zostało przyjęte jednogłośnie.
Ad.18.
Sprawy różne: dr hab. Paweł Strawiński postulował poprawienie przez pracownię
informatyczną działania komputerów obsługujących rzutniki w salach dydaktycznych. Dr
hab. Paweł Strawiński zaapelował, aby przełączać obraz z podłączonego laptopa na rzutnik za
pomocą przełącznika, a nie poprzez wyciąganie kabla.
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