PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA
RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UW W DNIU 1 10 2008
1. Dziekan, prof. dr hab. Tomasz Żylicz, przedstawił informacje dotyczące spraw Wydziału
oraz poprosił Prodziekan prof. U. Sztanderską o przedstawienie sprawozdania z
posiedzenia Senatu UW:
Informacje Dziekana:
a) Dziekan poinformował, że dr Dominika Gadowska-Kaczmarczyk zrezygnowała z
przewodniczenia Komisji ds. Promocji. O pełnienie tej funkcji Dziekan poprosił dr
Gabrielę Grotkowską. Jednocześnie Dziekan podziękował byłej przewodniczącej za
energiczne działania promocyjne, które skutkowały m.in. nieco lepszą rekrutacją.
b) Władze WNE UW pozostają w stałym kontakcie z Rektoratem w sprawie pozyskania
przez UW działki na Powiślu, która następnie mogłaby zostać wykorzystana na
wybudowanie nowej siedziby Wydziału.
c) W czasie wakacji letnich odbyło się kilka konferencji naukowych na WNE UW. Na
uwagę zasługują zwłaszcza:
• Warsaw International Economics Meetings 2008 (współorganizowana przez NBP), a
poświęcona
przeglądowi
współczesnych
badań
ekonomicznych
(zob.
http://www.soton.ac.uk/~mkwiek/WIEM2008/). Było to już trzecie z serii spotkań
zainspirowanych przez absolwentów WNE UW, ale powoli zyskujące zainteresowanie
młodych ekonomistów z całego świata.
• European Trade Study Group 2008 (współorganizowana przez Instytut Gospodarki
Światowej SGH), najważniejsze coroczne spotkanie ekonomistów zajmujących się
handlem międzynarodowym (zob. http://coin.wne.uw.edu.pl/etsg/). Cieszy nie tylko
perfekcyjna organizacja zapewniona przez Katedrę Makroekonomii i Teorii Handlu
Zagranicznego, ale i prominentny udział pracowników oraz doktorantów WNE UW.
• XVIII Coroczna Konferencja Naukowa WNE UW, która – tym razem – odbyła się w
Cedzynie pod Kielcami. Jak zwykle stanowiła ona forum dyskusji nad badaniami
naszych doktorantów, ale również miała dwie sesje tematyczne: "Modelowanie
procesów i zjawisk ekonomicznych i komputerowe narzędzia wspomagające
modelowanie" oraz "Mechanizmy ekonomiczne oraz instrumenty oddziaływania i
kształtowania gospodarki".
d) Niemiecka gazeta Handelsblatt opublikowała swoją coroczną prestiżową listę
czołowych 200 profesorów ekonomii działających w niemieckim obszarze językowym
(Niemcy, Austria i niemieckojęzyczna część Szwajcarii). Lista rankingowa opiera się
na przeglądzie około 1200 autorów i ich publikacji w najważniejszych
międzynarodowych recenzowanych czasopismach. Oded Stark, profesor ekonomii na
Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz w Ośrodku Badań
nad Migracjami, który również jest zatrudniony w uczelniach austriackich i
niemieckich, znalazł się w pierwszej trójce profesorów ekonomii niemieckiego obszaru
językowego: otwiera tę listę w Austrii i jest na drugiej pozycji w Niemczech.
e) 7 października 2008 "Nagroda profesora Odeda Starka za Wybitne Osiągnięcia
Publikacyjne" zostanie wręczona dr Katarzynie Metelskiej-Szaniawskiej. Uroczystość
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będzie miała miejsce w sali C w godz. 14:00-15:00 i rozpocznie się od formalnego
ogłoszenia decyzji Komisji ds Nagrody oraz wręczenia nagrody w wysokości 8000
PLN. Dr Metelska-Szaniawska przedstawi swój nagrodzony artykuł pt. "Constitutions
and economic reforms in transition: an empirical study", po czym nastąpi recepcja
wydana na jej cześć.
f) Dobiegają końca formalności związane z zatrudnianiem pracowników WNE UW "na
czas określony". Władze UW wypracowały specjalne procedury, które czynią zadość
wymaganiom Ustawy o szkolnictwie wyższym, Statutu UW oraz Kodeksu Pracy.
Większość formalności została zainicjowana na Radzie WNE UW w dniu 18 czerwca
b.r. Na bieżącym posiedzeniu muszą zostać podjęte już tylko nieliczne decyzje
dotyczące kilku pracowników. Informuję ponadto, że we wrześniu b.r. zwolnił się z
pracy prof. Koronowski (w związku z zamiarem podjęcia zatrudnienia w uczelni
siedleckiej).
g) W związku z koniecznością dokonania zmian w strukturze organizacyjnej WNE UW
(spowodowanej przez wejście w życie wymagań Statutu UW), pracownicy Katedry
Historii Myśli Ekonomicznej zgłosili akces do Katedry Ekonomii Politycznej.
h) W związku z faktem, że obrona rozprawy doktorskiej mgra P. Wójcika nie odbyła się,
sprawy w porządku obrad, które dotyczyły jego osoby zostały usunięte.
Sprawozdanie z posiedzenia Senatu UW:
a) Prof. J. Wilkin został przewodniczącym Komisji Senackiej ds. Budżetu i Finansów.
b) Według informacji przekazanych Senatowi przez JM Rektor wydatki na szkolnictwo
wyższe w bieżącym roku wzrosną, ale nie w dziedzinach „odczuwalnych” przez UW.
Prof. J. Wilkin stwierdził, że według zamierzeń MNiSW najlepsze uczelnie mają
uzyskiwać proporcjonalnie więcej środków.
2. Rada Wydziału jednogłośnie przyjęła protokół z poprzedniego posiedzenia.
3. Prof. W. Maciejewski przedstawił sprawozdanie z działalności studiów doktoranckich za
rok akademicki 2007/2008. W dziennych studiach doktoranckich uczestniczą obecnie 33
osoby (bez doktorantów I roku). W poprzednim roku akademickim obroniono 6
doktoratów; otwarto również 4 przewody doktorskie. RW przyjęła sprawozdanie
jednomyślnie.
4. Prof. J. Kudła przedstawił wyniki tegorocznej rekrutacji na studia I i II stopnia. Pomimo
6%-towego spadku liczby maturzystów, Wydział zanotował 27%-towy wzrost liczby
kandydatów. Na Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno-Menadżerskie zanotowano
blisko 12%-owy wzrost liczby kandydatów, a na Jednoczesne Studia EkonomicznoMatematyczne wzrost blisko 5%-owy. Ostatecznie na I rok studiów stacjonarnych przyjęto
185 osób, na MSEMen – 47 osób, na JSEMat – 47 osób, na studia niestacjonarne
wieczorowe – 123 osoby, na studia zaoczne – 57 osób, zaś na kierunki anglojęzyczne
łącznie 36 osób. Prof. Kudła podkreślił malejący udział kandydatów spoza Warszawy.
Ogólnie ocenił rekrutację jako bardziej udaną niż w zeszłym roku.
Prof. K. Opolski podkreślił wkład Komisji ds. Promocji w osiągnięte wyniki rekrutacji.
Dziekan przyłączył się do tej opinii i złożył Komisji wyrazy uznania.
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5.

Prof. W. Maciejewski przedstawił wyniki rekrutacji na studia doktoranckie. Zgłosiło się
11 kandydatów podczas gdy Wydział zaoferował 5 miejsc. Z powodu wysokiego
poziomu kandydatów ostatecznie przyjęto 6 osób. Prof. Maciejewski zaznaczył, że
doktoranci rozkładają się równo pomiędzy Katedrami Wydziału. Stwierdził również, że
w ciągu bieżącego roku akademickiego powstaną nowe zasady rekrutacji doktorantów.

6.

a) Prof. W. Maciejewski wystąpił z wnioskiem o nadanie stopnia doktora nauk
ekonomicznych mgr Pawłowi Durkiewiczowi. Rada przyjęła wniosek. Głosowało 20
osób, 16 było za, 3 wstrzymały się, a 1 była przeciw.
b) Prof. M. Bednarski wystąpił z wnioskiem o nadanie stopnia doktora nauk
ekonomicznych mgr Janowi Fałkowskiemu. Rada przyjęła wniosek. Głosowało 20 osób,
wszystkie były za. Prof. Maciejewski poinformował również, że komisja wnioskuje o
wyróżnienie pracy doktorskiej mgra Fałkowskiego. Rada przyjęła wniosek.
c) Prof. W. Maciejewski wystąpił z wnioskiem o nadanie stopnia doktora nauk
ekonomicznych mgr T. Jeruzalskiemu. Rada przyjęła wniosek. Głosowało 20 osób, 18
było za, 2 wstrzymały się od głosu.

7.

Mgr Olimpia Markiewicz złożyła rozprawę doktorską (przygotowaną pod kierunkiem
Dziekana) pt. "Analiza opłacalności programów ochrony zdrowia na podstawie wyceny
statystycznego życia i wyceny dodatkowego roku przeżycia w Polsce". Uznając pracę za
gotową do oceny, na recenzentów Dziekan zaproponował dr hab. Jerzego Śleszyńskiego,
prof. UW (głosowało 18 osób, 17 za, 1 głos nieważny) oraz prof. dr hab. Tomasz
Hermanowskiego, kierownika Zakładu Farmakoekonomiki Warszawskiego Uniwersytetu
Medycznego (głosowało 20 osób, wszystkie za).

8.

Prof. J. Kudła wystąpił o otwarcie przewodu doktorskiego mgr Joanny Zaliwskiej
(rozprawa pt.”Ustalanie marży ryzyka kredytowego zgodnie z Nową Umową Kapitałową
a dochodowość usług oferowanych klientowi banku”. Rada otworzyła przewód –
głosowało 19 osób, 18 było za, 1 głos nieważny.

9.

Umowa podpisana przez dr Macieja Tymińskiego z JMR regulująca przebieg jego urlopu
i stypendium habilitacyjnego przewiduje składanie półrocznych sprawozdań z postępów
pracy. Dr Tymiński złożył takie sprawozdanie (do wglądu w pokoju 404), które – według
Dziekana – może być pozytywnie ocenione. Rada jednogłośnie zatwierdziła
sprawozdanie.

10. Zgodnie ze Statutem UW, Rada Wydziału powołuje Komisje Doktorskie, Komisję
Oceniającą oraz opiniuje skład Komisji Konkursowej. Dziekan zaproponował by
powołać – jak dotąd – trzy Komisje Doktorskie w podanym niżej składzie (nazwisko
przewodniczącego podkreślone). Grupują one tylko pełnoetatowych samodzielnych
pracowników naukowych, aby łatwiej było zebrać kworum.
Komisja I
1. Dr hab. Andrzej Cieślik, prof. UW
2. Prof. dr hab. Jacek Kochanowicz
3. Dr hab. Ryszard Kokoszczyński, prof. UW
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4. Prof. dr hab. Jan Jakub Michałek
5. Prof. dr hab. Marek Okólski
6. Dr hab. Mieczysław Socha, prof. UW
7. Dr hab. Urszula Sztandar-Sztanderska, prof. UW
8. Dr hab. Włodzimierz Włodarski
Komisja II
1. Dr hab. Dariusz Dziuba
2. Prof. dr hab. Mirosława Lasek
3. Prof. dr hab. Wojciech Maciejewski
4. Prof. dr hab. Józef Oleński
5. Dr hab. Wojciech Otto, prof. UW
6. Dr hab. Jerzy Śleszyński, prof. UW
7. Dr hab. Marian Wiśniewski, prof. UW
8. Prof. dr hab. Tomasz Żylicz
Komisja III
1. Dr hab. Marek Bednarski, prof. UW
2. Dr hab. Zbigniew Hockuba, prof. UW
3. Prof. dr hab. Witold Koziński
4. Dr hab. Janusz Kudła, prof. UW
5. Dr hab. Barbara Liberda, prof. UW
6. Prof. dr hab. Krzysztof Opolski
7. Dr hab. Tomasz Stankiewicz
8. Prof. dr hab. Jerzy Wilkin
Za zatwierdzeniem składów Komisji głosowano łącznie. Oddano 42 głosy, wszystkie za.
Ponadto, Dziekan zaproponował by Komisja Oceniająca (przejmująca kompetencje
dotychczasowej Komisji ds Młodej Kadry oraz inne przewidziane ustawowo) działała w
następującym składzie siedmioosobowym, zgodnie z § 19 Regulaminu WNE UW:
1. Prodziekan ds. finansowych (i naukowych) – przewodniczący
2. prof. dr hab. Jacek Kochanowicz
3. prof. dr hab. Jan Jakub Michałek
4. dr hab. Jerzy Śleszyński, prof. UW
5. dr Ewa Aksman
6. dr Jerzy Mycielski
7. mgr Anna Nicińska
Za zatwierdzeniem składu Komisji głosowało 42 osoby, 40 było za, 2 wstrzymały się od
głosu.
W trybie § 18 Regulaminu WNE UW oraz § 94 ust. 4 i 5 Statutu UW, Dziekan
zaproponował powołanie Komisji Konkursowej, rozstrzygającej konkursy na
zatrudnienie nauczycieli akademickich, w składzie:
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1. Dziekan – przewodniczący
2. prof. dr hab. Witold Koziński
3. prof. dr hab. Wojciech Maciejewski
4. prof. dr hab. Marek Okólski
5. prof. dr hab. Jerzy Wilkin
Za powołaniem składu głosowano jednomyślnie przy jednym głosie wstrzymującym.
11. Na wniosek Dziekana, Rada Wydziału wyraziła zgodę na zatrudnienie prof. Michała
Gmytrasiewicza na pełnym etacie do końca b.r. (40 głosów, 37 za, 3 przeciw). Od 27
października b.r. prof. Gmytrasiewicz przechodzi na emeryturę.
12. Na wniosek Dziekana, Rada Wydziału wyraziła zgodę na zatrudnienie prof. Wojciecha
Maciejewskiego – na pełnym etacie na czas określony do 30 września 2012 r. (41
głosów, 41 za). Od 27 października b.r. prof. Maciejewski przechodzi na emeryturę.
13. Na wniosek Dziekana, Rada Wydziału wyraziła zgodę na zatrudnienie prof. dr hab.
Andrzeja Wieczorkiewicza – na 1/3 etatu do 30 września 2009 r. (41 głosów, 39 za, 1
przeciw, 1 wstrzymujący się). Prof. dr hab. A. Wieczorkiewicz z dniem 30 września br.
przeszedł na emeryturę.
14. Na wniosek Dziekana, Rada Wydziału wyraziła zgodę na zatrudnienie następujących
pracowników na stanowisku starszego wykładowcy:
a) dr P. Boguszewskiego – na 1/2 etatu od dnia 1 listopada 2008 r. na 2 lata (41 głosów,
39 za, 2 wstrzymujące się);
b) dr A. Kondratowicza – na 1/2 etatu od dnia 1 listopada 2008 r. na 2 lata (42 głosy, 39
za, 1 przeciw, 2 wstrzymujące się);
c) dr S. Kubielasa – na całym etacie od dnia 1 listopada 2008 r. na 2 lata (41 głosów, 38
za, 3 wstrzymujące się).
15. Rada Wydziału przegłosowała wniosek o zatrudnienie na stanowisku adiunkta na czas
określony do dnia 30 września 2010 r. następujących osób:
a) dr M. Giergicznego w Zakładzie Mikroekonomii WNE UW (41 głosów, 39 za, 2
wstrzymujące się);
b) dr J. Fałkowskiego w Katedrze Ekonomii Politycznej WNE UW (41 głosów,
wszystkie za);
c) dr T. Jeruzalskiego w Katedrze Informatyki Gospodarczej i Analiz Ekonomicznych
WNE UW (41 głosów, 40 za, 1 wstrzymujący się).
Jednocześnie na wniosek Dziekana, Rada udzieliła dr Giergicznemu urlopu naukowego
na 2 lata (tj. do końca jego zatrudnienia w charakterze post-doc na Uniwersytecie w
Barcelonie).
16. Na wniosek Dziekana Rada jednomyślnie udzieliła urlopu naukowego dr Maciejowi
Jakubowskiemu do dnia 30 września 2010 r. Zamierza on podjąć dwuletnie zatrudnienie
w jednostce badawczej OECD.
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17. Rada powołała prof. W. Maciejewskiego na kierownika Dziennych Studiów
Doktoranckich (głosowało 30 osób, wszystkie za), a prof. K. Opolskiego na kierownika
Zaocznych Studiów Doktoranckich (głosowało 31 osób, 30 za, 1 głos nieważny).
18. Rada jednomyślnie poparła wniosek Dziekana by wystąpić do Rektora o zatrudnienie
prof. prof. J. Kochanowicza i J. Michałka na stanowiskach profesorów zwyczajnych w
trybie § 93 ust. 2 Statutu UW (tj. bez konkursu).
19. W związku z koniecznością dostosowania się do Statutu UW, Dziekan zaproponował
następujące zmiany w strukturze organizacyjnej WNE UW:
a) Likwidacja Katedry Historii Myśli Ekonomicznej,
b) Przekształcenie Katedry Demografii w Zakład Demografii,
c) Przekształcenie Katedry Ekonomii Sfery Publicznej w Zakład Ekonomii Sfery
Publicznej,
d) Przekształcenie Katedry Strategii i Polityki Gospodarczej w Zakład Strategii i Polityki
Gospodarczej.
e) Przekształcenie Katedry Teorii Rozwoju Gospodarczego w Zakład Teorii Rozwoju
Gospodarczego.
Zgodnie ze zmianą a) pracownicy likwidowanej Katedry Historii Myśli Ekonomicznej
przechodzą do Katedry Ekonomii Politycznej. Na pełniących obowiązki kierowników
nowoutworzonych zakładów Dziekan powołał dotychczasowych kierowników katedr.
Powyższe zmiany głosowane były łącznie. Rada jednomyślnie przyjęła ww. zmiany.
20. Sprawy różne:
a) Dziekan poinformował, że dr Cecylia Leszczyńska wystąpiła z wnioskiem o urlop
habilitacyjny oraz z wnioskiem o stypendium habilitacyjne w bieżącym semestrze. Rada
jednomyślnie poparła wniosek Dziekana o udzielenie jej takiego stypendium.
b) Prof. Chrabonszczewska nie podjęła się przygotowania recenzji pracy doktorskiej
mgra Rawdanowicza. W związku z tym Rada powołała nowego recenzenta zewnętrznego
prof. Witolda Małeckiego (19 głosów, wszystkie za).
c) W związku z odejściem z pracy prof. Koronowskiego, na egzaminatora z ekonomii
doktorantów z Wydziałów Biologii, Chemii, Fizyki, Geografii i Geologii Dziekan
zaproponował prof. Śleszyńskiego. Rada poparła wniosek przy jednym głosie
wstrzymującym.
d) Prodziekan prof. Sztanderska poinformowała o przyznaniu stypendium Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce lub wybitne osiągnięcia sportowe
czterem studentom Wydziału.
e) Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW poinformował, że program
Międzykierunkowych Studiów Ekonomiczno-Matematycznych łamie zasadę, iż studenci
tych studiów mają mieć możliwość zaliczenia tych samych przedmiotów co studenci
WNE. Studenci MSEM mają w programie jedynie przedmiot Historia gospodarcza,
podczas gdy studenci WNE w ramach Rozszerzenia ekonomii mogą wybierać również
przedmioty Historia ekonomii i Demografia. Na wniosek Dziekana Rada przegłosowała
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(z jednym głosem wstrzymującym się) wniosek, by studenci MSEM mogli również
wybierać pozostałe z ww. przedmiotów.
f) Dziekan poinformował o liście Minister NiSW prof. B. Kudryckiej w którym zachęca
ona do formułowania opinii na temat założeń reformy systemu nauki w Polsce, które
opublikowane są na stronie internetowej Ministerstwa.
g) Dziekan poinformował o możliwości zgłaszania kandydatów do Komisji Senackich
UW. Ewentualne kandydatury będą zgłaszane na RW w dniu 5 listopada 2008 r.
h) Prof. Kokoszczyński poruszył problem późnego składania recenzji prac dyplomowych
oraz zaapelował o wprowadzenie procedury dyscyplinującej recenzentów. Dziekan
przedstawił postulat aby recenzje doktoratów były bardziej wyczerpujące. W odniesieniu
do postulatu Dziekana prof. Wilkin stwierdził, że poruszy ten problem w Centralnej
Komisji ds. Stopni i Tytułów. Prof. Sztanderska zapowiedziała przedstawienie procedury
opisującej obowiązki pracowników Wydziału w zakresie dostarczania recenzji prac
dyplomowych.
Sekretarz Rady Wydziału,
Michał Brzeziński
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