PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UW
W DNIU 21.06.2006
1. Dziekan, prof. dr hab. Tomasz Żylicz, przedstawił sprawozdanie z posiedzeń Senatu oraz
następujące informacje dotyczące Wydziału:
− Została zakończona procedura uchwalania statutu UW.
− Nie został uchwalony nowy regulamin studiów na UW, zatem stary regulamin będzie
obowiązywać przez następny rok akademicki. W tym czasie powinny się jednak
toczyć prace nad nowym regulaminem WNE.
− Ze sprawozdania za ostatni rok dotyczącego działalności UW wynika, że wzrosło
zatrudnienie nauczycieli akademickich. Budzi niepokój, że wydłużył się średni okres
między zakończeniem studiów a przystąpieniem do egzaminu magisterskiego.
− Rada Wydziału Prawa i Administracji UW przegłosowała wniosek o wystąpienie wraz
z WNE z propozycją do Rektora UW o przyznanie prof. Balcerowiczowi doktoratu
honoris causa
− Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów zatwierdziła habilitacje dr. Janusza Kudły
− W obecnym roku akademickim rekrutacja odbędzie się w oparciu o konkurs matur.
Wyniki matur zostaną udostępnione Uniwersytetowi dopiero 21 lipca.
− Dziekan Tomasz Żylicz zaproponował prof. dr. hab. Markowi Okólskiemu
poprowadzenie wykładu inauguracyjnego 25 września.
− Następne posiedzenie Rady Wydziału odbędzie się w pierwszym, bądź drugim
tygodniu października.
2. Rada Wydziału powołała Komisję oraz recenzentów pracy doktorskiej mgr. Pawła
Strawińskiego „Efektywność programów pomocy publicznej”, której promotorem jest
prof. dr. hab. Brunon Górecki. Na recenzentów wybrano:
− prof. dr. hab. Aleksandra Welfe z Uniwersytetu Łódzkiego (głosy za: 29, przeciw: 1,
wstrzymujące się: 0, nieważny: 1),
− prof. dr. hab. Wojciecha Maciejewskiego (głosy za: 29, przeciw: 2, wstrzymujące się:
0, nieważnych: 0).
3. Rada Wydziału przegłosowała wniosek o otwarcie przewodu doktorskiego mgr Sun Qi.
Promotorem będzie prof. dr hab. Wojciech Charemza. Tytuł pracy: "The performance of
panel unit root test with short-run and long-run dependencies in the presence of model
misspecification" (głosy za: 28 ; przeciw: 1; wstrzymujące się: 0; nieważne: 0).
4. Rada Wydziału zatwierdziła wniosek dotyczący zatrudnienia dr. hab. Mieczysława Sochy
na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony (głosy za: 38, przeciw: 1,
wstrzymujące się: 0, nieważne: 0).
5. Rada Wydziału zatwierdziła wniosek dotyczący zatrudnienia dr hab. Urszuli SztandarSztanderskiej na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony (głosy za:
37, przeciw: 2, wstrzymujące się: 0, nieważne: 0).
6. Rada Wydziału powołała w jawnym głosowaniu Komisję ds. wszczęcia postępowania o
nadanie tytułu naukowego profesora nauk ekonomicznych dr. hab. prof. UW Jackowi
Kochanowiczowi
w składzie:
− prof. dr hab. Włodzimierz Siwiński – przewodniczący,

−
−
−
−

prof. dr hab. Jerzy Kleer,
prof. WSI dr hab. Tomasz Stankiewicz,
prof. dr hab. Andrzej Wieczorkiewicz,
prof. dr hab. Jerzy Wilkin.

7. Rada Wydziału powołała w jawnym głosowaniu Komisję ds. wszczęcia postępowania o
nadanie tytułu naukowego profesora nauk ekonomicznych dr. hab. Wojciechowi
Charemzie, profesorowi Uniwersytetu w Leicester w składzie:
− prof. dr hab. Wojciech Maciejewski – przewodniczący,
− prof. dr hab. Witold Koziński,
− prof. dr hab. Jan Jakub Michałek,
− prof. dr hab. Marek Okólski,
− prof. dr hab. Krzysztof Opolski.
Komisja ta ma również sprawdzić, czy nie istnieją przeszkody formalne do nadania tytułu
naukowego profesora nauk ekonomicznych profesorowi Uniwersytetu w Leicester.
8. Rada Wydziału powołała w jawnym głosowaniu Komisję ds. otwarcia przewodu
habilitacyjnego dr. Marka Stefańskiego w składzie:
− prof. dr hab. Jerzy Wilkin – przewodniczący,
− prof. dr hab. Mirosława Lasek,
− prof. dr hab. Józef Oleński,
− dr hab. Wojciech Otto,
− dr hab. Mieczysław Socha, prof. UW
9. Rada Wydziału przyjęła jednogłośnie wniosek o ogłoszenie konkursów na dwa
stanowiska profesora nadzwyczajnego na czas określony w Katedrze Bankowości i
Finansów.
10. Rada Wydziału przyjęła jednogłośnie wniosek o ogłoszenie konkursu na stanowisko
profesora nadzwyczajnego na czas określony w Katedrze Informatyki Gospodarczej i
Analiz Ekonomicznych
11. Rada Wydziału przegłosowała przedłużenie zatrudnienia na rok akademicki 2006/2007
nauczycielom akademickim zatrudnionym na czas określony (lista w załączeniu).
12. Rada Wydziału zatwierdziła w tajnym głosowaniu zatrudnienie na stanowisku adiunkta na
czas nieokreślony:
− dr. Michała Brzezińskiego w Katedrze Historii Myśli Ekonomicznej (głosy za: 34,
przeciw: 1, wstrzymujące się: 0, nieważne: 0).
− dr. Piotra Korysia w Katedrze Historii Gospodarczej (głosy za: 34, przeciw: 1,
wstrzymujące się: 0, nieważne: 0).
− dr. Grzegorza Kuli w Katedrze Ekonomii Sfery Publicznej (głosy za: 33, przeciw: 1,
wstrzymujące się: 1, nieważne: 0).
Prodziekan dr hab. Wojciech Otto zaproponował metodę rozstrzygania konkursów na
stanowiska pracowników naukowych. W sytuacji, gdy liczba kandydatów jest równa
liczbie proponowanych miejsc rozstrzygnięcie konkursu odbywałoby się w jednym etapie
polegającym na analizie przez Komisję złożonych przez kandydatów dokumentów. W
sytuacji, gdy liczba kandydatów byłaby wyższa, po odrzuceniu kandydatów niemożliwych
do zaakceptowania, następowałby drugi etap polegający na rozmowie z kandydatami. Do

tej rozmowy Komisja zapraszałaby kierowników katedr, o przyjęcie do których ubiegaliby
się kandydaci.
13. Rada Wydziału zatwierdziła w tajnym głosowaniu nadanie stopnia doktora nauk
ekonomicznych:
− mgr Annie Białek-Jaworskiej (głosy za: 25, przeciw: 0, wstrzymujące się: 0,
nieważne: 0),
− mgr Izabeli Grabowskiej-Lusińskiej (głosy za: 25, przeciw: 0, wstrzymujące się: 0,
nieważne: 0),
− mgr. Maciejowi Jakubowskiemu (głosy za: 24, przeciw: 1, wstrzymujące się: 0,
nieważne: 0),
− mgr. Karolowi Kuhlowi (głosy za: 24, przeciw: 1, wstrzymujące się: 0, nieważne: 0).
− mgr Katarzynie Metelskiej-Szaniawskiej (głosy za: 25, przeciw: 0, wstrzymujące się:
0, nieważne: 0),
− mgr. Arturowi Socikowi (głosy za: 25, przeciw: 0, wstrzymujące się: 0, nieważne: 0).
14 . Rada Wydziału przyjęła większością głosów (przy 5 osobach przeciw i 5 wstrzymujących
się) uchwałę o informowaniu recenzentów prac doktorskich o przysługującej im
możliwości wskazania usterek rozprawy, których poprawa jest ich zdaniem wymagana
przed dopuszczeniem do publicznej obrony (propozycja informacji dla recenzentów w
załączeniu). Możliwość ta wynika z nowej ustawy "Prawo o szkolnictwie wyższym".
Informacja dla recenzentów powinna być uzupełniona o stwierdzenie, że o konieczności
naniesienia poprawy wskazanej przez recenzenta decyduje Komisja Doktorska WNE,
chyba że recenzent wyraźnie zastrzeże, że nie godzi się na dopuszczenie do obrony na
podstawie nie poprawionej pracy. Prodziekan dr hab. Wojciech Otto poprosił Komisję
Doktorską o poinformowanie doktorantów o zmianach w obronie prac spowodowanych
nową ustawą.
15. Rada Wydziału przegłosowała zatrudnienie na stanowisku adiunkta na czas określony:
− dr Anny Białek-Jaworskiej w Katedrze Bankowości i Finansów (głosy za: 36,
przeciw: 1, wstrzymujące się: 0, nieważne: 0),
− dr. Macieja Jakubowskiego w Katedrze Ekonomii Politycznej (głosy za: 36, przeciw:
1, wstrzymujące się: 0, nieważne: 0),
− dr Katarzyny Metelskiej-Szaniawskiej w Katedrze Ekonomii Politycznej (głosy za: 36,
przeciw: 1, wstrzymujące się: 0, nieważne: 0).
16. Rada Wydziału powołała Komisję oraz recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. Marcina
Łupińskiego. Recenzentami zostali:
− prof. dr hab. Paweł Lula z Akademii Ekonomicznej w Krakowie (głosy za: 27;
przeciw: 0; wstrzymujące się: 2; nieważny: 1)
− prof. dr hab. Wojciech Maciejewski (głosy za: 28; przeciw: 0; wstrzymujące się: 0;
nieważne: 2).
17. Rada Wydziału powołała Komisję oraz recenzentów rozprawy doktorskiej mgr
Małgorzaty Jakubiak. Recenzentami zostali:
− prof. dr hab. Marian Gorynia z Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (głosy za: 26;
przeciw: 0; wstrzymujący się: 1; nieważne: 2)
− prof. dr hab. Włodzimierz Siwiński (głosy za: 26; przeciw: 1; wstrzymujące się: 0;
nieważne: 2).

18. Rada Wydziału przegłosowała wniosek o otwarcie przewodu mgr. Jana Hagemejera .
Tytuł pracy: "Znaczenie barier technicznych w handlu międzynarodowym. Konsekwencje
rozszerzenia wschodniego UE" (głosy za: 29; przeciw: 0; wstrzymujący się: 1; nieważne:
0).
19. Rada Wydziału przegłosowała wniosek o otwarcie przewodu doktorskiego mgr. Tomasza
Jeruzalskiego. Tytuł pracy:
"Monitorowanie i ocena realizacji projektów informatycznych w administracji publicznej"
(głosy za: 23; przeciw: 0; wstrzymujące się: 3; nieważne: 0).
20. Rada Wydziału przegłosowała wniosek o otwarcie przewodu doktorskiego mgr Karoliny
Kuligowskiej. Tytuł pracy: "Koszty i korzyści implementacji wirtualnych asystentów w
przedsiębiorstwach oraz ich znaczenie dla rozwoju gospodarki elektronicznej" (głosy za:
21; przeciw: 2; wstrzymujące się: 2; nieważne: 0).
21. Otwarcie przewodu doktorskiego mgr. Grzegorza Ogonka. Tytuł pracy: "Uczenie się jako
metoda formowania oczekiwań w empirycznych modelach makroekonomicznych" (głosy
za: 26; przeciw: 0; wstrzymujący się: 0; nieważne:0).
22. Otwarcie przewodu doktorskiego mgr. Artura Ogonowskiego. Tytuł pracy: "Rosyjskochińskie stosunki gospodarcze w okresie transformacji ustrojowej" (głosy za: 20; przeciw:
2; wstrzymujące się: 3; nieważne: 0).
23. Sprawy różne:
− Rada Wydziału jednogłośnie zatwierdziła udzielenie urlopu habilitacyjnego dr.
Leszkowi Morawskiemu na okres 6 miesięcy w roku akademickim 2006/2007.
− Rada Wydziału jednogłośnie zatwierdziła udzielenie półrocznego urlopu naukowego
dr. Jaideepowi Royowi.
− Rada Wydziału jednogłośnie zatwierdziła przedłużenie urlopu naukowego dr.
Krzysztofowi Hagemejerowi na okres 3 lat.
− Prodziekan Janusz Kudła przedstawił zasady rozliczania i premiowania przez WNE
zajęć dydaktycznych prowadzonych przez pracowników własnych w roku
akademickim 2006/2007. Zmiany w zasadach rozliczania i premiowania zajęć
dydaktycznych zostały spowodowane uchwałą Senatu UW („Zasady rozliczania
……” w załączeniu):
− Rada Wydziału, przy 4 głosach wstrzymujących się, podjęła Uchwałę
dotyczącą zmian minimalnej liczby studentów w grupach dydaktycznych (w
załączeniu).
− Rada Wydziału jednogłośnie podjęła Uchwałę dotyczącą zmian limitów
premiowania poza płacą zasadniczą oraz wykreślenia z zasad premiowania
punktu o przeliczniku studiów zaocznych na WNE równym 1,5. Punkt ten
został zmieniony, gdyż w roku akademickim 2006/2007 przelicznik UW dla
studiów zaocznych wzrósł z 1 do 1,5 (uchwała w załączeniu).
− Prof. dr hab. Tomasz Żylicz powiedział, że Dziekanat sprawdzi możliwość
zamiany zajęć regularnych z liczbą studentów mniejszą od minimalnej na
zajęcia nieregularne, aby poprawić możliwość wykonania pensum
dydaktycznego przez część pracowników naukowych.
− Rada Wydziału, przy 3 głosach wstrzymujących się, podjęła Uchwałę dotyczącą
zmian w programie studiów (uchwała w załączeniu). Projekt zmian w programie
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studiów został przygotowany przez Dziekanat WNE we współpracy z Komisją
Dydaktyczną i zainteresowanymi Kierownikami Katedr. Studenci zapisując się na
wybrane kierunki mieli przedstawioną już zmodyfikowaną wersję programu.
Rada Wydziału jednogłośnie podjęła Uchwałę, by wystąpić o dofinansowanie
specjalności Development Economics z Funduszu Innowacji Dydaktycznych
Rada Wydziału upoważniła Komisję ds. Statutu do zapoznania się z propozycjami
zmian w regulaminie studiów UW oraz do przedstawienia swoich rekomendacji
Komisji Regulaminowej WNE w nowym roku akademickim
1 i 2 lipca odbędzie się na WNE konferencja zorganizowana przez młodych
pracowników naukowych będących absolwentami WNE UW a obecnie zatrudnionych
na zagranicznych uniwersytetach (ogłoszenie w załączeniu).
Do Dziekana wpłynęło podanie o wypłacenie niewykorzystanego stypendium
doktoranckiego w związku z wcześniejszą obroną pracy doktorskiej. Dziekan
zasięgnął opinii w tej kwestii Komisji ds. Młodej Kadry, która była przeciwna temu
wnioskowi oraz Komisji Doktorskiej, która opowiedziała się za wypłaceniem
niewykorzystanego stypendium. Dziekan wystąpi do Rektora o wypłacenie
niewykorzystanego stypendium za okres 6 miesięcy, ale informuje Radę Wydziału o
podjętej decyzji.
Prof. dr hab. Urszula Sztandar-Sztanderska podsumowała krótko dotychczasowe prace
Komisji ds."3+2". Nowy program ma zapewnić wzrost wkładu własnego pracy
studentów w trakcie studiów. W związku z tym w większym stopniu powinna się
rozwijać współpraca między prowadzącymi zajęcia a studentami. Program powinien
określić podstawowe przedmioty nauczania oraz określić standardy wymogów ich
zaliczania. W sprawie zmian programowych Komisja zamierza przeprowadzić
konsultacje z pracownikami w trakcie Konferencji Wydziałowej we wrześniu.
Prof. dr hab. Krzysztof Opolski zaproponował, aby obecni studenci zaocznych
studiów doktoranckich po przekroczeniu 5 lat studiowania płacili dodatkowo 3800 zł.
za kolejny semestr. Prof. dr hab. Wojciech Maciejewski oraz prof. dr hab. Krzysztof
Opolski zostali zobligowani przez Radę do sprawdzenia, czy formalnie jest możliwe
przedłużanie studiów ponad okres 5 lat i czy nie istnieją przeszkody prawne do
pobierania zaproponowanej opłaty.
Prof. dr hab. Jan Jakub Michałek zapytał czy opuszczenie przez studentów egzaminu
w sesji czerwcowej jest równoznaczne z wystawieniem oceny niedostatecznej w
pierwszym terminie. Prodziekan dr hab. Janusz Kudła odpowiedział, że nie. Studenci
ci tracą jedynie jeden termin podchodzenia do egzaminu.
Paweł Strawiński zaprotestował przeciwko umieszczeniu w wytycznych dotyczących
elektronicznych wersji prac magisterskich stwierdzenia, że powinny być
przygotowane przy użyciu systemu Microsoft. Dziekan powiedział, że stwierdzenie to
zostanie usunięte. Wersje elektroniczne prac magisterskich powinny być jedynie
dokumentami typu „DOC” lub „PDF” co umożliwi ich sprawdzanie programem
antyplagiatowym.

Sekretarz Rady Wydziału
dr Anna Bartczak

